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Kızıl yıldızlı fularlarımız faşist,
gün sürmedi.
yağma ve talan düzeninin en büyük
Belirleyici olan faşizme karşı her
korkusudur. Mesele sadece yüzümüalandaki direnişimizdir.
zü fularla (maske) kapatıp kapatmaYerel seçimlerden sonra düzen
mamız değildir.
içi güçler, Kürt milliyetçileri, reforÖrneğin polisin saldırısı dışında
mistler, oportünistler, küçük burjuva
yüzümüzü kapatmayız... Fularları saçevreler umutsuzluğa düşerken umut,
dece polis ile çatışma anında, yüzüCephe politikaları etrafında kenetmüzü kapatmak için kullanırız. Fakat
lendi.
polis, bütün mitinglerde siyah panBerkin Elvan ve Haziran şehitletolon, beyaz gömlek ve kızıl fularlari için adalet istiyoruz diye çağrı
rımızdan oluşan tek tip kıyafetlerimize
yaptığı bağımsızlık konserine Türkihep saldırmıştır...
ye’nin dörtbir yanından 1 milyonun
Bir beyaz gömlek, siyah pantolon
üzerinde halkımız katıldı... 1 milyove 40x40 kırmızı saten bez bulan hernun üzerinde halkımız hırsız, katil
kes bu kıyafeti elde edebilir... Hiçbir
AKP’den hesap sordu, adalet istedi.
özelliği yoktur... Ancak bugüne kadar
1 Mayıs’ta 39 bin polis, 70
onlarca insanımız bu kıyafetleri giyTOMA, sıkıyönetim işe yaramadı...
diği için tutuklanmış, yılları bulan ceOnbinler sokak sokak, barikat başlazalarla yargılanmışlardır...
rında çatıştı.
Mesele bu kıyafetin temsil ettiği
Berkin Elvan’ın katillerini bulsemboldür...
mamız, adalet mücadelemizin boyKızıl sancaklarımız, kızıl fularlakotlarla dalga dalga yayılması, örgütlü
rımız ve siyah beyaz tek tip elbiseleolduğumuz mahallelerde polise karrimiz devrimin, sosyalizmin semboşı direnişimiz, AKP’nin Cephe’ye
lüdür... İktidar iddiamızın, savaş kakarşı saldırı kampanyasının nedenlerarlılığımızın ifadesidir.
ridir.
Oligarşi onyıllardır bunun için
AKP, Okmeydanı’nda Uğur
saldırdı tek tip elbiselerimize, kızıl
fularlarımıza ve sancaklarımıza...
İbrahim Karagül:
Faşist AKP iktidarında bu korku paranoya halini aldı. Berkin El“DHKP-C'nin bu kadar
van için ADALET mücadelesinin
merkezileşip, toplumsal tabana
boykotlarla, işgallerle dalga dalga
hitap etmesi, bunun
yayılması, politikalarımızın bütün
desteklenmesi, ülke genelinde
halkı kucaklaması, direniş çizgiyaygın eylemlere girişebiliyor
mizin halkın elinde direniş silahına
olması, daha önce sadece Alevi
dönüşmesi, AKP’nin korkularını
daha da büyüttü...
hassasiyetlerini istismar
ederken şimdi Türkiye'deki tüm
Yerel seçimlerden sonra yağma
talan düzenini meşrulaştırmak için
muhalefet alanlarını
aldığı yüzde 45’lik oyla “milletimiz
doldurmaya çalışması bir
yine bizi seçti” diyerek yaratmaya
rastlantı değildir...”
çalıştıkları psikolojik üstünlük üç

Kurt’un katledilmesiyle birlikte yeni
bir saldırı kampanyası başlattı.
Aşağıdaki satırlar bu kampanyanın nasıl bir kampanya olduğunu
gösteriyor; AKP’nin besleme medyası
Yeni Şafak yazarlarından İbrahim
Karagül şöyle diyor:
“DHKP-C'nin bu kadar merkezileşip, toplumsal tabana hitap etmesi, bunun desteklenmesi, ülke
genelinde yaygın eylemlere girişebiliyor olması, daha önce sadece
Alevi hassasiyetlerini istismar ederken şimdi Türkiye'deki tüm muhalefet alanlarını doldurmaya çalışması
bir rastlantı değildir...” diyor.
Karagül düşman cephesinden
AKP’ye akıl verirken Cephe gerçeğini
de ortaya koyuyor. Ve esas olarak da
Cephe’ye saldırı kampanyasının gerçek nedenini ortaya koyuyor...
Daha önce de AKP yandaşı Milliyet Gazetesi yazarı Nagehan Alçı da
Berkin Elvan’ın cenazesindeki milyonlar için "Geziden bu yana çok şey
değişmiş. Marjinal sol bir grup bile
çok bü yü k kalabalıkları hareket ettirebiliyor" demişti.
Bunlar düşman cephesinden
gerçeğin ifadesidir.
Bugün faşizme karşı halk muhalefetinin tek öncüsü CEPHE’dir...
AKP’nin “maskelilerle aranıza
mesafe koyun” diye başlattığı Cephe’yi halktan tecrit etme kampanyası bu gerçekliğin sonucudur.
CEPHE, SAVUNAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEYİ YAPMAZ, YAPTIĞI HER ŞEYİ SAVUNUR!
AKP’NİN ‘MASKE’ DEDİĞİ
KIZIL FULARLARIMIZ DİRENİŞİN, ONURUN VE ADALETİN
SEMBOLLERİDİR!

BOYKOT VE KIZIL FULARLAR BİR TERCİH DEĞİL

CEPHE’NİN KIZIL YILDIZLI
FULARLARI FAŞİZME KARŞI DİRENEN TÜM HALKIMIZN YÜZÜNDE ONURUN VE ADALETİN
SEMBOLÜ OLACAK!
Hırsız, katil Tayyip Erdoğan Uğur
Kurt’un katledilmesinin ardından
yaptığı açıklamalarda “böyle bir eylem yapılmamış olsaydı iki vatandaşımız ölmemiş olacaktı” maskelilerin yanında olursanız, onlara destek verirseniz sizi de katlederim diye
açıktan tehdit etti... “Maskelilerle
aranıza mesafe koyun” dedi...
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte “maskeliler” demagojisi üzerinden burjuva medya da Cephe’ye
yönelik karalama kampanyasına katıldı. Bütün televizyonlar “kim bu
maskeliler” diye ‘uzmanlar’ çağırıp
özel programlar yaptılar...
“Neden maske takıyorsunuz?”,
“O maskenin arkasında ne var?”
“Halktan neden yüzünüzü gizliyorsunuz?”
“Yüzünüzü kimden saklıyorsunuz...”
....
İpe sapa gelmez bir dolu zırva...
“Uzman”larımızın hepsi de çok iyi biliyor aslında o maskeleri neden taktığımızı? “Uzman”lar ya, onlar buna
bir bilinmezlik katacaklar... Bu programlarla, tartışmalarla Cepheliler’e
yönelik her türlü saldırıya meşruluk
kazandıracaklar...
CHP’den Alevi derneklerine kadar
çeşitli kurumlar hemen “maskelilere de karşıyız, AKP’nin kışkırtmalarına da” diye saldırı kampanyasına kendi cephelerinden destek verdiler...
Çok gecikmeden AKP’nin polisleri Gençlik Federasyonu’nu, Okmeydanı, Gazi ve Sancaktepe’deki
dernek ve evleri basıp onlarca kişiyi gözaltına aldı...
EMPERYALİZMİN VE OLİGARŞİNİN TECRİT SALDIRISINA KARŞI 7 YIL DİRENDİK
GÖZALTI, KATLİAM, TECRİT... BU SALDIRILARINIZ
BİZE VIZ GELİR!

MASKELERİMİZLE KARŞINIZDA DİRENMEYE DEVAM
EDECEĞİZ!
Aydın mısınız, yazar mısınız, gazeteci misiniz, politikacı mısınız... her
neyin “uzmanı” ysanız biraz namuslu, onurlu olun...
Bu ülkede adaletin olduğunu söyleyebiliyor musunuz?
Hukukun olduğunu söyleyebiliyor
musunuz?
Demokrasinin, hak ve özgürlüklerin olduğunu söyleyebiliyor musunuz?
Gerçek bir adaletten, hukuktan, demokrasiden bahsetmiyoruz, burjuva
hukukundan, adaletinden, demokrasisinden bahsediyoruz... 12 Eylül’ün
faşist yasalarına bile uymayan bir iktidar var karşımızda...
1 Mayıs görüntüleri, Haziran ayaklanmasının yıldönümündeki görüntüler için herkes 12 Eylül benzetmesi yaptı... Hatta daha beter olduğunu
söyledi...
Sadece İstanbul’da;
50 TOMA, 25 BİN POLİS...
TAKSİM’E ÇIKAN BÜTÜN
YOLLAR KAPATILDI...
VAPUR, METRO, METROBÜS,
OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL
EDİLDİ...
OKMEYDANI, ÇAYAN, GAZİ,
ARMUTLU, SARIGAZİ, 1 MAYIS,
GÜLSUYU.... BÜTÜN YOKSUL
MAHALLELERİ ABLUKA ALTINA ALINDI... TÜM TÜRKİYE’DE
SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ!...

O maskeleri
takmamızın nedenini
herkes de çok iyi biliyor.
Nedeni faşizmdir. O
maskeleri halktan
yüzümüzü saklamak için
değil, -biz halkız zatenfaşizmin terörüne karşı
bir önlem olarak
takıyoruz...

154 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI...
NE YAPACAĞIZ? FAŞİZME
TESLİM Mİ OLACAĞIZ?
PROTESTO HAKKIMIZ DAHİ
TERÖRLE ENGELLENİYOR!..
NE YAPACAĞIZ?
Biz direniyoruz...
Burjuvazinin tuzu kuruları... Bize
akıl vermekten vazgeçin... Biz direniyoruz. Faşizme teslim olmayacağız...
O maskeleri takmamızın nedenini herkes de çok iyi biliyor. Nedeni faşizmdir. O maskeleri halktan yüzümüzü saklamak için değil, -biz halkız
zaten- faşizmin terörüne karşı bir
önlem olarak takıyoruz...
Bu tür psikolojik harp saldırılarıyla, yalanlarla, demagojilerle tecrit
politikalarıyla bizi faşizme karşı direnmekten vazgeçireceğinizi, düzen
içine çekeceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz...
FAŞİZM SUÇTUR! İNSANLIK
DIŞI BİR YÖNETİM BİÇİMİDİR!..
BİZ FAŞİZMİN İKTİDARINI YIKMAK, HALKIN İKTİDARINI KURMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
Faşizme karşı her türlü araçla direnmek meşrudur... Biz bu uğurda şehitler veriyoruz... 14 yaşında Berkinler’imiz katlediliyor...
AKP, yalan, iftira dolu propagandayla kimi hedef alırsa bastırıp susturuyor... Biz AKP’nin bastırıp susturduğu kesimlerden değiliz...
Katliamlar, tecritler, tutuklamalar,
iftiralar, yalanlar, psikolojik savaş
saldırıları bize sökmez...
Emperyalizmin ve oligarşinin
bütün bu saldırılarına karşı 7 (yedi)
yıl direndik... 122 şehit verdik... Bizi
teslim alamadılar... Bizi halktan
tecrit edemediler...
Bırakın bu zırvaları... Halk düşmanı AKP’nin aleti olmayın. Bizi
hiç kimse halktan tecrit edemez...
AKP’nin o “marjinal” söylemlerinin hiçbir karşılığı yoktur...
Marjinal olan sizlersiniz... Gidin
halkın yaşadığı mahallelere... her
evinde, her sokağında Cephe var o

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!
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mahallelerin...
“Devrimciler marjinal gruplar”mış... Hadi oradan... AKP, o mahallelere ancak TOMA’larıyla, akrepleriyle, kar maskeli katil polisleriyle girebilir... Devrimciler o mahallelerde yaşıyor... Orada yaşayan
halkın çocukları... Kimi kimden tecrit edeceksiniz...
Karşımızda halk düşmanı bir iktidar var. Her gün şafak operasyonlarıyla güne başlıyor halkımız. Gaza
boğulmayan tek bir gün yok.
Adalet için boykot yapan 14 yaşındaki çocuklarımızın üstüne kurşun
yağdırılıyor.
İnsanlarımız cemevinin bahçesinde katlediliyor...
Halkın evleri yağma ve talan edilip ellerinden alınmak isteniyor...
Uyuşturucu, fuhuş, kumar... her türlü pisliklerle halkımız yozlaştırılmak

isteniyor...
Devrimcilerin örgütlü olduğu hiçbir mahallede AKP bu politikalarını
hayata geçiremiyor...
Bu mahallelerde faşizmin adaleti
değil, halkın adaleti işliyor...
AKP’nin TOMA’ları, akrepleri,
katil polisleri hergün bunun için saldırıyor mahallelerimize...
Faşizm her türlü alçakça yöntemleri kullanacak, terör estirecek, devrimciler faşizme karşı direnirken yüzünü maske ile kapatınca suçlu olacak...
Niye? Nasıl direneceğimizi sizden
mi öğreneceğiz? AKP’nin katil polisleri şafak operasyonlarıyla mahallelerimizi basmaya geldiğinde karmaskesi takıp ellerinde Amerikan
yapımı otomatik silahlarla geliyorlar...
Onlara sesinizi çıkartmazsınız...

Beyinlerimiz gaz fişekleriyle asfaltlara akıtılıyorsa, 14-15 yaşındaki çocuklarımızın üstüne kurşun yağdırılıyorsa, cenazesini kaldıran insanlarımız cemevi bahçesinde katlediliyorsa... biz elbette yüzümüze maske takacağız... Her türlü silahla faşizme karşı direneceğiz... Bizim üzerimize kurşunlar yağdırılırken bizim
elimiz armut toplamayacak... Her
türlü araçla halkımız da kendini koruyacak.
Maske takmak bir tercih değil, faşizm koşullarında zorunluluktur...
O maskelerimizin anlamını halkımız çok iyi biliyor... Maskelerimiz
direnişin, onurun, adaletin simgesidir...
O maskeler hırsızlığın, rüşvetin,
karaparanın, namussuzlukların üstünü örtmek için değil, açmak için takılmaktadır.
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Kızıl Maskeliler Halktır, Asıl Terörist Devlettir!
Günlerdir kızıl maskeler üzerinden dönüyor tüm tartışmalar! AKP’nin polisinin halkın üzerine sıktığı kurşunlar, katlettiği Uğur Kurt değil, devrimcilerin kızıl fularları konuşuluyor...
Galatasaray Lisesi önünde 1 Haziran’da “kızıl maskelerle” eylem yapmak isteyen Halk Cepheliler’e katil polisin saldırmasıyla 30’un üzerinde Halk Cepheli gözaltına alınmıştı.
Yaşanan gözaltılardan birkaç saat sonra kızıl maskelerini kuşanmış iki Halk Cepheli hazırladıkları ozaliti açarak yine saldırının yaşandığı yerde Galatasaray Lisesi’nin
önünde eylem yaptılar. Katiller cezalandırılıncaya kadar
kızıl maskelerini takmaya devam edeceklerini belirten
Halk Cepheliler “Adalet İstiyoruz” sloganını attılar. Bir
kaç dakikalık konuşmadan sonra oturma eylemine geçen
iki Halk Cepheli’yi o esnada oradan geçmekte olan halk
büyük bir ilgi ile izlediler.
Polisler eylemin sürmesine ve halktan gelen desteğe

6

daha fazla dayanamadılar ve iki devrimciyi gözaltına almaya çalıştılar. İki devrimci yerlerde sürüklenirken halk
devrimcileri sahiplenerek polise tepki gösterdi. Polis bir
kadını gözaltına almakla tehdit edince kadın da “ne duruyorsun, hadi alsana gözaltına beni” cevabını verdi.
Alican Demirtaş ve Ekim Polat polis arabasına zorla bindirilerek gözaltına alındılar.
3 gün boyunca gözaltındaki Halk Cepheliler’e polis,
su ve şeker vermedi. Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile devrimcileri, halkı katleden polis, Cepheliler’e de İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’nde işkence yapmıştı. Halkın Hukuk Bürosu, yoğun bakımda bulunan Hasan Gürbey ve
Sercan Ahmet Arslan’ın bilinçlerinin açıldığı ve hastaneden çıkarılıp emniyette gözaltında tutulduklarını belirtmişti. 2 Haziran günü 18 yaşın altındaki çocuklar serbest bırakılırken, bir sonraki gün 7 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer gözaltılar savcılıktan serbest bırakıldı. Geç saatlere kadar süren mahkeme
sonucu diğer 7 kişi de serbest bırakıldı.

BOYKOT VE KIZIL FULARLAR BİR TERCİH DEĞİL

HALKIMIZ!
ALEVİSİYLE, SÜNNİSİYLE DİN
BEZİRGANLARINA KANMAYIN!
ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASI
ÇIKARTMAYA ÇALIŞAN
AKP’DİR!
YAŞASIN HALKLARIN
KARDEŞLİĞİ DİYEREK HALKI
BİRLEŞTİREN
DEVRİMCİLERDİR!
EN BÜYÜK PROVOKATÖR
FAŞİST, KATİL DEVLETTİR!
CEPHE YILDIZLI KIZIL
FULARLARIMIZ DİRENİŞİN VE
ADALETİN SEMBOLLERİDİR!
AKP, MİLYONLARI DEVRİMCİ
POLİTİKALARI ETRAFINDA
BİRLEŞTİREN CEPHE’Yİ
“MASKELİLERLE ARANIZA
MESAFE KOYUN”
DEMAGOJİLERİYLE HALKTAN
TECRİT ETMEK İSTİYOR!
CEPHELİLER ALEVİSİYLE,
SÜNNİSİYLE, KÜRDÜ, TÜRKÜ,
LAZI, ÇERKEZİYLE… HALKIN
EN ONURLU EVLATLARIDIR!
ASLA TECRİT EDİLEMEZ!
HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ
GÜÇLE FAŞİZMİ DÖKTÜĞÜ
KANDA BOĞACAĞIZ!
Faşizmin olduğu yerde her türlü
araçla direnmek meşrudur.
Çünkü faşizm emperyalizmin en
gerici, en şovenist, en kanlı diktatörlüğüdür.
Bugün en somut haliyle AKP iktidarı tarafından uygulanmaktadır.
Cephe, emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi
mücadelesi vermektedir. Faşizmin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kurmak
için savaşmaktadır…
Bu uğurda Mahirler’den bugüne
44 yıllık tarihinde 600’ün üzerinde
şehit verdi..

Biz devrimciyiz; hayalperest değiliz…
İkinci Paylaşım Savaşı’nda Sovyet
halkı Hitler faşizmini yenmek için
24 milyon şehit verdi… Biz de faşizmin iktidarına son vermek için daha
çok şehit vereceğimizi biliyoruz…
Şehitler pahasına verilen bir mücadeledir faşizme karşı mücadele…
Eğer halk düşmanı AKP politikalarının bir parçası değilseniz, Cephe
hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi
bu gerçeklik içinde yapmanızı belirtiriz…
Aşağıdaki satırları dikkatle okuyun;
halk düşmanı AKP’nin besleme medyası Yeni Şafak yazarlarından İbrahim
Karagül’ün yazısıdır.
“DHKP-C'nin bu kadar merkezileşip, toplumsal tabana hitap etmesi,
bunun desteklenmesi, ülke genelinde
yaygın eylemlere girişebiliyor olması,
daha önce sadece Alevi hassasiyetlerini istismar ederken şimdi Türkiye'deki tüm muhalefet alanlarını
doldurmaya çalışması bir rastlantı
değildir...” diyor.
Okmeydanı’nda Uğur Kurt’un
Cemevi bahçesinde polisler tarafından
katledilmesinden sonra AKP tarafından
Türkiye çapında yüz binleri devrimci
politikaları etrafında birleştiren Cephe’yi halktan tecrit etmek için, yalan
ve demagoji üzerine kurulmuş yoğun
bir kampanya başlatıldı. Karagül’ün
yazısı bu kampanyanın nedenini ortaya
koymaktadır.
AKP’nin bu kampanyasına “kerameti kendinden menkul” kimi kurum
temsilcileri, burjuva basının sözde
“demokrat” köşe yazarları ve CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
da katıldı…
Hep bir ağızdan “yüzüne maske
takanlarla aranıza mesafe koyun”
diye halka çağrı yapıyorlar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Yüzü maskeli, elinde silah

olay yaratan kişilere karşıyız. Bunlar
kimse çıkarsınlar. Şimdi toplumda
kutuplaşmayı yaratanlar kimler? Hükümetin bir an önce bunu çıkarması
lazım...”
Yüzüne maske takanların kim olduğunu herkes biliyor... “toplumda
kutuplaşmayı yaratanlar”ın kim olduğunu da herkes biliyor. Tabii ki Kılıçdaroğlu da biliyor... Kaldı ki, yüzüne
maske takanlar kim olduklarını hiçbir
zaman saklamadılar. Ancak, AKP’nin
saldırı kampanyasıyla birlikte “kim
bunlar” diyerek devrimcileri “şaibeli”
bir duruma düşürmeye çalışıyorlar ve
halka “uzak durun” diyorlar.

Alevi Bektaşi Federasyonu
(ABF) Genel Başkanı
Selahattin Özel Alevi
Halkımızı AKP
Politikalarına Yedekliyor!
AKP’nin “yüzüne maske takanlarla
aranıza mesafe koyun” diyerek başlattığı tecrit saldırısının arkasından
harekete geçen kurum temsilcilerinden
birisi de Alevi Bektaşi Federasyonu
(ABF) Başkanı Selahattin Özel oldu...
Selahattin Özel, “olayın arkasında
MİT var” diye açıklama yaptı.
Selahattin Özel’in açıklamasına
bakıyoruz: Hangi bilgiye, belgeye dayanarak yapıyor bu açıklamayı? Hiçbir
somut veri yok elinde...
Kendi kafasından bir senaryo uyduruyor ve tespiti yapıyor...
8 Kasım 2009 tarihinde, belediye
otobüsüne molotof atılması olayının
daha sonra basında çıkan “MİT tarafından yapıldığı” haberleri üzerine
Okmeydanı’ndaki eylemlerin arkasında da MİT’in olduğunu söylüyor.
Tekrar tekrar soruyoruz ve cevap
istiyoruz... MİT TARAFINDAN YAPILDIĞINI NEYE DAYANARAK
SÖYLÜYORSUN? HANGİ İLGİYE,
BELGEYE DAYANARAK SÖYLÜ-

YORSUN?
etmek istiyor... Ve “maskeliler
CEVAP İSTİYORUZ
ile aranıza mesafe koyun”
SENDEN!
diye bir kampanya başlattı...
Birazcık yürekli olun...
Tekrar “Alevi açılımı”ndan bahLafa gelince “şu kadar üyesi
setti... Hemen atladınız üstüne...
olan kurumun başkanıyım”
Yaşananlardan ne zaman ders
dersiniz...
çıkartacaksınız...
Bugüne kadar Alevi halTayyip Erdoğan ağzından
kımıza yönelik saldırılar karçıkan her kelimede halkımıza
şısında ne yaptınız?
hakaret yağdırıyor... Alevi halAlevi halkımızın çoğunkımızı faşist düzene yedeklelukta yaşadığı Okmeydameye ne kadar da gönüllüsünı’nda, Gazi’de, Çayan’da,
nüz...
Küçükarmutlu’da, 1 MaKatliamların hesabını sorOkmeydanı’nda 22 Mayıs
yıs’ta, Sarıgazi’de, Gülsumuyorsunuz... Berkin için, Ha2014’de adalet için dersleri
yu’nda mahallelerimiz her
ziran şehitleri için ADALET
gün kuşatma altında... Halka
istemiyorsunuz, Uğur Kurt’un
boykot eden Dev-Genç’lilerin
yönelik saldırıların olmadığı,
katillerini değil, Faşist AKP iküzerine kurşun yağdıran polis
mahallelerimizin gaza boğultidarına karşı direnenlerin yümadığı neredeyse tek bir gün
züne taktıkları maskeyi tartışıcemevi avlusunda
yok... Şimdiye kadar siz ne
yorsunuz...
Uğur Kurt’u katletti!
yaptınız? Bugüne kadar neNe yapacaklardı faşizm koredeydiniz?
şullarında? Başbakanın talimaCemevlerine bugüne kadar
tıyla katlediliyor insanlarımız...
aranıza mesafe koyun” diye talimat
defalarca kez gaz bombası atıldı... Siz
Hırsız, katil Erdoğan “kimse bana
verince koro halinde saçmalamaya
nerdeydiniz? En son Cemevi bahçesinde
karşı direnmesin” diyor... “Yüzünüzbaşladınız...
Uğur Kurt’un katledilmesine kadar fadeki maskeleri çıkartın” diyor...
Maskelilerin kim olduğunu, kim
şizmin terörü pervasızlaştı... Siz hala
Devrimciler yüzüne maske takınca
olmadığını, maskeyi neden taktıklarını
katilleri sorgulayacağınız yerde direnen
polis teşhis edemiyor çünkü... Masadınız gibi biliyorsunuz...
devrimcileri, halkı suçluyorsunuz.
keler AKP faşizmine karşı direnişin
Alevisiyle, Sünnisiyle halkımızın
Bu mahallelerde yüzüne maske
sembolü oldu... AKP o maskelerde
en onurlu evlatlarıdır onlar. Alevi
takanlar faşizme karşı direnen halktır
iktidarının sonunu görüyor... Sizin
halkımıza her gün hakaretler yapan,
halk!..
derdiniz nedir?
Cemevi bahçesinde insanlarımızı katAlevisiyle, Sünnisiyle devrimciDevrimcilerin yüzlerini kapattığı
leden, 14-15 yaşındaki çocuklarımızın
lerin öncülüğünde faşizme karşı omuz
fularlar faşizmin tutuklama terörüne
üzerine kurşun yağdıran AKP’ye seomuza direniyor halkımız...
karşı bir önlemdir... O fularlar, hırsızsinizi çıkartmazsınız...
lığın, katliamların, namussuzlukların
O maskeler; direnişin, onurun ve
Kurulduğunuz koltuklarda konuşaüstünü örtmek için takılmıyor... Bütün
adaletin
sembolleridir...
Faşizm
kocağınıza gidin o mahallelere bakın...
bunların üstünü açmak için takılıyor.
şullarında maske takmayıp da ne yaMaske takanların kimler olduğunu, neAdalet istemek için takılıyor. Faşizmin
pacaklardı?
den maske taktıklarını görürsünüz...
maskesini düşürmek için takılıyor...
Tuzunuz kuru ahkam kesiyorsuŞimdi hepiniz Berkin Elvan’ı sanuz... Alevi halkımızın tapusunu elehiplenir oldunuz... Berkin Elvan şehit
Alevi-Sünni Çatışması
nizde sanıyorsunuz... Aleviler katledüşene kadar nerdeydiniz?
Çıkartmaya Çalışan
dilirken, evlerine çarpılar atılırken,
Berkin Elvan’ın katilleri bulundu,
mahallelerimiz her gün gaza boğuama ellerini kollarını sallayarak halka
AKP’dir!
lurken ortalıkta yoksunuz ya da bu
saldırmaya, gaz fişeği atmaya devam
Devrimcileri Alevi halkımızdan tecrit
zulmü seyrediyorsunuz...
ediyorlar... O maskeliler Berkin Elvan
etmek için AKP’nin yalan ve demagoDirenenlere de “olayın arkasında
için adalet istiyorlar... “Katilleri bulduk
jilerinden birisi de devrimcilerin “Alevi
MİT
var” diyorsunuz?
cezalandırılsın” diyorlar...
hassiyeti üzerinden Alevi-Sünni çaGidip sordun mu Okmeydanı haltışması çıkartmak istediği”dir...
Siz ne yapıyorsunuz? AKP’ye yalkına;
yüzünüze niye maske takıyorBu tam da AKP zihniyetine göre
taklık...
sunuz diye? Eğer onların kim oldukalçakça bir demagojidir, gerçeklerin
Berkin Elvan’ın da elinde sapan
larını bilmiyorsan Okmeydanı’na gidip
çarpıtılmasıdır...
yüzünde maske var...
sorsaydın, sana söylerlerdi kim olMaraşlar’ı, Çorumlar’ı, Sivaslar’ı,
Ne diyorsunuz siz? Ne konuştuduklarını...
Gaziler’i yapan kimdir?... Bu devletin
ğunuzun, ağzınızdan çıkan kelimelerin
AKP, Cephe öncülüğünde direnen
tarihi katliamlar tarihidir... Tarih bofarkında mısınız?
halkımızla
Cephe
arasına
duvarlar
yunca yüz binlerce Alevi’yi katleden
Tayyip Erdoğan, “maskelilerle
örmek istiyor... Cephe’yi halktan tecrit
bu devlettir.

Alevi-Sünni tüm halkların kardeşliğini, birliğini savunan sadece devrimcilerdir... Bunu en iyi bilen yine
Alevi halkımızdır...
Çünkü devrimciler bilir ki, sömürü
düzeni yıkılmadan, faşizmin iktidarına
son verilmeden, Alevisiyle, Sünnisiyle,
Kürdü’yle, Türkü’yle halklar özgür
olamaz...
Alevi-Sünni çatışması çıkartmak
isteyen AKP iktidarıdır... AKP’nin
faşist iktidarını korumak için başvurmayacağı alçaklık yoktur... Egemenlerin politikasıdır halkları bölerek,
parçalayarak, birbirlerine düşmanlaştırarak yönetmek...
Şu sözler bizzat Tayyip Erdoğan’ın
ya da onun zihniyetine ait sözlerdir...
- “Alisiz Aleviler”
- “Ateist Aleviler”
- "Nusayrilik sapık Aleviliktir"
- "Senin abdestin var mı? Gusül
abdesti aldın mı sen"
- "O cemevi bir ucube olarak yapıldı orada. Hala kaçaktır. Ruhsatı
yoktur. Karacaahmet Türbesi’nin
yanında ucube olarak durur"
- "Cem namazın yerini tutamaz"
- "Cemevi ibadethane değildir"
- "Cemevi cümbüşevidir"
- "Alevinin kestiği yenmez"
- “Mum söndü yapıyorlar”
- “Pir Sultan’ın ‘Açılın kapılar
şaha gidelim’ diye medet arama
dönemi asırlar öncesi dönemde kalmıştır”
Alevi halkımıza bu hakaretleri yapanlar devrimcilere “Alevi-Sünni çatışması yaratmak istiyor” diyorlar...
“Alevi hassiyeti üzerinden halkı birbirine düşürmeye çalışıyor, provokasyon çıkartıyor” diyorlar...
EN BÜYÜK PROVOKATÖR
DEVLETTİR...
Her türlü kontrgerilla yöntemleriyle
halkları birbirine düşmanlaştıran, devrimci mücadelenin önünü kesmek
için kitle katliamlarından, Alevi Sünni çatışması çıkartmaktan çekinmeyen bu katil devlettir...

Halkımız!
Cephe Yıldızlı Kızıl
Fularlarımız Direnişin,
Adaletin ve Onurun
Sembolleridir!
Bugün halkımızn en temel talebi

adalettir... Adaletsizlik öyle boyutlara
ulaşmıştır ki, ekmekten, sudan, havadan daha önemli bir duruma gelmiştir. Çünkü adaletin olmadığı yerde
halkımız için ekmek de, su da, hava
da yok... Mahkeme kararlarına rağmen
derelerimizin, ırmaklarımızın üzerine
tekeller için HES projeleri yapılmaya
devam ediyor..
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına rağmen Alevi halkımızı
asimile etmek için çocuklarımıza zorunlu din dersleri okutulmaya devam
ediyor...
Hukuk diye bir şey yok... AKP’lilerin bütün hırsızlıkları, yolsuzlukları,
pislikleri ortaya saçıldı... Buna rağmen
hırsızlar değil, hırsızlığı ortaya çıkaranlar yargılanıyor.
Haziran Ayaklanması’nda katledilenlerin katilleri ellerini kollarını
sallayarak halkın üzerine kurşun yağdırmaya devam ediyor...
AKP faşizmine karşı direnirken
yüzümüze maske takmayıp da ne yapacağız?
O maskeler bir tercih değil, faşizme
karşı direnişte zorunluluktur.
Adalet istediğimiz için üzerimize
kurşunlar yağdırılıyor... Gözaltına alınıyor, işkencelerden geçiriliyor, tutuklanıyor ve katlediliyoruz...
Maske takmayalım da ne yapalım?
Cepheliler’e “yüzünüze maske
takmayın” demek; faşizme karşı direnmeyin demektir!
Cepheliler’e yüzünüze maske takmayın demek; adalet istemeyin demektir!
Cepheliler’e yüzünüze maske takmayın demek; Berkin Elvan’ın, Haziran şehitlerinin, Soma’da katledilen
devrimcilerin katilleri yargılanmasın
demektir...
Hayır! Biz maske takmaya devam
edeceğiz...
Çünkü biz; faşist AKP düzenini
yıkmak için savaşıyoruz... Faşizmin
iktidarı faşizmin önünüze koyduğu
sandıklarla yıkılmaz... Faşizmin iktidarına son vermeden hiçbir hak ve
özgürlüğün kullanılmasının garantisi
yoktur.
Ayrıca faşizm AKP iktidarından
ibaret de değildir... Faşizm oligarşinin
yönetme biçimidir... AKP gider CHP
gelir... CHP’nin iktidar ortağı olduğu
90’lı yıllar boyunca nasıl ki, katliamlar,

kayıplar, infazlar hiç durmamışsa, faşist düzen yıkılmadığı sürece yeni
gelen iktidarlar faşist terörü uygulamaya devam edeceklerdir...

Alevi Halkımız!
Kerameti Kendinden
Menkul Alevi
Bezirganlarına Kanmayın!
AKP faşizmine karşı direnişi göze
alamayanlar Alevi bezirganı İzzettin
Doğanlar’ın yolundan ilerliyor...
Faşizmin karşısında susmanın, direnmemenin adı “olgunluk” oldu...
Uğur Kurt’un Cemevi bahçesinde
katledilmesinin ardından Alevi halkımızın ne kadar “Olgun” olduğu
vaaz ediliyor... “Olgunluk”tan kastedilen ise “zulmün karşısında sessiz
kalmak”tır... Susmak direnmemektir.
Hayır!
Alevi halkımızın tarihinde zulme
sessiz kalmak, zalime boyun eğmek
yoktur.
Alevi halkımız tarihleri boyunca
İmam Hüseyin'in şu sözlerini kendilerine rehber edinmiştir: “Zalimin
zulmüne karşı çıkmamak, mazluma
yapılacak en büyük kötülüktür. Ben
zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalime karşı gelerek
bulacağım ölümü ise yücelik sayarım.”
İmam Hüseyin’in mirasını yaşatan
bugün devrimcilerdir. Alevi halkımız
bunu bilir ve onun içindir ki, devrimcilerle kopmaz bir bağla bağlıdırlar... Faşist iktidarlar karşısında devrimcilerin yanında olmuşlardır.
AKP, yalan ve demagojilerle devrimcilerle Alevi halkımız arasına duvarlar örmeye çalışıyor... İzzettin Doğan ve onun yolunda yürüyen Selahattin Özel gibileri de bu duvara harç
taşıyorlar...

Yeni Alevi Açılımı
Aldatmacadır!
AKP İktidarı
Alevi Halkımızın
Hiçbir Talebini Çözemez!
AKP’nin Cephe’yi Alevi halkımızdan tecrit etme saldırısıyla aynı günlerde
“yeni alevi açılımı” da gündeme geldi...
Tam bir riyakarlık, tam bir ikiyüzlülük,
tam bir aldatmaca. Bir taraftan hırsız,

katil halk düşmanı Erdoğan “Alevi
açılımı”ndan bahsediyor, diğer taraftan
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler,
"Aleviler kendilerini Müslüman olarak addettikleri için İslam'ın mabedi
de mescittir, camidir. Dolayısıyla burada taviz vermemiz söz konusu olamaz" diyor. (Hürriyet, 31 Mayıs 2014)
Alevi halkımız, AKP’nin açılımları halkı aldatmak içindir. Bu düzen
Alevisiyle, Sünnisiyle halkın hiçbir
sorununu çözemez...
Bu iktidar Alevi halkımızın inançlarına saldırdığı gibi iktidarlarının
Sünni halkımızın inanç istismarı üzerinden sürdürmektedirler...
Bugün Alevi halkımızın en temel
sorunu demokrasi sorunudur... Faşizmin iktidarında halkımızın hiçbir
kesimi inançlarını yaşayamaz... Onun
için bugün temel sorunumuz faşizmin
iktidarını yıkmaktır... Halkımız ancak
halkın iktidar olduğu yeni bir sistemde
inançlarını özgürce yaşayabilirler...
Bugün Alevi halkımızın inanç temelinde yürüttüğü mücadele de, hedefine faşizmin iktidarını yıkmayı

koymalıdır... Faşizm iktidar olduğu
sürece inançlar özgürce yaşanamaz...
Onun için Alevi halkımızın yeri
faşizmi yıkmak için savaşan Cephe
saflarıdır...

Sonuç olarak;
1- AKP, yeni katliamlarla ADALET mücadelemizi engellemek istiyor.
2- Okmeydanı’nda Dev-Genç’lilerin “Berkin Elvan, Haziran şehitleri
ve Soma’da katledilen madenciler
için adalet istiyoruz” diyerek başlattıkları boykota saldırdı. Direnen
Dev-Genç’lilerin üzerine kurşun yağdırdı... Bu saldırıda Uğur Kurt’u
cemevi bahçesinde katletti...
3- Polis saldırılarına karşı direnen
Cepheliler’in yüzlerine taktıkları fularlar güvenlik için takılmaktadır!
Halkımız kızıl fularlıların kim olduklarını çok iyi tanımaktadır!
4- Kızıl fularlarımız direnişin,
adaletin ve onurun sembolüdür!
Okmeydanı’nda, Gazi’de, Çayan’da, Sarıgazi’de, 1 Mayıs’ta, Gül-

Adım Adım Adalete Doğru
Dev-Genç’liler Berkin için adalet,
tutsak ögrenciler için özgürlük sloganıyla adım adım Ankara’ya yürüyorlar. 4 Haziran günü İstanbul Kartal
Meydanı’nda biraraya gelen 100 kişilik Dev-Genç kitlesi sırtlarında çantalarıyla heyecanla yola çıkmayı beklediler. Saat 14.00’da “Tutsak Öğrenciler Değil Berkin’i Vuranlar Cezalandırılsın”, “Berkin İçin Adalet
Tutsak Öğrenciler İçin Özgürlük İstiyoruz” ve “Berkin İçin Adalet Tutsak
Öğrencilere Özgürlük İçin Ankara’ya
Yürüyoruz” yazılı pankart arkasında
toplanarak eylemlerini başlattılar.
Dev-Genç’liler bu halkın evlatlarıdır
ve halkın tüm sorunları kendi sorunlarıdır aynı zamanda. Berkin’in katilleri
adalet mücadelesi sonucu ortaya çıkarılmış olsa da hala ellerini kollarını
sallayarak geziyor. Dev-Genç’liler Berkin Elvan’a adalet için Ankara’ya yürüyor. AKP şafak baskınları ve daha
birçok gözaltılarla yüzlerce öğrenciyi
hapishanelerde tutsak etti. Tutsak öğ-

renciler değil Berkin’in katillerinin cezalandırılması için adım adım Ankara’ya yürüyorlar. Yapılan açıklamada
öğrencilerin yerlerinin hapishaneler
olmaması gerektiğini de belirten DevGenç’liler, onları özgürlüklerine kavuşturmak için her şeyi yapabileceklerini söylediler. Basın açıklamasının
ardından halaylar çeken Dev-Genç’liler
çevredeki birçok insanın ilgisini çekti.
Tekrar pankartın arkasında toplanan
Dev-Genç’liler Ankara Caddesi’nden
doğru adım adım Ankara’ya yürümeye
başladılar. Kartal’ın içinden çevreyoluna
çıkan Dev-Genç’liler otoyolun kenarından yürümeye devam ettiler. Ve 10
Haziran’da da Ankara’ya varmayı hedefliyorlar.
Dev-Genç’lilerle dayanışmak için
aşağıdaki irtibat numaralarını kullanabilirsiniz.
Ankara Yürüyüş
İrtibat Numarası: 0534 738 19 04
Bursa Merkez: 0554 881 52 83
Bursa Gemlik: 0530 172 48 10

suyu’nda halk Cephe’nin öncülüğünde
direndiği için, AKP politikalarına teslim olmadığı için saldırıyor!
5- Alevisi’yle, Sünnisi’yle Cephe
önderliğinde direnen halkı; AleviSünni çatışması kışkırtmasıyla bölüp
parçalamak isteyen AKP’dir!
6- AKP, iktidarını Alevi düşmanlığı ve Sünni halkımızın inançlarının
istismarı üzerine inşa etmiştir. Alevi
halkımızın hiçbir talebini karşılayamaz!
7- Alevi halkımız; Alevi bezirganlarına kanmayın! Zalimin karşısında
susan Alevi bezirganları halkımızı düzene yedeklemeye çalışıyorlar
8- Devrimciler bölmez birleştirir...
Faşizmin iktidarını Alevisi, Sünnisi,
Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap... tüm
halklar, tüm milliyetler, tüm inançlar
birleşerek, direnerek, savaşarak yıkarız...
9- Kültürümüzle, inançlarımızla,
değerlerimizle, eşit, özgür, bağımsız,
sömürünün olmadığı demokratik bir
ülkeyi kurmak için tüm halkımızı Cephe saflarında direnmeye çağırıyoruz!

DÜZEN PARTİSİ CHP FAŞİZME KARŞI SAVAŞAMAZ

AKP’YE SUÇ ORTAKLIĞI YAPAR
“Maskeliler”!..
Başbakan Tayyip Erdoğan, Gazeteci Ahmet Hakan, ABF Genel Başkanı Selahattin Özel, CHP yöneticisi Haluk Koç ve son olarak da CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
aynı nakaratı tekrarladılar...
Söz konusu devrimciler olunca,
söz konusu düzeni korumak olunca
nasıl da biraraya geliyorlar; Erdoğan’ı,
Hakan’ı, Özel’i, Kılıçdaroğlu’su...
Söylemleri adeta tek bir kalemden
çıkmış gibidir. O çokça söyledikleri
gibi adeta “bir yerden düğmeye
basılmışçasına” harekete geçerler.
Çoğu kez onlara birilerinin emir vermesi de gerekmez. Düzeni koruma
refleksidir gösterdikleri. Sola, devrimcilere, halka düşmanlık refleksidir sergiledikleri.
Ölen, öldürülen biziz. Kafası parçalanan, beyni sokaklara akıtılan, işkence gören biziz. Yargılanan, onlarca
yıl tutsak edilen biziz. Ancak Kemal
Kılıçdaroğlu, tıpkı Tayyip Erdoğan’ın
yaptığı gibi bizi suçlu çıkarıyor.
Adalet isteyen biziz. Ancak Kemal
Kılıçdaroğlu tıpkı Tayyip Erdoğan’ın
yaptığı gibi adalet talebimizin üstünü
örtüp halkın sorunu “maskeliler”miş
gibi bilinçli olarak devrimcilere saldırıyor...

Hak Aramak,
Adalet İstemek
Provakasyon mu?
“Hükümetin insanları tahrik etmek
için provakasyonlara başvuracağını
bütün yurttaşlarımın bilmesini isterim.
En son taziyeye giden bir yurttaşımızın bir polis kurşunuyla öldüğünü
dün öğrendik. Bu çok önemli bir gelişmedir. Kendi vatandaşını öldürüyor. Bu işin birinci cephesi.” (CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu)
Ey Kılıçdaroğlu!
Bu ülkede polisin, jandarmanın
devletin kurşunuyla ilk kez bir vatandaş ölmedi. Sen sayısını bilmezsin
bile. Her karşılaştığınızda sanki dev-

let ilk kez öldürmüş gibi davranırsınız. Adalet duygunuz yoktur. Adalet
isteyemezsiniz. Hesap soramazsınız.
Çünkü bu düzen sizin düzeninizdir.
Çünkü sizin halkla hiçbir ilginiz yoktur.
Bırakalım AKP iktidarını, sözde
sol ve halkçı maskeli CHP, SHP dönemlerinde devrimciler, halkımız
katledildiler.
Gerçek yüzleri defalarca ortaya
çıkmıştır. ‘90’lardaki DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde İnsan
Hakları Bakanı Mehmet Kahraman bizzat devrimcilerin infazına katılmıştır. İnfazı seyretmiş, infaz sonrası tepkiler üzerine “fiili infaz yoktur” diye açıklama yapmıştır. Böylelikle devrimcilerin infazını meşrulaştırmaya ortak olmuştur… 2 Temmuz 1993 Sivas’ta 35 insanımız
kendi dönemlerinde yakılmıştır…
12 Mart 1995 Gazi katliamı yine
kendi döneminde yapılmıştır…
Ne zaman bir katliam olsa, ne zaman bir faşist saldırı olsa ve buna karşı bir direniş, bir karşı koyuş olsa düzenin sahipleri hep bir ağızdan bağırırlar: “terörün oyununa gelmeyin”, “sağduyumuzu koruyalım”,
“provakasyona dikkat”. İşte Okmeydanı’nda iki insanımızın devlet tarafından katledilmesi sonrası yaptığı
açıklamayla Kılıçdaroğlu ve CHP
kimden yana olduğunu ortaya seriyor:
“İşin ikinci cephesi şu; eli silahlı, yüzü maskeli insanlardan kaçının.
Bunlar provakasyon yapıyorlar. Biz
kendi ülkemizde, kendi insanımıza
karşı yüzünü gizleyip, elinde tüfeklerle ya da başka öldürücü aletlerle
gezen insanları istemiyoruz. Biz ülkemizde huzur istiyoruz. Bu provakasyonlara karşı her yurttaşımın dikkatli olmasını isterim. Hükümet yapıyor bu provakasyonları. Dolayısıyla
bu konuda hiç kimse hükümetin provakasyonlarına, oyunlarına gelmemeli. Herkesin dikkatli olması lazım.” (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu)

Bakın Soma’yı hemen gündemden
düşürdüler. Okmeydanı’nda, Haziran
ayaklanmasında katledilen insanlarımızın sorumlularını tartıştırmıyorlar
hiç. Adalet isteyen, bunun mücadelesini veren, bedelini ödeyen devrimcilere saldırıyorlar.

“Maskeliler”e
Yönelik Saldırı
Düzenin Korkusunun
İtirafıdır
AKP, Cephe’yi halktan tecrit etmek için “yüzü maskeliler” diye bilinçli bir saldırı başlattı… CHP, Alevi
dernekleri, burjuva basın buna hemen
uydular… Peş peşe devrimcilere saldıran, onları halktan ayırmaya çalışan
açıklamalar yaptılar.
Ey Kılıçdaroğlu!
Sen maskelilerin kim olduğunu
çok iyi biliyorsun. Biz de senin kim
olduğunu çok iyi biliyoruz.
Senin ve partinin misyonu halkımızı düzen içinde tutmaktır. Halkımızın, düzene alternatif olan Cephe
saflarına katılmasını engellemektir.
Tayyip’in korkusunu, düzenin
korkusunu –ve tabi CHP’nin korkusunu- AKP’li Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül itiraf ediyor:
“DHKP-C'nin bu kadar merkezileşip, toplumsal tabana hitap etmesi,
bunun desteklenmesi, ülke genelinde
yaygın eylemlere girişebiliyor olması, daha önce sadece Alevi hassasiyetlerini istismar ederken şimdi Türkiye'deki tüm muhalefet alanlarını
doldurmaya çalışması bir rastlantı değildir” diyerek Cephe’nin halkla buluşmasına, yaygınlaşmasına işaret
ederek devam ediyor:
“Daha önce de DHKP-C vardı.
Daha önce de benzer terör eylemleri ve sokak hareketleri vardı. Ama bir
yıldır işin niteliğinin değiştiğini, büyük bir tehdidin beslendiğini görmek
için otuz yıl beklemek büyük bir talihsizlik olacaktır.” (İbrahim Karagül,
Yeni Şafak Gazetesi, 24 Mayıs 2014)

Tayyip Erdoğan’a da, Kemal Kılıçdaroğlu’na da “maskeliler” açıklaması yaptıran korkunun özeti budur.
Bu tavrıyla Kılıçdaroğlu’nun
AKP’den hiçbir farkı yoktur… “Maskeli, molotoflu, eli silahlı vb” diyerek halkı Cephe’den yalıtmak istiyorlar. Devrimcilere yönelik baskı ve
katliamlarına zemin hazırlamak, meşruluk kazandırmak istiyorlar. CHP bu
tutumuyla AKP’nin terör demagojilerinin ortağı durumundadır.
CHP, onyıllardır Alevi halkımızın,
yoksul halkımızın oylarını almaktadır… Ancak halkla ciddi hiçbir bağı
kalmayan, bir avuç küçük burjuva kesimin temsilcisidir… En çok oy aldığı
yerler “laiklik” temelinde AKP gericiliğinden rahatsız olan Ankara’da
Çankaya, İstanbul’da Şişli, Bebek, Nişantaşı, Bakırköy, Kadıköy gibi orta
burjuvaların oturduğu yerlerdir…
CHP’nin halkla birazcık ilgisi olsaydı, düzenin değil halkın cephesinden baksaydı Okmeydanı’nda,
Gazi’de, Armutlu’da, Çayan’da ve
AKP’nin halka saldırdığı her yerde
devrimcilerin, halkın yüzüne neden
kırmızı fular taktığını öğrenirdi…
Maskelilerin kim olduğunu mu
merak ediyor CHP, halkın içine insinler… Halkımıza sorsunlar. Kızıl fularların neden takıldığını halkımız çok
iyi bilir.
Faşizmle yönetilen ve AKP faşizminin azgınca saldırdığı ülkemiz koşullarında kızıl fularlar adalet istemenin, hesap sormanın adı, sembolüdür. Faşist baskı ve yasalara karşı
basit bir kendini savunma aracıdır.
CHP yaptığı açıklamalarla halk
düşmanı AKP’nin saldırılarına ortak olmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun
açıklamaları, onun kişiliğiyle vb ilgili
değildir. CHP’nin karekteristiğidir.
CHP’nin düzenin temsilcisi olduğunun ispatıdır. İki yüzlüce devrimcilere
saldırıyorlar...
“Kendi insanımıza karşı yüzünü
gizleyip, elinde tüfeklerle ya da başka öldürücü aletlerle gezen insanları
istemiyoruz”muş...
Tayyip Erdoğan öyle söyledi, Kılıçdaroğlu da papağan gibi tekrarlı-

yor... Devrimciler kendi insanımıza
karşı kapatıyormuş yüzünü... Nereden
biliyorsunuz? Kime sordunuz? Hergün mahallelerimizde terör estiren faşizmi görmüyor musunuz? TOMA’lar,
akrepler her gün halkın üzerine kimyasal gazlarla ölüm saçıyor... Devrimciler, mahalle halkı direnirken
yüzüne maske takmasın da ne yapsın?
Hani “direnme hakkı”ndan bahsediyordun... Faşizme karşı halkın direnme hakkı yok mu?
Her zaman olduğu gibi iki yüzlüsünüz. Korkaksınız... Faşizme karşı
halkı direnişe değil, teslim olmaya çağırıyorsunuz... AKP açık bir düşmandır... Açıktan saldırıyor mahallelerimize... Siz sinsice yapıyorsunuz... Halkı faşizme direnmeyin teslim olun diyorsunuz...

Berkin Elvan’ın da
Yüzünde Maske Vardı
Berkin’i Niye
Sahipleniyorsunuz?
Siz Berkin’i de sahiplenmiyor
musunuz? Berkin’in de yüzünde maske elinde sapan var... İki yüzlüsünüz,
iki yüzlü... Berkin’i tüm dünya sahiplenince onun üzerinden politika yapıyorsunuz... İşte sizin demokratlığınız, halkçılığınız bu kadar... Halkı
kandırmak ve düzen içine çekmek için
‘demokrat’sınız...

Halkımız CHP’ye Değil
Cephe Saflarına Katılın
CHP’YE OY VEREN HALKIMIZ!
CHP halkın partisi değildir. Halkın çıkarlarını koruyamaz. CHP’li yöneticiler hali vakti yerinde patron
tiplerdir. Halkın derdinden anlamazlar.
Bazen devrimcileri sahiplenen
açıklamalar yaparlar. Sahtedir bunlar.
Halkın devrimcilere olan sempatisini kullanmak için yaparlar. Devrimcilere düşmandırlar.
Halkımız, bu sahtekarlara inanmayın…
Yıllardır bu partiye “halkçı”,

“sol” diye oy verdiniz… “Ehveni
şer” dediniz oy verdiniz. “AKP’nin
gelmesi daha mı iyi olur” diyerek faşist düzenin başka bir yüzü olan
CHP’den medet umdunuz. CHP çare
olmadı, olamaz. Düzenin partisi sorunlarımıza çözüm üretemez.
Bugün halkın en temel sorunu, sorunlarımızın önündeki en temel sorun
faşizmdir… Hak aramamızın, adalet
istememizin, özgürlük ve ekmek istememizin önünde engeldir faşizm.
CHP gibi partilerle faşizme karşı
mücadele edilemez…
“Ellerinde kitap, ellerinde karanfil başka bir şey yok zaten bunların elinde. (…) Şiddete başvururlarsa o ayrı. Şiddeti istemeyiz. Şiddeti
kabul etmeyiz. Ama onun dışında demokratik ülkelerde nasıl gösteriler yapılıyorsa onlar da kendi gösterilerini yaparlar.” (CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu)
Faşizme karşı Kılıçdaroğlu’nun
halkımıza, gençliğe verdiği öğüt budur: Hak aramayın. Hesap sormayın.
Adalet istemeyin...
“Şiddete başvururlarsa o ayrı” diyor. Devrimciler faşizme karşı şiddete
başvurursa ne olacak peki? Katli vacip mi olacak? Düzen herşeyiyle örgütlü ve silahlı olacak. Ancak halk,
devrimciler savunmasız, silahsız olacaklar öyle mi?
Zalimin zulmüne direnmek meşrudur. Bu evrensel bir haktır. Ancak bu hakkın kullanımının Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin siyasetinde yeri
yoktur.
Halkımız! Faşizme, oligarşiye,
emperyalizme karşı sonuna kadar,
uzlaşmadan mücadele edecek tek
güç Cephe’dir. Cepheliler Mahirlerden, Denizlerden, İbolardan bugüne
onlarca yıldır halk için, vatan için tereddütsüz canlarını ortaya koyuyorlar.
Mahirlerden devraldıkları Kurtuluşa Kadar Savaş bayrağını yere düşürmediler. Bu bayrağı faşizmin burçlarına dikmek, zaferi yakınlaştırmak
için Cephe’yi desteklemeli, Cephe
saflarına katılmalısınız.
Kurtuluşun yolu Cephe saflarıdır!

Röportaj

Fularlarımız Sosyalizmin,
Direnişin, Onurun ve
Adaletin Sembolüdür
Cepheliler’in polis terörüne karşı
direnişlerde yüzlerini kapattıkları
kızıl fularlar üzerinden halk düşmanı
AKP’nin başlattığı tecrit saldırısıyla
ilgili Cepheliler ile röportaj yaptık...
Onlara neden fular taktıklarını sorduk...

Yürüyüş: Uğur Kurt’un katledilmesinden sonra AKP, “yüzüne
maske takanlar ile aranıza mesafe
koyun” diye bir saldırı kampanyası
başlattı. Ne diyorsunuz? Neden böyle
bir kampanya başlatıldı?
Cepheli: Son
zamanlarda gelişen
çatışmalarda, 2013
1 Mayıs’ı, Gezi
ayaklanması ve Cumartesi eylemleri,
Berkin için gerçekleştirilen eylemler
halkın sempatisini kızıl fular takan
Cepheliler’e yöneltmiştir. 22 Mayıs'ta
Liseli Dev-Genç'liler öncülüğünde
başlatılan boykot direnişiyle büyüyen
çatışmalarda polisin açtığı ateşle
Uğur Kurt'un vurulmasından sonra
Cephe Milisleri'nin çıkıp polisi mahalleden kovması halkta sempati toplamıştır. Bu sempatiyi farkeden İktidar kendi polis gücüne alternatif
bir gücün olmasını ve adaletin o
güç tarafından sağlanmasını istemiyor. Ülkemizde mahallelerimizde adaleti iktidarın düzeni ve
polisler değil, Cephe Milisleri sağlar. İktidarın bu kampanyası Cephe
ile halkın arasına set örmektir.

Cepheli: Kırmızı maskelerimiz
meşruluğumuzdur. Halka ve devrime
inancımızdır. Kırmızı maskelerimiz
için kampanya başlatan AKP VE
BUNA KATILAN DİĞER PARTİLER kırmızı maske takanların bu

halkın içinden
çıktığını, bu
halkın evlatları
olduğunu çok
iyi biliyor. Kırmızı maske takanların devrime ve sosyalizme olan
inançlarının
kendileri açısından sonları
olacağını da
biliyor. Halkla
aramıza mesafe koydurmaya çalışmalarının nedeni budur. Milyonlar bir gün sokağa çıkıp kuşandı
mı kırmızı maskelerini o kızıl deniz
içerisinde boğulacaklarını görmek
kendilerini rahatsız ediyor. Ama halktan bizi tecrit edemezler. Biz zaten
halkız. Adaletimiz kırmızı maskelerimizde. Terörize etmeye çalıştıkları
kırmızı maskelileri halk 1 Mayıslar’dan, barikatın ardı vatan olan
mahallerimizden tanır. Mahallesini
polise terk etmeyen halkın evlatlarına
yanı kırmızı maskelilere halk evini
açıyor. O yüzden hiçbir demogoji
halkın üzerinde etki etmeyecektir.

Yürüyüş: Kızıl fularları neden
yüzünüze takıyorsunuz?
Cepheli:
Kızıl fular takmamızın nedeni; kızıl rengin
tüm halkların
hasreti olan
"Sosyalizm"i temsil etmesidir. Ayrıca
kızıl rengin halklardaki anlamı büyüktür. İsyanı temsil eder. Çin'de,
Vietnam'da Anadolu topraklarında
yıllardan beri kızıl isyanı temsil etmiştir. Kızıl fuları takmamızın asıl

amacı budur. Ülkemizde en ufak hak
talebi eyleminde bile fişlemelerle tutuklamalarla yıldırma, sindirme politikası izleyen, baskı kuran bir faşizm
gerçeği vardır. Bu fişleme ve tutuklamalara önlem amacıyla da takılır.
Bizim açımızdan elbette bir tercihten
öte zorunluluktur... Faşizm koşullarında mücadele etmenin dayattığı
zorunluluktur... Faşizme karşı mücadeleden, direnişten bihaber olanlar
elbette bunun zorunluluğunu anlayamazlar ya da durdukları yerden
ahkam keserler...

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Cepheli: Kırmızı fularlarımız
bizim adaletimizi ve devrime olan
inancımızı temsil ediyor. Yeri geliyor
ellerimizde kızıl flamalarımız oluyor,
yeri geliyor yüzümüzde kırmızı fularlarımız oluyor.
Kırmızı bizim için sosyalizmin
rengidir.
Kırmızı fular takmamızın bir nedeni de halkın evlatlarını AKP öyle
kolayca hedef gösteremesin diyedir.
Faşizmle yönetilen bir ülkede yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor.
Yürüyüş: Bir demogoji de şöyle;
“Yüzünüzü kimden saklıyorsunuz,

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!
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Halktan neden korkuyorsunuz” diyorlar… Siz yüzünüzü halktan kortuğunuz için mi kapatıyorsunuz?

Cepheli: Ülkede faşizm olduğundan ve en ufak bir
eyleme katıldığı için
insanları tutuklayan
bir mahkemesi olduğundan önlem olarak takıyoruz.
Biz halktan neden korkalım... Halk
biziz. Meşru olan biziz. Halka karşı
bir önlem değil, faşizme karşı bir
önlemdir fularlarımız... Kızıl fularlarımızla meşruyuz. Biz bir halk hareketiyiz. Halktan en ufak çekincemiz
yoktur. Kızıl fularlı Cephe milisleri
halktır. Bulunduğumuz mahallenin
insanlarıdır. Halktan neden yüzümüzü
saklayalım.... Çünkü zaten fularları
halk takmaktadır.

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014
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Cepheli: Biz yüzümüzü halktan
korktuğumuz için kapatmıyoruz.
Halktan niye korkalım ki? Ya da
kimden neden korkalım? Katil AKP
devrimcileri hergün bir şekilde hedef
gösterirken tabiki de kırmızı maske
takacağız. Hergün halka saldırı tezgahlarken AKP, bizim de yüzümüzde
kırmızı fular olacak. Ama bu fular
AKP'nin saldırılarının önünde engel
olacaktır.
Halk bize tepki göstermiyor ki.
mahallelerimize polis saldırdığında
halk polise tepki gösteriyor, etrafı
gaza boğduğu, insanları katlettiği
için. Halk tencere tavalarıyla, ışıklarını
yakıp söndürerek katiller sürüsüne
tepki gösterirken, kırmızı maskeli
evlatlarını sahipleniyor, evine alıyor,
gazdan etkilenmemesi için elindeki
avucundakini devrimcilerle paylaşıyor. Yüzümüzü halktan korktuğumuz
için kapattığımızı söyleyenler yoksul
gecekondu mahalelerine polis saldırdığında gelsinler bakalım, halk
kimin yanında kimin karşısında görsünler. Halkçıyım diye geçinen CHP,
katil AKP ve yine bunlarla aynı tabaktan yemek yiyenler boşuna uğraşmasın halkın evlatlarının yüzündeki kırmızı fularlarla. Bir şeylerle
uğraşmak istiyorlarsa, gündem oluşturmak istiyorlarsa Berkin'in, Uğur'un
ve tüm Haziran şehitlerinin katillerini

açıklasınlar. Ethem Sarısülük'ün katilinin mahkemede neden peruk ve
bıyık taktığını açıklasınlar. Halkın
tepkisi, katilleri yargılamayanların
üzerinde...

Şaibe yaratmaya çalışıyorlar. Yoksa
iktidar da çok
iyi biliyor kızıl fularlıların kim olduğunu. Düzen mahkemelerinde eylemciye fuları neden taktın diye sormuyorlar, "Kızıl fuları neden taktın
bu sosyalizmin rengidir." diye sorulmuştur.. Burada da belli oluyor
ki kızıl fuların amacı devlet tarafından
da bilinmemektedir. Amaç yüzleri
gizlemek değil, amaç halkların özlemi
olan Sosyalizm'i simgelemektir. Bunu
bu düzenin mahkemeleri bile kabul
etmiştir.

sağlayamaz. Çünkü çetelerle işbirliği
içindedir, fuhuşa, kumara, uyuşturucuya izin vermektedir. Bizler Cephe
Milisleri olarak polisleri mahallelerimize sokmayız. mahallelere girerek
insanları katlediyorlar. polisin yarattığı
katliamlar karşısında silahlanmak
meşrudur. Halkın polis karşısına
kendi milisleriyle çıkması adalet özlemidir. Kızıl maskeliler halkın adaletidir. Kızıl maskeliler Berkinler’dir,
Emine teyzelerdir. Uğurlar’dır. Kızıl
maskeliler halktır.
Mahallelerimizde adaleti biz sağlıyoruz, yaptıklarımızla meşruyuz.
Meşru olmayan devlettir. Eylemlere
saldıran polisler neden kask numaralarını kapattılar, özel harekat
timleri neden kar maskeleriyle giriyorlar mahallelere? Haydi bu sorulara cevap versinler. Meşruluğunu
kaybetmiş ve teşhir olmuş bir devlettir
bu devlet. Kim bu düzende adaletin
olduğunu iddia edebilir? Devlet herşeyiyle gayrimeşrudur. Meşru olansa
biz Cepheliler’iz. Halkız biz. Onlar
Amerika'ya eğile dursunlar, biz mahallelerimizi tüm haklılığımızla korumaya devam edeceğiz. Çetelere
karşı, eli kanlı polislere karşı, faşizme
karşı halkın silahlanması meşrudur.
kızıl fularlarla sosyalizm özlemleri
meşrudur.

Yaratılan bu şaibeyle birlikte Alevi
Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı
Selahattin Özel’in "bunlar MİT'te
olabilir" açıklamasının hiçbir maddi
temeli yoktur. Alevi halkımızla gerçek
bir bağı olmayan Alevi bezirganı İzzettin Doğan yolunda ilerleyen bir
kişinin açıklamaları olarak değerlendiriyoruz... Alevi halkımızı AKP
politikalarına yedeklemeye çalışan
bir açıklamadır... Bu açıklamaların
halkımız nezdinde bir karşılığı yoktur... Kızıl maskelileri halka sorun,
Mahallelilere sorun size onların halk
hareketi olduğunu, onların Cephe
Milisleri olduğunu söylerler. Bir kızıl
maskeliyi alın mahalledeki bir insana
götürün bu MİT ajanıdır deyin, size
hesabı önce onlar sorar...
Biz Cephe Milisleri'yiz, biz halk
hareketiyiz. Mahallelerimizde adaleti
biz sağlıyoruz. Adaleti devletin polisi

Cepheli: Kim bu maskeliler sorusunun cevabı halktır. O kırmızı
maskeliler bu halkın içinden çıkıyor.
Hacı Bektaş-ı Veli Başkanı kırmızı
maskelilerin MİT olabileceğini söylemiş. Akla ziyan bir açıklamadır.
Fular takanları halktan uzaklaştırma
çabalarından başka bir şey değildir.
Hacı Bektaş-ı Veli Başkanı MİT olabileceğini söylerken bunları somut
verilerle açıklaması gerekir ama açıklayamaz. Çünkü elinde somut bir
veri yok. Yani böyle bir şey zaten
yok. Böyle bir şey olmadığı için de
somut veri yok. Zaten kırmızı maske
takanlar halktan kendini saklamıyorki.
Halk da biliyor mahallesini kimlerin
koruyabileceğini. Mahallesini bir tek
devrimcilerin koruyabileceğini her
gün görüyorlar.
Devrimcilerin yaptığı eylemler
bugüne kadar ya dış güçlerin işi ya

Yürüyüş: AKP bu kampanyayı
başlattıktan sonra, sanki yüzü maskeli
bir devrimcinin görüntüsünü ilk defa
görüyorlamış gibi “kim bu maskeliler” diye soru soruyorlar… Alevi
Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı
Selahattin Özel fular takanlar için
MİT olabileceğini söyledi… Bu tür
açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cepheli :
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da ortalığı karıştıran kişilerin
işi olduğu şeklinde düzenin
bekçileri tarafından açıklanmaya çalışıldı. Ne oldu karalayabildiler mi? Berkin'in elindeki sapanın meşruluğunun
arkasında 3 milyon yürüdü.
Devrimciler, üzerinde şaibe
yaratamazlar. MİT ile ilişkilendiremezler. Devrimcilerin,
halkın elinden başka kimsenin
elinde yüzünde kırmızı fular
olamaz.

Yürüyüş: Kırmızı maskeliler uzerinden gerçekleştirilen
bu karalama-demogoji saldırılarına karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Cepheli:
'Kırmızı maskeliler' üzerinden gerçekleştirilen bu karalama kampanyasına karşı kırmızı fularlarımızı daha fazla kişiye ulaştırıp mahallerimizi ve vatanımızı savunmaya devam edeceğiz.
Kırmızı fular takmak suç
değildir. Her şeyin bir nedeni
vardır. Neden takıyoruz kırmızı
fularlarımızı? Düzenin kalemşörlüğünü, savunuculuğunu
yapanlar bu sorunun cevabının
yine bu düzene bakarak bulabilirler. AKP hergün halkın
evlatlarını katlediyor ve katiller
cezalandırılmıyor. Ama devrimcilere, devrimcilerin yaşadığı mahallelere sürekli saldırarak devrimcileri tutukluyor.
Neden tutukluyor? Uyuşturucuya, kumara karşı mücadele
ettiği, 1 Mayıs'a gittiği, konsere
katıldığı için...AKP uyuşturucuyu, kumarı ortadan kaldırsın,
Berkin'i, Uğur'u ve tüm halk
çocuklarını katledenleri cezalandırsın, halkın yoksulluğunu
ortadan kaldırsın, kimse aç ve
açıkta olmasın, herkes okuyabilsin...Biz de kırmızı maskelerimizi çıkaralım.

AKP’nin Mahallemizi
Bataklığa Çevirmesine İzin Vermeyeceğiz
Gazi Halk Cephesi 4 Haziran’da çeteleşme ve yozlaşmayla ilgili bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Hırsız, katil AKP mahallemizi bir yandan gerici tarikatlarıyla
kuşatmaya çalışırken bir yandan da çeteleri ile uyuşturucuyla yozlaştırmaya
çalışıyor. Halka ve devrimcilere TOMA’ları akrepleri ile evlerine saldıran AKP’nin
katil polisleri hırsızların çetelerin uyuşturucu satıcılarının korumalığını hamiliğini
yapıyor.
Kendisine “46”lar diyen çeteci bir grup sağa sola ateş etmekle kalmayıp en son
bir eve ve araca saldırmışlardır. Yine Eski Karakol civarında bir serseriye yönelik
silahlı saldırı yaparak mahallemizi serserilerin - çetelerin hesaplaşma arenasına
çevirmek istiyorlar ki bu da halkın can güvenliği sorununu ortaya çıkarmıştır.
Ölen uyuşturucu satıcısının üzerinde bulunan çelik yelek ve polis silahı AKP’nin
ve katil polisinin uyuşturucu satıcılarını beslediğinin açık örneğidir.
Halkımıza Çağrımızdır!
Can güvenliğimiz için örgütlenmeli mahallemizi çetelere karşı savunup
korumalıyız. Çetelerin kurşunlarıyla canımızın yanmasına izin vermeyelim. Uyuşturucunun merkezi olan şantiyenin yıkılması için canımızı dişimize takalım.
Birleşelim Örgütlenelim...” sözleriyle bitirildi.

Hasan Feritler’in Mahallelerinde
Halkın Öfkesinden Kurtulamayacaksınız!
Armutlu halkı çetelere karşı mücadele etmeye Hasan Feritler’in hesabını
sormaya devam ediyor. Halk çocuklarını zehirleyen torbacılık yapan devrimcilere
saldıran Fatih Sarıçiçek adlı torbacı 31 Mayıs'ta Armutlu halkı tarafından dövülerek
cezalandırılmıştır. İşlediği suçu bilen ve halkın öfkesinden korkan torbacı Armutlu
halkının öfkesini fark edince minibüsten inmiştir. Minübüsten inip kaçarak
kurtulacağını zanneden torbacı halkın öfkesinden kurtulamamıştır.
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Bir Ülkenin Türkülerini Yapanlar
Yasalarını Yapanlardan Daha Güçlüdür
Halka ait olan her şeyi savunacağız! Faşizmin saldırganlığına karşı müziğimizle
de direneceğiz. Onlar susturmaya çalıştıkça daha gür çıkacak sesimiz. Onlar gaz
yağdırsın, biz marşlarımızı haykıracağız. Kaybeden onlar olacak!
Birlik olan halkın ve halkın sanatının gücüne olan inancımıza güvenerek diyoruz
ki “Bir ülkenin türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür”
İzmir’deki halkımızı koroya katılmaya, umudun türkülerini hep beraber söylemeye
çağırıyoruz. Gönüllü ders verecek müzik emekçilerinin desteklerini bekliyoruz.
İletişim: 0537 027 42 35

İzmir Yorum Korosu

BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Özgür Tutsaklarımızdan Dursun Kaş’ın annesi vefat etmiştir. Ayrıca
Zeki Demir’de abisi Baki Demir vefat etmiştir. Başta yoldaşlarımızın,
ailelerinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Dursun Kaş ve Zeki Demir
şuanda, Ankara Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsaktır.
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50 TOMA, 25 BİN POLİS, TAKSİM’E ÇIKAN BÜTÜN YOLLAR KAPALI... VAPUR SEFERLERİ, METRO
SEFERLERİ, OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL... OKMEYDANI, ÇAYAN, GAZİ, ARMUTLU, SARIGAZİ,
1 MAYIS, GÜLSUYU.... BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER ABLUKA ALTINDA...
TÜM TÜRKİYE’DE SIKIYÖNETİM...
NE YAPACAĞIZ? FAŞİZME TESLİM Mİ OLACAĞIZ? YÜZ BİN KERE HAYIR!

ADALET YOKSA YOL DA YOK!
CEPHE, ADALET İÇİN YOL KESTİ!
Sayı: 420
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8 Haziran
2014
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Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde AKP faşizmi
yine terör estirdi.
31 Mayıs’ta Taksim ve çevresindeki görüntüler hemen
herkese 12 Eylül görüntülerini hatırlattı. Hatta 12 Eylül’ü
aşan görüntüler... Taksim’e çıkmak isteyen herkes ya
duvar diplerine dizilmiş ya da yere yatırılmış kollar
arkadan kelepçelenmiş başlarında eli silahlı polisler terör
estiriyor... 12 Eylül’den farklı olarak tankların yerini
TOMA’lar almış, habire basınçlı su sıkıyor... Askerlerin
yerini ise sürekli plastik mermi ve gaz bombası atan
polisler almış.
Okmeydanı, Gazi, Alibeyköy, Çayan, Sarıgazi, Gülsuyu,
1 Mayıs mahalleleri kuşatma altında... Halkın mahallelerinden çıkmasına izin verilmiyor... Tüm Türkiye’de sıkıyönetim var...
Taksim’e giden bütün yollar trafiğe kapalı... 50
TOMA, 25 bin polis...
Taksim’e çıkan bütün yollar kapalı!... Vapur, metro,
metrobüs, otobüs seferleri iptal!
Okmeydanı, Çayan, Gazi, Küçükarmutlu, Sarıgazi, 1
Mayıs, Gülsuyu.... Bütün yoksul mahalleler abluka
altında... Halk oturdukları mahallelerine hapsedilmek
isteniyor. Mahallelerin giriş ve çıkışları tutulmuş...
Bu durum sadece İstanbul için de geçerli değil...
Tüm Türkiye’de sıkıyönetim var!..
Bütün korkusu yeni bir Haziran daha yaşamamak...
AKP iktidarını işte böyle ayakta tutmaya çalışıyor...
Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde ADALET
için Cephe boykot çağrısı yapıyor...
AKP, “yüzüne maske takanlarla aranıza mesafe
koyun” diye Cepheliler’i halktan tecrit etmeye çalışırken

halkımız Cephe’nin “Berkin’den Soma’ya Adalet İçin
Boykota” çağrısına 30 Mayıs’ta yüzde 99 katılıyor...
Esnaflar kepenk kapatıyor, ev hanımları ellerine tenceresini,
tavasını alıp AKP faşizmini protesto ediyor... Polisle
çatışan Cepleliler’in neye ihtiyacı varsa yetiştiriyor...
Halkımız Cepheliler ile birlikte direniyor...
TOMA’LARIN GÜCÜ FAŞİST İKTİDARINIZI KORUMAYA YETMEYECEK!
1 Mayıs’ta 39 bin polis, 70 TOMA ile AKP Taksim’e
halkı sokmamıştı... Haziranın yıldönümünde 25 bin polis,
50 TOMA kullandılar.
Bunlara ek olarak siyah sırt çantalı sivil, özel donatılmış
polisleri de kullandılar. Yer yer eli sopalı itlerini de
devreye soktu AKP...
Tüm sokaklar, tüm yollar tutuluydu... Fakat yine de
her sokakta yüzü fularlılarla saatlerce çatışmak zorunda
kaldılar.
Çayan'da Cepheliler, TEM otoyolunu tarafiğe kestiler.
Yoldan geçen bir tankeri yola paralel olarak park ederek
yolu trafiğe kapatıldı. Tankerin kontak anahtarına el
koyan Cepheliler tankerin yolu kapatmasıyla TEM otoyolonu uzun süre trafiğe kapattılar... Çayan Mahallesi’nde
gerek otabanda, gerekse mahalle içinde gün boyu çatışmalar sürdü...
İşte AKP iktidarının bütün gücü bu kadar... Her geçen
gün iktidarda kalabilmek için daha çok teröre, daha çok
TOMA’ya, daha çok katil polislere ihtiyaç duyacak...
Başka türlü iktidarını ayakta tutma şansı yoktur... Faşist
terörü arttıkça ömrü daha da kısalacak! Terörü ayakta
kalmasını sağlayamayacak... Biz kazanacağız!
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Sarıgazi Sarıgazi

Gezi’den Berkin’e, Berkin’den SOMA’ya Katleden Devlettir!

Öfkemizden Kurtulamayacaksınız!
Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde ülkenin dör bir yanında
AKP’nin tüm terörüne rağmen yüz
binler alanlara çıkarak adalet aradı.
Katil AKP iktidarından hesap sordu...
AKP’nin İstanbul’daki sıkıyönetim uygulamasına rağmen her yer
yangın yerine döndü...

İSTANBUL
Taksim: Taksim Yasağına Halkın
Tek Bir Cevabı Var: DİRENİŞ!
AKP’nin ayaklanma korkusu sürüyor. Haziran ayaklanmasından aldığı yaralarla azgınlaşan AKP iktidarı,
son bir yılda yaşananların ardından
daha da vahşileşti. 31 Mayıs’ta milyonların Taksim’e akmasını engellemek için tüm gücünü seferber etti.
Fakat tüm bu yığınaklar, güç gösterileri halkı korkutmaya yetmedi yine
yüzlerce insan Taksim’e girebilmek
için yollara döküldüler. İstanbul’un
birçok mahallesinde çatışmalar başlarken Taksim’de de saat 19.00’da
polis saldırmaya başladı. İstiklal Caddesi’nde toplanan yüzlerce insanın
“Bu Daha Başlangıç Mücadeleye
Devam” veya “Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa” gibi Haziran Ayaklanması’na
mal olmuş sloganları atan kitleye

polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla
saldırdı. İstiklal Caddesi’nin ortalarında başlayan saldırı Galatasaray
Lisesi önüne kadar geri çekilen kitleye
lise önünde bekleyen polislerin de
saldırması nedeniyle izdihama yol
açtı. Yoğun gazın içinde kalan birçok
insan nefes almakta zorlandı.
Ara sokaklara çekilen kitlenin
üzerine de peş peşe gaz atan polis,
2013 Haziranı’ndaki saldırılarını aratmadı. Ara sokaklara ve Tünel yönüne
doğru çekilen kitle tekrar Galatasaray
Lisesi’nin aşağılarında toplanmaya
başladı. Gittikçe kalabalıklaşan kitle
sloganları en gür şekilde atıyordu.
Halkın toplanmasını engellemek isteyen polis hiç durmadan tazyikli su
sıkıyor ve gaz bombalarını da eksik
etmiyordu. İşkencede uzmanlaşan
polis sokak ortasında işkence yapıyordu. Bu şekilde hiç durmadan polis
kitleyi Tünel’e kadar sürükledi. Tünel’den Galata Kulesi yönüne çekilen
kitle polisle çatışmaya devam etti.
Taş ve şişe yağmuruna tutulan polis,
birçok zaman zor anlar yaşadı. En
sonunda polis grubunun amiri acıyla
amirlerini arayarak takviye ekip istedi.
Gelen takviye yetersiz kalınca bir
kez daha istedi. Daracık sokağa iyice

yığılan polis halkın üzerine azgınca
gaz bombaları ve plastik mermi yağdırdı. Çatışma bu şekilde aralıklarla
sürdü. Polis gerçeklerin öğrenilmesini
istemiyordu. İstiklal Caddesi’ne geçişi
tamamen kapattı ve basın kartını
gösteren muhabirlerin geçişine dahi
izin vermiyordu. Aynı saatlerde Mis
Sokak ve Tarlabaşı bulvarında da
çatışmaların sürdüğü öğrenildi.
AKP’nin polisi Taksim ve çevresinde
25 bin polis yığarak en ufak bir sesin
dahi çıkmasını engellemek istedi.
Çünkü sömürü iktidarının yıkılmasından korkuyordu. Bu yüzden gençyaşlı demeden herkesi gaza boğdu,
gözaltına aldı. Fakat tüm bunlar
AKP’nin can havliyle çırpındığını
gösteriyor. Çünkü zulümle ayakta
kalamazlar.
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Okmeydanı: AKP iktidarının
tüm tehditlerine rağmen halk, Taksim’e çıkmak için 31 Mayıs günü
Taksim civarında ve İstanbul’un birçok mahallesinde devrimcilerin öncülüğünde polisle çatışmaya girdi.
Bu mahallelerin başında Okmeydanı
geliyordu.
Halk Cephesi 31 Mayıs’ta Sağlık
Ocağı önünde toplanarak “Gezi’den

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!

17

Çayan Mahallesi’nde
Tankerle Otoban Kesildi
30 Mayıs günü Haziran Ayaklanması’nın yıldönümü
nedeniyle Halk Cephesi Okmeydanı’ndan Çayan Mahallesi’ne doğru yürüyüş düzenledi.
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Halk Cephesi ayaklanmanın yıldönümünden bir gün
önce yani 30 Mayıs günü genel boykot ve mahallelerde
yürüyüş çağrısı yapmıştı. Bu yürüyüş çağrısı çerçevesinde
Okmeydanı’nda Sibel Yalçın Parkı’nda bir araya gelen 90
Halk Cepheli ellerinde kızıl flamalarla mahallenin sokaklarını adımladılar. Attıkları her sloganda ayaklanmanın
şehitleri anılırken yer yer durdukları zaman halka seslenilerek
31 Mayıs günü yapılacak eylemlere katılım çağrısı yaptılar.
Geçen günlerde polisler tarafından baskın yapılan Gençlik
Federasyonu’nun önünden geçerken “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganı atıldı. Bir yıl olmuştu
ayaklanmanın üzerinden geçeli ama AKP iktidarı ayaklanmanın korkusunu yaşamaya devam etmekteydi. Onun
bu korkusunu büyütmek, şehitlerin hesabını sormak birinci
görevdi. Yürüyüşlerini bu bilinçle yapan Halk Cepheliler
Okmeydanı sokaklarında yürüdükten sonra çevreyolunu
keserek Çayan’a doğru yürümeye devam ettiler. “Halk
Cephesi” pankartıyla yürüyen coşkulu kitle Sadabat Viyadüğü’nü geçerek Çayan’a vardıklarında trafiği çift yönlü
keserek burada kısa süreli oturma eylemi yaptılar.
AKP’nin bir numaralı faşist katilleri olan polisler
eyleme saldırmakta gecikmedi. Dört akrep aracıyla Halk
Cepheliler’e saldıran polisler havai fişek ve taşlarla gereken
cevabı aldılar. Polisin saldırısıylla mahalleye çekilen Halk
Cepheliler Sokullu Caddesi’nde barikatlar kurarak çatışmaya
hazırlık yaptılar. Akreplerin mahalleye girmesiyle başlayan
çatışmalarda polisin plastik mermisine, TOMA’sına, biber
gazına havai fişek, taş molotof ve sloganlarla cevap
verildi. Yaklaşık üç saat süren çatışma polislerin mahalleyi
terk etmesi sonucu sona erdi.
Çayan'da Halk Cepheliler, TEM Otoyolunu tarafiğe
kestiler. Yoldan geçen bir tankeri yola paralel olarak park
ederek yol trafiğe kapatıldı. Tankerin kontak anatarına el
koyan Cepheliler tankerin yolu kapatmasıyla TEM Otoyolonu uzun süre trafiğe kapattılar... Çayan Mahallesinde
Gerek otabanda, gerekse mahalle içinde gün boyu çatışmalar
sürdü...
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Berkin’e Berkin’den Soma’ya Soma’dan Uğur’a
Katleden Devlettir” yazılı
pankart açtı. Dev-Genç’liler az sonra muhtemelen
çıkacak olan polis saldırısına hazırlıklı gelmişlerdi. Ellerinde kendi
emekleriyle hazırladıkları
kalkanlar vardı. Vakit tamam olunca kitle yürüyüşe geçti. Okmeydanı
sokakları Cepheliler’in
sloganlarıyla çınladı. Atılan her sloganda Haziran
Ayaklanması’nın şehitleri
anıldı, hesap sorulacağı
haykırıldı. Hedef Taksim’di ve bir an önce oraya varmak gerekiyordu.
O yüzden sokaklardaki
yürüyüş kısa tutularak Piyalepaşa Bulvarı’na doğru
yönelindi.
AKP’nin katil, aciz
polisleri halkın Taksim’e
yürüyüşünü engellemek
amacıyla mahallenin giriş
ve çıkış yerlerini tutmuştu.
Polis demokratik bir yürüyüşe dahi izin vermiyordu. Ki Başbakan Tayyip Erdoğan onlara gereken talimatı vermişti bir
gün önceden: “Güvenlik
güçlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır”.
Piyalepaşa Bulvarı’na çıkıp Taksim’e doğru yönelen kitleye burada konuşlanmış olan polisler
biber gazları, plastik mermileriyle saldırmayla başladı. Devrimciler ellerindeki havai fişekleri, taşları, molotofları oligarşinin bekçilerine savurmakta bir an dahi tereddüt etmediler. Çevik kuvvet polisinin yoğun gaz saldırısı
sonucu kitle mahalleye
çekildi. Polis mahalleye
girmedi ama plastik mermilerle, gaz bombalarıyla
caddeden mahalle içine
doğru saldırısını sürdürdü.

Daha sonra tazyikli su sıkan TOMA’ya taşlarla cevap verildi. Çatışma bir
süre daha devam etti ve
kitle Sağlık Ocağı önüne
çekildi. Buradan itibaren
polise karşı çatışmalar diğer devrimci yapılarla beraber sürdürüldü. Ama
kitleyi yönlendiren Cepheliler’di. Sağlık Ocağı
önünde toplanıldıktan
sonra mahallenin üst tarafından çıkmak için Fatih
Sultan Mehmet Caddesi’ne doğru yüründü. Cadde boyunca barikatlar kurulup ateşe verildi. Cemal
Kamacı Spor Tesisleri
önünde bekleyen çevik
kuvvet polislerine, TOMA’ya ve akrebe havai
fişek, taş ve molotoflarla
saldırıldı. Çatışmalar sürerken çatışmalardan bağımsız olarak yaralı olan
halktan bir insanı hastaneye götürmek isteyen bir
araca barikatlar açılarak
yardımcı olundu. Bu arada
polis durmadan saldırırken molotoflardan biri akrebe isabet ederek kısa
süreli yanmasına sebep
oldu. Kitle tekrar Sağlık
Ocağı yönünde geri çekildi ve tekrardan Piyalepaşa Bulvarı’na inerek
polisle çatışıldı. Saatler
21.00’ı gösterdiğinde Okmeydanı halkı pencerelerinden tencere-tavalarıyla, alkışlarıyla yoğun
bir şekilde destek verdi.
Cepheliler bunun üzerine
mahalle içinde yürüyüş
yaparak halkı sokağa çağıran konuşmalar yaptılar.
Bu konuşmalar yapılırken
A101 marketinin yağmalanmasıyla ilgili bir Cepheli “Bugün mahallemizde A101 adlı market bazı
kişilerce yağmalanmış,
bunu yaparken de Cephe’nin sloganlarını atmış-
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1 Mayıs
lardır. Buradan duyuruyoruz ki bunun
bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu yapılan
adi bir hırsızlıktır. Lanetliyoruz...
Ayrıca bizler halkımızın malına zarar
vermeyiz, bazı eylemlerimizde kazayla zarar vermişsek onun bedeli
neyse öderiz” dedi. Yapılan bu açıklama civarda bulunan insanlar tarafından coşkuyla karşılanarak alkışlandı.
Taksim’e çıkma iddiası halen devam ediyordu. Sağlık Ocağı önünde
dinlenen kitle tekrardan bulvara inerek
bulvarı bir kez daha zorladı. Polisin
hızını alamayıp fırlattığı gaz fişeklerinden biri bir evin balkonundan
girerek yangına sebep oldu. Devrimcilerin çabasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Polisin saldırıların
sonucunda birçok kişi yaralandı. Tekrar bulvarda yaşanan çatışmalardan
sonra geri çekilen kitle çatışmayı
iradi olarak bitirdiler.

sökülerek kullanılmaz hale getirildi.
Yaklaşık yarım saat meydanda sloganlarla barikatların başında bekleyen
Cepheliler polisin gelmemesinin ardından “hedef karakol” diyerek Armutlu karakoluna yürüdü. Öncesinde
ise otobüs durağından bir otobüs alınarak karakolun hemen önüne barikat
olarak çekilmişti. Otobüse ise hiçbir
zarar verilmedi. Cepheliler’in karakola yönelmesinin ardılandan hiçbir
şey yapamayan katiller Cepheliler’i
izlemek ve karakollarını korumakla
yetindi. Karakolun önünde bulunan
çevik kuvvet polislerini taşıyan İETT
otobüsü molotofla yakılarak tahrip
edildi. Otobüsün yakılmasının ardından bu kez karakola farklı bir
noktadan saldıran Cepheliler karakolu
molotof yağmuruna tuttular. Korkudan ne yapacağını bilemeyen polis
mahalleyi biber gazına boğarak çaresizliğini gösterdi.

Armutlu: Halk Cepheliler’in
çağrısıyla 31 Mayıs’ta mahalle halkı
camlara, kapılarla çıkarak tencere
tava dövme eylemi yaptı. Armutlu
karakolunun ve mahallenin çeşitli
yerlerinde toplanan halk AKP’ye
karşı olan öfkelerini slogan atarak
ve tencere döverek gösterdi. Yüzlerinde maskeleri ellerinde silahlarıyla
Armutlu meydanına çıkan Cepheliler
dillerinde Umudun sloganları ellerinde molotoflarıyla gecenin karanlığını aydınlattı. Kurulan barikatların
ateşe verilmesinin ardından Armutlu
meydanında bulunan MOBESE kamerası Cepheliler tarafından yerinden

Bağcılar: Halk Ayaklanması’nın
1. yılını anmak için Bağcılar'da 31

Mayıs’ta yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe
başlandığı ilk andan itibaren AKP’nin
katil polisleri saldırdı. Saldırıda 9
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar karakola götürülürken akrep
denen aracın içerisinde işkenceye
maruz kaldılar. Özcan Bayram’a yapılan işkenceden dolayı burun kanaması geçirdi. Bağcılar İlçe Emniyet
Amirliği’ne götürdüklerinde karakol
önünde coplarla bekleyen polisler
karşılamış, karakol kapısında başlayan
işkence nezarethaneye götürülene
kadar devam etmiştir.
Muayeneye götürülürken arkadaşlarımıza akrep içerisinde işkenceler
devam etmiştir. Baran Katar ve Özcan
Bayram yoğun işkenceye uğramış,
Baran boğazından, Özcan sağ gözünden, alnından ve boynundan yaralanmıştır. Gözaltında kaldıkları süre
içerisinde sivil polisler tarafından işkenceye maruz kalmışlardır. Yürüyüşe
katılan Bahçelievler Özgürlükler Derneği olarak diyoruz ki: "bunlar yanınıza kalmaz yaptığınız bütün işkencelerin hesabını soracağız.”

1 Mayıs Mahallesi: Halk Cepheliler Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde 31 Mayıs’ta eylemlerine
devam etti. 1 Mayıs Mahallesi’nde
bir araya gelen Anadolu yakasındaki
Halk Cepheliler saat 17.30’da
3001’inci Caddeyi trafiğe keserek
mahallede yürüyüşe başladılar.
“Gezi’den Berkin’e, Berkin’den SOMA’ya Katleden Devlettir, Adalet
İstiyoruz – Halk Cephesi” ve “Halk
Cephesi” pankartlarıyla, adalet isteyen
hesap soran sloganlarıyla mahallede
yürüyen Halk Cepheliler halkı saflarına çağırdılar.
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Yürüyüş esnasında ara sokakta
gözüken sivil polis otosu ve akrep
taşlarla kovalandı. Daha sonra 150
kişiyle Göztepe E-5’e inen Halk Cepheliler trafiğe kestikleri otoyolda sloganlarla yürümeye devam ettiler.
Yoldan geçen arabalar kornalarını
çalarak desteklediler. Ünalan’a gelindiğinde arkadan gelen TOMA ve
çevik kuvvet gazlarla saldırdı. Halk
Cepheliler de molotoflarla ve taşlarla
cevap verdiler. Bir süre çatışma sürdü
ve Halk Cepheliler güvenli bir yere
çekildiler. Tekrar toparlanan kitle
Taksim’e yürüyüşünü sürdürdü.
1 Mayıs Mahallesi’nde 1 Haziran
akşamı devrimci yapılar Haziran
Ayaklanması şehitleri için ortak eylem
yaptılar. Mahallede sesli çağrılarla
halk hesap sormaya çağrılırken saat
21.00’de Sağlık Ocağı’ndan yürüyüşe
başlandı. H. Hüseyin Cami’ne kadar
yürünüp tekrar geriye Merkez’e doğru
sloganlarla giden kitlenin karşısına
30 Ağustos İlköğretim Okulu’nun
ilerisinde akrepler çıktı. Cepheliler
hemen saldırıya geçip akrebi uzaklaştırdı. Daha sonra Mehmet Ayvalıtaş’ın evine gidildi. Baba Ayvalıtaş’ın da konuşma yaptığı eylem adalet için mücadele kararlılığıyla bitirildi. Eyleme 250 kişi katıldı.
1 Mayıs Mahallesi Halk Cepheliler
aynı gün akşamı Kadıköy’de Ayaklanma şehitlerinin katilleriyle saatlerce
çatıştı. Sapanlarla, molotoflarla Kadıköy’ü katillere dar eden Cepheliler
Kadıköy’deki pasif havayı da dağıtarak halkın güvenini, umudunu kazanmayı sürdürüyor.

Sarıgazi: Berkin için, Gezi şehitleri için, Soma için Sarıgazi'de 30
Mayıs boykot için Halk Cepheliler
akşam saat 20.00 de vatan İ.Ö.Okulu
önünde bir araya gelerek yürüyüşe
geçtiler. Sarıgazi merkeze çıkarak
caddeyi trafiğe kesen kitle sloganlar
ve marşlarla yürüdüler. 80 kişinin
katıldığı yürüyüşte umudun sloganları
atıldı.
Sarıgazi Halk Cephesi 31 Mayıs’ta
Demokrasi Caddesi’nden Sarıgazi
merkeze yürüyerek ayaklanma şehitlerini 1. yılında andı. 50 kişinin
katıldığı yürüyüş Sarıgazi merkezde
yapılan açıklamayla sona erdi. Umudun sloganlarının atıldığı açıklamadan
sonra 1 Mayıs Mahallesi’ne gidilerek
E5 karayolu trafiğe kapatıldı ve pankartlarla yüründü.
Gazi Mahallesi: Kırmızı Fularlarımızla AKP'nin Korkusunu Büyütmeye Devam Edeceğiz!
Halk Cepheliler 31 Mayıs’ta ayaklanmanın 1. yılında öğlen masa açarak

Taksim’e yapılacak yürüyüşün duyurusunu yaptı. Masada Yürüyüş
Dergisi’nin dağıtımının yanı sıra sesli
çağrılar yapıldı. Ayrıca esnaf dolaşılarak akşam kepenk kapatma çağrısı
yapılarak bildiri dağıtıldı. Yürüyüş
saati geldiğinde ise pankartların arkasında umudun sloganlarıyla eylem
başlatıldı. AKP’nin katil polisleri
gaz bombaları ile halka saldırınca,
taşlarla karşılık verildi. Çatışmanın
yaşandığı Düz Bölgesi’ndeki halk
evlerinin kapılarını açtı balkon ve
pencerelerden Cepheliler’in yüzlerine
maske yapması için bezler verdi.
Her evin penceresinden limon, sirke,
süt verildi. Polis, Cepheliler’in attığı
taş, molotof ve boyalar ile yedi buçuk
saat boyunca mahalleye giremedi.
Gece boyunca süren çatışmalara halktan insanlar da katıldı. Cepheli milisler
de ellerinde silahları ile TOMA ve
akrepleri tarayarak tahrip etti.
Polisin saldırısı sonucu 1 kişi sırtından bir kişide gözüne gelen gaz
fişeği sonucu yaralanırken birçok
kişi biber gazından etkilendi.

DİH ve KEC: Devletin katliamlarına sessiz kalmayacağız. Her
ne pahasına olursa olsun AKP faşizmine karşı mücadele etmeye devam
edeceğiz. Korkularını büyütmeye devam edeceğiz.
Devrimci İşçi Hareketi ve Kamu
Emekçileri Cephesi 30 Mayıs akşam
saat 19.00’da Taksim’de bulunan
Taksim Park Cafe’nin üçüncü katından pankart açtı. İş yerinin üst katından sarkıtılan pankartta “Berkin'den
Soma'ya, Soma'dan Uğur'a Katleden
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Sarıgazi

evlerin balkonlarına, pencerelerine
çıkarak eylemcilere alkış ve ıslıkla
destek verdi. Dev-Genç eylemde
temsili olarak Kızıl bayrak flaması
tuttu. Eylem sloganlarla bitirildi.

BURSA

Antalya
Devlettir - Halk Cephesi" yazılıydı.
Eylem sırasında "AKP'den Hesap
Soracağız", "Berkin'in Hesabını Soracağız", "Soma'nın Hesabını Soracağız", "Katil Polis Hesap Verecek"
sloganları atıldı. Herhangi bir müdahalenin olmadığı eylem 20 dakika
sürdü ve iradi olarak bitirildi.

Halk Cephesi: Halk Cepheliler
30 Mayıs’ta Taksim de bulunan Burger King'de pankart açtı.
İş yerinin üst katından sarkıtılan
pankartta "Berkin'den Soma'ya Soma'dan Uğur'a Katleden DevlettirHalk Cephesi" yazılıydı. Pankartı
açan Feridun Osmanağaoğlu ve Pınar
Hanoğlu (TAYAD'lılar) kısa süre
sonra polisin saldırısına uğrayıp gözaltına alındı. Saldırı sırasında aynı
içerikte slogan atan Halk Cepheliler’e
halk, polisi yuhalayarak destek verdi.

ANKARA
Tuzluçayır’da 1 Haziran'da Cepheliler DHKC bayrağı ile molotoflarla
yolu trafiğe keserek Tuzluçayır Meydanı’na bayrağı astı. Bayrağı astıktan
sonra katillerin yığınak yaptığı alana
molotoflarla saldırıya geçti. Eylemde
2 TOMA ve bir akrep Cepheliler tarafından molotoflarla ateşe verildi.
Tuzluçayır Meydanı’na 1 adet, “1.
Yılında Direnişi Selamlıyor Berkin
Olup Savaşı Büyütüyoruz – Cephe”
imzalı pankart asıldı. Cepheliler’in
3 kişiyle başlattığı korsan eylem yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla saat
02.00’de iradi olarak bitirildi.

Kızılay’da Düşene
Dövüşene Bin Selam
Ankara’da Haziran Ayaklanması’nın yıldönümü nedeniyle Ankara
Halk Cephesi 31 Mayıs’ta Güvenpark’a tüm halka Berkin için, Uğur
için, Ayhan için, Soma’da katledilen
yüzlerce işçi için, tüm Haziran şehitleri için adalet talebini dile getirme
çağrısı yapmıştı. Kızılay’da bir ara
sokaktan Halk Cephesi pankartı arkasında yürüyüşe geçen Halk Cepheliler umudun sloganlarıyla demokratik kitle örgütleri ve siyasetlerin
de çağrı yapmış olduğu Kızılay Güvenpark’a girdi. Halk tarafından coşkuyla karşılanan Halk Cepheliler polisin saldırmaya başlaması üzerine
barikatlar kurarak, polisin su ve
gazına taşlarla karşılık verdi. Yoldan
geçen bir polis aracı taşlarla tahrip
edildi. Cepheliler eylemin sonuna
kadar yüzlerinde kırmızı fularları,
sloganlarıyla barikatların ardında çatışmaya devam etti.

ANTEP
Antep’te Haziran Ayaklanması’nın
yıldönümü nedeniyle Antep DevGenç, Mücadele Birliği ve ESP’nin
çağrısıyla 1 Haziran'da DüztepeÇamlık’ta tüm halka Berkin için,
Uğur için, Ayhan için, Soma’da katledilen yüzlerce işçi için, tüm Gezi
Şehitleri için adalet talebini dile getirme çağrısı yapmıştı. Eylem saatinde
biraraya gelen eylemciler DüztepeÇamlık’tan Titizler Caddesi’ne yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında halk

Halk Ayaklanması’nın yıldönümünde Bursa’da aralarında, Halk
Cephesi ve Dev-Genç'inde olduğu
devrimci demokrat kurumların çağrısıyla binler Altıparmak Caddesi,
Stadyum önünde buluştu. Burada
buluşan kitleler hükümet aleyhine
slogan atarak, halkın yoğun desteği
ve sahiplenmesi ile coşkulu bir şekilde
yürüyüş yaptı. Şehrin ana arteri sayılan Altıparmak Caddesi ile Atatürk
Caddesi’nde üç saat boyunca ulaşım
durduruldu. Halk eylemcilere balkonlardan alkış ve tencere çalarak
destek verdi. Yaklaşık üç saat süren
eylem ve yürüyüş sonrası Atatürk
Meydanı’na gelen kalabalık, bir süre
burada sloganlarını sürdürdü, saygı
duruşunda bulunduktan sonra basın
açıklaması okundu.
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3.5 milyonun sokaklarda faşizme
karşı öfkesini haykırdığı Haziran
Ayaklanması’nın yıldönümü 31 Mayıs’ta, İzmir’de Halk Cepheliler Sevinç Pastanesi önünde masa açtı.
Tutsak ürünlerinin sergilendiği, Yürüyüş ve Tavır dergilerinin bulunduğu
masa akşama kadar açık kaldı. Daha
sonra Basmane Meydanı’na giden
yol boyunca Halk Cepheliler marşlarıyla yürüdü.40 kişilik Halk Cephesi
korteji Haklıyız Kazanacağız marşını
söyleyerek yürüdü. Marş boyunca
ayaklarını yere vurarak yürüyen Halk
Cepheliler’i halk alkışlarla karşıladı.
Gündoğdu Meydanı’nda sahne etkinlikleri başladı. TKP 1920, Mücadele Birliği, Halkevleri, Kaldıraç yürüyüşe geçti. Cepheliler de katil polise
karşı sapanları, taşları ve ses bombalarıyla çatıştı. Çatışma boyunca umudun sloganları atıldı. Yaralananların
da olduğu eylemden sonra katil polis
toplamda 65 kişiyi gözaltına aldı.
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toplanan kitle sloganlarla Seyit
Rıza Parkı’na yürüdü. Kitle burada ayaklanma şehitleri için saygı duruşunda bulundu. Ardından
yapılan konuşmada; Halk ayaklanmasının AKP’nin faşist politikalarına karşı bir ayaklanma
olduğu saldırı ve katliama rağmen
sokak sokak çatışıldığı ve ülkenin
her yerine yayılan eylemlerde
3,5 milyon insanın sokağa çıkıp
hesap sorduğu, şehitlerin milyonlar olup sahiplenildiği,
AKP’nin faşist politikaları karşısında halkın birçok kesiminde
umut yarattığı belirtildi. Ayrıca
Dev-Genç
Lice’de Kalekol yapımına karşı
çıkan Kürt halkına karşı saldırıADANA
ların olduğu, Soma‘da katledilen iş31 Mayıs’ta devrimci, demokrat
çilerin sorumlusunun devlet olduğu
kurumların çağırısıyla Atatürk Paranlatıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı
kı'nda toplanmaya başlayan kitle heeylem açıklamanın ardından slogansap soran sloganlar attı, ayaklanma
larla sona erdi.
şehitleri için saygı duruşunun ardınSeyit Rıza’da yapılan eylemin
dan sendika temsilcileri bir basın
sona ermesinin ardından bir grup
açıklaması okudu. Açıklamadan sonra
dağılmayarak, İstanbul ve diğer illerde
halk yolu trafiğe kapatarak AKP il
yapılan eylemlere polisin saldırısını
binasına doğru yürüyüşe geçti. TOprotesto için Palavra Meydanı’na
MA’lara ve gazlara taşlarla çatışarak
yürüyüş
yaptı. Bir süre burada yolu
karşılık verildi. Cadde trafiğe kapatrafiğe kapatan ve aralarında Halk
tılarak barikatlar kuruldu ve barikatlar
Cephelilerin de olduğu kitle katilateşe verildi. Polisin saldırısında bir
lerden hesap sormak için karakola
bebek arabasına gaz fişeği isabet
taşlarla saldırdı. 2 TOMA ve çok saetti, parktaki avukatlar gözaltına alınyıda akrebin saldırılarına karşı saatdı, basının görüntü alması engellendi.
lerce çatışan kitleye yönelik TOBir binadan polisin üstüne havai fiMA’dan
ve akreplerden gaz bombası
şekler ve bilyeler atıldı. Polis bina
atıldı. Çatışma gece geç saatlere
önünde uzun süre beklemesine rağkadar
sürdü.
men, binaya giremedi. Çatışma süOvacık’ta
ise Halk Cephesi’nin
resince 35 kişi gözaltına alındığı,
de içinde olduğu Ovacık Demokrasi
birçok kişinin yaralandığı öğrenildi.
Platformu’nun çağrısıyla Turistik
Gözaltına alınanlar 1 Haziran
Otel önünde toplanan kitle buradan
günü Adana Adliyesi'ne getirildi,
yürüyerek Ovacık Belediye binası
devrimci-demokrat kurumlar gözalönüne
geldi. Burada öncelikle ayaktındaki direnişçileri sahiplenmek için
lanma
şehitleri
nezdinde 1 dakikalık
adliye önünde eylem yaptı. 100 kisaygı
duruşunda
bulunuldu ve arşinin katıldığı basın açıklamasından
dından ortak açıklama okundu. 200’ü
sonra atılan sloganlar ve çekilen haaşkın kişinin katıldığı eylem okunan
laylarla eylem sona erdi ve mahkeaçıklamanın ardından sloganlarla son
meye çıkarılan direnişçiler için adliye
buldu. Eyleme esnaflar da saat 18.00
önünde bekleyişe geçildi.
ile 20.00 arası kepenk kapatarak destek verdiler.
DERSİM
Halk Cephesi’nin de aralarında
olduğu Dersim Dayanışması’nın çağrısı ile 31 Mayıs’ta Sanat Sokağı’nda
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SAKARYA
Sakarya’da Dev-Genç'in çağrısıyla

kurulan mücadele platformu Haziran
Ayaklanması’nın yıldönümünde bir
yürüyüş ve forum kararı alarak eyleme geçti. 1 Haziran’da aralarında
Sınıfsız, Gençlik Muhalefeti, KESK,
Eğitim Sen gibi kurumların olduğu
kitle Çark Caddesi başından yürüyüşüne başladı. Sloganlarla yürüyen
kitle faşist provokatörler tarafından
taciz edildi.
AKM önüne gelindiğinde basın
metninin okunmaya başlamasıyla
yaklaşık 20 metre mesafede sivil polislerle birlikte konuşlanan faşistler
devrimcilerin ve halkın üzerine tekbir
getirerek kitlenin üzerine taş atmaya
başladı. Yaklaşık 150 kişilik halk
kitlesinin üzerine sayısını tespit edemediğimiz sayıda sivil faşist ve polis
ellerinde sopalar ve bıçaklarla saldırıya geçti. Ara sokaklara dağılan kitle
yoğun saldırı karşısında eylemi sonlandırılırken, saldırılarda yaralananlar
da oldu. Açıklama yapan DevGenç’liler, “Bu ne ilk ne de sondur.
Savaşınız kabulümüzdür. Saldırılarınızın hesabını soracağız” dedi.

BURSA
Bursa - Gemlik halkı Ayaklanmanın yıldönümünde 31 Mayıs’ta
yolu trafiği kapatarak faşizme karşı
yürüyüş yaptı. Devrimci yapıların
ortak düzenlediği eylem İskele Meydanı’nda başladı. Dereboyu Caddesi’nden gelenlerle birlikte başlanan
yürüyüş, polis engeliyle karşılaştı.
Kararlı kitle sloganlarla yürüyüşe
devam etti. Halk balkonlardan, işyerlerinden alkışları ve ıslıklarıyla
destek verdi. Yürüyüş, Eski Sahil,
Balık Pazarı Caddesi, Gemlik Merkez
ve Dereboyu Caddesi’nin yolu trafiği
kapatılarak AKP ilçe binasına gelindi.
Ayaklanma ve Devrim şehitleri adına
1 dakikalık saygı duruşu yapılmasının
ve okunan açıklamanın ardından,
Ümit İlter’in yazdığı “Deme Bana”
adlı şiiri, Ayaklanma şehitleri ve katledilen tüm halkımız için okundu ve
eylem bitirildi.

BOYKOT VE KIZIL FULARLAR BİR TERCİH DEĞİL

Alevi-Sünni Çatışması Değil,
AKP Katliamların Üstünü
Örtmeye Çalışıyor

SOL’UN FIRSATÇILIĞI VE
ÇOCUKLUK HASTALIKLARI
Halk Cephesi Berkin Elvan’ın katillerinin bulunup
yargılanması için Berkin vurulduğundan beri adalet
mücadelesi sürdürüyor.
“Faşizm var”, “nasıl olsa adalet yok” diyerek AKP’nin
adaletsizliğini sineye çekmiyor.
Adalet talebi bugün halkın hemen her kesimi için
ekmekten daha ön plana geçmiştir... Çünkü ekmeğin
olmamasının nedeninin de adaletsizlik olduğu artık
daha çok kesim tarafından bilinmektedir...
İşkencede katledilen Engin Çeber’in katillerini bu
mücadelemiz sonucunda mahkum ettirdik...
Berkin Elvan’ın katillerini devletin tüm korumalarına
rağmen bu mücadelemiz sonucunda bulup çıkarttık...
Şimdi bu mücadeleyi daha üst boyutlara çıkartarak
katillerin cezalandırılmasını istiyoruz...
Bu kapsamda Liseli Dev-Genç’liler Berkin Elvan’a
adalet için liselerde boykot kararı aldı... İlk boykot
Gazi Şair Abay Lisesi’nde yapıldı. Boykot nedeniyle
okul iki gün kapalı kaldı... Dev-Genç adalet talebiyle
boykotu ülke çapına yaydı... İstanbul, Ankara, İzmir,
Dersim, Hatay gibi illerde de lise ve üniversitelerde
boykotlar yapıldı.
Bu süreçte gerçekleşen Soma maden katliamından
dolayı boykotun taleplerine haziran şehitleri ve Soma’da
katledilenler de eklendi.
Soma’da katliamın üstünü örtmek için AKP’nin
neler yaptığı alenen ortadadır... Soma’da olağanüstü
hal ilan edildi... Soma’ya giriş çıkış yasaklandı... Adalet
mücadelesi veren avukatlarımız linç edilmeye çalışıldı.
Çaresiz kalan AKP çözümü gözaltına almakta buldu...
Azgınca saldırdı avukatlara... Üniversitelerde ve liselerde
adalet için boykotların hızla yayılması: faşist terörüyle,
adaletsizliğiyle AKP’yi mahkum etmesi halk düşmanı
AKP’yi çaresiz bıraktı...
Başlangıçta Şair Abay Lisesi’nde, Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki boykotlara saldırmayan AKP sonraki
bütün boykotlara saldırdı. ODTÜ’de saldırılar gün boyu
sürdü... Ege Üniversitesi’nde ise özel harekat timleriyle,
havadan helikopterlerle üniversiteye indirme yapıp 38
kişi işkencelerle gözaltına alındı...
Aynı saldırı İstanbul Okmeydanı İTO Lisesi’nde
boykot yapan Dev-Genç’lilere yapıldı. Boykotu engellemek için sadece İTO Lisesi değil, bütün Okmeydanı
abluka altına alındı...
Boykot hak alma mücadelesinde yasal bir eylemdir.
Biçim olarak da pasif bir eylemdir... Ancak AKP’nin
polisi buna bile tahammül edememiş ve boykotu engellemek için yüzlerce polisiyle Dev-Genç’lilere saldırmıştır...

Dev-Genç’liler bütün mahalleyi gaza boğan saldırıya
karşı direndi...
CEMEVİ BAHÇESİNDE VURULAN UĞUR KURT
DEV-GENÇ’LİLERE SIKILAN KURŞUNLAR İLE
VURULDU.
Cemevi avlusunda Uğur Kurt’un vurulmasına neden
olan çatışmanın neden kaynaklandığı burjuva basında
da, bizzat valilik tarafından yapılan açıklamalarda da
belirtildi...
Durum bu iken her zaman olduğu gibi Okmeydanı
hakkında burjuva medyada yazanların dışında tek kelime
bilmeyen kendinden menkul komplo terorisyenleri hemen
tespiti yaptılar: “Rant kavgası”, “Alevi-Sünni çatışması...”
Faşizme karşı mücadeleyle, direnişle uzaktan yakından
ilgisi kalmayan sol da hemen üstüne atladı...
Halk Cephesi, örgütlü olduğu tüm mahallelerde faşist
teröre karşı, AKP politikalarına karşı direniyor... Yozlaşma,
uyuşturucu, kentsel dönüşüm dahil AKP’nin her politikasının karşısında Cephe’nin alternatif politikaları var.
Cephe’nin örgütlü olduğu yerde AKP politikaları
yoktur... AKP sadece terörüyle var... Onun için Gazi,
Çayan, Okmeydanı, Sarıgazi, 1 Mayıs, Gülsuyu... ve
örgütlü olduğumuz tüm alanlarda bir direniş vardır...
Politikalarımız, kampanyalarımız bütün ülke çapında
AKP karşıtı halk muhalefeti üzerinde etkili olmaktadır...
Haziran Ayaklanması’ndan bugüne faşizme karşı
alanlarda direnen Cephe ve Cephe politikalarıyla halk
vardır... AKP’nin en büyük korkusu da budur...
Yoksul gecekondu mahallelerindeki faşist terörün
nedeni budur... Ve bu saldırılar yeni de değildir... Bu
mahalleler devletin yıkımlarına, mafyaya rağmen bizzat
devrimciler tarafından kurulmuş mahallelerdir... Onyıllardır faşizmin hedefi olmuştur...

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014
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Ne ilgisi var Alevi-Sünni çatışmasıyla?
Aleviler, tek başına Alevi kimliğiyle bu düzen için bir
tehdit değildir; Aleviler devrimcilerin yanında yer aldığı
için bu düzene tehdittir... Düzen içine çekilemeyen Aleviler
oligarşi için tehdittir... İzzettin Doğan gibi Alevi bezirganları
faşist düzen için hep sigorta olmuştur...
Bugün de AKP’nin Alevilere saldırısının temelinde
devrimcilerle arasına duvarlar örüp Aleviliği faşist devletin
destekçisi haline getirmek vardır...

AKP’yi Korkutan ve
Saldırıların Nedeni Cephe’nin
Milyonları Kapsayan Politikalarıdır!

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014
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AKP’nin besleme medyası Yeni Şafak yazarlarından
İbrahim Karagül’ün devrimcilerin “dış destekli” olduğunu
kanıtlamak için 24 Mayıs tarihli yazısı, devrimcileri karalamak amacıyla yazılmış olsa da bu gerçeği ortaya koymaktadır...
Bakın şu satırlara; “DHKP-C'nin bu kadar merkezileşip,
toplumsal tabana hitap etmesi, bunun desteklenmesi, ülke
genelinde yaygın eylemlere girişebiliyor olması, daha
önce sadece Alevi hassasiyetlerini istismar ederken şimdi
Türkiye'deki tüm muhalefet alanlarını doldurmaya çalışması
bir rastlantı değildir...”
Cephe hiçbir zaman “Alevi hassasiyeti” üzerinden politika yapmamıştır... Tam tersine Alevi sorununun tek
başına “inanç” meselesi olmadığını söylemiştir... Aleviliğin
direnen, haksızlıklar karşısında boyun eğmeyen, zulme
biat etmeyen toplumsal yanını öne çıkartmıştır.
Bugün de Alevilerin en yakıcı talebi inançlarını yaşayamaması değildir... Alevilik Anadolu topraklarında yüzyıllardan beri yasaktır... Alevi halkımız inançlarını devletin
tüm yasaklamalarına, katliamlarına rağmen yaşatmıştır...
Bugün Alevi halkımızın en temel sorunu inançlarını
yaşayamaması ya da kendilerini ifade edememesi değildir...
Alevi halkımızın da en temel talebi ADALETTİR!
En temel sorunu faşizmdir... Faşist AKP iktidarıdır...
Faşizmin iktidarı yıkılmadan, demokratik halk iktidarı
kurulmadan ülkemizde yaşayan halkların hiçbiri kimliğiyle,
inançlarıyla özgür olamaz...
Alevi halkımızın inanç özgürlüğünün önündeki asıl
engel faşizmdir... Bu sorunun çözümü de devrimden geçmektedir...
Alevi halkımızın devrimcilerle olan kopmaz
bağın temelinde bu vardır.
Faşizm onyıllardır bunu
kopartmak istiyor...
Onun için devletin Alevilere saldırısının temelinde de bu vardır... Hiçkimse “terör”demagojileriyle Alevi halkımızla devrimcileri ayrı yerlere koy-

maya kalkmasın...
Devrimciler mahallelerimizde yaşayan Alevisi, Sünnisiyle
halktır... Halkın evlatlarıdır... Devrimciler hiçbir zaman
halkların inançlarını kullanmamıştır...
Halkın inançlarını kullanan egemenlerdir... Bugün AKP,
iktidarını Sünni halkımızın inançlarının istismarı üzerinden
sürdürmektedir.
İbrahim Karagül AKP ye “saldırın” diye akıl veriyor:
“Alevi kartını ikame etmek isteyenlere yoğunlaşmak
gerekiyor. Dikkat çekmek istediğim tam da budur. Daha
önce de DHKP-C vardı. Daha önce de benzer terör eylemleri
ve sokak hareketleri vardı. Ama bir yıldır işin niteliğinin
değiştiğini, büyük bir tehdidin beslendiğini görmek için
otuz yıl beklemek büyük bir talihsizlik olacaktır…”
Kuşkusuz AKP’ye tek akıl veren Karagül değil, AKP
Cephe’ye karşı hiç boş durmadı... durmuyor... Operasyonlar,
gözaltılar, tutuklamalar, katliamlar hiç durmadı...
AKP’NİN OKMEYDANI’NDA KATLİAMI GÖZE
ALAN SON SALDIRISININ NEDENİ CEPHE’NİN TÜRKİYE ÇAPINDA YÜKSELTTİĞİ VE MİLYONLARI
KAPSAYAN ADALET MÜCADELESİDİR.
Tayyip Erdoğan, “BERKİN ELVAN İÇİN ADALET
İSTİYORUZ” kampanyamızdan rahatsızlığını “Yatıyorlar
kalkıyorlar Berkin diyorlar” diye ifade etti..
Berkin Elvan adı AKP iktidarı için kabusa dönüştü...
Biz “ADALET İSTİYORUZ” talebini tüm Türkiye’ye yayarak kabuslarını büyütüyoruz...
AKP’nin 14-15 yaşındaki liselilerin üzerine kurşun
yağdıracak kadar gözünü karartıp katliam yapması bu kokunun büyüklüğündendir...
AKP iktidarını korumak için Alevi-Sünni çatışmasına
da başvurabilir... Elbette ki yağma ve talan üzerine kurulmuş
bir iktidardır...
Ancak AKP’nin Okmeydanı’ndaki bu saldırısına “Alevi-Sünni çatışması yaratmak için” demek, “rant” için
demek AKP’nin katliamlarının üstünü örtmeye, Cephe’nin
adalet mücadelesini engellemek istemesine hizmet edecektir...
Kentsel dönüşüm projesi bugün AKP’nin elinde kalmış
bir projedir... Hiçbir yerde tam olarak hayata geçirememiştir...
“Kentsel dönüşüm”ün yalan olduğu, yağma ve talan olduğu açığa çıkmıştır... Ve hepsinden önemlisi devrimciler
var olduğu sürece de projesini hayata geçiremeyecektir...
AKP’nin tüm çabası iktidarını ayakta tutmak içindir...

Cephe, Siyasi, Politik
Her Alanda AKP
Faşizmine Karşı
İktidar Savaşı
Vermektedir!
AKP’nin Asıl
Korkusu Budur!
AKP’nin Cephe’ye saldırılarının temelinde bu korku
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Halk Düşmanı Polisleri Korumak
İMC’nin Vazifesi Olamaz!
Uğur Kurt’un
katledilmesiyle
ilgili 27 saat
sonra avukatların tüm çabaları sonucu
ancak keşif
yapmaya gelen
soruşturmayı
sürdüren cumhuriyet savcısı
cemevi avlusunda inceleme yaptığı sırada İstanbul Cinayet Büro Amiri
Cihat Kayaer’in cemevine gelmesiyle birlikte öfkeli halk tarafından dövüldü… Halkın öfkesinden kurtulamayan Cihat Kayaer İMC’nin canlı yayın aracına sığındı. Halk katil polislerin şeflerini aracına
aldığı için İMC’ye de tepki göstererek canlı yayın
aracının camlarını kırdı… Araç mahalle dışına çıkarak polisi halkın elinden kurtardı… Halk düşmanı
katil polisleri korumak İMC’nin vazifesi olamaz...
vardır. Cephe, AKP’nin yağma ve talan düzenini yıkmak
için savaşıyor.
Politikalarımız halkın her kesimi tarafından sahipleniliyor… AKP faşizmine karşı mücadele adına tek bir
söz söyleniyorsa, o bizim politikalarımız çerçevesinden
söylenen sözlerdir. Bir mücadele, bir direniş varsa o
bizim mücadelemiz, direnişlerimizdir…
Stadyumlardaki taraftar gruplarının yaptıkları tezahüratlardan hip-hop’çıların sözlerine kadar direniş adına
söylenen her söz bizim politikalarımızdan beslenen, esinlenen, güç alan sözlerdir… Eylemlerdir…
Düşman bunu görüyor… Halk muhalefetinin Cephe
etrafında, Cephe’nin politikalarında birleştiğini görüyor… Kaygıları da bundandır.
Yerel seçimlerden sonra CHP, reformistler, Kürt milliyetçileri, oportünistler umutsuzluğa düşerken sadece
bizim politikalarımız halka umut olmaktadır...
Çünkü biz düzen içi çözümler sunmuyoruz halkımıza...
Yerel seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimini, parlamento
seçimini halka umut olarak göstermiyoruz... “AKP DÜZENİNİ YIKACAĞIZ” diyoruz.
BAĞIMSIZ TÜRKİYE istiyoruz... Onun için 1 milyonun üzerinde her kesimden halkımız bizim yanımızda...
Bize sahip çıkıyorlar... Bizimle birlikte direniyorlar...

Gerçeklere, Direnişe
Gözlerini Kapatan Sol!
Okmeydanı’ndaki saldırıların özü budur... Ki, saldırılar
sadece Okmeydanı’ndan ibaret değildir... Fakat sol bunları
bilmesine rağmen, AKP’nin Alevi-Sünni çatışması de-

magojisinin üstüne atlamıştır...
Yayın organlarında “Okmeydanı olayları” diyorlar...
Dev-Genç’in ADALET İSTİYORUZ talepli boykotuna
yapılan saldırı hakkında tek bir kelime yazmıyor... Onlar
da, “direnişi görmemek” için gerçekleri çarpıtıyor...
“Türk devlet güçleri 2 kişiyi daha katletti. Polisin cinayet mekanı bu kez cemevi bahçesiydi. AKP hükümetinin
polis terörünün son örnekleri ardından sergilediği
tutum, artık gün yüzüne çıkmış olan başta Aleviler, tüm
muhaliflere yönelik politikasının da kodlarını sergiliyor.
Yakın tarihte devlet eliyle işlenen Alevi katliamları,
bugün zamana yayılarak, tek tek işleniyor” diyor…
Ne ilgisi var? Haziran Ayaklanması’nda şehit düşenlerin
hepisinin de Alevi olmasından, onların tek tek seçilip
katledildiği sonucunu çıkartmak milliyetçi bakış açısının
ürünüdür. Bu mantık tam da Alevi-Sünni çatışması çıkarmaktan çekinmeyecek olan AKP’nin politikalarına hizmet
etmektedir.
Haziran Ayaklanması’nda katledilenlerin Alevi inancından olması Alevi halkımızın İzzettin Doğan gibi bezirganların yanında değil, devrimcilerin saflarında faşizme
karşı direnmesindendir...
Devrimcilerin, ilericilerin görevi düzenin halkları bölen
politikalarına hizmet etmek değil, onu boşa çıkartmaktır...
İnançlar, milliyetler üzerinden politika yapmak oligarşinin
ve küçük-burjuva milliyetçilerinin politikasıdır... Devrimcilerin
politikası çıkarları ortak olan tüm halkları birleştirmektir...
AKP’nin korkusu Cephe’dir... Çünkü Cephe’nin politikalarında kendi sonunu görüyor... Onun için Cephe’nin
birleştirdiği halk kesimlerini bölüp parçalamaya çalışıyor...
Onlar “yüzü maskeli”, onlar “terörist”, “onların elinde
silah var, molotof var, sapan var” diyerek faşizmin
terörüne karşı halkı, kendisini koruyan devrimcilerden
tecrit etmeye çalışıyor... Bu temelde bir kampanya halinde
saldırıyor... Bütün kanallarda özel programlar yaptırıyor...
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Bu Demagojiler Bize Sökmez!
Bu Yalanlarla Artık
Halkı Kandıramazsınız!
Cephe’ye o silahları kendisi getirip veriyor halkın
adaletini uygulaması için... En büyük terörist devlettir...
Bu tür demagojilerle Cephe’ye geri adım attıramazsınız...
Bizi başkasıyla kıyaslamayın...
Adaletin “A”sının olmadığı yerde, 14 yaşındaki çocuklarımızın üzerine kurşun yağdırıldığı yerde, katillerin
korunduğu yerde Cephe’nin silahları, molotofları, taşı,
sapanı halk için ADALETTİR!...
AKP’nin “YÜZÜ MASKELİ” demagojilerinin halk
nezdinde bir karşılığı yoktur...
DİRENİŞİ YOK SAYAN KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN PROVOKATİF EYLEMİ VE FIRSATÇI OPORTÜNİZM
Yayınlarında “Okmeydanı olayları” deyip geçiyorlar...
Kimmiş bunlar belli değil... Direnişten, Dev-Genç’in
boykotundan tek bir kelime yok.
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Ama fırsatçılıkta birbirleriyle yarışır haldeler... Bizim
direnişimiz üzerinde politika yapmaya kalkıyorlar...
Küçük bir grup ellerinde flama ile gelmiş kameralara
görünme çabası içinde, polisle çatışma onları hiç mi hiç
ilgilendirmiyor. Kitlenin en önüne geçip ikisi flama
sallıyor, üçünçüsü de resim çekme derdinde....
Direniş umurlarında değil, kendi pankartlarını öne
geçirme yarışı içindeler. Gençliğin boykotuyla, boykotun
talepleriyle ilgisi olmadan sadece kendi reklamlarını
yapacakları pankart, resim ve flamaları öne geçirme
çabasındalar.
Halk tepki verip kovmasa katil polislere karşı direnişi
bırakıp provokasyon çıkartmaktan çekinmeyecekler...
Halk izin vermeyince çekip gidiyorlar...

Sonuç Olarak;
1- Okmeydanı’ndaki saldırı Cephe’nin adalet mücadelesine karşı AKP’nin katliamlarının üstünü örmek
için yapılmıştır!
2- Alevi-Sünni çatışması oligarşinin politikasıdır.
Devrimcilerin görevi halkları birleştirmektir... Okmeydanı’ndaki saldırının bugün için Alevi-Sünni çatışmasıyla
“rant”la bir ilgisi yoktur
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3- AKP, Cephe politikalarında birleşen milyonları
Cephe’den tecrit etmeye çalışmaktadır...
4- Reformizm, Kürt milliyetçileri ve oportünizm direniş gerçeğini görmemek için “Alevilere saldırı” demagojisine sarılmışlardır...
5- Alevi halkımızın bugün temel çelişkisi faşizmdir...
Faşizmin iktidar olduğu bir ülkede inanç özgürlüğü
olmaz. Halkların kimlik sorunu çözülemez. Hiçbir demokratik hak ve özgürlüğün kalıcılığı yoktur. Faşizmin
iktidarında her türlü hak ve özgürlüklerin kullanımı
devrim sorunudur. Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi devrim mücadelesinin parçasıdır.
6- Devrimciler, Alevisiyle, Sünnisiyle halkın en
onurlu evlatlarıdır... Hiçbir demagoji devrimcileri halktan
koparamaz....
7- Devrimcilerin ve halkın faşizme karşı her türlü
araçla direnişi meşrudur...
8- AKP’nin katliamları ve demagojileri Cephe’nin
ADALET mücadelesinin önünde engel olamayacak...
Katliamların hesabını soracağız!

Coşku, Öfke ve İnancın Türküleri Hiç Susmayacak
halaylarımız olmayacak. Bugün onlar için bestelediğimiz
şarkıları beraber okuyacağız" dedi.
Coşku, öfke ve inancın türkülerle buluştuğu konser
‘Haklıyız Kazanacağız’ marşı eşliğinde yapılan tek tip
yürüyüşüyle son buldu.

Hatay: Umudun türkülerini haykıran Grup Yorum
30 Mayıs günü dinleyicileriyle buluştu. Konser alanında
olduğu kadar alan dışında da kitle kalabalıktı. Alana giremeyen kişiler ise balkonlarda ve çatılarda konseri
Kocaeli
izlediler. Konser öncesinde Halk Cephesi adına yapılan
açıklamanın ardından yitirdiğimiz kahramanlarımız adına
Kocaeli: 29 Mayıs günü sahneye çıkan Grup Yorum,
1
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun
Soma'da yaşamlarını yitiren madenciler ve Haziran
ardından
Grup Yorum ve Grup Yorum Hatay Korosu
Ayaklanması’nda katil, işkenceci polisler tarafından basahne
aldı.
Grup Yorum’un Soma katliamı için seslendirdiği
şından gaz fişeğiyle hedef alınarak vurulduktan sonra
türkü
izleyiciler
tarafından büyük beğeni gördü. Konser
269 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede şehit düşen
de
izleyenler
bütün
öfkelerini sloganlarla haykırdı. Konserin
umudun çocuğu Berkin Elvan için besteledikleri türküleri
sonlarına
doğru
Cemo
türküsü eşliğinde meşaleler yakıldı.
söyledi. Konserin verildiği salonda Berkin Elvan pankartı
Konser
saat
23.00
da
coşku
ve umutla sonlandı.
başta olmak üzere Soma katliamına dikkat çeken
pankartlar ve Dev-Genç pankartı yer aldı. Grup Yorum'u
dinlemek için gelen yüzlerce kişi, Haziran Ayaklanması’nın
yıl dönümü olması nedeniyle "Her Yer Taksim Her Yer
Direniş", "15'inde Bir Fidan Berkin Elvan", "Faşizme
Karşı Omuz Omuza" sloganlarını attı. Grup Yorum
solisti Seçkin Aydoğan; acılı ve üzüntülü olduklarını
söyleyerek, "Olmazsa olmaz halaylarımız bugün olmayacak. Bugün Soma’da katledilen işçiler için, Haziran
Ayaklanması’nda yaşamlarını yitiren genç fidanlar için
Hatay
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Ekmek Almaya Giderken Katleden Devlet
Ekmek Parası Kazanırken Katleden Devlet
Cenazemizi Kaldırırken Katleden Devlet

KATİL DEVLETTEN HESAP SORACAĞIZ
Faşizm halka düşmandır.
Halkın mücadelesinden, adım
adım "adalet" mücadelesinin büyümesinden duydukları korkuyla
daha da düşmanlaşıyorlar.
Ekmeğe, adalete, özgürlüğe düşmanlar...
Değerlerimize, vefaya, aldığımız
soluğa dahi düşmanlar... Berkin’e ve
diğer Haziran şehitlerini anmamıza;
boykotlarımıza, işgallerimize... DÜŞMANLAR...
Çünkü anmalarımız, boykotlarımız
"adalet istiyoruz" diyor. AKP faşizmi
adalet isteyen tek bir sloganımızdan,
tek bir soluğumuzdan dahi korkuyor.
Tek bir sloganımıza dahi "vur
emri" çıkartıyorlar.
Öylesine halka düşmanlar ki, cenazesini kaldırmaya gelen insanlarımızı katlediyorlar.
Haziran Ayaklanması’ndan bu
yana bir yıl geçti.
Bir yıldan bu yana toplam 8 kişi
doğrudan Başbakan’ın emriyle katledilmiştir.
269 gün komada kalan Berkin
Elvan’ın aldığı her soluğun yanıbaşında; "adalet" isteğimiz, hesap
soran eylemlerimiz vardı.
Günlerce, aylarca katilleri gizlediler. Yükselttiğimiz mücadele sonucu göstermelik olarak savcılık ifadelerini aldılar katillerin...
"Orada değildim", "hatırlamıyo-

rum", "gaz kapsülü atma yetkim yok"
diyen katilleri koruyarak bizleri oyalamaya çalıştılar.
Bu "yargılama" oyunlarına kanacağımızı, vazgeçeceğimizi sandılar... Ama vazgeçmedik... Öfkemizi
dizginlemedik. Tek tek bulduk katillleri... Herkese gösterdik.
Bizzat Başbakan sahiplenmişti
katilleri... Çünkü halka karşı savaşında
onlara ihtiyacı vardı... Başbakan
kendi tetikçiliğini yapan katillere
"kahramanlık" payeleri vererek onlara moral güç kazandırmaya çalıştı.
"Talimatı ben verdim" diyerek tüm
sorumluluğu üstlendi.
O günlerden bu yana gerçekleştirdikleri tüm saldırılar halkımızı yıldıramamış, tam tersine herkesin "adalet" talebi etrafında birleşmesini sağlamıştır...
Haziran şehitlerinin katilleri bizzat
Başbakan tarafından korunup kollanmaktadır.
Mehmet Ayvalıtaş’ın katilleri hala
mahkemeye dahi getirilmedi ve ifadeleri alınmadı. Mahkemede sanık ifadesi alınmadan tanıkların ifadelerini
almak gibi bir dizi usulsüzlüğe rağmen
dava devam ediyor. Katiller için mahkeme tutuklama dahi çıkartmıyor.
MOBESE kayıtlarının dosyaya
girmesi bile bir dizi mücadelenin sonucunda gerçekleşti.
Ethem Sarısülük’ün katili olan

polis Ahmet Şahbaz tutuklanmıyor
bile... Mahkemede gayet pişkin bir
şekilde "susma hakkını" kullanıyor.
Ahmet Atakan’ın katilleri mahkemeye dahi çıkarılmadılar...
Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinden birkaç polis memuru ve fırıncı
yargılanıyor sadece... Mahkeme salonunda talimatı verenler bulunmuyor...
Üstelik mahkeme Kayseri’ye sürülerek
katılım engellenmeye çalışılıyor.
Abdullah Cömert’in katili polis
Ahmet Kuş tutuklanmadı... Abdullah’ı
katleden diğer polis memurlarının
ise kovuşturulmasına gerek olmadığına karar verildi...
Devlet katilleri yargılayamaz.
Çünkü Haziran şehitlerini devlet
katletmiştir.
Yönetememe krizleri öylesine derindir ki;
Ekmek almaya giden çocuklarımızı katlediyorlar,
Ekmek parasını kazanırken katlediyorlar,
Cenazelerimizi kaldırırken katlediyorlar...
Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı
diri diri yakarak ya da boğarak yerin
altına gömdükleri insanlarımızı unutmamızı bekliyor...
Biraz daha fazla kar için günlerce
içten içe yanmaya devam eden bir
kömür madenine inmeye ve çalışmaya
zorlanan insanlarımızı elbette unut-
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mayacağız.
Halkımızın adalet talebi tıpkı yerin
altında madene gömülen bedenler
gibi derindedir.
Bunun için hiçbir baskı, katliam
ya da gözdağı bir yıldır "adalet istiyoruz" diyen sesimizi kısamadı.
Ayakkabı kutularındaki, kasalarındaki dolarlar artsın diye bile bile
insanlarımızı ölüme gönderdiler. Ta
2008 yılından bu yana Soma Holding,
madenin içten yanma özelliğine sahip
olduğunu biliyordu. Yanma özelliğine
önlem almadı. Zehirli gazlara önlem
almadı. Her önlem para kaybıydı,
zaman kaybıydı; işçinin çalışma saatinden düşürülecek dolarlarıydı... Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu göz
yumdu; bakanlar gözyumdu; bizzat
Tayyip Erdoğan gözyumdu...Yasalardaki son düzenlemelerle madenlerin
devri vb. haklar doğrudan Başbakan’ın
onayına bağlanmıştı. Gaz maskelerinin
işe yaramadığını, içeride yanlış malzeme kullanıldığını, işçilerin her an
ölümle burun buruna çalıştıklarını
biliyorlardı.
Ancak Soma Holding A.Ş. den
rüşvetin paravanı olan TÜRGEV’e
aldıkları paralar; diğer AKP’lilerin
sağladıkları çıkarlar bozulsun istemediler...
Bugün Soma soruşturmasında yargılanan birkaç tane mühendis, amir
vb.dir... Gerçek katiller yargılanmıyor...
Bu düzen onları yargılayamaz. Bizzat
Başbakan ve AKP katilleri koruyor,
çünkü baş suçlu kendileridir.
Kader ya da fıtrat bahanelerine
kimsenin inanmadığını Başbakan da
biliyor... Ancak fıtrat diyerek katliamların süreceğini ilan ediyor.
İş cinayetlerinde ölenlerin haddi
hesabı yoktur ülkemizde...
DİSK Araştırma Enstitüsünün
(DİSK-AR) TÜİK, SGK, ILO ve
Eurostat verilerinin kullanarak hazırladığı rapora göre iş kazalarının
yüzde 90’ı kayıt dışı kalıyor.
Rapora göre AKP hükümeti döneminde resmi rakamlar iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısını
11 bin 282 olarak gösterse de, kayıtdışılık hesaba katıldığında gerçek
rakam on binleri buluyor.
"Rapora göre, her on iş kazasından

yalnızca bir tanesi SGK kayıtlarına
yansıyor. İş kazalarında kayıt dışılık
yüzde 90. Son yayınlanan SGK istatistiklerinde 2012 yılı için iş kazası
sayısı 74 bin 871 iken TÜİK 2013 verilerine göre bu rakam 706 bin olarak
görülüyor. İki veri arasında zamansal
uyumsuzluk bulunsa da aradaki devasa
fark, kayıt dışı iş kazalarının ne kadar
yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
(...)
Her 100 kayıtlı iş kazasının yaklaşık 1’i ölümlü olarak gerçekleşiyor."
(26 Mayıs 2014, Evrensel Gazetesi)
Sadece Soma değil; Davutpaşa,
Karadon, Ostim-İvedik, Afşin-Elbistan; Adana Kozan, Esenyurt inşaatları, Erzurum TEDAŞ, Zonguldak Kozlu, Muğla Milas Güllük,
Bostancı... hatta Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Başbakanlık binası inşaatında
ve daha sayılamayacak kadar çok iş
yerinde emekçiler katlediliyorlar...
Her yerde ölen biziz.
Bunun için halkımızın adalet isteği
köklüdür.
Hiçbir gözdağı veya katliam bu
isteği susturamaz...
Berkin Elvan için yapılan eylemlere,
boykotlara pervasızca saldırıyorlar.
Öyle pervasız ve düşmanlar ki
cenazesini kaldıran insanlarımıza kadar vurmakta sakınca görmüyorlar.
Bu, AKP iktidarının adalet korkusudur. Hesap verme korkusudur.
Başbakan "Berkin Elvan eylemleri" için;
"Berkin Elvan’ı anacaklarmış,
ölmüştür geçmiştir, her ölüm hadisesinde bir anma mı olacak" diyor.
Haksız olanın; suçlu olanın ve er
geç hesap verecek olanın ruh halidir
bu...
Başbakan; "Kıran döken karşısında polis nasıl sabrediyor anlamıyorum"
"Soma’yı bahane edip vuran kıranlar; her fırsatta polise saldıranlar
karşısında elbette susmayacağız" diyor..
Bunun anlamı "halk çocuklarını
vurun" demektir.
Cenazelerimize saldırarak "terör"
edebiyatı yaparak suçlarını gizlemeye
çalışıyorlar.
AKP’li İzmit Belediye Başkan

Yardımcısı İbrahim Bulut “Ülkemizin
huzuru için yüzünde maske ve elinde
silah olanı öldürmek, polisin yetkisi
ve görevi olmalı” diyor.
Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Türkiye Kızılay Derneği İstanbul Şube Başkanı olan kardeşi İlhami Yıldırım, İstanbul Okmeydanı’nda Cemevi avlusunda Uğur
Kurt’un polis tarafından vurulmasının
ardından Twitter mesajında şunları
söyledi: “Eğer arpanız fazla geldiyse
o arpayı önünüzden almayı da biliriz! Arpa taşıyanları da biliriz. Ya
bu ülkede eşşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz! Sizlere her kim destek oluyor,
yüz veriyorsa o da şerefsizdir!"
Halk düşmanı AKP’liler korkularını, ahlaklarını ve çapsızlıklarını tehditlerle göstermeye devam ediyorlar.
Halk Cephesi ise aylardır adalet
istiyor...
Dişle tırnakla, kopara kopara
"adalet" mücalesini tüm halkımıza
malediyor. Halkımız yüzyılların özlemi olan ekmek ve adalet için; mücadele için Halk Cephesi’nin politikaları etrafında birleşiyor...
Ekmeğimizi kazanmak, cenazelerimizi kaldırmak bile artık ölüm
nedenimiz haline gelmiştir.
Halkımızı ya polis kurşunlarıyla,
gaz kapsülleriyle ya da iş cinayetleriyle, düzenin sonucu olan sayısız
katliamla öldürüyorlar...
Bu düzenin katliamcılığı işyerinde,
cenazede, evde ya da sokakta... mutlaka bizleri buluyor.
Katilleri durdurmanın tek yolu
barikatta, iş yerlerinde, boykotlarda,
işgallerde, her yerde mücadele etmektir...
Bu düzen katilleri yargılayamaz.
Suçlular kendilerini cezalandıramaz...
Direnmek tek kurtuluş yolumuzdur. Bu yola sahip çıkmak; direniş
yolunu büyütmek ve burada birleşmekten başka çaremiz yoktur.
Büyüyen her direniş katillerden
hesap sormaktır; onların pervasızlığına karşı ekmeğimizi, canımızı, cenazelerimizi kaldırma hakkımızı korumaktır...
Direnelim ve katillerden hesap
soralım.
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mak; kendiliğindenci çalışmak sorun çözmez. Kendimizi ve emeğimizi programlamalıyız.
Bir sorunu
çözmek için
sistemli düşünmeli ve çalışmalıyız.
1-Araştırmalı incelemeliyiz.
Bu sorunu keşfetme sürecidir. Bu
süreçte sorular sorarız.
2-Tahlil etmeliyiz.
Tüm ilişkileri bulup ortaya çıkarma sürecidir. Bu süreçte herkesi
sonuna kadar dinlemeli ve her şeyi ayrıntılı incelemeliyiz.
3-Temel çelişkiyi ANA HALKAYI bulmaya çalışırız.
Sentez yani çözüm sürecidir. Çözüm ana halkanın içindedir. Çünkü her sorun kendi çözümünü de
içinde barındırır.

Ders: Temel ve Tali
Ayrımını Yapmak
Sevgili Devrimci Okul okurları
Merhaba;
Stratejik hedefimiz yolumuzu belirler ve her şeyi stratejik hedefimize
göre şekillendiririz. Devrime giden
yolun belirlenmiş olması devrimi
gerçekleştirmek için tek başına yeterli
değildir.
Temel ve tali ayrımını doğru yapamayan kişiler ya da örgütler önlerine ne kadar iddialı hedefler koyarlarsa koysunlar o hedefe ulaşamazlar.
Bu nedenle temel ve tali ayrımını doğru yapmak devrimci mücadelede belirleyicidir.

 Temel ve Tali Ayrımı
Hedefe Göre Belirlenir
Stratejik hedefimiz anti-oligarşik, anti-emperyalist devrimdir.
Hedefimize ulaştıracak temel yöntem: silahlı mücadeledir.
En genel haliyle "silahlı mücadele temeldir" diyoruz. Bir
örgütün, bir devrimcinin yaşamı
buna göre oluşur. Bu temel yaşamın her anında, her alanda, her eylemde kendini gösterir. Zafere kadar
değişmez olandır. Bütün temel, tali ayrımlar da bu esasa göre yapılmak zorundadır.
Mücadele içerisinde temel olan
kendisini gösterir.
Halkımız "dil ağrıyan dişe gider" der. Bunu görebilmek için sınıf
bakış açısına, iktidar perspektifine sahip olmak gerekir.
Sınıf bakış açısını bulmak içinse
"kim için, kimin yararına" sorularını sormak yeterlidir.
Devrimin ve halkın yararına olanı bulmak; ta ki temel çelişkiyi bulana kadar "neden" sorusunu sormak
gerekir.
"Nasıl olsa o da ihtiyaç bu da ihtiyaç" diyerek ayrıntılarda boğul-

Her Sorun
Çözümünü
İçinde Taşır
Böyle yapmazsak karmaşık ve
şaşırtıcı bir olgu yığını ile karşı karşıya kalırız.
Hedefe göre düşünmek büyük
düşünmektir ve büyük düşünenler
için temel tali ayrışması doğal bir davranış halini alır.
Süreç iyi bir nişancının gözünü hedeften ayırmadan bakması şeklinde
gelişir. O gözün gördüğünü beyin kavrarsa parmak rahatlıkla o tetiği çekecektir.
Hedefi devrim olan birisi için,
yaşam disiplininden insan ilişkilerine, bildiri yazmaktan kitap okumaya kadar her şey temel olana
göre şekillenir. Ancak "tali" olan
gereksiz demek değildir. Esas olmayandır.

 Çalışma Tarzımız
Disiplinli Olmalıdır
Disiplin şekil vermektir. Disiplin
devrimci bir tarzda ele alındığında öncelikleri belirlemek zor olmaz.
Devrimciler bulundukları alanda,
birimde tarihsel koşullar ve var olan
durumu düşünerek
1-Çalışmanın ana hedefini, ağırlık
merkezini
2-Önem sırasını doğru saptamalıdırlar.
Ancak bu da yeterli değildir.
-Bu önem sıralamasını ısrarla kararlılıkla takip etmeli
-Sonuç alınmasını sağlamalıdırlar.
Abartıcılığa, aceleciliğe, yüzeyselliğe düşmeden koşulları doğru değerlendirmeliyiz.
Bu değerlendirmeler ışığında gerçekçi kararlar almalıyız.
Bu kararları yaşama geçirmek
için sıraya koymalıyız.
Bu sıralamanın hayata geçirilmesi için ısrarcı olmalıyız.
Devrimci disipline sahip olmayanlar bazen ayrıntılar içinde boğulurlar, bazen hiçbir belirleyiciliği olmayan bir konu ya da bir olay
için güçlerini ve olanaklarını harcayabilirler.
Bununla beraber yaptığı işi,
salt iş yapmak için yapanların temel-tali ayrımı yapması güçtür.
Örneğin dergi dağıtımı yaparken
esas olanın dergi satışından alınacak
para ya da dergi satmak olarak düşünebilirler. Buna göre bir çalışma yürütürler. Derginin içeriğine, ne kadar
okunduğuna ve kimler tarafından
okunduğuna dahi dikkat etmeyebilirler. Temel olan nedir? Devrimci yayın
faaliyetinin amacı nedir? Bu soruların
cevabının bilinmesi, kavranması gerekir. Dergiyi satıp parasını alıp gidilen bir ilişki ekonomik ilişkinin ötesine geçemez. Disiplin bir işin nasıl yapıldığını, yapılan işten nasıl sonuçlar
alındığını, sonrasını örgütleyebilmek,
sonuçları değerlendirebilmektir.
Yapılan işin politik boyutlarına
hiç kafa yormamak devrimci disiplin değil, memur anlayışıdır.
Disiplin öncelikle beynimizi programlamak; beynimizi programlamanın
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Temel ve tali ayrımı;
ilk adımı da öncelikle
yapılacak işin siyasi önemini düşünmektir.
Neyi neden yaptığını
bilmeyen ileriye atılamaz. Temel olanı kavrayan ise aldığı her soluğun
mücadele için olduğunu bilir. Aldığı soluk kadar yürüyebileceğini bilenler öncelikle bir işe
başlarken derin soluk
alırlar.

mücadele içinde "mücadelenin ihtiyaçları te-Ayrıntılarla değil esasla uğraşmaktır.
meldir" doğrusunu bilmeyen yoktur. Ancak
-Örgütün ideolojisini doğru kavramaktır.
yine de aynı kişiler çok
tali meselelerle boğuşa-"Ben" den kurtulup "Biz" olmaktır.
bilirler. Çünkü onlar sa-Hedefleri büyütmektir
dece bilmekle yetinenlerdir. Oysaki temel olan
-Silahlı mücadeleyi esas almaktır.
bu konuda da bilginin
mücadele içinde hayat
bulmasıdır. Bu temeli göz
Halkın hayatı bizim için bir kılavuz
önünde
bulundurmamak,
tali konular
olabilmelidir. Ne derece ihtiyaca cevap
içinde
boğulup
düzene
çekilmektir.
verebiliyoruz. “İhtiyacı doğru tespit
Kısacası; öğrenmek yetmez, kavTemel Tali Ayrımını
edebiliyor muyuz? Halkın sorunları neramak gerekir.
lerdir?” sorularını doğru cevapladıkça
Doğru Şekilde Yapmak
Kavramak için üzerinde düşünülgerçeğe ulaşırız.
Ana Halkayı
melidir.
Bu ayrımı doğru yapmayanlar kenYakalamaktır
Sonraki adım nedir...Temel olan tali
dilerini geliştiremez, önlerine hedef
olan
nedir..
Ana halkayı kavrayıp bırakmakoymaz ve geri olanla, dar bir bakış
yanlar hiçbir koşulda meselenin özünAna
halka nerededir...
açısıyla uğraşıp dururlar. Kişiselleden kopmayanlardır. Hassas bir ölçüm
Bilgi, bilgiyi göstermek ya da satşen meseleler, günlük sorunlar içinde
yapmak zorunludur. Örneğin, yoldamak için değildir. Görüp söylemek için
boğulma, süreci kavrayamamak bu
şının konuşmasıyla üslubuyla uğrade değildir.
eksikliğin bir sonucudur.
şırken onun nasıl gerilediğini, eksik ve
Bilgi nesnel gerçekliği bilmeye;
zaaflarını göremezsen bu değişimin tesorunu,
çelişkiyi bulmaya ve çözüTemel olan iktidar
meline de inemezsin.
mü için harekete geçmeyi sağlıyorhedefli mücadeledir
Ana halkayı kaçırmak, meselenin
sa bilgidir.
Devrimci hareketin kadro, savaşçı ve
zincirlerinden boşalıp yuvarlanırcasıÇelişkileri bulduktan sonra temel
sempatizanları da bu temele göre gelişir
na kaymasına yol açar.
olanla tali olanı birbirinden ayırmalıve geliştirilirler. Ufuk devrimi görecek
Kendiliğindenciliğe neden olur.
yız. Sorunun asıl kaynağını bulmalı ve
kadar
açıktır.
Ufku
bu
denli
açık
olanlar
Ustalarımız bizlere; ana halkayı
bununla mücadele etmeliyiz.
için devrim yolunda tali meseleler birer
bulmak ve onu yakalayarak bütün
Temel olanı tali olandan ayıracak olan
ayrıntı olarak kalır. Genel çözümlemezinciri çekme becerisini öğretirler.
sınıfsal bakışı ve iktidar perspektifini kaynin içinde onlar da çözülürler. Bu nedenle
Bu ısrarla, sabırla ve dişlerini sıbetmeden savaşı geliştirmek temel sosürekli bilimsel, sınıfsal gerçeklik ışığında
karak çelikleşmeye ilişkin bir çağrıdır.
rumluluğumuzdur. Ana halkayı yani tedoğru sorularla sorgulama yapmaktan
Temel ve tali ayrımı;
mel çelişkiyi çözdüğümüzde, tali sorunlar
bahsedebiliriz. Bu yöntem bize temel ola-Hedefi bilmektir
da beraberinde çözülecektir.
nı gösterecektir. Çünkü bu sorgulama
-Ayrıntılarla değil esasla uğraşSevgili okurlar
bize nedenleri; niçinleri, nasılları doğru
maktır.
Haftaya başka bir konuda görüşmek
şekilde cevaplamayı öğretecektir.
-Örgütün ideolojisini doğru kavüzere...
Elbette bilmek yetmez, kavrayıp
ramaktır.
Hoşçakalın...
hayata geçirmek esas olandır. Yoksa
-"Ben" den kurtulup "Biz" olmaktır.
-Hedefleri büyütmektir
-Silahlı mücadeleyi esas alHaziran Halk Ayaklanmasının Ruhuyla, Boykotlarla, İşmaktır.
gallerle,
Direnişlerle, Anadolu Halk Festivali'nin 4üncüsü Bu
Temel ve ona tabi olan tüm yanSene
Ankara
Batıkent Adnan Kahveci Parkı'nda Yapılacaktır.
larıyla beraber, mücadele içinde her
20-21-22 Haziran'da Grup Yorum ve Birçok Sanatçının
şey önemlidir.
Katılacağı Festivale Tüm Halkımızı Bekliyoruz. Stant ve KaBu öneme göre hareket edilir.
tılım İçin İletişim Numarası: 0534 780 49 61
Temel tali ayrımını yapmayanlar
(Detaylı Festival Programı Yakın Zamanda Yayınlanasınıfsal bakış açısına sahip olmacaktır)
yanlardır. Neyin temel neyin tali olduğuna sınıfsal gerçeklik karar verir.
Ankara Halk Cephesi

-Hedefi bilmektir
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Taşeronluk Yasası Mecliste...
TAŞERONLUK KATLETMEYE DEVAM EDİYOR
Maden işçilerinin çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerle taşeron sistemine dair düzenlemeleri içeren torba
yasa meclise geldi. Gelmesiyle AKP Hükümeti
tüccarlığını bir kez daha
gösterdi.

Can Alıp
Kan Satıyorlar
“Nasıl ki doğa, boşluktan nefret ederse, sermaye de karsızlıktan ya da az
kardan nefret eder. Kar elverişli oldu mu, sermaye
yü rekli olur: %10 garantili karla her yerde kullanılabilir; %20’de kızışır; %50’de delice bir cesarete gelir;
%100’de bü tü n insani yasaları ayaklar altına alır;
%300’de işlemeyeceği cinayet yoktur, darağacı pahasına da olsa." (Kapitalist Toplum-Zubritski, Mitropolski, Kerov. Sayfa 19)
Soma’da resmi rakamlara göre 301 (bilirkişi heyetinin
raporuna göre 307) madencinin katledildiği maden katliamı kapitalizmin yukarıdaki tanımlarda belirtilen yüzde
300’lük karın sonucunda gerçekleşmiştir.
Bugün patronlar için yüzde 300’lük karı elde etmenin
yolu taşeronluk sisteminden geçmektedir. Soma maden
ocağındaki katliam ve hergün 3 işçinin katledilmesi bu
çalışma sistemi içinde gerçekleşmektedir.
Soma ile birlikte “dayıbaşı”, “çavuşbaşı” çalışma
yöntemleri çok konuşuldu, tartışıldı. Bu yöntemleri Alp
Gürkan icat etmedi, ilk defa da Soma Madenleri’nde
kullanılmadılar. Bu ve benzer yöntemler bizim ülkemizin
çalışma gerçeğidir.
Günyüzüne çıkan gerçekler üzerine AKP Hükümeti
taşeron çalışma sistemini tamamen ortadan kaldırmasalar
bile sınırlayacaklarına dair açıklamalar yaptı. Milyonlarca
taşeron işçisi gözü kulağı haberlerde “müjde” bekledi.
AKP fıtratına uygun olanı yaptı. Bu durumu da
fırsata çevirdi. Bırakalım taşeron çalışma sistemini kaldırmayı, sınırlandırmayı tam tersi meclise gelen taşeronluk
yasası ile yaygınlaştırıyor. Tepkiyi azaltmak ve yasanın

reklamını yapabilmek
için de maden işçilerine
bir kaç ‘iyileştirme’
yapılmış. Ağzına bir
parmak bal çalıp ölüme
göndermek denir buna.
Yasa tasarısının
maddeleri arasında:Taşeron işçiler kadroya
alınmayacak,
1- Özelleştirme kapsamındaki işyerlerini
özelleştirmeye hazırlamak gerekçesiyle işçilerin işten çıkarılıp işlerin tamamının taşerona verilmesine olanak sağlıyor. Ve bu
durumun taşeron ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceğini
hükme bağlıyor.
2- Devletten iş alan taşeron şirketin işçilerine hile
yaptığı (muvazaa) tespit edilirse, taşeron ilişkisi sona
erecek. Devlet şirketle sözleşmesini iptal edecek. Bu
durumda olan yine işçiye olacak. Çünkü işçiler işsiz
kalacak.
3- Özel sektöre ait bir işyerinde hile tespit edilirse
taşeron şirketin sözleşmesi devam edecek. Taşeron
şirketin işçileri asıl şirketin işçileriyle aynı ücret ve
sosyal haklara sahip olacak.
4- Taşeron şirketin işçileri dolandırdığı hukuk diliyle
muvazaa nasıl tespit edilecek? Önceden iş müfettişleri
tespit ediyordu. Bu düzenlemelere göre yapamayacak.
Dava açılması zorunlu. İş mahkemesinde dava kazanılsa
bile Yargıtay’a temyiz edilebilecek. Böylece hilelerin
hızlıca ortaya çıkarılması baştan engellenmiş oluyor.
5- İşçilerin ücretleri ödenmediği takdirde asıl işveren
taşeron şirketin alacağından keserek işçilerin maaşlarını
ödeyebilecek. Hiç bir patron durduk yere böyle bir şey
yapmaz. Ancak işçiler işi bırakır, kendisi zarar görmeye
başlar ondan sonra bu maddeyi hayata geçirir.
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Madenlerle İlgili Düzenlemeler
Yeraltında çalışan işçiler için haftalık çalışma süresi
45 saatten 36 saate düşürülecek, günlük çalışma süresi
en fazla 6 saat olacak.
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Yeraltındaki işlerde fazla çalışma ancak zorunlu nedenlerle ya da olağanüstü hallerde yapılabilecek.
Yeraltında çalışan işçilerin yıllık izin süreleri 4’er
gün artırılacak. Bu işçiler, kıdemleri 6 aydan az olsa
da iş güvencesinden yararlanabilecek.
Yeraltında çalışan işçilerin asgari emeklilik yaşı
55’ten 50’ye düşürülecek.
Soma’da yaşamını yitiren işçilerin SGK’ya olan
borçları silinecek ve işçilerin hak sahiplerine yasada
yer alan koşullara bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanacak.
Soma’daki işçiler ile kazada yaşamını yitiren işçilerin
ailelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca,
belli bir süre, fondan ek ödeme yapılacak.
Kulağa güzel geliyor. Yukarıda yazan maddelerin
bütün varlığı da kulağa hoş gelmekten ibaret olacaktır.
Yasalarda çalışma hayatını düzenleyen yüzlerce madde
vardır. Hangisine uyulur? En temel olanını ele alalım.
Yasalara göre çalışma süresi 8 saattir. 8 saatin üzeri fazla

Adaleti Bu Düzenin
Mahkemeleri Getirmeyecektir
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Adaleti Kendi Elimizle
Sağlayacağız!
Ankara’da Dev-Genç’lilerin 24 Ocak günü Berkin'in
karnesini almak için Milli Eğitim Bakanlığı önüne
giderek yapmak istedikleri eyleme Başbakanlık korumaları
ve polislerinin saldırısı sonucu yaşanan gözaltında DevGenç’li Ali Altunsoy işkence sonucu Numune Hastanesi’ne sevk edilmişti. Hasta bakıcı Erkan Gür, Ali Altunsoy’un kolundaki sorum iğnesini "Burası ne ODTÜ ne
de Gezi" deyip çekmiş ve damarını patlatmıştı. Bunun
üzerine Dev-Genç’liler ve Halkın Mühendis Mimarları
Erkan Gür ile birbirlerinden şikayetçi olmuşlardı.
28 Mayıs’ta şikayetleri değerlendiren 15. Sulh Ceza
Mahkemesi savcısı, Erkan Gür’ün kovuşturulmamasına
yer verirken, Ali Altunboy’a hakaretten, Mayıs Kurt’a
da tehditten kamu davası açmıştır.
Bununla ilgili açıklama yapan Halkın Mühendis
Mimarları: “Bu ülkede adalet istemek adalet aramak
mahkeme salonlarında, yapılan şikayetlerle olmadığı
açıktır. Ne Berkin için adaleti ne de ona sahip çıkan
devrimcilere işkence eden mengene artıklarına cezayı
bu düzen ve mahkemeler getirmeyecektir. Halkın Mühendis Mimarları olarak, sağlıkçılara sesleniyoruz,
devrimcilere işkence yapmaktan vazgeçin, bilginizi
mesleğinizi halkın yararına, adalet arayan insanlar için
kullanın. Erkan Gür gibi mengele artığı olmayın” sözleriyle açıklama bitirildi.
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mesaiye girer. Belirli şartların dışında işçi fazla mesaiye
zorlanamaz. Gönüllü olarak kalır ve fazla çalıştığı her
saat için ek ücret ödenmesi yasal olarak zorunludur.
Kağıt üzerinde öyledir. Hayatın içinde tam tersi. Devletin
dışındaki işyerlerinde günlük çalışma süresi 11-12 saattir.
Bazı işkollarında tekstil gibi 13-14 saate çıkar. Fazla
mesai (ödeniyorsa eğer) bu sürelerin üzerindeki çalışmalar
için ödenir.
18 yaşından küçüklerin ağır işlerde çalışmaları
yasaktır. Madenlerde içinde olmak üzere bir milyona
yakın çocuk işçi ağır işlerde kaçak çalıştırılıyor.
Sigortasız işçi çalıştırma yasaktır. Yüklü para cezası
var. Memlekette üç kuruş asgari ücrete sigortalı iş
bulmak ayrıcalıklı hale geldi. 10 milyonun üzerinde
kayıt dışı işçi çalıştırılmaktadır. Hangi birini sayalım?
Durum böyle olunca AKP’nin iyileştirme diye yaptıkları yasalar, yasaları yazdıkları kağıtlar kadar değersizdir. Hayatın içinde bir hükmü yoktur. Tersinden
bizden haklarımızı alan, koşullarımızı kötüleştiren
yasalar ise celladın kılıcı gibi keskindir.

Sedat ve Hasan Yalınkaya’dan
Hakkımızı Alacağız

Direne Direne
Kazanacağız!
Goldaş İşçileri 17 haftadır haklarını almak ve emeklerine
sahip çıkmak için direnmeye devam ediyor.
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 1 Haziran’da bir
araya gelen GOLDAŞ işçileri; bu hafta da Florya’da
oturan GOLDAŞ patronları Hasan ve Sedat Yalınkaya’nın
evlerinin önüne giderek haklarını istediler.
Direnen GOLDAŞ İşçileri; 11 aylık maaş, kıdem ve
ihbar tazminatlarını gasp eden patronlardan; haklarını
alana kadar peşlerini bırakmayacaklarını haykırdılar.
GOLDAŞ patronlarının evinin önünde yapılan açıklamanın
ardından yarım saat oturma eylemine geçildi. Oturma
eyleminde sık sık aynı içerikte atılan sloganların ardından
eylem sona erdi.
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Her Gün 4 İşçi İş Cinayetlerinde Katlediliyor

Yükselen Gökdelenlerin Harcı
İşçilerin Kanıyla Karılıyor
Çalışırken Ölen Sayısı
Savaşlarda Ölenlerden
Daha Çok!
 Dünyada her 15 saniyede bir işçi
hayatını kaybederken, her 15 saniyede
160 işçi de iş kazası geçiriyor.
 İşçiler yılda yaklaşık 337 milyon
kazaya maruz kalıyor.
 Dünya genelinde, her gün 6 bin 300

işçi, yılda tam 2 milyon 300 bin işçi
hayatını kaybediyor. İşçiler yılda 160
milyon kere çalışma nedenli hastalıklara yakalanıyor.
 İş yerinde kullanılan zehirli maddeler her yıl 440 bin işçiyi öldürüyor.
 Asbest kullanımına bağlı olarak

her yıl 100 bin işçi hayatını kaybediyor
 Dünyada her yıl 22 bin çocuk işçi

iş kazalarında hayatını kaybetmektedir.


Türkiye iş kazaları bakımından Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü, maden kazalarında ise
birinci.
İnşaatlardan her
gün ölüm haberleri
gelmekte. Türkiye’de,
her altı dakikada bir
iş kazası meydana geldiği açıklandı.
İşte o iş katliamların bazıları;
Daha iki hafta önce
Soma’da 307 madencinin öldüğü katliamı yaşamıştık. 307
madencinin katledilmesi üstü örtülecek
bir olay değil.
Diğer taraftan inşaat söktöründe bir,
iki, üç... her gün işçiler katlediliyor...
İstanbul Kartal’da inşaatta üç işçi
öldü…
Üçüncü Köprü inşaatında üç kişi
öldü.
Yüksek Hızlı Tren inşaatındaki
çökmede, 6 işçi yaralandı.
Kartal’da inşaat iskelesi çöktü 3
işçi öldü...

‘Maslak 1453’te 3 Günde
Bir İş Kazası Oluyor’
Türkiye İşçi Ölümlerinde Avru-

pa’da Birinci, Dünyada Üçüncü Sırada.
 Son 10 yılda 10 bin 723 işçi katle-

dildi
 2014 yılının ilk 5 ayında 810 işçi
katledildi
 Türkiye’de resmi rakamlara göre

günde 4 işçi hayatını kaybederken,
kayıt dışı rakamlar da hesaba katıldığında bu rakamların en az iki kat
olduğu belirtiliyor.
 ILO’nun hazırladığı Güvenlik Kültürü Raporu’na göre, meslek hastalıklarının tümü, iş kazalarının yüzde
98’i önlenebilir kazalardır.

Maslak 1453'te ölen işçinin mesai
arkadaşı: "1 saat ambulans gelmeyince isyan ettik. Şantiyede herkes
taşeron. Burada 3 günde bir iş kazası
oluyor, 9 aydır buradayım denetim
görmedim" diyor. Yukarıdaki haber
geçen hafta İstanbul’da Ali Ağaoğlu’nun inşaatında oldu... İşçiler isyan
edip bekçi kulübesini yıktılar.

Hırsız Ağaoğlu
İşcilerin Kanı Üzerinde
Zenginleşip Yükseliyor!
Ağaoğlu’nun uyguladığı projeler
yasadışı, işçileri çalıştırma koşulları
yasadışı... Bunları AKP bilgisi ve izni
ile yapıyorlar.. Bu zenginler bizim gibi
yoksulların kanını içerek zenginleşiyorlar. Yoksulların kanını içmesinin

yolunu ise AKP açıyor...
Katillerimiz AKP iktidarıdır… İşbirlikçi tekellerdir… Bunların işçileri,
yoksul halkı düşündükleri yok. Tek
dertleri zenginliklerine zenginlik katmaktır. Katil AKP iktidarı ve işbirlikçi
tekeller sadece nasıl daha çok nasıl
para kazanırız diye kafa yorarlar. Bu
işçi katilleri için insan canı, iş güvenliği, ne ki! İşin içinde daha çok
kar varsa işçiler ölebilir.
3 gün yas ilan etti AKP… Hakkınızı aramayın yas tutun diyorlar bize...
Hayır, yas tutmayacak hesap soracağız... İşçilerin kanı pahasına yükseliyor
bu gökdelenler... Harcını bizim kanımızla karıyorlar...
Ağaoğlu gibi kan emicilerin karlarına
kar katmaları için mi yas tutacağız?
Gördüğümüz bu şatafatlı gökdelenlerin, AVM’lerin rezidansların harçları bizim kanımızla karılıyor... Katil
AKP ve işbirlikçi tekeller işçileri katletmeye devam ediyor...
Bu nedenle biz diyoruz ki;
BİZ YAS TUTMAYACAĞIZ.
Zalimlerin sömürüsüne ve zulmüne
karşı savaşacağız. Bunlar kaza değil
katliamdır. Tekellerin karı için akıyor
kanımız... Her gün 4 işçi ölürken gün
yas tutma günü değil, hesap sorma
günüdür...
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Demokratik Emek Platformu’nun (DEMEP/Kürt Milliyetçileri)

‘Kırmızı Çizgisi’: KEC

Çünkü KEC, Düzenle
Uzlaşmanın Önündeki Engeldir!
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En son gerçekleştirilen Eğitim-Sen Genel Kurulu ile
KESK’e bağlı sendikaların genel kurul süreçleri tamamlandı. KESK genel kurulunun da 3-4-5-6- Temmuz’ da
gerçekleşmesi ile kongreler süreci tamamlanacak. Üç
yıl boyunca sendikalarımızı yönetecek, politikalarını belirleyecek olan yönetimlerin seçilme süreçleri sona
erecek. Genel kurullar sadece ittifaklarla şekillenen yönetimlerin seçilme süreci olmaktan öteye geçemeyecek.
Genel kurulların amacının geçtiğimiz dönemin eksik ve
yanlışlarının tespit edilerek, gelecek dönemin örgütlenme
ve mücadele programının oluşturulması olması gerekirken,
her nedense kongrelerde tek tartışılan yine kimin kiminle
ittifak yapacağı olmuştur.
Gerçekleşen bu genel kurullarda da değişmeyen tek
şey ideolojik mücadelenin olmadığı ve geçen dönem yaşanan yanlışların, hataların üzerinin örtülmeye çalışıldığı
gerçeğidir.
Sendikalarımızın en temel ilkesi olan sınıf ve kitle
sendikacılığını unutturmaya çalışan anlayışların ideolojik
savrulmalarından koruyacak, örgütlenme ve mücadelede
örgüte dinamizm kazandıracak tartışmalar her nedense
engellenmek istenilmiştir. Sendikalardaki var olan tıkanıklığı aşma yöntemleri sadece tüzük değişiklikleri üzerinden ele alınarak yanlışa devam edilmiştir. Böyle bir
tartışmaya kendince “güç” olduğunu, sendikalara “hakim”
olduğunu düşünen Demokratik Emek Platformu (DEMEP/Kürt Milliyetçileri) ben büyüğüm, ben belirlerim,
ben bilirimci tavrından kaynaklı tartışmalara engel olmak
için elinden ne geliyorsa yapmıştır. Kendi politik düşüncelerini sendikaya giydirmeye çalışmalarına muhalefet
edenleri, eleştirenleri susturmak için yoğun bir çaba
içinde olarak, önümüzdeki sürecin tek belirleyeni olmak
istemektedir.
Yine bu anlayışın “dost kim düşman kim” noktasında
belirleyici olanın sadece kendi politikalarına destek
veren/vermeyen ayrımında olduğunu göstermiştir. Aslında
bu durum kendi politikalarına ne kadar güvensiz olduklarının da itirafıdır. İdeolojik mücadeleden ve kendisi
gibi düşünmeyenlerin eleştirilerinden gocunma siyasetini
izlemişlerdir. Bu anlayış, sendikalarda yaşanan tıkanmanın
nedenlerini ve bu tıkanıklığı aşacak çözüm önerilerini
tartışmak bile istemeyerek, toplumlar tarihindeki “Temel
çelişkiyi” bulanıklaştırarak unutturmak istemektedir.
Ezen ve ezilen çelişkisi, sınıf mücadelesi yoktur programlarında. Unutmuşlar, unutturmaya çalışmaktadırlar.

Sendikaları kendi politikalarına yedeklemek isteyerek,
genel kurulları da salt yönetimlere girerek sendikalara
hakim olacakları sonucu üzerinden değerlendirmişlerdir.
Yıllardır ideolojik mücadeleden kaçanlar, ideolojik
mücadeleden kaçışın sendikaları içten içe çürüttüğünü
görmeyenler de bu süreçte yine aynı tavırlarını sürdürmüşlerdir. Örneğin, DEMEP’ in sendikaları kendi politikalarına yedeklemenin en açığa çıkmış hali olan “Akil
Adam”lık konusunda ciddi bir sözleri olmamıştır. Tüzük
değişiklikleri sendikal mücadelenin ihtiyaçları üzerinden
olmamış (1-2 madde dışında), yine dar grup çıkarları
üzerinden değişiklikler, “ben çoğunluğum denilerek”
gerçekleştirilmiştir.
Sendikalarda yaşanan bu tartışmalar bugüne kadar
üyelerin dışında yaşanarak, tartışmaların üstünü örte
örte bugünkü gerileyiş yaşanmıştır. Bundan sonra sendikalarda yaşanan her tartışma üyelerin de dahil olduğu
tartışmalara dönüşecektir.

DEMEP’İN “KIRMIZI ÇİZGİSİ”: KEC
Yine bu genel kurul süreçlerinde sendikanın dinamiklerinden olan DEMEP’in KEC’e koyduğu “kırmızı
çizgi”de ortaya çıkmıştır. DEMEP kendi politikalarına
karşı ideolojik mücadele verdiği ve sürekli eleştirdiği
için Kamu Emekçileri Cephesi ile “emek ve siyaset”
alanında birlikte olmayacağını ilan etmiştir. Biz biliriz
ki, ulusal ve sınıfsal mücadele yürütme iddiasında olanlar
sadece emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı
“kırmızı çizgi” koyarlar. Her türlü bedeli göze alarak
direnenlere karşı “kırmızı çizgi” koymazlar. DEMEP’ e
bu kararı alma nedenlerini sorduğumuzda açık olarak
ifade edememişler, mücadelelerine, örgütlerine, önderliklerine ve Kürt halkının mücadelede verdiği şehitlerine küfür edildiğini, bundan dolayı asla birlikte
olamayacaklarını ve KEC’e ‘kırmızı çizgi’ koyduklarını
ifade ederek ittifak yapmayacaklarını ilan etmişlerdir.
Kürt milliyetçi hareketin gerekçelerinin Tayyip Erdoğan’ın “Geziciler Bezm-i Alem Cami’sine ayakkabılarıyla girdiler, içki içtiler, Karaköy İskelesi’nde türbanlı
bacımızı taciz ettiler, üstüne işediler...” yalanından hiçbir
farkı yoktur... Yıllardır aynı yalanı söylerler... Bu yalanın
arkasına sığınarak kurumlarımızı basıp molotoflamışlardır...
İnsanlarımıza saldırmışlardır... Ama “küfür ettiğimiz”
iddialarına ilişkin yayın organlarımızda tek bir satır gös-
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terememişlerdir... Bu konuda Tayyip Erdoğan’ın yalan
üzerine kurulu propagandalarından hiçbir farkı yoktur...
DEMEP’lilerin burada “küfür ediyorsunuz” diye
ifade ettiği ideolojik eleştirilerdir. KEC dostunu ve düşmanını bilen, dost olarak gördüklerinin de yanlışlarını
bilimsel gerçeklik üzerinden çekinmeden eleştiren bir
anlayışa sahiptir. Aramız bozulmasın, ittifak yapacağız
diye tavizler vererek eleştirilerini bir başka bahara veya
sonsuza bırakmaz. Asıl yanlışın ve küfürün gördüklerini,
savrulmaları, ideolojik sapmaları, günlük ve anlık çıkarları
gereği eleştirmemek olduğunu bilerek hareket eder. Ayrımları da nettir. Bunu dost da, düşman da bilir. Hele
DEMEP’in söylediği gibi şehitlere, mücadelede yaratılan
değerlere asla küfür etmez.
Asıl bu konulan çizgide belirleyici olan; reformist,
düzen içi politikalarına verilmeyen destektir, ideolojik
mücadelenin sürdürülmesidir. Emperyalizme ve faşizme
karşı birlikte mücadele, sendikal hak ve özgürlükler
kapsamında birlik zeminini, kendi politikalarına verilen
destekle sınırlı gören anlayışlarındandır.
Yaşanan bu durum ortak düşmana karşı ortak mücadele
ve birlik çağrılarının altının ne kadar boş olduğunun da
göstergesidir. Sınıf mücadelesiyle, emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara, faşizme karşı mücadele ile ilgisi olmayan, düzen içi çözümü benimseyen politikalarına,
pratiklerine ve ideolojilerine karşı ideolojik mücadele
verilmesidir. Tek kurtuluş yolu olan sınıfsal ve ulusal
kurtuluş mücadelesini emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı, birinden birini öne almadan, birlikte sürdürme
ideolojisine sahip olduğumuzdandır. Düzen içi politikalara
karşı ideolojik mücadeleyi her alanda sürdürdük, hiçbirisinde de küfür yoktur.
Açıkça yalan söylemektedirler. Yalanlarla devrimcilere
saldırmanın, “kırmızı çizgi”ler koymanın gerekçesini
yapılmaktadır...

Yıllardır diyoruz ki, küfür ettiğimize ilişkin tek bir
satır gösterin... Gösteremezler... Bunlar bahanedir, asıl
neden Kamu Emekçileri Cephesi’nin Kürt milliyetçilerinin
uzlaşmacı politikalarına karşı çıkmasıdır. KESK’i AKP
politikalarına yedeklemelerine karşı çıkmasıdır...
Birileri ile ittifak yapamamak için konulan ‘Kırmızı
çizgi’nin nedeni budur.
Bu belirleme ve aldıkları karar her şeyin odağına
“Kürt sorununu” koyan, tüm sorunların çözümünü
Kürt sorunun çözümüne bağlayan milliyetçi, benmerkezci
anlayışın sendikal mücadeleye yansıyan ifadesidir. Tekrar
ediyoruz; Kürt sorununun bu düzende çözümü yoktur...
Bugün sendikal mücadelenin ihtiyacı; sendikanın dinamikleri olan grupların birbirlerini subjektif nedenlerle
tasfiye ederek, birlik zeminini ortadan kaldırması değildir.
Her alanda olduğu gibi sendikal alanda da farklı düşünceler,
pratikler olacaktır. Birbirleriyle ideolojik mücadele yürütülerek, “eleştiri-birlik-eleştiri” olmazsa olmazdır. Birbirimizin farklılıklarını öne almak ve bir bütün olarakmücadeleyi bunun üzerinden şekillendirmek sendikalarımızı güçten düşürecektir. Sendikalardaki birlikteliğin
ve ortak mücadelenin zeminini ortadan kaldıracaktır.
Sendikamızın üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde,
bundan önceki iktidarlar döneminde olduğu gibi AKP
iktidarının böl, yönet ve güçten düşür politikasına hizmet
edecektir. Ve haklarımızı gasp eden, saldıran emperyalizmi
ve işbirlikçi iktidarı sevindiren bir sonuç yaratacaktır.
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KEC olarak tekrar söylemek isteriz ki, bizim için kuracağımız birliklerde, ittifaklarda belirleyici olan, siyasi
anlayışların ulusal ve sınıfsal olarak yaşadığımızın sorunların tek nedeni olan emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı durdukları yerdir, verdikleri mücadeledir.

Devrim Şehitleri Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor
43 yıl önce İstanbul Maltepe’de Mahir Çayan’la birlikte
elde silah oligarşinin katil sürüleri karşısında çatışarak
şehit düşen THKP-C önderlerinden Hüseyin Cevahir,
Dersim Halk Cepheliler tarafından mezarı başında anıldı.
Tunceli Üniversitesi’ne, 29 Mayıs’ta 3 adet “Halk
Cephesi - Dev-Genç” imzalı Hüseyin Cevahir’in resminin
olduğu anmaya çağrı ozaliti asıldı.
1 Haziran’da Mazgirt’e bağlı Şöbek köyünde mezarının
başına giden Halk Cepheliler ilk önce Hüseyin Cevahir’in
ailesi ve çevre köylülerle görüştü ve sohbet etti. Anma
öncesinde mezara karanfiller bırakıldı. Ardından mezar
başında “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür-Halk Cephesi”
pankartı açılıp bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Atılan
sloganların ardından Hüseyin Cevahir’in özgeçmişi okundu. Yapılan konuşmada Hüseyin Cevahirler’in Türkiye
halklarının kurtuluşu için silahlı mücadele başlattıkları

ve bugün de bu yolda Ankara’da Amerikan Elçiliği’ne
yönelik Alişanlar’ına fedası ile anti-faşist, anti-emperyalist
mücadelenin büyütüldüğü ve kurtuluşa kadar savaş
şiarının yükseltildiği vurgulandı. Daha sonra Hüseyin
Cevahir anısına bir şiir okundu ve “Bize Ölüm Yok”
marşının ardından anma sloganlarla sona erdi. Anmaya
ailesinden ve çevreden gelen köylüler de katıldı.
Anma sonrası
1994’te gerillada
şehit düşen Şenay
Somar’ın mezarı
ziyaret edildikten
sonra Göktepe
Köyü’nde oturan
ailesine ziyarete
gidildi.
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Dünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Ortaklık Kültürü

ken, halk ağır vergilerin, yıkımların
altında inlemekteydi. "Gayrı yeter"di! Kula kulluk son bulmalı, varsılın yoksulu ezdiği sömürü çarkı yıkılmalıydı. O
dönemin en bilgin alimlerinden olan
Bedreddin, kendini bilim yoluna adamıştı. Egemenlerin ise bilimin düşmanı olduklarını gördü. Çünkü bilim,
insan sevgisinden, halktan, adaletten
geçmektedir. Bu gerçeği görüp egemenlerin kanlı sofrasına yüz çeviren
Şeyh Bedreddin, yüzünü yoksul Anadolu halkının mücadelesine dönmüş
ve o mücadelenin öncüsü olmuştur.
Yoldaşları aracılığıyla Ege köylerinde geniş bir örgütlenme yarattı.
En güvendiği yoldaşları Börklüce
Mustafa ve Torlak Kemal'le sırt sırta
verip girdiler cenge. Börklüce Aydın,
Tire taraflarında, Torlak Kemal de
Manisa'da örgütlenip isyanı yaydılar.
Şeyh Bedreddin İsyanı’nda halk,
Osmanlı ordularına karşı savaşmakla
kalmamış, istedikleri düzeni kendi
emekleriyle inşa etmeye de çalışmışlardır. Bu düzen, "Yarin yanağından gayrı her şeyde, her yerde,
hep beraber" şiarıyla kurulan "Ortaklar" düzenidir.
Köylüler, Ahiler birlikte üretip birlikte tüketecekleri düzeni Aydın Karaburun bölgesinde kurmaya başlarlar.

Önderleri tarih çıkarır ve koyar
insanlığın önüne. Bedreddin de o
önderlerden biridir. Dönem Osmanlı'nın taht kavgalarının yaşandığı,
padişahlık kavgasında halkın daha
çok ezilip yoksullaştığı bir dönemdir.
Padişahların, beylerin iki dudağının
arasından çıkan her söz yasadır, fermandır. Halkın hiçbir söz hakkı yoktur. O, devletin karşısında kuldur,
ayak takımıdır.
Yani şimdinin iktidarlarından hiç
farklı değildir. Üç dönemdir hüküm
süren AKP de halkı padişah-kul anlayışıyla aşağılayarak, faşist terörüyle
saldırarak ve aç bırakıp yıldırarak
yönetmeye çalışmaktadır.
Osmanlı'nın halka sadece sömürülme hakkı tanıdığı yıllarda Şeyh
Bedreddin çıkmıştır ortaya. Halkın
eşitliğe, özgürlüğe, ortakça, hakça
bir yaşama susadığı bir dönemde isyan bayrağını dalgalandırmıştır yoldaşlarıyla.
Ağaların topraklarını sürmekten
usanmıştır halk. Karnını bile doyuramadığı gibi zulüm görmekteydi.
Bir parça da olsa kendisine ait toprak
istemekteydi. Askerlikten de yılmıştı
halk. Osmanlı'nın fetih politikasıyla
sağladığı sömürüden halka sadece
savaşlarda ölmek düşmekteydi. Evlerde erkek evlat kalmamakta, ocaklar
sönmekteydi.
Anadolu halkları
Haziran Ayaklanmabir yandan açlığa
yoksulluğa karşı yası’nda yaratılan bu daşam savaşı verirken
yanışmanın özü, Bedbir yandan da Osmanlı'nın zulmünreddinler’den geliyor.
den, savaşların yıHalkın hafızası güçlükıcılığından kurtardür. Yüz yıllar öncesimaya çalışmaktaydı
kendisini.
nin yiğit önderlerini de
Saray ehli, zevki
unutmaz
sefa içinde yüzer-

Adına Ortaklar Köyü derler. Bu
köyde yaşam kolektiftir. Yardımlaşma,
dayanışma temeldir. Halk kendisi
için ürettiğinde ne kadar yaratıcı olduğunu görür. Bir köylünün buğdayı
samanından ayırmak için yel değirmenine benzer bir icat geliştirmesi,
buna örnektir. Köyün dokuma işlerini
hep birlikte üretmek için dev tezgahlar
kuran Hakikat Bacıları, bu tezgahlarda
erkeklerin savaşlarda giyecekleri
gömlekleri de dokurlar. Yaşamı kolaylaştıran buluşlar, tüm köylere yayılır.
Ortakların yönetimi de yine halkın
katıldığı kurullarda belirlenir. Halkın
seçtiği temsilcileri ile halk ortaklık
düzeninde temsil edilir. Yaşam, bu
kurullar ile düzenlenir ve örgütlenir.
Toprağın pay edilmesi, yemek yapılması, çocukların bakımı, düğünler-cenazeler ve mahkemeler konusunda bu kurullar yetkilidir.
Ortakça, hakça bir düzen için
isyan edip yola düşenler, ortaklık
kültürünün de en güzel örneklerini
yaratırlar. Tıpkı Haziran Ayaklanması’nda olduğu gibi. AKP’nin faşist
politikalarına karşı başlayan Haziran
Ayaklanması’nda da bu ortaklık kül-
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türünün, dayanışmanın en güzel örneklerini gördük.
Direniş halkın duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını da ortaklaştırdı. Bu ortak yaşam içerisinde
"Devrim Market" kuruldu. Bu market
halkın komünüydü. Halk, evinde pişirdiğini ya da esnaf elinden geldiğini
getirip verdi markete. İnsanlar kendileri gidemese de direniş meydanına
giden otobüslere yiyecek, giyecek
bıraktı. Mühendislik büroları halka
baret dağıtarak gaz bombasından gelecek yaralanmalara karşı olan ihtiyacı
karşılamaya, direnişe kendince katkıda bulunmaya çalıştı.

Doktorların, sağlıkçıların gönüllülüğü ile bazı kafeteryalar boşaltılıp
revir haline getirildi. Avukatlar yine
gönüllü olarak görev yaptı. Camlarına
"Direnişe gittim, döneceğim" yazan
esnaf, hem ayaklanmaya katıldı, hem
de polis saldırısında halka kapısını
açtı. Camiler revir haline getirildi
ve imamlar halka sahip çıktı.
Belli merkezlerde ve mahallelerde
kurulan forumlar, halkın sorunlarını
paylaşıp tartıştığı, ortak karar aldığı
kurullar haline geldi. Bu kararlar kitlesel katılımlarla hayata geçirildi.
Haziran Ayaklanması’nda yaratılan

bu dayanışmanın özü, Bedreddinler’den geliyor. Halkın hafızası güçlüdür. Yüz yıllar öncesinin yiğit önderlerini de unutmaz. Baba İshaklar,
Bedreddinler, Pir Sultanlar halkın
gönlünde yer etmişlerdir. Anadolu
kültürünün temelinde paylaşım ve dayanışma vardır. Emperyalizmin tüm
yoz politikalarına rağmen halkın mayasında olan bu kültür unutturulamamış, Haziran Ayaklanması’nda bu
gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Ortakça, hakça, adil düzenimizi
kurana dek Anadolu'da isyanlar bitmeyecek ve biz o isyanlardan öğrenmeye devam edeceğiz...

Baskılar ve Tutuklamalar Öfkemizi ve Bilincimizi Biler

Bizi Bitiremezsiniz!
İstanbul’da 26 Mayıs’ta yapılan baskınlarda gözaltına
alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı. Operasyonlar Türkiye
genelinde yapılan eylemlerle protesto edildi. Halk
Cephesi adına yapılan açıklamada: “Bizler devrimciyiz
bizlere saldırdıkça daha fazla çoğalıyoruz” denildi. Tutuklananlar; Baran Kuzey Yıldırım, Yakup Işık, Yalçın
Öztürk, Caner Karabayır.
TEKİRDAĞ: Dev-Genç’liler 29 Mayıs’ta Tuğlalı
Park’ta İstanbul’da şafak vakti yapılan saldırılara karşı
eylem düzenledi. Yapılan açıklamada faşist AKP'nin
katil polisleri tarafından yapılan şafak operasyonlarının
devrimcileri, Dev-Genç’lileri yıldıramayacağı vurgulandı.
Açıklamadan sonra aynı içerikte atılan sloganlardan
sonra eylem bitirildi.

Uyarıyoruz Tayyip! O pis ellerini ve katil sürülerini
mahallemizden çek. Biz her zaman sesimizi çıkartacak
adalet isteyeceğiz. Derneklerimizi ve kurumlarımızı basarak, tutsak ederek yıldıramazsın bizi… Halkın adaletini
ancak halk sağlar” sözleri yer aldı.

Yürüyüş

URFA: Urfa Halk Cephesi tarafından 1 Haziran’da

8 Haziran
2014

HATAY: Halk Cephesi İstanbul’da yapılan baskınlarla
ilgili 29 Mayıs’ta açıklama yaptı. Açıklamada: “Seni

Karakoyunlu İş Merkezi önünde Uğur Kurt'un katledilmesi
ve baskınlarla ilgili eylem yapıldı.
Eylemde okunan açıklamada: ”Okmeydanı'nda katlettiğiniz Uğur Kurt'un cenazesine katılan halktan ödünüz
kopuyor. Mahallesini barikat barikat koruyan mahallelilerden ödünüz kopuyor… Halklarımızı açlığa–yoksulluğa
mahkum etmenize, haklarını gasp etmenize göz mü yumacağız? Hayır, izin vermeyeceğiz! Adalet istemekten
asla vazgeçmeyeceğiz! Adaletsiz bırakılan halkın adaleti
olmak, devrimcilerin boynunun borcudur” denildi.

Urfa

Tekirdağ

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!

Sayı: 420
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Amerikan Emperyalizmine Karşı
Savaşmanın Onurunu Taşıyoruz
CEPHE’NİN ONUR LİSTESİ -5

 Erzincan'da kampanya çalışması

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

yapan Halk Cepheliler, 14 Kasım 2010
günü Cumhuriyet Mahallesi'nde afiş
ve pul yapıştırdılar.
 16 Kasım günü "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" kampanyası kapsamında, İzmit merkezde afişleme yapıldı.
 İzmir'de Yamanlar Mahallesi`nde
kampanya afişleri asıldı, pullamalar yapıldı. 17 Kasım günü de Küçük Yamanlar'da mahalle gençlerinin yardımıyla kampanya afişleri asıldı.
 14 Kasım günü Mamak Tuzluçayır
Mahallesi'nde bir araya gelen Halk Cepheliler, bölgede bildiri dağıtımı yaptılar.
 9 Kasım'da Şakirpaşa ve Uçak
mahallelerinde 100 adet el ilanı dağıtıldı.
12 Kasım günü Uçak ve Şakirpaşa mahallelerinde afişleme yapıldı.
 10-11-12 Kasım tarihlerinde Malatya'nın merkezine, Zaviye, Paşaköşkü
mahallelerine, Emeksiz ve Yeşilyurt
caddelerine "Amerika Defol Bu Vatan

THKP-C’DEN DEVRİMCİ SOL’A
DEVRİMCİ SOL’DAN DHKP-C’YE
ANTİ-EMPERYALİST GELENEK
KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR!
AMERİKA DEFOL,
BU VATAN BİZİM KAMPANYASI!
Bizim" yazılı afişler asıldı. Ayrıca yine
şehir merkezine yoğun bir şekilde "Amerika Defol Bu Vatan Bizim, DEV-GENÇ
40. Yaşında" yazılı kuşlamalar yapıldı.
 Malatya: 16 Şubat günü Malatya
Halk Cephesi tarafından Yeni Cami
Soykan Parkı Meydanı'nda imza standı
açıldı, bildiriler dağıtıldı.
 18 Mart günü Akdeniz Belediyesi’ne bağlı Kazanlı Mahalesi’nde Halk
Cepheliler tarafından afişleme yapıldı.
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyasının afişlerini asan Halk Cepheliler
Kazanlı Mahalesi’nin cadde ve sokaklarında toplam 40 afiş yaptılar.
 Mersin'de 21 Mart günü Bahçe
Mahallesi'nde "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" afişleri asıldı.
 15 Kasım günü Gazi Mahallesi
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim" afiş-

leriyle donatıldı.
 14 Kasım günü Şişli'de Türkiye
Hastanesi'nin TEM yoluna bakan yönünde kampanyanın afişlerini astılar.
 17 Kasım günü Küçükarmutlu
sokakları da kampanya kuşları ve afişleriyle donatıldı.
 23 ve 24 Kasım'da Şişli'de afiş
yapıldı.
 17 Aralık günü Bursa'da afiş ve
kuşlama yapıldı.
 22 Kasım'da Avcılar Merkez mahallesinde afişleme ve bildiri dağıtımı
yapıldı.
 16 Kasım'da Adana Çukurova
Üniversitesi'nde kampanya afişleri asıldı.
 19 Kasım’da Adana'da afiş asıldı.

Kağıttan Kaplan Amerika’ya
Gammaz, Muhbir Başkan Yakışır
Amerika'nın 40. Başkanı Ronald Reagan, bu görevini
20 Ocak 1981 – 20 Ocak 1989 tarihleri arasında sürdürdü.
Onu bu göreve getiren, kendisini tekellere ispatlayan olay
ise, arkadaşlarını ihbar etmek olmuştu.
50'nin üzerinde filmde oynamış bir ARTİST olan Reagan,
1947-52 ile 1959-60 arasında Sinema Oyuncuları Birliği'nin
Başkanlığını da yaptı.
Bu görevi süresince, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI)
muhbirlik yaparak, sinema sektöründe çalışan solcuları, komünistleri ihbar etti.
1917 Ekim Devrimi’nin yarattığı güç karşısında, komünist
düşünce yayılacak korkusuna kapılan Amerikan emperyalizmi,
1919 yılında Başsavcı Mitchell Palmer önderliğinde bir
“solcu avı” başlattı. Sistemin devamı için komünistler; bu-
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lunmalı ve yok edilmeliydi.
1929-30'larda ekonomik krize giren Amerika, terörünü de artırdı. Krizin yarattığı
sorunların "komünist tehlike"yi büyüttüğünü
fark eden Amerika, 1930 yılında bir komite
kurarak, “ABD sınırları içinde yalnızca komünistlerin
peşinde olduğunu” açıkladı.
Komite, “Yaşam, Sovyet Rusya ile bir savaştır” sloganıyla
harekete geçti. Komünizme sempati duyan herkesin Sovyet
ajanı olduğu yalanıyla, solcuları, sosyalistleri sindirmenin
önünü açtılar. İşte bu "cadı avı"ndaki gammaz, muhbirlerden
birisi de Ronald Reagan'dı.
2. Paylaşım Savaşı sonrası "Amerika’ya Karşı Çalışmaları
Araştırma Komitesi" diye bir komite kuruldu ve sanatçılar,
sinema oyuncuları, gazeteciler, kültür adamları, aydınlar,
sendikalar hakkında geniş çapta bir soruşturma başlatıldı.
Bu soruşturmalarda hiçbir delile dayalı olmadan suçlananlar
işsiz kaldılar, hapse atıldılar ve yoksul bırakıldılar.
Onurlu aydınlar, arkadaşlarını ihbar etmediler ve hapis

BOYKOT VE KIZIL FULARLAR BİR TERCİH DEĞİL

yattılar.
Komünist olmakla suçlananları sorgulayanların başında,
daha sonradan ABD Başkanı
olan Richard Nixon, soruşturanların arasında da yine daha
sonra ABD Başkanı olan Ronald Regan vardı.
Yani Amerikan başkanı olmak için yürünen yol, muhbirlik, ajanlık, işkencecilik,
gammazlık yoludur.
Reagan da üzerine düşen
görevi yapmış, iş arkadaşlarını
ihbar etmiştir.
Ama tek suçu bu değildir.
Reagan'ın diğer bazı suçları
da şöyle:



ABD Hava Kuvvetleri
için 1942-1945 yılları arasında
eğitim filmleri yapan Reagan,
başkanlığı döneminde de silahlanma harcamalarını artırdı.
 "Rusçada özgürlük sözcüğü bulunmuyor" yalanını
söyleyerek, Sovyetler Birliği'ni
aşağıladı.
 Onun iktidarı döneminde
Amerikan emperyalizminin Latin Amerika ülkelerine saldırıları sonucunda sadece Nikaragua'da 300 bin insan öldürüldü. Sandinistler’in iktidarını
yıkmak için CIA tarafından
Nikaragua limanlarına mayın
döşendi.
 Amerika'nın kontralara
para yardımında bulunduğu El
Salvador'da 50 bin insan öldürüldü.
 Sovyetler Birliği'ndeki
revizyonizmin emperyalizmle
tam uzlaşması, sosyalizmi emperyalizme teslim etmesinde
Amerikan emperyalizminin
Reagan öncülüğünde sürdürdüğü "Soğuk Savaş"ın da etkisi
oldu.
 1982'de, İngiltere'nin Arjantin'e 74 günlük saldırısında
İngiltere Başbakanı Margaret
Thatcher'a destek verdi.

 1986'da uzayı da silahlanma programına alarak "Yıldız Savaşları" diye anılan "Balistik Füze Savunma" projesini
geliştirdi.


Reagan döneminde Liberya'da, Sierra Leone'de, Kongo'da kontra operasyonlar düzenlendi. 1981 yılında iki Libya
uçağı düşürüldü.

 1983 ve 1984 yıllarında
Beyrut bombalandı, deniz piyadeleri Beyrut'a girdi. 1986'da
Kaddafi'yi öldürme amacıyla
Libya bombalandı ve Kaddafi'nin kızı öldürüldü.
 "Yeni bir Küba" olacak
korkusuyla Grenada'yı işgal
ettiler. “Grenada’yı Marksist
bir diktatörlükten kurtaran”
Amerika, kısa süre önce Lübnan'da 50 askerinin ölümünü
bu şekilde geçiştirerek, Reagan'ın iktidarını sağlamlaştırmasını sağladı.



Amerikan halkının kazanılmış haklarını da ellerinden
aldı. Mesela, işsizlik yardımı
süresini yarı yarıya düşürdü:
26 hafta yerine 13 hafta. Siyahilere karşı ırkçılığı körükledi.
Suçları saymakla bitmez...
Sonuç olarak, Amerikan
başkanlarından al birini vur
ötekine... Birinin aklı uçkuruna
kaçmıştır, diğeri ise bir muhbirdir, ihbarcıdır...
Böylelerinin yönettiği devlet ise yıkılmaya mahkumdur.
Kendi halkına ve dünya halklarına zulmeden Amerikan emperyalizmi, kendi yarattığı kan
deryasının içinde boğulacaktır.
Emperyalizm yıkılmaz değil;
mutlaka yıkılacaktır.
Tarih ve bilim bize böyle
söylüyor.
Reagan tarihe GAMMAZ,
MUHBİR olarak geçmiştir.

Savunmaya Yapılan Saldırıları
Kınıyoruz
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Haziran Ayaklanmasının yıldönümünde yapılan eylemlere
polisin azgın saldırılarını ve halkın avukatları ile tüm
halka yönelik keyfi hukuk dışı tüm gözaltı ve saldırıları
kınamak için 2 Haziran’da bir basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada: “31 Mayıs tarihinde
halkın yanında olmak için Ankara’da sokağa çıkan
dernek üyelerimizden Av. Barkın Timtik, Av. Anıl
Arman Akkuş, Av. İlyas Danyeli ve Av. Engin Gökoğlu
işkence yapılarak gözaltına alınmış, yapılan işkence
sonucu Engin Gökoğlu’nun kolunda parçalı kırık
meydana gelmiştir. Yine, üyelerimizden Av. Yemen
Cankan İzmir’de, Av. Taylan Özgür Adana’da ve Av.
Gökhan Üstündağ İstanbul’da darp edilerek gözaltına
alınmıştır.
Diğer yandan, 1 Haziran tarihinde Taksim’de gözaltına alınan müvekkillerine hukuki destek sunmak
ve görevini ifa etmek için Haseki Devlet Hastanesi’ne
giden üyelerimizden Av. Evrim Deniz Karatana, Av.
Günay Dağ, Av. Elif Çalışkan, Av. Muharren Erdoğan
ve Av. Özgür Yılmaz, müvekkillerine polis aracı içerisinde açıkça işkence edilmesine müdahale etmeleri
sonucunda, polisler tarafından darp edilmiştir. Savunmaya yönelik hız kesmeden devam eden bu saldırıların asıl sorumlusu, her seferinde işkenceyi ve
sokak infazlarını teşvik eden başbakan ve saldırılar
karşısında tüm girişimlerimize rağmen gereğini yapmayan yargı kurumudur” denildi.

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Kazanmak İçin Israrlı
Kararlı Olmalı ve Direnişi
Halklaştırmalıyız
Devrimci İşçi Hareketi 1 Haziran’da Antalya’da
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Parkı'nda İş Hukuku ve İşçi Hakları konulu panel düzenledi.
Panelde ilk sözü Antalya Anteks’te işten çıkarılan
bir işçi aldı. Direniş sırasında yaşadıkları sorunları
anlattı. Daha sonra “örgütlü hareket edememenin sonuçlarını gösteren bir örnektir bizim direnişimiz dedi.
Ardından sözü DİH hukuk temsilcisi Behiç AŞÇI
aldı.
Avukat Behiç AŞÇI ise geçmişte yaşanan direnişlerden örnekler vererek “Bizler bir direnişte önemli
olanın iki şey olduğunu gördük. Bunlardan biri ısrarlı
ve kararlı olmak diğeri ise direnişi halklaştırmaktır”
dedi. Örgütlü olmanın da önemine değinen Behiç
AŞÇI panele katılan tüm işçilere işçi meclislerinde,
işçi komitelerinde örgütlenme çağrısı yaptı. Son olarak
sözü DİH temsilcisi aldı ve panele katılanlara yasalarca
da tanınan ancak çoğu işçinin haberinin bile olmadığı
işçi haklarından bahsetti. Daha sonra panel katılımcıların
sorularıyla ve sohbetin ardından sona erdi.

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!
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Haziran Ayaklanması’nın
Kazandırdıklarıyla Türkiye Halkları

Tarih Yazmaya Devam Ediyor! -2
31 Mayıs 2013 tarihinde
başlayan ve yaklaşık bir
ay süren halk ayaklanmasının bilançosu;
 79 ilde 3.5 milyonun
üzerinde insan eylemlere
katıldı.
 11 kişi katledildi!
 12 kişi gözünü kaybetti,
 1 kişinin dalağı alındı!
Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

 20 kişi beyin travması
geçirdi!
 8 bin 163 kişi
yaralandı!
 4 bin 329 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
 4 bin 900 gözaltı!
 200’ün üzerinde kişi
tutuklandı!
 5 bin 653 kişi hakkında
97 dava açıldı.
 Binlerce kişiye işkence
yapıldı!
 Türkiye gaz odasına
çevrildi!
 Halkın üzerine 150 bin
gaz bombası atıldı!
 3 bin ton kimyasal
karıştırılmış su sıkıldı
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REFORMİZM AYAKLANMANIN ETKİSİNİ
YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI
Halk Ayaklanması’nın ardından
reformistler bütün konuşmalarına
"Gezi Ruhu" diyerek başlıyorlar.
Ancak her defasında da Gezi’nin ruhundan hiçbir şey anlamadıklarını
gösteriyorlar. Halk Ayaklanması’yla
birlikte artık halk daha militan tepkiler
vermeyi öğrendi. Onbinlerce kişi sokaklara dökülüyor. Berkin'in cenazesinde olduğu gibi 3 milyon kişi
sokaklara çıkıyor. Devrimcilerin öncülüğünde milyonlar yürümemiş gibi
davranıyorlar. Sanki devrimciler halktan kopuklar. Bunu her fırsatta dile
getiriyorlar.
Oysa gerçek tam tersi. Gezi Parkı'nda on binlerce kişi, reformizmin
geri tavırlarına karşı çok güçlü bir
tepki verdi. Ömründe ilk defa politik
bir şey konuşan gençler, yılların "solcu"larının ağzını açmasına müsade
etmedi. Reformizm ise eylemleri
geri çekmeye çalıştı. Ama Taksim
Meydanı'nı dolduran yüz binler ısrarla
meydanı terketmediler. Daha ayaklanmanın ilk günlerinde “Meydanı
boşaltalım” diye anons yapan
EMEP'li temsilcinin üzerine su şişeleri fırlatıldı. Reformizm halk
ayaklanmasından hiçbir şey anlamamıştı. Halk kendilerinden çok daha
ilerideydi. Ama onlar, halk adına
geri karar almaya alışmışlar.
Halk çok daha militan ve ileri
eylemler yapmaya başlamasına rağmen, bir yıllık süre içinde halkın
tepkisini yumuşatmaya devam ettiler.
Halkın çok gerisinde kaldılar. Ayaklanmanın ilk günlerinde, DİSK,
KESK iş bırakma çağrısı yapmıştı,
yürüyüş örgütlediler. DİSK başkanı
Kani Beko işçilerin önünde yürürken

önleri polis tarafından kesildi ve kısa
süre içinde eylemi bitirdiler. Halkı
polisle yüzyüze bıraktı Kani Beko.
DİSK'in çağrısıyla gelen halk gün
boyu, polisle çatıştı.
Haziran Ayaklanması’nın ardından
neredeyse her Cumartesi halk Taksim'e geliyordu. Duran adam eylemleri, geziye çiçek bırakmalar vb.
Taksim Dayanışması toplantılarında en başta TKP bu eylemler
sürerse, bu çağrılar sürerse Taksim
Dayanışmasından çekilebileceğini
açıkladı, eylemlerin bitirilmesini istedi.
İstanbul'un birçok semtinde yapılan forumların talebi, bütün forumların birleştirilmesiydi. Ama hem
forumlardaki reformistler hem de
Taksim Dayanışması sekreteryası
buna karşı çıktı. Çünkü forumlar
ileri kararlar alıyorlardı. Birçok semtte
oluşturulan forumlar halk ayaklanmasının önemli kazanımlarından biriydi... İlk başlarda binlerce, on binlerce insanla yapılıyordu forumlar...
Reformistlerin etkin olduğu birçok
forumun adı bile anılmıyor artık, ya
da adı var kendi yok bir işleve büründü. Çünkü halk bütün forumlarda
daha ileri eylemler yapılmasını istiyordu. Ancak reformizm halkın bu
tepkilerini yavaş yavaş söndürmeye
çalıştı.
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özdemir Aktan, Taksim Dayanışma Platformu üyesi Mücella Yapıcı, İHD Genel Başkanı Öztürk
Türkdoğan... Emperyalist Alman
Cumhurbaşkanı Gauck’la görüştüler
“demokrasi dersi” aldılar.
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Ankara
Gazi
Halk Ayaklanması’ndan "Gezi
Ruhu"ndan hiçbir şey anlamadıklarını gösteriyor. Taksim Meydanı'nı
dolduranlar emperyalizme karşı
ayaklandılar. Bu temsilciler kimseye
sormadan gittiler görüşmeye. Halk
ayaklanmasının öğrettiği en önemli
şeylerden birisi forumlardı. Bütün
görüşmeler meydanlarda kitlenin
içinde yapıldı ve kararlar meydanda
yapılan forumlarda kitlesel bir şekilde
alındı. Her fırsatta demokrasiden
bahseden bu çevreler, demokrat davranmıyorlar. Gezi sürecinden bu güne,
birçok kararı işte bu bir avuç kurum
veya sekreterya alıyor. Taksim Dayanışması'nda alınan onlarca kararı
uygulamadılar, uygulanamaz hale
getirdiler.
Almanya Cumhurbaşkanı’yla yapılan görüşme gibi birçok görüşme
de yaptılar, Avrupalılar’la görüşmeleri
olduğundan çok abarttılar ve çok
fazla önemsediler. Oysa Taksim Dayanışması'nın gündemi başka şeylerdi.
Berkin Elvan ile ilgili defalarca eylem
yapılması söylenmesine rağmen, bütün bu ısrara rağmen bir iki eyleme
temsilci düzeyinde katıldılar. İnternetten duyuruları son anda yaptılar.
Bu yüzden internette çok fazla eleştiri
aldılar ve büyük oranda güvenilirliklerini kaybettiler. Halk Ayaklanması’nın başladığı günlerde yüzbinlerce kişi Taksim Dayanışması’nın
ne söylediğine bakıyordu. Artık çok
az bir kitleyi harekete geçirebiliyor
Taksim Dayanışması. Kitlelerin güveninin kaybedilmesinde en büyük
pay Taksim Dayanışması sekreteryasına ve reformistlere ait.
Bir röportajda ÖDP Genel Başkanı
Alper Taş şöyle konuşmuştu; Gezi
direnişiyle başlayan halk ayaklanması,
çatışmasızlık sürecinin açtığı yol nedeniyle olmuş!.. Şöyle diyor Alper
Taş; "Biliyorsunuz, Gezi direnişinin

ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerden biri de çatışmasızlık ortamının
olmasıydı. Cenazelerin geliyor olması
direnişin bu boyutlara ulaşmasını
psikolojik olarak engellerdi. Demek
ki Kürt sorununda çatışmasızlık hali,
batı yakasında insanların kendi talepleri doğrultusunda kendi özgürlükleri, hakları için isyan edebilmelerine yol açtı.”
ÖDP bu ayaklanmanın neden ve
nasıl başladığını idrak edememiş anlaşılan. Dolayısıyla demokrasi mücadelesini, sadece "çözüm sürecine"
endeksleyen bir politika izlemeleri
de kaçınılmaz oldu. Hiçbir kampanya
örgütlediklerini görmedik. Halkın
öfkesinin nasıl biriktiğini de unuttu,
unutturmaya çalıştı. Dolayısıyla son
bir yıl içinde, ÖDP'nin kendi başına
bir işi örgütlediğini görmedik. Seçim
süreci dışında adını duymadık.

Halka “ÇEPER” Diyen
Bir Anlayış Halk
Ayaklanmasından
Mücadeleyi Geliştiren
Bir Sonuç Çıkartamaz!
ÖDP Bakanı Alper Taş, yine bir
televizyon programında Haziran
Ayaklanması’nı değerlendirirken “Şehir merkezli beyaz yakalıların eylemi
olarak başladı. Daha sonra şehirin
‘çeperlerinden’ de katılımlar oldu”
diyor.
Birincisi halktan kopuk reformizmin, halka çeper diyen bakış açısı
halk ayaklanmasından hiçbir şey anlamaz...
İkincisi Haziran Ayaklanması Gezi
Parkı’ndan ibaret değildi. 80 ilde
halk polis terörüne rağmen alanlara
çıktı... 7’den 70’e halkın tüm kesimleri ayaklanmanın içindeydi.
Sadece verilen şehitlere baktığınızda bile bu “beyaz yakalılar” tespitinizin altının boş olduğu ortaya

Çayan
çıkacaktır. “Beyaz yakalılar” dediğiniz
kesimlerin dikkat çeken yanları ömürleri boyunca ilk kez bu tür eylemlere
katılıyor olmalarıdır...
Berkin Elvan’ın cenazesi göstermiştir ki ayaklanmanın gerçek dinamikleri yine yoksul halktır...
Ayaklanma seçimlerle, uzlaşmacı
politikalarla düzen içine çekilemeyecek kadar düzenle çelişkisi olan
halkın direnişidir... Onun için geçen
bir yılda ayaklanmadan geriye kalan
“beyaz yakalılar”, küçük burjuva aydınlar, reformist politikalar değil, direniştir... Gezi’nin ruhu direniş ruhudur ve direniş Okmeydanı’nda,
Gazi’de, Çayan’da, Armutlu’da, Gülsuyu’nda, Sarıgazi’de... devrimcilerin
örgütlü olduğu tüm yoksul mahallelerde sürüyor.

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Reformizm “Gezi”yi
Seçimlerle Düzen İçine
Çekmeye Çalıştı
Reformizm yerel seçimler konusunda çok heveslendi. "Gezi yerel
seçimlere taşınır mı?" yı tartıştılar.
Defalarca toplantılar yaptılar, görüşmeler yaptılar. EMEP, BDP, ÖDP,
ESP, HDK, SDP, DİP, SYKP ve Halkevleri bir kongrede bu konuyu tartıştılar. Halkın öfkesini yerel seçimlere
kanalize etmenin derdine düştüler.
Bu partilerin, seçimler dışında, başka
bir konuya bu kadar büyük bir enerji
ve emek harcadıklarını görmedik.
Gezi'nin temel talepleri için tek bir
adım atmadılar. Halk Ayaklanması’nın
şehitlerinin hesabının sorulması için
mahkemeleri takip eden yine devrimciler oldu. Bu işin öncülüğünü
devrimciler yaptı.
CHP seçim meydanlarında Halk
Ayaklanması’nın şehitlerini dilinden
düşürmedi. Şehitlerin hesabının sorulması için bir şey yapmazken, kit-
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leleri sandıklara çağırdı, CHP'ye oy
vermeye çağırdı. CHP hiçbir muhalefet örgütlemedi, örgütleyemez. 30
Mart yerel seçimlerinde, ayaklanan
halkın oylarını almak için yapmadıkları şey kalmadı. Ama hiçbirisi
bu ayaklanmayı kendisine yedekleyemedi. İstanbul'da seçimi kazanmaya
heveslenen CHP yine hüsrana uğradı.
Oportünizm de, keskin söylemlerinin tersine, halkın gerisinde kaldı.
Geçtiğimiz yıl gördük ki, halk çok
ileri eylemler yapmayı öğrendi, korku
duvarını aştı. Oysa devrimci olduğunu
söyleyen örgütler halkın gerisinde

kaldılar. 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde bütün güçlerini seçimlere
harcadılar. Seçim kampanyaları yaptılar. Bir yıl içerisinde daha ileri eylemler yapmak, Gezi şehitlerinin
mahkemelerini takip etmek için yapılan toplantılara dahi katılmadılar.
Onlar başka işlerle meşguldüler.
Ortak yapılan eylemlerde de geri tavırlar sergilediler. Tecrite Karşı Mücadele Platformu 10 Şubat 2014 gecesi hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle Adalet Bakanlığı
önünde 1 günlük oturma eylemi yapacaktı. Eyleme polis saldırdı göz-

Pikniklerimiz Düzenin
Yoz Eğlencelerine
Alternatiftir
Birlik ve Dayanışmadır

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Trakya Kültür Merkezi tarafından 25 Mayıs’ta Kırklareli'nde piknik düzenlendi. Birlik
ve beraberliğin pekiştirilmesi, düzenin eğlence
anlayışına alternatif halk
kültürünün devam ettirilmesi amacıyla yapılan
pikniğe yaklaşık 35 kişi
katıldı. Piknik yapılan
çeşitli yarışmalar, doğa
yürüyüşü ve birlikte
söylenen türkülerin ardından sona erdi.

Yozlaşmaya Karşı Halk Kültürü
Tavır Dergisiyle Ulaşmaya Devam Ediyor
İdil Halk Tiyatrosunun dört oyuncusu, 2 Haziran'da
sağanak ve dolu yağışına rağmen Okmeydanı'nda yaklaşık iki saat Tavır Dergisi dağıttı. Yağmurdan kaynaklı
Okmeydanı'nın yarısına çıkılabilirken 62 dergi halka
ulaştırıldı.
Aylardır Okmeydanı'nda Tavır dağıtımına çıkılmadığından esnafın Tavır Dergisi'ni okumayı özlediği ve
ilgiyle yaklaştığı gözlemlendi.
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altına alınanlar oldu. Gözaltında insanlar olmasına rağmen "4 saat oldu,
sizin yüzünüzden 1 gün oturmak
zorunda kalacağız şimdi" dediler,
eylem sürerken bunu tartıştılar.
“İnsanları gözaltına mı aldıracaksınız” diyerek geri tavırlar sergilediler. Oysa kendi aileleri bile polisin saldırganlığına karşı öfkeliydi.
Gezi Ayaklanması’nda halk TOMA’ların önüne yattı, hesap sormak
için çoluk çocuk direndi... Oportünizm bedel ödemeden hak elde edebileceğini düşünüyor hala.
(SÜRECEK)

RI
ÇAĞ

Madende Katledilen
Soma Emekçilerinin Ailelerinin
Acıları Acımızdır!

Yüzlerce insanımızın katledildiği, Soma katliamı
kader değil ihmalsizliktir. Bu katliama neden olan tekeller, işçilerin alın terini sömürerek zenginleşiyorken
katledilen, arkasında gözü yaşlı bırakılan anaları,
babaları, eşleri yok sayıyor. Bizi yok sayamazsınız,
biz halkız, öldürülen her bir canımızda binler oluruz.
Anadolu'nun değerleriyle büyütülen halkımızı bitiremezsiniz. Acılarımızı paylaştıkça çoğalırız. 13 Haziran
günü Soma’da olacağız. Katledilen işçilerimizin aileleriyle birlikte olacak, hesap soracağız.
Evlatlarımız bu sömürü baskı düzeni son bulsun
diye şehit düştüler. Bizler önce evlatlarımızı sahiplendik
sonra düşüncelerini. Ve bunun için tüm TAYAD'lı Ailelerimizi 3 kuruş fazla kar için katledilen, Soma
emekçilerinin ailelerinin acılarını paylaşmak için Soma’ya bekliyoruz.
Tarih:13 Haziran
Toplanma Yeri: Sibel Yalçın Parkı
Hareket Saati: 22.00

Kameralı Tacize
İzin Vermeyeceğiz
Kandıra 1 No’lu F Tipindeki Özgür Tutsaklar, 30
Mayıs’ta 10’dan fazla hücrede, hücre havalandırmalarına
takılan kameraları önce parçalayıp ardında ateşe verdi.
Hapishane üzerinde kara dumanlar yükselmesi ve koridorları sarması üzerine itfaiye hortumlarıyla ateş
söndürüldü.
Eylem sırasında; “Kameralı Tacize İzin Vermeyeceğiz”, “Faşist Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Yaşasın
Devrimci Dayanışma” sloganları atıldı.

BOYKOT VE KIZIL FULARLAR BİR TERCİH DEĞİL

Anadolu Yakası
Merkezi Yürüyüş

Sarıgazi

Liselerden, Üniversitelere, Üniversitelerden Adliyelere,
Adliyelerden Mahallelere BOYKOT Yayılıyor!

Berkin’den Soma’ya Adalet İçin

B OY K O TA

Liseli Dev-Genç’lilerin “Berkin
Elvan’a Adalet İçin” okullardan başlattıkları ders boykotları liselerden
üniversitelere, üniversitelerden Adliyelere, Adliyelerden mahallelere
esnaflara dalga dalga yayılıyor...
2013 Haziran Ayaklanması’nın
yıldönümünde Cepheliler mahallelerde 30 Mayıs’ta “Berkin’den
Soma’ya Adalet İçin Boykota” çağrısı
yaptı...
Cephe’nin çağrısına esnaflar
Gazi’de, Okmeydanı’nda, Çayan’da,
İkitelli’de, Sarıgazi’de, 1 Mayıs’ta,
Gülsuyu’nda yüzde yüze yakın katılım sağladı...
Sarıgazi’de Liseli Dev-Genç’liler
ise TOKİ, Demo ve Mehmetçik Lisesi’nden sloganlarla Sarıgazi Ticaret
Meslek Lisesi’ne gelerek dersleri
boykot ettiler.

İSTANBUL
1 Mayıs Mahallesi: “Berkin’den Soma’ya Adalet İçin Boykota” çalışmaları kapsamında 30 Mayıs akşamı 1 Mayıs Mahallesi’nde
yürüyüş yapıldı. Yürüyüşten önce
Emek Pastanesi önünde pankart açılıp,
yol trafiğe kapatıldı ve ses düzeniyle

Grup Yorum marşları eşliğinde halka
eyleme çağrı bildirileri dağıtıldı.
Akşam “Gezi’den Berkin’e, Berkin’den Soma’ya Katleden Devlettir”,
“Adalet İstiyoruz-Halk Cephesi”pankartıyla yürüyüşe başlandı. Meşalelerin yakıldığı ve umudun sloganlarının atıldığı yürüyüşte marş söyleyen
Halk Cepheliler’i, halk yol boyunca
camlarından ve dükkanlarından alkışladı. Önce Karakol Durağı’na gidilip ardından Merkez’e yüründü. 30
Ağustos İlköğretim Okulu’nun önünde
okunan basın açıklamasında, AKP’nin
Gezi sürecinden beri yaptığı katliamlar
anlatıldı. Yaşanan adaletsizlikler anlatılarak, bir gün sonra hayatı durdurma, Taksim’e yürüme, katillerden
hesap sorma çağrısı yapıldı. Açıklamanın ardından tekrar sloganlarla
3001 Cadde’ye yürünerek Emek Pastanesi önünde eylem bitirildi. 31 Mayıs’ta Taksim’de savaşma kararlılığıyla
bitirilen eyleme 70 kişi katıldı.

Armutlu: 30 Mayıs 2013’te yükselen ve halk ayaklanmasına dönüşen
olayların birinci yıl dönümünde “Ne
Ders Ne İş, Büyüyor Direniş” diyerek
ayaklanmada katledilenler ve Soma’da
katledilen maden işçileri için adalet

istendi. Armutlu esnafı 30 Mayıs’ta
“Hasan Ferit’ten Berkin’e, Berkin’den
Soma’ya Katleden AKP’dir. Adalet
için Boykottayız” şiarıyla kepenk kapattı. Esnafın %100‘e yakın katılım
gösterdiği boykota liseliler de yarım
gün derslere girmeyerek katıldı.

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Gazi Mahallesi: Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler 30 Mayıs’ta
yapılacak boykot çalışmaları kapsamında, 28 Mayıs’ta Gazi Özgürlükler
Derneği önünde boykota çağrı için
masa açtı. Masada sürekli “Berkin’den
Gezi’ye, Gezi’den Soma’ya Adalet
İçin Boykota” çağrısı yapılarak ajitasyon çekildi. Masada 150 bildiri
ve 200 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Gazi Dörtyol ve Nalbur bölgelerine boykota çağrı stikerları yapıldı.
30 Mayıs’ta yapılacak boykota ve
31 Mayıs’taki Haziran Ayaklanması
yıldönümünde Taksim’e çağrı yapıldı.
30 Mayıs’ta, ayaklanmanın yıl
dönümünde Halk Cephesi’nin hayatı
durduralım çağrısına katılarak esnaflar
kepenk kapattı. Saat 19.00- 21.00
arası Gazi Mahallesi’nde esnaflar
kepenk kapatmaya başladı. Dakikalar
sonrasında çağrının yenilenmesiyle
Gazi Mahallesi’nin tüm bölgelerinde
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kepenkler kapatıldı. Sekiz evler bölgesinde ise saat 21.00’e ulaştığında
evlerde ışık söndürme ve tencere tava
eylemi yapıldı.

Gülsuyu: 30 Mayıs “Hayatı Dur-

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

duralım! Ne Ders Ne İş Büyüyor Direniş” boykotu için Gülsuyu - Gülensu
Halk Cephesi’nin yaptığı Boykot çağrısına esnaflar kepenklerini kapatarak
cevap verdi. Hasan Ferit Gedik (Heykel)
Meydanı’ndan son durağa kadar bütün
esnaf boykota uydu. Sadece temel ihtiyaçlar olan Fırın ve Eczane gibi yerlerin
dışında esnaf boykota %100’lük bir
katılım sağladı. Kepenk kapatan esnafların camlarına “... Bir Günlük Boykottayız!” yazısı yapıştırıldı. Halkın
boykotu ilgiyle desteklediği gözlendi.
Gülsuyu Çeşme’den Mustafa Bakkal’da
da gün boyu kepenklerini kapatan esnaf
%75 oranında boykota uydu.
Halk Cepheliler akşam saatlerinde
Gülensu Son Durak’tan meşaleleriyle
yürümeye başladılar. Evlerinden çıkan
insanlarla birlikte sloganlarla Fatma
Hanım Meydanı’na ve oradan E-5 doğru
yürüyüşe devam ettiler. Fatma Hanım’a
indiklerinde bütün esnaflar kepenklerini
kapatmışlardı. E-5’in önünde 1 TOMA
4 akrep ve yüzlerce katil kitlenin önünü
kesti. Katillerin önünde Halk Cephesi’nin açıklamasını okuyan ve katilleri
halka teşhir eden Halk Cepheliler hesaplaşma gününün çok ama çok korkunç
olacağı vurgusunu yaptılar. Daha sonra
Fatma Hanım Meydanı’na yürüyerek
15 dakika boyunca yolu kesip oturma
eylemi yaptılar. Oturma eylemini slogan
ve marşlarla devam ettiren Halk Cepheliler oturma eylemini bitirerek Heykele
doğru marşlarla yürüyüşe devam ettiler.
Eyleme 120 kişi katıldı.

Sarıgazi: AKP'den hesap sormak
için 30 Mayıs’ta yapılacak olan boykot
eylemlerinin çalışması çerçevesinde 29
Mayıs’ta Sarıgazi Demokrasi Caddesi,
Aşık Veysel Caddesi ve Atatürk Caddesi’ne sticker yapıştırıldı. İnönü Mahallesi ve Demokrasi Caddesi’nde evlere,
iş yerlerine ve caddeden geçen insanlara
toplu bildiri dağıtımı yapıldı.
Sarıgazi'de Berkin için, Soma için,
Haziran Ayaklanması şehitleri için
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Halk Cepheliler’in çağrısıyla 30 Mayıs’ta 13.00-17.00 saatleri arası esnaflar
kepeklerini kapattı.
Liseli Dev-Genç’liler ise TOKİ,
Demo ve Mehmetçik Lisesi’nden sloganlarla Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi’ne
gelerek dersleri boykot ettiler. Saat
12.30’da dersleri boykot eden Liseli
Dev-Genç’liler AKP'nin işkenceci katil
polislerinin boykotu engellemesine izin
vermeyerek, akrep araçlarını taşlarla
saldırarak püskürtmeye çalıştılar. Okul
kapısını da kilitleyerek, içeridekilerin
hepsi dışarı çıkıncaya dek okulu slogan
ve ajitasyonlarla dolaştılar. Okul idare
tarafından tatil edildi. Okula boykotun
sebebinin yazılı olduğu pankartları
asan Dev-Genç’liler okulun bahçesinde marşlarla halaylar çektiler.
Daha sonra tüm öğrencilerin toplanmasıyla yapılan boykotun önemi
anlatılarak yürüyüşe geçildi. Umudun
sloganlarının atıldığı ve 50 kişinin
katıldığı yürüyüş Demokrasi Caddesi’nde sona erdirildi
Aynı zamanda Sarıgazi merkezde
bulunan Uğur Dershanesi öğrencileri
de dershaneden pankart sallandırarak dersleri boykot edip, Ticaret
Lisesi’ne gelerek boykota destek
verdiler.

Armutlu

İstanbul Adliyesi
Sarıgazi Lise Boykotu

İkitelli: İkitelli’de 28 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Mahallesi ve
Dernek çevresine boykot pullamaları
yapıldı. Ayrıca 29 Mayıs Perşembe
günü İkitelli Orta Okulu öğrencileri
okulun duvarlarına ve çevresine aynı
şekilde pullama yaptılar. Öğrencileri
boykota çağırdılar.
Çağdaş Hukukçular Derneği:
“Sokakta Olmak, Sokakta Tepki
Göstermek Bir Haktır”
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi üyesi avukatlar Haziran
Ayaklanması’nın 1. yılını doldurduğu
30 Mayıs günü boykota giderek o
günkü duruşmalara katılmadılar. Avukatlar duruşmaları boykot eylemlerini
İstanbul Adliyesi C Kapısı önünde
yaptıkları eylemle duyurdular. Dernek
üyelerinden Av. Güçlü Sevimli önce
sözlü bir açıklama yaparak “Bugün

İstiklal Caddesi

Taksim Meydanı
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burada Gezi şehitlerini anıyoruz. ÇHD
adına adalet talep ediyoruz. Ne Ethem’in
ne de Ali İsmail’in katilleri cezalandırıldı.
Uğur Kurt polis kurşunu ile hayatını
kaybetti. Bugün boykottayız, duruşmalara girmiyoruz. Bir kez daha Gezi şehitlerini ve ayaklanmayı selamlıyoruz”
dedi. Ardından yazılı açıklamayı okumak
üzere sözü şubenin yönetim kurulu
üyesi Av. Ceren Ünsal’a bıraktı.
Ünsal geçen sene 31 Mayıs’ta başlayan Haziran Ayaklanması’nı kısaca
anlattı. Ayaklanmanın hala bitmemiş
olmasına değinen Ünsal, 31 Mayıs günü
Taksim’de olma çağrısını hatırlatarak
ÇHD olarak kendilerinin de o gün orada
olacaklarını belirterek, “Çünkü sokakta
olmak, sokakta tepki göstermek bir
haktır” dedi.

TAYAD: TAYAD'lı Aileler 28 Mayıs'ta Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’na
masa açarak 30 Mayıs’ta yapılacak boykotun çağrısını yaptı. Yapılan ajitasyonlarla
halkın ilgisinin görüldüğü masada, bir
saat içerisinde 750 bildiri, 50 sticker, 3
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Bir sonraki günde metrobüs durağında bir araya gelen TAYAD'lılar önlüklerle boykot bildirisi dağıttılar. Dağıtım sırasında sık sık “AKP Katildir.
Berkin Elvan'ı katletti, Soma'da yüzlercemizi katletti, son olarak da Uğur'u
katletti. Yarın adalet için boykottayız”
denildi. Bine aşkın bildiri halka ulaştırıldı. Bildiri alan yüzlerce kişi AKP'ye
öfkesini dile getirdi.

Soma İçin
Adalet İstiyoruz!
Soma'da katledilen 307 maden işçisi için 17 Mayıs'ta Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi sağlık
ocağına Grup Yorum, İdil Kültür Merkezi, İdil Halk Tiyatrosu, Fosem,
Anadolu'nun Sesi Radyosu ve Kültür
Sanat Yaşam’ında Tavır Dergisi imzalı
pankart asıldı. Pankartta Grup Yorum'un Madenciden şarkısının "Kara
elmas tabut olmuş gerekirse ölün derler... Yalanlara artık sabrım yok" dizeleri ve madenciden çizimiyle Soma
için adalet sloganı yer alıyor.

stratejik bir noktadayken
“yukarıdan” bir yerlerden
bir emir geldi polise... “Hiç
kimsenin hiçbir yerden
hiçbir biçimde geçmesine
izin yok” emri... Polis emri
katı biçimde uygulamaya başladı...
(...)
Yola devam” dedik.
OKMEYDANI: Uğur Kurt’un
öldürüldüğü diyarda acayip şeyler
olduğuna dair bilgiler gelince...
“Biz hep böyle cici semtlerdeki
olayları mı gözlemleyeceğiz, hadi
kalkın Okmeydanı’na gidelim” dedim... Atladık bir taksiye... Çok
havalı bir şekilde “Bizi Okmeydanı’na götürür müsün kardeş” dedik...
Taksicimizde “Oralar tekin değildir
şimdi” havası... Fakat yine de sürdü
arabayı Teşvikiye üzerinden Okmeydanı’na doğru... Olay mahalline
ulaştık. TOMA’lar, akrepler falan...
Savaş düzeni almış polisler... Karanlık sokaklardan gelen çatışma
sesleri... Bir miktar uzaktan izledik
olanı biteni... Burası Beşiktaş’a
falan benzemiyordu, sert bir yerdi...
Çok sert.
NURTEPE: İlk başlarda nazlanan taksicimize bir cesaret gelmesin mi? Havaya girip “Burası
ne ki? Siz asıl Nurtepe’yi görün”
demesin mi? Biz de dolduruşa gelip
“Hadi bizi Nurtepe’ye götür birader” demeyelim mi? Böylece
başladı bizim Nurtepe maceramız...
Nurtepe’ye ulaştığımızda hepimiz
şöyle dedik: “Vay arkadaş, burası
Okmeydanı’ndan bile daha sert”...
Bir tankere el koyup karayolunu
tankerle kesenler, yüzlerini sarıp
polisle çatışanlar, TOMA’larla göğüs
göğse çarpışmaya girenler... Uzaktan
izledik biraz... Olayları izleyenler
arasında yer alan bir “amca” şöyle
dedi: “Sabahtan beri çatışıyorlar,
siz yorgun anlarına denk geldiniz,
iki taraf da çok yoruldu”. Gecenin
bir yarısı Nurtepe’yi terk ederken
taksicimiz “Gördünüz mü Nurtepe
gerçeğini” dedi... “Gördük, gördük”
dedik ve taksicimizi cesaretinden
dolayı gecenin korkusuzu seçtik.
O da mütehassis oldu.

Basından
(Ahmat Hakan, 31 Mayıs,
Hürriyet Gazetesi)
İZLENİMLERİ
Oralardaydım
İki gazeteci, bir televizyoncu,
bir de avukat... Çıktık seyreyledik
İstanbul’u... Gördüklerimiz şunlardı:
Adım atmalarına dahi izin verilmeyen şaşkın ve çaresiz turistler...
Gözaltında adını bile bağıramayan
uzun saçlı genç adamlar... İşgal altındaki Bağdat’ta bile rastlanmayacak denli yoğun kontrol noktaları... Ancak araya adam koyarak
aşılabilen polis barikatları... Evlerin
pencerelerinden yükselen tenceretava sesleri... Bize çok nostaljik
gelen “Oradan gitmeyin, müdahale
var” uyarıları... Yasal mermileriyle
üzerimize doğru yaklaşmakta olan
komiserler ve komiser yardımcıları...
12 Eylül dahil hayatımızın hiçbir
döneminde görmediğimiz sayıda
sivil/resmi polis... İşte İstanbul’da
bir cevelanın kısa notları... İşte semt
semt gördüklerimiz, işittiklerimiz
ve de yaşadıklarımız...
TAKSİM: “Komiser Bey”in izniyle Divan Oteli’nin önüne kadar
ulaştık. Divan Oteli’nin önünde
manzara-i umumiye şöyleydi: “Her
yer polis/Her yer polis”. Metrekareye 33 polis sığıyordu. “ Taksim
Yayalaştırma Projesi” vardı ya...
İşte o proje gitmiş, yerine “Taksim
Polisleştirme Projesi” gelmişti.
GEZİ PARKI: Gezi Parkı’nın
etrafı polis tarafından öyle bir kuşatılmıştı ki erkek ya da dişi tek bir
sineğin bile içeri girmesi mümkün
değildi. Bir tabu mekânıydı orası...
Gözünü yanlışlıkla Gezi’ye çevirdiğin anda bile polisler derhal teyakkuza geçiyordu. O derece yani...
OTELLER BÖLGESİ: Beş
adet “beş yıldızlı” otelin tam kesişme
noktasındayız. İşte biz tam böylesine
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Röportaj

Berkin İçin Adalet Boykotumuz
Hak Alma Mücadelesinde Dalga
Dalga Yayılıp Silah Olacak!
Dev-Genç’li Onur Duran ile İstanbul Ticaret Odası Lisesi’ndeki
boykot üzerine yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Boykot nedir? Boykot
yapmaktaki amacınız neydi?
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Onur Duran: Boykot öğrencinin
okul idaresine, eğitim sistemine ya
da karşı olduğu herhangi bir şeye
karşı derslere girmeyerek ya da kendisine dayatıldığı çerçevede hareket
etmeyerek, tüm bunları protesto etmesi, işleyişi sekteye uğratmasıdır.Ve
bu anlamda boykot, öğrencilerin elindeki en önemli direniş silahlarındandır. İşçiler nasıl ki üretimden
gelen güçlerini grevlerle, toplu iş bırakmalarla bir direniş silahı haline
getiriyorsa boykot ile öğrenciler de
kendi üzerlerinde uygulanan özeldeki
idare, geneldeki devlet baskısına
karşı 'biz olmazsak , biz toplu hareket
edersek sizin okuldan atma gibi, disiplin cezaları gibi tüm silahlarınızı
boşa düşürürüz ve sizin baskılarınıza
karşı koyarız mesajı vermektir.
Bu nedenle LİSELİ DEVGENÇ’liler olarak tüm ülke genelinde
boykotlar ile lise ve üniversitelerde
öğrenci gençliğin var olan öfke ve
tepkilerini devrimci bir çizgi doğrultusunda büyütmeyi amaçlıyoruz...
Çünkü ülkemizdeki adalet talebi tüm
kesimler tarafından sahiplenilmekte,
yakıcılığını hissettirmektedir... Berkin'in katilleri hala cezalandırılmamışken, Soma'da işçiler göz göre
göre ölüme gönderilmişken tüm bunlar karşısında duyarsız kalamazdık,
sessiz kalamazdık ve sorumluların
halk karşısında hesap vermesi karşısındaki tüm engellere karşı tatlı su
solculuğu yapamazdık...
Bu sorunlar tüm gençliği doğrudan
ilgilendiren ve sahiplenmelerini gerektiren sorunlardır. Berkin için adalet

istemek akademik-demokratik mücadeleden ayrı, bağımsız konular değildir...
Sorunların sorumlusu devlettir, özelde
de AKP iktidarıdır ve AKP 'nin halk
düşmanlığı politikası okullarda da, sokaklarda da yansımalarını gösteriyor.
Düşünmeyen, üretmeyen, sorgulamayan, apolitik gençlik yaratma politikasına karşı halkın sorunlarını doğrudan
sahiplenen, hesap soran bir gençlik
eylemi ile çıkıyoruz boykotlarımız aracılığı ile AKP iktidarının karşısına...

Yürüyüş: İTO Lisesi’nde boykot
nasıl oldu? Boykot öncesi çalışmaları
ve boykot günü neler yaşandı? Polis
önceden okulu ablukaya almış...
Bu süreci anlatır mısınız?
Onur Duran: Öncelikle İTO da
boykot yapma kararını almamızın
nedeni Okmeydanı gibi yoksul bir
mahalle içerisinde olması ve İTO da
okuyan lise öğrencilerinin çoğunun
bu yoksul mahalle içerisinde yaşayıp
AKP iktidarının halk düşmanlığının
kar hırsının Okmeydanı gençliği üzerindeki yoğun baskısından kaynaklıdır.
Okmeydanı devrimcilerin örgütlü
mücadeleyi büyütmek adına sahip
çıktığı, canı-kanı pahasına koruduğu

DEV-GENÇ’TEN
BOYKOTLAR
İstanbul Gazi Şair
Abay Lisesi, İstanbul
İTO Lisesi, Dersim ve
Hatay’daki liseler,
İstanbul Mimar Sinan
Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi,
Ankara ODTÜ, İzmir
Ege Üniversitesi

mahallelerdendir.
Aynı zamanda yoğun faşizmin
yüzünü net gösterdiği yerlerdendir.
Bu İTO Lisesi için de geçerlidir.
Eğitim-öğretim kurumu deyip siyasetin sokulmadığı ancak liseye giren
öğrencilerin polisin işkenceleriyle
karşılaştığı bir lisedir. Eğitim-öğretim
yuvası denilen lise tam bir polis
mevzilenmesidir.
Boykot öncesi son üç gün çıkarttığımız bildirileri dağıtıp afişleri lise
duvarlarına yapıştırarak, boykotun duyurusunu yaptık. İTO içerisindeki liselileri ikna ettik. Böylece lisenin öğrencileri okul içinde boykot çalışması
yaparak tüm liseye duyurusunu yaptık.
Boykot günü lisenin önünde ve
çevresinde adım adım yığınla polis
hazırlıklı bekliyordu. Sırf biz LİSELİ
DEV-GENÇ'liler bir lisede boykot örgütleyeceğimiz korkusu ile lise çevresinde zırhlı araçlarla dolaşıyorlardı.
LİSELİ DEV-GENÇ’liler olarak
kararımızdan geri adım atmayarak
boykotu yapmak için çok uzun uğraşlar verdik. Lisenin içine girebilmek
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için yol yöntem aradık. Berkin
için, Soma için adalet isteğimiz
doğrultusunda boykotu yapmamamız için önümüze engel koyan
AKP'nin katil polisini en meşru
şekilde cevaplayarak karşılık verdik. Çatışma çıktı.

Yürüyüş: Polis size neden
saldırdı? Saldırıyı ve sonrasında
gelişen olayları anlatır mısınız?
Onur Duran: Polisin bize saldırma nedeni: en başta boykotumuzu
engelleyerek adalet isteğimizin önüne
set kurmak. Sesimizi kesmeye, sindirmeye çalışmaktır. Devrimcilerin halka
ulaşmasını örgütlenmesini engellemektir.
O gün biz LİSELİ DEV-GENÇ’liler
olarak polisle sistematik bir çatışma
yaşandı. Zırhlı araçlarını liselilerin üstüne sürerek gaz fişeklerini, bombalarını
hedef gözeterek liselilerin üzerine
atarak bir kez daha katliam girişiminde
bulunan polislere karşılığı da elbette
verildi. Bunu kendine yediremeyen

tınız?
Boykotlara devam edecek
misiniz?

Onur Duran: LİSELİ
DEV-GENÇ olarak daha önce
geçmişte onlarca boykotumuz
oldu. Bu yeni süreçte en yakın
tarihli boykotumuz Şair Abay
Dersim Konanbay Lisesi’nde Berkin
için adalet istediğimiz boykottur.
polis 14-15 yaşındaki liselilerin üzerine
Şair Abay Konanbay Lisesi’nde yabilerek ateş açtı. Ve Uğur Kurt'u katletti.
pılan boykot katılımı fazlalaştırarak
Orada aslında bir cinayete teşebbüs
daha çok öğrenciye sesimizi duyuve bir cinayet mevcuttur. Orada üzerine
rabilmek için işgale çevrildi. Daha
ateş açılan liseli gençlerdi. Orada sıkılan
sonra Dersim’deki liselerde boykot
kurşunlar adalet isteğimize taleplerimize
yaptık... Yine aynı taleplerle Hasıkılan kurşunlardır.
tay’daki liselerde de yaptık... Haziran
Ayaklanması’nın yıldönümünde Saİki polisin açtıkları ateş sonucu
rıgazi’deki bir lisede yapıtk...
cemevinde taziyeye gelen Uğur Kurt
tesadüfen katledildi. Vurulduğunu
Boykotlar öğrenci gençliğin adalet
görenler yardım için o tarafa doğrutaleplerini, haklarını haykırdıkları eylem
yönelse de Uğur Kurt katledildi.
biçimi olmaya devam ettikçe elbette
ki boykotlarla ve sesimizi duyurabilYürüyüş: Liseli DEV-GENÇ diğimiz her türlü eylemlerle geleceğe
daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz.
olarak başka nerelerde boykot yap-

Hayatın Gerçeklerini Yazarak
Umudumuzu Büyütüyoruz!
Umut biziz, her çaldığımız kapıda bizler umudu
taşıyor olacağız. Halkımız adaleti bizlerden öğrenecek.
AKP faşizminin baskılarına rağmen her zaman sesimizi
yükselteceğiz.
ADANA: 31 Mayıs günü Akkapı Mahallesi'nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Genelinin Arap Alevisi
halkının oluşturduğu mahallede Suriye ve Haziran Ayaklanması üzerine sohbet edildi. 70 dergi yeni okurlarına
ulaştı.
ANTALYA: 28 Mayıs günü Kızılarık Mahallesi'nde
20 adet, 29 Mayıs günü Yeni Hal bölgesinde 17 adet,
30 Mayıs günü Muratpaşa'da açılan pazarda 20 adet
dergiyi halka ulaştırdı. Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında
mahalle halkı ve pazar esnafıyla Soma katliamı üzerine
sohbetler edildi, halk AKP'ye olan kinini dile getirdi ve
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devrimcileri çok sevdiklerini, her zaman devrimcilerin
yanında olduklarını söyledi.
ANTEP: 31 Mayıs günü Düztepe Mahallesi’nde
Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı yapıldı. 6 Yürüyüş okurunun
katıldığı dağıtımda 50 dergi halka ulaştırıldı. Bir teyze
Yürüyüş dağıtımcısına sarılarak sizleri çok seviyoruz
ve sizlere güveniyoruz dedi.
İZMİR: 1 Haziran günü devrimci basın geleneğini
tüm baskılara karşı sürdüren halkın susmayan sesi
Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptı. Yamanlar Mahallesi’nde yapılan dağıtımda halkla Soma katliamıyla
ilgili sohbetler edildi. Ayrıca Uğur Kurt ve Liseli DevGenç’lilerin eylemine yapılan saldırı anlatıldı.

Antep
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Nijeryalı Genç Kızları Fuhuş Batağındaki Emperyalistler Kurtaramaz!

Girdikleri Her Yerde Kadın ve Çocuklara
Tecavüz Eden Onlardır
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Fuhuş, emperyalistlerin “en iyi
bildiği” ahlaksızlıklardan biridir. Bugün Avrupa ülkelerinin hemen hepsi,
büyük bir bölümü Balkanlar’dan,
Asya’dan, Afrika’dan getirilen ve
fuhuş ticaretinde kullanılan kadınlarla,
çocuk yaşta kızlarla doludur.
“Barış” adına, diktatörlüklere son
verme adına Balkanlar’ı, Asya, Afrika
ülkelerini doğrudan ve dolaylı işgal
eden ve yönetime fiilen müdahale
eden emperyalistler, NATO, kadın
ticareti trafiğinin merkezindedir. Bu
sayısız raporlarla kanıtlanmıştır. Kosova’da 11 yaşına kadar kızlar,
NATO askerleri tarafından seks
kölesi olarak kullanıldı, satıldı.
NATO’nun ilgi alanı olmamakla birlikte “fuhuşa karşı mücadele” kararları alması, işte bu pisliklerini gizlemek içindir.
Emperyalist işgalciler, girdikleri
hemen her yere, tecavüzlerle girdiler,
oralarda fahişeliği teşvik ettiler, bizzat
örgütlediler, ticaretini yaptılar. Bunun
için Nijeryalı kızları kurtarma söylemleri yalan ve demagojiden başka
bir şey değildir.
Vietnam’da devrimin zaferi ilan
edildiğinde, emperyalistler geride
150 bin fahişe bıraktılar. Amerika
ve NATO üyesi ülkeler 1950‘de Kore’yi işgal ettiklerinde binlerce kadına tecavüz ettiler.
1991-92’de Somali’den göç etmek
zorunda kalan yüzbinlerce yoksul,
Kenya’daki NATO denetimindeki
mülteci kamplarına yerleştirildi.
Kamptaki kadınlara, dört yaşındaki
kız çocuklarına bile tecavüz edildiği,
kadınların fuhuşa zorlandığı resmi
raporlarla belgelenmiştir.
1994-95’de Ruandalı kadınlar da
yaşadı aynı şeyleri. Yaşatanlar, uygar
Avrupa’nın ve Amerika’nın, uygar
komutanların yönetimindeki askerleriydi.

1990’larda emperyalistler, NATO
şemsiyesi altında Yugoslavya’ya saldırdılar. Bosna-Hersek, Kosova ve
Makedonya işgal edildi. Bosna savaşında 20 bin kadının tecavüze uğradığı geçti raporlara. Bosna ve Kosova NATO üssü haline geldi ve ardından bu iki ülke, “fuhuş merkezi”
olarak anılmaya başladı.
Bu nedenledir ki; ABD, İngiliz,
Fransız emperyalizminin derdi kaçırılan 200 genç kızı kurtarmak değil,
bütün dertleri Nijerya’daki madenler,
askeri üsler ve devasa pazarlardır.

Bütün Sapkınlıklarını
Yoksul Halklar Üzerinde
Deneyen Emperyalizm
Nijeryalı Genç Kızları
Kurtaramaz!
Birleşmis Milletler ve UNICEF
raporlarına göre Tayland, Filipinler,
Vietnam, Hindistan ve Kamboçya’dan
da Avrupa’ya çok sayıda kadın fuhuş
pazarında satılıyor. Kadın haklarını
savunan kuruluşlar, yüzde 30’a yakın
Kamboçyalı kadının 18 yaşın altında
olduğuna dikkat çekiyor. Yoksulluktan zorlanan Kamboçya, Tayland
ve Vietnam’da 12-13 yaşlarında çocuklar Avrupa’dan seks turizmi için
gelen varlıklı turistlere 3 veya 5
dolar karşılığında satılarak fuhuşa
zorlanıyor. Raporlarda fuhuş pazarında kullanılan kadınların yaş ortalaması 14 olarak belirtilirken, 8 yaşındaki küçük çocukların da bu çarkın
kurbanı oldukları açıklanıyor.
Kendilerini medeni, kültürlü, eğitimli olarak tanımlayan Avrupa ve
insan hakları timsali Amerika’nın
karapazarında adeta bir mal gibi
alınıp satılıyor çocuk yaşta genç
kızlar ve erkekler. Kapitalizmin bu
kirli tezgahında fiyatlar 2 dolar ila
270 bin dolar arasında değişiyor.
Uluslararası Af Örgütü’nün bir

raporuna göre Nijerya’da en vahşi
biçimleriyle fuhuş ve cinsel kölelik
her geçen gün daha da büyüyor. Rapora göre dünya fuhuş endüstrisi
için insan ticaretinin %70’ini bu ülkeden gelen kadınlar oluşturuyor.
Bunların büyük bölümü İtalya, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda
ve İspanya’da fuhuşun ağına düşüyor. Bunda da çocuk fuhuşu önemli
bir yer tutuyor. Nijeryalı çocuklar
Benin, Fildişi Sahili, Gabun, Nijer
ve Togo’ya kaçırılarak fuhuşa zorlanıyor. Nijeryalı yoksul kızları genellikle fuhuş, genç yoksul erkekleri
ise plantasyonlarda tarım işçiliği bekliyor.

Irak’ta On Binlerce
Kadına Tecavüz Eden
ABD, Nijeryalı Kızları
Kurtaramaz!
Irak işgalinde işgalcilerin halkı
aşağılamak, kendi otoritelerini kabul
ettirmek, işgalin güçlü, halkın güçsüz
olduğunu göstermek için başvurdukları
yöntemlerin içinde yine tecavüz vardı.
Gerek hapishanelerde, gerekse de dışarıda, işgalci Amerikan askerleri, kadın ve erkeklere tecavüz ettiler.
ABD’nin Irak’ta görev yapan kadın askerlerinden Sandra Lee, başından geçenleri şöyle anlatıyor:
“Irak’ta görev yaptım. ABD askerleri, tüm kadınlara tecavüz ediyorlardı. Hatta bana da defalarca tecavüz ettiler. Ben ki, onlarla birlikte
görev yapan ABD askeriyim. ABD
ordusunda görev yapan kadın askerlerin yüzde 75’i tecavüze uğramış
durumda. Ancak korkudan hiç kimse bir şey yapamıyor. Çünkü sürekli
tehdit ediliyoruz. Psikolojim bozuldu.
Bunalıma girdim. Biraz düzelince
de bunları açıklıyorum.” İşte sizin
ahlakınız bu.... Kurtarmaya giden
askerlerinizin ahlakı bu...
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Nijeryalı Genç Kızları
Fuhuş Batağındaki
ABD Emperyalizmi
Kurtaramaz!
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre dünya genelinde 2.5
milyon kişilik insan trafiğinin
yüzde 80’i seks ticareti kurbanlarından oluşuyor.
Yasadışı insan ve seks trafiğinin en yoğun olduğu ülkelerden biri Amerika’dır. Boko Haram örgütünün kaçırdığı kızlar,
dünyanın yoksul ülkelerinden
çaresiz kadınlar, çocuklar global
bir network aracılığıyla Amerika’ya getiriliyor ve üzerlerinden
büyük paralar kazanılıyor.
ABD’de insan ticareti her yıl
9.5 milyar dolar ciro üreten dev
bir sektör. Bu ticaretin yüzde
80’ni fuhuş oluşturuyor. Ayrıca
ABD’de 300 bin çocuk, fahişe
olarak çalıştırılıyor.
Paralı fuhuş için sokaklara
düşme yaşı 12 ile 14 arasında
değişiyor. Bazı durumlarda bu
yaş eşiği 9’a kadar inebiliyor.
ABD Tecavüzlerle Mücadele
Merkezi’nin resmi raporuna göre
ABD ülke dahilinde dakikada,
1,3 günde 1900 ve yılda 683
bin kadın ve kıza tecavüz edilmektedir. Şikayet etmeyenler
bunun dışındadır. Bu rakam polise intikal eden kayıtlardır.
Her 8 kadından biri tecavüze
uğramaktadır. Tecavüze uğrayanların yüzde 62’si 18 yaşından
küçüktür. Kayda geçen ve geçmeyen cinsel taciz (ırza tecavüz)
yılda 5 milyon sayısını bulmaktadır. Erkek çocukların yüzde
22’si küçük iken tecavüz edilmektedir.
Almanya’da fuhuşta çalışan
kadınların sayısı 20 yıl içinde
ikiye katlanarak 400 bine çıktı.
Almanya’da fuhuş 2002 yılında
yasallaştı ve bugün yıllık 16
milyar Euroluk bir endüstri
haline geldi. Yeterki kar getirsin,
satılmayacak değer yoktur em-

peryalizmde... Almanya, Avrupa’nın genelevi haline getirdi
kendini.
Danimarka, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Yunanistan’da
fuhuş ekonomik bir aktivite olarak kabul ediliyor. İspanya’da,
2010 verilerine göre ülkede 200
bin ila 400 bin kadın fuhuş sektöründe çalışıyor.

Fuhuşu En Karlı
Sektör Gören,
Dünyayı Geneleve
Çeviren Emperyalizm
Seks Köleliğine
Karşı Çıkamaz, İnsan
Haklarını Savunamaz!
Emperyalistler Boko Haram’ın kaçırdığı kızları satacağım demesini “kabul edilemez”,
“insanlık dışı” olarak değerlendiriyorlar. Evet, kabul edilemez,
evet insanlık dışıdır. Ve hatta
daha da fazlası. Ancak bütün
kötülüklerin, ahlaksızlıkların,
fuhuşun, uyuşturucunun sorumlusu emperyalizmin bu sözleri
söyleme, böylesi değerlendirmeler yapma hakkı yoktur. Nijerya’da kaçırılan genç kızları
kurtarmak gibi ne bir istekleri
vardır, ne de bu yönlü ahlakları.
ABD’si, Avrupa’sı, hepsi ahlaksızlık konusunda birbirleriyle at
başı giderler.

ÇOCUKLARINA KAN
PARASI YEDİRİYORLAR
"O polislerin aldığı kan parasıdır. Çoluklarına
çocuklarına kan parası götürüyorlar. Gezi'de
ölen çocukların kanının parasını yediriyorlar"
Sami Elvan (31 Mayıs 2014 Cumhuriyet Gazetesi)
Bir babanın söylediği bu sözler oğlunu
kaybetmenin yüreğinde açtığı yaranın sonucu
değildir. Yaşadığı acının gözlerini açmasının
sonucudur.
Her gün öldürülüyoruz. Aç ve açık bırakarak
iş cinayetlerinde patronlar öldürüyor. Onların
adaletsiz düzenlerine karşı çıktığımızda da polislerine öldürtüyorlar. Haziran Ayaklanması’nda
15 yaşındaki Berkin'le birlikte 8 insanımızı
katletti. 12 kişiyi kör bıraktı, binlercemizi
yaraladı polis, gözaltılarda işkenceden geçirdi.
Elleri kanlıdır polisin. Yediği ekmek kanlıdır.
Çoluğuna çocuğuna yedirdiği ekmek kanlıdır.
Üzerinde halkın kanı vardır!
Evet polislerin evlerine götürdükleri parada
bu düzenin bütün kirleri vardır. Uyuşturucusundan fuhuşuna kadar... Polis teşkilatı ya doğrudan pisliğin içindedir, içinde polisin olmadığı
tek bir çete yoktur. Ya da bu düzenin koruyuculuğunu yaparak her türlü yozlaşmanın, pisliğin,
yolsuzluğun dolaylı olarak içindedir.
O yüzden tekrar tekrar söylüyoruz.
POLİS SİMİT SAT ONURUNLA YAŞA!

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Sonuç olarak;
1- Emperyalizm ahlaksızdır,
bu nedenle ahlaksızlığa karşı
çıkamaz.
2- Emperyalizm hak ve özgürlükler düşmanıdır. Dünyayı
kan gölüne ve büyük bir hapishaneye çevirmiştir, bu nedenle
insan haklarını savunamaz.
3- Emperyalistlerin amacı
Boko Haram’ın kaçırdığı kızların
pazarda satılması değil, kızları
bahane ederek Nijerya’ya yapacağı her türlü müdahaleyi
meşrulaştırmaktır.

Zulmün Elinden Alacağız
Dedik Direndik ve Kazandık
Hatay'da 8 Kasım 2013 gecesi Hatay Özgürlükler Derneği, Asi Gazetesi ve birçok eve
AKP’nin katil polisleri tarafından baskın düzenlenmiş ve bu baskınlarda 9 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklananlardan 5'i ara mahkemede serbest
bırakılırken 4 kişinin tutukluluklarının devamına
karar verilmişti. 2 Haziran’da Antakya 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ahmet Atılgan,
Orhan Çapar, Yılmaz Viraner ve Bahar Uçucu
tahliye edildi.
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BERKAN ABATAY -589SPOR MERKEZİ AÇILDI
Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014
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27 Mayıs günü Okmeydanı'nda
yeni bir yer açılışı vardı. Alışılmışın
dışında, bilinenin dışında... Devrimciler yeni bir mevziyi omuzlayarak
halkın hizmetine sunmanın heyecanını
yaşadılar.
Adı; BERKAN ABATAY -589SPOR MERKEZİ!
Kapitalizmin sporu sağlık için
değil kar için; halkı bilinçlendirmek
için değil uyutmak için kullandığı
bir ortamda halktan yana, halk için
spor anlayışıyla açıldı Berkan Abatay
Spor Merkezi.
Halkın ücretsiz spor yapmaya
hakkı olduğunu, sporun insanların
sağlığını düzenlemeye yönelik olarak
programlanabileceğini, sporun kolektif yaşamın bir parçası haline getirilebileceğini, spor yapmanın "ayrıcalıklı" kişilerin işi olmadığını, sporun insanı disipline edeceğini, olanaklarımız çerçevesinde sağlıklı beslenerek ve düzenli yaşayarak rahatsızlıklarımızı aza indirebileceğimizi
hep birlikte göreceğiz.
Sağlıklı, güçlü vücutlar sadece
burjuvaziye ait olamaz. Bu halkın
evlatları da sağlıklı, güçlü, atletik
vücutlara sahip olabilmelidir. Burjuvazi halka sıskalığı, pörsümüş bedenleri, cılızlığı, aşırı şişmanlığı,

güçsüzlüğü reva görür. Yağlanmayı,
düşük omuzlu olmayı reva görür.
Kendisi karşımızda dimdik durur.
Herkesin layığı budur der. Bunu kadermiş gibi kabul etsin ister insanlar.
Oysa ki bunun nedeni kader değildir.
Yoksulluk, düzenli beslenememek,
çocuk yaştan itibaren çalışmak zorunda kalmak vücut sağlığımızı bozar.
Yani sorun kaderde değil, düzendedir.
Halkın sağlığını hiçe sayan düzendedir. Bu nedenle buna karşı alternatifi
de ancak devrimciler üretebilir. Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın tüm
halka ait bir hak olduğunu sadece
devrimciler savunabilir.
Spor salonumuzda kendi spor
aletlerimizi üreterek yeni spor aletleri
yaratarak spor yaparken yeni üretimlerde bulunarak tüketim kültürüne
darbe vuracağız. Sporun ille de pahalı
aletlerle yapılması zorunluluğunun
olmadığını, işlevleri çerçevesinde
bunları kendimizin de üretebileceğini
göstereceğiz. Üretmeye, yaratmaya
dönük beyinler ortaya çıkaracağız.
Spor salonu açılırken hiçbir spor aletine ücret ödenmedi. Hepsi halkın
gönüllü katkılarıyla elde edildi. Atıl
durumda kalmış, kullanılmayan spor
aletleri yeni bir işlev kazanarak halkın
hizmetine sunulmuş oldu.
Ve salonun adı...

Neden BERKAN
ABATAY -589- ?
Bu ismi bilenler, tanıyanlar olacağı
gibi ilk defa duyanlarımız da olacaktır.
2000-2007 yılları arasında sürdürülen Büyük Ölüm Orucu Direnişi'nde en uzun sürede direnişi sürdüren
(589 gün) Berkan Abatay bir anlamda
rehberimiz oldu.
Sporla da yakından ilgili olan Berkan Abatay'ın spor merkezimizin tabelasında adının yer almasının anlamı,
iradesinin güçlülüğüdür. Biz bu iradeyi
ve disiplini örnek alacağız.
Artık spor alanında da söyleyeceklerimiz olacak. Bu alanda da kapitalizme alternatif yaratacak ve halkın ücretsiz spor yapma ve sağlıklı
yaşam hakkını savunacağız.

Berkan Abatay
Berkan Abatay,
ölüm orucuna 11
Mayıs 2001’de, dördüncü ekipler içinde
başlamıştı. Berkan,
açlığın koynundaki
ölüm yürüyüşünü
tam 589 gün sürdürdü. Bu 589 günü içinde tecrit işkencesi
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altında geçirdi. Tekirdağ F Tipi Hapishanesi 4. ölüm orucu ekiplerinden
Berkan Abatay, ölüm orucunun ilerleyen günlerinde kaldırıldığı Şişli Etfal
Hastanesi’nde 20 Aralık 2002 tarihinde
şehit düştü.
Berkan ABATAY, 1975 yılında İstanbul Şişli’de doğdu. Aslen Erzurumlu,
Kürt Alevi bir ailenin çocuğudur. Yoksulluk içinde büyüdü. İki kardeşi yoksulluktan dolayı yeterince bakılamadığı
için zatürreden öldü. Berkan da, sadece
ilkokulu okuyabildi. Elektriği, suyu
olmayan kondularda oturdular yıllarca.
Berkan ilkokuldan sonra, hep değişik
işlerde çalışarak geçim sorununu çözmeye çalıştı.
Gecekondu gençlerimizin önemli
bir kısmının yaşadıklarını yaşadı. Bir
dönem fanatik bir futbol taraftarı olarak
Beşiktaş Çarşı grubuna katıldı. Tribünlerde, maç sonralarında kavgalar ettiler.
Bu dönemde yine değişik işlerde çalışmaya devam etti. Büyük bir şirkette
güvenlik işi buldu. Ücreti iyiydi, ama
bu işi sevemedi, patronlara “korumalık”
yapmak ona göre değildi. İşte bu sıralarda gecekondu halkının mücadelesini
örgütleyen Yemliha Kaya’yla tanıştı.
(Yemliha Kaya, daha sonra 1996 ölüm
orucunda şehit düşen yoldaşlarımızdandır.) Yemliha’yla birlikte devrimciliği,
mücadeleyi, Devrimci Sol’u tanıdı.
Okmeydanı’na taşınmışlardı. Semtinde mücadele ve örgütlenme içinde
yer almaya başladı. Dergi dağıtıyor,
pankart asıyor, evleri dolaşıyor, öğreniyor, öğrendiklerini çevresindekilere
anlatıyordu. Hep bir şeyler yapma çabası içindeydi.
Bu sürecin sonunda örgütlü oldu.
İradi ilişkiler içinde yer aldı. Silahlı
bir ekipte istihdam edildi.
1997’nin 7 Kasım’ında gözaltına
alındı ve tutuklandı. O günden bu
yana, hapishanelerde baskılara, zulme
karşı devrimci düşüncelerini ideallerini
savunarak yaşadı. 19 Aralık Katliamı’nda üç kurşun girdi vücuduna. Ama
kavgaya devam demişti. Hayatının rotasını çoktan çizmişti o: “Devrimci
olmak, devrimci yaşamak, devrimci
ölmek istiyorum” diyordu.
Öyle yaşadı, öyle öldü, öyle ölümsüzleşti.

SUSM

GERÇEKLERİ YAZMAYA,
İŞKENCELERİNİZİ, KATLİAMLARINIZI
YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Bugün saat 15.00'te Halk Cephesi'nin “Adalet Sağlanıncaya Kadar Kızıl
Maskelerimizi Çıkarmayacağız” çağrısıyla yaptığı eyleme polis saldırdı.
Polisin yaptığı işkencelerin fotoğraflarını çeken muhabirimiz Cansu
Güneş Seferoğlu da diğer Halk Cepheliler ile birlikte işkencelerle gözaltına
alındı. Diğer basının işkenceleri belgelemelerini engellemek için ise polis,
kalkanlarıyla paravan oluşturdu.
Muhabirimizin gözaltına alınması bugüne kadar yaşadığımız ilk gözaltımız
değil, son da olmayacak. Gerçekleri yazmanın, halka gerçekleri ulaştırmanın,
haklıdan, meşrudan yana olmanın bedelini ödüyoruz, ödemeye de devam
edeceğiz.
Halkın adalet talebini yazmamızdan korkuyorlar. Halkın kızıl maskelerini
takıp adalet istemesinden korkuyorlar. Uğur Kurt'un, Berkin Elvan'ın
hesabının sorulacağını yazmamızdan korkuyorlar.. Bu korkularıyla daha
fazla saldırıyorlar. Öyle ki gözaltına alınan Halk Cepheliler'den Hasan
Gürbey ve Sercan Ahmet Aslan, bilinçleri kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldılar. Büyük ihtimalle kafa tramvası geçiriyorlar. Diğer gözaltılara ve
muhabirimize şubede işkence yapmaya devam ediyorlar.
“Polisimiz nasıl bu kadar sabırlı olabiliyor şaşırıyorum” diyen Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saldırıyor polisler. Gerçekler bilinmesin,
yaptıkları işkenceler, katliamlar unutulsun istiyorlar. Bizzat “yatıyorlar kalkıyorlar Berkin Elvan diyorlar” diyen kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Berkin Elvan için “ölmüştür, geçmiştir” diyen, unutmamızı, hatırlamamızı,
yazmamamızı isteyen AKP iktidarıdır.
Sizin gözaltılarınız, tutuklamalarınız bizi susturmaya yetmez! Biz bildiğiniz
burjuva medyaya benzemeyiz. Yandaş, kuyrukçu medyanızla karıştırmayın
bizi. Varın, istediğiniz kadar gözaltına alın, tutuklayın! Yine de susturamazsınız
bizi. “Yaptığınız şey hukuksuzdur” demiyoruz. Çünkü hak-hukuk adına tek
bir şey bırakmadınız bu ülkede. Gözaltına alın, tutuklayın. Ferhat Gerçek gibi
sakat bırakın. Engin Çeber gibi, İrfan Ağdaş gibi katledin. Biz yine de
gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Yaptığınız işkenceleri, sokak ortasında
yaptığınız infazları bedeli ne olursa olsun yazmaya devam edeceğiz!
SUSMAYACAĞIZ!
1 Haziran 2014
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin YÜRÜYÜŞ

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Dünyanın Neresinde Olursa Olsun
Türkiyeli Devrimcileri Savunacağız!
Halkın Hukuk Bürosu 31 Mayıs’ta bir açıklama yaparak, Yunanistan’da
tutuklu bulunan müvekkilleri Hüseyin Fevzi Tekin’e onursuz arama dayatılmasına karşı mücadele edeceklerini bir kez daha ilan etti.
Açıklamada: “... İki günlük çabamız sonucunda müvekkilimiz Hüseyin
Fevzi Tekin’e çıplak arama dayatıldığı ve kabul etmediği için tecrit hücresine
atıldığı ortaya çıktı. Çıplak arama, devrimcilerin iradesini kırmaya ve kişiliğini
ezmeye yönelik bir uygulamadır… keyfiliktir… DİAVATA Hapishanesi
idaresi çıplak arama işkencesini kabul etmeyen Hüseyin Fevzi Tekin’i tecrit
hücresine atarak açıkça suç işlemektedir. DİAVATA Hapishanesi suçundan
bir an önce vazgeçilmelidir… ABD talimatıyla Türkiyeli devrimcilere operasyonlar düzenleyen Yunanistan devleti Türkiyeli devrimciler üzerindeki
baskılara bir an evvel son vermelidir. Son olarak ilan ediyoruz ki: dünyanın
neresinde olursa olsun tek suçları faşizme karşı mücadele olan Türkiyeli devrimcileri savunacağız; dünyanın neresinde olursa olsun müvekkillerimize
işkence yapan, tecrit hücresine atanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz!”

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!

51

Avrupa’da

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Grup Yorum’un 28 Haziran’da Almanya’da yapacağı “3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseri” çalışmasına bu hafta da devam edildi.
Konser çalışmasına her hafta yeni insanlar katılarak Grup Yorum'un halk
olduğunu gösteriyorlar.
Almanya
Neuss: Grup Yorum gönüllüleri 31
Mayıs'ta Neuss'da, esnaflara ve çevreye 50 adet Grup Yorum konser afişi ve 15 adet de Özkan Güzel´e özgürlük afişi yapıldı.
Daha sonra Dersimliler festivaline geçildi ve çalışmalara devam edildi.
Friedberg: Friedberg AKM’de ailelerle 31 Mayıs akşamı sohbet edildi. Sinevizyon izlendi, Grup Yorum
şarkılarıyla sohbet bitirildi. Oradan
Wetzlar Derneği’nin türkü gecesi davetini geri çevirmeyip Wetzlar derneğinin türkü gecesine katıldılar, ilgi çok
fazlaydı.
Hamburg: Halk Cepheliler, Hamburg'da bilgilendirme standları açtılar.
Konser çalışmaları içinde kendi elleri ile
hazırladıkları büyük boy konser afişini Rote Flora Kültür Merkezi’ne astılar.
1 Haziran günü yaptıkları aylık
kahvaltıdan sonra oluşturulan komitelerle konser çalışmalarına devam ettiler. Lübeck ve Hannover’de de çalışmalarına afiş el ilanı, bilet satışları ile devam ettiler.
25 Mayıs günü SternSchanze´de
açılan stantta çevredeki kimi duvarlara
konser afişi asılırken, yaklaşık 4 saat
açık kalan stantta çok sayıda bilet insanlara ulaştırıldı.
29 Mayıs'ta, Altona Alevi Derneği’nde gençlik kolunun düzenlediği seminere katıldı. Burada 20 gençle 28
Haziran günü düzenlenecek olan “Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek” konseri çerçevesinde Avrupa´da yaşanan
sorunlar, ırkçılığa ve emperyalizme
karşı verilen mücadeleler, azınlık hakları, kültürümüzün ayakta tutulması
gibi konular hakkında sohbet edil-
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GRUP YORUM KONSER ÇALIŞMASI
HALKIMIZIN EMEĞİ İLE BÜYÜYOR!

VERDİĞİMİZ EMEKTE
SENİN DE EMEĞİN OLMALI!
di.Yaklaşık 1 saat süren sohbette gençler konser çalışmalarında gönüllü olacaklarını dile getirdiler.
Bundan sonraki adres ise Bergedorf
Alevi Derneği’nin düzenlediği Babalar
Günü etkinliği oldu. Derneğin kendi
programının devamında söz alan Grup
Yorum, bu tarz toplantı ve etkinliklerin
Avrupa’da yaşayan insanlar arasında sağladığı birlikteliğe değinirken, aynı şekilde
tek ses olmak ve buradaki yaşama dair
sorunların hep bir ağızdan dile getirilmesi
açısından düzenlenecek olan konserin
öneminden bahsedildi. Ardından kısa bir
dinleti veren Grup Yorum orada olan ve
olmayan herkesi tekrar Tek Ses Tek Yürek Konserine davet ederek program
sonlandırıldı.
Aynı gün son olarak Hamburg
Anadolu Alevi Birliği´nde (HAAKBİR) saat 17.00’da bir söyleşi, sinevizyon gösterisi ve dinleti verildi.
Grup Yorum´un Bakırköy´de gerçekleştirilen 4. Bağımsız Türkiye Konseri’nden hazırlanan bir sinevizyon
gösterisi yapıldı. 2 saate yakın süren
söyleşi sonunda bir dinleti verildi. 28
Haziran’da düzenlenecek konser için
gönüllüler çıktı. Etkinlik yaklaşık 100
kişinin katılımıyla sona erdi.
Grevenbroich: Almanya’nın Grevenbroich şehrinde bulunan Alevi
Kültür Merkezi’nde 31 Mayıs tarihinde bir söyleşi yapıldı. Alevi Kültür
Derneği’nin gençlik kolu tarafından
yapılan bir konuşmada Gezi Şehitleri ve tüm devrim şehitleri anıldı.
Söyleşi ‘Haklıyız Kazanacağız’
marşı ile sonlandırıldı. Söyleşiye 42
kişi katıldı.
Wetterau: Grup Yorum 31 Mayıs
14.00’da Almanya’da Wetterau
AKM’deydi. 65 kişinin katılımıyla ilk
önce Soma sonra Grup Yorum 4. Bağımsız Türkiye konser görüntüleri iz-

lendikten sonra söyleşiye geçildi.
Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde Grup Yorum’u ağırlamaktan
mutluluk duyduklarını belirttiler dernek yöneticileri. Ayaklanma şehitleri
için 1 dakika saygı duruşu yapıldı.
Söyleşide, bilet, dergi ve kitap satışı
yapıldı.
Lüdenscheid:
Ludenscheid
AKM´de 25 Mayıs'ta söyleşi yapıldı.
Kahvaltı ile başlanılan söyleşiye 120
kişi katıldı.
Grup Yorum gönüllüleri konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı ve yeni gönüllüler konser çalışmasına katıldı. Konser için Ludenscheid
AKM´den otobüs kaldırılması kararlaştırıldı.
Gladbeck: Gladbeck Kültür Merkezi’nde 31 Mayıs tarihinde söyleşi yapıldı. Bağımsız Türkiye konserinden
görüntülerin yer aldığı bir kısa sinevizyon gösterimi yapıldı. Söyleşide
AKP faşizmi ve buna karşı direniş anlatıldı, aynı zamanda ırkçılığa karşı
mücadele edilmesi gerektiğine vurgu
yapıldı. Yemek sonrası Grup Yorum bir
dinleti verdi ve sohbetlerle bu buluşma sona erdi.
Wuppertal: Grup Yorum ve gönüllüleri Almanya’nın Wuppertal şehrinde 25 Mayıs günü Halk Oyunları
ekibini ziyaret etti. Burada 40 kişilik
bir folklor ekibi karşıladı Grup Yorum'u. Grup Yorum için çalışmalarını erken bitirdiler ve Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek konseri hakkında
uzunca sohbet edildi.
29 Mayıs'ta Schweln, Hagen, Bochum şehirlerinde tanıtım çalışmaları
yapıldı.
Gidilen bütün şehirlerde esnaf,
dernek ve ev ziyaretleri yapıldı, el ilanı dağıtılıp, afişler asıldı. Bochum şeh-
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Wetzler

Hamburg

Fransa
rinden sonra genel bir değerlendirme
yapılarak güne son verildi.
Ludwigsburg: Almanya'nın Ludwigsburg şehrinde 11 Mayıs'ta,
AKM'de anneler günü kutlamasında
Grup Yorum konser tanıtım standı
açıldı. El ilanlarımız dağıtıldı ve biletler satıldı.
Dortmund: 15 Mayıs günü Bochum Üniversitesi Alevi Gençleri topluluğuyla birlikte bir toplantı yapıldı.

Bu toplantıda öğrencilerin kendi gündemlerinin yanında Soma'da yaşanan
madenci katliamıyla ilgili kısa bir
anma yapıldı.
Toplantıya 15 Türkiyeli üniversite öğrencisi katıldı. Yaklaşık iki haftadır yapılan çalışmalarda Dortmund
bölgesi toplam 1100 adet konser bileti
dağıttı.
Köln: Almanya'nın Köln şehrinde
27 Mayıs'ta, Venloer sokağında afişleme yapıldı.
Türkiyeli esnafların yoğun olduğu
Venloer Sokağı’nda esnaflar ile sohbet edildi. Afiş asılıp el ilanı bırakıldı.
Frankfurt: Frankfurt'un Giessen,
Weztlar, Friedberg ilçelerinde bulunan
Grup Yorum gönüllüleri, 25 Mayıs
günü, Wetzlar Alevi Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Hemen hemen
hepsi genç olan ve farklı ilçelerden gelen 50'den fazla gönüllü önce ülkede
Berkin'i katledenlerle, Avrupa'da biz
göçmenleri katleden ırkçılığın aynı
yerden beslendiğini anlatan sinevizyon
görüntülerini hep beraber izlediler.
Gönüllü tişörtlerinin de komite
üyesi gençlere dağıtıldığı piknikte,
28 Haziran için coşkuyla çalışacaklarını, yeni gönüllüler katacaklarını, bir
sonraki sene de olacaklarının sözünü
verdiler.
Mannheim: Mannheim Marktplatz`da konser standı açıldı. 31 Mayıs
günü 16.00 ile 19.00 saatleri arasında
açık kalan standta konser ile ilgili bilgiler halka ulaştırıldı.
Düsseldorf: Grup Yorum gönüllüleri 28 Mayıs günü Düsseldorf Hauptbahnhof'un önünde saat 09.00’da
buluştular. Orada esnaf ziyaretleri
yaptılar, el ilanı dağıtıp, afiş astılar.
Sonra Diusburg şehrine geçtiler. Diusburg’dan sonra ise Krefeld ve Willich şehrine geçilerek aile ziyareti yapıldı. Toplamda 400 el ilanı dağıtıldı, 30 afiş asıldı ve 90 bilet insanlarımıza ulaştırıldı.
Wetzler: Wetzler AKM’de Grup
Yorum 1 Haziran saat 10.00’da Grup
Yorum söyleşisi yapıldı. Grup Yorum’a ilgi çok fazlaydı, 200’e yakın insan söyleşiyi izlemeye gelmişti.

Wetzlar komitesinin 22 gönüllüsü
de tişörtleriyle ordalardı. Grup Yorum’un yaptığı işlerden, projelerden
konuşuldu. Ve söyleşi müzikle bitirildi.
Fransa
3 Haziran'da, Paris'te; Melun, Le
Mee, Evry, Juvizy ile La Cornef Stalingrad hattı üzerinde toplam 128 adet
konser afişi asıldı. Türkiyeli esnaflarla konsere gelmeleri üzerine sohbetler
yapılıp, konsere davet edildiler.
Haziran Ayaklanması’nın birinci
yılı nedeniyle 31 Mayıs'ta Paris'te; Republue meydanında yapılan mitingde
Grup Yorum konseri tanıtımı yapılıp,
katılım çağrısı yapıldı. Alanda bilet satışı yapıldı. 100 adet el ilanı dağıtıldı.
9 adet bilet satıldı.
Yine Fransa'nın Metz bölgesinde
İbrahim Kaypakkaya’yı anma etkinliğinde stant açılarak, konsere çağrı yapıldı. Gecede 33 bilet satıldı.
Ayrıca Fransa'nın Nancy ve Strasbourg bölgelerinde Türkiyeli esnafların işyerlerine afişler asılarak, konser
anlatıldı. Esnaflara bilet verildi.
Nancy’de 15 bilet satışı yapıldı
Avusturya
Avusturya'nın St. Pölten şehrinde
St. Pölten Alevi gençliği ile birlikte
konser çalışması yapıldı. Kapı kapı gezilerek halka neden böyle bir konser
düzenlendiği neden bir araya gelmemiz gerektiği anlatıldı. Gün sonun da
20 bilet satıldı, 30 afiş asıldı ve 150 el
ilanı bırakıldı.
Viyana, Ternis, Graz, ve Linz şehirlerinde 3. Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Grup Yorum konser çalışmalarında toplam 2000 adet el ilanı dağıtıldı. Ayrıca birçok esnaf ve mahallelere afiş asıldı. Konserin ırkçı katillerden hesap sormak için yapıldığı halkımıza anlatıldı ve toplamda 647 bilet satıldı
Belçika-Gent
Belçika’nın Gent şehrinde 31 Mayıs'ta, Soma da katledilen madencilerimiz için yapılan dayanışma gecesinde
Grup Yorum gönüllüleri de hem gecede hem de stantta yerlerini aldı. Grup
Yorum'un ezgileriyle son bulan gecede 74 bilet ve çok sayıda el ilanı halkımıza ulaştırıldı.

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014
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ÖRGÜTLENME HAKKI SUÇ DEĞİLDİR

ÖZKAN GÜZEL'İ
GÖBELS'LERİN ELİNDE BIRAKMAYACAĞIZ!
Almanya'da yargılanması devam eden ölüm orucu gazisi özgür tutsak Özkan Güzel’in 4. duruşması 28 Mayıs
günü Düsseldorf Oberlandesgericht mahkemesinde devam
etti. Mahkeme salonuna getirilen Özkan, moralliydi, Salondaki izleyicileri yüzündeki gülümsemesi ile selamladı,
ailelerimizi sordu. Mahkeme heyetinin müdahalesi ile
duruşma başladı.
İlk oturumda, mahkeme başkanı Özkan ve avukatlarını da ön tarafa çağırarak, Özkan’ın tutuklandığı gün üzerinde bulunan not defterinden çıkan 2.Irkçılığa Karşı Grup
Yorum konseri için yaptığı bilet satış çalışmaları ve Aile ve
Gençlik Derneği üyelerinin aidatlarının yazılı olduğu bilgi notları çok büyük bir suçmuş gibi defalarca okundu. Mahkeme Özkan Güzel'in Wernicke Korsakoff hastalığı ile ilgili raporlarında okunmasıyla yine bir hukuksuzluğun izlenmesiyle son buldu.

Sayı: 420

Yürüyüş
8 Haziran
2014

Özkan Güzel'in Duruşma Tarihleri:
4, 5, 11, 12 Haziran
Saat: 09.30 (Tüm duruşmalar)
Adres (Anschrift):

Cecilienallee 3
40474 Düsseldorf

Her Çalışmamızda
Özkan’a Özgürlük
Diyoruz
Almanya’nın Bochum şehrinde
her iki yılda bir yapılan “RUHR
INTERNASYONAL FEST” (
ULUSLARARASI KÜLTÜR
FESTİVALİ) 24-25 Mayıs 2014
günleri yapıldı. Festivale Anadolu
Federasyonu politik içerikli standı ve kültürümüzü tanıtan ev yemekleri ile katıldı. Stantda ve Festival alanında Konser tanıtımı yapıldı.
Yine 25 Mayıs günü aynı alanda “Özkan Güzel'e Özgürlük Komitesi” de stant açarak, 400 adet bildiri dağıttı.

Kazanan Direniş ve İnacımız Oldu H. Fevzi Tekin'e
oluşan heyet saat 12.30 bakanlık
Yunanistan’daki Türkiyeli devÖzgürlük
yetkilileriyle görüştü. Görüşme
rimci tutsaklar üzerindeki baskılara ve uygulanan hak gasplarına
son verilmesi için Halk Cepheliler
28 Mayıs'ta, avukatlar ve sendikacılardan oluşan bir heyet Adalet Bakanı’yla görüşmeye gitti. Yunanistan Halk Cepheliler bakanlık binasının karşısına pankart asıp bakanlık binası önünde dövizleri ve kızıl
bayraklarıyla heyete cevap verilene kadar oturma eylemi yaptı.
Halk Cepheliler’in başlattıkları
kampanya çerçevesinde 31 Mayıs tarihinde Atina’nın Ermo Caddesinin
sonunda bulunan kilisenin arkasında Özgür Tutsakların taleplerini içeren bildiri dağıtımı yapıldı. İki saat
içinde 250 bildiri halka ulaştırıldı.
Yunanistan’daki Özgür Tutsakların taleplerinin kabul edilmesi
için 29 Mayıs günü Halk Cepheliler, avukatlar ve sendikacılardan
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sonrası avukat Aleyka Zorbala yaptığı açıklamada; Adalet Bakanlığı’nın tutsakların aynı hapishaneye
konulma, onursuz arama yapılmaması, açık görüş hakkının engellenmemesi taleplerini kabul ettiğini bildirdi.
Görüşme yapılırken halk cepheliler adalet bakanlığı binasının
karşısına pankart asıp, slogan attılar. Halk Cepheliler tutsakların taleplerinin yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını belirttiler.
Kazanılan Haklar;
1-Aynı davadan yargılanan tutsakların tek bir hapishanede bir
araya getirileceği
2-Onursuz aramaya son verileceği
3-İşkencelerin bir daha yaşanmayacağına dair söz verdi.

Faşist Türkiye devletiyle
ve emperyalizmle girilen işbirliği sonucu Türkiyeli devrimcilere yönelik baskın,
komplo, gözaltı, tutuklama,
iade davası vb. araçlarla Yunanistan’da süren
saldırılar neticesinde tutuklananlardan biri olan
H. Fevzi Tekin’in yargılanmasına başlandı.
Mahkeme öncesinde, Yunanistanlı sol örgütlerle oluşturulan Türkiyeli Devrimciler ve
Politik Mültecilerle Dayanışma Girişimi çağrı a-fişleri ve bildiriler çıkartarak mahkemeye katılım çalışması yaptı. Cumartesi günü kafelerde bildiri dağıtımı yapıldı. Pazar günü ise
Kamara Meydanı’nda Grup Yorum marşları
ve Yunanca marşlar eşliğinde çağrı bildirileri dağıtıldığı bir program yapıldı.
Türkiyeli politik mültecilerin yanı sıra 25
Yunanlı destek amaçlı mahkemede hazır bulundu.

BOYKOT VE KIZIL FULARLAR BİR TERCİH DEĞİL

Ayaklanma Şehitleri Anıldı
Haziran Ayaklanması’nın yıl dönümünde Hamburg´da bir protesto
gösterisi düzenlendi. 30 Mayıs günü saat 17.00’da Demokratik Güç Birliği’nin düzenlediği eyleme Halk Cepheliler de katıldı. Saygı duruşu ile başlayan eylemde yapılan açıklamalardan sonra Türkiye Konsolosluğu önüne
yürüyüşe geçmek isteyen kitleye polis izin vermedi.
Fransa
Haziran Ayaklanması’nın 1. yıl dönümünde, 31 Mayıs günü saat
16.00'da Rebupliq Meydanı’nda, aralarında Fransa Halk Cephesi’nin de olduğu "Paris Taksim Dayanışma Platformu" tarafından bir miting yapıldı.
Haziran Ayaklanması şehitlerinin her biri için yazılmış olan şiirler, Halk
Cephesi’nin şiir grubu tarafından okundu. Bir tiyatro oyunu sergilendi.
Platform bileşenleri; Haziran ayaklanması şehitlerinin, Soma'da katledilen işçilerin, Uğur Kurt'un anıldığı eylemde, sloganları, flamaları ve dövizleri ile yer aldı.
Toplam 500 bildirinin dağıtıldığı çalışmada 17 adet Yürüyüş Dergisi de
satıldı.
10 adet Grup Yorum biletinin satıldığı çalışmada 100 adet
konser çağrı ilanı dağıtılarak
konsere katılma çağrısı yapıldı.
Halk Cephesi'nin 30 kişilik
kitlesiyle katıldığı eylemde ayrıca, hasta tutsak Zehra Kurtay'ın özgürlüğü için oluşturulan "Özgürlük Komitesi" de
hasta tutsak Zehra Kurtay için
Paris
120 imza topladı.

İSTANBUL BİZİM,
HER BASKI VE İŞKENCEYİ
KENDİMİZE DE YAPILMIŞ SAYIYORUZ
Avusturya
26 Mayıs sabahı İstanbul'un birçok mahallesine
yönelik gerçekleştirilen polis operasyonları, Avrupa'da
yaşayan halkımız tarafından da protesto edildi.
27 Mayıs günü Viyana'nın alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse'de protesto edildi.
Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu'nun
çağrısıyla düzenlenen eyleme Halk Cepheliler’in yanı
sıra Avusturyalı sendika inisiyatifi Komintern, Avusturya Emek Partisi, İA-RKP, Suriye'den Elinizi Çekin - Savaşa Karşı Birlik temsilcileri de katıldı.
20 kişinin katıldığı eylem saat 18.30'da bitirildi.
Fransa
Paris’te Türkiyeliler’in yoğun olduğu Strasbourg
Saint Denis’te 28 Mayıs'ta protesto eylemi yapıldı.

Deniz Aydın'ın Ölümünden
Fransa Polisi Sorumludur!
Tam 5 ay ve 151
gündür ölümle pençeleşen 21 yaşındaki
bir gencimiz bir hastane odasında "suçlu
yaftası" yapıştırılmış
bir halde yaşama
veda etti.
29 Ocak’tan beri
ölümle pençeleşen ve bitkisel yaşam sürdüren
Deniz Aydın 29 Mayıs günü "intihar etti “gerekçesiyle ölüme yollandı.
Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra
intihar etti denilerek ailesine teslim edilen Deniz Aydın'la ilgili olarak açıklama yapan Fransa Halk Cephesi, "Deniz Aydın'ı öldüren burada yaşanan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
üzerine kurulu olan politikalardır. Sırf yabancı olduğu, sırf Türkiyeli olduğu için daha en başından Deniz Aydın'a karşı potansiyel "suçlu"
muamelesi yapılmıştır.
Sayı: 420
Fransız yetkililer 151 gündür komada olan Yürüyüş
ve tıbben ölü olan Deniz Aydın'ın intihar etti- 8 Haziran
ğini söyleyerek, kendilerini sorumluluktan
2014
kurtarmaya çalışmaktadır." dedi.

Umudun Çocuğu Berkin’imiz
İçin Adalet İstiyoruz
Umudun Çocuğu Berkin’imiz İçin Adalet İstiyoruz Futbol Ligi'ne
18 Mayıs'ta başlanılmıştı her Pazar olduğu gibi bu pazar da üçüncü karşılaşmayla devam etti. İlk açılış karşılaşmasında; “Berkin Elvan için Adalet İstiyoruz. Haziran Ayaklanması şehitleri ve Okmeydanı’nda katledilenlerimiz için adalet istiyoruz uygulatacağız”
içerikli kısa bir konuşma yapıldı ve saygı duruşuyla başladı
Londra Anadolu Gençlik’in organize ettiği, 16 hafta sürecek olan
Berkin Elvan birlik ligi üçüncü haftasını bitirdi.
Berkin Elvan birlik ligi ülkemizdeki Haziran Ayaklanması’yla birlikte bir halk direnişine dönüşen ve bu direnişin 15 yaşındaki şehidi olan Berkin Elvan’a adandı. Birlik Spor, Anadolu Gençlik, Boranlar Spor, Yassıpınar Spor, Pınarbaşı Spor, Yeşilköy Spor, Göksun
Spor ve İdil Spor olmak üzere 8 takımın oynadığı karşılaşma her Pazar Power Lig’de 20.00 – 22.00 arası takımlar Berkin’imiz için ter
döküyor.
31 Mayıs Dalston Kingsland Tren İstasyonu önünde açılan stant
da Türkçe ve İngilizce bildiriler dağıtıldı. Seyyar ses sisteminden İngilizce ve Türkçe Haziran direnişi Berkin Elvan ve AKP’nin katliamları ve adaletsizliği anlatıldı.

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE ZORUNLULUKTUR!
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15 Haziran - 21 Haziran
Mehmet Ali KARASOY:
1958 doğumludur. Malatya’da antifaşist mücadelenin ön saflarındaydı.
Polis tarafından 15 Haziran 1980’de işkencede katledildi. O sır vermek yerine,
canını vermeyi yeğledi. Ciddi, çalışkan,
Mehmet Ali Karasoy örgütleyici niteliğiyle mücadele içerisinde önemli sorumluluklar almıştı.

Düzgün Aksakal

Düzgün AKSAKAL: 1964 Dersim
Pülümür doğumludur. 1988’de harekete
sempati duymaya başladı. 1989 yılında
yurtdışına çıktı. 1991’den itibaren aktif
bir şekilde mücadelede yerini aldı. 15
Haziran 1993’te Paris’te, faşist mafyacı
iki kişi tarafından katledildi.

Veli GÜNEŞ: 1956 Dersim doğumludur. 1977-78’de Devrimci Sol’a duyduğu sempatiyle başladı mücadelesi.
Adli bir olaydan 1974-1983 arası hapiste
yattı. 1987’de örgütlü ilişkiler içinde
yer aldı. Devrimci yaşamında, Zeytinburnu Halkevi yöneticiliğinden Malatya
Veli Güneş
dağlarında gerilla olmaya kadar birçok
alanda görevler üstlendi. 16 Haziran 2001 tarihinde,
Büyük Direniş’te sürdürdüğü ölüm orucunun 240. gününde şehit düştü.

Kenan Aydemir

Kenan AYDEMİR:
1961 doğumludur. Devrimci Sol savaşçılarındandı. Kocamustafapaşa MHP
binasının yakılması eylemi sırasında
ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede
kurtarılamayarak 20 Haziran 1979’da
şehit düştü.
İlhami ÇAVUŞOĞLU:
Kenan Aydemir’in cenaze töreni sırasında, jandarmanın cenazeye katılanlara
açtığı ateş sonucu 21 Haziran 1979’da
şehit oldu.

İlhami Çavuşoğlu

“Kavga başlamıştır. Bundan sonra bütün
sokaklar yakılmalı, bu düzenin altı
üstüne getirilmelidir. Çünkü bu kavga
sizin kavganız.
Direnişimizin coşkusuyla sizi
selamlıyorum Alevi halkımız.”
Veli Güneş
Alp ASLAN, Dursun ÇAKIR, Songül ERKUŞ:
Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propaganda
Birliği’ne bağlı üç savaşçı, 15 Haziran 1998’de Dersim
Hozat Ardıç Köyü çıkışında oligarşinin askeri güçleriyle
girdikleri çatışmada teslim olmama geleneğine bir
halka daha ekleyerek uzun süren çatışmadan sonra ölümsüzleştiler.
Alp ASLAN
1969 Muş doğumludur. Ankara’da
Dev-Genç içinde mücadeleye katıldı.
Ankara ve İstanbul’da mahalli alanda
görevler üstlendikten sonra, Ekim
Alp Aslan
1997’de gerillaya katıldı.
Dursun ÇAKIR
1970 Malatya Doğanşehir doğumludur. 1989’da İstanbul’da Dev-Genç’lilerle tanıştı. Uzun süre gençlik alanında
Dursun Çakır
görevler üstlendi. 1995’te SPB’lere,
1997’de Malatya dağlarında gerillaya
katıldı.
Songül ERKUŞ
1977 Malatya Akçadağ Gürkaynak
Köyü doğumludur. 14-15 yaşlarında
devrimci hareketi tanıdı. Kuryelikten
Songül Erkuş
Kürecik Lisesi sorumluluğuna kadar çeşitli görevler üstlendi. 1997 Ağustos’unda gerillaya
katıldı.

Mehmet Büçkün

Mehmet BÜÇKÜN:
1959 Malatya doğumludur. Adana
ve çevresindeki mücadeleye önderlik
etti. Adana’da sol içi bir sorunu çözmek
isterken kendine “Devrimci Kurtuluşçu”
diyen biri tarafından 19 Haziran 1979’da
öldürüldü. Mehmet, bölgenin yönetici
kadrolarından biriydi.

Clara ZETKİN: “İnsanın inancı
uğruna ölmeye hazır olması gerektiğini
öğrendim.”
5 Temmuz 1857’de bir köy öğretmeninin kızı olarak dünyaya geldi.
Gençlik yıllarında sosyalist düşüncelerle
Clara Zetkin
tanıştı. Almanya’da mücadelenin en
zorlu dönemlerinde mücadeleye büyük
katkılar sundu. 1889’daki 2. Enternasyonal’in hazırlanmasına katıldı. Spartakistler’in kurulmasına önderlik
etti. 20 Haziran 1933’te aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Songül Erkuş’u
Anlatıyor:
Dersim'den üç şehit haberi daha aldık. “Şehitlerden
biri de kadın, Songül Erkuş” dediler. Adını duyunca heyecanla “Bizim Songül” deyiverdim. Sevincim, üzüntüm,
gururum birbirine karıştı. Uzun zamandır merak ediyordum seni. Bir kart, bir de mektubunu almıştım. Ama
yazamamıştım. Keşke, keşke yazsaydım dedim içimden...
Nereden bilebilirdim. Silah sesleri yükselmiş siz Ardıç’tan
çıkınca. Dağlar sarsılmış sesinizle, Behiyeler’in, Gülserenler’in, Kemal Askeriler’in, Aydınlar’ın sloganlarına
karışmış sesiniz. Yankılanmış, Kürecik’e yayılmış. Şerafettin, Sabit, Hasan’la buluşmuş.
Burada, seni yoldaşlarımıza anlattım. Seni ilk kez
Malatya'da küçücük bir öğrenci evinde tanıdım. O gün
ev kalabalıktı. Maksut birine seni sormuştu; "Sone nerede?" diye. Okuldan gelmiştin. Üzerindeki okul formasını
çıkarmaya bile fırsat bulamamıştın daha. Misafirlere
çay veriyor, habire koşturuyordun. Kalabalıktan sürekli
Songül sesleri yükseliyordu. "Songül şu ne oldu?",
"Songül şunu ver", "Songül..." 16'sında kısa boylu ama
çevik, hızlı Sone herkese yetişiyordu. Sessiz sedasız
yapıyordu işini. Kumral sarısı saçların at kuyruğu
bağlıydı hala. Ürkek, çekingen, biraz da utangaç gözlerle
bakmıştın bana. Hareketlerin daha da hızlanmıştı. O
koşuşturmaca içinde arada bir gözucuyla bakıp gülümsüyordun. Hemen anlamıştın. Yabancı değildin böyle
davetsiz misafirliklere. Sabitler’in, Behiyeler’in, Şerafettinler’in küçük Sone’siydin. Çokça dinlemiştin onlardan
kavga türkülerini. Kim bilir onlara da kaç kez böyle
sevgiyle gülümsemiştin. Seni ilk böyle tanıdım...
Uzun zaman pek buluşmadık. Sen pek konuşmuyordun.
Arada bir laf atıyordum sana, ‘bu kız hep böyle mi?’ ‘Hiç
konuşmaz mı?’ diye. Yok dediler. O hep gözleriyle
konuşur. Ama sonra yürekten bir dostluk ve yoldaşlık...
Tek odalı öğrenci evin kaç şehide konukluk etti. Kemal
Askeri, Gülseren Beyaz, Aydın Bulmak, Maksut... Daha
16'sında anne şefkatiyle sarmaladın bizi. Bizi görür
görmez yüzünde güller açardı. İlk işin hemen çay yapmak,
sofra açmak olurdu. Kendi ellerinde pişirdiğin ekmekler
ne güzel kokardı. Takılırdık sana, Songül bizi görünce
neden hemen sofra kuruyorsun, biz gerilla değiliz... Not-

iki ölüm önerilmişti
ilki malum, yaşamı savunurken
ikincisi kavgam ve sevdam
yani beynim ve yüreğimi istemişlerdi
oysa ölüm bile değil bu ikincisi
ölümün bir şerefi vardır
bu düpedüz şerefsizlikti...
...
Daha yapacak çok iş vardı
hep çok iş vardır zaten
ama ne yapalım
bizden sonra gelenlere kaldı
yarım kalmasa da işler
yine de bitiremedik çoğunu
ama eminiz
biz nasıl
nasıl Apolar’a söz verdiysek
bizden sonra gelenler bitirecek
Ümit İlter
larımızı taşıdın uzun zaman. Onlara bir şey olmasın diye
öyle bir saklardın ki, bazen kendin bile bulamazdın. Bulamadığında yüzün kızarır, panikle, telaşla ceplerini, öteyi
beriyi karıştırırdın. İlk zamanlar arada bir notları karıştırsan
da sonra ustalaştın. Kime neyi vereceğini, nasıl vereceğini
artık kendin ayarlıyordun. Elimiz ayağımız olmuştun...
Bir yere bir şey gidecekse ya da bir yerden bir şey
alınacaksa mutlaka ilk akla gelen sen olurdun.
Sonra, “Kürecik Lisesi'yle sen ilgileneceksin” denildi
sana. Önce “Ben nasıl yaparım?” “Ben bir şey bilmiyorum
ki...” Seni bu işi yapabileceğine zar zor inandırdık.
Sonra hoşuna gitmeye başladı. Her hafta düzenli olarak
dergilerini getiriyor, kampanyayı, okulda yapacaklarını
öğreniyor, konuşuyordun. Hatta bir kez birlikte dergi
okuyup tartışmışsınız. Ama sen tek bir kelime dahi söylememişsin. Sonra yavaş yavaş kendine güvenen, iddialı
biri olmaya başlamıştın. Aynı operasyonda gözaltına
alındık. Birkaç ay birlikte kaldık. Sone bizim komüncümüzdü. Tüm emekçiliğinle herkese kendini sevdirdin.
Yaramaz çocuklar gibiydin bazen. Sigaraların içine
kibritin barutunu doldurup bana ikram ederdin. Ben de
her seferinde alırdım. Her seferinde patlardı... Bir türlü
bundan vazgeçiremedik seni. Tüm sevimliliğinle yaptığına
öyle içten gülerdin ki. Özgürlüğüne kavuştuğunda
senden bir mektup aldım. Sonra da bir kart... Tekrar
tutsak düşmüştün... Kısa bir süre Ümraniye Hapishanesi'nde kalmışsın. Sonra çıkıp gitmişsin dağlara. Bilmiyordum. Şehit düştüğünü öğrendiğimde dağlara çıktığını
da öğrendim. İşte bu yüzden hem sevindim, hem
üzüldüm, hem de gurur duydum. Sana zafer sözü
veriyoruz Sone. Sloganlarını, namlunun ucundaki adaletini
dilden dile, elden ele yayacağız.

Polisin Yoğun Şiddetini Uluslararası Alanda Protesto Ediyoruz!

Halka ve Devrimcilere Yönelik
Saldırılardan İktidar Sorumludur!
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Türkiye'de yaşanan saldırılara karşı
30 Mayıs’ta Uluslararası Anti-Emperyalist Cephe'den uluslararası destek
ve AKP faşizmini protesto imzaları
toplandı. İmza metnini yayınlıyoruz:
T.C. İçişleri Bakanı, Efkan Ala /
e-mail: basin@icisleri.gov.tr
T.C. Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ /
e-mail: info@adalet.gov.tr bekir.bozdag@tbmm.gov.tr
T.C. Başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan / e-mail: receptayyip.erdogan@basbakanlik.gov.tr
Türkiye'deki polisin ilerici güçlere
yönelik yoğun saldırıları ve uyguladığı
şiddeti protesto ediyoruz. Haziran 2013
tarihinden bu yana siyasi gösterilerde
en az 11 kişi polis müdahalesi sonucu
katledilmiştir. En son Soma'da yaşanan
korkunç “maden faciasında” 307 işçi,
hükümetten de güvence alarak yerine
getirilmeyen güvenlik tedbirleri ve
denetimden dolayı vahşi bir şekilde
can vermişti. Sendikalar tarafından
maden katliamı olarak nitelendirilen
bu faciayı, başbakan Erdoğan alaycı
bir şekilde “kader” ve “olağan iş kazası” olarak geçiştirdi. Bunun sonucu
yine ülke çapında ve yurtdışında protestolar hakim oldu.
Gezi protestolarında o zaman 14
yaşında olan Berkin Elvan'ın katledilmesine ilişkin resmi makamlarca
faillerin ortaya çıkartılması için herhangi bir adım atmadıkları gibi, zorlaştırdı bile. Diğer yandan demokratik
protestolara yönelik baskı ve şiddet
artarak sürmektedir ve henüz birkaç
gün önce katledilen Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz'la birlikte polis tarafından
öldürülen insan sayısı artmaktadır.
(26.05.2014) sabah saatlerinde İstanbul'un birçok mahallesinde, başta
Okmeydanı, Gazi ve Küçükarmutlu
mahalleleri olmak üzere, savaş benzeri
polis operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyona katılan 1.500'ye yakın polis
gücü, Okmeydanı'nda bulunan Gençlik
Federasyonu ve evlere düzenlenen bas-

kınlarda vahşi şekilde 14 kişi gözaltına
alınmıştır. Bu gençlik örgütlenmesinin
12 üyesi önceki gün Berkin Elvan için
Taksim'de gerçekleştirilen bir protesto
eyleminde gözaltına alınmıştır.
Bunun gibi baskı yöntemleri mevcut
koşullarda, Türkiye hükümetinin çok
sayıda insan hakları ihlalleri ve ölümlerinde bulunan siyasi sorumluluğundan
saptırmak ve tüm ülkeye yayılmış
AKP rejimine karşı direnişi var gücüyle
yıkmak ve kriminalize etmek istediği
şüphesini getiriyor. Aylardan beri ısrarla
yükselen birçok insanın hayatına kasteden polis güçlerini cezalandırma talebine, daha fazla şiddet, baskı ve hukuki takibatla cevap veriliyor. Hükümet
karşıtı güçlere yönelik polis şiddetinin
derhal son verilmesini ve gerekli hukuki
işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz!
Polis baskınlarında gözaltına alınanların
derhal serbest bırakılmasını talep ederken, emniyette başlarına gelebilecek
olası her türlü fiziki şiddetten, her
geçen gün otoriterleşen polisin şiddet,
katliam ve ayrımcılığından beslenen
siyasi iktidarı, AKP rejimi nezdinde
sorumlu tutuyoruz.
1- Komintern (Austria)
2- Internationale Plattform gegen
Isolation
3- Partei der Arbeit (Austria)
4- Linke Zeitung (Germany)
5- Zusammen Kämpfen (Germany)
6- Matthias Kramer, DKP Magdeburg (Germany)
7- Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, Hamburg (Germany)
8- Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, Stuttgart (Germany)
9- Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, Magdeburg (Germany)
10- ARAB (Germany)
11- Rote Hilfe Schweiz (Switzerland)
12- Matyas Benyik, Chairman ATTAC Hungary Association (Hungary)
13- so_ko_wpt (soli-komitee-wuppertal) (Germany)

14- Editorial board of LabournetAustria
15- Campaign Against Criminalising
Communities (CAMPACC), (UK)
16- Khiam Rehabilitation Center for
Victims of Torture (Lebanon)
17- Desmond Fernandes, Anti - torture and Genocide Studies scholar
(UK)
18- Stjepan Krčmar, editor (ex- Yugoslavia)
19- Bündnis gegen den Krieg – Hände Weg von Syrien (Austria)
20- Arbeitermacht (Germany)
21- Miray Erbey, Max Planck Institute for Human Development Berlin
(Germany)
22- Republican Sinn Féin, International Department (Ireland)
23- John Catalinotto, Workers World
newspaper (USA)
24- Brigitte Oftner (Komitee-Austria
"FREE THE FIVE") (Austria)
25- Manik Mukherjee, General Secretary International Anti-imperialist Coordinating Committee (IACC) (India)
26- Marxist-Leninist Platform (Russia)
27- Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, Berlin (Germany)
28- Gerhard Tuschla, film producer
and international TV journalist (Austria)
29- Bundesvorstand der Roten Hilfe
e.V (Germany)
30- Comintern (SH)
31- Revolutionärer Aufbau Schweiz
(Switzerland)
32- Marxistisch Leninistische Partei
Deutschlands (MLPD)
33- Gjon Bruci, charge for External
Relations of the Albanian Communist Party

Ö ğretmenimiz
BİZİ SUSTURAMAZLAR!
Bunun için gerekli olan güvene ve güce sahibiz.
Çünkü kaynağımız Türkiye halklarıdır,
Türkiye halklarının kurtuluş umududur.
Bizi susturabilmeleri için
bu umudu susturabilmeleri gerekir.
Bunun olamayacağını dost da, düşman da artık
çok iyi ve bir daha unutmamak üzere öğrendi.
Biz yine de tekrarlayalım!
Bu ülkenin onurlu ve namuslu insanlarının
yüreklerinde kurtuluşa olan inanç var oldukça,
özgür bir vatan, insanca bir yaşam için
mücadele sürdükçe biz var olacağız.
Ve bu ülkenin şehirlerinde ve dağlarında
umudun bayrağı şehitler bedeli dalgalandıkça
susmayacağız, susturamayacaklar.

ADALET YOKSA YOL DA YOK!
CEPHE, ADALET İÇİN YOL KESTİ!

info@yuruyus.com

Liselerden Üniversitelere, Üniversitelerden
Adliyelere, Adliyelerden Mahallelere
BOYKOT Yayılıyor!

www.yuruyus.com

50 TOMA, 25 BİN POLİS... TAKSİM’E ÇIKAN BÜTÜN YOLLAR KAPALI...
VAPUR SEFERLERİ, METRO SEFERLERİ, OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL... OKMEYDANI, ÇAYAN, GAZİ,
ARMUTLU, SARIGAZİ, 1 MAYIS, GÜLSUYU... BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER ABLUKA ALTINDA...
TÜM TÜRKİYE’DE SIKIYÖNETİM...
NE YAPACAĞIZ? FAŞİZME TESLİM Mİ OLACAĞIZ? YÜZ BİN KERE HAYIR!

