
Başbakan Erdoğan’ın Evinin Önünde 
Bayram Günü Eylem Yapmak İsteyen Kazova İşçileri 

AKP’nin Polisleri Tarafından  Rehin Alındı!

İşçiler! Haklarımıza Sahip Çıkmak İçin 
Direnmekten Başka Yol Yoktur!

Hırsız Patronlara ve Sendika Ağalarına Karşı 

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NDE ÖRGÜTLENİN!

Hırsız Kazova Patronları; Ne Polisler,
Ne de Tayyip Erdoğan Sizi Koruyamayacak!

Gasp Ettiğiniz Haklarımızı 
Söke Söke Alacağız!

Kazova İşçileri Direnmeyi Öğretiyor!

Direnişin 172. Günü! 

Çadır Direnişinin 112. Günü!

Fabrika İşgalinin 52. Günü!

Açlık Grevinin 50. Günü!
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Halkımız; Kemal Avcı 
AKP Faşizmine Karşı Mücadelede Tutsak Düştü! 

Kemal Avcı’yı Zulmün Hücrelerinden Çekip Alalım!

AKP, Tutsakları Tecritle Kanser Hastası Yapıp
Tedavisini Engelleyerek Katlediyor!

Kanser Hastası Devrimci Tutsak 
Kemal Avcı’ya Özgürlük!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Neden Düşüncelerimiz Oportünistleşir!
1) Düşüncenin kaynağındaki belirsizlik

burjuva ideolojisi mi, devrimci ideoloji mi?
Kime hizmet ediyor?

2) Ayırt edici olmamak, köşeli düşünmemek...
Ama, fakat, ancak...
3) Soyut kalmak...

Halktan öğrenip halka öğretmemek,
hayatın ve pratiğin dışında kalmak...
Oportünizm tavırlarımıza nasıl yansır?

1) Keskinlik.
2) Sorunlardan kaçmak.

3) Orta yolculuk.
4) Uzlaşmacılık uysal-masum çelişkisiz

keskinlik. Bunlar oportünistleri düzenle
uzlaşmaya kadar götürür.

OPORTÜNİST-ÇIKARCI- FIRSATÇI
değil devrimci olmalıyız. 



İİ ç i n d e k i l e r
36 Devrimcilik Dayı’nın yaşamında

yeniden tanımlandı!-2 

39 Halk Düşmanı AKP:
Asıl Tayyip Erdoğan’a
bu halk haddini bildirecek!

40 Hayatı politikleştirmeliyiz!

43 AKP, mahkemeleri oligarşi içi

çatışmada da kullanmaktadır!

45 Savaşan Kelimeler:
Barışçıl mücadele!

47 Şirket topraklarımızdan gidene

kadar mücadele devam edecek!

48 Halk İsyanları: Sandıkçı Şükrü!

49 Halk Gerçeğimiz: Uğruna canlar

verilen bir ekmek hikayesi!

50 Rajova katliamın sorumlusu

AKP iktidarıdır!

52 Sanatçıyız Biz: Dizi oyuncularına

uyuşturucu operasyonu!

54 Avrupada Yürüyüş...

55 Avrupada Biz...

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

59 Öğretmenimiz...

KEMAL AVCI’YI ZULMÜN
ELİNDEN ALALIM! 

15 Temmuz ayında 120 işçi

iş cinayetlerinde katledildi! 

17 Devrimci İşçi Hareketi: İşçiler!
Haklarımıza sahip çıkmak için
direnmekten başka yol yoktur!

19 İşçinin bayramı patronun
ölüm günü olacak!

21 Devrime ne yararı var?

23 Biz halkız tarih yazıyoruz! Tarih
de bizi yazacak! Tarihin
akışını değiştiremezsiniz!-6

27 Devrimci Okul:

Örgütlü yaşamak!

29 Adalet İstiyoruz: Uyuşturucu
satıcıları serbest, uyuşturucu
yakan devrimciler tutuklu!

30 Halkın Hukuk Bürosu:
İdamımızı istediniz 

31 Kitle çalışması bizim için
ekmek ve su gibidir!    

32 Bizim Mahalle: Cepheliler,
halka dergimizi ulaştırırken,
nelere dikkat etmelidir?

33 Cepheli: İddialı ve kararlıdır!

34 AKP kendi zenginini yaratırken,

halka karşı savaşıyor!

5 Hapishanelerde 229’u ağır,

412 hasta tutsak var! 

7 Biz bu yola kefenimizle çıktık!

Kimse yolumuzdan

döndüremez!

8 F Tipi hapishaneler AKP’nin

işkenceci yüzüdür!..
ÇHD’nin raporu bu gerçeği
bir kez daha yansıttı!

10 Beynimizi silahlandırmalıyız!

Beynimiz düşmanla savaş
alanıdır! Savaş alanını sürekli
ateşe tutmalıyız! -4

12 Özgür Tutsaklardan: Direnen

Kazova işçilerine selam!

13 Halkı katletmek serbest,

Erdoğan’ın afişine
dokunmak bile suç!

14 Kamu Emekçileri Cephesi:

Tutsak Kamu Emekçileri
Cepheli memurlara özgürlük!

4 Halkımız; Kemal Avcı AKP
faşizmine karşı mücadelede
tutsak düştü! 

Kanser Hastası
Devrimci Tutsak

Kemal Avcı’nın
Serbest Bırakılması

İçin Yapacağımız
Eyleme Tüm

Halkımızı Çağırıyoruz!

Yer: Edirne Tıp
Fakültesi Önü
Tarih: 20 Ağustos
Saat: 09.00’da 
Okmeydanı Haklar
Derneği Önünden
Otobüsler
Kalkacaktır!



Hapishanelerde 229’u ağır, 412
hasta tutsak var. Bunlardan birisi

de Kemal Avcı’dır. 

Kemal Avcı yıllardır oligarşinin F
Tipi hapishanelerinde tutsak kal-

dı. Tahliye olduktan kısa bir süre son-
ra “örgüt üyesini sahiplenmek”
gibi TCK’da dahi olmayan bir “suç”la
tutuklandı. AKP’nin mahkemeleri
için bunun bir önemi yoktu, Kemal’i
neyle yargılamak istiyorlarsa ona
göre bir “suç” uydururlardı. Nitekim
uydurdular ve Kemal şimdi “örgüt
üyeliği”nden yargılanıyor. 

Kemal Avcı şu anda Tekirdağ 2
No’lu F Tipi Hapishanesinde 8

aydır tutsak. Tecrit koşulları yüzler-
ce hasta tutsak gibi; Kemal Avcı’yı da
kanser hastası yaptı.

Hapishane koşullarında kanser
hastalığının tedavisinin mümkün

olmadığını, hapishanelerden çıkan
binlerce tabuttan biliyoruz. Yanlış
duymadınız, son 10 yılda hapishane-
lerde tedavisi yapılmadığı için yaşa-
mını yitiren tutsakların sayısı 2 bin’in
üzerinde. 

F Tipi hapishane koşulları tutsak-
ları hasta yaptığı gibi, AKP bi-

linçli politikalarla, hatta kendi yasa-
larına bile uymayarak hasta tutsakları
katlediyor... AKP’nin hasta tutsaklar
politikası “Asmayalım da besleyelim
mi?” politikasının farklı bir biçimidir. 

Hapishanelerdeki adli tutuklular,
adeta “kader kurbanları”dır. On-

ların alınlarında hapishanede ölmek

yazılıdır. Ve “ibreti alem” için öldü-
rülerek halka “ders” olmaları istenir... 

Devrimci tutsaklar için ise tam bir
hesap sorma, infaz biçimi hali-

ni almıştır, hasta tutsakların tedavisi
engellenerek katledilmesi... 

AKP kanser hastası yüzlerce tu-
tuklu ve hükümlüyü, kendi ya-

salarına uymayarak, tahliye etmiyor
ve F Tiplerinin hücrelerinde katledi-
yor. 

“5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki

Kanun'un 16. maddesi uyarınca ce-
zanın hastane mahkum koğuşunda
infazı, hükümlünün hayatı için ke-
sin bir tehlike oluşturuyorsa cezanın
infazı geri bırakılmalıdır” deniyor.
Bu madde hükümlünün olan hasta tut-
saklar için geçerli. Ve yüzlerce has-
ta hükümlü bu maddeye göre tahliye
edilip dışarıda daha uygun koşullar-
da tedavilerinin yapılmasına kadar ce-
zalarının ertelenmesi gerekiyor. Fakat
AKP bunu yapmıyor ve tutsakları te-
davi etmeyerek katlediyor. Kaldı ki,
Kemal Avcı henüz hükümlü bile de-
ğil, tutukludur. Normal koşullarda da
her an tahliye olma olasılığı vardır. Te-
davisi mümkün olmayan hastalık du-
rumunda ise tahliye etmemek suçtur.
Kasıtlı olarak öldürmek için tahliye
edilmemektedir... 

AKP’DEN VE KENDİ YASA-
LARINI DAHİ TANIMAYAN

HUKUKU TANIMAYAN MAHKE-
MELERDEN BUNUN HESABINI
MUTLAKA SORACAĞIZ. BU BİR

KATLİAM POLİTİKASIDIR.. 

HALKIMIZ! AKP’nin politikaları
açıktır. AKP’den hukuka uy-

masını, adaletli olmasını beklemi-
yoruz. Kemal Avcı’yı katletmek için
ellerinden gelen her şeyi yapacak-
lardır. Tekirdağ 2 No’lu F Tipi’nde ka-
lan Kemal Edirne’de tedavi edilme-
ye çalışılıyor. Buna tedavi edilmeye
değil, öldürülmeye çalışıyor demek en
doğru olanıdır. 

Kemal Avcı’yı faşizmin ölüm
hücrelerinden alacak olan biz-

leriz. Kemal Avcı’yı faşizmin hücre-
lerinden çekip almalıyız. AKP’nin Ke-
mal’i katletmesine izin vermemeleyiz.
Hiçbir yoldaşımızı faşizmin hücrele-
rinde, zalimin insafına bırakamayız .

Daha önce Güler Zere’yi nasıl al-
dıysak, Yasemin Karadağ’ı na-

sıl aldıysak, Ali Yıldız’ın kemikleri-
ni toplu mezardan nasıl çıkartdıysak,
Kemal Avcı’yı da öyle alacağız. 

Halkımız; Kemal Avcı sizin evla-
dınızdır. AKP faşizmine karşı

mücadele ettiği için tutuklandı. Cep-
heliler ile birlikte olun ve Kemal’i zul-
mün hücrelerinden alalım. 

Tüm Cepheliler şiarımızı biliyor:
“Birimiz hepimiz, hepimiz biri-

miz için” diyoruz ve Kemal’i faşiz-
min hücrelerinden alana kadar bize
dur durak yok. Kemal’in sesini duy-
mayan hiç kimse kalmaycak... 

Güler’i aldık, Yasemin’i aldık,
Mete’yi aldık... Kemal Avcı’yı

da alacağız... 

AKP, Tutsakları Tecritle Kanser Hastası Yapıp
Tedavisini Engelleyerek Katlediyor! 

Kanser Hastası Devrimci Tutsak Kemal Avcı’ya Özgürlük!

HALKIMIZ; Kemal Avcı AKP
Faşizmine Karşı Mücadelede Tutsak

Düştü! Kemal Avcı’yı Zulmün
Hücrelerinden Çekip Alalım!

KEMAL AVCI’YI ZULMÜN HÜCRELERİNDEN ÇEKİP ALALIM!44

Yürüyüş

18 Ağustos
2013

Sayı: 378



Edirne F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan Nuret-
tin Kaya'nın, kanser hastası Kemal Avcı hakkında bası-
na yazdığı mektubu aşağıda yayınlıyoruz. 

"Bugüne kadar hasta tutuklularla ilgili çokça mektup
aldınız, gazetenizde çokça da yazdınız. 

Hasta tutsaklar politikasında hiçbir şey değişmediği
gibi, F Tipi hücreler her geçen gün yeni hasta tutsaklar
yaratmaya devam ediyor. Bütün hastalıkların tek kaynağı
F Tipi hücrelerdir. 

F Tipi tecrit hücreleri, insanı yalnızlaştırarak, psiko-
lojik ve fiziki birçok hastalığı tetikleyecek şekilde tasar-
lanmıştır. Üç ve tek kişilik hücrelerde, bırakın hasta olan
tutsakların yaşayabilmesini, hiçbir hastalığı dahi ol-
mayan insanların yaşamakta zorlandığı yerlerdir. Kemal
Avcı da bu koşullarda kanser hastalığına yakalanan ar-
kadaşlarımızdan biridir diyorum, çünkü; Kemal ilk değil,
sonuncu da olmayacak. Sıradan hastalıklarımız hastane

ve hapishane koşullarından kaynaklı ölümcül hastalıklara
dönüşebiliyor. Kimi zaman tedavimiz engelleniyor, kimi
zaman da sağlıksız koşullardan kaynaklı hastalıklarımız
çok ciddi boyuta gelebiliyor. Kemal'in mide ülseri ile baş-
layan hastalığı sonunda kanser hastalığına dönüşmüştür.

(...)  Kemal'in tutuklandığı dönem, midesindeki üç olan
ülser yarası beşe çıktı. Ayrıca ısrarla sürdürdüğü girişimler
sonucu mide kanseri teşhisi konuldu. Avukatlarımızın, Ke-
mal'in ısrarı sonucu, gecikmeli de olsa 4 Temmuz'da Tra-
kya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edil-
di. Midesinin üçte ikisi alındı. Kalan bölümündeki kan-
serli hücreler ise ameliyat yarası iyileştirildikten sonra,
kemoterapi ile tedavi edilmeye çalışılacak.

Kemal ameliyat sonrası Edirne F Tipine getirildi. İda-
renin verdiği yemekleri yiyemiyor, yediklerini de hemen
çıkartıyor. Kantinden elde edilen sınırlı 5 sayılardaki gı-
dalar da beslenmesi için yeterli değil. Bu ağır ameliyat
sonrasındaki kemoterapi tedavisinin olumlu sonuç vermesi
sağlıklı beslenmesine, hijyene uygun bir ortamda bakıl-
masına bağlıdır. F Tipi hücrelerde imkansızlık ortada. Ke-
mal'in tek rahatsızlığı kanser de değil; epilepsi, ülser, ro-
matizma ve yüksek tansiyon. 

Kemal'in bu koşullarda eski sağlığına kavuşması
mümkün değil. Hastalığı üreten sağlıksız ortamlarda, has-
talığı tedavi etmek o'nu öldürmektir. 

Kanser hastası olan Kemal Avcı'nın işkence ile teda-
vi edilmesine, yani öldrülmesine izin vermeyelim. Sizin de
bu konuda yeterli duyarlılığı göstermenizi düşünüyorum.
Kemal'in sessiz bir şekilde imha edilmesine müsade et-
meyin....”

Nurettin Kaya
Edirne F Tipi Kapalı Hapishanesi

Trakya Üniversitesi
Hastanesi’nde tedavisine
devam edilen Kemal Avcı,
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nden Edirne’ye
sağlıksız ring koşullarında
götürülüp getirilmektedir.
Kanser, hastalarına hassas
bir bakım uygulanması
gerektiği durumda virüslere
ve enfeksiyona açık halde,

ring araçlarında götürülüp getirilmesi, hastalığın
etkisini artırmakta ve Kemal’in direncini
düşürmektedir. 

Hapishanelerde 229’u Ağır 412 Hasta Tutsak Var! 

18 Ağustos
2013
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KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!

Av. Evrim Deniz 
Karatana



Antalya’da 6 Ağustos günü Gezi
Parkı’yla başlayan ve tüm Türkiye’ye
yayılan eylemlerle ilgili saldırılar,
protesto etmek için yürüyüş yapıldı.
Halk Bankası önünde başlayan yürü-
yüşte Baskılar Bizi Yıldıramaz dö-
vizleri taşındı ve Gözaltılar, Tutukla-
malar, Baskılar Bizi Yıldıramaz slo-

ganları atıldı. 
Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından basına

bir açıklama yapıldı. Açıklamada, iktidarın halka yönelik şiddetinin
tüm hızıyla devam ettiği vurgulanarak, direnişin iktidarı daha da zor
duruma düşürdüğü belirtildi.

Eylem öncesi Halk Cepheliler
Armutlu ve Elektrik Mahallele-
ri’nde eyleme çağrı yaptılar. 

Abdullah Cömert’in katledil-
diği yerde bir açıklama yapıla-
rak, katiller bulunana kadar mü-
cadelenin devam edeceği vurgu-
landı. 

Eylemin ardından halkla yapılan sohbetlerde halkın öfkeli olduğu
ve Uğur Mumcu Bulvarı’nda duran TOMA’ların öfkelerini daha da
artırdığı gözlendi.

11 Ağustos günü ise Ekinci’de 4 Halk Cepheli Ekinci Belediyesi
önünde yapılacak eylem için megafonla çağrı yaptı. Halkın ve Ali İs-
mail Korkmaz’ın ailesinin toplanmasıyla eylem başladı. Eylemlerin
sürekli yapılacağı belirtildi.

TAYAD’lı Aileler’in, Taksim Gezi
Parkı direnişi ile başlayan ayaklan-
mada, şehit düşenlerin aileleriyle
birlikte yapacakları eylemin çalış-
maları yoksul halkımızın yaşadığı
mahallelerde yapılıyor. Nurtepe-Ça-
yan Mahallesi’nde, İkitelli’de ve
Gazi Mahallesi’nde 17 Ağustos günü
yapılacak olan bir günlük oturma

eylemine çağrı amaçlı afiş, pul ve ozalitler yapıştırıldı.
Çalışmalar boyunca halkla sohbet edildi. AKP’ye tepkilerinin yoğun

olduğu gözlenen insanlara eylemin önemi anlatıldı.

Katiller Bulunana Dek Ellerimiz Yakalarında Olacak!

Baskı ve Şiddete Karşı EN MEŞRU HAKKIMIZI
KULLANACAĞIZ! DİRENECEĞİZ!

Hatay'da 10 Ağustos Günü Halk Cepheliler
Tarafından Abdullah Cömert’in Katledildiği

Sokakta Eylem Yapıldı!

KEMAL AVCI’YI ZULMÜN HÜCRELERİNDEN ÇEKİP ALALIM!6



AKP iktidarı devrimci tutsakları
katletmek için elinden geleni yapıyor.
AKP faşizmi her ağzını açtığında
halk için yeni yasalar çıkarmaktan
söz ediyor. Yalnız Tayyip Erdoğan
ve kurmayları halkı ne kadar düşün-
düklerini çıkarıları Torba Yasalarıyla
gösteriyor. Halk gün geçtikçe yok-
sullaşırken, AKP’nin yandaşlarının
da kasaları doluyor. Devrimciler de-
mokratik haklarını kullandıkları için
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve
katledileliyor. AKP, din tüccarlığı
yaparak halkı kandırmaya çalışırken,
faşist politikalarıyla devrimci hasta
tutsakları teslim almayı ısrarla sür-
dürüyor. Devrimci tutsaklara diyor
ki, “düşüncelerinden vazgeç seni dı-
şarı bırakırım” veya “bana biat eder-
sen hastalığını tedavi ettiririm.” 

Kemal Avcı’da onlarca hasta tut-
saktan biri. Kemal Avcı geçtiğimiz
aylarda ameliyat edilerek, midesinin
dörte biri alındı. Hasta tutsak Kemal
Avcı’nın serbest bırakılması için TA-
YAD’lılar günlerdir Anadolu’nun
birçok yerinde çadırlar kurarak, bil-
diriler dağıtarak sokaklardan ayrıl-
mıyorlar.

İSTANBUL
TAYAD’lılar Aileler; 13 Ağustos

günü saat 18.00’de Şişli Cami önünde
toplanarak Taksim’e yürümek iste-

diler. Kefen giyen aileler “Hasta Tut-
sak Kemal Avcı Serbest Bırakılsın,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Tecrite Son” sloganları atılan eylem-
de, “Kanser Hastası Devrimci Tutsak
Kemal Avcı Serbest Bırakılsın” pan-
kartı açtılar, eylemde temsili olarak
tabutta vardı. 

Burada TAYAD adına bir açıklama
yapan Nuri Cihanyandı, “Kemal Avcı
10 Aralık’ta AKP’nin polisinin iş-
kence ile katletmeye çalıştığı dev-
rimciyi sahiplenirken tutuklandı. Ha-
pishanede teşhisi konulan ülser has-
talığı ilerleyerek kanser hastalığına
dönüştü” dedi. Avcı’nın serbest bı-
rakılmasına değinen Cihanyandı, “İn-
sanlarımız sokak ortasında ya kur-
şunlanıyor ya gaz bombası ile kafa-
sından vuruluyor” ifadesinde bulundu.
Son olarak “Biz evlatlarımızı her
koşulda sahiplendik. Giyeceğiz ke-
fenimizi ve diyeceğiz ki, biz bu yola
kefenimizle çıktık kimse yolumuzdan
döndüremez” dedi. 

Taksim’e yürümek isteyen TA-
YAD’lılar AKP’nin katliamcı poli-
sinin barikatı ile karşılaştılar. TA-
YAD’lılar bulundukları yerde kefen-
leri ile yatarak eylemlerini sürdürdü.
Marşların söylendiği eylemde ayrıca
Kemal Avcı ile ilgili bildiri dağıtımı
da yapıldı. 

Bayramın ikinci günü olan 9

Ağustos’ta TAYAD'lı aileler yine ey-
lemdeydi. "Kanser Hastası Devrimci
Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakılsın"
pankartını açarak Galatasaray Lisesi
önünde oturma eylemi yaptılar. 

***

Bağcılar Yenimahalle’de “Kanser
Hastası Devrimci Tutsak Kemal Avcı
Serbest Bırakılsın!” yazılı pankartlar
asıldı ve yazılamalar yapıldı. Ayrıca
30 adet ozalit birçok yere asıldı.

***

Sarıgazi’de yaklaşık 2 aydır yü-
rütülen kampanya kapsamında, De-
mokrasi Caddesi, İnönü Mahallesi
ve Atatürk Caddesi’ne “Kemal Avcı
Serbest Bırakılsın” yazılı afişler ya-
pıldı. Ayrıca Kemal Avcı için De-
mokrasi Caddesi’nde 4 farklı yere
ve birçok sokak girişine pankart
asıldı. Geceleri sökülen pankartlara
cevap yeniden asılan pankartlar oldu.

***

ANTALYA
Attalos Meydanı’nda Halk Cep-

hesi tarafından 3 Ağustos günü eylem
yapıldı. Eyleme; Halkevleri, DHF
ve ESP destek verdi. Eylemde sık
sık atılan sloganlarla birlikte, yapılan
açıklamada, hapishanelerde derhal
tahliye olması gereken 226 tutsağın
bulunduğu belirtildi.

‘SESSİZ ÖLÜM’ Denilen Hücreleri İcat Eden
FAŞİZM’den, 

Onun Bugünki İktidarlarına;
Biz Bu Yola Kefenimizle Çıktık 

Kimse Yolumuzdan Döndüremez!
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F Tipi hapishaneleri 19 Aralık
katliamı ile açtılar.  14 yıl önce 28
devrimcinin katliamı ile açılan bu
hapishaneleri 12 yıldır AKP iktidarı
yönetiyor. Resmi rakamlara göre son
on yılda 2000 üzerinde tutsak bu ha-
pishanelerde öldürüldü. Ve üstelik
bu ölümlerin büyük çoğunluğu ece-
liyle ölüm diye  kayıt altına alındı.
Tedavi hakkının tanınmaması, uygun
ilacın verilmemesi, barınma ve bes-
lenme imkanının kısıtlanması, koyu
tecrit altında bırakma sonucu insan-
ların intihar etmesi, işkence sonucu
yaşanan ölümlere “ecel ile ölüm”
diyor AKP iktidarı. İşte bu AKP'nin
öldürme hakkına resmiyet kazandır-
manın ahlaksızlığıdır. 

F Tipi hapishaneler açıldıklarından
bu yana Çağdaş Hukukçular Derneği
üyeleri tarafından düzenli bir şekilde
ziyarete ve incelemelere tabi tutul-
dular. Hazırladıkları 20'nin üzerinde
raporların tümünde çıkan benzer so-
nuçlar, tekrar eden uygulamaları an-
lattılar. Devlet tutukluların haklarını
sürekli gasp ederken, hapishane per-
sonellerinin her türlü yasadışı ve suç
teşkil eden davranışlarının üstünü
örttü. Sayısız işkence şikayetine,
rapor ve başvurulara rağmen işken-
cede uzmanlaşmış hapishane mü-
dürleri hakkında tek bir işlem yapıl-
madı. Örneğin son iki yıldır Tekirdağ
F Tipi hapishanelerinde sistematik
ve sürekli işkence yapılıyor.
ÇHD’nin Tekirdağ Hapishanesi’ndeki
uygulamaları konu alan ve bu ha-
pishanenin sorunlarına dikkat çekmek
için hazırladığı iki ayrı raporu bu-
lunmaktadır. Buna rağmen işkence
ve kötü muamele, aşağılayıcı davra-
nışlar artarak devam ediyor. ÇHD
İstanbul Şubesi Cezaevi İzleme Ko-
misyonunun Temmuz 2013 tarihli
raporunda da diğer F Tipi hapisha-
nelerinde olduğu gibi Tekirdağ Ha-
pishanesine özel olarak dikkat çe-

kilmiş. Merkezi 6 ayrı hapishanede,
yaklaşık 200 tutuklu ve hükümlü ile
görüşme yapan ÇHD, sohbet hakkı,
sağlık, beslenme, disiplin ve ceza-
landırma, aramalar, dış dünya ile
ilişkiler, şikayetler ve etkin soruş-
turma, İnfaz Hakimliği modelinin
hukuki güvence olasılığı, kötü mua-
male ve işkence konuları üzerine in-
celeme yapmıştır. Özellikle F Tipi
hapishanelerde işkence ve kötü mua-
mele vakalarının daha çok olduğunu
,bu hapishaneler arasında en ağır ko-
şulların yaşandığını aktarmışlar. Ra-
porda işkence ve kötü muamele bö-
lümünde yapılan değerlendirmede
tutsakların “Hapishaneye ilk girişte,
kabul esnasında çıplak aramaya ma-
ruz kaldıklarını,  bu durumun onur
kırıcı olduğunu, bu biçimde bir ara-
mayı kabul etmeyenlerin darp ve ha-
karete uğradıklarını, revire giderken,
telefon açma hakkını kullanırken,
ziyaretçi ve avukatlarıyla görüşürken
vb. her hücre giriş çıkışlarında üst
aramasına maruz bırakılmalarının
haysiyet zedeleyici olduğunu, Bakır-
köy Kadın Hapishanesinde tutulan-
ların anlatımlarına göre adli tutuklu
ve hükümlülere makat aramasına va-
ran çıplak arama yapıldığı, Ş.E.’nin

anlatımlarına göre ise ring aracına
dahi kelepçe ile bindirildikleri ve
araçtaki kamera ile izlendikleri” ak-
tarılmıştır.  

Sağlık konusunda yaptıkları tes-
pitlerde, “Doktor muayeneleri es-
nasında tutuklu ve hükümlülere ne-
zaret eden polis ve jandarmalar has-
ta-doktor ilişkisindeki gizlilik esasına
saygı göstermeksizin muayene oda-
sına girmeye çalıştıklarını, hastane
görevlilerinin bu duruma sessiz kal-
dıklarını, tutuklu ve hükümlüleri aşa-
ğılar ifadeler ile bu ihlale göz yum-
duklarını ortaya koymuşlar.  Ayrıca
ambulansın hapishaneye gelişinin
yarım saati bulduğunu, kritik önem
taşıdığı durumlarda (kalp krizi, ciddi
yaralanma v.b) erken müdahale etme
şansının olmadığını belirtmiş, hızlı
müdahale edilmesi gereken rahat-
sızlıklar konusunda tutuklu ve hü-
kümlülerin büyük tehlike altında ol-
duğunu” açıklamışlardır. 

Beslenme konusunda, Tutsakların
hemen hemen hepsinin beslenme ile
ciddi sorunlar yaşadıklarını aktar-
mışlardır. Hastalıkları nedeni ile özel
diyet listelerine göre beslenmeleri
gereken tutuklu ve hükümlülere hiçbir

F Tipi Hapishaneler AKP'nin
İşkenceci Yüzüdür!..

ÇHD’NİN RAPORU BU GERÇEĞİ BİR KEZ DAHA YANSITTI
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şekilde hassasiyet gösterilmemektedir. 

Raporun sohbet hakkı konusun-
daki bölümünde ise  “45/1 sayılı ge-
nelgeyle tanınan sohbet hakkının uy-
gulanmadığı şüpheye ve aksi bir dü-
şünceye yer bırakmaksızın tespit edil-
miştir. Politik tutuklu ve hükümlüler
açısından sorun on saatin tam olarak
hiç kimseye uygulanmaması nokta-
sında düğümlenmektedir. Sohbet hak-
kını haftada altı yedi saat olarak
kullananlar da yine bu uygulamanın
on kişi ile belirli bir program ve
belirli bir süre dahilinde gerçekleş-
mediğini, keyfiyetle hayata geçiril-
diğini, hapishane idaresinin gerekçe
göstermeden sohbete çıkarmadığını
söylemektedirler. Genelgenin yayın-
landığı tarihten bu yana geçen altı
yıllık sürede Adalet Bakanlığı’nın
yer ve personel yetersizliği gerekçeleri
herkes açısından inandırıcı olmaktan
çıkmıştır” denilmiştir. 

Tutsakların dergi, gazete ve mek-
tup alma hakkıyla ilgili yaşanan so-
runlar konusunda,  “toplatma kararı
çıkabilir bahanesiyle oldukça gecik-
tirilmekte ve hapishanedeki insanların
haber alma hakkı engellenmektedir.
Hapishane yönetiminin yayın dene-
timlerindeki yavaşlığının cezasını tu-
tuklu ve hükümlüler çekmek zorunda
değillerdir. Haber alma hakkı zaman
kaybetmeksizin yerine getirildiğinde
ancak bir anlam taşıyabilir. Aksi
halde bu hakkın özüne dokunulmuş
olur. Bunun dışında ‘toplatma kararı
çıkabilir’ bahanesi ise herhangi hu-
kuki ve kanuni gerekçesi olmayan
bir uygulamadır. Bu tip hak ihlali

yaratan uygulamalara derhal son
verilmelidir” denilmektedir. 

Mektup konusunda da hapishane
yönetimi ağır sansür uygulamakta,
özellikle hapishane yönetimini eleş-
tirir içeriğe sahip her türlü mektuba
el koyup imha etmektedir. 

Rapora göre, tutsakların en sık
karşılaştığı disiplin cezasıları hücre
cezası, iletişim yasağı, açık ve kapalı
görüş yasağıdır. ÇHD, tutsakların
disiplin cezalarına itiraz ettiklerini
ancak İnfaz Hakimliği’nin hiçbir iti-
razı kabul etmediğini, İnfaz Hakim-
liğini “noter” olarak gördüklerini  ra-
porunda ortaya koyuyor.  Aynı raporda
tutsakların anlatımlarına da yer ve-
rilmiş. Tutsaklar ifadelerinin bir kısmı
şöyleydi. “Z.S. İsimli başgardiyan
beni öldüreceğini söyleyip duruyor.
Üç aydır tehdit ediyor beni.”, “Ha-
pishaneye getirilirken herkese çıplak
arama yapıyorlar. Direnince ise iş-
kence yapıp disiplin cezası veriyorlar.
Ben çıplak aramaya karşı koyduğum
için on beş gün tek tutuldum.”, “Has-
taneye sevk yazıyor doktor ama sevk
etmiyor idare.”, “Radyoma el ko-
yuldu. Kürtçe yayın yapan kanallar
çekmesi nedeniyle alındığı söylendi.”,
“Hapishane idaresini kötülemişsem
mektuplarım karalanıyor.”, “İdare
sohbet hakkını keyfi şekilde belirliyor
ve kesiyor.”, “İletişim yasağı ve
görüş yasağı cezalarım var. Hem iş-
kence yaptılar hem de tutanak tutup
ceza verdiler.”, “Hakim itirazları
reddettikçe idare daha da azdı. Can-
ları sıkıldıka ceza kesiyorlar.”, “Üst
aramalarında ve hücre aramalarında

her yeri dağıtıp çıkıyorlar.” “İnşallah
hastalanmam, hastalanırsam saçma
sapan baş ağrısı hapları veriyorlar.
Karnınız ağrısa merhem gelir, nezle
olsanız baş ağrısı ilacı gelir, cildiyelik
durumda nezle ilacı gelir.”, “Hüc-
remde iki tane masa olduğu bahane
edilerek, işkence yapıldı ve ‘süngerli
hücre’ye atıldım.” 

Sonuç olarak; AKP'nin hapishane
müdürleri AKP’ye uygun insan ye-
tiştirmenin nihai yolunun  öncekiler
gibi şiddetten geçtiğini sanıyorlar.
Düşüncelerini teslim almak, ezmek,
korkutup zavallı hale getirmek için
her yöntemi kullanıyorlar. Tarih ta-
nıktır ki, şiddet ile hiçbir zaman tut-
saklar teslim alınamamıştır. Çünkü
şiddetin sınırı bellidir. Direnişin ise
sınırı yoktur. Direniş sürekli kendini
yeniler ve yeni kazanımlar yaratır.
Başaramayacağınız açıktır. Hapisha-
nelerde yaşananlar AKP’nin en gerçek
yüzüdür. AKP’yi tanımanın en ger-
çekçi yolu hapishanelerden geçer.
Çünkü hapishaneler devletin beyni,
kültürü, ahlakıdır. Halka yönelik sal-
dırılar arttıkça hapishanelerde de sal-
dırılar arttar. Sınıf mücadelesinin
başka bir görünümüdür hapishaneler.
Savaş orada da sürer. Ve kuşkusuz
Oradaki her kazanım halkın kazanı-
mıdır. Halkın ekmek, özgürlük ve
adalet mücadelesinin bir yanıdır ha-
pishanelerdeki hak alma mücadelesi.
Bu nedenle hapishanelerdeki işkence
ve katliamların hesabını sormalı, tut-
saklara sahip çıkmalıyız. Özgür Tut-
saklar yalnız değildir diye haykır-
malıyız.

Direnişteki Trakya Halk Komitesi Anlatıyor;
Direnişin 32. Günü 
Neredeyse Ergene’nin kirli kokusuna alıştık. Çadırın

ilk günlerinde uyurken bile kokudan rahatsız olup uya-
nıyorduk.

Halk toplantısından sonra mahalleden yeni insanlar
gelmeye başladı. Onlar da çözüm yoları üretiyorlar. Gelen
bir arkadaş “biz bu süre zarfında sizi izledik. Burada 3
gün durup gitseydiniz size de güvenmeyecektik. Mademki
bu kadar kararlısınız biz de elimizi taşın altına koymaya

geldik” dedi. Mahalle halkı bizi evlerine davet editti. Biz
de bayramda tatlı yemeğe geleceğimize söz veriyoruz.
Bu sabah yoğun ziyaretçilerimiz
geldi. Hepsinin elleri doluydu.
Halkımızı seviyoruz.

Trakya Halk Komitesi olarak
tüm halkımızın Ramazan bayra-
mını kutluyoruz. Bu vatan bi-
zimdir. Ergene bizimdir. Temiz-
leyecek olan da biziz.

“Burada 3 Gün Durup Gitseydiniz Size de
Güvenmeyecektik!”



DEVRİMCİNİN MİLİTAN 
BİR BEYNİ OLMALIDIR!

Militanlık kişisel bir cüretten öte
meselelere bilimsel bakabilmektir. 

Kişisel cüret ve cesaret dönem-
seldir. Bilimsel bakmak militanlığı bir
çizgi haline getirmektir. 

Bilimsel bakış, DİYALEKTİK
MATERYALİZM'dir. 

EN GERÇEKÇİ, 

EN DOĞRU,

EN MİLATAN düşünme şeklidir. 

Devrimcileri militanlaştıran bu
bakış açısıdır. 

Militanlık bu ideolojinin kendi-
sindedir. 

Diyalektik ve tarihsel materyalizm
tarihin en militan sonucu DEVRİMİ
yaratmıştır. 

DEVRİMCİNİN yaşamını belir-
leyen ana unsur uzlaşmamaktır. Dev-
rimci her tür düşmanla sürekli olarak
çatışır.  Çatışmanın amacı sonuç al-
maktır. 

Düşmanı imha etmek, etkisizleş-
tirmek, geriletmek ya da büyük-küçük
mevzi elde etmek... DEVRİMCİNİN

hedefi bu sonuçlardan herhangi biri-
ne ulaşmaktır. 

Yani; militanlık iki temel unsur
üzerinden belirlenen bir özelliktir. 

Çatışmak ve sonuç almak...

YANİ UZLAŞMAMAK... 

1-ÇATIŞMAK; 
- ÇATIŞMA KAVRAMININ ZE-

MİNİ NEDİR? 

DEVRİMCİ o güne kadar içinde
bulunduğu ortamın sosyal ve ekono-
mik yaşamından kopmuştur. Bu ko-
puş sadece fiziki bir kopuş değildir. 

Aynı zamanda düzen yaşamında-
ki tüm alışkanlıklardan sıyrılmaktır. 

DEVRİMCİ bu adımı atmasıyla
beraber yaşamında başka bir alternatif
bırakmamıştır. KURALLARINI
KENDİSİNİN BELİRLEYEMEYE-
CEĞİ bir yaşamdan yana tercihte
bulunmuştur. 

Bu adımı atarak CİDDİ BİR ÇA-
TIŞMANIN İÇİNE GİRER. 

Bu çatışma hem kendisiyle hem de
düşmanladır. 

Bir başka deyişle ÇATIŞMA; hem
iç hem de dış düşmana karşı sürer. 

Her iki savaş birbirinden ayrıla-
maz. 

-MİLİTANLIK ÖĞRENİLE-
BİLEN BİR ÖZELLİKTİR. 

Militan bir beynin gelişme kay-
nağı, UZLAŞMAMA düşüncesi ve
duygusudur. 

Uzlaşmamak öğrenilebilir. Duy-
guda, düşüncede uzlaşmayı reddet-
mek için, DEVRİMCİ, düşmanını
ve kendini iyi tanımalıdır. Tanımak;
önlem almak, tanımak; güçlü ol-
maktır. İnancımızı büyütmek, mili-
tanlığı büyütmekle beraber ilerler.
İnancın ise temelinde bilgi ve gerçekle
oluşmuş bir duygu yoğunluğu vardır.

Pratikle bütünleşmiş bilgiyle or-
taya çıkan duygu yoğunluğu bize
militanlığın da kapılarını açacaktır.
Doğru düşünmek her olayda, her dü-
şüncede MİLİTANCA kararlar al-
mamızı sağlayacaktır.

- Bilgi; DEVRİMCİNİN düş-
manla ve düzenle arasına koyduğu
farkı büyüten bir araç olmalıdır. Bil-
gi birikimi; aynı zamanda devrimci-
nin düşmana olan öfkesini büyütür.
Uzlaşmamak bir ruh haline dönüşür. 

Uzlaşmayan çatışacaktır. 

Öğrenme isteği taşıyan herkes
militan bir beyne sahip olabilir. 

Örneğin; düşmanın sokaklara mo-
bese kamera yerleştirme politikası. 

DEVRİMCİ bu politika ile karşı
karşıya gelmişse buna engel olmak-
tan çıkarmak zorundadır. Önce tanı-
mak gerekir. Öğrenebiliyorsak görüş
alanı ne kadar, gece ve gündüz farkı
var mı? En önemlisi nerelere hangi so-
kaklara yerleştiriliyor? 

DEVRİMCİ düşmanın politikası-
nı tanımaya ve etkisiz hale getirme-
ye çalışmazsa, bir süre sonra bunun-
la uzlaşmaya ve etkisi altına girme-
ye başlar. 

Çünkü mobeselerin en önemli
özelliklerinden biri, düşmanın psi-
kolojik silahı olarak kullanılmasıdır.
Düşman devrimcileri etkisiz ve ha-
reketsiz kılmak istemektedir. 

- DEVRİMCİNİN TEK TEK
İŞLERE GÖRE BELİRLENEN
BİR GÖREV ANLAYIŞI OLA-
MAZ. 

DEVRİMCİNİN GÖREV AN-
LAYIŞI; ONUN YAŞAM TARZI-
DIR. 

DEVRİMCİ baktığı her yerde ör-
gütlülüğü büyütmenin yollarını gör-
melidir. Her şeyi örgütlenmenin,
savaşı büyütmenin bir aracı haline

BEYNİMİZİ SİLAHLANDIRMALIYIZ!
BEYNİMİZ DÜŞMANLA SAVAŞ ALANIDIR!

SAVAŞ ALANINI SÜREKLİ ATEŞE 
TUTMALIYIZ! -4-

Zor mu zor;
mümkün mü mümkün!
O zaman düşüncelerimizi örgüt-
leyeceğiz!
Bu ne demektir?
Beynimizi silahlandıracağız!

Peki nasıl beynimizi silahlandı-
racak ve beynimizi sürekli ateş
hattında tutacağız?

Nasıl yapacağız?
Tabi ki güç olarak, güçlü olarak
bunu yapabiliriz?
Nasıl güçlü olacağız?
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getirmelidir. Her şey silah, her şey sa-
vaşın lehine düzenlenebilecek birer
araçtır. 

DEVRİMCİ “nelerden nasıl ya-
ralanabilirim?” bakış açısını hiç kay-
betmez. Bu onun hayatıdır. 

- DEVRİMCİ HİÇBİR İŞİ
KENDİ DIŞINDA GÖRMEZ.
HER ŞEYİ KENDİSİ YAPACAK-
TIR.  KENDİ AYAKLARI ÜZE-
RİNDE DURACAKTIR. 

Örgütün olmadığı yerde örgütü ku-
racak olan odur. 

Benim beynim, benim ellerim
diye düşünecek; ben yapacağım di-
yecektir. 

- MİLİTANLIK, CÜRETLİ
OLMAKTIR.

Cüretli olmak; cesaretli olmak ve
kendini ortaya koymaktır. Cesaretli ol-
mak, kendini ortaya koymak ise an-
cak KENDİNE GÜVENMEKLE or-
taya çıkar. Kendine güvenmek ise;
halka güvenmek, örgüte güvenmek,
yoldaşına güvenmektir. 

- MİLİTANLIK EMEK VE-
REREK GELİŞİR.

DEVRİMCİ, cüretini emeği ile
birleştirmelidir. 

Emekten kaçınamaz. 

Emek vermek, gerekirse bir ko-
nuyu defalarca anlatmak, belki bir iliş-
kiye defalarca gitmek, çalınmadık
kapı bırakmamaktır. Gerekirse tek ba-
şına her şeyi yapmak, yoktan var et-
mektir. Emek vermek eğitimde sınır

tanımamak, eğitimin gücüne inanmak,
vazgeçmemektir. Emek devrimci içi
disiplin ve örgütlülükle iç içedir.

2-SONUÇ ALMAK; 
MİLİTAN BİR BEYNİN HER

ANI EYLEMDİR.

Sonuç almak üzerine kurgulan-
mıştır. 

Yani; beyin hareketli olacak, sü-
rekli düşünecektir. 

Mesele, tek başına yaratıcılığı ge-
liştirmek diye ifade edilemez. Bu
her şeyden önce savaşçının zorunlu-
luğudur. Her şeyi düşünmek, sonuç al-
mak üzerine ciddi biçimde düşünmek
zorundadır. 

DEVRİMCİ sürekli olarak nasıl
sonuç alacağını düşünmelidir. 

SONUÇ ALMAK; BİR İŞİ KAÇ
DEFA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZLE İL-
GİLİDİR. 

DOĞRU DÜŞÜNEN BEYİN SO-
NUÇ ALIR. 

DOĞRU DÜŞÜNEN BEYİN
SORU SORAN BEYİNDİR... 

Biz ise gerekirse ONBİNLER-
CE DEFA DÜŞÜNMELİYİZ, SO-
RULAR SORMALIYIZ.

Peki, ne yapacağız; 

O zaman biz de pratiğimize ba-
kacağız; ne kadar MİLİTAN BİR
BEYNE sahibiz... Bunun cevabı bi-
zim pratiğimiz olacaktır.

Çünkü militanlık asıl olarak bari-
katın en önünde olmak demek değil-

dir, militanlık ideolojik olarak netliktir.
Militanlık aldığı her işten sonuç al-
maktır.

Militanlık örgütlülüğü, örgütü bü-
yütmektir.

“Ne kadar militanım?” sorusuna
cevap, "yaptığım işten ne kadar so-
nuç alıyorum"la verilecektir.

Şimdi birinci soru; herkes ken-
dine sormalı; KİM NE KADAR Mİ-
LİTAN!

VE KİM NE KADAR MİLİTAN
OLMAK İÇİN EMEK HARCIYOR!

İkinci soru ise; militanlık bir be-
ceri, bir yetenek değildir. Devrimci-
lik ise doğuştan gelen bir özellik hiç
ama hiç değildir.

Yani; militanlık, savaşçılık veya
yöneticilik... ÖĞRENİLEBİLİR!

Bugün korkak olan, yarın en mi-
litanımız olabilir.

Bugün en militan görünen ise ya-
rın bir hain...

BELİRLEYİCİ OLAN İDEO-
LOJİNİN KENDİSİDİR. O zaman bi-
zim veya örgütlenme yaptığımız bi-
rimimizde veya alanımızdaki insan-
ları daha militan hale getirmenin
önünde hiçbir engel yoktur. 

EN KORKAKTAN EN MİLİ-
TAN, EN MİLİTANDAN SAVAŞ-
ÇI YAPMAK BİZİM İŞİMİZ OL-
MALIDIR!

HALKI SAVAŞTIRMAK, SA-
VAŞI HALKLAŞTIRMAK İŞTE
BU DEMEKTİR!

Ankara Mamak’taki çeşitli yerlere “Devrimci
Tutsak Kemal Avcı'ya Özgürlük”, “Hasta

Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Kemal Avcı
Serbest Bırakılsın” yazılamaları yapıldı!

KEMAL AVCI İÇİN
HALK CEPHELİLER,
DUVARLARI DA BOŞ

BIRAKMADILAR!
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Merhaba, 
13 yıldır tecrite karşı direndiğimiz

hücrelerden, Tekirdağ 2 No'lu F Ti-
pi'nden umut ve direnç yüklü se-
lamlarımızı yolluyoruz.

Adaletin ve özgürlüğün olmadı-
ğı bir ülkede en temel haklarını ala-
bilmek için örgütlenmek, direnmek
dünyanın en onurlu işlerinden biridir.
Sizi işinizden, ekmeğinizden eden-
lerin, değer bildiği tek şey para iken,
şimdi Somuncugillere ve onların

yedi sülalesine değerin para ile ka-
zanılamayacağını öğretiyorsunuz.

Üç kuruşluk çıkarları için sizin
sağlığınızı, gelecek umutlarınızı,
sofraya koyduğunuz lokmayı çal-
makla kar edemeyeceklerini öğren-
diler çoktan ve kazandıklarını san-
dıkları paradan çok daha fazlasını
kaybettiler.

Siz, değerli işçiler! Bu direnişin
sonunda elbette kazanacaksınız. La-
kin daha şimdiden, maddi kazanç-
lardan çok daha fazlasını kazandınız.
Direnişinizi selamlarken, size deste-
ğimizi sunarken aslında zaferinizi de
kutluyoruz aynı zamanda.

Zulme ve sömürüye karşı müca-
dele edenler, yüzlerce -binlerce ki-
lometre mesafeye, ülke sınırlarına,
okyanuslara meydan okuyarak aynı

ruh ve bilinçle ortak bir kavga sof-
rasına diz kırarlar. Bizler bu gerçeğin
gücüyle sesini duyduğumuz her yere,
sesimizi duyurduğumuz herkese ulaş-
maya çalıştık, omuz verdik direnen-
lere. Direniş çadırınızda bizim için-
de bir bardak demli çay olduğunu bi-
liyoruz. Siz de yüreğimizin sizinle at-
tığını bilin. Zafer halayında da birlikte
olacağız, buna inancımız tam.

Gerçekten bayram edeceğimiz
günleri yaratmanın, kendi ellerimiz-
de olduğu bilinciyle bayramınızı
kutluyor, F Tipi hücrelerden baş eğ-
mez selamlarımızı yolluyoruz. 

Zafer dileklerimizle...

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi'nden

ÖZGÜR TUTSAKLAR

DİRENEN KAZOVA 
İŞÇİLERİNE SELAM!

“Marjinal” dediler

İnanmadı kimse

Çünkü meydandaydı
gerçek

“Çapulcu” dediler

İade edildi kendilerine

Hem de mizahın diliyle…

“Dış mihrakların
uzantısı” dediler

Ve komik olmadan

Güldürdüler herkesi
kendilerine…

Halktı oysa

Meydana çıkan gerçeğin
adı

Sadece, halk

Dört harfle: Halk

Büyük harfle: HALK

Yediden yetmişe halk

Direnen 

Dövüşen Ölen

Ve asla boyun eğmeyen

Halktır meydanları,
meydanları zapteden…

Kem dilleri varmadı bir
türlü

Meydanı zapteden
kıyamete

Adıyla seslenmeye

Öyle ya, öyle

Meydana çıkan halka 

Adıyla sanıyla halk
demek

Halka saldıranlara

Halk düşmanı demek
olduğundan besbelli

Ve zalim  

Düşürmek istemez
maskesini 

Ve yalan

Maskesi düşen zalimin

Dilinden düşürmediğidir.

Ümit İlter

Diyenlere…

Güç ve güzelliğe dair

Konuşan hayatın ustaları

Güç ve güzelliğin

Halkın eseri olduğunu
söyler…

Güç,  halkın birliğidir
derler

Tarih denilen bu kavgada

Omuz omuza geldi mi
halk

Ne barikatı yıkılır
iradesinin

Ne mevzisi ezilir
umudunun

Ötesi hak edilmiş zafer
vaktidir

Kara toprağın göğsünde
açan 

Ödenmiş bedellerin
karanfilidir…

Güç, omuz omuza
yürümektir

Faşizmin altına üstüne..

Ve güzellik,

Omuz omuza yürüyen
halkın

Yolunu aydınlatan
cesaretidir…

Güç ve güzelliğe dair

Konuşan kavganın
çırakları

Güç ve güzelliğin

Dövüşe dövüşe
yaratıldığını söyler…

Biz O ustaların çırağıyız

Biliriz ve bildiririz ki:

Güç halktadır

Güç halkındır

Ve güzellik,

Direnerek
özgürleşmesidir halkın.

Ve hayat,

Güç ve güzelliğe

Halkın güç ve güzelliğine
tanıktır…

Ümit İlter

Ve Güzelliğe Dair
Her Yer Taksim Her Yer Direniş

Büyük Harfle: HALK…
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Gezi olaylarıyla başlayan halk
ayaklanmasında 5 kişi katledildi. 12
kişinin yakın mesafeden nişan alı-
narak yapılan atışla gözleri çıkarıldı.
Berkin Elvan hala komada yatıyor.
Eskişehir’de döve döve katledilen
Ali İsmail’in katillerinden birkaçının,
halkın tepkisi sonucu tutuklanmasının
dışında, soruşturma bile açılmadı.
Halkı katletmek serbest. Halka her
türlü saldırı, işkence, katliam “mü-
bah”... Fakat AKP’lilerin kılına do-
kunamazsınız. Hele Başbakan’ın...
Kimin haddine... 

Adana’da 3 çocuk, Başbakan Er-
doğan’ın afişlerini yırttığı gerekçesiyle
gözaltına alındı. 

Adana’da 16 yaşlarında 3 çocuk,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Ramazan Bayramı kutlamasına ilişkin
afişlerini yırttıkları iddiasıyla gözaltına
alınarak adliyeye sevk edildiler. 

“Merkezi Seyhan İlçesi’ndeki AKP
Adana İl Başkanlığı binası karşısında
bulunan billboardlardaki, Başba-
kan’ın ‘bugün bayram birlik olalım’
sözünün yer aldığı afişin yırtılması
üzerine polis çalışma başlattı. MO-
BESE kayıtlarından billboardlardaki
afişleri yırttıkları tespit edilen G.A.,
D.D. ve M.T.G. gözaltına alındı. Ço-
cuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin
ardından ‘Başbakana hakaret’ su-
çundan adliyeye sevk edildiler.” 

AKP’nin “kahraman” polisi dün-
yaya örnek bir hızla “suçluları” bulup
yargı önüne çıkardı! Gezi Parkı ey-
lemleriyle başlayan Haziran Ayak-
lanması sırasında yaralanan, komaya
sokulan, gözleri çıkartılan, kafaları
patlatılan, katledilen halkın hesabı
duruyor. Halkın canına kastedenler
ve canını alan katiller hala “buluna-
mazken”, ellerini kollarını sallayarak
rahat rahat ortalıkta gezinirken, “gö-
revlerine” hala devam ederken; 3
çocuk, başbakanın afişlerini yırttıkları
gerekçesiyle MOBESE’lerden aranıp
bulunuyorlar, gözaltına alınıp adliyeye

sevk ediliyorlar. 
AKP, halkın her kesimine

karşı su götürmez bir düşman-
lık yapmakta ve bunu açıkça
göstermekten de çekinmemek-
tedir. Onun bu bütün politi-
kaları faşizmininin sonucudur.
Türkiye halkı 15-16 yaşındaki
çocukların faşizm tarafından
bir çok gerekçeyle gözaltına
alınıp işkence gördüklerine,
tutuklandıklarına, onlarca yıl
hapis cezalarına çarptırıldıklarına ve
polisin “dur ihtarına uymadığı”
gerekçesiyle kurşunlandığına defa-
larca tanık olmuştur. Onlarca yıl
kontrgerillacı katiller, sokaklarda hep
özgürdüler ve katliamlarına devam
ettiler. AKP iktidarı kendinden önceki
tüm faşist iktidarlarda olduğu gibi
halka karşı kin gütmekte ve bu kini
de Adana’daki gibi gün yüzüne çı-
karmaktadır. 

AKP’nin halka karşı düşmanlığı
o kadar büyük boyutlardadır ki; düzen
içi güçlerin “muhalefetini” dahi ka-
bullenmiyor. 

Ankara’daki Gezi Parkı eylem-
lerinde kitlenin önünde oturma eylemi
yapan bazı CHP milletvekilleri ve
Yargı-Sen Başkanı Ömer Faruk Emi-
nağaoğlu hakkında soruşturma baş-
latıyordu. AKP düzen içindeki ana-
muhalefet partisinin milletvekilerine
dahi tehdit yağdırıyor, gözdağı veri-
yor. “Bana karşı gelmeyin”, “bana
muhalefet etmeyin”, “halkın ya-
nında olmayın, yanında görünme-
yin” diyor. Bunun tersini yapanlara
da soruşturma açıyor, dava açıyor,
gözaltına alıyor. 

AKP kendinden olmayan herkese
saldırsa da, esas olarak saldırılarının
temelinde halk ve devrimciler vardır.
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin
devrimcilere yönelik özellikle hedef
alarak öldürücü ve sakat bırakıcı sal-
dırılar düzenlemesi, sokakları halka
karşı, açık işkencehaneye dönüştür-

mesi, AKP’nin faşist niteliğini bir
kez daha ortaya sererken, bu saldırı-
lardaki asıl hedeflerinin de devrimciler
ve halk olduğunu tüm kesimlere gös-
termiştir. 

Adana’da 3 çocuğun büyük bir
hızla gözaltına alınmaları AKP’nin
bu niteliğinin açık göstergesidir. Ada-
na’da işkence gören, gözleri kör edi-
len, kafaları patlatılanların failleri
yargı önüne çıkarılmadı. MOBESE
kameraları bu konuda bir işlev gör-
mezlerken, başbakanın afişlerini yır-
tan çocukları bulmakta işlevlerini
çok iyi yerine getirdiler. 

Halka işkence yapanlar, devrimcileri
katledenler, ellerini kollarını sallayarak
gezinirken, Başbakanın afişlerini yırttılar
denilerek 3 çocuk gözaltına alınıyor
ve Başbakana hakaretten yargı önüne
çıkarılıyor. 

İşte AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın
halka bakışı! İşte AKP’nin demokrasisi
ve işte AKP’nin adaleti!

Sonuç olarak; AKP halka düş-
mandır, faşizmle yönetmektedir. Ada-
na’da 3 çocuğun Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın Ramazan Bayramı kut-
laması afişlerini yırttıkları gerekçe-
siyle gözaltına alınmaları ve yargı-
lanmaları bunun yüzlerce örneğinden
sadece birisidir. 

AKP’lilerin kılına dokunmak bile
suç. Halkı katletmenin ise hiçbir ce-
zası yok... Hatta katledilenler suçlu-
dur. Polisler görevini yapan kahra-
manlardır... 
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Adana’da 3 Çocuk Erdoğan Afişini Yırttı Diye Gözaltına Alındı!

Halkı Katletmek Serbest Erdoğan'ın
Afişine Dokunmak Bile Suç!



19 Şubat’tan bugüne tam 177 gün geçti. Bütün
çocuklar annelerine sarılıp, babalarının ellerinden öperken
tutsak ettiğiniz KESK’liler çocuklarına sarılıp bayram
şekeriyle karşılayamadı onları. Çocuklarsa hep gelecek
anne ve babalarının özlemiyle geçirdiler bayramı. Barut
kokularına bulanan coğrafyamızda kutlanan Ramazan
Bayramını şeker tadıyla değil, biber gazı ve kurşun ko-
kularıyla kutladık. Bugün ne biz ne de kan gölüne dönen
coğrafyamızda ki hiçbir çocuk bayramı yaşayamazken,
hala din tüccarlığı üzerinden yayınlanan bayram mesajları
aymazlığı ortaya koymuştur.

İleri demokrasiyi yaşadığımız şu günlerde adaletsizliğin
hüküm sürdüğüne ve hak ihlallerinin başrolü hiç terk et-
mediğine evinde oturan teyze ve ninelerimize kadar
herkes tanık oldu. Sokağa çıkmayı yasaklayan, konuşma
ve düşünme özgürlüğüne saldıran, kendinden olmayana
düşman gözüyle bakan bir iktidar tarafından yönetilmeye
çalışılıyoruz. Hak ve özgürlükler iradesini elinde tuta-
mayanlar, elbette çare olarak plastik mermiyi görecek,
cop kullanacak, taciz edecek, hastanelik edecek ve gözünü
kırpmadan öldürecektir. Hayatın neresinde yaşanırsa ya-
şansın yaşam hakkımıza sahip çıkacak, alanlarda olacak,
susmayacak ve bedelse elbette onu da ödemeyi göze ala-
cağız. Tüm yaşanan haksızlığı, hukuksuzluğu ve insani
yaşam alanına yapılan saldırıları kınıyor, yaşanılır bir
dünya özlemiyle yola düşmüş tutsak arkadaşlarımızın
derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz hukuksuzlukların bir örneğini
de tutsak edilen KESK üyeleri yaşamaktadır. Yargı pa-
ketleriyle şovları yapılan düzenlemeye göre, aylık tu-
tukluluk incelemeleri, hakim karşısında duruşmaları ya-
pılması gerekirken, arkadaşlarımız telekonferansla duruşma
denen bir tiyatronun parçası yapılmak isteniyor. Onlar
yanlarında gardiyanlarla hapishane hücrelerinde değil,
avukatlarıyla duruşma salonlarında olmalılar. İktidar,
kendi koyduğu yasaları bile uygulamaktan imtina ediyor.
İşte bu yüzden, haftalardır faşizme karşı demokrasi,
keyfi tutuklamalara karşı adalet istiyoruz.

19 Şubat 2013 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına
alınan onlarca insan haksız yere tutuklanmıştır. Bu kom-
plonun ilk duruşması 3 Temmuz’da Adana’da yapılmış,
tutuklu arkadaşlarımızın tamamı serbest bırakılmıştır.
Yine Ankara’da daha tutukluluk incelemesinin yapıldığı
duruşmalar neticesinde içerisinde KESK MYK üyesi
Akman ŞİMŞEK’in de bulunduğu 19 arkadaşımız
serbest bırakılmıştır. Görüyoruz ki, 19 Şubat’ta kurulmaya
çalışan komplo boşa çıkmıştır. Yapılan toplu sözleşme
aldatmacısında da gördük ki, devlet kendine biat eden
sendikalar, emir erliği yapacak sendikacılar istemektedir.

Efendiye karşı çıkmanın bedeli ise, baskı, gözaltı ve tu-
tuklamadır.  Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, AKP’nin
hiçbir saldırısına ve hak gaspına sessiz kalmayacağız,
işimize de sendikamıza da sahip çıkacağız. Kamu
emekçileri olarak, kendi özlük haklarımızda dahil olmak
üzere, demokrasi mücadelesinde tutsak edilen arkadaş-
larımızın taleplerini sahipleniyor, KESK üye ve yöneti-
cilerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bi-
linmelidir ki, onları zulmün elinden çekip alana kadar
da alanlarda olmaya devam edeceğiz.

EMEKÇİYİZ, HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ! 
DEVRİMCİ MEMURLAR ONURUMUZDUR!

KESK’Lİ TUTSAKLAR SERBEST
BIRAKILSIN! 

KESK’Lİ TUTSAK AİLELERİ
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ

Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara
Özgürlük

Kamu Emekçileri Cephesi

19 Şubat komplosuyla tutuklanan kamu emekçilerinin serbest
bırakılması talebiyle yapılan eylemler sürüyor. 10 Ağustos günü
İstanbul’da tutsak kamu emekçilerinin aileleri ve KESK üyeleri
oturma eylemi yaptılar. Galatasaray Lisesi önünde yapılan oturma
eyleminde, “KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Emekçiyiz
Haklıyız, Kazanacağız”, “Komploları Boşa Çıkaracağız” sloganları
atıldı. Çav Bella marşı söylendikten sonra BES 1 No’lu Şube
Başkanı Dursun Doğan’ın eşi ve aynı zamanda BES 2 No’lu
Şube üyesi Filiz Doğan bir açıklama yaptı. “İleri demokrasiyi
yaşadığımız şu günlerde, adaletsizliğin hüküm sürdüğüne ve hak
ihlallerin başrolü hiç terk etmediğine evinde oturan teyze ve ni-
nelerimize kadar herkes tanık oldu” diyen Doğan, tutsak kamu
emekçilerinin aylık inceleme duruşmalarına telekonferans sistemiyle
katılmaya zorlandıklarını, oysa avukatlarıyla beraber duruşma
salonunda olmaları gerektiğini ifade etti.

İleri Demokrasi’nin Türkiye’deki Anlamı;
Hak, Hukuk Diyenlere Estirilen Terördür!
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İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Meclisi'ne (İSİG) göre, 2013
Temmuz ayı içinde 8'i çocuk, 7'si
kadın 120 işçi iş cinayetlerinde kat-
ledildi. 

Öylesine iş cinayetleri yaşanıyor
ki, artık bunlara hiç kimse "kaza"
diyemiyor... 

Üstelik bu rakamlar devletin tut-
tuğu istatistiklerdir. Gerçek rakamların
bunun çok üzerinde olduğu kesindir.
Devletin tuttuğu istatistiklerin gerçeği
yansıtmaktan öte gerçeği saklamak,
saptırmak için olduğunu artık herkes
bilmektedir... 

İş cinayetlerinin büyük çoğunluğu
TOKİ'nin yaptığı inşaat sektöründe
meydana geldi. 120 işçinin 41'i in-
şaatlarda katledildi. 

İSİG'in raporuna göre hiçbir sosyal
güvencesi olmayan tarım sektöründe
katledilenlerin sayısı ise 22. 

Taşımacılık sektöründe ise 10 işçi
katledildi. 

Burada herkesin dikkat etmesi
gereken şudur. Bu sektörler işçilerin
neredeyse örgütlülüğünün hiç olma-
dığı sektörlerdir. Çalışanların çok
büyük çoğunluğu kayıt dışı, hiçbir
sosyal güvencesi olmayan kesimler-
dir... 

Aşk Gemisi Değil Ölüm
Gemisi

Birçok iş cinayeti eğer magazinsel
bir hikayesi yoksa burjuva medyada
gündem bile olmuyor. 

Son 6 ay içinde 7 işçinin katle-
dildiği İzmir Aliağa Tersanesi’nde
katledilen iki işçi de ancak böyle
gündem olabildi. 

Radikal gazetesinden Serkan
Ocak'ın 13 Ağustos tarihli haberine

göre bu iş cinayetlerinden 5'i "İzmir
Gemi Geri Dönüşüm Sanayisi'nde
yaşandı. Mart ayında İzmir Gemi
Geri Dönüşüm Sanayi Tersane-
si'nde bir geminin sökümü sıra-
sında yangın çıkmış, iki  kişi can
vermişti. Bir işçininin daha iş
kazası sonucunda öldüğü aynı
tersanede son facia 10 Ağustos'ta
yaşandı." 

Haberin devamında bunun bir
kaza olmayıp cinayet olduğu açıkça
gözükmektedir. 

"Aşk Gemisi dizisinin çekildiği 13
bin 500 tonluk İtalyan bandıları gemi
5 Ağustos'da Aliağa'ya getirilmişti.
Yolda fırtınaya yakalanan gemi zarar
görmüştü. Su alan gemi güçlükle
Aliağa'ya yanaştırılarak tersaneye
çekilmişti. Fırtınada su alan gemi
yan yatmaya başlamıştı. Arife günü
geminin su yüzeyinde düz durabilmesi
için su tahiye çalışması başlatıldı.
Firmanın sabah sorumlusu tahliye
talimatı verdi. Geminin söküm ya da
diğer işlemleri için henüz izni bu-
lunmuyordu. Su tahliyesi için de hiçbir
yetkili kurumdan izin alınmadı. Aliağa
Liman Başkanlığı'na dahi bilgi ve-
rilmemişti. Gemideki suyun tahliyesi
için kullanılan benzinli pompanın ze-
hirli gazı makine  dairesine doldu.
Biriken karbonmonoksit sonradan
fark edildi. Çalışmalar için elektrikli
pompa getirildi. Ancak artık çok geçti.
8 işçi karbonmonoksitten zehirlendi.
Zehirlenen iki işçiden 37 yaşındaki
Doğan Balcı ve 40 yaşındaki Davut
Özdemir hayatını kaybetti."

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri
Derneği'nden yetkililerin yaptığı açık-
lamaya göre ise bu tür işlemlerin
profesyonel ekiplerce yapılması ge-
rektiği, bunun aceleyle yapılan bir
iş olduğu, izin alınmadığı, bunun

bir suç olduğu belirtilmektedir. Ölen-
lerden Doğan Balcı’nın eşi Hatice
Balcı ise, “ölüm olaylarının kaza
değil, “ağır ihmal” sonucu meydana
geldiğini söyledi. Eşinin bayramın
1. günü “bekçi” olarak tesislere git-
tiğini, ancak sonradan bekçilik yerine
su tahliyesi için diğer işçilerle birlikte
gemiye sokulduğunu” söyledi. Yani
ölen Doğan Balcı’nın yapılan iş hak-
kında hiçbir mesleki bilgisi yoktur.
Firmada çalışan bekçi dahi bu iş için
kullanılıyor. Hiçbir izin alınmadan
işçiler kaçak olarak çalıştırılıyor. Ki,
aynı iş yerinde daha önce 5 işçi kat-
ledilmiş ve bu işletme hala açık...
Bunun sorumlusu kimdir? Bunun
neresi kazadır?

Patronlara göre sorumlu
işçilerdir

Bakın alçak patronlar ne diyor?
Sorumluluğu nasıl kendi üstlerinden
atıp işçilerin üstüne yıkıyor, görün... 

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm şir-
ketinin avukatları tarafından yapılan
açıklama şöyle: “İki işçinin zehir-
lendikleri makine dairesine talimat
olmamasına rağmen merak ettikleri
için girmiş olabilir.” Birçok iş cina-
yetinde başta ne söylenirse söylensin,
gerçek ne olursa olsun sonuçta ra-
porlar böyle tutulur. “Olan olmuş,
ölen ölmüştür. Ölenle ölünmez” di-
yerek ölenlerin yakınlarına “sus”
payı olarak patronlar biraz para ve-

TEMMUZ AYINDA 120 İŞÇİ 
İŞ CİNAYETLERİNDE KATLEDİLDİ! 

İŞ CİNAYETLERİ NE KAZA, NE DE KADERİMİZDİR!
KAN EMİCİ TEKELLERİN KATLİAMIDIR! SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR! İŞÇİLER;

BU KATLİAMA ÖRGÜTLENEREK DUR DİYELİM!
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rirler ve zavallı, ne yaptığını bilmeyen
ailelerin seslerini keserler. Bir işçi
cinayeti dosyası böyle kapanır. 

İşçiler; iş cinayetinin tek sorum-
lusu gözü doymak bilmeyen patronlar
ve buna karşı hiçbir önlem almayan
AKP iktidarıdır. İş kazalarını önle-
menin tek yolu ise yine işçilerin ken-
disidir. Patronların bu pervasızlığının
en büyük nedeni işçilerin örgütsüz-
lüğüdür. 

İşyerlerinde işçiye kölece çalışma
koşulları dayatılıyor. İş güvenliğinin
alınıp alınmamasına ilişkin hiçbir
denetim yapılmıyor. Bu denetimlerin
yapılmasını AKP’den beklemek saflık
olacaktır. Çünkü AKP iktidarı pat-
ronların iktidarıdır. Her zaman te-
kellerin yanında olan, tekellerin çı-
karlarını koruyan bir iktidardır. İş
cinayetlerini ancak örgütlenerek en-
gelleyebiliriz.

İş yerlerinde iş güvenliği alın-
mayan bir işte çalışmayı reddedin. 

İş güvenliği alınmıyorsa çalışma-
yın. O gün işyerinden bir, üç, beş iş-
çinin ölmesini görmektense o gün iş
yapmayın. İşi durdurun. 

Bunu yapabilmek için işçilerin
birlikte hareket etmesi gerekir. Birlik
olması gerekir. Birlik olabilmek için
ise örgütlü olmak gerekir. 

Bu örgütlenme illa sendika ör-
gütlenmesi demek değildir. Elbette
hedefimizde bir işyerinde sendika
yoksa, sendika örgütlemek olmalıdır.
Fakat bugün sendikaların da durumu
ortadadır. Sendikalar işçileri uyutmak,
yatıştırmak için patronlar için çalış-
maktadırlar. 

Sendikaların işçinin haklarına sa-
hip çıkması için bile önce işçinin iş
yerinde örgütlü olması şarttır. 

Bu örgütlenmenin adı İŞÇİ
MECLİSLERİ VE İŞÇİ KOMİTE-
LERİDİR. 

Sendikalı olsun ya da olmasın
işçi meclisleri ve işçi komitelerini
bütün işyerlerinde örgütlemek müm-
kündür. 

Bir işyerinde İŞÇİ KOMİTELE-
Rİ’ni örgütlemek için her birimden
sözü geçen, dürüst, patron yalakası
olmayan bir işçi temsilcisinin olması
yeterlidir. 

Her birimden birer temsilci ile işçi
komiteleri kurulabilir. Bir iş yerini
en iyi orada çalışan işçiler tanır. Kul-
landığı makinaları, aletleri en iyi
işçiler bilir. İşyerinde gerekli güvenlik
önlemleri alınmıyorsa komite tara-
fından patronlar uyarılır ve önlem
alınana kadar iş başı yapılmaz. Hiçbir
işçi “önlem alınmasına gerek yok ben
ölmek istiyorum” demez. Bu konuda
kendimize güven-
meliyiz. İş arka-
daşlarımıza güven-
meliyiz. 

Her gün 4 işçi
ölüyor. Bunu işçi-
lerden daha iyi
kim anlayabilir. İş
cinayetlerinin ya-
şanmadığı tek bir
işkolu var mı? Bir
arkadaşını iş cina-
yetlerinde kaybet-
meyen tek bir işçi
var mı? 

En temel sorunlarımız için İŞÇİ
MECLİSLERİ ve İŞÇİ KOMİTE-
LERİ’ni kuralım... 

Yaşadığımız sonlar sadece iş ci-
nayetleri ile de sınırlı değil. Günlük
çalışma yaşamı içinde onlarca sorunla
karşı karşıyayız. Bütün bu sorunla-
rımızın çözümü bizlerin işyerlerinde
birlik olmamıza ve örgütlenmemize
bağlıdır... 

Tarım’da, inşaatlarda, tekstilde
milyonlarca işçi kayıtsız çalışıyor.
Hiçbir sosyal hakkı yoktur. İşçi olarak
kaydı bile yoktur, yasadışı çalıştırıl-
maktadır. Bütün bunlar devletin bilgisi
dahilindedir ve kayıtsız işçilik bir
devlet politikasıdır... 

Devrimci İşçi Hareketi en temel
hayati sorunlarımızın çözümü olarak
işyerlerinde İŞÇİ MECLİSLERİ’nde
ve İŞÇİ KOMİTELERİ’nde örgüt-
lenmeye çağırıyor... 

İş cinayetlerinde ölmek kaderimiz
değil... 

Ankara'da Devrimci İşçi Hareketi'nin (DİH) düzenlediği
“Taşeronlaşma ve İşçi Ölümleri” panelinin hazırlıkları sü-
rüyor. 
Hazırlıklar kapsamında panelin yapılacağı Batıkent ve Kı-
zılay'a büyük pankartlar asıldı, el ilanları dağıtıldı. Ayrıca
aynı bölgeler ve Sincan'da asılan afişlerle de panelin
duyurusu yapıldı. 

DİH Ankara’nın Panel Çalışmaları Sürüyor
EMEĞİ ÇALINANLARA, EMEĞİ ÇALANLARI

ANLATACAĞIZ!
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AKP hem hırsızdır, hem de hır-
sızların hamisidir.  Direnen işçilerin
düşmanıdır. 

172 Gündür direnen Kazova iş-
çileri,  Ramazan bayramı sabahı
AKP’nin polisleri tarafından adeta
kuşatma altına alındı.

Neden? 

Hırsız Kazova patronlarını koru-
mak  için. Çünkü Kazova işçileri
bayram sabahı hırsız Kazova pat-
ronlarını korudukları için Başbakan
Erdoğan’ın evinin önünde basın açık-
laması yapacaklardı. 

İşçiler daha fabrikadan çıkar çık-
maz yüzlerce polis tarafından takibe

alındı. İşçilerin bir
yerden bir yere git-
mesi de yasak. Or-
tada ne bir eylem
var ne gösteri. Ka-
zova işçilerinin
bindiği otobüsler
daha Anadolu ya-
kasına geçmeden
durduruldu. GBT
yapacağız diyerek
işçiler bindikleri
otobüsten zorla in-
dirilmek istendi.
Gözaltına direnen
işçilere polisler

“Emir büyük yerden, karşıya
geçmenize izin vermeyece-
ğiz” diyorlardı. İşçiler po-
lisin gözaltına alma saldırı-
sına karşı direnerek otobüs-
teki halka aylardır Başba-
kanın hırsız arkadaşı Kazova
patronları tarafından hakla-
rının gasp edildiğini, bunun

için direndiklerini, Başbakan Erdo-
ğan’ın hırsız patronları koruduğunu,
bunun için Başbakan’a sorunlarını
antacaklarını söylemesi üzerine halk
polise tepki göstererek işçilere sahip
çıktı. Polisin gözaltına almasına karşı
direnen işçileri polise vermek iste-
medi. İşçilerle birlikte halk da Baş-
bakan Erdoğan’a ve polislere tepki
gösterdi... 

Gözaltına direnen işçiler polisler
tarafından zorla gözaltına alınıp Şişli
Polis Karakolu’na götürüldü. Şişli
Polis Karakolu’ndan Başbakan Er-
doğan’ın gün boyunca bayram proğ-
ramı bitene kadar hiçbir işlem ya-

pılmadan rehin tutuldu. 

İşçiler gözaltındayken Şişli foru-
mundan halk ve Dev-Gençliler fabrika
önünde nöbet tuttular...  

Kazova patronları bizzat AKP ta-
rafından, Başbakan Erdoğan tarafın-
dan korunuyor. Çünkü hepsi de aynı
soydan geliyorlar. Hepsi de dinci ge-
çinip işçileri halkı soyup sömüren
hırsızlardır. 

Kazova patronları 94 işçinin 4
aylık maaşlarını, ihbar ve kıdem taz-
minatlarını alçakça gasp etti. 4 ay
boyunca işçiye beş kuruş para ver-
meden çalıştırdı. 

Gün gün fabrikanın içindeki mal-
ları boşalttı. Sonra da iflas ettim
deyip ortalıktan kaybolup gitti. İşçiler
ne zaman fabrikayı işgal etti, o zaman
ortaya çıktı. İşçilerin alacaklarını
ödemek için değil, fabrikada kalan
malları da almak için. 

İşçiler fabrikadaki motoru sökül-
müş makinaları çalıştırıp üretimi baş-
latmak için uğraşıyorlar. Bunun ha-
berini alan hırsızlar şimdi de AKP
iktidarını arkasını alarak BEDAŞ iş-
çilerine elektriği kestirmeye çalışı-
yor.

Ancak ne polisin saldırıları, ne
AKP iktidarının koruması Kazova
patronlarını kurtaramaz. Kazova iş-
çileri haklarını hırsız patronlara ye-
dirmeyecek. 

Kazova işçisi eski Kazova işçisi
değil artık. Devrimci İşçi Hareketi
öncülüğünde direnmeyi, mücadele
etmeyi direnerek öğrendi. Dostu düş-
manı direnerek tanıdı. Artık, geç-
mişteki gibi beyzbol sopalarıyla, ta-

Başbakan Erdoğan’ın Evinin Önünde Eylem Yapmak İsteyen Kazova
İşçileri AKP’nin Polisleri Tarafından Bayram Günü Rehin Alındı!
Hırsız Kazova Patronları, Ne Polisler Ne de Tayyip Erdoğan Sizi
Koruyamayacak! Gasp Ettiğiniz Haklarımızı Söke Söke Alacağız!

İşçiler! Haklarımıza Sahip Çıkmak İçin 
Direnmekten Başka Yol Yoktur!

Hırsız Patronlara ve Sendika Ağalarına Karşı 
Devrimci İşçi Hareketinde Örgütlenelim!

Direnişin 172. günü

Çadır Direnişinin 112. Günü 

Fabrika işgalinin 52. Günü

Açlık Grevinin 50 Günü!
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bancayla işçileri zorla çalıştıran,
tehdit eden Kazova potronlarından
korkmuyorlar. İşçilerden çaldıkları,
sömürdükleri paralarla kendilerine
krallık kurdukları saraylar işçilerin
işgali altında. 52 Gündür Kazova
fabrikası işçilerin işgali altında. 

Kazova işçileri şimdi tüm işçi sı-
nıfına nasıl direnileceğini öğretiyor. 

“Devrimci” sıfatı taşıyan sendika-
cıların işçiyi sattığı, işçilerin değil pat-
ronların çıkarları için sendikacılık yap-
tığı günümüzde Devrimci İşçi Hare-
keti’nin öncülüğünde direnen Kazova
işçileri hırsız patronlardan hakların
nasıl alınacağını gösteriyor...

Sendikalı Sendikasız 
Tüm İşçiler... Devrimci 
İşçi Hareketi’nden, 
Kazova İşçilerinin 
Direnişinden Öğrenin!

Kazova işçileri örgütsüzdü. Daha
önce büyük çoğunluğu hayatlarında
hiçbir eyleme katılmamıştı. Kazova
patronları beyzbol sopalarıyla, silahla
tehdit ederek işçileri çalıştırıyordu.
4 ay beş kuruş maaş alamadan çalış-
tılar, itiraz etmediler... Ta ki, patronları
tarafından dolandırılıp Devrimci İşçi
Hareketi (DİH) ile tanışana kadar... 

DİH ile tanıştıktan sonra da hemen
eylem yapamadılar. Adım adım öğ-
rendiler. Direnişin içinde öğrendiler.
DİH’in öncülüğünde örgütlendiler.

Her geçen gün daha çok bilinçlendiler.
Dostu düşmanı tanıdılar. Nasıl dire-
nileceğini öğrendiler... 

Önce basın açıklamalarıyla baş-
ladılar. Sonra daha farklı eylemler
yapmaya başladılar. Fabrika önünde
çadır kurup hırsız Kazova patronla-
rının fabrikada kalan malları çalma-
maları için fabrika önünde çadır
kurup 24 saat nöbet tutmaya başla-
dılar... 

Olmadı fabrikayı işgal ettiler. Sal-
dırılara karşı açlık grevine başladılar. 

ŞİMDİ KAZOVA İŞÇİLERİ İŞ-
GAL ETTİKLERİ FABRİKADA
MAKİNALARI TAMİR EDİP ÜRE-
TİME BAŞLAYACAKLAR. 

Her şeyi üreten zaten biziz. Asalak,
hırsız, kan emici patronlar değil.
Üretmek için asalak patronlara hiç
de ihtiyacımızın olmadığını Kazova
işçileri herkese öğretecek... 

Üretenlerin aynı zamanda yöne-
tebileceğini de Kazova işçileri öğre-
tecek... 

TÜM İŞÇİLER, TÜM HALKI-
MIZ, HALKTAN YANA TÜM KU-
RUM VE KURULUŞLAR KAZO-
VA İŞÇİLERİNİ DİKKATLE TAKİP
EDİN... 

Kazova işçileri tüm işçi sınıfı için
direniyor... 

Direnişleriyle kimsenin yaptığının
yanına kar kalmaycağını gösterecek-
ler. İşçilerin emeğini çalmayı, gasp
etmeyi gösterecekler... 

Üretmek için asalak patronlara
ihtiyaç olmadığını gösterecekler... 

İşçiler, halkımız, dostlar...
Kazova işçileri sonuna kadar di-

renecekler. 
Bu direniş aynı zamanda sizin

direnişinizdir... 
Bu direniş aynı zamanda işçilere,

halka çapulcu diye, ayak takımı diye
aşağılayan AKP’ye karşı bir direniştir. 

Bu direniş kan emici patronlara
karşı bir direniştir... 

Kazova direnişi her geçen gün
yeni direniş biçimleriyle büyütülürken
hırsız Kazova patronları da, AKP’de,
onların bekçi köpekleri de boş dur-
muyorlar. Yeni yeni yöntemlerle di-
renişi bitirmek için saldırıyorlar... 

Direnişin zafere ulaşması için
şimdi çok daha büyük bir dayanış-
maya ihtiyaç vardır. 

Artık Kazova direnişi sadece Ka-
zova işçilerinin direnişi değil, tüm
işçilerin direnişidir. 

Zaferi de tüm işçi sınıfının ola-
caktır. 

Kazova direnişini şimdi tüm Tür-
kiye’ye yayalım! 

Kazova direnişini duymayan kal-
masın... 

Kazova direnişiyle dayanışmayı
büyütelim. Direnişin zaferi tüm işçi
sınıfına örnek olacaktır. 

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!

Bir işçi nasıl rehin alındıklarını
anlatıyor: 
Bayram sabahı Tayyip Erdoğan’ın evinin önünde açıklama
yapacaktık. Eylemi basın çağrısını yaparak önceden
duyurmuştuk. Engel de olsalar evine yaklaşabildiğimiz

kadar yaklaşıp durdurulduğumuz yerde açıklamamızı
yapacaktık. Ancak daha fabrikadan çıkmadan 1 saat
önce fabrikanın önünde 15 sivil polis, komiser vb. to-
plandılar. Utanmadan bayramımızı kutluyorlardı. Avuk-
atlarımızla birlikte karşıya gitmek için yola çıktık. Sivil
polisler de arkamızdan koşa koşa geldiler. Daha Anadolu
Yakasına geçmeden otobüsü durdurdular. Bizi gözaltına
almaya çalıştılar. Epeyce tartıştık. Ortada eylem yok bir
şey yok ne diye alacaksınız? GBT yapacağız dediler.
Komiser "size bu eylemi yaptırmayacağız"dedi.   Bizi
zorla gözaltına almaya çalıştılar. Gözaltına direnince
otobüsteki halk bizi sahiplendi. Polise tepki gösterdiler.
Bize yapışıp gözaltına vermek istemediler. 
Sonuçta bizi zorla gözaltına alıp Şişli Karakolu’na
götürdüler. Ve Tayyip E AKP’nin Sütlücedeki programı
bitene kadar bizi hiçbir gözaltı işlemi yapmadan akşam
saat 18.00’e kadar rehin tuttular. Erdoğan’ın gündüz
programı bitince bizi de bıraktılar. 
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EMEK

Bizler Kazova Tekstil işçileri 31
Ocak’tan bu yana işsiziz. Fabrikayı
yağmalayan, makineleri, dokunan
kazakları, hammaddeleri kaçıran pat-
ronlarımız tarafından dolandırıldık. 4
aylık maaşlarımızı, kıdem ve ihbar
tazminatlarımızı gasp eden patron-
larımız Somuncu’lardan emeğimizin
karşılığını almaya çalışıyoruz.

Patronlarımız Ümit Somuncu
ve Umut Somuncu hacca bilmem
kaç kez gitmekle, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın giydiği kazak-
ları dokumakla övünüyorlar. 

Evet, “beyefendinin” giydiği
uzun kollu kazakları biz dokuduk.
Şimdi görüyoruz ki bizim dokudu-
ğumuz kazaklar patronlarımız So-
muncu ailesine zırh olmuş. Polis,
hakim, savcı onları korumak için

canla başla çalışıyor. Şimdi bu ko-
roya BEDAŞ da katıldı. Somun-
cu’lar polis korumasında dolaşıyor. 

Soruyoruz; bu ülkede işçilerin
haklarını araması suçsa patronların
işçilerin maaşlarını, tazminatlarını
ödememesi suç değil mi?

Başbakan Erdoğan ailesiyle bay-
ramlaştı. Biz ailemizle bayramla-
şamadık. Çocuklarımıza bayramlık
giysi, evimize tatlı – şeker alama-
dık. Biz direnişteyiz. Çalıştığımız
fabrikada işgal ve açlık grevi eyle-
mimize devam ediyoruz. Açlık gre-
vimizin 40. günündeyiz. 40 gündür
açız.

Derdimizi Başbakana Bayra-
mın 1. günü anlatmak için evinin
önüne gidip hem kamuoyuna açık-

Haklarımızın Gasp Edilmesinden
Emeğimizle Dokuduğumuz Kazakları Giyen

Başbakan Erdoğan’da Sorumludur

31 Ocak 2013 tarihinde işten atı-
lan ve 27 Şubat’tan bu yana dire-
nişte olan Kazova Tekstil işçileri 11
Ağustos günü bayramlaşma töreni
düzenlediler. 100 kişinin katıldığı
bayramlaşma töreninde işçiler bu-
ruk olmadıklarını, umutlu, kararlı ve
ısrarlı olduklarını dosta düşmana
gösterdiler.

Bayramlaşmada konuşma ya-
pan işçilerden Bülent Ünal işten atıl-
dıkları andan itibaren yaşadıklarını
anlattı. Mücadeleyi bugüne nasıl ge-
tirdiklerini, mücadeleyi nasıl ge-
liştirdiklerini, patronun ve patronun
emrindeki düzen güçlerinin işçile-
re nasıl saldırdığını anlatan Bülent
Ünal son olarak BEDAŞ ve ardın-
dan da sivil faşistlerin saldırılarına
uğradıklarını dile getirdi. Bülent
Ünal sözü şair İbrahim Karaca’ya
bıraktı. Direnen işçiler için şiirleri-
ni okuyan İbrahim Karaca sanatın
halkın sanatı olduğunu, sanatın hal-
kın sorunlarını, acılarını, direnişle-
rini anlatması gerektiğini belirterek

şiirlerini direnen Kazova Tekstil
işçilerine adadı.

İbrahim Karaca’dan sonra Dev-
rimci İşçi Hareketi Hukuk Komis-
yonu adına Av. Behiç Aşcı söz ala-
rak direnişin sadece alacak meselesi
olmadığını belirtti. İki ideolojinin,
iki ahlak ve kültürün mücadelesinin
yaşandığını belirten Av. Behiç Aşcı
bir yanda düzen ideolojisi ve onla-
rı temsil eden patron, polis, hakim,
savcı, BEDAŞ, sivil faşistler diğer
yanda da direnen işçiler ve halk ol-
duğunu söyledi. 

Ardından Tiyatro Simurg dire-
nen Kazova Tekstil işçileri için 2
gün önce İzmir Aliağa’da Aşk Ge-
misi’nin sökümü sırasında 2 işçinin
iş cinayetinde katledilmesini de
anlatan küçük bir oyun oynadı.

Bayramlaşma töreni işçilerin
kendileri için ürettiği kazakların
sergilenmesi ve katılımcıların en ge-
niş anlamda katıldığı açık hava
toplantısıyla devam etti. 

İİşçinin Bayramı Patronun Ölüm Günü Olacak!
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İşten atılan sara hastası BEDAŞ işçisi Murat Göçmen'e
ilişkin Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 8 Ağustos günü ya-
zılı bir açıklama yaptı. Yaptıkları açıklama; AKP özelleş-
tirmeyle halkın varlıklarını sermayeye devretme operas-
yonlarına devam ettiği ve halkın emeğinin ürünü işletme-
ler, fabrikalar, kurumların tekellere devredildiğini anlattı.

Açıklama da ayrıca; "AKP son olarak BEDAŞ’ı özel-
leştirdi. BEDAŞ’ı alan tanıdığımız bir firma idi. AKP’yi
desteklemenin karşılığı olarak nerede ise tüm ihaleleri alan
LİMAK Holding ve şirketler birliği ortakları Kolin ve Cen-
giz şirketleri. LİMAK HOLDİNG patronu Nihat Özdemir
AKP’ye desteğinin karşılığını fazlasıyla alıyor.

Son olarak da BEDAŞ, LİMAK HOLDİN’GE satıldı.
BEDAŞ’ı satın alan LİMAK HALDİNG’İN ilk işi 540 iş-
çiyi işten atmak oldu. İşten atılan işçilerin bir kısmı sen-
dikalı işçilerdi. LİMAK patronu Nihat Özdemir için
önemli olan kazanacağı paralardı. İşçilerin emeklerinin, alın
terinin, geleceklerinin onun için hiç bir önemi yoktu. Za-
ten asgari ücretle çalıştırdıkları işçileri şimdi de işsiz bı-
raktılar.

BEDAŞ işçileri onurlarıyla, alın teriyle, namusuyla eme-
ğinin karşılığı aldığı asgari ücretle geçimlerini sağlayan
emekçilerdi. 1 ay işsiz kalsalar bir daha evlerinin ekono-
milerini düzeltemezlerdi.

Nitekim atılan işçilerden Murat Göçmen işten atılma-
sı sonucu öldü. Daha doğrusu katledildi. Murat Göçmen
işten atıldığında Temmuz 2013 maaşını alamamıştı. Sara
hastası idi. Düzenli olarak ilaç alması gerekiyordu. İlaçları
bittiği için almaya eczaneye gitti. Ama işten çıkarıldığı için
sigorta aracılığıyla ilaçlarını alamadı. İlaçlarının bedeli 70
TL idi. Cebinde de 70 TL yoktu ve ilaçlarını alamadı. Er-
tesi gün sabah girdiği kriz sonucu öldü. Şimdi ne diyelim?
Buna kader mi diyelim? Böyle kader mi olur? AKP poli-

tikaları, AKP’nin sağlığı ticarileştirme ve özelleştirme po-
litikaları Murat Göçmen’i katletmiştir. Başbakan Erdoğan
hastaneler özelleştirilirken herkes ücretsiz sağlık hizmet-
lerine ulaşabilecek diyordu. Herkes kaliteli, nitelikli ve üc-
retsiz sağlık hizmeti alabilecek diyordu. Ne oldu? Murat
Göçmen bu ücretsiz, kaliteli, nitelikli sağlık hizmetlerin-
den neden yararlanamadı? Yine AKP’nin özelleştirme po-
litikaları sonucu Murat Göçmen işsiz kalmıştır. Murat Göç-
men’in katili AKP iktidarıdır..." dendi.

MURAT GÖÇMEN’İN ÖLÜM NEDENİ TAŞERONLUK DÜZENİDİR

KATİLİ İSE AKP İKTİDARIDIR!

EMEK

lama yapıp hem de görüşme talebinde bulunacaktık. An-
cak Şişli Bölgesinin neredeyse tüm emniyet amirleri, ko-
miserleri önümüzde barikat oldu. Polisler bize “sizi kar-
şıya geçirmeyeceğiz. Bu eylemi yaptırmayacağız, emir bü-
yük yerden. Biz emir kuluyuz.” dediler. Emir büyük yer-
den (miş). Bu büyük yer anlaşıyor ki Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan. 

Biz bu haksızlıklara uğramadan önce çoğumuz AKP ye
oy veren dini bütün Müslüman insanlardık. Ve yaşadıkla-
rımız bize ayna oldu. Gördük ki oy verdiğimiz AKP ve bu
partiyi yönetenler, bu ülkede yaşanan haksızlıkların, hu-
kuksuzlukların, adaletsizliklerin birinci sorumlusu. Hırsız
patronların, zenginlerin dostu. Onların kalkanı. AKP’ye inan-
cımız kalmadı. Yaşadıklarımız buna vesile oldu.

Başbakan Erdoğan’ın giydiği kazaklarda bizim alın te-
rimiz var. O kazakları Somuncu’lar dokumadı. Makine-
lerin başında biz çalıştık. Emeğimizin karşılığını istiyo-
ruz. Başbakan’a dokuduğu kazakların karşılığı olarak ko-

runan Somuncu’lardan hakkımızı istiyoruz. Somuncu ai-
lesinin AKP ile ilişkilerini biliyoruz. Kızları Gaye Somuncu
Çalık Holdingin Kurumsal İletişim Direktörü. Eski Ma-
liye Bakanı Kemal Unakıtan ile okul arkadaşılar. Başba-
kan’ın giydiği kazaklar Kazova Tekstilde dokunuyor. Ve
patronlar Somuncu ailesini korunuyor.

Biz Kazova Tekstil işçileri hakkımızı helal etmiyoruz.
Çalınan emeklerimiz zehir zıkkım olsun diyoruz. Dire-
nişimizin onur mücadelesi olduğunu biliyoruz. Kazana-
na kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çoluğumuzun ço-
cuğumuzun rızkını, kanser hastası eşlerimizin tedavi pa-
rasını asalak, zengin, hırsız patronlara yedirmeyeceğiz. 

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

EMEĞİMİZİ, ALIN TERİMİZİ HIRSIZ
PATRONLARA YEDİRMEYECEĞİZ!

KAZOVA TEKSTİL İŞÇİLERİ
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Suçumuz açık
Ne mutlu bize ki
Ayaklandık
Sordu işkenceciler
"Adın?"
Ser veren
Ama asla sır vermeyen
Sordu işkenceciler
"Adın?"
İsyan
Gelince zamanı ayaklanmanın
Alanları dolduranlardır adım
Sordu işkenceciler
"Kimden talimat aldın?"
-Tarihten
Yürü dedi yürü, hep ileri
Dönüyor, dönecek tarihin tekeri
İleri, aydınlıklara, ileri
-Bilimden talimat aldım
Ayaklanmak gerek dedi
Ermek için Hakkın sırrına
Hak dilencisi değil
Hak savaşçısı olunmalı dedi
-Toprağımız verdi talimatı
O toprak ki
Nice isyan yatar altında
O toprak ki
Nice beden düştü uğruna
Ölmüyoruz biz
Kazı bunu aklına
Sen gömdükçe bedenlerimizi
Göğ ekin misali
Fışkırıyoruz toprakta
O toprağa ekmek
O toprağa eş
O toprağa özgürlük
Toprağımıza adalet gerek
Sordu işkenceciler
"Kimler katıldı isyana?"

-Kimler yoktu ki?
Gördüm
"Zalime biat etme" yazıyordu
Al-yeşil bir sancakta
Ben direndim
Siz direniyorsunuz diyordu Kerbela
Bir işçi gördüm ön safta
demirden canavarlara vuruyordu
Kawa'nın çekici avuçlarında
Spartaküsler vardı sonra
Sel olmuş akıyorlardı
Kölelik zincirlerini parçalamanın
çoşkusuyla
-Kimler yoktu ki isyanda?
Kızıl sancaklarıyla
Paris komünarlarıydı
Çarpışanlar barikatlarda
Bedrettin yiğitleri vardı
Ortak üretip, ortak tüketen
Ve ortak dövüşen
Ortaklık çadırı kurdular alanda
-Kimler yoktu ki?
Stalingrad direnişçileri
Vietkonglar, Barbudolar,
Partizanlar
Saymaya her birini
Ne yer, ne zaman var
Dersin ki
Direniş alanı
Tam bir HALK CEPHESİ
Dünyanın her yanından halklar
oradalar...
-Kimler yoktu ki?
Mahirler, Denizler, İbolar
Diktikleri devrim ağacının
boy atışını
Gülen gözleriyle izliyorlar
Bir işaret parmağı gördü herkes
Hedef diyor Büyük Ustamız
"Öfkemiz haklıdır
Öfkemizi hedefe yöneltelim

Hedef düşmanın kalbidir"
"Bayrak" diyordu "Bayrak"
Gür bir ses, Sabo'nun sesi
Çiftehavuzlar'da dalgalandırdık
Ülkemizin her yanında dalgalandı-
racağız
Komutanları vardı Cephenin
Savaşçıları
17'sinden 50'sine
Düşerken toprağa
Yarattıkları destanla
Can vermişlerdi yeni doğanlara
En önünde çarpıştılar isyanın
Elleri tencere tava
Elleri taşlı sapanlı
Ellerinde düşenlerin silahları
Ellerinde pankartları bayrakları
Elleri işçi
Elleri köylü, öğrenci
Elleri kadın, elleri çocuk
Elleri genç, elleri yaşlı
Elleri yemek yapan
Elleri halı dokuyan
Elleri eken toprağı
Elleri döndüren çarkları
Elleri biçen ekini
Elleri döven demiri
Elleri bir ordu
Komutanlarının ardından
yürüyordu
Demelisiniz ki,
Kimler orada yoktu?
Ki yollar,
Küba'dan, Nikaragua'dan
Çin'den, Vietnam'dan
Mozambik'ten, Angola'dan
Paris'ten, İspanya'dan, İrlan-
da'dan
Moskova'dan, Şikago'dan
Ve Orta Doğu ve Anadolu'dan
Tüm dünya haklarını
Taksim'e akıtan oluktu...

-2-

Atom dedik bre gafil
O puşt tohumu toprağımıza,
Tutmaz...
Bak şu gögü delen çınarlarımıza
Bir tekinin üzerinde
Teslimiyet yazmaz
Pir Sultan, Bedrettin ormanı bu
Zorlama kendini
Çakallara bu ormanda yer olmaz
İsyandır adımız bre gafil

ADIMIZ İSYAN
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Gözlerimiz yangınlara bakar
Yangınlar Kızıldere
Yangınlar darağaçları
Yangınlar işkence tezgahları
Yangınlar ölüm oruçları
Yangınlar teslimiyete indirdiğimiz
şamar
Yangınlar kuşatmalarda
Umudun adını kanla yazdığımız
Üsler, sokaklar, dağlar
Yangınlar ölümüne çıktığımız alan-
lar
İşgaller, barikatlar
Sokak, sokak çatışmalar
Yangınlar ölümüne meydan okuyan
Zılgıtlar, sloganlar
İsyandır adımız bre gafil
gözlerimiz yangınlara bakar
"Dünya benim kasabam"
Buyurmuşken Teksaslı haydutlar
Dağlarımızı kuşatmışken
Sırtlanlar, çakallar
Şahan olmaktır yangınlar

Doğrulmuşken üstümüze alçak nam-
lular
"Ya teslimiyet ya ölüm" arar
Uşak, işbirlikçi ağızlar
İşte o anda
Yanmak kömür olmak
Hücre hücre eriyip, toprak olmak
Düştüğü yerde depremler yaratan
feda olmak
Sarayları tutuşturan ateş olmak
Ölüm demek, teslimiyet dememektir
yangınlar...
Böyle isyanlar bre gafil
Sadece ve sadece
Böylesi yangınlardan doğar
Çakallar, sırtlanlar sürüsüne
çiçek sunmaz
Zalime, zulme öfkedir
Kindir, nefrettir
Yangınlardan doğan isyandır
"Yeter" demektir tüm adaletsizliklere
Ve alt-üst etmektir
Adaletsizliğin saraylarını

Yeşertmektir isyan
Çoraklaştırılmış topraklarımızı
Puştluk yok
Yangınlardan doğan isyanlarda
Yağcılık, içten pazarlık yok
Çıkarcılık, fırsatçılık yok
Korkaklık, halkı satmak yok
Yarı yolda bırakma yok
Arama başka masumluk bre gafil
Budur isyanımızın masumluğu
Budur haklılığı
Budur insancıllığı
Budur mertliği, delikanlılığı
Budur isyanımızın mayası
Atma dedik bre gafil
O puşt tohumu toprağımıza
tutmaz...
Ayak denilenler baş olacak
İşte bu kadar...

Şadi Özbolat

“Nasıl Düşünmeliyiz”i öğrenen
genç bir yoldaşımızdan, yoldaşlarına
mektup;

Merhaba Abi,
Umarım iyisinizdir.
Satranç oynamanın siyasi anlamını

öğrendim son günlerde. Hemen senin
ve diğer abinin satranç-düelloları
geldi aklıma. Öğrendiklerimi sizle
de paylaşmak için yazı yazdım bu
konuda. 

Önce genel anlamını düşünelim
satranç oynamanın. Biz satranç oyu-
nunun zeka oyunu olduğuna, zekamızı
geliştirdiğine, bizi taktiksel düşünmede
eğittiğine, öngörümüzü güçlendirdi-
ğine inanırız. Diğer oyunlardan daha
üstün seviyede, daha çok yetenek is-
teyen bir oyun olduğuna inanırız.

Bir de oynama şekline göz atalım.
Satrançta iki oyuncu birbirine karşı
oynarlar. Birisi birini sah mat edene
veya çıkarsız bir yola kadar getirip
pes ettirmesine kadar oynanılır.

Öğrendiklerime gelirsek böyle
görmeliyiz satranç oynamasını; sat-
ranç oynamak bizi taktiksel geliş-
tirmez. Bizi iyi bir komutan da
etmez. Mücadeleye hiçbir katkısı
yoktur satranç oyununun. Hatta bizi
olumsuz etkiler. 

Bunu bir kaç maddede düzenli
bir hale getirdim:

1- Zamanımızı Alır; 
Biz 24 saat doğru düşünmeliyiz,

disiplinli olmalıyız. Devrim ve düzen
vardır bizim için. Devrim için kul-
lanmadığımız her saniye bizim için
kayıptır. Bu konuda abartmak bile
yanlış değildir. Düzen için harcadı-
ğımız her saniye açlığı, genel evleri,
uyuşturucuyu büyütür ve biz küçü-
lürüz. 

2- Bireysel Bir Oyundur;
Düzen bize satranç oyunuyla ben-

cil olmayı öğretir. Kendi çıkarlarımız

için hareket edip kendimiz için ka-
zanıyoruz.

Halbuki biz devrimci düşünceyi
savunan insanlar olarak toplumsal
gelişmeyi isteriz. Ben değil de BİZ
kazanacağız demeliyiz.

3- Kimler İçindir?
Satranç oyunu halkın oynadığı

bir oyun değildir. Daha elittir ve
buna göre tasarlanmıştır. Halk ço-
cukları daha birlikteliği, ortaklığı
esas alan oyunlar oynarlar… 

Satranç oynamak devrimciler için
değildir. Biz oyun masalarında değil
savaşın, mücadelenin içinde gelişe-
ceğiz. 

Benim de bu konuda ikna olmam
öyle hemen gelişmedi (Bilirsiniz,
dik kafalıyımdır) ama sizin bunları
daha hızlı kavrayacağınıza inanıyo-
rum.

Son olarak bir soruyla bitirmek
istiyorum yazımı;

Satranç oynamanın günlük pra-
tiğimizde hangi faydası var? (ana
halka bu soruda bence)

Eleştirinizi bekliyorum.

DEVRİME NE YARARI VAR?
DEVRİME YARARI OLMAYAN HER ŞEY DÜZENİN İŞİNE YARAR!
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Yazı dizimizin bu bölümünde ayak-
lanmanın AKP iktidarı üzerindeki et-
kilerini, ayaklanmaya uluslararası bo-
yuttaki tepkileri, burjuva ve besleme

medyanın tavrını ele alacağız...

Ayaklanma ve AKP 
İktidarı Üzerindeki 
Etkileri; AKP İktidarı
‘Tef Gibi Gergin!’

Haziran 2013 tarihindeki halk ayak-
lanmasının etkileri sürüyor. İki ay geç-
mesine rağmen, iktidar hala Gezi ey-
lemleriyle yatıp kalkıyor. Bülent Arınç
gazete temsilcileriyle 24 Temmuz'da
iftar yemeğinde buluştuğunda, Gezi ey-
lemlerini kastederek, "Gerilim derseniz
yani herkesin tef gibi gerildiği bir Tür-
kiye’deyiz. Siz soru sorarken, ben cevap
verirken geriliyorum" dedi. Başbakan;
Times dergisinde tam sayfa yayınlanan,
Avrupalı sanatçıların Erdoğan'ı diktatör
ilan ettiği, AKP mitinglerini Hitler’in
kitlesel mitinglerine benzeten ilanı için
esip gürledi. Altı üstü bir derginin ilanı.
Nasıl tedirgin ediyor, neden bu kadar
ciddiye alıyor. Bir ilan bile gerginliklerini
artırıyor. Halk ayaklanması, AKP ikti-
darını derinden sarstı, kendi içinde de
bir deprem yarattı. Eski efelikleri, dün-
yayı ben yarattım havaları söndü. AKP
göbekten bağlı olduğu Amerika'da bu
tür ilanların çıkmasını istemiyor.  Çünkü
AKP'nin geleceği, Obama'nın iki dudağı
arasında. Bu durum AKP içinde de çat-
laklar oluşturmaya başladı. Ülke içinde
güçlü muhalefet yoktu, tek adam olma,
tek parti olmanın getirdiği kibirle, ül-
kedeki her kesime pervasız saldırıyor-
lardı. Halk ayaklanması, AKP'nin gerçek
yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Halk
ayaklanmasının getirdiği kabus yet-

mezmiş gibi, Avrupa ve Amerika'dan
peş peşe gelen açıklamalar AKP'de dep-
rem etkisi yaratıyor, bir türlü rahatla-
yamıyorlar. 

Halk Ayaklanmasına 
Uluslararası Tepki̇ler

-  ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Jen Psaki, ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry'nin "Türkiye'yi hiçbir şekilde
kategorize etme gibi bir çabasının bu-
lunmadığını" belirterek, "Ancak bazı
kaygılar olduğunda da Bakan Kerry
ve bakanlıktaki diğer yetkililer çekimser
duramaz. Geçtiğimiz birkaç gündür po-
lisin acımasızlığına yönelik kaygılarımız
var ve barışçıl gösterilerin onaylan-
masına yönelik çağrımıza devam ede-
ceğiz" dedi.

- İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye
Başbakanı son yıllardaki otoriter tarzında
artık ısrar etmemeli. Uluslararası bir
komplo ile karşı karşıya kalındığı iddiası
bir zayıflık göstergesi. 

- Avrupa Parlamentosu; "Gösteri-
cilere karşı tüm aşırı ve orantısız güç
kullanımını kınıyoruz."

- Almanya Dışişleri Bakanı Guido
Westerwelle: Ortamı yumuşatma görevi
Erdoğan’ındır. Bu sorumluluğun bilin-
cinde olması gerekir.

- "Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi
Hüseyin Avni Karslıoğlu, izahat vermesi
için Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağ-
rıldı."

- Suriye Enformasyon Bakanı Umran
El Zubi, olayların sorumlusu olarak Re-
cep Tayyip Erdoğan'ı ilan ederek, dik-
tatör rejimi sebebiyle istifa çağrısında
bulundu.

- Birleşmiş Milletler sözcüsü Martin

BİZ HALKIZ
TARİH YAZIYORUZ!
TARİH DE BİZİ YAZACAK
TARİHİN AKIŞINI 
DEĞİŞTİREMEZSİNİZ! 

Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin Halk Ayaklandı!
FAŞİZMİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ!

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

Açlık, yoksulluk,
adaletsizlik büyüyor...
Çözemeyeceksiniz...
Çözemeyeceğiniz için
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, işkence ve
katliamları çıkartıyor... 
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Nesirky, New York'taki Genel
Sekreterlik binasında yaptığı
günlük basın toplantısında, "Tür-
kiye'deki gelişmeleri yakından
izliyoruz" diye konuştu.

- Uluslararası Af Örgütü  31
Mayıs 2013 günü yayınladığı basın
bildirisinde olayları protesto etti.
Bu açıklamada polislerin aşırı ve
gereksiz güç kullanmasının so-
ruşturulması ve sorumlu emniyet
görevlilerinin yargılanması çağrısı
yapıldı.

-Kredi derecelendirme kurulu-
şu Fitch Group hükümete “halkın
tepkisine kulak vermezseniz no-
tunuzu düşürürüz” uyarısında bu-
lundu.

-Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi, 27 Temmuz'da Gezi eylem-
lerini konuştu. Toplantı ve gösteri
özgürlüğünün güvence altına alın-
ması.... Eylemleri haber yapan basın
üzerinde baskı yapılmaması... Biber
gazı kullanımının net bir çerçeveye
oturtulması, kapalı yerlerde kullanıl-
masının yasaklanması gerektiği karara
bağlandı...

Avrupa Konseyi'nin kararı, bağ-
layıcı, hukuki bir yaptırım getirmese
de, Avrupa halklarının düşüncelerini
etkileyebiliyor. Türkiye gibi sömü-
rülen ülkelerin devletlerine gözdağı
vermek için, bu tür kararları tehdit
aracı olarak kullanıyorlar. Hem ül-
kemizdeki halk ayaklanması, hem
Avrupa ve Amerikan baskıları AKP
içinde de çatlakların oluşmasına yol
açtı. Bu gerginliğin bir nedeni de,
herhangi bir hükümet değişikliğinde,
kendi gemisini kurtarma derdine düş-
meleridir. Bir yandan Tayyip Erdo-
ğan'la birlikte tatlı karlarının sürmek
isterlerken, diğer taraftan dengeler
değişirse, yağma ve talanlarını sür-
dürme kavgasına düşmüşlerdir. 

Halk Ayaklanması AKP içinde de-
rin çatlakların oluşmasına yol açtı:

- Avrupa Konseyi’ndeki oylamaya
katılan AKP’lilerden dördü, karar le-
hine oy kullandı. 

- TBMM Başkan Seçiminde,
AKP’nin adayı Cemil Çiçek ilk turda
292, ikinci turda 294 ve üçüncü turda

299 oy aldı. Bu durum TBMM’de
327 milletvekili sayısına sahip olan
AKP’den 40 kişi civarında  fire ve-
rildiğini gösteriyor.

- Daha önce CHP milletvekilliği
yapan ve son seçimde AKP’li olan
İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, yaz-
dığı bir tweette de "Hiç kimse vaz-
geçilmez değildir. Kutsallar dışında
herkes ve her hareket eleştirilebilir.
Kimse şah değil padişah değil. Önce
insan. Mağrur olma padişahım, sen-
den büyük Allah var. Bir de halk var.
Yeter söz gençliğin" diyerek parti
içindeki çatlağı derinleştirdi.

-  Başbakan’ı eleştiren  İstanbul
Milletvekili ve TBMM Tarım Ko-
misyonu Başkanı İbrahim Yiğit, "Baş-
bakan olaylar ve eleştiriler karşısında
sinirleniyor. Yüzde 50’yi tutuyorum
diyor. Türkiye’de iç savaş mı çıkara-
caksınız, insanlar birbirlerini mi öl-
dürecekler?” dedi.

Hem Uluslararası tepkiler, hem
de AKP’nin kendi içinde yaşadığı
derin çatlaklar, halk ayaklanmasının
gücünü gösteriyor. Tayyip Erdoğan
"tencere tava, bunlar aynı hava"
diyerek küçümsemeye çalıştı, çapul-
cular diyerek hakaret etti. Sözde cid-
diye almıyordu. Ardından "tencere
tava çalmak suç, yargı gereğini yap-
malı" diyerek tehdit etti. Tencere
tava çalınmasından bile korkar hale
geldiler. 

Başbakan Erdoğan halk ayaklan-
ması için "faiz lobisi"ni suçladı, ayak-
lanmanın dış bağlantıları olduğunu

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

Emperyalizmin işkenceler,
tecrit hücreleri, ambargo ve
kuşatma politikaları, halk-
ların ölüm dahil her şeyi
göze alan cüretli ve   fedakar
politikalarıyla boşa çıkarıla-
bilir.

EKMEK ADALET VE
ÖZGÜRLÜK 76 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 halklarının direnme
hakkını, kurtuluş umudunu
yok etmeyi amaçlayan
politikalara teslim
olmayacağız.
Bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm düşüncemizden
vazgeçmeyeceğiz. Devrim ve
sosyalizm umudunun yok
edilmesine, halkların
çaresizliğine izin
vermeyeceğiz. Bunu abartılı
bulanlar tarih önünde
yeniktir...
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söyledi. Bu tür iddiaları ortaya atarak,
AKP'ye oy veren ama aynı zamanda
Amerikan karşıtı olan halkı aldatmaya
çalıştılar. Ülkeyi gırtlağına kadar
borç batağına sokan kendileri değilmiş
gibi hala mazlum rolü oynamaya ça-
lışıyorlar. Milliyet ekonomi yazarı
Güngör Uras, "faiz lobisi" diye bir
şey olmadığını söylüyor. Yani uy-
durma bir kavram.

"Gerçekçi olalım. Borsada, faizde,
dövizde fiyatların oluşmasında Türk-
lerden çok yabancılar hakim.

Yabancıların para gönderdikleri
ülkedeki temel çıkarları ekonominin
iyi olması, kurun ve faizin sabit kal-
ması, borsanın canlılığını ve karlılı-
ğını korumasıdır. Yabancı yatırımcı
da, bankalar da piyasa faizinin yük-
selmesini istemez. Çünkü piyasa faizi
yükselir ise, yabancının da, bankanın
da daha önce satın aldığı ucuz faizli
kağıtlardan zararı artar. (Hatırlayınız:
Demirbank bu nedenle battı.) Yabancı
da yerli de borsada paniği ve fiyat
düşüşünü istemez. Çünkü bu durumda
hem değer kaybı ile karşılaşır hem
de borsadan çıkmakta zorlanır. Ya-
bancı da yerli de döviz fiyatının art-
masını istemez. Bu durumda yabancı

çıkarken zarar eder. Yerlinin döviz
riski artar. Lobi diye bir şey yok.
(...) (Milliyet gazetesi, Güngör Uras
köşesinden farklı günlerde yazdıkları
yazılardan alınmıştır.)

AKP yalanlarına yalan katarak,
halkı aldatarak iktidarını sürdürmeye
çalışıyor. Önce "IMF’ye borcumuz
kalmadı, isterlerse borç verebiliriz"
dediler. Sanki ülkenin dış ülkelere
borcu bitmiş gibi göstermeye çalış-
tılar. Oysa AKP döneminde dış borç
yüzde 425 arttı. Çığ gibi büyüyen
dış borç AKP'yi korkutuyor. 

AKP istese de, istemese de faizleri
yükselterek ülkeye para çekmek is-
tiyor. Ülkemizin daha fazla yoksul-
laşması, daha fazla dışarıya bağımlı
hale gelmesine de yol açıyor. AKP,
ülkeyi ekonomik olarak daha fazla
batağa sürüklüyor. "faiz lobisi" di-
yerek yalan söylemesinin nedeni de,
ekonomik krizin sorumluluğunu üze-
rinden atma çabasıdır.

AKP, iktidarını sürdürebilmek
için yalanlara sarılmaya devam edi-
yor! Başbakan’ın iddiasına göre Gezi
Parkı olayının fitilini “Türkiye’nin
güçlenmesini istemeyen bazı dış

mihrak-
lar” ateş-
ledi. Ger-
çekler ise
çok farklı.
T ü r k i y e
ekonomisi
dışa ba-
ğımlı.

İşte bir
y a l a n
daha: Yeni
Şafak ga-
zetesinin
iddiasına
göre, ey-
lemlerin

arkasında 50 kişilik
bir ekip var. "Yeni
Şafak’tan Cihat
Arpacık'ın haberi-
ne göre; MİT, Em-
niyet ve Jandarma
İstihbarat ekiple-
rince hazırlanan
ve Başbakan Re-

cep Tayyip Erdoğan'a sunulan ra-
porda, Gezi Parkı eylemlerini pro-
voke eden 50 kişilik organizatör
grubu isim isim anlatıldı. Aralarında
Özel Kuvvetler birimi üyesi asker-
lerin de olduğu grupta, sanatçı, aka-
demisyen, gazeteci ve işadamlarının
da yer aldığı öğrenildi."

Gerçek ise: Bu bir halk ayaklan-
masıdır. AKP faşizmi on yıldır halkın
her kesimine karşı baskı uyguladı.
Gecenin bir yarısı polis baskınları,
helikopterlerle mahalle baskınları,
komplolar kurarak yıllarca hapis ya-
tırmalar... Halkın ayaklanmasına se-
bep olan daha onlarca neden sayabi-
liriz. Herkesin farklı bir nedeni var.
Ama herkesin ortak bir hedefi var:
AKP faşizmine karşı mücadele.
AKP’nin kabusu olan da bu. 

AKP Beslemesi̇ 
Medyanın Yalanları

Gezi Parkı’yla başlayan ayaklan-
ma Türkiye’nin en görkemli diren-
işlerinden birisi olarak tarihe geçti.
Halk 11 yıllık AKP iktidarına karşı
ilk defa bu kadar kitlesel bir şekilde
tepki gösterdi. Haftalarca AKP’nin
eli kanlı polisine karşı mücadele etti.
Meydanlarda Müslüman, laik, mil-
liyetçi, devrimci, örgütlü-örgütsüz
hemen hemen halkın her kesiminden
insan, faşizme karşı omuz omuza
direndi. Halktan 5 kişi hayatını kay-
betti,12 kişi gözünü kaybetti, yüzlerce
kişi yaralandı. Polis eşine az rastlanır
bir terör uyguladı halka. 

Peki, tüm bunlar yaşanırken med-
ya olayları halka nasıl aktardı. Ül-
kemizde medya şirketlerinin hemen
hemen hepsi siyasal iktidarın sözcü-
lüğünü yapıyorlar. Çünkü medya şir-
ketlerinin patronları ihale alabilmek
zenginliklerine, zenginlik katabilmek
için Tayyip Erdoğan’ın çanak yala-
yıcılığını yapmak zorundalar. Olayları
ne kadar çarpıtarak verirlerse, efen-
dileri tarafından o kadar “mükafat-
landırılacağını” bilen burjuva medya,
bu bilinçle Gezi ayaklanması başından
sonuna kadar iktidarın istediği şekilde
anlattı halka. Yakın tarihte bunun en
bilinen örneği, petrole bulanmış ka-
rabataklar yalanı. 1991 Körfez Savaşı

Yukarıdaki küpür AKP’nin besleme medyası
Star gazetesinden alınmıştır. Böylebir olay
hiç olmamıştır. Böyle bir olay olmadığı gibi
böyle bir röportaj da hiç olmamıştır. İşte
islamcıların ahlakını göstermek için çok
önemli bir örnektir. Tayyip Erdoğan gerçekte
olmayan bu olayın demagojisini yaparak
halkı birbirine karşı kışkırtamaya çalışmak-
tadır. Ancak bunu başaramamıştır... 
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döneminde günlerce ekrandan git-
meyen, petrole bulanmış can çekişen
karabatak görüntüleri vardı. Habere
göre Saddam Kuveyt'i bombalamış
ve denize dökülen petrol sonucu ka-
rabataklar bu hale gelmişti. Bu olayı
dünyaya CNN duyurmuştu. Halbu
ki haberi hazırlayan ve CNN'den
bunu kullanmasını isteyen Penta-
gon'du. Yıllar sonra bu haberin yalan
olduğu ortaya çıktı. Bu görüntü as-
lında Fransa’daki bir tanker kazası
sonucu çekilmişti. Burjuvazi onlarca
yıldır bu yalanları kullanıyor. 

Türkiye medyası ise halk ayak-
lanmasını ya hiç vermedi ya da yalan
yanlış verdi. Bazı yalan haberler;
Zaman gazetesi Galatasaray Üniver-
sitesi’nde öğrenci olan ve gözaltına
alınan Lorrine isimli kadının, bom-
bacı ve ajan olduğu haberi yaptı;  A
Haber, Gezi eylemlerinin arkasında
CIA destekli ve merkezi Sırbis-
tan’da olan Otpor adlı örgütün ol-
duğunu söyledi. 

- Mi Minör oyunuyla Mehmet
Ali Alabora’nın Gezi Parkı eylem-
lerinin provasını yaptığını ileri süren
Yeni Şafak bu sefer de oyuncunun
eylemlerden önce Mısır ve Lond-
ra’da görüşmeler yaptığını iddia
etti. 

Yalan ve İfti̇ra!
-Yeni Şafak’ın 16 Haziran’da

manşetten verdiği ‘Kod Adı: İstanbul
İsyanı’ haberi: "Gezi ayaklanmasının’
simülasyonunun yapıldığı iddia edilen
söz konusu toplantı 12 Şubat’ta ger-
çekleşti; modaratörlüğünü de Türkiye
aleyhtarı görüşleriyle tanınan Michael
Rubin yaptı. Yeni Şafak’ın haberi
dolayısıyla hareketli saatler yaşanan
ABD Dışişleri’nde 1 saat 40 dakika
süren bir toplantı yapıldı. Dışişleri
Sözcüsü Jean Psaki yaptığı açıkla-
mada toplantıyı es geçerek, ‘Türki-
ye’deki olaylardan sorumlu değiliz’
ifadeleriyle yetindi." UYDURMA!
Yeni Şafak yurtdışı bağlantısı bulma
telaşına düşmüş durumdaydı. 9 Ha-
ziran günü yine uydurma bir haber
yaptılar, Jadaliyya adlı İngilizce-
Arapça yayın yapan bir internet haber
sitesini “George Soros ve Georgetown

Üniversitesi sponsorluğunda, Gezi
Parkı eylemlerini hükümeti devirecek
bir “Türk Baharı”na dönüştürmeyi
istemekle suçladı.

-Zaman Gazetesi: Ayaklanma
sırasındaki saldırıları işlediği habe-
rinde, “eylemciler anneye saldırdı,
milletvekili adayının boğazını kesti”
dedi. “Boğazı kesildiği” iddia edilen
AKP’li Abdullah Başçı: “Aynı şey
eylemcinin başına gelse yaygaradan
geçilmezdi” dedi. 

Başçı hakkında 3 Haziran günü
TRT, Star ve benzeri yayın basın
kuruluşlarında benzer haberler ya-
yınlandı. “Başçı, 2 Haziran akşamı
Merter Nadide Caddesi’nde aracıyla
seyrederken Gezi eylemcilerinden
biri Başçı’yı boğazından bıçakladı.
Şahdamarı kesilen Başçı, ağır yaralı
olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı, olay-
dan hemen sonra yakalandı. Savcılık
tutuklama istedi, ancak mahkeme sa-
lıverdi.” Yalan olduğu gün gibi ortada.
Bir iki defa haber yaptılar, bir daha
da basında yer almadı. Şah damarı
kesilen kişi nasıl röportaj verebiliyor.
Böyle bir saldırı olsa, en başta Tayyip
Erdoğan ağzına sakız ederdi. Ülkenin
her tarafında milyonlar ayaklandı ve
halktan hiç kimseye zarar verilmedi.
Halka saldıran AKP'nin polisi ve eli
sopalı adamlarıydı. 

Yeni Akit gazetesi, başka bir yön-
den kendi tabanını kışkırtıyor. Ha-
mas’a karşı bir “temerrüt devrimi”
hazırlandığını ileri sürüyor. “Bütün
bu çalışmaların ve ön hazırlıkların
amacının ise Tahrir Meydanı’ndaki
ve Gezi Parkı’ndaki fitne tecrübe-
lerini şimdi Gazze’ye taşıma planıyla
alakalı olduğu anlaşılıyor.” (Yeni
Akit, 26 Temmuz 2013) 

İslamcı basın, halkımızın dini
duygularını sömürerek, kışkırtarak
etkilemeye çalışıyor. Halk ayaklan-
ması gerçek yüzlerini ortaya sermiştir,
zerre kadar halk sevgisi yoktur. Bütün
dertleri kendi kazanacakları karlar.
Bunun için gerçekleri söylemezler,
bunun için çekinmeden iftira atarlar. 

Takvim gazetesi 26-27 haziran
tarihli haberinde, Ethem Sarısülük’ün
“Türk bayrağı yaktığı” şeklinde

bir yalan haber ve “DHKP-C kamp-
larında eğitim gördüğü” iddiasıyla
asılsız fotoğraf yayımladı. Bu haberin
yalan olduğu hemen ortaya çıktı. Et-
hem Sarısülük’ün olduğu silahlı fo-
toğrafın karakol inşaatında çalışırken
çekildiği ortaya çıktı

Takvim’den hayali röportaj: Tak-
vim gazetesi, Gezi Parkı'na polis sal-
dırısını canlı yayında aktaran CNN
International'ın sunucusu Christiane
Amanpour ile hayali bir röportaj
yaptı (18 Haziran). Röportajın baş-
lığında “Kirli itiraf!”, içeriğindeyse
“Her şeyi para için yaptık” yazdı.

Halk başta NTV olmak üzere bü-
tün burjuva medyasına tepki gösterdi.
1 Haziran günü, olaylara ilgisiz kal-
dığı gerekçesiyle NTV ve FOX
TV'nin canlı yayın araçları bazı ey-
lemciler tarafından tamamen kulla-
nılamaz hale getirildi. NTV, Sabah
gazetesi, HaberTürk binalarının önüne
binlerce kişi gelerek protesto etti.
Doğru haber yapmaları için baskı
kurdu. CNN TÜRK, direniş sırasında
“penguen belgeseli” vermişti.  Bin-
lerce kişi kapılarına dayandıktan
sonra halk ayaklanması haberlerine
yer vermek zorunda kaldılar. Sabah
gazetesi ise Gezi Parkı eylemleri sı-
rasında Başbakan’ın sigara yasağıyla
ilgili söylediği sözleri ve Abdullah
Gül’e Türkmenistan’da hediye edi-
len atı, manşetine taşıdı. Sanki ül-
kemizde hiçbir şey olmuyormuş iz-
lenimi yaratmaya çalıştı.

15 Haziran 2013 tarihinde polis
halka tazyikli su ve biber gazı ile
saldırırken, otele sığınan ve aslında
bir çatışma bile olmayan yerde Haber
Türk muhabiri heyecanlı heyecanlı
haber yapıyordu. Haber Türk muha-
biri Rıdvan Bıyık “Buradaki mar-
jinal grup adeta polisi tahrik ediyor,
dağılın uyarısına kulak asmıyor,
bu nedenle polis de gaz bombası,
biber gazıyla…” deyip saldırıyı meş-
rulaştırmaya çalışırken… Halktan
bir kişi ensesine tokat attı, “kim
polisi tahrik ediyor” diyerek sözünü
bitirmesine izin vermedi.

Sürecek
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Sevgili Devrimci Okul okurları,
merhaba...

Düzen halkın örgütlü bir yaşam
sürmesini istemez. Bunun gerçek-
leşmesi halinde sömürü ve zulüm dü-
zeninin ayakta duramayacağını bilir.
Aralıksız olarak örgütlenmelere sal-
dırır, operasyonlar yapar, hedef gös-
terir, tutuklar, tecrit etmeye çalışır. 

Düzenin her fırsatta saldırdığı
örgütlü yaşamımızı ele alacağız. 

Örgütlü Yaşamak
Büyük Bir Aile
Olabilmektir

Aile içinde sevinçler de üzün-
tülerde aile fertlerinin ortak duy-
gusu haline gelir. Bir sorun yaşan-
dığında, zorlukla karşılaşıldığında
durumu aşmak için tüm aile ke-
netlenir, seferber olur. 

Biz de çoğu zaman örgütümüzü
"Büyük Ailemiz" olarak ifade ede-
riz. Bu kavramla paylaşımı, fedakar-
lığı, ortak ruh halini, duyulan güve-
ni anlatırız. 

Aileyi aile yapan, yaşanan zorluk-
lar, sıkıntılar, güzellikler ya da gelecek
güzel günlere duyulan özlemdir. 

Büyük ailemizle bedeller, tutsak-
lıklar, şehitliklere rağmen devrim
inancımızla, emeğimizle yarattığı-
mız değerler, örgütlenmeler ve kaza-
nılan zaferlerle geleceğe yürürüz. 

Büyük bir ailenin ferdi olarak bü-
yük idealleri paylaşan insanlarımız
emeğiyle yaşamına anlam katar. Ör-
gütlü yaşamın yarattığı motivasyon,
"biz" olma güveni işkenceler, tut-
saklıklar, tehditler pahasına örgütlü ya-
şamakta ısrarın kaynaklarındandır. 

Örgütlü Yaşamın Harcı
İdeoloji, Program ve
Hedeflerdir

Örgütlü yaşamın niteliğini, o ya-

şama yön veren, şe-
killendiren örgütün
ideolojisi, programı ve
hedefleri belirler. 

Devrimci hareke-
tin ortaya koyduğu çiz-
gi; sayısız değeri, her

insanında somutlanabilen cüreti, mi-
litan direniş çizgisini ve feda kültü-
rünü yaratmıştır. Tüm bunlar ideolo-
jik netliğin, iktidar perspektifinin,
bedel ödeme ve ödetme kararlılığının
sonucudur. 

Örgütlü yaşam, örgütün ve örgü-
tü yaratan insanların iddiası ile nite-

lik kazanır. Ortaya konan program, so-
mut hedefler ve hedeflere ulaşmada-
ki ısrar insanları harekete geçirir. 

Devrim iddiası ve son bulmayan
ısrar örgütlü yaşamı paylaşan her in-
sanı dönüştürme güç ve iradesini de
yaratır. 

Harcını devrimci ideolojimizle
kardığımız örgütlü yaşamımız böylece
düzenin korkusunu büyütecek dev-
rimcilerin yetiştiği bir okul haline ge-
lir. 

-Örgütlü Yaşam Dönüştürmeli-
dir.- 

Örgütlü yaşamın harcı devrimci
ideolojimizdir, Marksizm-Leninizm-
dir. 

Örgütlü yaşam doğası gereği sü-
rekli olarak mücadelenin herhangi
bir yerinde emek vermeyi gerekti-
rir. 

Bu her tür iş olabilir. Nasıl
olursa olsun bir plan ve bir hedef
doğrultusunda sürekli bir emek ve
çaba içinde olmak demektir. 

Pratik içinde öğrenen, öğrendi-
ğini tekrar teoriye dönüştüren; üre-
ten ve emeğin en yüce değer oldu-
ğunu bu süreç içinde kavrayan in-
sanlarımız gelişmeye devam eder. 

Örgütlü yaşam sosyalizmin te-
mellerinin bugünden atılmasıdır. Üre-
tim ve tüketimde, paylaşımda, feda-
karlıkta, sosyalist yeni-insana yakışır
örneklerin yaratılmasını sağlar. 

İnsanlara Çıkarlarının
Örgütlü Yaşamakta
Olduğunu Gösterebilmeliyiz

Devrimci örgütlenme, oluşturulma
amacı; gereği dışa kapalı, kendi içi-
ne kapalı bir yapı olamaz. Halk kit-
lelerine giderek daha fazla kucakla-
ması mücadelenin doğası gereğidir. 

Devrim hedefine yaklaşmak için
örgütlü yaşamı, genişletmek zorunda
olduğumuz gibi; örgütlü yaşamı gü-
zelleştirebilmek ve daha nitelikli hale
getirebilmek için de geniş kesimlere
ulaşabilmeliyiz. 

Peki, insanları, örgütlü yaşama na-
sıl dahil edeceğiz? 

Öncelikle tüm faaliyetlere katıl-
malarının insanların kendi çıkarla-
rı gereği olduğunu kavratabilmeliyiz. 

Halkın en temel çelişkilerini ör-

Ders: ÖRGÜTLÜ 
YAŞAMAK 

ÖRGÜTLÜ
YAŞAMAK

DÜZEN
KARŞISINDA

GÜÇ OLMAKTIR 

O, bir ömür boyu
devrimciliğin adıdır!
'80 öncesi başlayan

devrimci yaşamı 25 yılı
aşkın bir mücadele ile

örülüdür!

Osman Osmanağaoğlu
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gütleyebilmeli, somut taleplerini dile
getirmeliyiz. 

Halk komiteleri, meclisler, halkın
karar alma ve örgütlenme araçlarıdır. 

Kendi hakları ve özgürlükleri için
mücadele etmeyi, bu mücadeleyi ikti-
dar hedefi ile birleştirmeyi öğrenirler. 

Sorunlarını devrimcilerle beraber
çözmek, yaşamını paylaşmak, örgüt-
lü yaşam ile bütünleşmek böyle müm-
kün olacaktır. 

Halk olumlu sonuçları görüp ya-
şadıkça, devrimcilerin önerilerine,
görüş ve eleştirilerine daha fazla de-
ğer vermeye başlar. 

Örgütlü Yaşam Bireyi
Değil, Bireyciliği Öldürür

"Birey olmayı başaramadık" di-
yenlerin özünde savundukları şey
birey olmak değil, bireyci olmaktır.
İkisi birbirinden farklıdır ve bireyci-
liğe örgütlü yaşamda yer yoktur. 

Örgütlü yaşam bireye hak ettiği
değeri ve niteliği kazandırır. Özgür bi-
rey örgütlü yaşamın ürünüdür. 

Kendi sınıfının bilincinde olan, çı-
karının gereği olarak, kendi sınıf ör-
gütünün içinde, kendi sınıf kardeşle-
riyle ortak davalarına omuz verenler,
bu mücadele içinde yeni bir kişilik ka-
zanırlar. 

Örgütlü yaşam içinde birey, sos-
yalist bir birey haline gelir. Zorunlu-
lukları kavrar, kendi kurtuluşunun top-
lumsal kurtuluştan geçtiğinin bilincine
varır ve bu uğurda mücadeleye katı-
lır. Kendisini sosyalist ilişkilerin yön
verdiği örgütlenmeler içinde tanımlar.
Sosyalist ideolojiye göre şekil alır, bu
şekillenmeye gönüllü ve bilinçli ola-
rak dahil olur. 

Tüm bunlar bireyin yok edilme sü-
reci değil nitelik kazanmasıdır. Ne is-
tediğini ve bunu nasıl elde edeceği-
ni bilen kendine güvenen insanlar mü-
cadele içinde yaratılır. 

Örgütlü Yaşam
Kolektivizm ile Gelişir 

Kolektivizmle örgütlü yaşamda
bağlar güçlendirilir. Örgütsel çalış-

mada, eğitimde, eylemde, sorun çöz-
mede, politika üretmede en iyi sonu-
cu almamızı sağlar. 

Aynı anda pek çok işin yürütüle-
bilmesi, kampanyaların, eylemlerin
eğitim çalışmalarının, kitle çalışma-
sının, yayın faaliyetinin, silahlı mü-
cadelenin gelişmesi kolektif çalış-
manın sonucudur. 

Kolektivizm birlik ruhu yaratır. 

Bir olmak, dayanışma ve paylaş-
manın güzelliğini yaşamak, örgütlü
yaşamla mümkündür. 

Kolektif yaşamak sosyalist ideo-
lojinin de gereğidir. Kolektivizm ör-
gütlü yaşamı yenilmez ve güçlü kılar;
morali, coşkuyu, dinamizmi yaratır.
Ortak iş yapmanın, en ufak işte bir-
likte sonuç almanın değerini yaratır.

Örgütlü Yaşam ile
Yayın Faaliyetimiz

Düzenli yayınımız örgütlü yaşa-
mımızın en önemli birleştirici ve
eğitici güçlerinden birisidir. Bunun ya-
nında örgütlülüğün sınırlarını geniş-
leten, somut olarak henüz ulaşama-
dığımız insanlara ulaşarak örgütle-
yendir. 

İdeolojik ve politik yönlendirme-
siyle, eğitim yazıları ile sürecin ihti-
yaçlarını, güncel taktiği ve atılacak
adımları öğrenmemizi sağlar. Bunun

kavranmasını sağlayarak, kitlesel eği-
time yön verir. Ailemizin her ferdin-
de duygu ve düşünce birliği yaratır. 

İnsanları
Örgütlü Yaşamda
Birleştirebilmeliyiz

İnsanları örgütlü yaşamımıza da-
hil etmeyi, onlara karşı bir sorumlu-
luğumuz olarak görmeliyiz. Şunu
bilmeliyiz ki örgütsüz kitleler düzende
yaşadıkça değerleri tahrip olmakta,
kapitalizm karşısında savunmasız
kalmaktadırlar. En geniş kesimleri dü-
zenin etkisinden kurtararak örgütlü ya-
şamımızda birleştirebilmeliyiz. Ha-
reketimizin bu birleştirici gücü vardır. 

Unutmamalıyız ki örgütlü yaşa-
mımızı ne kadar değer yaratmış olur-
sa olsun insanlar örgütlülüğe kendi
kendilerine dahil olmayacaklardır. 

Belirleyici olan bizim istek ve
emeğimizdir. 

İnsanlarla ilgilenmek onları dönü
ştürmek örgütlemek sabır ve emek ge-
rektirir. Halkımıza duyduğumuz so-
rumluluk ve sevgi bunu sağlayacak-
tır. 

Sevgili okurlar haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere. Örgütlü mü-
cadeleyi her anınızda daha da büyüt-
menin mücadelesi ve çabasıyla. Haf-
taya görüşmek üzere, hoşça kalın... 

İstanbul’da, 10 Ağustos günü Nur-
tepe- Çayan Mahallesi’nde özgür tuts-
aklar adına Hüseyin Aksoy Parkı’nda
yemek verildi. Yemekte, TAYAD’lı
Nagehan Kurt, Bakırköy Hapis-
hanesi’nden gelen mesajı okudu.
Bakırköy Hapishanesi özgür tuts-
aklar, yolladıkları mesajda;
AKP’nin artan baskılarının bir-
leşerek, örgütlenerek bertaraf edi-
lebileceği vurgusunu yaptılar. Yine
özgür tutsaklardan gelen mektup-
lar ve şiirler okundu.

Şiirlerin ardından “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Hasta

Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakılsın.
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz” sloganları atıldı.

Özgür Tutsaklarımız, Bedenleriyle Olmasa Da, Düşünceleriyle

HER ZAMAN Kİ GİBİ Bizimleydi!
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Gülsuyu halkı son bir haftadır
uyuşturucu çetelerinin saldırısına
maruz kalıyor. Çeteler kitlenin üze-
rine ateş açarak, halkın ve devrim-
cilerin yaralanmasına sebep oldu.
Gülsuyu’da çete saldırıları yeni ol-
madığı gibi, halkın çeteler karşısın-
da aldığı tutum ve verdiği mücade-
le de yeni değil. 

Ülkemizde yozlaşma, uyuşturucu,
kumar, fuhuş, hırsızlık vb. bizzat dev-
let eliyle teşvik edilmektedir. Özel-
likle yoksul halkın yaşadığı mahal-
lelerde yozlaşma, sistemli bir politi-
ka olarak uygulanmaktadır. Halkın
örgütlenip açlığının, yoksulluğunun
hesabını sormasını engellemenin,
halkın ekmek, adalet, özgürlük mü-
cadelesinde yer almasının önüne
geçmenin en etkili aracı uyuşturu-
cudan kumara, fuhuştan hırsızlığa
halkın yozlaştırılmasıdır.  

AKP iktidarının yozlaştırma po-
litikalarının bir görünümü olarak,
yoksul halkın yaşadığı mahallelerde
uyuşturucu ve fuhuş kol geziyor.
Polisin yardım ve telkinleriyle ma-
halleyi saran uyuşturucu çetelerinin
bertaraf edilmesinin yolu, açıktır ki
“kolluk kuvvetleri”ne ihbardan geç-
miyor! Bu nedenle halk devrimciler
öncülüğünde kendi örgütlülükleri
olan halk komiteleri aracılığıyla çe-
telerle mücadele ediyor. 

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında
Gülsuyu’daki uyuşturucu satıcı-
larının mahalle halkı tarafından
tespit edilmesi üzerine devrimciler
uyuşturucu satıcılarını teşhir etmiş
ve halkı uyuşturucu satıcılarına
karşı uyarmıştı. Mahalle gençleri-
ni zehirlemeye hazır, bol miktarda
uyuşturucu bulan devrimciler, ma-
hallenin ortasında, buldukları uyuş-
turucuyu yakarak uyuşturucu çete-
lerinin halk çocuklarını zehirlemesine
izin vermemişti. 

Bu olaydan bir-iki ay sonra Gül-
suyu’na yapılan operasyonda uyuş-

turucu çetesi üyeleri mağdur ilan
edilerek, 14 devrimci gözaltına
alınmış ve 6 devrimci tutuklan-
mıştı. 14 devrimci hakkında süren so-
ruşturma tamamlandı ve iddianame
hazırlandı. Savcılık 11 kişi hakkın-
da “anayasal düzeni yıkmaya te-
şebbüs” suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası, 3 kişi hak-
kında ise “örgüt üyeliği”nden ceza
istiyor. 

Yozlaştırma politikasının bilinçli
oluşu ve giderek yaygınlaştırılması-
nın kanıtlarından biri de yukarıda sö-
zünü ettiğimiz iddianame! Gülsu-
yu’da çetelere karşı mücadele veren
devrimcilerin 10 aydır tutuklu olu-
şu yetmezmiş gibi, bir de müebbet-
le yargılanacaklar. İşledikleri iddia
edilen “suç” ise; “anayasal düzeni si-
lah zoruyla yıkmaya teşebbüs et-
mek”

Bugün Türkiye’de “anayasal dü-
zen” yani zenginlerin çıkarını koru-
yan burjuva düzeni, uyuşturucu, fu-
huş, hırsızlık kısacası yozlaşma sa-
yesinde varlığını korumaya devam
ederken, ekmek, adalet, özgürlük
talebiyle sokağa çıkan herkes “ana-
yasal düzenin” bekası için faşizmin
saldırılarına maruz kalıyor. 

Polis, copuyla, gazıyla, TO-
MA’sıyla, plastik mermisiyle saldı-
rırken, AKP iktidarının eli, kolu, so-
pası gibi çalışan yargı ise faşist ya-
salarıyla, tutuklamalarıyla, düşman-
ca hazırlanmış iddianameleri ve hu-
kuksuz kararlarıyla saldırıyor. 

Türk Ceza Kanunu’nun 309.
maddesi; “Cebir ve şiddet kullanarak,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
öngördüğü düzeni ortadan kaldır-
maya veya bu düzen yerine başka bir
düzen getirmeye veya bu düzenin fii-
len uygulanmasını önlemeye teşeb-
büs edenler ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ile cezalandırılırlar”
diyor. 

Söz konusu “suç”un unsurları

şöyle özetlenebilir; ortada bir eylem
olacak, eylemde “cebir-şiddet” ola-
cak ve anayasal düzen ortadan kal-
dırılmaya çalışılacak. Peki Gülsu-
yu’nu çetelerden arındırma müca-
delesinin, halkın zehirlenmesini en-
gellemek için uyuşturucu yakma-
nın, halkı uyuşturucu çetelerine kar-
şı uyarmanın “anayasal düzeni yık-
makla” nasıl bir bağlantısı olabilir ? 

Diğer unsurları hiç tartışmadan
açıkça söyleyebiliriz ki devlet “ana-
yasal düzen”i uyuşturucu ve fuhuş çe-
teleri sayesinde koruyor. Şayet öyle
olmasaydı, savcı, uyuşturucu çete-
lerinin halk arasında teşhir edilmesi
ve uyuşturucu maddenin sokak or-
tasında yakılması “eylemi”ni ana-
yasal düzen açısından tehlike olarak
görmezdi. Çeteler halkı zehirlemeye
devam ederken devrimciler "ömür
boyu hapis" cezası ile yargılanacak. 

Çeteleri halkın arasına salıp, halk
çocuklarını zehirleyerek, düzenini ko-
rumaya çalışan AKP iktidarının ah-
laksızlığı ortada olduğu gibi, uyuş-
turucu çetelerini koruyan yargının da
hiçbir meşruiyeti yoktur. Ahlaksız,
çeteci, katil polis halkın sorunlarına
çözüm getiremez. AKP iktidarının
maşası yargı, uyuşturucu çetelerini,
halk düşmanlarını yargılayamaz. 

"Anayasal düzeni" faşizmle ve
yozlaşmayla sürdürmeye çalışan
AKP iktidarı karşısında yapılacak tek
şey, halkın örgütlenmelerine güven-
mektir. Bu nedenle çetelere karşı mü-
cadelede çözüm; örgütlenmek ve
faşizme, yozlaşmaya karşı mücade-
le etmektir. Devrimciler bu halkın en
onurlu en direngen damarıdır. Yoz-
laşma karşıtı mücadele verirken tut-
sak düşenleri sahiplenmek, yozlaş-
mayla mücadele etmenin ta kendisi-
dir. Uyuşturucu çetelerine karşı
mücadele verdiği için tutuklanan
devrimciler serbest bırakılsın! Ma-
hallelerimizde çetelere, uyuşturucu-
ya, fuhşa, kumara izin vermeyeceğiz!

UYUŞTURUCU SATICILARI SERBEST, 
UYUŞTURUCU  YAKAN DEVRİMCİLER TUTUKLU!

AKP’nin Savcısı Uyuşturucu Çeteleriyle
Mücadele Edenlerin Ömrünü İstiyor!
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Anayasa değişikliği olma-
saydı, geçirecektiniz yağlı il-
meği boynumuza..

Yahut, dünyanın başka toprakla-
rında, sizin emperyalist efendileriniz
oturturlardı bizi elektrikli sandalyeye,
akıtırlardı ölümcül zehri damarları-
mıza.

Şimdi sömürünün niteliği gereği,
böyle ölüm cezalarını gerekli bul-
muyorsunuz ama daha ağırını bili-
yorsunuz: “Ömür boyu hücre...”
ve fakat, "öyle bir ibret-i alem olsun
ki" diyorsunuz, "Taksim Meyda-
nında sallandırır" gibi büyütsün
gözlerini. 

İşte bu yüzden bizim yargılama-
mızı daha başından itibaren bir he-
saplaşmaya çevirdiniz; Başbaka’nın
salı konuşmalarına konu ettiniz, şim-
di de Amerikan uşağı Fethullahçılar’ın
televizyonlarında birkaç dönem sü-
recek bir dizi film gibi oynatıp duru-
yorsunuz.

Tehditle, baskıyla, gözaltıyla, tu-
tuklamayla susturamadınız, şimdi de
ömür istiyorsunuz...

Bu, yalnız bizi susturmak için
değil elbette... Haziran ayaklanma-
sıyla dirilip dikelen halka da işin
ciddiyetini anlatmak istiyorsunuz.
Bu yüzden duruşmalarımızı da bir
ideolojik propagandaya çevirmektir
muradınız.

Alçakça yalanları iddia ediyorsu-
nuz. Yalana kılıf geçirseniz de inan-
dıramazsınız, bunu biliyorsunuz. Ama
siz, inandırmak değil susturmak isti-
yorsunuz; ikna etmek değil korkutmak
istiyorsunuz. Şaka yapmıyorsunuz, ta-
rih bilgimiz bunu bilmeye yeterli. Siz,
siyasi muhaliflerini kuyulara doldur-
muş, kılıçtan geçirmiş, ipte sallan-
dırmış, zindanlarda çürütmüş egemen
soydansınız. Siz, her türden yalanı, ri-
yayı, komployu kılınız kıpırdamadan
kurar, uygularsınız.

Kimi kez, sokak ortasında infaz et-
tiniz; kimi kez, gözlerden ıraklarda ka-
çırdınız, kaybettiniz. 

Kiminde yargıladınız, kiminde
isimsiz bıraktınız.

Her yargılamayı  bir hesap diva-
nına çeviren ve siyasi muarızlarını
aman dilemeye çağıran anlayışın de-

vamcılarısınız.
Ama biz de, okur-yazarız. Biz

de, atadan, dededen, türküden, be-
yitten öğrenip ders alanlardanız.  Çün-
kü biz, “çok uzaklardan geliyoruz, ve
bizden sonra gelenler demir par-
maklıklardan değil, asma bahçele-
rinden seyretsin",  diyedir kavga-
mız,  "bahar sabahlarını, yaz akşam-
larını".

Bu yüzden, "karıncaya hor bak-
mamış, serçenin kanadını kırmamı-
şızdır."

Bu yüzden, "kaybetmedik bağı-
mızı çok uzaklarla...

Bize hâlâ, konduğumuz mirası ha-
tırlatır.

Bedreddini Simavî’nin  boynuna
inen satır".

Bilincimiz ve haklılığımızdır bizi
güçlü kılan,

"Biliriz hangi pir aşkına biz sultan
ordularına kıllı göğüslerimizi ger-
dik..."

Biliriz, Ortaklarda atılan tohum,
Gezi Parkı’nda boy vermiştir. Bili-
yoruz  ki;

"alevli bir fanus gibi taşıyoruz el-
lerimizde

İhrak binnar edilen Galileo’nin
Dönen küre gibi yuvarlak kafa-

sını."
O Galileo,  korksa da kafasının

kopmasından, "Siz ne yaparsanız ya-
pın yine de dünya dönüyor," diyebil-
miştir. 

Pir Sultan:
"Kadılar müftüler fetva yazarsa
Dönen dönsün ben dönmezem yo-

lumdan," diye mısralar dizmiştir.
İşte O’nu duyan: Mahir değil mi-

dir ölümüne kuşatılmışken,
"Biz buraya, dönmeye değil öl-

meye geldik" diyen.
Seyit Rıza, her ne kadar baş ede-

memişse de oyunlarınıza, yine de
size dert bırakmıştır boyun eğmezli-
ğini.

Tam yarım yüzyıl zindanlarda çü-
rüttüğünüz Fransız işçi sınıfının ön-
deri Blanqui’yi okuma imkanımız
oldu. Siz de okuyun, öğrenin; 66 ya-
şında, ömür boyu zindan cezasına
çarptırılan Blanqui boyun eğmiş mi
zulmünüze?

Seine Mahkemesi Yargıcı, 25 yıl-
lık hapislikten sonra, hâlâ aynı fikir-
de olup olmadığını sorduğunda, te-
reddütsüz verdiği cevabı anlayın:

"Kesinlikle ölene dek."
Ve üstelik bizler avukatız. Biz si-

zin yazdığınız bu hikâyeleri ağabey-
lerimizden biliyoruz. Darağaçları ku-
rup,"üç fidan"ı yeşerttiğinize, onlar ta-
nık oldu. Çünkü Deniz’i, Yusuf’u, Hü-
seyin’i onlardan dinledik.

İdamı, müebbeti nasıl türkülerle
karşıladılar, nasıl yenilmediler tecrit
hücrelerine, bunu kendi avukatlığı-
mızdan biliriz.

Dava dosyalarından öğrendik,
yargılamalarınıza tanıklık ettik ki:
dört duvar arasındaki tutsaklara bile
"teslim ol" dersiniz siz, gaza boğar, sa-
tırlarla doğrarsınız.

Biz işkencelerinize boyun eğme-
yerek can vermiş genç bedenleri
otopsilerden aldık, gömdük gençlik-
lerini toprağa...

Yabancısı değiliz zulmünüzün, 
Ve hiç uzağında değiliz tarihin, ve

direnen müvekkillerimizin...
İşte ol hikâye, sahneye konula-

caktır
Çok iyi bildiğimiz,
Çatışmasıdır, ezenle ezilenin,
Kavgasıdır zalimle mazlumun,
Baş eğdirmeye çalışanla, baş eğ-

meyenin.
Ve uzlaşmazdır. / Siz ömür ister-

siniz, / ki hiç unutulmasın zulmü
devrinizin.

Bir ömür istersiniz
Ki şaka olduğu sanılmasın sözü-

nüzün, gücü iktidarınızın.
İspat istemekteyse zulmünüz, de-

lil aramaktaysa tarih: Bilin ki sonu-
na dek sürecek hakikatin cengi.

Ömür istemektesiniz,
Ol ferman sizindir...
Verin basak bağrına mührümüzü...

Halkın 
Hukuk

Bürosu

İdamımızı İstediniz
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Bir Cepheli için kitle çalışması;
halkı devrime kazanmaktır.

Bir Cepheli için kitle çalışması;
insan kazanmaktır.

Bir Cepheli için kitle çalışması;
örgütlenmektir.

Bir Cepheli için kitle çalışması;
çoğalmaktır.

Bir Cepheli için kitle çalışması;
emek, sabır ve ısrardır.

Bir Cepheli için kitle çalışması;
eğitmek ve eğitilmektir.

Bir Cepheli için kitle çalışması;
öğrenmek- öğretmek- öğrenmek- öğ-
retmektir.

Bir Cepheli için kitle çalışması;
plan ve programdır. 

Bir Cepheli için kitle çalışması;
gerekirse sıfırdan başlayarak çalış-
maktır.

BİZ CEPHELİLER; ÖRGÜ
ÖRER GİBİ İLMEK İLMEK ÖR-
GÜTLENMEK, DUVAR ÖRER
GİBİ TUĞLA TUĞLA BÜYÜMEK
ZORUNDAYIZ!

UNUTMAYACAĞIZ; HER İN-
SAN ATILAN BİR İLMEK, DU-
VARA KONULAN BİR TUĞLA-
DIR!

NE İÇİN, NEDEN KİTLE ÇA-
LIŞMASI YAPMALIYIZ?

Bir Cepheli için kitle çalışması
yaşamın olmazsa olmazı, ekmek ve
su kadar önemlidir. Neden;  tüm ezi-
lenlerin birliğini sağlayabilmek için,

Bir Cepheli için kitle çalışması
yaşamın olmazsa olmazıdır, ekmek
ve su kadar önemlidir. Neden;  halka
gücünü göstermek için, 

Neden; birbirinin omuzuna basa
basa yükseltmeyi öğütleyen kapitalist
sisteme karşı, elele tutuşarak batak-
lıktan çıkmak için,

Neden; birlikten kuvvet doyaca-
ğını bilmeleri için,

Neden; düşmanın bir avuç oldu-
ğunu öğretmek için,

Neden; açlık ve yoksuluğa son
vermek için,

Neden; Zulme karşı öfkemizi bü-
yütmek için, 

Neden; zalim-
lerin iktidarına
son vermek için,

Neden;  gele-
ceğimiz için,

Neden; dü-
zenle çelişkisi
olan herkesi ör-
gütlemek için,

Neden; bir
avuç hain asalak
dışında herkesi
bizden kılabil-
mek için,

Neden; halktan öğrenmek için,
Neden;  halkın değerlerini büyütüp

devrimcileştirirken, yozlaşmaya karşı
kalkan olmak için,

Neden; devrimciliğimizin sıra-
danlaşıp, çürümemesi için,

Neden;  ömür boyu bir devrimcilik
için,

Neden; ALINTERİMİZİN SÖ-
MÜRÜLMEDİĞİ, AŞAĞILANIP
HORLANMADIĞIMIZ, HAKKI-
MIZI ALABİLDİĞİMİZ, AÇLIĞIN
VE ZULMÜN SON BULDUĞU
BİR ÜLKE İÇİN... 

Neden; iktidar... halkın iktidarı
için!

Neden;  Devrimi yapacak tek güç
HALK OLDUĞU İÇİN!

Kitle çalışması BİZ CEPHELİ-
LER İÇİN EKMEK VE SUDUR!
DAMARDAKİ KAN, ATAN KAL-
BİMİZDİR!

NASIL YAPACAĞIZ?
Biz CEPHELİLER Diyalektik ve

Tarihsel Materyalizme inanırız. Bu
da bize der ki her sorunun bir çözümü
de vardır... Ve sorun çözümünü bizzat
içinde barındırır.

O ZAMAN BİZ CEPHELİLER
NE YAPACAĞIZ?

- İkna edeceğiz
- Bize selam verenleri bile bundan

birşey olmaz demeden, ucundan kı-
yısından da olsa mücadeleye kata-
cağız.

- Ezen ve ezileni birbirinden ayı-
racağız.

- Tarafsızlaştırarak
- Örgütlü ilişki haline getirip des-

teğini sağlayarak
- Kadrolaştırıp, savaştırarak
- Yine pratik içine katarak poli-

tikleştirerek
- Herkesin mutlaka yapabileceği

bir şey var olduğunu düşünerek
- Yaşadığı en temel sorunlara dair

çözümler bularak
- Sorunlara bulduğumuz çözüm-

lere tüm halkı katarak
- Somut programlarımız
- Halk anayasası taslağımız
- Dergimiz...
- Kültür sanat etkinlikleri...
- Boş zaman işi değil, mücadelenin

en temel ayaklarından biri olduğunu
bilince çıkartıp yaşamda somutlaya-
rak...

YANİ BİZ CEPHELİLER HAL-
KI KENDİ SORUNLARI ETRA-
FINDA ÖRGÜTLEYİP, İKTİDARA
YÜRÜTECEĞİZ.

HALKIN KENDİ SORUNLARI
DEVRİMİN, İKTİDARIN SORUN-
LARIDIR... YARININ SORUNLA-
RININ BİR PARÇASIDIR...

O ZAMAN BUGÜNDEN YA-
RIN Kİ İKTİDARIMIZIN SORUN-
LARINI ÇÖZMEYE BAŞLAYA-
CAĞIZ.

Halk ve vatan sevgimiz, düşmana
olan öfkemiz... M-L'yi ülke gerçek-
liğinde somutladığımız, gelenekle-
rimizle büyüttüğümüz ideolojimiz
bunun için bitmez tükenmez güçtür.

KİTLE ÇALIŞMASI BİZİM İÇİN EKMEK VE SU,
DAMARLARIMIZDAKİ KAN, ATAN KALBİMİZDİR!



Dergimiz Yürüyüş, her hafta, da-
ğıtım şirketleri eliyle değil, büyük
bir ailenin adım adım, kapı kapı
emeğiyle dağıtılıyor. Bazen tek ki-
şiyle, bazen toplu dağıtımlarla hal-
kımızın kapısını çalıyoruz ve dergi-
mizi ulaştırıyoruz. Peki dergimizi
halka nasıl ulaştırmalıyız, dağıtım
faaliyetini nasıl daha merkezi hale
getirmeliyiz? Bunun için dergi da-
ğıtım kurallarımız olmalıdır. Kural-
larımız nedir?

1- Öncelikle, dergimiz çıktıktan
sonra en hızlı şekilde almalıyız ve
alır almaz da dağıtımına başlamalı-
yız.

2- 2 kişi ile de olsa dergimizi
toplu dağıtmalıyız. En temel faali-
yetimiz olan dergi dağıtımını bir ey-
lem gibi düşünmeliyiz.

3- Toplu dağıtımlarda, dergi satı-
şına çıkan kitlenin başında mutlaka
deneyimli ve diğerlerine göre yaşça
büyük birisi olmalı. Yaşı büyük birisi
yoksa, tecrübe sahibi olması tercih
edilmelidir.

4- Deneyimli birisinin olmadığı
koşullarda, dağıtıma çıkan arkadaş-
larımıza dağıtımın önemi ve uyulması
gereken kurallar titizlikle anlatılmalı.
Gençlerin sayısı çok artmışsa
mutlaka iki üç gencin yanına bir
deneyimli arkadaş bulunacak şe-
kilde satış yapılmalıdır.

5- Halka dergimizi tanıtmak
için ön hazırlık yapmalıyız. Der-
gimizi okumalıyız. Dergiyi oku-
mayanlar, dergiyi halka ulaş-
tırmada ısrarcı ve emektar ol-
mazlar. Halka, dergiyi neden
okuması gerektiğini anlatamazlar.

Önce kendimiz okumalıyız der-
giyi… 

6- Dergi nasıl satılır konusunda
kısa derslerimiz olmalı. Deney
sahibi olanlar, bilmeyenlere, ilk
kez dergi dağıtımına çıkacak olan-

lara halkla nasıl bağ kurulacağını,
bir evin kapısını ne söyleyerek çal-
maları gerektiğini pratikte göster-
melidir. Ajitasyon propaganda çalış-
ması yapılmalıdır.

7- Giyimimize, kuşamımıza dikkat
etmeliyiz. Erkekler saç ve sakal tra-
şına dikkat etmeli. Bir Cepheli’ye
yakışır şekilde, bir Cepheli olduğu-
muzu gösterecek şekilde giyinmeli-
yiz.

8- Bir megafonumuz olmalı ve
buradan, derginin içeriğine ilişkin
çarpıcı başlıklar okumalı; derginin
propagandasını yapmalıyız.

9- Dağıtım ciddiye alınmalı; el
kol şakaları, boğuşmalar, zıplamalar
vb. yapılmamalı. Megafonla oynan-
mamalı; kendi aralarında konuşma-
malılar.

10- Öncelikle temel dergi ilişki-
lerimize gitmeliyiz ve onların dergi-
sini ulaştırmalıyız. Ardından yeni in-
sanlara gitmeliyiz. Dağıttığımız dergi
sayısını her hafta artırmayı hedefle-
meliyiz. Bir aylık bir süre içinde
dergi sayımızı çiftlemeyi hedefle-
meliyiz. 10 satıyorsak 20, 20 satı-
yorsak 40 dergi satmak hedefimiz
olmalı. Sosyalist bir yarışmaya dö-
nüştürmeliyiz dergi dağıtımını.  Önce
en yakınlarımıza vermeliyiz ve on-
lardan da kendi çevrelerine bir tane

de olsa vermesini istemeliyiz. Böyle
böyle büyür ve yayılırız. Kuzenimiz,
dayımız, teyzemiz, komşumuz, iş ar-
kadaşımız… çevremizde kim varsa
önce oradan başlamalıyız. Onları
kendi çevrelerine vermeleri için teşvik
etmeliyiz. Çalmadığımız kapıları çal-
malı, dergimizi tanıtmalıyız. Israrla
gitmeliyiz aynı kapıya… Bu sefer
olmazsa başka sefer mutlaka alacaktır.
Israrımızla, emekçiliğimizle, karar-
lılığımızla, vazgeçmeden gitmeliyiz
halka…

11- İş yerlerine, evlere dergi satışı
için girilmişse, mutlaka önce selam
verilmeli. Özenli ve dikkatli olun-
malı.

12- Halkımızın, kim olduğumuza
dair soruları sakinlikle cevaplanmalı,
kızılmamalı, dergiyi satın almak is-
temeyenler zorlanmamalı.

13- Çeşitli gerekçeler gösterilerek
dergi dağıtımı aksatılmamalı. Yemek
yemek kadar, su içmek kadar temel
bir ihtiyaçtır dergi. İdeolojik açlığımızı
dergimizle gideririz. Bu nedenle er-
telenmemeli, geciktirilmemeli, ak-
satılmamalı… 

14- Dergi verdiğimiz ilişkileri
mahalle halkından en az iki kişi
daha bilmelidir. Herhangi bir ope-
rasyon durumunda dergi dağıtımının
devamlılığı olmalıdır. 

15- Dağıtım sırasında polislerin
herhangi bir keyfi saldırısı karşı-
sında, direnilmeli, kimse gözaltına
verilmemelidir. Yürüyüş’ü halkımıza
ulaştırmak çok meşrudur… Mahalle
halkına seslenilerek, faşist polisler

teşhir edilmeli ve dergimizi sa-
hiplenme çağrısı yapılmalıdır.

16- Sol’un herhangi bir pro-
vokasyon girişimine karşı tedbirli
olunmalı. Sol içi şiddete karşı
olduğumuz tüm arkadaşlarımıza
anlatılmalı ve bu doğrultuda ha-
reket edilmelidir.

17- Dağıtılmayan, bir kenarda
bırakılan, unutulan dergi olma-
malıdır. Kaç dergi alınıyorsa ta-

Cepheliler, Halka
Dergimizi Ulaşt r rken

Nelere Dikkat Etmelidir?

Bizim Mahalleden

“Duvar yoksulların
matbaasıdır”

BİR DERGİBİR DERGİ
DAHA FAZLADAHA FAZLA

DAĞITALIMDAĞITALIM
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mamı dağıtılmalı ve dergi
parası düzenli olarak
ödenmelidir.

18- Çaldığımız her ka-
pıyı, düşmanın tepesine
binme niyetiyle çalmalıyız. Faşizm,
dergimizin halka ulaşmasını engelle-
mek için helikopterli baskınlardan,
dağıtımcılarımızı sırtından vurmaya,
katletmeye kadar saldırmaktadır. Yaz-
dıklarımızın gücünden duyulan kor-
kudur bu. Biz bu gücü halkın örgüt-
lenmesi için kullanmalıyız. 

19- Dergimiz binbir emekle çık-
maktadır… Faşizmin saldırılarına
karşı kesintiye uğramadan, en ağır
operasyonlardan sonra dahi çıkmıştır.
Halkımızın sorunlarını ele alır ve çö-
züm yolunu gösterir. Faşizmin ya-
lanlarına karşı gerçekleri anlatır. Edir-
ne’den Kars’a Cephelilerin yaptığı
tüm eylemlerin haberi vardır. Dergimiz
umuttur, geleceğimizdir, inancımızdır. 

20- Dergi dağıtmayı; o hafta ula-
şılacak bir sayı; bitirilecek bir iş
olarak görmemeliyiz. Her bir dergi,
yalanları parçalayacak, yerine ger-
çekleri koyacak güçtedir. Her bir dergi
savaşımız için yeni bir olanak, yeni
bir insan, yeni bir mevzi demektir.
Tek bir dergiyi bile küçümsemeyelim.
Dergimizin tek bir sayısı bile kendi
başına örgütçüdür. Ulaştığı yerlerde
kimi zaman tahmin edemeyeceğimiz
hızlılıkta insan örgütler, o insanın ka-
fasında düzenin çizdiği duvarları bir
anda yıkar. İşte bunun için dergi da-
ğıtmak rutin olarak yapılan ama sıra-
danlaşmadan yapmamız gereken bir
iştir. Her hafta mutlaka "Nasıl olur
da daha farklı dağıtma yöntemleri
bulabiliriz?" sorusunu sorduğumuz
canlı, üretken bir faaliyet olmalıdır.

21- Dergi dağıtımı yaptığımız ma-
hallede, alanda hedefimiz her zaman
yeni dağıtımcılar bulmak dergi okur-
larımızı, halktan insanları bu faaliyetin
içine katmak olmalıdır... 

Her hafta büyük bir emekle der-
gimizi halkımıza ulaştıran dağıtım-
cılarımızı selamlıyor; hedefimizi bü-
yütmek, suya düşen tek bir damlanın
oluşturduğu dalga gibi dağıtım ağını
genişletmek iddiasını büyütme çağ-
rısında bulunuyoruz. 

Bir savaşın içindeyiz. Savaş de-
diysek sadece elde silah dağlarda
savaşmak, her sokakta çatışmaktan
bahsetmiyoruz. Öyle bir savaş ki
bu yaşamımızın her anında, yaptı-
ğımız herşey de sürüyor. İşte bu üs-
tümüze yağmur gibi yağan, yozlaş-
tıran burjuva ideolojisine karşı sa-
vaştır. 

Beynimiz, irademiz, bilincimiz
savaş halindedir, "düzen mi devrim
mi?" 

Sabahın erken saatlerinde kalkı-
şımızda, yazın sıcağında, kışın ka-
rında ayazında, saatlarce yürüdüğü-
müz sokakta, dağıttığımız dergide,
bildiride; çalışma yaptığımız okulda,
mahallede, sendikada, oturduğumuz
yoksul sofrasında, üzerimizdeki yıp-
ranmış elbiselerle önünden geçtiği-
miz lüks bir giyim mağazasının vit-
rininde; cebimizde bir simit dahi
alacak paramızın olmayışında, iz-
lediğimiz televizyonda, dinlediğimiz
müzikte, okuduğumuz gazetede, der-
gide, derneklerimiz basıldığında,
düşmanın sıktığı gazda, vurduğu
copta, tekmede tokatta, yumrukta,
gözaltındaki yapay polis numarala-
rında, ailemizin karşısında, yoldaş-
larımızla ilişkilerimizde... Herşeyde
savaşırız. Biliriz bu savaşlarda al-
dığımız küçük küçük zaferlerin hepsi
düşmanın beynini parçalayan bir
mermidir. 

Biz savaşımızı sürdürürken el-
bette savaştığımız düşman da hiç
bir anı boş geçirmiyor. Düşmanımız
olan düzen de kendi değerlerini hiç
durmadan kafamıza kakıyor. İşte
yukarıda saydığımız, belki günlük
yaşamda hiç dikkat etmediğimiz kü-

çük gibi gözüken ay-
rıntılarda bulduğu boş-

luktan girerek saldırıyor
düşman. Kendi
ideolojisini, kir-
li düşüncelerini
beynimize dol-
durmaya çalışı-
yor. Bu küçük
gibi gözüken
ayrıntılarla, za-
aflarımızla sal-
dırıyor. 

Olmazcılı-
ğıyla, tembelliğiyle, bencilliğiyle,
düzendeki ahlaksız kadın-erkek iliş-
kilerine özlemleriyle, kaypaklığıyla,
korkaklığıyla, uzlaşmacılığıyla, uka-
lalığıyla, kibirliliğiyle, asalaklığıyla,
bunalımlı yaşam tarzıyla... saldırıyor. 

Kültürünü, zihniyetini beyinle-
rimize, iliklerimize dek işlemeye
çalışıyor. Evet, düşman tüm silah-
larıyla tüm gücüyle saldırıyor. Bunu
kabul etmek zorundayız. Ama şunu
unutmadan. Biz Cepheliyiz. Bu hal-
kın evladıyız, hani şairin "onlar ki
suda balık, toprakta karınca, havada
kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur,
hakim ve çocukturlar" dediği halk.
Sovyetlerde, Küba'da, Çin'de, Viet-
nem'da, Kore'de Anadolu'daki kur-
tuluş savaşlarında her türlü olanak-
sızlığı dize getirip, düşmana karşı
savaşıp zaferi kazanan halk. Hani
İbrahimi, Alişanı bağrında yetiştirip
kavgaya sunan halk. 

Güçlü bir tarihe; ideolojiye ve
geleneklere sahip bir hareketiz. Düş-
manın ideolojisine, beynimizde ya-
ratmak istediği ideolojik tahribata
ancak daha güçlü silahlarla savaşarak
karşı koyabiliriz. İddialı ve kararlı
olmak da bizim en güçlü silahları-
mızdandır. Bizim halk düşmanla-
rından hesap sorma iddiamız var.
Bizim devrim ve sosyalizm iddiamız
var. İddia demek kazanmak için çoş-
kuyla, kararlılıkla savaşmak demek-
tir. 

Dediğimiz gibi; biz Cepheliyiz
ve iddiamız büyük, yürüyecek çok
yolumuz var. Yolda düşüp kalma-
mamız için güçlenmeli ve daha bü-
yütmeliyiz kendimizi. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ İDDİALI VE KARARLIDIR

Cephelinin İddia ve
Kararlılığı Sorumluluk

Üstlenmesidir... 
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AKP Gezi eylemleri ile başlayan
ayaklanmayı değerlendirdikten sonra
hatalar ve eksiklikler konusunda yap-
tığı tespitlerde, yeterince TOMA
(Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)
olmadığını ve yeni TOMA alınması
gerektiğini belirtmişdi. Onlara göre
ayaklanmanın uzamasının nedeni ye-
terince şiddet uygulamamış olmak.
AKP'ye 5 kişinin katledilmesi, 5 ki-
şinin hayati tehlikede olması, 12 ki-
şinin gözünü kaybetmiş olması, 1
kişinin dalağının alınması, 20 kişinin
beyin travması geçirmesi, 7 bin 832
kişinin yaralanması, 4900 kişinin
gözaltına alınması, binlerce kişiye
işkence yapılması, 100 kişiden fazla
insanın tutuklanması,  halkın  üzerine
150 bin gaz bombası atılması, 3 bin
ton kimyasal su sıkılması, 60 kişinin
sağlığının kritik noktada olması yet-
memiş. Daha fazla terör uygulamayı,
halkı acılar içerisinde boğmayı ve
sessiz duvarlara dönüştürmeyi he-
defliyor olmalılar. 

Alacakları TOMA'lara umut bağ-
lıyorlar. Yeni TOMA'lar almak için
hemen ihale açtılar. Ancak bakın iha-
leyi kim aldı? Eski AKP Milletveli
İsmail Katmerci'nin şirketi. 

Ne tesadüf değil mi? Tesadüf mü
gerçekten? Değil elbette. AKP halkın
emeğinden  çalarak,  halka karşı sa-
vaşarak, kendi zenginlerini yaratmaya
çalışıyor. İşbirlikçi zenginlerin yanına
yenileri eklendi. AKP enerji, köprü,
yol, havaalanı ihaleleri ile çevresin-
dekileri şişirmiştir. En son yaptıkları
ihaleler 38 TOMA'nın alınmasına
ilişkindi. AKP 23. dönem milletvekili
olan İsmail Katmerci'nin şirketi Kat-
merciler Araç Üstü Ekipman A.Ş.'ye
verilen ihale gizlilik kapsamında ya-
pıldı. Bu konu soru önergesi ile mec-
lise taşındı ve Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek bu konunun üzerini bir
güzel kapatmaya çalıştı. Örneğin 9
milyon 960 bin liralık ihalenin hangi
usulle verildiğini, başka hangi teklifler

alındığına
ilişkin mec-
lise, sunulan
soru önerge-
sine Ekono-
mi Bakanı
M e h m e t
Şimşek şöy-
le cevap
verdi:

"TOMA
ve zırhlı
müdahale
aracı (Ak-
rep) alımının,
“Savunma, güvenlik veya is-
tihbarat alanları ile ilişkili
ve gizlilik içinde yürütülmesi
gerektiğine karar verilen
alımlar olduğundan, Kamu
İhale Kanunu’na (KİK) tabi
değildir."

Katmerciler Araç Üstü
Ekipman AŞ’nin 2002-2013
arasında İçişleri Bakanlı-
ğı’ndan aldığı tüm işlerin
açıklanmasının istendiği soruya ise
"Katmerciler Araç Üstü Ekipman
A.Ş’nin aldığı ihalede, gizlilik kararı
nedeniyle diğer teklif bilgilerinin de
Elektronik Kamu Alımları Platform-
larında tutulmadığı" cevabı verdi.  

“Katmerciler Araç üstü Ekipman
Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu
başkanının eski bir AKP milletvekili
olduğu doğru mudur” sorusuna; "Kat-
merciler Araç Üstü Ekipman Sanayi
ve Ticaret A.Ş hissedar ve yönetim
kurulu üyelerinin olduğu ile anılan,
şirketin yönetim kurulu başkanının
eski vazifelerinin ne olduğu husus-
larında da sistemde bilgi bulunma-
maktadır" denildikten sonra "Bahsi
geçen firmanın 2000-2013 yılları
arasında, yıllara göre içişleri ve
bağlı kurum ile kuruluşlar, EGM(Em-
niyet Genel Müdürlüğü) ve bağlı ku-
rum ve kuruluşlardan aldığı işlerin
toplam bedeli ne kadardır? Bu işler

hangileridir. Bu işler bu firmaya
hangi usullerle verilmiştir. Bu işler
için diğer firmaların verdikleri tek-
lifler nelerdir? Bahsi geçen firmanın
2002-2013 yılları arasında yıllara
göre devlet kurum ile kuruluşlarından
aldığı işlerin toplam bedeli ne ka-
dardır? Bu işler hangileridir? Bu
işler bu firmaya hangi usulle veril-
miştir? Bu işler için diğer firmaların
verdikleri teklifler nelerdir?” soru-
larına ise cevap verilmemiştir.

Devletin malını çal, kendi çevrene
gizlice peşkeş çek; ortaya çıktığında
duymazlıktan gel, üstünü ört. 

AKP yağma, talan partisidir. Bu-
güne kadar gelen iktidarların yağma
konusunda en futursuz olanıdır. Her
servetin altında bir suç yatar. Servetler
kan, gözyaşı ve terden oluşur. 

Katmerciler AKP döneminde hızla
büyütülen firmalar arasındadır. Son
5 yılda, yıllık yüzde 40 büyürken,

KEMAL AVCI’YI ZULMÜN HÜCRELERİNDEN ÇEKİP ALALIM!334

Yürüyüş

18 Ağustos
2013

Sayı: 378

AKP KENDİ ZENGİNİNİ YARATIRKEN,
HALKA KARŞI SAVAŞIYOR!

AKP’NİN HALK KORKUSU VE
HALKA AÇILAN SAVAŞIN BOYUTU

120 TOMA

 12 AKREP

 400 BİN BİBER GAZI FİŞEĞİ

 PERSONEL İÇİN ÖZEL OTOBÜS

 COP, KASK, KALKAN

 44 MİLYON EK BÜTÇE

KORKULARINIZI BÜYÜTECEĞİZ!
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ihracatını ise yüzde 50 arttırdı.
Şirket, son 5 yıl içinde 26 milyon
lira olan gelirlerini; 2012'nin ilk 9
ayında 100 milyona ulaştırırken, yıl
sonunda ise 150 milyona çıkarmayı
hedefliyor.

Aynı şirket hakkında daha önce
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart,
Katmerci Holding ile bu şirketin
iştiraki olan Isıpan Otomotiv ve
ST Ekipman Metal Sanayi ve Ti-
caret A.Ş ve İngiltere'de Essex'te
kurulu bulunan Babe Limited isimli
firmalar arasında  naylon fatura
ve vergi kaçakçılığı ilişkilerinin
bulunduğunu açıklamışdı. Konu
hakkında  TBMM'ye, şirketlerle
ilgili idari ve adli denetimi neden
harekete geçirmediği ile ilgili soru
önergesi sunulmuştur.   

AKP; Halkı
Yoksullaştırırken, 
Zenginlerin Servetlerini 
Büyütür

AKP halka yeni vergiler yüklerken
kendi zenginlerini ihale ile zengin-
leştirmekle kalmıyor, vergi borçlarını
da siliyor. Bunlardan bir tanesi Cengiz
İnşaat. Son olarak 3. Havalimanı,
Haliç Yat Limanı ihaleleri ile dikkat
çeken şirketin milyon liralık vergi
borcu bir günde sıfırlandı. Başba-
kanın yakın arkadaşı Rizeli Meh-
met Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz
İnşaat da, diğerleri gibi çok hızlı bir
biçimde yükseldi.  Altyapı işlerinde
kullanılan yaklaşık 100 milyon do-
larlık yeni makine parkı ile Cengiz
İnşaat'ın şu anda devam eden proje-
lerinin toplam bedeli 7 milyar dolara
ulaştı. Şirket AKP'nin otoyol, köprü,
tünel, enerji, maden, turizm ve ba-
raj inşaatları ihalelerini alarak yük-
seldi. 2004 yılında Eti Bakır’ı, 2005
yılında Eti Alüminyum’u alan Cengiz
Holding, bugün Türkiye'nin elektri-
ğinin beşte birini dağıtıyor. Seydişehir
Alüminyum ve Türkiye nin 5. büyük
barajı olan Oymapınar Barajı’nı ise
sadece 300 milyon liraya satın al-
mıştı.

Türkiye'de holdingleşirken, dün-
yada da beş ayrı kıtada  çeşitli alanlarda

faaliyet gösteren Cengiz İnşaat, Lib-
ya'daki işleri AKP'yle birlikte çalıştıran
müteahhitler arasında yer alıyor. 

Yine TMSF'nin el koyduğu  Çu-
kurova grubuna ait medya organları;
Akşam gazetesi, SKY 360 ve Alem
FM, Kolin-Limak-Cengiz ortaklığına
satıldı. Böylece inşaat sektörü ve
enerji alanından medya alanına da
girmiş oldu. 

Demişti ki, servetler, gözyaşı ve
kan üzerine yükselmekterdir. Hızla
yükselen Cengiz İnşaat aynı zamanda
işçi katilidir.  22 Kasım 2012 tari-
hinde Cengiz Holding'in sahibi ol-
duğu Samsun Eti Bakır İşletmele-
ri'nde, 300 tonluk tank kapağı,
montaj çalışması yapan işçilerin
üzerine düştü. 5 işçi öldü, 1’i ağır
olmak üzere 11 kişi yaralandı. 

Bundan sekiz yıl önce, 8 Eylül
2004’te Kastamonu’nun Küre ilçe-
sinde Aşıköy yeraltı bakır ocağında
çıkan yangında 19 işçi hayatını kay-
betmiş,19 işçi de yaralanmıştı. Ka-
zanın yaşandığı tarihte bakır ocağını,
Samsun’daki tesislerle birlikte 33
milyon dolara satın alan Cengiz Hol-
ding, bünyesindeki CE-KA İnşaat
Makine Madencilik Petrolcülük Tu-
rizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
işletiyordu.

Adana’da ise 25 Şubat 2012 Gök-
sü Irmağı’ndaki Sabancılara ait ba-
rajın, tünel kapağı patlamış, baraj
yatağında çalışan 10 işçi sulara ka-
pılarak hayatını kaybetmişti. Barajı

Enerjisa adına yapan firma yine
Cengiz Holding’e ait Cengiz İn-
şaat’tı. Kaza inşaatın hızla bitiril-
meye çalışılması nedeniyle ger-
çekleşmişti. İşte böyle bir şirketin
2005-2009 yılları arasındaki 615,9
milyon liralık vergi borcunu,
devlet 7 milyon liraya düşürdü.
Onunla birlikte bir çok şirketin
borcu silindi. Yeni Şafak gazetesinin
sahipleri Albayrak Grubu'nun ve
Kanal A televizyonunun sahibi
Elektromed şirketi'nin de borcunun
silindiği basına yansımıştı.           

AKP'ye ve Başbakana yakınlı-
ğıyla tanınan Sembol İnşaat'ın, Ri-
xos Otelleri sahibi Fettah Ta-
mince, son dönemde hızla büyü-

yenler arasındadır. Tamince, “Fet-
hullah Hoca idolümdür” diyen, Baş-
bakan ile ilgili de "Evet Tayyip
Bey'in adamıyım.     Doğru işler ya-
pıyor. Tayyip Bey'i tanıyınca da aşık
oldum,     çünkü tam bir anadolu in-
sanı. Bana destek oluyor. Tanıdı-
ğımdan beri haftanın 3-4 günü onu
rüyamda görüyorum” diye konuşup
ihaleyi kapan şirketlerin arasında yer
alanlardandır.  Tamince'nin aşkı kar-
şılıksız bir aşk değil elbette. 

AKP iktidarı halka karşı baskı
kurup, hakları gaspederken, sömürüyü
ağırlaştırırken, öte yandan bir azınlığa
servetler kazandırıyor. Her iktidar
kendi zenginini oluşturmaktadır. Daha
önce Emniyet Genel Müdürlüğü
kendi ihalelerini KOÇ'lara, Ordu Ka-
ramehmet'lere verirken, şimdi onları
batırıp, Cengizleri, Taminceleri, Al-
bayrakları, Çalıklar’ı, Katmerciler’i
büyütüyor. Yasaları onların istediği
gibi düzenliyor. Yaptığı ihaleleri giz-
liyor. Bu nedenle AKP onların ikti-
darıdır. Onların devletidir. Halkı aç-
lığa, ölüme mahkum etmiş, halka
karşı savaş açmıştır. 

“Biz sessiz yığınların sesiyiz,  biz
kimsesizlerin kimsesiyiz” diyerek
halka karşı yalan söyleyip, demogoji
yapan AKP, halkın değil zenginlerin
sesidir. Her ölen işçiden, açlıktan
ölen insanlarımızdan, yapılan her iş-
kenceden, hakları için mücadele eder-
ken katledilenlerden sorumludur. Hal-
ka hesap vermelidir.

İşçi Katili Mehmet Cengiz
Samsun: 22 Kasım 2012 'de Eti
Bakır İşletmeleri'nde 300 tonluk

tank kapağı montaj çalışması yapan
işçilerin üzerine düştü. 5 işçi öldü, 1
ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. 
Kastamonu Küre: 2004’te  Aşıköy
yeraltı bakır ocağında çıkan yangın-
da 19 işçi hayatını kaybetmiş,19

işçi de yaralanmıştı. 
Adana: 25 Şubat 2012 Göksü

Irmağı’ndaki Sabancılara ait barajın
tünel kapağı patlamış, baraj yatağın-

da çalışan 10 işçi sulara kapılarak
hayatını kaybetmişti. Baraj

inaşaatını yapan Cengiz İnşaat'tı.



Avrupa’yı, 
Amerika’yı 
Kendilerine Örnek 
Alan Bir Solculuk

Aydınımıza, solcumuza, devrimci-
mize, demokratımıza bakın. Ağzını açıyor

“Avrupa’da böyle olmaz” diyor. “Dünya-
nın neresinde görülmüş böyle bir şey” di-
yerek ülkesindeki olumsuzluklara Avru-
pa’yı, Amerika’yı, yani emperyalistleri ör-
nek veriyor. Solcumuzun, aydınımızın, dev-
rimcimizin demokrasiye, özgürlüklere, insan
haklarına referansı emperyalistler... Bunu
olur olmaz her şeyde yapıyor.

Nedir Avrupa’da, Amerika’da olmayan?
Görende sanır, mübarek Evliya Çelebi... Dün-
yanın heryerini gezmiş... 

Hayır, hak ihlalleri mi? Anti demokratik uy-
gulamalar mı? Faşist terör mü? Adaletsizlik
mi?... Nedir? 

Hepsi hayran olduğunuz Avrupa’da da,
Amerika’da da vardır. Hem de alası vardır.
Hem de bütün dünyaya bu ülkeler tarafından
yayılmaktadır. Hem de dünyanın en ücra
köşesinden akan kanların tek sorumlusu,
hayran olduğunuz o emperyalist devletlerdir... 

İşte onun içindir ki, Tayyip Erdoğan gibi
bir faşist, Avrupalı emperyalistlere “siz
önce kendinize bakın, sömürgeci, katliamcı
tarihinize bakın” diyebilmektedir. 

Solculuk, devrimcilik bu olamaz. Re-
feranslarımız Avrupalı emperyalistler
olamaz. Ondan sonra Tayyip çıkar der
ki, “Avrupa’da da işsizlik şu kadar,
Amerika’da da üniversite bitirenle-

re devlet iş bulmak zorunda değil...” 

Emperyalizme 
Emperyalizm, Faşizme 
Faşizm Diyemeyen Bir 
Solculuk! 

Devrimci hareketlerin sınıflar mücadelesi için-
de doğru bir konumda kalmalarını sağlayan te-
mel ölçüler vardır. Devlet, devrim, emperyalizm,
faşizm... Sınıflar gibi temel konularda Marksizm-
Leninizmin evrensel ilkeleri, bu ölçülerin başında
gelir. Devletin “bir sınıfın diğer sınıflar üze-
rindeki egemenlik aygıtı” olduğunu; emperya-
lizmin “kapitalizmin en yüksek aşaması” ola-
rak tüm dünyanın paylaşımı ve sömürüsü üze-
rine kurulan bir sistem olduğunu; faşizmin,
''tekelci kapitalizmin en gerici, en şoven, en em-
peryalist unsurlarının açık terörcü diktatörlü-
ğü” olduğunu; tarihin lokomotifinin sınıflar
mücadelesi olduğunu ve her şeyin sınıfların çı-
karlarına göre belirlendiğini; egemen sınıfların
iktidarını yıkıp yerine emekçi sınıfların iktida-
rını kurmanın ancak devrimle mümkün oldu-
ğunu; unutan, inkar eden, devrimcilikten de
uzaklaşır. 1980’den itibaren Türkiye solunun
önemli bir kısmı örgütler düzeyinde bu uzak-
laşmayı yaşamıştır. 

Fakat Türkiye solundaki uzaklaşma açı-
sından şu ayrımı koymak gerekir; bir çok
örgütteki savrulma, teorinin unutulması, in-
kar edilmesi sonucu değildir. Önce pratikte
devrimden, sosyalizmden uzaklaşılmış, son-
ra bu pratiğin teorisini yapmak için, Mark-
sizm-Leninizmin temel tezleri unutulmaya,
unutturulmaya ve giderek inkar edilmeye
başlanmıştır. Başka bir ifadeyle; sol, devlet,
emperyalizm, faşizm konusunda ki teoriyi
unuttuğu, yanlış kavradığı için düzeniçileş-
memiş, düzeniçileşme tercihini yaptığı için dev-
let, emperyalizm konusundaki Marksist-Le-

Devrimcilik 
Dayı’nın Yaşamında 
Yeniden Tanımlandı!

Bu Ülkede Devrimciler Vardı, Varolacak!
Devrimci Kültür, Devrimci Ahlak, Devrimci

İdeoloji, Yeniden Egemen Olacaktır!

Devrimcilik Bedel
Ödemeyi Göze

Almaktır! Bedel
Ödemeyi Göze
Almayan Sol

Devrimci Değildir!

Devrimcilik
Direnmektir!

Direnmeyen Çürür!
Direnmeyen Sol

Devrimci Değildir!

Devrimcilik Anti
Faşist, Anti
Emperyalist
Olmaktır!

Amerika’yı,
Avrupa’yı Kendine
Örnek Alan Sol, Sol

Değildir!

Faşizmin Terörü
Pervasızlaşırken

Devrimcilerin
Görevi; Halkı

Birleştirmek,  Savaşı
Halklaştırmak, Halkı

Savaştırmaktır!

2
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ninist teoriyi inkar etmiştir.

Evet, bir sol var ki, hem de
sosyalistliği, komünistliği kimseye
bırakmayan bir sol... 

Emperyalistler dünyayı kan
gölüne çevirmiş: Solcularımız
emperyalizm diyemiyor. Emper-
yalizmin sömürü ve işgal politi-
kalarını görmüyor. En fazla “em-
peryal güçler”den bahsediyor.
Emperyalizmin politikalarına
“devrim” diyor. Aslında sosya-
listliği, komünistliği kimseye bı-
rakmayan bu sol “devrim” kavra-
mından uzun yıllar boyunca fersah
fersah kaçmıştır. Fakat emperyalist-
ler “devrim” diye koymuşlar ya sö-
mürü politikalarının adını, yapıştılar
ona. 

“Arap devrimi”, “Orta Doğu ba-
harı” kavramlarını dillerinden dü-
şürmediler. Oportünizmi, reformizmi
“devrim heyecanı” sardı. Meydan-
larda kitleleri görünce birden ‘umut’la
doluverdiler... 

Oysa devrim adı altında, Orta
Doğu kan gölüne çevriliyordu. 

Bugün her şey daha ayan beyan-
dır. 

Soruyoruz nedir devrim?

Devrimin tanımı nettir: Devrim
mevcut egemen sınıfların iktidarı-
nın, aşağıdan yukarıya, halk hare-
ketiyle zora dayalı olarak ele geçi-
rilmesi ve ele geçirilen bu iktidar
vasıtasıyla da, yukarıdan aşağıya
yeni bir toplumsal üretim ilişkisinin,
yani sosyalist üretim ilişkilerinin
örgütlenmesidir. Ancak bu tanımdaki
devrim çoktan terk edilmiştir. 

Devrime devrim demeyen, em-
peryalizmin devrim dediği sömürü po-
litikalarına, işgaline, devrim diyen,
emperyalizmden halkların kurtulu-
şunu bekleyen, halklara özgürlük,
demokrasi getirmesini bekleyen, em-
peryalizmin değiştiğini söyleyen,
diktatörlükleri devirip halkları öz-
gürleştirdiğini söyleyen bir sol... 

Bu sol, sol değildir... Bu sol em-
peryalizmin sömürüsünü, işgallerini
meşrulaştıran, emperyalist politikaları
meşrulaştıran bir soldur. 

Refrormistler, Kürt milliyetçileri

için emperyalizm kavramı yok olmuş.
Emperyalist devletler yok; BATI var.

Nedir Batı? ‘Medeniyetin’, ‘uy-
garlığın’, ‘çağdaşlaşmanın’, ‘de-
mokrasinin’, ‘hak ve özgürlüklerin’
merkezi...  

Amerika kadri mutlak bir güç. Kü-
reselleşen dünyada bağımsızlığı sa-
vunmak anlamsız. “Küreselleşmeci”
sol... Emperyalizm’in açık işgalleri-
ne dahi açıkça işgal diyemeyen sol.
“Emperyal politikalar” diyor. Em-
peryalizmin kanlı, katliamcı gerçeği
dönemsel, Amerikan başkanlarının ki-
şiliklerine indirgenen dönemsel po-
litikalar olarak görülüyor... 

Ülkemize bakın: AKP faşizmi ar-
tık düzen içindeki dizi sanatçılarına
bile vurmaya başladı. 

Onlar FAŞİZM demiyor. “Faşizan
baskılar” diyor. “Faşizan baskılar”ı da
Tayyip Erdoğan’dan ibaret gösteriyor.
Aslında sisteme yönelik bir faşizm
tespiti yok. Onun için faşizmi “tota-
literleşen”, “otoriterleşen” Erdo-
ğan’dan ibaret görüyorlar. 

Erdoğan bir “balkon konuşması”
yapsa herşey hallolacak... 

Soruyoruz: Neden faşizm demi-
yorsunuz? Devletin faşist niteliğini or-
taya koymuyorsunuz? Siz nasıl sos-
yalistsiniz? Emperyalizmin, faşiz-
min, kavram olarak ne demek oldu-
ğunu bilmiyor musunuz?

Elbette bilirsiniz, fakat kavramları
yerli yerinde kullanmak; gereğini
yapmayı getirir. Bu tespitleri yapana
sorumluluk yükler. 

Emperyalizm deseniz; bağımsız-
lık mücadelesi vermeniz gerekir.
Oysa reformistler, oportünistler için
“bağımsızlık çoktan modası geçmiş

bir kavramdır. Dünya küreselleş-
miştir. Global bir köy olmuştur.
Bağımsızlıktan bahsetmek müm-
kün değildir...” 

Faşist devletin adını koysa;
bu sefer faşizme karşı mücadele
etmek zorunda. Oysa reformist,
oportünist sol bugün bağımsızlı-
ğı Amerika’dan, demokrasiyi de
AB’den beklemektedir. Ne mü-
cadelesi?..

Sol, devrimciler ölümüne di-
renirken, hapishanelerden tabutlar

çıkarken onlar “biz aynı mahalleden
değiliz” diyecek kadar çürümüştür.
Halkın değil, bujuvazinin solu ol-
muşlar. Onun için AKP’de kendilerini
yoksul halkın temsilcileri, sol’u da
burjuva zenginlerin temsilcisi gibi
göstererek demagoji yapmaktadır. 

Emperyalizme emperyalizm, fa-
şizme faşizm diyemeyen sol, sol de-
ğildir. “Neo-liberalizm”miş, “emperyal
güçler”miş, “faşizan baskılar”mış... 

Bakın ayaklanan halka... Bakın
milyonlara; ne sloganı atıyorlar? FA-
ŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA di-
yor halkımız. Halk yaşadığı ülkenin
hem siyasal tespitini yapıyor, hem de
faşizme karşı ne yapmak gerektiğini
söylüyor... Halk en büyük öğretmen-
dir. Bu sloganın nesine karşısınız?
Elbette size yüklediği görev ve so-
rumluluklara karşısınız. Bu slogan
bütün halk güçlerini omuz omuza ve-
rip faşizme karşı mücadeleye çağırıyor.
Kürt milliyetçileri, reformizm, onların
yedeğinden kopamayan oportünizm
sahte barşı hayalleriyle düzenle uz-
laşmanın derdindedir. Düzenle uzlaş-
mak isteyenler düzenle savaşır mı? 

Onun için ayaklanmanın ilk gün-
lerinden itibaren reformistler, Kürt
milliyetçi hareket, onların yedeğinden
kopamayan oportünizm ayaklanma-
yı bitirmek için oloğanüstü bir çaba
sarfetmişlerdir. ÖDP Genel Başkanı
Alper Taş barikatların başına gidip kit-
leye “Bu anlamsz çatışma bitsin
artık” diyebilmiştir. 

Anti-emperyalist olmak solun te-
mel taşıdır. Demokrasiyi AB’den
bekleyen sol anti-emperyalist olur
mu? Olamaz. 

Solda çürüme, yozlaşma, düzene
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yerleşme at başı giderken, Dayı ya-
şımı boyunca solun köşe taşlarını
asla bozulmayacak şekilde yerli ye-
rine oturtmuştur. 

Anadolu Toprakları 
Zulme İsyanın 
Topraklarıdır! 
Devrimciler Yok 
Edilemez!

Emperyalistler ve işbirlikçileri dev-
rim umudunu yok etmek için F Tip-
lerini yaptılar. Ulucanlar’ı, 19 Aralık
katliamlarını yaptılar. Ama başara-
madılar. Anadolu topraklarından dev-
rim umudunu söküp atamadılar. Çün-
kü, bu ülkede Sol’un tarihi kanla ya-
zılmıştır. Solun tarihini çürüyüp düzene
dönenler, düzenle uzlaşanlar değil,
direnenler yazmıştır ve tarihi onlar yaz-
maya devam etmektedir.

İşte ayaklanma süreci; reformiz-
min, oportünizmin, Kürt milliyetçi-
liğinin de iflası olmuştur. 

Faşizm böyle tırmanırken, bırakın
devrimcileri, demokratları, refor-
mistleri hedef almayı, burjuva med-
yanın dizi film sanatçılarını bile he-
def almaktadır. Bu noktada refor-
mizm, oportünizm, Kürt milliyetçi-
lerinin düzenle uzlaşma çabalarının
hiçbir önemi yoktur. 

Faşizm hiç kimseye arada bir yer
bırakmamaktadır. Ya faşizme destek
vereceksiniz, ya da faşizme karşı sa-
vaşacaksınız. Devrimcilerle birlikte
olacaksınız. 

Bugün milyonlara yol gösteren

devrimci politikalardır. Dün hapis-
hanelerde kurduğumuz, yoksul ge-
cekondu mahallelerinde kurduğu-
muz barikatlar şimdi bütün ülkede ku-
rulmaktadır. 

Dün bizim polisle çatışmamıza
“polisle düello” diyorlardı. Şimdi
bütün halk günlerce saatlerce polisle
çatışıyor. 

Biz “halkımız için ölüyoruz” der-
ken dün onlar “bu halktan adam ol-
maz” diyordu. 

Çünkü Dayı bize halka güven-
meyi, halka inanmayı öğretti. 

Bu topraklardan devrimcileri, dev-
rim umudunu asla yok edemeyecek-
ler...

Faşizmin Terörü 
Pervasızlaşırken 
Devrimcilerin Görevi 
Savaşı Halklaştırmak, 
Halkı  Savaştırmaktır!

Halkaların baş düşmanı emper-
yalizmdir. Anti-emperyalist olmayan
devrimci olamaz. 

Emperyalist sömürüye son ver-
meden, tam bağımsız bir ülke olma-
dan demokrasi halk için bir demok-
rasi olmaz. 

Faşizmin nedeni emperyalist sö-
mürüdür. 

Faşizm, Tayyip Erdoğan ya da şu
bu liderin kişiliğiyle ilgili değildir.  Fa-
şizim işbirlikçi olgarşik devletin yö-
netim biçimidir. 

Oligarşik faşist diktatörlüğü yık-
madan halklar asla özgür olamaz. 

Faşizmi yıkmak için silahlı sava-
şı büyütmeliyiz. Savaşı halklaştırıp,
halkı savaştırmalıyız. 

Emperyalistlerin ve 
İşbirlikçilerin
Alabildiğine Silahlandığı 
Dünyada Halkların Tek 
Kurtuluşu Silahlanmak 
ve Silahlı Mücadeleyi 
Büyütmektir!

Faşizmin sürekli olduğu, düzen içi
muhalefetin bile faşist terörle ezildi-
ği ülkemizde, silahlı mücadeleden
başka kurtuluşun yolu yoktur. Bu
bütün dünya halkları için de tek kur-
tuluş yoludur. Bugüne kadar tüm
dünyada halklar en küçük hakları
için bile dişe diş ölümüne bir müca-
dele vermişler ve çok büyük bedel
ödemek zorunda kalmışlardır. 

Silahlı mücadele veren örgütler bir
bir uzlaşma masalarına oturuyorlar. 

Kürt milliyetçi hareket silahlı mü-
cadelenin miadının dolduğunu söy-
lüyor... Halkların tek kurtuluşu olan
silahlı mücadele mahkum edilmek is-
teniyor. Silahlı mücadele umut ol-
maktan çıkarılmak isteniyor. 

“Artık silahlar sussun, fikirler ve
siyasetler konuşsun” söylemi oli-
garşinin, düzenin söylemidir. Bunu
Kürt milliyetçilerinin söylemesi ise
düzenle uzlaşmanın meşrulaştırılma
çabasıdır. 

Silahlarımız asla susmayacak.
Emperyalizmin sömürüsü ve faşizm
koşulları var olduğu sürece silahlı mü-
cadelenin meşruluğu asla yok edile-
mez. Silahlı mücadele halkın umu-
dudur. Halkın adaletidir. 

Adaletin olmadığı yerde halk ken-
di adaletini arar. Anadolu toprakla-
rında adaletsizliğe, zulme karşı dire-
nenler hiç eksik olmamıştır. 

Halkın umudunu büyütmek, ada-
let özlemini gidermek Cephelilerin
görevidir. 

Bugün yüz binler, milyonlar
AKP’nin onca terörüne rağmen alan-
la çıkıyor ve polislerle çatışıyor. 

Dayı Gazi ayaklanmasından “Yer
yer kendiliğinden kitle hareketleri,
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Başbakan Erdoğan tehdit, ceza, ya-
saklarla yönetmeye devam ediyor. Bu se-
fer de, “Hükümet istifa eylemlerinin
sonbaharda devam ettirenlere güvenlik
güçleri hadlerini bildirir” diyerek tehdit
etti. “İktidarınızı başınıza yıkacağız” den-
meyecek de, “İlelebet bu hükümet ba-
şımızdan eksik olmasın” mı denecek?
Yoksa bir de el pençe secde mi duralım.
AKP, tehdit, baskı ve zorla korku yayarak
yönetme dönemini çoktan geçirdi.

Daha önce de; Gezi Parkı’nda başla-
yan eylemlerle tüm Türkiye’ye yayılan
eylemlerin başında “Ayaklar ne zaman
baş olmaya başladı” diyerek paniğini, ça-
resizliğini ifade etmiş ve eylemleri sür-
dürenlere yönelik her çeşit saldırıya biz-
zat Erdoğan'ın kendisi onay vermiştir. Üs-
telik “Talimatı ben verdim” demekten
de çekinmemiştir. 

Halkımız bu sözlere itibar etseydi Ha-
ziran ayaklanmasında onca bedele rağ-
men sokak sokak çatışmazdı. Erdoğan
son tehdidini yaptığı sırada bile İstanbul
Gülsuyu Mahallesi’nde, uyuşturucu çe-
telerinin halka ve devrimcilere yönelik si-
lahlı saldırısına karşı halk sokaklarday-
dı. Erdoğan halka haddini bildirmekten
bahsedeceğine önce mahallelerimize
yaydığı uyuşturucu batağını temizlesin.
Eli palalıları, uyuşturucu mafyalarını
halkımızın üstüne salmaktan, işledikle-
ri katliam ve işkence suçlarında bile
“kahraman polisini” övmeyi bıraksın.  

En son Ergenekon mahkemesi kara-
rıyla ilgili de “kararları tanımıyoruz de-
mek suçtur” açıklamasında bulunarak,
ifade ve düşünce özgürlüğüne müdaha-
le etmiş, verdiği her karara itirazsız
onay verilmesi dayatılmıştır.

Bu ülkenin devrimci avukatlarına
dünyada görülmemiş onlarca yıllık ce-
zalar yağdırarak halka ve ülkemiz aydın,
devrimci-demokrat kesimine gözdağı
vermek istemiştir. 

Kimse düşünmeyecek, itiraz etme-
yecek AKP iktidarı ve kurumları hangi
kararı verirlerse versinler başımız gözü-
müz üstüne diyecek... Yanağımıza tokat
atıldığında, diğer yanağımızı çevirip bir
tanede buraya atın demeliyiz ki, Erdo-
ğan'ın paşa gönlü, iktidarı hoş olsun. 

Yoksa... Yoksa haddimizi bildirir...
Ayaklanmaya katılan gençlerimizi linç et-
tirir, kurşunlatır, gözlerini çıkartır, ko-
malık eder, hapse atar. Sonra da tüm bun-
ların sorumlularına sahip çıkar. Aynı Ali
İsmail Korkmaz'ın katilleri belli olduğu
halde, kamera görüntülerinde İsmail'e son
tekmeyi atanın polis olduğu apaçık bel-
li olduğu halde, Eskişehir Valisi Güngör
Azim Tuna’nın “Biz bunu polis yapmadı
demiştik, sözlerimizin arkasındayız”
dediği gibi. Üstelik pervasızca, “Arka-
daşları dövüp suçu polise atmak istemiş
olabilir” diyerek çirkefliğin sınırının ol-
madığını gösteriyor. 

Ethem Sarısülük’ün katili olan polis
de, silahını ateşlediği anın görüntüsü
olmasına rağmen, nefsi müdafaa denile-
rek serbest bırakıldı.

Haziran ayaklanmasında gaz bombası
tüfeğiyle kafasından yaralanan 14 ya-
şındaki Berkin Elvan, 15 Haziran'dan beri
komada. Örneklerimiz çok...

Asıl olarak haddini bilmesi gereken,
çoktan halka karşı haddini aşan Erdoğan
ve onun iktidarıdır. Şu bir gerçek ki, hal-
ka ve devrimcilere dönük bu tehditkâr
sözler ancak meşruiyetini yitiren, aciz,
güçsüz iktidarların ifadesidir. Faşizmin
ifadesidir. Halkımızın halk düşmanla-
rından soracağı hesap, hat-hudutla öl-
çülmüyor; ödediği bedelle, karşılaştığı zu-
lümle, kuracağı özgür bağımsız bir ge-
lecek düşüyle ölçülür. Halkımızın bu-
lunduğu her yerde, AKP zulmünden he-
sap sorması haklıdır ve meşrudur. AKP
halka karşı işlediği suçların hesabını
vermek zorundadır. 

Asıl
Tayyip Erdoğan’a
Bu Halk Haddini

Bildirecek!

ayaklanmalar, direnişler olabilir,
olacaktır da. Ama bunlar
örgütsüzse, devrimcilerin yöneti-
minde değilse, hala işleyen zor
mekanizması bu hareketleri bas-
tıracaktır.

Bugün devrimcilerin temel so-
runu halka devletin, sömürünün
ne olup olmadığını göstermek
değil, bu devletten kurtulmak
için nasıl mücadele edeceğiz, na-
sıl örgütleneceğiz ve ne yapaca-
ğız sorularını cevaplayabilmektir.

Bütün çalışmalarımızın oda-
ğında örgütlenme yoksa, her gün
artan oranda insan örgütlemi-
yorsak, taraftar kazanamıyorsak,
gerekli çalışmayı yapmıyoruz de-
mektir.” (Dayı, Seçme Yazılar, syf
469-470)

Bugün,  AKP iktidarına karşı
halkın öfkesi giderek büyüse de
bu öfkeyi devrimci şiddet teme-
linde örgütlü bir güce dönüştüre-
mediğimizde devlet faşist terörle,
gözaltılarla, kitle hareketlerini
bastıracaktır. 

Halkı örgütlemek için de si-
lahlı mücadeleyi büyütmeliyiz.
Halk AKP’ye olan öfkesiyle ay-
lardır sokaklarda polisle çatışıyor.
Silahlı savaşımızı halklaştırmalı-
yız. Halkı savaştırmalıyız. 

Düşman ayaklanmanın arka-
sından hemen “polisin müdahale
gücünü artıracağız” dedi. Karşı-
mızda tepeden tırnağa silahlı bir
düşman var. 

Biz de silahlanmalıyız. Si-
lahlanmadan faşizme karşı sava-
şamayız... Savaşı büyütmenin yolu
aynı zamanda silahlanmaktır. 

Her Cepheli örgütlenmeyi si-
lahlı  mücadeleyi büyütme pers-
pektifiyle ele almalıdır. 

Silahlı mücadelenin gelişti-
rilmediği faşizm koşullarında kit-
le hareketinin gelişme, militan-
laşma, faşizme darbeler vurma
şansı yoktur. Eninde sonunda fa-
şist terörle kitle hareketi bastırı-
lacaktır. 

Bitti

Düşmanı
Halk

AKP
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Emperyalizmin beyinleri teslim
alma politikasının en önemli aracı
değerleri tahrip etmektir...

Değerleri bulanıklaşan ve giderek
yok olan, iktidar iddiası kaybolmuş,
kavgadan dolayısıyla da gerçek ha-
yattan kopmuş, ölçüleri savrulmuş...
insanlar yaratmaya çalışır. Halkların
ve onun öncüsü devrimcilerin ira-
delerini teslim almanın en etkili yolu
böyle şekilleniyor.

Yüz yılların, on yılların savaşıdır
bu...

Bu tarihin özü; halkların diren-
işleriyle yarattıkları tüm değerlerin
damıtılarak, son 100 yıl boyunca
Marksizm-Leninizmle buluştuğu ve
yeni bir savaşa girdiği bir süreci
ifade eder. 

Emperyalizm ve işbirlikçileri,
devrimin tüm kazanımlarını silmeye,
yok etmeye çalışıyorlar. 

En başta da değerleri ve diğer
ideolojik mevzileri...

BU ÇAĞDA İKİ SINIF ve İKİ
İDEOLOJİ VARDIR.

BİRİSİ BURJUVAZİ, DİĞERİ
PROLETARYA...

VE BİRİSİNİN YARARINA
OLAN DİĞERİNİN ZARARINA-
DIR bilinci yaratılmıştır.

Bu bilince sahip olmak politik
olmaktır.

Politik olmak;
İKİ İDEOLOJİ ARASINDAKİ

SAVAŞTA SAF TUTMAKTIR. 
Devrimci ideolojiyi düşüncede,

yaşamda ve çalışmada hakim kılan
devrimciler, devrimci değerlerini ko-
rurlar; iradelerini düşmana teslim
etmezler. 

Kısacası devrimci; düşüncede,
duyguda ve her alanda POLİTİK
OLMAK zorundadır.

Sorun tek başına iradeyi teslim
etmemek ile sınırlı değildir.

İrade korunacaktır, geliştirilecek-
tir. Kaldı ki irade, iktidar için, yeni
bir düzen kurmak için, o iktidar ara-
cılığı ile yeni insanı yaratmak için
gereklidir.

Devrimci, politikleştiği ölçüde
iktidar bilinci gelişecektir...

Politika nedir?
Politika, genel olarak sorunları

çözmek için ürettiğimiz sistemli çö-
zümlerimizin adıdır. Planlarımızı,
yöntemlerimizi, hedeflerimizi ve
bunlara nasıl ulaşacağımızı içeren
programımızdır.

Politik olmak ise; sınıf ve örgüt
bilinciyle toplumsal her türlü sorunla
ilgilenmek, bu sorunlara çözümler
üretmek, üretilen çözümlerin uygu-
lanmasında yer almak, bu şekilde
geleceği yaratma çabası içinde ol-
maktır.

Toplumsal sorunları çözmek, bu-
günü ve yarını şekillendirmek; iktidar
olmakla, yönetmekle doğrudan bağ-
lantılı olduğu için, politika denildi-
ğinde iktidarın alınması akla gelir. 

Politik mücadele özünde iktidar
mücadelesidir. İktidar sorunu ise sı-
nıflar mücadelesinin odak noktasıdır.
Sınıfsal olduğu için, her politika
belli bir ideolojinin damgasını
taşır. Alınan iktidar o ideolojiyi ya-
yacak, kurumsallaştıracaktır. 

Günümüzde iki temel ideolojiden
bahsedebiliriz: Birincisi; burjuva
ideolojisi, hakim sınıfın ideolojisi;
İkincisi ise Marksizim-Leninizm
(ML) ya da proletarya ideolojisi de-
diğimiz ezilen sınıfın ideolojisidir.

Her ikisi arasında ara yol yoktur.
Üçüncü bir ideoloji de yoktur.

Üçüncü bir ideoloji olduğunu id-
dia edenler burjuva ideolojisinden
yanadırlar, ona hizmet ediyorlar de-
mektir.

Sınıf mücadelesi bu iki cephe
arasında devam eden bir savaştır.
Bu savaş;

-İdeolojik
-Ekonomik-demokratik
-Politik olmak üzere üç cephede

sürer.
Üretim ilişkilerinden doğan ve

toplumsal yapıyı belirleyen ezen-
ezilen, sömüren-sömürülen ilişkisi,

kültürü ve ideolojiyi yarattığı gibi,
bu ilişkinin yarattığı sınıfsal çeliş-
kilerin çözülmesi, ekonomik çıkar-
ların karşılanması sorunu politikayı
yaratmıştır.

Dolayısıyla politika sınıfsaldır
ve sınıfın iktidarını anlatır. Yani
bir sınıfın; iktidarı alma, iktidarda
kalma ve bu iktidar aracılığıyla
toplumu şekillendirmesi çabası
politikayı oluşturur.

Politika için şu tanımları yapa-
biliriz:

Politika; ne istediğimizi belirle-
mek, sorunu-çelişkiyi kendi sınıfının
lehine çözmek için program üret-
mek ve strateji geliştirmektir.

Program ise, belirlediğimiz he-
defe nasıl ulaşacağımız sorusuna
cevap veren, ilkelerimizi ve çalışma
tarzımızı içeren, sorunu çözmek
için ürettiğimiz plan, yol, yöntem
ve fikirler bütünlüğüdür. Stratejidir,
taktiktir.

Politika; iktidarı almak, iktidarda
kalmak ve bu iktidar aracılığıyla
toplumu değiştirme mücadelesidir. 

Ki ezilen sınıflar açısından, so-
runun bu şekilde çözülmesine kısaca
devrim diyoruz.

İki temel sınıf ve birbirine zıt
ideoloji olduğu için, bu sınıfların
politika tarzları da, politikacıları da
birbirinden farklıdır. Bunlar burjuva
politikası ve proletarya politikasıdır.
Burjuva politikacılığı temel olarak
yalan, dolan ve demagoji üzerine
kuruludur, bireyciliği savunur ve te-
kellerin sömürüsünün devamını
amaçlar. Proletaryanınki ise açıklık,
dürüstlük üzerine kuruludur ve
kolektivizmi savunur ve sömürü-
nün ortadan kaldırılmasını amaç-
lar. 

Politik olmak, bugün ve gelecek
konusunda düşünmek, program üret-
mek, söz ve karar hakkına sahip ol-
mak ve uygulamaktır.

Bizim politikamız halkı politik-
leştirmek, burjuvazininki ise apoli-
tikleştirmektir. Düzen kitleleri, apo-
litikleştirmeden bu sömürü düzenini
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ayakta tutamaz. 
Her sınıfın temsilcileri çelişkiyi,

kendi sınıfları lehine çözmek isterler...
Buna göre yaşarlar, düşünürler...
Buna göre programlar üretirler.

Meselenin özü, nasıl bir dünya
ve nasıl bir ülkede yaşamak istedi-
ğimizdir. Kuşkusuz ki, emperyalistler
ve işbirlikçiler ile halkın istediği;
burjuvazinin ve proletaryanın istediği
birbirinden tamamen farklıdır. Bizim
istediğimiz düzen, insanın insan ta-
rafından sömürüsünün son bulduğu
bir düzen yani sosyalizm ve niha-
yetinde komünizmdir. Bizim istedi-
ğimiz yönetim şekli;  devrimci de-
mokrasidir. Yani biz gerçek bir öz-
gürlük düzeni ve gerçek bir demok-
rasi istiyoruz. Yeni bir ahlak, yeni
bir kültür, ileri bir toplumsal düzen
yaratmak istiyoruz. Ve bunu yarat-
manın yolu da iktidarı almak ve ik-
tidar aracılıyla istediğimiz düzeni
kurmaktan geçiyor. Bu nedenle biz
devrim istiyoruz

Marks, Engels ve Lenin bu sö-
mürü düzenini ortadan kaldırmak
için işçi sınıfının ideolojisini yarat-
mışlardır. Halkın kurtuluşu olan bu
toplumsal düzene nasıl ulaşabilece-
ğimizi ise önderlerimiz Marksizm-
Leninizm bilimi ışığında araştırmış,
incelemiş ve ülkemiz koşullarına
uyarlamışlardır.  

İktidarı alma stratejimiz Politik-
leşmiş Askeri Savaş Stratejisi
(PASS)dir. 

Stratejik hedefimiz anti-emper-
yalist, anti-oligarşik devrimdir.
Devrim için ise örgüte, örgütlenmeye
ve silahlı halk savaşına ihtiyaç vardır.
Yaptığımız her şey bu ihtiyaçları kar-
şılamaya hizmet etmek zorundadır.

Nasıl Politikleşeceğiz? 
Nasıl Politikleştireceğiz?

Her sorunu iktidara ve iktidar
mücadelesine bağlamak politik dü-
şünmektir.

Yani politikleşmek, iktidarı iste-
mektir. 

1-Halka ne yararı var?
2-Devrime ne yararı var?
3-Cepheye ne yararı var?

Sorularını sorarak düşünmeye
başlamak ilk adımdır.

Örgütlü düşünmek böyle başlar...

Örgütlenmek düzen ve devrim
arasında, mevcut düzeni kabullenme
ve değiştirme arasında, değiştirmek-
ten yana seçim yapmaktır.

Örgütlemek ise bu seçimi yap-
tırmak için çaba sarfetmektir.

Kendini Örgütlemek 
İlk Yapılacak Olandır.

Kendi düşüncelerini örgütlemek,
iktidar hedefiyle donatmak, "kişisel"
olandan uzaklaşmak "biz" olana
yönelmek, tercihini her alanda "biz"
in ölçülerine göre belirlemek, kısacası
"cepheye ne yararı var" sorusuna
göre şekil almaktır.

Yoldaşlarını 
Örgütlemektir...

İdeolojik olarak kollektivizmi
tercih eden bir beyin, kendi ilişkile-
rinde de bunu esas alır...

Eleştiri-özeleştiriyi hakim kılmak,
kendisindeki ve çevresindeki eksik
ve zaaflarla mücadele etmek, ya-
şamda ve çalışmada "cephenin ne
yararı" ilkesini hayata geçirmek
yoldaşlarını örgütlemek, dolayısıyla
örgütü büyütmektir...

Halkı Örgütlemektir
Halkı düzene teslim etme-
mektir

Devrimci ideolojiyi, "cephenin
yararına olan nedir" sorusunu geniş
kesimlere ulaştırarak maddi bir güç
haline getirmektir.

Örgütlü gücü, savaşı büyütmek-
tir.

Görüldüğü gibi iktidar isteği ön-
celikle devrimcinin kendi beyninde
verdiği bir savaşla kazanılmaya baş-
lar... Sonra yoldaşlarına ve daha
sonra da halka doğru yayılarak devam
eder....

İnsanların beyni kazanılmadan
gerçekleşen devrim yoktur.

İktidar için sağlamlaşmak zorun-
dayız...

Kendi beyinlerimizi birer mevzi
gibi korunaklı hale getirmeliyiz...

İktidar için güç biriktirmek zo-
rundayız...

Devrimci üretkenliği arttırmak
için doğru düşünmeyi öğrenmek;
doğru düşünmenin, devrimci ideo-
lojinin ortaya çıkardığı olanakları
devrim için kullanabilmek için po-
litikleşmek zorundayız....

Her insan savaşabilir..
Her insan eğitilebildiği gibi
her insan da sağlamlaşabilir...
Devrimci ideoloji kendi insanını

yaratacağı gibi onu sağlamlaştıra-
caktır da...

Nasıl?
Devrimci üretkenliği artırarak...

Okuyarak...
24 saat politika konuşarak, 24

saat iktidarı isteyerek, her sorunu
kavgaya bağlayarak, her adımda
"cepheye yararı mı var zararı mı
var" sorusunu sorarak...

Sürekli eğitim ve sürekli bir di-
namizmle....

Kitaplardan öğrenerek, hayattan
öğrenerek, geçmiş deneylerden öğ-
renerek.... Kendi pratiğinden öğre-
nerek...

Pratiğe girmeyenler, kenarda du-
ranlar niyetleri ne olursa olsun opor-
tünistleşirler..

"Oportünist" bir tavrı devrimci
mücadele özellikle Cephe çizgisi
içinde barındırmaz...

Suyun, kendisine ait olmayan her
yabancı maddeyi eninde sonunda
dışına atması gibi Cephe çizgisi de
her "oportünist" tavrı dışına atacak-
tır.

Bunu beklemek kendiliğinden-
ciliktir, zaman kaybıdır, emek kay-
bıdır...

"Öğrenmeyi geciktirmek" diye
bir lüksümüz yoktur.

Kendi deneyimimizi yaşamak
diye bir lüksümüz de yoktur.  

İktidar isteğimiz her tür gecik-
menin, öğrenmeye kapalı olmanın
önünde engeldir.

ÖĞRENMEK İÇİN PRATİĞE
GİRMEK GEREKİR.
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YÖNETMEYİ ÖĞRENMEK
İÇİN DE PRATİĞE GİRMEK GE-
REKİR. Yönetmek pratiğin bilgisini
edinmektir.

Pratikten doğan bilgiyi edinen
her cepheli yönetmeyi öğrenebilir.

Kendi "ben" düşüncesinin ye-
rine "cephenin yararına olan ne-
dir" sorusunu soran ve gereğini
yerine getirebilen herkes sınırsız
gelişebilir.

Bilgi sahibi olmazsak "kör" olu-
ruz.

Körlük; zamanı ve mekanı yok
eder. Bilgi ise körlüğü altetmeye ya-
rayan bir silahtır.

Düzenin işleyişine ve bilgisine
vakıf olmak, kapitalizmi tanımak;
siyasi, askeri, ekonomik, kültürel...
her anlamda düşmanı tanımak zo-
rundayız... Düşmanı öğrenmek zo-
rundayız...

Siyasi dinamizmin ve iktidarı is-
temenin bir başka koşulu da budur.

Kendi gerçeğimizi olduğu kadar
düşmanın gerçeğini, dışımızdaki ger-
çeğin bütününü ne kadar çok kavra-
yabilirsek yenilgilerimiz o kadar az,
zaferlerimiz o kadar çok olur. 

Yönetmeyi öğrenmek için, ik-
tidar için, güç biriktirmek için
düşmanı tanımalıyız.

Apolitikleşmenin 
İdeolojik Kaynağı 
Bireyciliktir, Burjuva 
İdeolojisidir

"Her şey Cephe için" denilmi-
yorsa "her şey ben için" düşüncesi
hakimdir.

İktidar perspektifinden uzaklaşan
devrimci "birey" in ideolojisine
kapı açmış demektir. 

Bireyciliğin temeli ise burjuva
toplumun temelini oluşturan "kutsal
özel mülkiyet"tir.

İktidar isteğinden uzaklaşanlar
fiziki olarak devrimci saflarda da
bulunsalar beyinleri kollektif ola-
maz..."Biz"in çıkarlarına göre dü-
şünemez. 

Savaşın ihtiyaçlarına duyarsızlaşır.

Emeğe yabancılaşır... Kendine ya-
bancılaşır. 

İktidar isteğimizin en özlü ifa-
desini 160 yıl önce Marks dile ge-
tirmiştir:

"İnsanlık dışı bu sistemde, insan
kalmanın tek yolu insanlık dışı
bu sisteme karşı savaşmaktır" de-
miştir.

Gerçekler tüm çıplaklığıyla or-
tadadır: İnsan kalmak için savaşmak
zorundayız. İnsanlaşmak için kol-
lektif düşünmek ve kollektif yaşamak
zorundayız....

Aksi ilkelliktir. Aksi bireyciliktir..
Bireycilik ne kadar süslü ve incelmiş
olsa da kör ve hayvanidir. 

Her tür düzeniçi düşünceyi ve
alışkanlığı yıkmalıyız.

Bireyciliğin olduğu yerde "ken-
dine hayran" "en iyi ben
bilirim"ciler oluşur.  "Örgüt"ler var-
dır orada... Her bir insan ayrı bir ör-
güttür...

En kötüsü de gerçeğe yabancı-
laşma başlamıştır. 

Hayat ve mücadele kendi yasaları
içinde akıp gider... Bireyci apolitikler
ise kendi dünyalarında yaşamaya
devam ederler...

Bireycilik kendini sınırlamaktır.
İnsanın düşünsel gelişiminin zayıf-
lamasıdır. Biz ise kendini sınırlayan
değil devrimi ve ülkeyi yönetecek
insanlar yaratmayı, kendi devrimimizi
sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.

Politikleşmek duyguların ör-
gütlenmesini de içerir...

Genellikle düşünce değişikliğinin
duygulara yansıması daha sonradan
olur... Ama mutlaka duygulara da
yansımalıdır. Düşüncenin örgütlen-

mesi, yaşamı politikleştirmek duygu
dünyasında da etkisini gösterecektir. 

Aksi halde düşüncede, söylemde
devrimci, günlük yaşamda sıradan
ve düzeniçi olunur.

Duygular gerçeği anlamaya kıs-
men hizmet edebilir ya da kırıntı
düzeyinde anlamayı kolaylaştırabilir.
Tek başına asla yeterli değildir. 

Duygular apolitikleştirir, kişisel-
leştirmelerin önünü açar... Kör bırakır. 

Mutlaka duygular dışında bilimsel
gerçeklere ulaşmak gerekir. 

Bilimsel gerçeklere ulaşmak için-
se bilgiye ulaşmak ve emek vermek
gereklidir. 

Lenin "sınıf mücadelesinin çı-
karı, parti içinde sıkı bir örgütlenme
gerektirir... Bu sıkı örgütlenmede
sadece düşünceleri değil duyguları
da sıkı şekilde örgütlemek" gerek-
tiğinden söz eder.

Devrimciler düzeni ve düzenin
kendi düşünce ve duygu dünyalarında
bıraktığı etkileri çözmelidir. 

Bu düzeniçi yaşama karşı ciddi
bir savaş içinde olmak demektir. 

Bu savaş, devrimcinin düşünce
ve duygu dünyasında ne kadar de-
rinlere nüfuz ederse kazanma ihtimali
o kadar yüksektir. 

Çünkü savaşın olduğu her yerde
uzlaşmazlık vardır. Devrimci ideo-
lojinin yardımıyla uzlaşmazlık mut-
laka zaferle sonuçlandırılacaktır.

-Politikleşme Bir Yaşam Biçimi-
dir

Politika yönetmekle ilgili oldu-
ğuna ve sorunlar hiç bitmeyeceğine
göre bir ömür boyu sürecektir.

Devrimcinin kendisine ilişkin he-
defleri ve bu hedefe ulaşmak için
devrimci bir programı olmalıdır.

Hayat zengin, koşullar farklıdır...
Her sorunun çözümü kendi içinde-
dir.

Hazır reçeteler yoktur.

Mekanik olmamak, nerede ne
yapacağını bilmek gerekir. 

Her attığı adımın halkın, devrimin,
Cephe’nin çıkarına hizmet etmesini
sağlamak, iktidara yoğunlaşmaktır. 
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Başlangıcıyla, sürdürülüşü ve bi-
tişiyle ülke gündeminde değişik açı-
lardan tartışılan, Silivri Ceza İnfaz
Kurumları Yerleşkesi'nde görülen Er-
genekon davası sonuçlandı. 6 yıl önce,
2007 Temmuz’unda başlayan davada
66’sı tutuklu 275 sanık yargılanıyordu.
Mevcut düzeni yıkmak, terör amaçlı
suç örgütü kurmak ve üye olmak suç-
larından, 21’i beraat ederken, geri ka-
lanlara birden fazla müebbet dahil,
çesitli sürelerle ağır cezalar verildi.

Devrimcilere karşı rutin olan anti
demokratik uygulamalar, oligarşi içi
çatışmada, iktidar kavgasında kulla-
nılmıştır.

Burjuva basının “ilk kez böyle
bir dava” diye manşetlere taşıdığı
davayı kimileri, “Türkiye’de ilk kez
darbe girişimi bir sivil mahkemede
yargılandı”, “Türkiye’de ilk kez ge-
nelkurmay başkanlığı yapmış bir
isim darbe girişimi gerekçesiyle sivil
mahkeme tarafından ömür boyu
hapse mahkum edildi”, “Türkiye’de
ilk kez askerler sivil mahkemede
darbecilikle suçlandı ve mahkum
edildi”... gibi yanları öne çıkartırken,
kimisi de yargılama sırasında ortaya
konulan hukuksuzlukları dile geti-
rerek, mahkemenin iktidarın bir ku-
rumu olarak çalıştığını anlattı. Türkiye
tarihi açısından, oligarşi içi çatışmada
mahkemenin bu şekilde kullanılma-
sında bir ilktir bu dava. Ancak, dava
süresinde işlenen hukuksuzluklarıyla,
işleyişiyle, siyasi hesaplaşma yönüyle
devrimciler için öteden beri uygulanan
ve uygulanmakta olan yöntemlerdir. 

Başta Devrimci Sol davası olmak
üzere, sola karşı açılan pek çok dava
buna örnektir. Örneğin,  Cunta sonrası
1981 yılında açılan Devrimci Sol
ana davasında sanık sayısı 1243'tü.
250 idam ve çeşitli müebbet cezaları
istendi. 43 idam ve yüzlerce çeşitli
müebbet ve hapis cezaları verildi.
30 yıl sonra sonuçlanan davada 39
sanığa müebbet cezası verildi.

AKP  döneminde, 1 Nisan baskı-
larından bu yıl başında gerçekleşti-
rilen komplo baskınlara onlarca
komplo davası, Haziran ayaklan-
ması sırasında açılan davalar ve
katillerin korunması bu durumun
sürekliliğine örneklerdir. Örneği
olmayan, oligarşinin mahke-
melerinin bir kez olsun ada-
leti sağlamasıdır. 

Kimilerinin iddiası ise bu davada
anti emperyalistlerle, emperyalistlerin
karşı karşıya geldikleri yönündedir.
Bu safsatadır. Ceza alanlar esas olarak
AKP’nin devleti ele geçirmesine karşı
oldukları için yargılanmışlar ve ce-
zalandırılmışlardır. Halka ve devrim-
cilere karşı işlenen, işledikleri suçlardan
yarıgılanan tek bir kişi yoktur.

Ne ceza verenlerin, ne de ceza
alanların emperyalizmle bir sorunları
yoktur. Ne ceza alanların, ne de ceza
verenlerin faşizmle bir sorunları yok-
tur.  Yargılananlar, devrimcilere ve
halka karşı yürütülen savaşın, kontr-
gerilla hukukunun, faşizmin  uygu-
layıcısı, planlayıcısı, destekçisi ve
pazarlayıcısıdır. Halk düşmanı ve
vatan hainidirler. Ömürleri halka
karşı savaşta işkence yapmak, gö-
zatlına almak, kaybetmek ve katlet-
mekle geçmiştir. Yargılanmaları ve
cezalandırılmaları, halka ve vatana
karşı işledikleri suçlardan kaynaklı
değildir. Feryat figanları, kendilerine
karşı uygulanıyor oluşudur. 

Ergenekon Davası 
Oligarşi İçi İktidar 
Kavgasıdır

Türkiye’deki ekonomik yapının ve
sömürü ilişkilerinin bir sonucu olarak
egemen sınıflar oligarşik bir yapılan-
maya gitmek zorundadır. Bu, birilerinin
isteği veya niyetine bağlı bir durum
değildir. Türkiye’deki güçler dengesi
oligarşik bir yapıyı gerektirmektedir...
Amerika’nın Orta Doğu ve Afrika’ya

yönelik planlarını hayata ge-
çirmek için yarattığı (Ilımlı İslam Mo-
deli, yani Amerikan İşbirlikçisi İslam
modeli) AKP, Amerika’nın desteğiyle
mevcut devlet yapılanmasını tasfiye
ederek devleti ele geçirmiştir. Erge-
nekon AKP’nin devleti ele geçirme
operasyonudur. 

Bu operasyonla AKP, devletin
polisinden, ordusuna, yargısından
eğitimine düzenin bütün kurumlarına
egemen olmuş, aynı zamanda tasfiye
ettiklerinin destekçisi olan gazeteci,
aydın, yazar vb de tasfiye ederek
toplumun diğer alanlarına da egemen
olmuştur. Sözde kontgerilla tasfiye-
siyle de halkın demokrasi ve adalet
özlemlerini sömürerek kendine destek
yaratmıştır. 

Uzun bir dönen “milliyetçisi”nden
düzen içi soluna, devrimci sosyalist
sola kadar AKP politikalarına karşı
çıkan her kesimi “Ergenekon” ile
yaftalayarak sindirmeye çalışmıştır. 

Bu dava ve dava sonrası verilen
cezalar hem AKP’li olmayanlara bir
gözdağıdır, hem de oligarşi içi ça-
tışmanın kıyasıya sürdüğünün bir
göstergesidir. 

AKP, Mahkemenin 
Verdiği Tahliyelerle, 
Kendi Katillerini 
Koruyacağını da İlan 
Etmiştir 

Ergenekon davasında “gizli ta-

AKP’NİN MAHKEMELERİ, FAŞİZMİN ELİNDE HALKI
SİNDİRMEK İÇİN KULLANDIĞI SİLAHTIR! 
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nık-açık sanık” sıfatıyla nitelenen
Osman Yıldırım Danıştay cinayetin-
den müebbet ve 43 yıl ağır hapis ce-
zası almıştır. Kendisini, “Ben Ana-
dolu İslam Devleti’nin bir vatan-
daşıyım! Müslüman vatandaşlar
üzerinde baskı kurmak isteyen Cum-
huriyet gazetesini üç kez bombalat-
tım” sözleriyle savunan “müslü-
man(!)”ın sicili de AKP’lilerin ki
gibi her türlü pislikle kabarık:  Adam
öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız si-
lah taşımaktan 9 yıl hapis, ablasını
öldürmekten 20 yıl hapis, nüfus
kağıdında sahtecilik yapmaktan
ceza, öz yeğenini satarak fuhşa
aracılık etmekten 2 yıl 6 ay hapis,
Cumhuriyet gazetesinin bombalan-
masında sanık ve danıştay cinaye-
tinden daha önceki delillere göre
ceza almasına karşın Ergenekon da-
vasında beraat ettirilerek tahliye
edilmiştir. 

Ergenekon Kararları da 
Göstermiştir ki, 
Mahkemeler Adaleti 
Sağlamak İçin Değil, 
Faşizmin Kurumlarıdır!

Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanı
Yalçın Akdoğan, yaptığı açıklama-
larda “Ergenekon davası, Cumhu-
riyet tarihinin en büyük hukuki he-
saplaşmasının adıdır. Bu dava 27
Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Ey-
lül’den, 28 Şubat’tan, 27 Nisan’dan
süzülüp gelen bir müdahale ruhun-
dan hesap sorulmasıdır. Ergenekon
davası Türk demokrasisinin geleceği
açısından önemli bir dönüm nok-
tasıdır. Siyasi açıdan da önemli çün-
kü, siyasi serüvenimiz bu tür siyasi
temizlikleri de gerektiriyor" diyerek
mahkemelerin adalet mekanizması
olamayıp iktidarın rakip gördüğü ke-
simlerle “hesaplaşma” aracı olduğunu
itiraf etimştir. 

Muzaffer komutan şarhoşluğun-
daki Bülent Arınç ise, davanın so-
nuçlarını eleştiren CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu üzerinden hem siyasi
bir dava olduğunu itiraf etti hem de
tüm rakiplerine gözdağı verdi: "Ey
CHP Yassıada'da bir ucubeyi kurup,
başbakanı, bakanları idam ettiğinde

siz o mahkeme ile iftihar ettiniz. He-
piniz onları alkışladınız, kucakladınız.
Bundan önceki Anayasa Mahkemesi
her parti kapattığında alkışladınız,
AK Parti hakkında kapatma davası
açıldığında ‘yargıya söz söyletme-
yiniz, bağımsızdır' dediniz, Refah,
Fazilet kapatılırken zil takıp oyna-
mıştınız” diyerek 28 Şubat’ı, Erdo-
ğan’ın tutukluluğunu hatırlattı. Kı-
lıçdaroğlu’nu açıktan tehdit etti: “Bu
mahkemeler gayri meşru, tanımıyo-
rum' demek haddini bilmemezlik olur.
Sayın Kılıçdaroğlu! Bak bu sözlerden
vazgeç, sonra keser döner, sap döner,
hesap döner. Bak ne olur biliyor mu-
sun, bu mahkemelerin karşısına çık-
mak zorunda kalabilirsin. 'Bu adam
ne demek istiyor?' Hiçbir şey, iki
kere iki dört." 

"Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği-
nin düşmesi durumunda mahkeme-
lerin, 'Buyur, mahkemeye gel' diye-
bileceğini ifade eden Arınç, "Ananın
babanın adını sormaya başlarlar.
Efendim koskoca Kılıçdaroğlu, niye
milletvekilliği düşsün? Dervişe sor-
muşlar, 'deve iğnenin deliğinden
geçer mi?' diye. 'Geçer' demiş, 'nasıl
geçer' demişler. Demiş ki 'Allah ister,
dilerse geçirir. Ya deveyi küçültür,
ya da iğne deliğini büyütür ama ge-
çirir.' Bak söylediğim şu; Bir gün
milletvekilliğin sona ererse sana
mahkemeden celp gelir. 'Ben koskoca
Kemal Kılıçdaroğlu’yum' Ben sana
kırk ihtimalden üçünü söyleyeyim;
Bugün iyilik günü. Her türlü ihtimali
kafana topla. 'Bu adam uyarmıştı,
demişti' dersin. 37 ihtimalini söyle-
meyim, 3 yeter. Aklını başına topla,
sonra 'aman yargı canım yargı' der-
sin, bir işe yaramaz" şeklinde ko-
nuştu. Açıkça gerektiğinde her türlü
koşulu hazırlayarak, bu benzeri da-
valara devam edeceklerini söyleyerek
tüm rakiplerine, AKP karşıtlarına,
halka gözdağı verdi. 

Diğer yandan; AKP, oligarşi içi
çatışmalarda rakiplerini yokedeceğim
derken  oligarşi içi çelişkileri daha
da derinleştirmiştir... 

Ergenekon cezalarının ağırlığı
AKP'nin yönetememe krizinin bü-
yüklüğünün sonucudur aynı zamanda.

Tek başına iktidarı elinde tutmak is-
teyen AKP’nin ne kadar güçsüz ol-
duğunun göstergesidir. 

AKP’nin iktidarını korcumak için
faşist terörünü tırmandırmaktan başka
politikası olamaz.

Sonuç olarak; Türkiye’nin siyasi,
ekonomik yapısı ve sömürge ilişkileri
sonucu egemen sınıflar aralarındaki
çıkar çelişkilerine rağmen, oligarşik
bir yapılanmaya gitmek zorundadır.
AKP  iktidarının üçüncü döneminde
yüzde 50 ile iktidara gelince ve Er-
genekon, Balyoz gibi operasyonlarla
eski devlet yapısını tasfiye edip dev-
letin tüm kurumlarına hakim olunca
en yakın ittifaklarını da tasfiye edip
tek başına iktidarı elinde tutmaya
çalıştı. Bu temelde en güçlü ittifakı
Fethullahçıları bile tasfiye etmeye
kalkıştı. 

AKP, emperyalist ve işbirlikçi te-
kellerin iktidarıdır. Tüm politikları
tekellerin çıkarlarına hizmet etmek-
tedir. Halka verbileceği hiçbir şeyi
yoktur. AKP iktidarını yıkacak asıl
güç halktır. Ve AKP iktidardının 3.
döneminde halkın tüm kesimlerine
karşı açık bir savaş açmıştır. 

Bu savaşta kendi oy tabanını ge-
rici-dinci politikalarla kemikleştir-
meye çalışmaktadır. 

AKP’ye karşı darbe yapacaklardı,
darbecileri yargılıyoruz yalanı da bu-
gün çok geniş kesim tarafından inan-
dırıcılığını yitirmiştir. Ergenekon ve
Balyoz operasyonlarıyla tutuklayarak,
hapse atarak tasfiye edeceğini sandığı
kesimler de AKP’nin yalanlarının
ortaya çıkmasıyla siyasal olarak ye-
niden güçlenmeye başlamıştır.
AKP’nin korkularını bu da büyüt-
mektedir. İktidarı bir kaybetmesi du-
rumunda mutlaka hesap verceğini
bilmektedir ve iktidarını korumak
için her türlü yönteme baş vurmaktan
geri durmayacaktır. 

Gerek oligarşi içi çelişkiler, ge-
rekse halkla olan çelişkileri AKP’nin
yönetememe krizini derinleştirerek
büyütecektir. Önümüzdeki seçim so-
nuçları da bu gerçeği değiştirmeye-
cektir. Burada asıl belirleyecek olan
sürece devrimcilerin müdahalesidir.
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Özellikle reformist ve düzeniçi kesimlerce polis sal-
dırılarında ve saldırılara karşı yaşanan direnişlerde
çokça dillendirilen bir söz oldu, “Barışçıl Mücadele”. 

Polisin gerçekleştirdiği saldırılar karşısında taşlar,
molotoflarla yapılan direnişlerde, “barışçıl gösteri”
denilerek, meşru direnme hakkı mahkum edilmeye ça-
lışıldı çok kez. Ve utanmazca, meşru direnme hakkını
kullananlar, düzenin ağzıyla provokatör ilan edilir
oldu. Faşizmin saldırıları karşısında “Barışçıl gösteri”
diye halkı savunmasız bırakmak sorumsuzluktur.

Çünkü, bu ülkede faşizm var diyorsak, mücadele-
mizi de ona göre vermeliyiz. Çünkü faşizmin olduğu
yerde baskı vardır, saldırı vardır, katliam vardır. Fa-
şizmde hiçbir hak bedel ödemeden kazanılamaz. “Ba-
rışçıl mücadele” diyerek ancak faşizmin saldırılarına
alan açmış, onu meşrulaştırmış oluruz.

Bunu yapanlar genelde silahlı mücadeleye karşı
olan, bedel ödemeyi göze alamayıp korkan, düzeniçi
kesimlerdir. Faşizmin zulmünden, saldırılarından kork-
tukları, faşizmin gücünü abartarak, yeneceklerine inan-
madıkları için eylemlerinin barıştan yana olduğunu
söyler, barışçıl gösterilerden bahsederler. “Barışçıl
mücadele”yle hak aramayı, faşizmin çizdiği sınırlara
hapsederek aslında faşizmi onaylamaktadırlar. Biz dü-
zen için tehlike değiliz demektedirler.

Bu yaklaşım tarzı ideolojik çarpıklıktır. Bu mücade-
le biçimi ile hareket edenler, düzenle karşı karşıya gel-
meyerek, hak arama mücadelesi vereceklerini düşünür-
ler. Bu tarz eylemler ve söylemlerle halkın bilincini de
karıştırarak yapılan saldırılara direnilmesine engel
olurlar.

Yani “barışçıl mücadele” demek faşizmin zulmüne,
baskısına karşı her türlü bedeli göze alarak hak ve öz-
gürlükler mücadelesi verenlere karşı yapılan saldırıları
onaylamaktır, meşru görmektir. Çünkü faşizm koşulla-
rında nasıl bir mücadele sürdüreceğin senin tercihin
değildir. 

Saldıran, her türlü terörü uygulayan faşizmdir. İn-
sanları saçlarından tutup yerlerde sürüklemiş, eylemci-
lerin çadırlarını yakmışlardır. Hedef alarak gaz bomba-
sı atıp insanları kör etmiş, kurşunlayarak katletmişler-
dir. Durum hiçbir demagojiye yer bırakmayacak dere-
cede açık ve nettir. Bu açıdan, faşizmin azgınca saldı-
rısına karşı her türlü araç ve yöntemle direnmek meş-

rudur. Devrimci ilkeler çerçevesinde her araçla direne-
ceğiz.

O yüzden kafamız, gözümüz kırılırken, halka açlık-
yoksulluk dayatılırken, emperyalizmin çıkarları için
Suriye halklarına saldıran bu düzene karşı direniş meş-
rudur. “Sivil direniş”, “Barışçıl eylem”, “Barışçıl
mücadele”, “Barışın dili” düzenin her türlü terörünü
meşru görüp devrimci meşru direnişini, devrimci şid-
deti meşru görmemektir. Bu şekilde bakanlar reformist,
düzen için sivil toplumcu hareketlerdir. 

Emperyalizmin içinde bulunduğu üçüncü bunalım
döneminde, “solda revizyonizm ve oportünizm iki şe-
kilde ortaya çıkmıştır. Birincisi, bu dönemin karakte-
ristik niteliklerine bakarak, Leninizmin, emperyalizm
bir sistem olarak çökene kadar devam edecek olan ev-
rensel tezlerinin geçerliliğini yitirdiğini iddia ederek,
barışçıl, pasifist devrim teorileri ortaya atmaktadırlar.

“Oysa emperyalizmin özü değişmemiştir. Değişen
emperyalistlerarası ilişki ve istismar biçimidir. Bu ba-
kımdan, emperyalist dönemin Marksizmi olan Leniniz-
min evrensel tezleri, emperyalizm bir sistem olarak çö-
kene kadar geçerlidir.

İkinci tip sosyal reformist çizgi, emperyalizmin de-
ğişen ilişki ve istismar biçimini dikkate almayarak, teo-
riyi bir eylem kılavuzu olarak değil de, tam bir dogma
olarak almaktadır. Onlara göre, silahlı propaganda
biçimi temel mücadele olamaz. Leninizmde böyle bir
propaganda biçimi yoktur. Silahlı propaganda örgüt-
leyici değildir. Bu şekilde ele alış, her şeye silahın
ucundan bakmaktır vs...” (Mahir Çayan, Bütün Yazılar,
Boran yayınları, syf.392)

“Barışçı yollardan” sosyalizme geçmek ne demek-
tir? Kısaca açıklayalım.

“Barışçı yollardan sosyalizme geçmek burjuva par-
lamentosu aracılığıyla sosyalizme geçmeyi mümkün
görmektedir. Ve barışçıl yollardan sosyalizme geçmek
proletarya diktatoryasını öngörmez. Sınıflar arası par-
lamenterist yarışı ve bu yolla nihai olarak sosyalizme
geçilebileceğini kabul eden bütün parlamentocu sosya-
list partiler, iktidara geldiklerinde proletarya diktator-
yasını kurmayacaklarını açıkça ilan etmişlerdir.”(3)

“(3) Çağımızda bu yolu savunanlar proletarya dik-
tatoryasını öngörmemektedir. Oysa Marx, istisnai ve
de bir ufak ihtimal olarak kabul ettiği bu yöntem sonu-
cunda mutlaka proletarya diktatoryasını öngörür.”
(Mahir Çayan, Bütün Yazılar, Boran yayınları, syf.57)

Bu tip çarpışma biçiminin Lenin'de olmadığını söy-
leyen bu pasifistlere en iyi cevabı Lenin vermektedir.

Sözü Lenin'e bırakalım:“Marksizm çarpışma bi-
çimleri sorunlarının salt tarihsel bir incelenmesini ge-
rektirir. Bu sorunu, somut tarihsel durumdan ayrı ola-
rak ele almak, diyalektik maddeciliğin esaslarının ye-
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terince kavranmadığını gösterir.
İktisadi evrimin değişik aşamala-
rında, siyasal-ulusal-kültürel canlı
koşullardaki değişmelere bağlı ola-
rak değişik mücadele biçimleri or-
taya çıkar, bunlar başlıca çarpışma
biçimleri olurlar; bunlarla ilgili
olarak ikinci derecede, tamamlayı-
cı mücadele biçimleri de değişir.”
(Lenin)

“Evet, yaşanılan somut tarihsel
durumda (emperyalizmin III. buna-
lım döneminde) ve de iktisadi evri-
min (emperyalizmin) değişik aşama-
larında siyasal, ulusal-kültürel can-
lı koşullardaki değişmeleri dikkate
almadan Marks, Engels, Lenin, Sta-
lin, Mao'nun yapıtlarından, pratik-
ten kopuk, mekanik olarak çalışma
tarzları tespit edenler, iyi birer
Marksolog olabilirler, ama asla
proleter devrimcisi olamazlar.”

“Oportünizmin her türü ile dev-
rimci çizgi arasındaki temel farklı-
lık, temel mücadele biçiminin seçi-
lişinde ortaya çıkar. Bilindiği gibi
hakim sınıflara karşı yürütülen pro-
leter devrimci mücadele çok yönlü-
dür. Bu çok yönlülük literatürde iki
ana başlık altında toplanır:

“a) Barışçıl mücadele metodları
(uzlaşıcı demek değildir)

“b) Silahlı aksiyon metodları.

“Emperyalizmin işgali altında
olan ülkelerde emperyalizm ve oli-
garşiye karşı mücadele nasıl yürü-
tülecektir?

Oligarşi ile halkın memnuniyet-
sizliği ve tepkileri arasında suni
denge hangi mücadele biçimi temel
alınarak bozulacaktır? Halkı dev-
rim saflarına çekmek için hangi
mücadele metodunu temel olarak
seçeceğiz? Geniş bir siyasi gerçek-
leri açıklama kampanyasının temel
aracı hangi mücadele biçimi ola-
caktır?

İşte, devrimci çizgi ile oportü-
nist çizgiyi, devrimci teoriyi, “orto-
doks” ideolojik-politik laf ebeliğin-
den ayırt eden temel ölçü burada-
dır.

“Devrimci mücadeleyi, yaşadı-
ğımız dönemde, evrim ve devrim

aşamaları diye kesin çizgilerle ayı-
ran, uluslararası revizyonizmin, pa-
sifizmin bu soruya cevabı şudur:

(Aralarındaki ayrılıklar ne olur-
sa olsun, şehirleri temel alandan,
kırları temel alana kadar.)

“Kitlelerin içine girerek, kitlele-
rin acil gereksinmeleri etrafında,
kitleleri örgütleyip, eyleme sokma
ve kitlelere siyasi bilinç götürüp ör-
gütleme, yani emekçi kitlelerin
ekonomik ve demokratik hak ve is-
temleri etrafında kitleleri örgütle-
yip, siyasi hedefe yönlendirme.”

“Demokratik hak ve özgürlükle-
rin kullanılamadığı –rafa kaldırıldı-
ğı– daha doğru bir deyişle oligarşi
tarafından kullanılmasına “izin”
verilmediği, ordusu, polisi ve diğer
güçleri ile emekçi kitlelere tam bir
tenkil politikasının izlendiği bütün
geri bıraktırılmış ülkelerde, bu tip
klasik “kitle çalışması” ile ekono-
mik ve demokratik mücadeleyi, po-
litik mücadeleye dönüştürmek iste-
yen örgütler, düşmanın askeri üs-
tünlüğü ve baskısı karşısında, güç-
süzlüğe düşecekler, giderek de iyi-
ce sağa kayacaklardır.

“Bu yol oligarşik diktatörlük ile
halktan gelen baskı arasında kurul-
muş olan suni dengeyi bozacak yer-
de onu devam ettirecektir.” (Che)

“Evet, devam ettirecektir. Elbet-
te bu yoldan gidildiğinde de görü-
nüşte bazı ilerlemeler olacaktır. An-
cak bu yolun savunucuları, giderek
başlangıçta savaşçı niteliklere sahip
olsalar bile, bu niteliklerini kaybe-
decek, yozlaşacak ve giderek büro-
kratlaşacaklardır. Yitirilen devrimci
öz ve de pasifize edilmiş beş-on
emekçi; işte bu görüşün yolu basit-
leştirilince budur.” (Mahir Çayan,
Bütün Yazılar, Boran yayınları,
syf.395-396)

Devrimci örgüt “Gücüyle oran-
tılı olarak silahlı propagandanın dı-
şındaki, bilinçlendirme, siyasi eği-
tim, propaganda ve örgütlendirme
işleri ile uğraşır. Klasik politik kitle
mücadelesi ile silahlı propaganda
birbirini izler ve birbirinin içinde,
birbirine bağımlıdırlar, her biri di-

ğerini karşılıklı etkiler. 

Silahlı propagandanın dışındaki
öteki politik, ekonomik, demokra-
tik mücadele biçimleri silahlı pro-
pagandaya tabidir ve silahlı propa-
gandaya göre biçimlenirler. (Tali
mücadele biçimleri temel mücadele
biçimine göre şekillenir. Yani silah-
lı propaganda metodlarına göre şe-
killenir).

İşte silahlı propagandayı temel,
öteki politik, ekonomik ve demo-
kratik mücadele biçimlerini, bu te-
mel mücadele biçimine tabi olarak
ele alan devrimci stratejiye, Politik-
leşmiş Askeri Savaş Stratejisi de-
nir.” (Mahir Çayan, Bütün Yazılar,
Boran yayınları, syf. 401)

Cephe çizgisi “Yeni-sömürge
Türkiye koşullarında silahlı müca-
deleyi ve politik-askeri örgütlen-
meyi temel almayan bir anlayışın,
klasik kitle çalışması ve merkezi
bir yayın organı ile kitleleri örgütle-
me ve devrim yapmasının bir hayal
olduğunu, bu çalışma tarzı ve örgüt
anlayışı ile yılların boşa harcanma-
sı ve devrimci potansiyelin pasifize
olması dışında bir sonuç yaratıla-
mayacağını bizzat pratik deneylere
dayanarak ortaya koydu.”(Haklıyız
Kazanacağız) 

Cephe tarzı, kadro eylemleriyle
kitle eylemlerini, barışçıl mücadele
ile devrimci şiddete dayanan ey-
lemlerini birleştirerek ortaya çıktı
ve doğruluğunu pratikte kanıtladı.

Bizim dilimiz de, pratiğimiz de
net olmalı. Düzenle barışan, ara
yolları arayan, uzlaşan… değil; her
bedeli göze alarak faşizmin karşısı-
na dikilen, direnen ve savaşan ol-
malıyız. 

Unutmamamız gereken iki şey
vardır: Barışçıl mücadele asla uzla-
şıcı değildir ve faşizmle yönetilen
yeni-sömürge Türkiye gerçekliğin-
de barışçıl mücadele temel alınarak
sosyalizme ulaşmak mümkün de-
ğildir. Faşizmin baskısı ve terörü
karşısında halkın meşru direnme
hakkını, halkın meşru devrimci şid-
detini, hem dilimiz hem pratiğimiz-
le koymalıyız…
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Soluğu Şehitlerimizin Mezarlarında;
Soluğu Tutsak Ailelerimizin Evlerinde;
Soluğu Bizim Düşüncelerimizin Aynası Olan
Kurumlarımızda Aldık!

TAYAD'lı Aileler bayramın ikinci günü olan 9 Ağus-
tos’ta İstanbul-Gazi Mezarlığı’nda devrim şehitlerini an-
maya gitti. Önce Dursun Karataş'ın mezarını ziyaret
eden TAYAD'lılar, devrim şehitleri nezdinde 1 dakikalık
saygı duruşunda bulundu. Daha sonra kısa bir konuşma
yapıldı. Konuşmada "Öğretmenimiz, Önderimiz, Dayı-
mızın yolundan yürümeye ant içiyoruz. Ant içiyoruz ki
asla onun gösterdiği yoldan sapmayacağız. Eğilmeyeceğiz,
bükülmeyeceğiz, uzlaşmayacağız" denildi. "Bize Ölüm
Yok" marşı söylendikten sonra diğer devrim şehitlerinin
mezarları ziyaret edildi. Anmaya 32 kişi katıldı.

İstanbul, Sarıgazi'deki Halk Cepheliler ise bayramın
ikinci günü olan 9 Ağustos günü Sarıgazi’deki bağımsızlık
demokrasi ve sosyalizm için şehit düşmüş Cephelilerin
mezarlarını ziyaret etti. Ziyarete birinci mezarlıktaki
Okan Yıldırım’ın mezarına gidilerek başlandı. Okan’ın
başucunda “Bize Ölüm Yok” marşı söylenip slogan
atıldı. Ardından üç karanfillerin de mezarının bulunduğu
ikinci mezarlığa geçildi. Burada da tüm mezarlar yıkanıp
temizlendikten sonra, 1 dakikalık saygı duruşunda bulu-

nuldu. “Bize Ölüm Yok” ve “Bağcılarda Üç Karanfil”
şarkıları söylenip, sloganlar atıldı. Yine aynı mezarlıkta
bulunan 96 Ölüm Orucu TKP/ML şehidi Ali AYATA ve
17’lerin mezarlarına su döküldü ve karanfil bırakıldı.
Mezar ziyaretine 15 kişi katıldı.

1 Mayıs Mahallesi’ndeki; Anadolu Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği çalışanları Şükrü Sarıtaş Parkı’nda,
bayramın üçüncü günü olan 9 Ağustos’ta, akşam saat
21.00'de bayramlaşma amacıyla bir araya geldi. Beraber
yemek yenildikten sonra, bayramların halk kültüründeki
önemine dair bir konuşma yapıldı. Gezi Parkı’yla başlayan
eylemlerde şehit düşenlerin ailelerinin bayram yapama-
dıkları, onların adalet bekledikleri belirtilerek, 17 Ağustos
günü yapılacak eyleme çağrı yapıldı.

Hatay’da bayramda devrim şehitlerinin mezarları ve
aileleri ziyaret edildi. Ayrıca devrimci tutsakların aileleri
ziyaret edildi. Bayramlaşmak için Cephelileri bekleyen
ailelerle sohbetler edildi.

Antalya’da ise, Halk Cepheliler 9 Ağustos günü,
Antalya Özgürlükler Derneği’nde bir araya geldiler.
Bayramların halkımız kültüründe önemli bir yer tuttuğu
ve halkımızın bu değerlerini yaşatmamız gerektiği üzerine
konuşma yapıldı. Dernekte yapılan bayramlaşmanın ar-
dından topluca şehit ve tutsak ailelerimizin evlerine bay-
ramlaşmaya gidildi.

Sivas Kangal Dernekler Fede-
rasyonu ve Bakırtepe Çevre Plat-
formu, Bakırtepe’de siyanürle altın
aranmasına karşı, 9 Ağustos’ta “Diren
Bakırtepe” diyerek bir program yap-
tılar. İstanbul ve Ankara'dan gelen
kitle köylülerle bir araya gelerek
Bakırtepe'nin zirvesine doğru yürü-
yüşe geçti. Burada köylüler “Bakır-
tepe Bizimdir Bizim Kalacak" slo-

ganını attı. Açılış konuşmasını yapan
Kangal Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı İsmail Erdem, “Burası bizim
arkadaşlar, buraya sahip çıkalım. Bu
şirket siyanür kullanacaksa toprak-
larımızdan gidene kadar mücadele-
miz devam edecektir” dedi. 

Devamında Bakırtepe Çevre Plat-
formu Ankara sözcüsü Ali Balkız
ve ÖDAD (Özgür Demokratik Al-

eviler Derneği) Eşbaşkanı Elmas
Çalışkan’da konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından Grup Yo-
rum konser vererek mücadeleye des-
tek verdi. 

Yöresel sanatçılar da sahne alarak
ezgilerini Bakırtepe için söylediler.
Bakırtepe için adanan 19 kurban
duaların okunmasının ardından lokma
olarak orada bulunanlara dağıtıldı.

‘ŞİRKET TOPRAKLARIMIZDAN GİDENE KADAR 
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’

Şehitlerimiz ve Tutsaklarımızla Birlikteydik! Halkın En Büyük
Bayramı Olacağı "O Büyük Günde" Buluşmak Üzere Yine Sözleştik!
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Zalimlerin, beylerin, ağaların, pa-
şaların, Osmanlı saltanatının sömürü
ve zulmüne, zorbalığına başkaldı-
ranların meskeni, Anadolu'nun her
yerinde olduğu gibi Karadeniz'de de
dağlar olmuştur.

Halkların her isyanı egemenlerce
katliamlarla bastırılmıştır. Fakat, halk-
lar her defasında yeniden başkaldı-
rabilme kararlılığını göstermişlerdir.
Zaman olmuş onlarca yıllık suskun-
luklar, etkisi uzun süren yenilgiler
yaşanmış, ama egemenlerin gücü bu
onurlu mücadeleleri tümden durdur-
maya yetmemiştir. Kanla bastırılan
her ayaklanma, bağrında yeni ayak-
lanmaları filizlendirmiştir.

Anadolu'nun her karış toprağı is-
yan hamuruyla yoğrulmuştur.

Karadeniz Bölgesi halk kahra-
manlarıyla da bir zenginliğe sahiptir.
Köroğlu, Hekimoğlu, Sepetçioğlu,
Sandıkçı Şükrü ve Mican bunlardan
sadece birkaçıdır. 

Halk bu kahraman kişilere yerine
göre eşkiya demiş, yerine göre ise
başka bir ad vermiş, üzerlerine des-
tanlar anlatıp, türküler yakmıştır. Sı-
fatları ne olursa olsun bunlar isyan-
karlıkları, adaletleri ve cesaretleriyle
halkın nezdinde saygın bir yere sahip
olmuşlardır.

SANDIKÇI ŞÜKRÜ: 1834 ile
1910 yılları arasında Rize'de yaşamış
bir halk kahramanıdır. Rize Porta-
kallık’ta  bir düğünde kardeşi, ağanın
adamları tarafından bıçaklanarak öl-
dürülür. Sandıkçı Şükrü buna anında
karşılık verir. 

Kardeşinin katillerini cezasız bı-
rakmaz. Tutuklanıp hapse atılır. Ha-
pisten bir grup arkadaşıyla birlikte
firar eder. Ve Rize dağlarını kendine
mesken yapar... Haramilere, yoksul-

ların terleriyle
beslenen zengin-
lere savaş açar.
Yörenin zengin-
lerinden Periliza-
de'ye haber salar
ve mısırlarını

halka dağıtmasını ister. Ancak Pe-
rilizade Sandıkçı'nın bu isteğini geri
çevirdiği gibi, ona meydan okur. 

Bunun üzerine Perilizade'nin mı-
sırlarına el koyup, halka dağıtır. San-
dıkçı Şükrü de dağlarda yalnız de-
ğildir. Her zaman için egemenlerin
zulmüne isyan eden birileri dağlara
çıkan bu yiğit insanın yanında yer
almıştır.

Sandıkçı Şükrü, Uzunkaya kö-
yünde pusuya düşürülür.  Jandarmanın
"teslim ol" çağrısına, çekip gitmelerini
söyleyerek cevap verir. Sonrasında
başlayan çatışmada yaralı olarak tut-
sak düşer. Sinop Hapishanesi’ne ko-
nur. O Sinop Kalesi'dir ki, tarih bo-
yunca nice halk kahramanına mesken
olmuştur. Ama onun bu ünlü Sinop
Hapishanesi’nde, ömrünün sonuna
kadar kalmaya niyeti yoktur.

Oldukça yaygın bilinip söylenen
bir halk türküsü, işte onun Sinop dö-
nemini anlatır;

"Çok zamandır çektim kahrı zin-
danı,

Bize de mesken oldu Sinop'un
hanı,

Firar etmeyilen buldum amanı,

Sinop Kalesi'nden uçtum deni-
ze

Tam üç gün üç gece göründü
Rize

Karşıki dağlarda gel oldu Rize

Eşkiya dünyaya hükümdar ol-
maz"

Başka bir şiirde "Sene 1320'de
geldi emirler/ Asker silahıyla doldu
gemiler/ Trabzon valisi kellemi diler/
Artık bu derdimin dermanı olmaz"
dizelerinde anlatılan da Sandıkçı
Şükrü'dür. Uzun süre Sinop zinda-
nında kaldıktan sonra denize atlayarak
firar eder. 

Tekrar dağlara çıkan Sandıkçı,
devletin başına bela olmuştur. Her
geçen gün yeni eylemler gerçekleş-
tiren, halkın desteğini, güvenini ka-
zanan Sandıkçı, devletin işini iyice
zorlaştırmıştır. Osmanlı yönetimi,
Trabzon Valisi Kadir Paşa'ya emir
verip Sandıkçı Şükrü'nün üzerine as-
ker salar. Sandıkçı üzerine gönderilen
askeri birlik içinde, Sandıkçı'nın daha
önceden tanıdığı Varikoğlu da vardır.
Varikoğlu'nun kahpece oyunuyla tut-
sak alınır. Ve vakit geçirilmeden hem
de sırtından kurşunlanarak katledilir.
Cesedi halkı sindirmek için "ibret
olsun" diye birkaç gün boyunca
Trabzon meydanında asılı olarak
bekletilir. 

Sandıkçı Şükrü
Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

DDünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da
HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI

HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Sandıkçı Şükrü 
Cephelilere der ki:

Ağalar, beyler, zalim iktidarlar halka rağmen her şeyi yapacaklarını
zannederler. Halkı adaletsiz bırakmak isterler. Ancak halkın da bir adaleti
vardır. Hele öfkesi patlamaya görsün, hiçbir zalim duramaz bu gücün
karşısında.

Elbette bedelleri vardır zalime başkaldırmanın, ama onurdur ödenen
bedeller halkın yiğit evlatları için.

Halk sonsuza kadar zalimleri başında tutmaz. Öfkesi ve adalet özlemi,
birleşen halkın gücü, eşkiyaya dünyayı dar eder.

Tarihten Günümüze
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Nasıl güzel bir varlıksın sen be
kardeşim. Yüz sürülesi, el ile okşanası,
bakışların en güzelini hak edeni. Ne
kadar onurlusun sen.

Anlattığım ekmek kardeşimdir.
Onun gibi emekçisine, onun gibi
onurlusuna, onun gibi başı dik olanına
az  rastlarsınız.

Onun için ölene, öldürene de çok
rastlarsınız.

Ekmek; nasırlaşmış bir el.. Bin-
lerce yıl öteden gelen bir buğday
kokusudur. İçinize çekersiniz, bütün
iliklerinizde hissedercesine.

İnsan alın terinin en güzel ürü-
nüdür. Bir buğday tanesinin soframıza
geliş serüvenidir bu. Soframıza gelene
kadar çok yoğun bir emek ve alınteri
vardır. 

Nasıl gelir; önce toprak sürülür.
Tarlalar, sonbahar yağmurunu iyice
içine çektikten ve yeniden kurumaya
yüz tuttukdan sonra toprak hafiflesin
diye ve iyice iç içe geçmesi için sür-
gülenir. 

Sonrası, sarı renkli boynu dimdik
buğdaydan üretilmiş olan buğday
tanesi, ekilir toprağa.

Sonra kış ayı boy gösteriverir.
Köylü bu sefer onu, kardan, canı
gibi korumaya başlar. Çünkü donarsa
gidecektir bütün emeği..

Sonra boy atar buğday, izlersiniz
bu ahenkli büyümeyi. İlkbaharda
biraz boy atar, incecik bir sap haline
gelir. Sonra isterki ona emek veren
köylü, bir tohumdan onlarca başak
versin. Bunun için sapları kırılır bu
mevsimde.

Yine bu mevsimde zararlı otlardan
temizlenmesi için bakımı yapılır.

Eğer kara, rüzgara, fırtınaya karşı
korumuş kollamışsanız buğdayınızı,
gelir ve çatar hasat ayı.

Buğday yerinde başlanılır biçil-

meye. Bir el iner bir el kal-
kar. Eller oraklarda iz bı-
rakır.

Oraklar ellerde nasır bırakırcasına
vurulur.

Buğday tane hale getirilir.Sonrası
buğdayı ayıklamak, temizlemek, bö-
cekden fareden korumak gerekir. 

Bu emeklerin sonunda değirmene
gider buğday öğütülmek üzere.

Değirmen taşlarının arasından bir
güzel buğday kokusu hatırlatı verir
bize ekmeğin kokusunu. Elek maki-
nelerinde de bu un, kepek ve irmikten
ayrılır.

Sonra yaklaşıyor artık soframıza.
Fırına doğru yol alır. Ya da evlerimize.
Hamur haline getirilir ve sürülür fı-
rına. İşte sonra başlar uğrunda canlar
verilen bu ekmeğin diğer bir hikayesi.
En acı, ama o kadar da onurlu hikaye
burada başlar.

Buraya kadar bir emek ve alın
teri hikayesidir. Buradan sonra bir
mücadele hikayesi. Can bedeli verilen
gerçek bir mücadele hikayesi.

İnsan emeğinin, alın terinin  sem-
bolüdür ekmek.

Onu eken, alın teri ile sofraya
gelmesini sağlayan insan, yiyemez
olur bu ekmeği çoğu zaman.

Afrika’ya gidilir ekmek bulama-
yan çocukları görmek için. Çok uzağa
gitmeye gerek yoktur.

Deprem sonrası bir dilim ekmeğe
olan hasretliği, çocuklarımızın ek-
meğe sarılışından görürsünüz.

Nasıl içine çeker o ekmeğin ko-
kusunu. Kimisi sırça köşklerinde
havyarları yerken, kimisi bir dilim
ekmeğe muhtaç edilir.

Ekmeği yetiştiren sofraya geti-
rilmesini sağlayan bu halktır ama
boğazından bir lokma geçemez çoğu
zaman.

Ya da çoğu zaman sadece onunla
doyulur. 

Obezitenin arttığını açıklamıştı
Sağlık Bakanı.

Evet yarım tabak yemeğin yanında
en ucuz olan iki ekmek yemek zo-
runda kalır. Doymak için tüketir çoğu
zaman bu kadar çok ekmeği. Ondan
sonra obezite var, çok zengin bir
toplumuz aslında imajı yaratılmak
istenir. Allah akıl fikir versin diye
cevaplanır bu sözleri ancak.

Savaşlar çıkar onun için. Ekmek
ve adalet mücadeleleri. 

İnsanın boğazından bir dilim ge-
çebilmesi için ölür insanlar. Bir dili-
mine ulaşabilmek için saatlerce sı-
ralarda beklenilebilir.

Emperyalistler dünya halklarının
topraklarını işgal eder, bir dilim ek-
meğe muhtaç hale getirir. Savaşlar
başlar bunun için.

Gerçek bir yaşam öyküsünü ak-
taralım; "Televizyonu bozulan bir
kadın tamirciyi çağırır. Tamirci gelir
görür televizyonun arkası ekmek kı-
rıkları ile doludur.

Anne küçük kızına kızar, neden
buraya bunları attığını sorar.

Açlıkdan ölen, kıvranan Afrikalı
çocukları gören çocuk onlara doya-
bilmesi için ekmek vermek istemiştir.
Annesi burada hüngür hüngür ağla-
maya başlar."

İşte budur ekmeğin hikayesi. Ama
bitmedi bu hikaye. Gerçeğe dönüşe-
cek bir hayalimiz var. Kurulacak bir
dünya var ekmek ve adaletin olduğu.
Çocuklarının bir dilim ekmeğe muh-
taç olmadığı bir dünya.

Halkımız için ekmek hep değerli
korunası olacaktır. Ekmeğe göz di-
kenlere karşı dişe diş mücadele et-
meye devam edilecektir.

Ekmek devrimcilerin eliyle daha
da güzelleşecek ve özgürleşecektir.
Ekmek ancak yoksulların boğazından
geçerse bir değeri ve anlamı var-
dır...

Uğruna Canlar Verilen Bir
Emek Hikayesi:

EKMEK

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!

Dünden Bugüne Dünden Bugüne 

Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

HALK HALK 
GERÇEĞİMİZGERÇEĞİMİZ
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Bazı sol yayın organlarında ve
PKK yayınlarında,  "Rojava Devrimi"
diye ifade edilen olay, bir sene önce
başlamıştı. Ocak 2011 de emperya-
lizmin Suriye'ye karşı saldırıları baş-
lamıştı. Muhaliflerin ayaklanması
diyerek Esad iktidarını devirmek is-
tiyorlardı. Kısa süre sonra Katar,
Arabistan, Türkiye, Afganistan, Mısır
ve birçok ülkeden, İslamcı çeteleri
Suriye'ye gönderdiler. Türkiye üze-
rinden silahlar gönderildi, Suriye'de
katliamlar yapılmaya başlandı, şe-
hirlerin ortasında bombalı araçlar
patlatıldı, suikastler düzenlendi. Sal-
dırılar devam ediyor. 

Rojava bölgesindeki Kürt örgüt-
lerinin, ilk başlarda Suriye iktidarıyla
bazı görüşmeler yaptıkları açıklan-
mıştı. Bu haberlerin ardından Öcalan
mektup gönderdi. Öcalan'ın mektubu
PYD Gençlik Kolu toplantısında
okunmuştu: “Esad'ın safında olmayın,
muhalefetin safında olmayın, Suri-
ye'de üçüncü güç olun. Kürt bölge-
lerini koruyacak, 15 bin asker ha-
zırlayın. Eğer bu stratejiyi izlemez-
seniz ezilirsiniz. Her genç Kürt bu
güce yazılmaya ve anayurtlarını ko-
rumaya hazırlanmalı.”

Ardından, Şubat 2013’te, ÖSO
ile PYD arasında, 11 maddelik bir
anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre
taraflar birbirine dokunmadan, böl-
gede faaliyet sürdürecektir. Özgür
Gündem gazetesi Hazal Peker imzalı
26 Ağustos 2012 tarihli, “Rojava’da
Kürt Devrimi” isimli yazıda PYD'nin
yönetimi ele geçirmesi şöyle açıkla-
nıyor: "Tarih 19 Temmuz 2012, saat
01.00’ı gösterdiğinde, Kobanê halkı,
örgütlü bir şekilde, öncelikle şehrin
çıkış yolu üzerinde bulunan devlete
ait tütün mamüllerinin bulunduğu
satış noktasına el koydu. Halk tara-
fından oluşturulan silahlı güçler
(YPG), şehrin giriş ve çıkışını kontrol

altına aldıktan sonra,
halk devlete ait bir-
çok kurumu denetimi
altına aldı. Merkez
Seqafi adı verilen
Kültür Merkezi ve sı-
rasıyla, Baas Partisi,
halk halı kursu mer-
kezleri, mahkeme bi-
nası ve pek çok ku-
rumun tamamı ba-
rışçıl yöntemlerle Ro-
java halkının kont-
rolüne geçti. Kan dö-
külmemesinin en bü-
yük nedeni, Baas Re-
jimi’ne bağlı Emin
Askeri denilen silahlı
güçlerin, halk liderleri tarafından
ikna edilmesi ve can güvenliklerinin
sağlanacağının garantisinin verilmesi
oldu."

"Batı Kürdistan Halk Meclisi
(MGRK - Meclîsa Gel) ile Suriye
Kürt Ulusal Meclisi (ENKS-  Encu-
mena Nîştîmanî ya Kurdi li Sûriyeyê)
12 Temmuz 2012’de Hewler’de ya-
pılan görüşmelerin ardından, güç-
lerini ortaklaştırma kararı aldı. Fe-
deral Kürdistan Bölgesi Başkanı Me-
sud Barzani huzurunda, 7 madde de
ortaklaşılan Hewler Anlaşması im-
zalandı. (...) Hewler Anlaşması son-
rasında, 24 Temmuz 2012 günü Ro-
java Bölgesi’nin en büyük kenti olan
Qamişlo’da bir araya gelen Batı
Kürdistan Halk Meclisi ile Suriye
Kürt Ulusal Meclisi, Konseya Bilind’a
Kurdan (Yüksek Kürt Konseyi) ku-
ruluşunu ilan etti."

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
Esad iktidarını yıkmak için çetelerle
saldırırken, sanki emperyalizmin sal-
dırıları yokmuş gibi, yanıbaşlarında
katliamlar olmuyormuş gibi, kendi-
lerine dokunulmayacakmış gibi dü-
şündüler. Kürt örgütleri yönetimi

nasıl kuracaklarını görüşmeye baş-
ladılar. "Üçüncü yol" diye milliyetçi
pragmatik bir politika izlediler.
Ne Esad'ı ne de "muhalifleri" des-
teklemiyoruz dediler... Uzlaşmacı
bir politika izlediler. 

Yukarıdaki anlatımlardan da an-
laşılacağı gibi, Suriye iktidarı bölgede
sınırlı bir askeri güç bırakarak, İslamcı
çetelerle savaşıyordu. Rojava'daki
Kürt örgütleri birleşerek, oradaki
boşluktan faydalanarak yönetimi ele
geçirdiler. Bu çatışmalarda tarafsız
kalarak, Kürt bölgesinin yönetiminde
söz sahibi olmak istediler. Ancak
emperyalizmle haklar arasındaki sa-
vaşta, ortada bir yer yoktur. Bütün
emperyalistler ve işbirlikçiler bir ol-
muş, Esad iktidarını yıkma bahane-
siyle Suriye halkını dize getirmeye,
teslim almaya  hatta bütün Orta Doğu
halklarını teslim almaya çalışırken,
ikisini de desteklemiyoruz demek,
esas olarak güçlüden yana taraf ol-
maktır. 

Suriye halkı katledilirken, PYD
"Muhalif"lerle görüşüyordu. Bunlara
çete demiyorlardı. Evet El Nusra ve
bütün olarak "muhalif" denilenlerin
hepsi çetedir. Emperyalistlerin ve iş-

Rojava’da Kürtlere Yönelik Katliamın
Sorumlusu AKP İktidarıdır!

Kürt Milliyetçi Hareket, AKP İktidarı ve İşbirlikçi Çetelerle Uzlaşma
Aramaktan Vazgeçip, Emperyalistlere ve İşbirlikçilere Karşı 

Açık Tavır Almalıdır!..
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birlikçilerinin maşasıdır... Fakat Kürt
milliyetçi hareket de kendilerine do-
kunana kadar bu çetelere ses çıkar-
madı. Bunları Rojava’nın üzerine
salan doğrudan AKP olmasına rağmen
hala AKP ile uzlaşma içinde olan
Kürt milliyetçi hareketin kendisidir.
PYD başkanı iki kez Türkiye'ye ge-
lerek devlet yetkilileriyle görüştü.
AKP iktidarıyla uzlaşmaya çalıştılar.
"Biz Esad'a karşıyız ve onun dev-
rilmesini istiyoruz. Rejimin yıkıl-
masını da istiyoruz. Bazı taraflara
göre hareket etmediğimiz için, genç-
lerimizi savaşmak için Şam'a gön-
dermediğimiz için, kendi bölgeleri-
mizi koruduğumuz için bazılarının
hoşuna gitmiyor." diyerek uzlaşma
görüşmeleri yapmaya çalışıyorlar.
Ancak AKP iktidarı ve emperyalist
devletler ya benim yanımda olacaksın,
ya da düşmanım olacaksın diyor. Ta-
rafsız kalmalarına izin vermiyor. 

Şimdi oligarşi ÖSO ve diğer iş-
birlikçileri Rojava'da Kürtlerin üstüne
salıyor. Bütün örgütler anlaşarak Ro-
java'ya saldırıyor, Liva Tevhid, Liva
Cundurrahman, Irak-Şam İslam
Devleti, Ahraruş Şam, Ashabulye-
min, Liva Yermuk, Ahrar Şam sa-
vaşçıları ve diğer çeteler yayınla-
dıkları ortak bir bildiriyle PYD’nin
Kürt halkının değil, rejiminin hiz-
metinde bir örgüt olduğunu ve Ko-
bani’ye yapılacak saldırı ve kuşat-
mada Nusra Cephesi’nin yanında yer
alacaklarını duyurdu.

Rojava'da Kürtlere saldırının baş
sorumlusu AKP iktidarıdır. Türki-
ye'de teslim almaya çalışırken, Su-
riye'de bir "oldu bitti"yle kurula-
cak Kürt devletine izin vermeye-
ceklerini açıkladılar. Kürt halkına
ve bütün halklara düşman AKP ikti-
darı saldırıların baş sorumlusudur.
Ancak AKP'ye karşı ciddi bir muha-
lefet göstermediler. 

Kürt milliyetçi hareket, El Nusra
Suriye halkını katlederken bunlara
çete, mete demiyordu. Muhalifler di-
yordu. Şimdi çete diyorlar... İşte bu
yüzden Kürt Milliyetçi Hareket di-
yoruz. Üç yıldır Suriye halkı katledi-
liyor. Saldırıları kınamadılar, saldırılara
karşı Suriye halkıyla birlikte hareket

etmediler. Halkların kardeşliği teme-
linde yaklaşmadılar. Ortada bir yerde
durarak fırsattan faydalanmak is-
tediler. Tarafsızlık diye bir şey yoktur.
Suriye'de emperyalizme ve işbirlik-
çilere karşı direnen Suriye halkının
yanında yer alacaksınız, ya da işbir-
likçilerin... Ortada bir yer yoktur. 

Çetelerin saldırısı kendilerine yö-
neldiğinde ses çıkardılar. Rojava’ya
yardım çağrıları yapıyorlar... Fakat
başta kendilerinin ciddi bir yardımı
yok.. Ciddi bir destek olmamasından
dolayı da yakınıyorlar... Bunun tek
nedeni varsa o da yine Kürt milliyetçi
hareketin uzlaşmacı politikalarıdır.
Bir taraftan "barış barış" diye AKP
ile uzlaşma içinde olacaksın, halkı
pasifleştireceksin, Roboski'de olduğu
gibi katilleri ile iftar masasında bulu-
şacaksın, sonra halktan destek iste-
yeceksin... Halkı pasifleştiren Kürt
milliyetçi hareketin uzlaşmacı politi-
kalarıdır... Rojava'daki katliamı dur-
durmanın yolu, AKP iktidarına karşı
savaşı büyütmekten geçiyor. AKP ile
uzlaşmaya çalışmak demek, Rojava
katliamının sürmesi demektir.

Yine Barzani AKP ile aralarını
bozmamak için, Rojava kürtlerinin
Irak’a geçmesini önlemek amacıyla
sınır kapılarını kapattı... Milliyetçi
çıkarları için kendi halkına kendisi
sahip çıkmıyor... 

24-26 Ağustos tarihleri arasında
yapılması planlanan Kürt Ulusal
Kongresi hazırlıkları devam ederken,
Hazırlık Komitesi Üyesi Ronahi Ser-
hat, kongreye herkesi katmaya ça-
lıştıklarını ifade ederek, “Kongre de-
mokrasi ve barış yolunda Orta Doğu
halkları için önemli bir adım olacak”
dedi. Ama nasıl bir barış olacak.
PYD lideri defalarca MİT ile görüştü.
Ne tür pazarlıklar yapılıyor? AKP
iktidarının halkların çıkarına bir talebi
olmayacaktır. Bu görüşmeler Kürt
halkının çıkarına değildir. İşte görü-
yoruz, Rojava'da katliam yapılıyor.
Ama Türkiye'deki Kürt milliyetçi
hareketin doğru dürüst bir eylemi
yok. Barış görüşmelerinde uzlaşmaya
çalışıyorlar. Çok açık ki, AKP ikti-
darının barıştan anladığı tek şey ko-
şulsuz teslim olmalarıdır. 

Rojava'da İslamcı
Çetelerin, Kürt Halkına
Yönelik Katliamını
Kınıyoruz

Suriye'de İslamcı çeteler, Kürt
halkına yönelik katliamlara başladı.
AKP iktidarının yönlendirmesiyle
yapılan saldırılarda yüzlerce kişi kat-
ledildi. İşkencelerle, boğazlarından
iplerle bağlanarak yerlerde sürükle-
nerek katliamlar yapılıyor. 

13 Ağustos 2013 tarihli Özgür
Gündem gazetesindeki habere göre,
onlarca kişi işkencelerle katledildi:
“Halep’in Sefirê ilçesine bağlı Til
Eran ve Til Hasıl’daki katliamdan
canlarını zor kurtaran ve Kefarcanê
kampında yaşamaya çalışan tanıklar,
Kürtlerin boynuna ip bağlanarak sü-
rüklendiğini, önce kollarının, sonra
kafalarının kesildiğini dehşetle an-
latıyorlar.

Katliamın tanıkları, yaşamını yi-
tirenleri toprağa vermek isteyen ai-
lelerin toplandığı mezarlığın da çe-
teler tarafından hedef alındığını be-
lirterek, saldırıda iki oğlunun cena-
zesini terk etmeyen annenin de kat-
ledilerek oğullarının cenazesinin üze-
rine atıldığını anlattı. Anneyi vurup
oğlunun cenazesinin üstüne attılar.
İki hafta önce Kürt beldeleri Til Eran
ve Til Hasıl, Cephet El Nusra ve
Irak-Şam İslam Devleti’ne bağlı
grupların katliamına uğramıştı. İki
gün içerisinde 70 sivil katledilirken,
yüzlercesi ise rehin alınmıştı. Katliam
boyunca, köyler talan edilmiş ve
Kürtlere ilişkin fetvalar yayınlan-
mıştı."

Sonuç olarak, katliamları durdur-
manın tek yolu, Suriye'de gerçek bir
barışın tek yolu, Kürt halkının, Suriye
halklarıyla birlikte emperyalizmin
çetelerine ve AKP iktidarına karşı
savaşmasından geçiyor. Çetelerin sal-
dırılarını durdurmanın yolu, emper-
yalistleri ve işbirlikçilerini Orta Doğu
topraklarından kovmaktan geçiyor.
Emperyalistlere ve işbirlikçilerine
karşı direnenlerin yanında taraf ol-
maktan geçiyor.

18 Ağustos
2013
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AKP en son burjuva televizyonlarda oynayan “dizi
sanatçıları”na yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Mü-
dürlüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında televizyon
dizilerinde oynayan birçok genç sanatçıyı gözaltına
aldı. Uyuşturucu kullandıkları söylenerek teşhir edildi.
Halkın gözünde karalanmaya çalışıldılar.

Kim ki AKP'nin damarına basıyor, AKP’nin politi-
kalarına hizmet etmiyor, el etek öpmüyor, hemen  faşist
saldırılardan nasibini alıyor. Bu saldırılar geçmişte özel-
likle gazetecilerde olduğu gibi işten kovdurma şeklinde
oluyordu. Şimdi bir komployla ya da bir gerekçe bulunup
“şafak operasyonları”
şeklinde oluyor. 

İdil Kültür Merke-
zi’ne ve devrimci ku-
rumlara yönelik her
gün yeni bir “şafak
operasyonu” olurken
bu saldırıların bütün
sanatçılara, bütün hal-
ka olduğunu söylüyor-
duk. İşte bugün bu sal-
dırılar burjuva televiz-
yon kanallarının dizi
sanatçılarına kadar gel-
miştir. 

Bir dönem kim ki
AKP politikalarına
karşı çıktı, “Ergene-
koncu” diye yaftala-
narak susturulmaya ça-
lışıldı.

Şimdi “Gezi olay-
larına destek verdi”
diye susturulmak is-
teniyor. 

Burjuva basında da “tesadüf mü?” diye geçti bu
operasyon. Çünkü bu sanatçıların hemen hemen hepsi
Gezi Parkı’ndaki direnişi ziyaret eden, twet atan ya da
başka bir biçimde direnişe destek verdiklerini söyleyen
sanatçılardır. 

Birincisi; bu elbette bir “tesadüf” değildir. AKP,

Gezi’nin hesabını soruyor. Sanatçılara “herkes safını
bilsin” diyor. “Düzen içinde yaşayıp, düzenden beslenip,
nasıl halkın saflarında bana karşı olursunuz” diyor.
“Siz düzenin sanatçılarısınız” diyor. “Bu düzenin sahibi
benim, bana hizmet edeceksiniz” diyor.

İşte faşizm denen şey budur. Kendinden olmayan
hiçbir düşünceye yaşam hakkı tanımaz... 

Burada “papazın hikayesini” tekrarlamayacağız;
bugün sıra düzen içi burjuva sanatçılarına kadar gelmiştir. 

İkincisi; Tüm kurumlarıyla çürümüş bir düzende
burjuva televizyon kanallarının sanatçılarına UYUŞ-
TURUCU OPERASYONU yapmak, “bana biat et-

mezseniz, size
yaşam hakkı ta-
nımam. Sizin
halk nezdindeki
itibarınızı bitiri-
rim, hiçbir ka-
nalda size iş ver-
mem, daha da
ötesi hapse atar
çürütürüm” de-
mektir. 

Burjuva tele-
vizyonlarda oy-
nayan dizilerin
amacı, onlara
yüklenen misyon
zaten halkın yoz-
laştırılmasıdır.
Yozlaşması, uyu-
tulması için dizi-
lerle halka her
türlü bujuva kül-
türünün pompa-
lanmasıdır. Bu-
nun için milyon-

larca para harcıyor burjuvazi. Misyonu bu olan sanatçıların
uyuşturucu, alkol vb. düzenin her türlü yozluklarından
etkilenmemesi mümkün mü?

O sanatçıların nasıl yaşadıklarını, kimin uyuşturucu
kullanıp kullanmadığını, AKP’nin polisi bilmiyor mu?
Elbette biliyor. Hem de hepsinin ciğerlerine kadar

DİZİ SANATÇILARINA YAPILAN UYUŞTURCU OPERASYONU 
TÜM SANATÇILARA BOYUN EĞDİRMEK İÇİNDİR!

Sanatçılar; Faşizmin Saldırılarına Karşı
Sanat Cephesi’nde Örgütlenelim!
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biliyor. Onun için bu operasyon, düzen içi sanatçılara
açıktan bir gözdağıdır. Gezi Parkı’nda olduğu gibi,
“bana karşı çıkarsanız sizi en agır şekilde cezalandırırım”
demektedir. 

Uyuşturucu konusunda AKP faşizmi kimseye ders
veremez. Kimseyi sorgulayamaz. Mahallelerimizi uyuş-
turucu yuvalarına çevirdiler. Ortaokul öğrencileri okul
önlerinde polisin gözü önünde uyuşturucu satın alıyorlar.

Her uyuşturucu şebekesinin içinde bir polis bulunuyor.
Bizzat yoksul mahallelerde uyuşturucu, polis eliyle ma-
hallelere sokuluyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 10'a
kadar düşmüş durumda. Bunun tek sorumlusu AKP ik-
tidarıdır.

Uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilere
yüzlerce yıla varan cezalar veriliyor. Kimseye hikaye
okumasın AKP! Uyuşturucunun ülkemizde bu kadar
yaygın kullanılmasının baş sorumlusu AKP’dir. Uyuş-
turucu üretiminin de kullanımının da önünü açan
AKP’dir.

Üçüncüsü; Dizi sanatçılarına yapılan bu operasyon
aynı zamanda AKP’nin ayaklanma karşısındaki korku-
sunun büyüklüğünü göstermektir. AKP tam bir acz
içinde saldırıyor. Faşist terör o boyuta ulaşmıştır ki, dü-
zenden beslenen, düzende yaşayan dizi sanatçılarını
bile halk güçlerinin yanında saflaştırmıştır. 

Açık olan gerçek de budur: Bir avuç tekelci burjuvazi
dışında, tüm halk kesimlerinin çıkarı ortaktır. İşçisi,
memuru, köylüsü, esnafı, öğrencisi, doktoru, mühendisi,
avukatı, aydını, sanatçısı... Çıkarı halk iktidarındadır.
Devrimdedir... 

Sanatçılara çağrımızdır; 

Faşizm sanatın da, sanatçının da düşmanıdır. Faşizm
koşullarında hiçbir düşünce özgür olamaz. Gerçek an-
lamda bir sanat da üretilemez. Tüm sanatçılarımızın
yeri halkın saflarında olmaktır. Halk için üretmektir. 

Düzen sanatçı değil, “star”lar yaratıyor. Yoz kültürüyle
halkı istediği gibi yönlendirmek için, kullanabildiği
kadar kullanıyor. Yarattığı “starlar”ına her türlü lüksü
yaşayabileceği, şaşaalı yaşamlar sunuyor. İşi bitince
kaldırıp bir kenara atıyor. 

Bakın ülkemizdeki sanatçıların durumuna... Geçmişin
“yıldızları”na, “starlar”ına bakın. Bugün nasıl yaşadık-
larına bakın. Hepsi bir köşeye atılmış, yalnızlık içinde
unutulup gitmiştir. Hiçbir güvenceleri yoktur.

Bu düzen sanatçısına sahip çıkmaz, çıkamaz.

Çünkü onlar için sanatın da, sanatçının da önemi
yoktur: Halkın uyutulması ve kendi zevkleridir önemli
olan. 

Bugün ise AKP artık muhaliflere değil, düzen içi sa-
natçılara bile açıktan saldırmaktadır. Benim düzenimde
sanatçılık yapıyorsanız, bana hizmet edeceksiniz de-
mektedir. 

Edip Akbayram Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kahvaltı

davetini kabul etmediği için, geriye dönük vergi defterleri
incelenmeye alınmış. Ki, Edip Akbayram’ın siyasi
görüşü on yıllardır bilinmektedir. Ama AKP, solcusuna
da, “bu düzende yaşıyorsan demokrasicilik oyununun
parçası olacaksın, benim düzenime soldan hizmet ede-
ceksin” diyor. 

Faşizmin Saldırılarından 
Korkarak Sinerek Kimse 
Kendini Koruyamaz

AKP’nin amacı açıktır. “Hangi düşünceden olursanız
olun, nasıl bir sanatçı olursanız olun, bana hizmet ede-
ceksiniz” diyor. “Etmezseniz başınıza nelerin gelebile-
ceğini görün” diyor. 

Komplolarla, uyuşturucu operasyonlarıyla, özel ya-
şamın ifşa edilmesiyle, vergi borcu tehditleriyle kendisine
hizmet etmeyen, karşı çıkan sanatçıları sindirmeye ça-
lışıyor. 

Tüm aydın ve sanatçılara bir kez daha sesleniyoruz:
Korkarak, sinerek hiçbir şeyi koruyamayız. Faşizmin
baskılarından kurtulamayız. 

Tüm sanatçıların devrimci sanatçı olmasını, devrim
saflarında yer almasını beklemiyoruz. Bu gerçekçi değil
her şeyden önce. 

Ancak gerçek olan şudur; AKP bu kadar pervasızsa
bunun nedeni karşısındaki güçlerin örgütsüzlüğündendir.
Aydınlar, sanatçılar ise düzen içindeki en örgütsüz ke-
simlerdir. 

Bugün burjuva televizyonlarda çalışan dizi oyuncuları
medya içinde emek sömürüsünün en yoğun olduğu ke-
simlerdendir. Dizilerdeki emek sömürüsüne ve faşizmin
doğrudan saldırılarına karşı örgütlenmekten başka yol
yoktur. 

AKP’nin faşist saldırılarına maruz kalan tüm sanatçılar
sanat cephesi ya da Sanatçılar Meclisi gibi tüm sanatçıları
kapsayan örgütlenmelerde birleşmeli, örgütlenmelidir. 

AKP’nin gücü, halkın örgütsüzlüğünden geliyor.
Halk birlik olup örgütlendiğinde, AKP iktidarının ne
kadar güçsüz ve çaresiz olduğunu, Gezi Parkı direnişiyle
başlayan halk ayaklanmasında gördük. 

Ayaklanmadan ders çıkaran AKP çok daha sistemli
ve pervasızca saldırıyor. Aydınlar, sanatçılar bu saldırıların
öncelikli hedefi olacaktır. Nitekim dizi sanatçılarına
yapılan operasyon, saldırıların boyutunu göstermektedir. 

Sinerek, korkarak, AKP yalakalığı yaparak kimse
kendini koruyamaz. Kimse sanat üretemez. Sanatçı ola-
maz... İktidarın soytarısı olur... 

Faşizmin her türlü saldırılarına karşı direnmeliyiz.
Direnmek için örgütlenmeliyiz. 

Onun için tüm sanatçıları AKP faşizmine karşı en
geniş birliklerin oluşturulacağı Sanat Cephesi ya da
meclislerde örgütlenmeye çağırıyoruz. 
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26 Haziran'da yapılan
baskınlar sonucunda Sonnur
Demiray, Özkan Güzel, Mu-

zaffer Doğan, Yusuf Taş
ve Özgür Aslan hukuksuz
bir şekilde tutuklanmıştı.
Bu tutuklamaları protesto

etmek için Avrupa’da yaşayan Türkiyeliler faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Almanya’da, 9 Ağustos günü Köln - Mulheim Wienerplatz meydanında
Anadolu Federasyonu tarafından 15 günlük açlık grevi çadırı açıldı. 

11 Ağustos tarihinde Manheim Paradeplatz’da bir dayanışma çadırı açıl-
dı. Çadır bir hafta boyunca 15.00 - 21.00 saatleri arasında açık tutuldu.

Av ru pa’da

Erdoğan Çakır
Fransız

Emperyalizmine
İade Edilemez!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 30 Tem-
muz günü Mücadele (O Aganos) dergisinin
Türkiye ve Kürdistan’daki Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi’nin de çalışmalarını yü-
rüttüğü büroya yapılan polis baskınında göz-
altına alınan Erdoğan Çakır’ın 12 Ağus-
tos’ta Fransa’ya iade talebinin duruşması gö-
rüldü.

Mahkeme öncesi “Erdoğan Çakır Fran-
sa’ya İade Edilmesin Politik İltica Verilsin Po-
litik Tutsaklara Özgürlük” yazılı pankartla
bekleyen Halk Cepheliler “Erdoğan Çakır
Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganlarını attılar.

Duruşmada,  Erdoğan Çakır, anadilinde sa-
vunma yapmak istediğini, savunmasını ha-
zırlamasının zaman alacağını belirterek er-
teleme talep etti. Mahkeme heyeti de bu ta-
lebe uyarak mahkemeyi 22 Ağustos tarihine
erteledi.

AKP Faşizmine Karşı Zürih’te Halk
Cepheliler AYAKTA!

İsviçre/Zürih'te Türkiye'deki halk ayaklanmasına destek ve AKP faşizmini
teşhir için 2 Ağustos günü açılan çadırda Halk Cepheliler bildirileriyle, ko-
nuşmalarıyla Türkiye ve Avrupa’daki devrimcilere yönelik saldırıları ve em-
peryalizmin politikalarını anlattılar. Çadır günlüğünden; 

“Öğleden sonra Türkiye plakalı bir otobüs ile 50 kadar insan geldi. Pan-
kartımızı görünce durup geliyorlar. Türkiye’nin coşkusunu, heyecanını ça-
dıra taşıyorlar. İzmirliler çoğunlukta. Taksim'de başlayan direnişe İzmir’de
katılmışlar. Mühendis olan devletteki işini kaybetmiş, ama önemli değil di-
yor. Siyasal kimliğimizi merak ediyorlar önce; Halk Cephesi diyoruz. Tanı-
yanlar çoğunlukta.”

Devrimci
Tutsaklar

Yalnız Değildir!
İsviçre Halk Cephesi tara-

fından, Yunanistan'ın Bern
Konsolosluğu içinde ve önün-
de bir protesto eylemi gerçek-
leştirildi.

8 Ağustos günü konsolos-
luğun içine girilerek eylem ya-
pıldı. Konsolosluk binasının
girişteki salonuna girildi ve
Almanca  “Samaras, Yunanis-
tan hükümeti neden Türkiyeli
devrimcilere saldırıyor?” yazan
pankart açıldı.

Eylemde, Türkçe; “Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuz-
dur”, “Kahrolsun Emperya-
lizm, Yaşasın Mücadelemiz”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz” ve
Almanca olarak “Yaşasın Fa-
şizme Karşı Enternasyonalist
Dayanışma” sloganları atıldı.

Irkçılığa Karşı Mücadele
Etmek Suç Değildir!

KEMAL AVCI’YI ZULMÜN HÜCRELERİNDEN ÇEKİP ALALIM!54

Yürüyüş

18 Ağustos
2013

Sayı: 378

Almanya / Manhiem

Almanya / Köln

Almanya / Köln

İsviçre

Yunanistan

İsviçre



Avrupa ve Amerikan polisinin
göçmenleri sorgusuz sualsiz sokakta
öldürme özgürlüğü var. Göçmensen,
yabancıysan hele bir de kara kafalı ve
müslümansan katlin vaciptir.

Şimdiye kadar Avrupa'da ve Ame-
rika’da yüzlerce göçmen kökenli
genç öldürülmüş, ceza alanlar bir
elin parmaklarını dahi geçmemiştir.
Ceza almazlar, çünkü yabancı genç-
ler şiddet yanlısı ve her an suç işleme
potansiyeli taşırlar, bu yüzden ölümün
onlara düşmesi doğaldır.

İşte böyle bir katliam Kanada'da
gerçekleşti. 

Kanada polisi elinde bıçakla oy-
nadığı gerekçesiyle Suriyeli Müslü-
man 18 yaşındaki Sammy Yatim'i 13
saniyede 9 kurşunla vurdu.
Sammy'nin ölmediğini anlayan polis
gence elektroşokla saldırdı.
Sammy'nin müslüman olduğu için bu
katliama maruz kaldığı çok açık.

13 SANİYE'DE 9 KURŞUN...
Bunu aklınız alabiliyor mu? Bilinçli
bir şekilde katledilmiştir Suriyeli bu
genç, başka bir açıklaması yoktur.

Türkiye faşizm ile yönetiliyor ve
dolayısıyla polisin işkenceci olduğu
biliniyor. Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nde yüzlerce davası vardır bu
konuda. 

Peki Avrupa? Peki Amerika Kıta-
sı?

Onlar demokrasinin beşiği ülkeler,
kimse yargılayamaz, kimse hesap
soramaz onlardan. Devrimci örgüt-
lerin olmayışı onları daha da perva-
sızlaştırıyor. Özellikle yabancıları
öldürmek ödüllendiriliyor. Bunun
üzerinden seçim propagandaları ya-
pılıyor.

Almanya, Hollanda, Danimarka,
İngiltere'de onlarca gencimiz bu şe-
kilde katledildi. Hollanda'da İhsan
Gürz katledildi, kimse ceza almadı.

Almanya'da onlarca gencimiz bu

şekilde karakollarda ve sokaklarda
katledildi, polisler hiçbir ceza alma-
dı.

Çünkü Türkiyeliydiler, çünkü
müslüman kökenliydiler..

Emperyalistler devrimci örgütle-
rin olmadığı yerlerde bu potansiyeli
taşıyanlardan korkarlar. Yani sosya-
lizme en meyilli kim ve hangi kesim
ise onlara saldırırlar. 

Avrupa'da da emperyalistlerin asi-
milasyon politikalarından, ırkçı po-
litikalarından kaynaklı emperyalistlere
en öfkeli kesim göçmenler, yabancı-
lar ve özelliklede müslümanlardır. 

Çünkü baskıyı en çok onlar yaşı-
yor. Bu yüzden daha ucu sivrilmeden
yok etmek istiyorlar ayağa kalkan baş-
ları. Eğer asimile olmuşsan, kendi
kimliğini değerlerini unutmuş ve
bunlara sahip çıkmıyorsan yaşama
hakkın vardır. Ama yine buna rağmen
saç rengin siyahsa aşağılanmadan,
ikinci sınıf insan muamelesi gör-
mekten, ırkçılıktan kurtulamazsın.
İşte Sammy de bu gençlerden biriy-
di.

DÜNYANIN HER YERİNDE
POLİSİN AHLAKI DEĞİŞMİYOR.
KATLEDİYORLAR, SONRA "ÜZ-
GÜNÜZ" AÇIKLAMALARI YAPI-
YORLAR!

Emniyet Müdürü Bill Blair de
basın toplantısında “üzüntüsünü” dile
getirerek, "Gencin ailesine en derin
üzüntülerimi sunuyorum. Bir baba
olarak acılarını paylaşıyorum ve ben
de halkın merak ettiği soruların ce-
vaplarını bekliyorum. Soruşturmayı
yürütenlere zaman tanıyalım" dedi. 

Ahlakınız hep aynı. Dininiz, ırkı-
nız, ülkeniz değişmiyor. Öldür, katlet
sonra üzgünüz diye açıklama yap. Bir-
de Türkiye faşizmi gibi özür dile
tam olsun. 

Açığa alınmışmış. Görüntüler pay-
laşım sitesi youtube'da yayınlanma-
sına rağmen sadece açığa alınıyor.
Olayın bir katliam olduğu çok açık ol-
masına rağmen tutuklanmıyor polis.
Bunun anlamı şudur; polisimizin eli-
ni soğutmayalım. Diğerlerine örnek
olsun.

Katlederek, diri diri yakarak in-
sanların ulusal bilinçlerini, kültürle-
rini yok edemezseniz. 

Kapitalizm kendi sonunu işte böy-
le hazırlıyor, öfkenin bileylenmesi
onun politikaları sayesinde oluyor. 

AVRUPA VE KANADA POLİSİ
GÖÇMEN VE MÜSLÜMAN
GENÇLERİ KATLETMENİN HE-
SABINI VERMELİDİR!

AVRUPA’dakiBİZ

AVRUPA VE KANADA POLİSİNİN GÖÇMENLERİ
ÖLDÜRME ÖZGÜRLÜGÜ VAR!

13 SANİYEDE 9 KURŞUN!

8 Ağustos günü Adalet Bakanlı-
ğı'nın önünde açtıkları çadırda di-
renişlerini sürdürüyorlar.  Özgür As-
lan açlık grevinin 5’inci, Yusuf Taş ise
8’inci gününde. 

Çadırla sınırlı kalmayan Avus-
turya Anadolu Federasyonu çalışan-
larının faaliyetleri eylemler ve dağı-
tılan bildirilerle de sürüyor. Faşizme
karşı mücadelede tutsak düşen dev-
rimcileri anlatırken, faşizme karşı

anti-faşist bir cephe yaratmaya çalı-

şıyorlar.  

Devrimcilik Suç Değildir!
AVUSTURYA VİYANA’DA ÇADIR EYLEMİ

18 Ağustos
2013

555

Yürüyüş

Sayı: 378

KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!



31 Ağus-
tos 1992’de
İstanbul Re-
şitpaşa’daki
evinde polis
t a ra f ından
pusuya düşü-

rüldü. Tüpgazını silah ya-
parak direndi ve şehit düştü.
DEVGENÇ’in yönetici kad-
rolarındandı.

Ekrem Akın SAVAŞ

4 Mart 1963’te Erzincan’da doğdu. Pir
Sultan ve Mahir sevgisiyle büyüdü, kendi
deyimiyle “15 yaşından beri katıksız bir anti-
faşist”tir. Anadolu TAYAD’ın kurucu üye-
lerinden biriydi. F Tipleri gündeme geldi-
ğinde, Bursa’da destek eylemine başladı.
Tutuklandı. Eylemini bırakmadı. Tahliye-
sinin ardından Küçükarmutlu’ya gelerek

Ölüm Orucu’nu orada sürdürdü. 31 Ağustos 2001’de, Ölüm
Orucu’nun 286. gününde Armutlu’daki direniş evinde şe-
hit düştü.

Hülya ŞİMŞEK

30 Ağustos
1983’te Alman-
ya’nın devrim-
cileri Türkiye’ye
iade etme poli-
tikasını protes-
to etmek için,

iade kararının alındığı duruş-
ma sırasında kendini mahke-
menin penceresinden atarak
aramızdan ayrıldı.

Kemal ALTUN

25 Ağustos- 31 Ağustos

“Tüm değerlerimizin yağmalandığı, adalete, ahla-
ka, onura dair kırıntının dahi bırakılmak istenme-

diği koşullarda her şeyimizle direnmekten, savaş-
maktan başka yol görmüyorum.”

(Fatma Tokay Köse)

O bir Çerkez kızı. Ama “Ankaralıyım. Doğma büyü-
me değil ama yürekten Ankaralıyım. Çünkü orada yeni-
den doğdum” der.

Dev gibi gençlerle Ankara’da tanışmıştır. Önce Tıp,
sonra Hukuk öğrencisidir. “Benim mekanım Hukuk Fa-
kültesi. İlk gözümü açtığım günlerde Berdan’la Önder
omuz başımızdaki BYO’daydı. Gözaltına alınıp çıkanın
şubeden çıkar çıkmaz, o haliyle okula gelme adetimiz var-
dı. O günlerin en keyifli kucaklaşmalarını bizim okulla BYO
arasındaki sokakta yaşadım. Önder’le, Berdan’la birbi-
rimizi koşa koşa kaç kez karşıladık. Hışıra dönmüş be-
denlerimizi kaç kez hararetle kucakladık hatırlamıyorum
bile.”

Gülnihal görüp yaşadıkça yetkinleşir. Kavganın sı-
cağında ağır ağır pişer. Hareketini, yoldaşlarını tanıdık-
ça daha çok sever. Yolunu çizer, tercihinde netleşir. Ter-
cihi ömür boyu kesintisiz devrimciliktir.

Gülnihal’in babası karşı-devrimcidir. Oligarşinin or-
dusunda albaydır. Gülnihal’in devrimciliğini onaylamaz.
Bir gözaltısından sonra, Gülnihal’e tercihini sorar. Aldı-
ğı cevap nettir: Devrimcilik. Babası son sözünü söyler,
“madem öyle, yapacaksan adam gibi yap, yarın yarıda

bırakıp ‘yapamadım’ diye karşıma çıkma” diyerek
Gülnihal’i evlatlıktan reddeder.

Hapisliği boyunca hiç ziyaretçisi gelmedi Gül-
nihal’in. Ziyaretine gelip ‘bir ihtiyacın var mı?’ diye so-
ran olmadı. Bunu sorun yapmaz, canını sıkıp morali-
ni bozmaz. Çünkü O’nun ailesi, partisi ve yoldaşları-
dır. İhtiyaç duyduğu her şeyi oradan alır.

Demokratik alanda çalışma koşulları kalmayınca
okulunu bırakır Gülnihal. Yeraltına geçer. İyi bir yöneti-
ci, iyi bir örgütleyici, iyi bir sokakçıdır Gülnihal. İlkeli, ku-
rallı, disiplinli...

Sadece sözle değil, yaşamı, pratiğiyle de öğretir, eği-
tir, yoldaşlarına örnek olur. Çok somut konuşur, net ifa-
de eder, insanın kafasını açardı. Yeniydim, bazı şeyle-
ri ifade edemiyordum. Ama ben anlatmaya çalışırken Gül-
nihal anlar ve başlardı anlatmaya. Bir gün ‘ben anlata-
mıyorum ama, sen beni öyle iyi anlıyor ve anlatıyorsun
ki şaşırıyorum. Nasıl oluyor bu?’ diye sormuştum.

“Sen anlatamasan da anlamak zorundayım. Başka tür-
lü birlikte nasıl çalışacağız, birbirimizi nasıl geliştireceğiz?”
demişti.

Her devrimci şehitliği, işkence ve hapisliği bir gölge
gibi yanında taşır. ‘93 yılında Gülnihal’in kapısını çalan
işkence ve hapislik oldu. Aldığı organize bir takip sonu-
cu yakalandı. Gülnihal’i ele geçirmek için oldukça zorlanan
polisler, gazetelere ‘tesettürlü militan’, ‘kızıl şeytan’ diye
başlıklar attırdılar.

Gözaltına nasıl girdiyse, öyle başı dik çıktı Gülnihal.
‘Fiziki acılar geçer, ama ihanetin acısı asla geçmez’ di-
yerek direndi işkenceye.

Yoldaşları Anlatıyor:
Gülnihal YILMAZ

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Anıları Mirasımız

Sivas doğumlu ve Çerkez milliyetin-
dendir.

1980’li yılların sonunda Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken
katıldı devrim mücadelesine. Legal, illegal
çeşitli alanlarda sorumluluklar aldı. İşken-
celerden defalarca başı dik çıktı. 1993’te tut-
sak düştü. Bulunduğu hapishanelerde yö-

netici olarak görevler aldı. 19-22 Aralık katliamı sırasın-
da Çanakkale Hapishanesi’ndeydi. Ölüm Orucu’na ba-
şından itibaren gönüllüydü. 5. Ekiplerde ölüm orucu di-
renişine başladı ve 26 Ağustos 2002’de ölümsüzleşti.

Gülnihal YILMAZ

14 Eylül 1967’de, Elazığ-Alacakaya Çataklı
Köyü’nde doğdu.

1987’de Hacettepe Üniversitesi Tarih Bö-
lümü’nde öğrenciyken devrim mücadelesine
katıldı. 1990’a kadar, gençlik örgütlenmesinde
yer aldı. Bir süre sonra illegal örgütlenmede
Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale sorumlusu ola-
rak görevler üstlendi. 1994’te tutsak düştü. 19-

22 Aralık katliamının ardından Kütahya Hapishanesi’ne sevk
edildi. Burada 6. Ölüm Orucu Ekibi Direnişçisi olarak Ölüm
Orucu’na başladı. 31 Ağustos 2002’de şehit düştü.

Fatma Tokay KÖSE



Mihri Belli, 1916’da Silivri’de doğdu. Dev-
rimci düşüncelerle 1936’da İktisat okumaya git-
tiği Amerika’da tanıştı.

1940’ta Türkiye’ye döndükten sonra TKP
ile ilişki kurarak, TKP içinde çalışmaya başladı.
1942 yılı sonlarında TKP’nin Merkez Komite
üyesi oldu. Bu dönemden başlayarak yürüttüğü
siyasal faaliyetler nedeniyle bir çok kez göz-
altına alındı, tutuklandı.

1946’da yurt dışına çıkarak, Yunan iç savaşına katıldı. Faşizme
karşı sürdürülen savaşta, tabur komutanlığı da yaptı. İki kez ya-
ralandı.

1960’lı yıllar da “Türk Solu” ve “Aydınlık Sosyalist Dergi” adlı
yayın organlarını çıkardı. Türkiye sol hareketi içinde Türkiye dev-
riminin yoluna ilişkin tartışmalarda MDD’yi savundu. Mahir Ça-
yanlar ile birlikte bir süre aynı saflarda mücadele etse de yanlış
düşünceleri nedeniyle sürecin dışına düştü. Siyasal yaşamını son-
raki yıllarda da devam ettirerek, mücadelesini kendi anlayışı doğ-
rultusunda sürdürdü. Faşist saldırı sonucu yaralandı.

Mihri Belli, 17 Ağustos 2011’de yaşamını yitirdi.

Devrimden, sosyalizmden her ne olursa olun vazgeçmeme-
nin temsilcilerinden, enternasyonalizmin, anti-emperyalizmin
sadık izleyicilerinden biri olarak halkların mücadele tarihinde hak-
lı yerini almıştır. Belli, devrimci yaşamına damgasını vuran en-
ternasyonalist, anti emperyalist duruşu ve ömür boyu devrimci-
liğiyle halkların mücadelesinde yaşamaya devam edecektir.

Mihri BELLİ

Kahramanlıklar Doğuran
Analara

Kahramanları doğuran
kahramanlar

Bu toprakta nice tohum-
lar ekip

Şahanlar yetiştirdiniz.

Analar ah analar

Yaşatmak için onuru

Korumak için namusu

Ve büyütmek için umu-
du

"yetmiyorsa feda olan
can parçalarımız,

bu kez biz can verece-
ğiz.

En önde biz gideceğiz"
dediniz

Analar ah analar

Kurduğumuz ölüm ve
zafer halayının

Dışardaki mendil salla-
yanları

Bitmeyecekti bu kavga
bildiniz

Al, mor, ak, kara yeme-
nilerinizi düşürmediniz.

Analar ah analar

Kahramanlar büyüten
kahramanlar

Kahramanlar doğurmak
yetmedi

Kahramanlıklar doğur-
dunuz.

Analar ah analar

Şimdi zafer daha yakın

Şimdi bir kat daha büyü-
dü

Çünkü;

(sansüre uğramış bir
cümle...)

Bir de ak sütünüzle bes-
lediniz.

1 Ocak 2001

Fatma Tokay Köse

28 Ağustos 1980’de İstanbul 1 Mayıs Mahalle-
si’nde kendisine devrimciyim diyenler tarafından vu-
ruldu.

Sadrettin UĞURLU

Bir Anamızı Daha 
Evlatlarının Yanına Uğurladık

Şehitlerimiz Mazlum ve Yazgülü GÜDER'in annesi
olan Kumru GÜDER, 10 Ağustos 2013 cumartesi günü
vefat etmiştir. Cenazesi 11 Ağustos Pazar günü Ela-
zığ'da toprağa verilmiştir. Ailesine ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.

Aldığımız Nefesten, Açtığımız Çadıra,
Elimizdeki Bildiriden,

Söyledimiğimiz Her Sözde;
Bağımsız Vatan Özlemimiz

Var!
Halk Cephesi'nin “Ekmek, Adalet ve Özgürlük için

Halk Anayasası İstiyoruz” kampanyası sürüyor. Ankara
Halk Cephesi’de Mamak/Natoyolu Tekmezar Parkı’nda
5 günlük çadır eylemine başladı. 

12 Ağustos günü saat 18.00'de yapılan açıklama ile
başlayan eylem öncesinde parka “Haklıyız Kazana-
cağız”, “Ethem Yoldaş Ölümsüzdür”, “Hasta Tutsak-
lar Serbest Bırakılsın”, “Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin
Halk Anayasası İstiyoruz” yazan pankartlar ve kızıl bay-
raklar asıldı.

Açıklamada “Hepinizi Halk Anayasası için müca-
dele etmeye çağırıyoruz. Birleşelim, mücadelemizi bü-
yütelim!” denildi.

Umudun Sözü, Umudun Yüreği,

Beyni Sokakları Yürüyüşle
Dolaşıyor!

Dergimiz sadece kağıt ve mürekkepten oluşmuyor.
Dergimiz uğruna ödediğimiz bedellerle bugüne geldi.
Ve ne olursa olsun; gerçekler uğruna susmayacak İs-
tanbul’un her mahallesine, Anadolu’nun her köşesine
dergimizin sesini çağıracağız.

Hatay Samandağ’da Yürüyüş dergisi dağıtımı ya-
pıldı. Dergi dağıtımı esnasında halkla, Gezi direnişiyle
başlayan ayaklanmalarda katledilen 5 insanımızla il-
gili, kanser hastası devrimci tutsak Kemal Avcı ile il-
gili sohbet edildi. 

Samandağ Merkez’de toplam 150 Yürüyüş dergi-
si halka ulaştırıldı. Ayrıca kanser hastası devrimci tut-
sak Kemal Avcı’nın serbest bırakılması için afişler asıl-
dı.

Antakya Merkez’de 90, Harbiye’de 60, Gümüş-
göze’de 40, Serinyol’da 70 Yürüyüş dergisi halka ulaş-
tırıldı. Dikmece Festivali’nde 95 Yürüyüş dergisi, ki-
tap ve Tavır dergisi halka ulaştırıldı.



KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Karikatür

Düşünce Suçu
Adamın birinin bir papağanı varmış. Papağan
devamlı televizyon seyrediyormuş. Adam da
işten eve, evden işe giden biriymiş. Bir gün
adam papağanını kafesiyle birlikte balkona
bırakmış ve işe gitmiş... 

Bir saat sonra sokaktan polis aracı geçerken pa-
pağan bağırmaya başlamış. KAHROLSUN
PARALI EĞİTİM KAHROLSUN POLİS V.S. 

Ekip aracı hemen durup sesin geldiği yere ateş
etmeye başlamış. Ev darmadağın olmuş. Eve
gelen adam hayretler içinde baka kalmış.
Neyse diyerek evi yaptırmış. Ertesi gün aynı
olay tekrarlayınca adam evi gözlemeye
başlamış. Ekip aracı karşıdan görününce
başlamış papağan yine slogan atmaya tabi po-
lis de ateş etmeye.

Durumu gören ev sahibi papağanı alıp tavuk
kümesine atmış. Papağan kümeste başlamış vol-
ta atmaya bunu gören tavuklar gülüyorlarmış. 

Papağanın kafası da atmış, tavuklara dönüp
şöyle demiş... 

-Ne gülüyonuz lan, ben sizin gibi adi suçtan
yatmıyorum. Düşünce suçundan yatıyo-
rum...

İNANÇ   
İşte, soluk alıyorum, 

Çalışıyorum,
yaşıyorum, 

Ve şiirler yazıyorum 

(Elimden
geldiğince). 

Hayatla ben
bakışıyoruz kaş
altından 

Ve savaşıyorum
onunla, 

Gücümün
yettiğince.

Hayatla kavgalıyız, 

Ama sanma ki 

Nefret ediyorum
hayattan 

Tersine, tam
tersine! 

Sonunda bilsem

öleceğim, 

Hayatı kaba,

çelikten pençeleriyle 

Yine seveceğim! 

Yine seveceğim!.. 

Nikola Vaptsarov

(1909-1942)

Şiir

Fıkra

18 Ocak 2013 baskınında gözaltına alınan avukatlardan Av. Şükriye Er-
den'in sorgusu: Behiç Aşçı, "Savcılık sorgularında çok komik olaylar ya-
şanıyor" diye söze girip başlıyor anlatmaya, o gergin saatlerde herkesi gül-
düren savcının soramadığı sorunun hikayesi:

EMANETİ BIRAKTIM!

"İfadeleri bir savcı grubu alıyor ama hiçbir hazırlıkları yok. Önlerindeki
sorular Emniyet'ten gelmiş. Bazı savcıların önlerine konulmuş soruları so-
rarken ne kadar saçma olduğunu fark edip 'neyse geçelim bunu' dedikleri
oldu. Bunlardan biri avukat arkadaşımız Şükriye Erden'in sorgusunda ya-
şandı. Savcı Şükriye Erden ile bir müvekkili arasında geçen telefon gö-
rüşmesinin çözümünü okuyor, soru en sonunda... Müvekkil Erden'in bü-
rosuna avukatlık ücretini yatırmış ve telefonda şöyle diyor: 'Şükriye hanım
emaneti bıraktım.' Şükriye hanım bu sözden rahatsız oluyor, 'yani parayı
mı bıraktın' diye üsteliyor. Müvekkili kendinden çok emin, 'Boşver ema-
net işte' diye konuşmayı sürdürünce, Şükriye hanım sözünü kesip, 'bak' di-
yor: 'Bir gün bu konuşma salak bir savcının önüne gelir, beni suçlayabile-
ceği bir delil bulduğunu sanarak telefonda bahsi geçen emanet nedir diye
sorar.' Savcı, çözümün saçmalığını okurken fark etti ve 'neyse bunu da ge-
çelim' diyerek sorusunu sormaktan vazgeçti."

GÜLDÜREN HİKAYE


