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Devletin Katletme Özgürlüğü Var
Bizim Adalet İsteme Özgürlüğümüz Yok!
Hasan Selim Gönen:
21 Temmuz 2012’de
AKP’nin Polisleri Katletti!
AKP Katillerini Koruyor...
Hasan Ferit Gedik:
30 Eylül 2013’te
AKP’nin Çeteleri Katletti!
AKP Katillerini Koruyor...
Berkin Elvan:
11 Mart 2014’te
AKP’nin Polisleri Katletti!
AKP Katillerini Koruyor...
Uğur Kurt:
22 Mayıs 2014’te
AKP’nin Polisleri Katletti!
AKP Katillerini Koruyor...

Katilleri Tanıyoruz, Hesap Soracağız!

14 Ağustos’a Kadar Aldığımız Her Nefesi

Adalet İçin Vereceğiz!
Halk Cephesi, 20 Temmuz günü Küçükarmutlu’da, Hasan Ferit Gedik’in mahallesinde, uyuşturucu çetelerinden
hesap sormak ve adaleti sağlamak için eylem yaptı. Eylem,
Armutlu Cemevi'nin önünden başladı.
Yürüyüş öncesi Cemevinin önündeki sokağa pankartlar
ve eylemde kullanılacak dövizler dizildi. Hasan Ferit’in resminin olduğu “Seni Mücadelemizle Yaşatacağız”, “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür” pankartlarının ardından “Birol Karasu Ölümsüzdür”, “Uyuşturucuya Hayır, Bonzai’ye Hayır”,
“Çeteler Halka Hesap Verecek” pankartları sıralandı. En önde
güzel, sıcacık gülüşüyle Hasan Ferit vardı. Gençlerimizi, halkımızı zehirleyen uyuşturucuya, bonzaiye karşı, Hasan Ferit’i katleden çetelere karşı yürüyenler Filistin’i de unutmadılar. Katil İsrail’in Filistin halkını katletmesine öfkeli olan
halk, Filistin bayraklarıyla Armutlu’dan Filistin’e direniş,
umut ve selamlarını gönderdiler. Sloganlarla İsrail’e öfkelerini haykırdılar.
Cemevi önünden başlayan yürüyüşte, Küçükarmutlu’nun ardından Köyiçi Meydanı’na ve Karanfilköy Meydanı’na gidildi. Yürüyüşü görüp katılanlar olduğu gibi arabalardan korna çalarak, evlerin balkonlarından alkışlayarak
destek verenler de oldu. Karanfilköy Meydanı’na ulaşınca
da Birol Karasu’nun vurulduğu marketin önüne doğru ge-
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çilerek açıklama okundu.
Hasan Ferit’in annesi Nuray Gedik okuduğu açıklamaya ‘Hepinizi Hasan Ferit’in sıcaklığıyla kucaklıyorum’ diyerek başladı. Hasan Ferit’in Gülsuyu’na onuru ve namusu savunmak için gittiğini söyledi, 14 Ağustos’taki davaya
çağrı yaptı: “Bu dava Hasan Ferit’in davasıdır, bu dava uyuşturucuya karşı savaşanların davasıdır, bu dava onur ve namus için savaşanların davasıdır. Bu dava, hepimizin herkesin davasıdır ve bu davaya sahip çıkmak hepimizin namus
ve boyun borcudur. 14 Ağustos’a kadar aldığımız her nefesi adalet için vereceğiz. Biliyoruz istediğimiz adaleti vermeyecekler. Dünyanın en büyüğü olmasıyla övündükleri adalet saraylarından adalet çıkmayacak biliyoruz. Biz de ilan
ediyoruz, adaleti vermezlerse zorla alacağız, dişimizle, tırnağımızla söke söke alacağız adaleti...” diyerek mahkemeye çağrı yaptı.
Açıklamanın ardından 1500 kişi, Birol Karasu’nun vurulduğu yerde, Birol Karasu ve tüm devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Pablo Neruda’nın
‘Bir Ceza İstiyorum’ şiiri ve Hasan Ferit’in anısına yazılan
mektup okunduktan sonra meydandaki program bitirildi. Kitle tekrar kortej oluşturarak Armutlu Cemevine kadar sloganlarla, marşlarla yürüdü.
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Devletin katletme
özgürlüğü var! Bizim adalet
isteme özgürlüğümüz yok!

FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİNİ

SELAMLIYORUZ
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vermeyeceğiz!
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Hasan Selim Gönen 20 Temmuz
2012’de Gazi Mahallesi’nin girişinde polisle girdiği çatışmada yaralı
olarak yakalandı. Götürüldüğü Okmeydanı Hastanesi’nde katledildi.
Hasan Selim Gönen’in katili
AKP’nin polisleridir.
Hasan Selim’in hangi polisin
silahından çıkan kurşunla katledildiği bilinmektedir. Hasan Selim’in
katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen katilleri yargılanmamaktadır.
AKP katillerini hiçbir dönem
olmadığı kadar açıktan korumaktadır...
Oligarşinin tarihi katliamlar tarihidir. 1 Mayıs, 16 Mart, Maraş,
Çorum, Sivas, Gazi, 19 Aralık gibi
onlarca, yüzlerce insanımızın katledildiği katliamlar yaşandı.
500’ün üzerinde kişi gözaltına
alınıp insanlarımız kaybedildi... O
dönemin iktidarları bütün bunları
yaparken açıktan üstlenmiyordu.
Bilmiyoruz diyordu. Devlet cinayet
işlemez diyordu... Kontrgerilla örgütlenmesiyle her türlü katliamları,
provokasyonları yapsa da devlet
olarak üstlenmiyordu.
AKP, geçmişte devletin kontra
faliyetleri olarak yaptığı katliamları
açıktan yapmaktadır. Yaptığı katliamları açıktan üstlenmektedir. Katillerini kahraman ilan edip sonuna
kadar korumaktadır.
İki yıl oldu Hasan Selim’in katilleri yargılanmıyor... Yargılanmanın adaletli olup olmayacağı bir
yana soruşturma dahi açılamıyor.
Ortada bir infaz ve bunu yapan
katiller var. Silahlar var, fakat katiller hakkında soruşturma dahi
açılmadan takipsizlik kararı verildi...
Halkımız ne yapacak? Adaleti
nerede arayacağız? Katillerin yaptıkları yanlarına kar mı kalacak?

Hasan Selim’in katledilmesini unutacak mıyız?
HASAN SELİM YOLDAŞIMIZIN KİMLER TARAFINDAN
NASIL KATLEDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ.
ADALET İSTEMEYECEK MİYİZ?
Geçtiğimiz son bir haftadır yine
adalet istedik. AKP’nin faşist polisleri yine bütün eylemlerimize
saldırdı... Taksim Meydanı’nda bir
gün içinde 6 kez ADALET için
eylem yaptık, 6 kez azgınca saldırıp
insanlarımızı gözaltına aldı polis.
DEVLETİN KATLETME ÖZGÜRLÜĞÜ VAR, BİZİM ADELET İSTEME HAKKIMIZ YOK!
BU NASIL BİR DÜZEN?
ADALET İSTEMEK YASAK!
Adalet talebiyle yaptığımız her
eyleme saldırıyor polis... Çünkü
eylemlerimiz AKP’nin faşist yüzünü
teşhir ediyor. Cumhurbaşkanlığı
seçimleriyle yaratmaya çalıştıkları
demokrasicilik oyununun üstündeki
örtüyü kaldırıyor. Adalet eylemlerimiz oyunu bozuyor...
Hasan Ferit Gedik’i katleden
çetelerin 14 Ağustos’ta mahkemesi var. Uyuşturcu çetelerinin tutuklu olması kimseyi yanıltmasın.
Gülsuyu’ndaki uyuşturucu çetesi
doğrudan AKP ile ilişkisi olan bir
çetedir. AKP’nin Dilovası Belediyesi ile olan ilişkilerini, resimlerini
yayınladık.
AKP, Hasan Ferit Gedik şehit
düştükten sonra uyuşturucu çetelerini Cephe’ye karşı koruma altına
almak için operasyon yapmak zorunda kalmıştır. Çetenin bazı elemanlarının tutuklanması çetenin
faaliyetlerini engellememiş, çete
polislerin korumasında uyuşturucu
satmaya devam ediyor.
14 Ağustos’taki mahkeme

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

AKP’yi de, uyuşturucu çetelerini de
yargılayacağımız bir mahkeme olacak. Bu mahkeme sıradan bir mahkeme olmayacak. AKP ne kadar pervasız olursa olsun, mahkemeleri istediği kadar katillerini ve çetelerini
korumak için kalkan olarak kullansın,
biz 14 Ağustos’ta ülkemizin dört bir
yanından halkımızı bu mahkemeye
katmalıyız.
Son üç yılda sadece bonzai denilen
uyuşturucu kullanımı yüzde 800 artmış... AKP’nin uyuşturucuyla zehirlediği tüm halkımızı bu mahkemeye
katmalıyız... Bu süreçte halkımıza
uyuşturucuyla kendilerini kimlerin
zehirlediğini göstermeliyiz...
Berkin Elvan’ı vuran polislerin
kamera görüntüleri yayınlanalı aylar
oldu. Katillerin kim olduğu kamera
görüntüleri ile biliniyor.
Yine Uğur Kurt’un katilinin de

polis olduğu ve polisin kimliği tespit
edildi...

si’nde AKP’yi ve çetelerini, AKP’yi
ve yargısını mahkum etmeliyiz.

Katiller hakkında hiçbir işlem yapılmıyor...

O gün orada on binler, yüz binler
olup “Katil AKP” diye haykırmalıyız... Adalet arayışımızla, meşru
mücadelemizle, direnişimizle AKP’ye
kaçacak delik bırakmamalıyız. Katillerini koruyabilecek yüz bırakmamalıyız. Engin Çeber davasında olduğu gibi uyuşturucu çetelerini,
AKP’yi yüz binlere yargılatıp mahkum etmeliyiz.

Hasan Selim’den Berkin Elvan’a,
Hasan Ferit’ten Uğur Kurt’a katiller
hakkında bilinmeyen hiçbir şey yok...
Ortada ölümler var... Ve kimlerin öldürdüğü biliniyor, bu durumda başka
delile de ihtiyaç yoktur...
Ancak buna rağmen sanki AKP’nin
öldürme özgürlüğü var, hiç hesap
vermiyor, saldırmaya ve katletmeye
devam ediyor...
İşte bunun için 14 Ağustos’taki
mahkeme çok önemlidir. Mahkemenin ne karar vereceği değil önemli
olan, o gün on binlerin, yüz binlerin,
milyonların AKP’nin katletme özgürlüğüne karşı gösterecekleri tavırdır.
O gün Kartal-Anadolu Adliye-

Bu mahkeme halkımızın adalet
özlemini, halkın adaletine olan isteğinin büyütecektir.
AKP’nin katletme özgürlüğü yoktur... AKP’den katliamlarının hesabını
soralım... AKP’nin mahkemelerinin
ne karar vereceğinin hiçbir hükmü
yoktur. Biz 14 Ağustos’ta kendi hükmümüzü verelim...

Halkın Doktorlarını; Halkın Çocuklarını
Sahiplenmeye Çağırıyoruz!
Halkın çocukları yozlaşma bataklığında. Değiştirmek bizim elimizde...
AKP’nin son 5 yılında uyuşturucu kullanımı %262
oranında arttı. Son bir ayda sadece bonzai kullanımından dolayı 300 kişi öldü. Yeni ölüm haberleri gelmeye
devam ediyor. Değiştirmek bizim elimizde...
Düzenin hiçbir kurumu insanlarımızı uyuşturucu bataklığından çekip alamaz. Bu pisliğe son veremez.
Çünkü gençlerimizi zehirleyen bu çürümüş düzenin kurumlarıdır. AKP iktidarının kendisidir. Ancak devrimciler, gençlerimizi bu pislikten kurtarır.
Halk Cephesi, uyuşturucuya karşı mücadele etmek
için Gazi Mahallesi’nde rehabilitasyon ve tedavi merkezi açtı. Bu bir ilktir. Halkımız bu tür tedavi merkezlerine ulaşamıyor. Tedavi edilemediği için birçok genç
ölüyor. Devlet halka tedavi imkanları sunmuyor. Sadece göstermelik kampanyalar örgütlüyorlar.
Halkla birlikte Gazi Mahallesi’nde açılan tedavi
merkezi ile bu alanda bir alternatif sunuyoruz. Mahallemizde uyuşturucu çetelerine karşı mücadele ederken,
bağımlı insanları da tedavi etmek istiyoruz. Ve diğer
yoksul mahallelerde de yeni tedavi merkezleri açmayı
hedefliyoruz.

Halkın Doktorlarına Çağrımızdır!
Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi elimizin tersiyle
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itmeyeceğiz. Onların;
- Tedavi olanaklarına ulaşabilmesi,
- Bu bağımlılıktan kurtulmasının sağlanması,
- Gençlerimizi bataklıktan çekip almak için bu mücadelede siz de yerinizi alın!
Gazi Mahallesi’nde açılan tedavi merkezinde çalışacak gönüllü doktorlara ihtiyaç var.
HALKIN DOKTORLARINI; HALKIN ÇOCUKLARINI SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ!
Unutmayalım; DEĞİŞTİRMEK BİZİM ELİMİZDE!

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ
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SİYASİ POLİS, SİYASİ SAVCI
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Uğur Kurt 22 Mayıs günü
cemevinde bir cenaze töreninde
bulunmakta iken polisin açtığı
ateş sonucu hayatını kaybetti. O
gün bugündür söylenmeyen yalan
kalmadı. Avukatların, “Savcı nerede, neden savcı görevlendirilmedi” sorusuna önce avukatları
odasından attırarak cevap veren
başsavcı vekili daha sonra, ‘biz
savcı görevlendirmiştik zaten’
diye karşılık verdi. Görevli savcı
olarak işaret ettikleri Hasan Yılmaz ise Berkin Elvan’ın katillerinin bulunması ile ilgili liselerde
gerçekleştirilen boykot eylemlerini
takip eden savcıydı yalnızca. Yoksa Uğur Kurt’un katledilmesi ile
ilgili memur suçlarını yürütmekle
Uğur Kurt’u katleden polislere
sorumlu ayrı bir soruşturma savcısı
karşı direnen Cepheliler yüzleriatanmamıştı.
ne maske taktıkları için Alevi
Nihayet, artık Uğur Kurt’un ölü
halkımıza “Maske takanlardan
muayenesini de Hasan Yılmaz’ın
yapmadığı ortaya çıktı. İstanbul
uzak durun” diyen CHP şimdi
Adliyesi’nde savcılar tükenmiş gibi
ortalarda yok. Uğur’un katilleribir başka yargı çevresinden Banin polisler olduğu kesinleşti.
kırköy’den bir savcı getirterek ölü
Neden susuyorsunuz?
muayenesi yaptırmışlar.
Halk Cephesi Uğur Kurt’a Adalet
Bu soruşturmanın ısrarla savcı
için CHP İstanbul
Hasan Yılmaz’da kalmasının istenİl Başkanlığı’nı İşgal Etti...
mesinin memur suçları bürosundan
ayrı bir savcının görevlendirilmeBu savcı görüntü çözümlerini bimesinin elbette bir açıklaması olmalirkişiye inceletmek gereği duymalıydı. Ve nitekim kısa sürede ortaya
mıştı. Çünkü onun bilirkişileri olan
çıktı ki, Hasan Yılmaz bu gibi olaylar
siyasi şube polisleri zaten hep yanı
için iktidarın sırtını yaslayabileceği
başında idi ve mesaisinin büyük bögüven duyabileceği bir savcıdır.
lümünü beraber geçiriyorlardı. Katil
Geçtiğimiz 2012 yılında Gazioszanlısının yanındaki arkadaşının kenman Paşa’da polislerin infaz ettiği
disine yapılan ‘sıkma’ uyarısına alHasan Selim Gönen’in soruşturmasını
dırış etmeyip ateş ettiğini tutanağa
yürütmeyerek konu ile ilgili sessiz
yazmıyordu bile.
sedasız takipsizlik kararı veren savcı
Katil zanlısı bile olayı böyle tarif
da aynı savcıdır. Öyle ki takipsizlik
etmezken “S.K.'nın kendilerine mokararı verdiğini ne aileye, ne de avulotof atan C.K. isimli kişiye yönelik
katlarına haber vermiştir. Bu savcıya
olarak ve kendisini korumak için
kalsa Uğur Kurt’un katilleri için de
ateş
ederken hedefi tutturamadığı
takipsizlik kararı verecek ama olayın
için Uğur Kurt'un ölümüne sebegörüntüleri var ve olay ilk günden
beri basının gözleri önünde gerçekbiyet verdiğini” soruşturma izni isleşmiş.
teyen yazısına yazabiliyordu.

Ortaya çıkan görüntüler ise polisin silahını almak için araca geri
döndüğünü silahını arayıp bulduğunu ve silahlı atışların zaten mevcut bir saldırıyı bertaraf etmek
için değil öfkeyle ve intikam amacıyla yapıldığını göstermektedir.
Savcılar ceza soruşturmasının
suçlayıcı, “iddia eden” görevini
yaparlar. Bu işi yaparken de alışıldık olarak suçlamayı yukarıdan
kurarlar. Düşünülebilecek en üst
cezayı isterler. Ama bu savcı alışılmışın dışında, kendini şüpheli
polisin avukatı olsaydı polisi nasıl
savunacağını düşünerek konumlandırmış durumda. S.K.’nın meşru müdafada bulunduğunu, “hedefte sapma” olduğunu ve ‘orantılı atış’ yapıldığını tekrarlayıp duruyor ve soruşturma izni isterken
bile adeta polisin mazereti olduğunu
bildiriyor.
İstanbul Valiliği ise katil zanlısı
polisin tecrübesiz olduğunu bu
yüzden istemeyerek bu sonuca sebep
olduğunu söylüyor. Bu durum idarenin sorumluluğunu daha da arttırıyor. Sen kalem işleri yapan tecrübesiz birini siyasi şubeye getirir
hem de beline silah takıp Okmeydanı gibi bir yere gönderirsen meydana gelen sonucu hem istiyor, hem
de öngörüyorsun demektir.
Peki bunun böyle olacağı önceden
öngörülemez miydi? Tabii ki öngörülebilirdi. Zaten tam da bu yüzden
Uğur Kurt’un öldürülmesi soruşturmasını Hasan Yılmaz yürütüyor. Siyasi şubede çalışan bir polis, siyasi
suçlar bürosunda çalışan bir savcının
mesai arkadaşıdır.
Şıracının bozacıya şahitlik yaptığı
da görülmüştür savcılık yaptığı da.
Yaşanan olay ilk değil, bizim için
şaşırtıcı da değil. Ama “ne de olsa
böyledir” deyip kabullenecek değiliz.
Uğur Kurt’un katillerinden hesap
sorulması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

ADALET İÇİN AYAĞA KALK İSTANBUL
Devletin Halkı Katletme Özgürlüğü Var, Halkın Adalet İsteme Özgürlüğü Yok!
11 Temmuz Günü Taksim’de Polis Adalet İsteyen Halk Cephelilere 6 Kez Saldırdı!

1. Eylem

1. Saldırı

1. Gözaltı

2. Eylem

2. Saldırı

2. Gözaltı

3. Eylem

3. Saldırı

3. Gözaltı

4. Eylem

4. Saldırı

4. Gözaltı

5. Eylem

6. Eylem

6. Saldırı ve Gözaltı

BONZAİ KULLANIMI ÖLÜMCÜL BİR SALGIN GİBİ

SON 3 YILDA YÜZDE 800 ARTTI

TÜM ÜLKEYİ SARDI

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014
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Haftalardır dergimizde sürekli
bonzai denen uyuşturucu maddeden
bahsediyoruz. O kadar yaygınlaştı
ki buna karşı sürekli bir mücedele
sürdürmemiz gerekiyor. Her gün yeni
bilgiler ortaya çıkıyor. Her gün yeni
ölümler oluyor. Zehrin ne olduğunu,
nasıl yaygınlaştığını bile bile AKP
iktidarı bunun önünü açtı. Çetelerin
yaygınlaşması, uyuşturucu satıcılarının ellerini kollarını sallayarak dolaşması AKP sayesinde oluyor. Olağanüstü bir hızla artan bonzai kullanımı ölümcül bir salgın gibi tüm ülkeyi sardı. 3 yıl öncesine kadar sadece
birkaç ilde bulunurken, bugün tüm
ülkeyi sardı. Bunun tek sorumlusu
AKP iktidarıdır.
"Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Bonzai” olarak
adlandırılan sentetik uyuşturucu hapın son 3 yıldaki yaygınlaşma düzeyini haritalarla göstererek, hükümeti
ve anne-babaları uyardı." Bir uyuşturucu maddesinin bu kadar kısa süre
içinde yaygınlaşması, bütün ülkeyi
sarması iktidar dışında herkesi kaygılandırıyor. Halk kendi çocuklarını
korumak istiyor. Ülkemizin birçok
yerinde halkın eylemler yaptığını
görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi kendi ellerine almaktan
başka çaresi kalmadı.
Devlet zehirlediği insanların tedavi
olmasına da engel oluyor. Devlete
ait bir kurum olan AMATEM’e (Alkol
ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) başvuranlar, çocuklarının bu uyuşturucu illetinden kurtulmasını isteyenler en az 6 ay, 1
yıl sonra randevu alabiliyorlar. Bu
kadar zaman geçtikten sonra bir bağımlıyı kurtarmak da çok daha zor
oluyor. Bu kadar hızlı yaygınlaşırken,
bir yıl sonra da bu tedavi merkezinde
yer bulmaları mucize oluyor. Artık
bir tedavi merkezleri olma işlevlerini

de yitirmiş
oluyorlar. Tedavi merkezi
de göstermelik olmaktan
öteye geçmiyor. Tedavi merkezlerinde bile bonzaiye
karşı nasıl bir müdahalede bulunacaklarını bilmiyorlar.
Milletvekili Kaplan şunları söyledi: “Bu sentetik uyuşturucu, bonzai
ağacına veya kekik, adaçayı gibi bitkilerin yaprağına, fare zehiri, sentetik
kimyasallar, hatta yer yer floresan
tozu enjekte edilerek yapılır. Ana
maddesi nedir, hangisi yasak, henüz
sağlıklı bilgi yok. Bakanlar Kurulu
2010’da uyuşturucu madde olduğuna
karar verdi.
(...) Hekim olarak etkilerini iyi
biliyorum. Doz alındığında başlangıçta bir denge kaybı oluyor. Sonra
yer-mekanla ilgili bilinç kaybı, belli
süre sonra halüsinasyon görmeler
başlıyor. Bu sırada yanındakine şiddet
uygulayabilir, öldürebilir. Doz belli
noktaya geldiğinde tıpkı şofben zehirlenmesi gibi nefesi kesiliyor, takati
kalmıyor, cebinden telefonu çıkarıp
acil servisi veya bir yakınını arayacak
gücü bulamıyor.”
Bakanlar Kurulu karar vermiş,
ama ana madde nedir, hangisi yasak
bu bile belli değil. Önceki haftalarda
dergimizde yazmıştık, bu maddenin
içeriği de değiştiriliyor. Muhtemelen
ucuzlatmak için, daha kolay yaygınlaştırmak için yöntemler arıyorlar.
Diğer taraftan yasal olarak buna
engel olmamanın bahanesini de bulmuş oluyorlar. Uyuşturucu kullanı-

mının yaygınlaşması halka büyük
zararlar verecektir.
Ancak iktidar için
bu sorun değil. İktidar için tehlike olan
şey halkın örgütlenmesi. Kilolarca bonzai serbestçe dağıtılırken, internetten satışları yapılırken, halkı örgütlenmeye çağıran
bir bildiriyi bulmak için devletin tüm
imkanlarını seferber ediyor.
Bu uyuşturucu maddesinin içinde
ne var, neler karıştırılmış bu da çok
net olarak söylenmiyor. Ama leblebi,
çekirdek gibi ülkemizin her tarafında
satılıyor. Kullanım yaşı 8-10 yaşına
kadar düştü. İnternette rahatlıkla satılıyor, bir liraya, iki liraya, üç liraya
satılıyor. Askeri kışlaların önünde,
satılıyor, hatta tellerin arasından askerlere bonzai servisi yapılıyor. Askeri
hastanelere yüzlerce kişi bu yüzden
gönderiliyor. Bütün bu bilgiler AKP
iktidarında mevcut. Hatta çok daha
fazla bilgiye sahip olduklarını biliyoruz.
AKP ikidarı uyuşturucuyla savaşmıyor, böyle bir amacı yok. Tersine yaygınlaşmasından yana. Haziran
Ayaklanması’ndan itibaren kabuslar
gören iktidar, halkın beyninin uyuşması için elinden geleni yapacaktır.
Yine geçen hafta bahsetmiştik, her
tarafta AKP imzalı, uyuşturucuya
hayır yazan pankartlar görüyoruz.
AKP tepkilerin kendisine doğru yönelmesini engellemek için uyuşturucunun yaygınlaşmasını ister. Yaptıkları her şey uyuşturucuyu yaygınlaştırmıştır.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

A K P
bir yand a n
uyuşturucuyu
yayarken
bir yandan
da karşıymış
gibi yapıyor.
Çünkü her gün uyuşturucuya karşı sokaklarda eylem yapan
halktan korkuyor.
Halkımız, AKP’nin bu yalanlarına
aldanmayın. Her konuda olduğu gibi
bu konuda da iki yüzlü davranıyor
AKP. Çocuklarımızı zehirleyen de
tedavi etmeyen de onlardır. Bunlara
aldanmayın. Uyuşturucuya karşı mücadele eden, çeteleri mahallelerden
kovmaya çalışan devrimcilere düşmandır iktidar. Geçtiğimiz yıl Gülsuyu'nda çetelere karşı protesto yürüyüşü yaparken çeteler Hasan Ferit
Gedik'i başından vurdu. Çok sayıda
kişiyi de kurşunlarla yaraladı.
Bugün uyuşturucuya karşı mücadele vermek için çetelere karşı
mücadele etmeliyiz.
Çetelere karşı birleşmeliyiz, Hasan Ferit'i vuran çetelerin yargılanacağı 14 Ağustos'ta Kartal-Anadolu Adliyesi’ne gitmeliyiz.
Uyuşturucuyu mahallelerimizden
uzaklaştırmanın tek çaresi birleşmek
ve çeteleri mahallelerimizden kovmaktır. İrili ufaklı çeteler aracılığıyla
kapımızın önüne kadar bonzai getiriyorlar. Buna izin vermemeliyiz.
Çocuklarımızı öldürmelerine izin
vermeyelim.
Biz çaresiz değiliz. AMATEM
gibi kurumları göstermelik olarak
bütün bir halkı uyuşturucudan kurtarma iddiaları yoktur. Ama biz yapabiliriz. İlk örneği Gazi Mahallesi’nde açıldı. Hasan Ferit Gedik

Uyuşturucu Bağımlılığı ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi açıldı. Devrimcilerin öncülüğünde gönüllülerle
birlikte bir mücadele merkezi açıldı.
Uyuşturucu kullanıcılarını uyutup
uyutup göndermeyecekler. Halkın
içinde, halkla birlikte çözüm yöntemleri üretecekler. Mesleki eğitim
vererek gençlerimizi kazanacaklar.
Bütün halkımız gidip görmeli, ziyaret
etmeli. Oradan öğrendiklerini kendi
sokağında, kendi mahallesinde uygulamalı.
Bu bir hayal değil. Gençler uyuşturucu da kullansa polise gidip tedavi
olmak istemiyor. Çünkü bağımlılıktan
kurtulmak yerine, daha fazla bağımlı
hale geliyor. Çünkü polisten korkuyor,
kendisine zarar vereceğini düşünüyor.
Çünkü polisin satıcılarla ilişkisi olduğunu biliyor. Çünkü polisin halkın
yanında değil, halka düşman olduğunu biliyor. O anda uyuşturucu kullanmış olsa bile polise teslim olmayacak kadar aklını koruyor insanlar.
Çözüm, halkın kendi örgütlülüklerini kurmasıdır. Çetelerden hesap
sormak için birlik ve mücadeleden
başka yol yok. Çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarmak için, kendi rehabilitasyon merkezlerimizi açmaktan
başka çare yok. Gönüllü doktorlar
sahiplenecektir, uygun mekanlar mutlaka bulunacaktır. En iyi tedavi yöntemini de bu yolla bulacağız. AKP
ve onun polisinin yapacağı tek şey
sadece uyuşturucuyu yaygınlaştırmaktır.

Uyuşturucuyla Halkımızı
Zehirleyen AKP,
Uyuşturucuya Karşı
Mücadele Edemez
Uyuşturucuya karşı halkımızın
kendiliğinden eylemlere başlaması

halkı zehirleyen AKP’yi de harekete
geçirdi. AKP imzalı uyuşturucuya
karşı pankartlar asılıyor.
Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı
seçim kampanyasında bonzaiye karşı
da konuşmalar yapıyor, bonzainin
nasıl bir illet olduğunu anlatıyor.
Buna paralel olarak 2000, 3000 polis
ile mahallelerde operasyonlar yapıyor.
Gören duyan da AKP’nin uyuşturcucuya karşı mücadele ettiğini sanacak.
Bu tam bir aldatmacadır. Yıllardır
uyuşturucuya karşı mücadele eden
Halk Cepheliler’e karşı saldıran,
şafak operasyonları ile devrimcileri
gözaltına alan, yıllarca hapis yatıran
AKP’dir. Yıllardır uyuşturucu çetelerini koruyan AKP’dir. Uyuşturucudan milyarlarca dolar para kazanan
AKP iktidarıdır.
Hasan Ferit Gedik’i vuran çeteleri
koruyan yine AKP’dir. Çete üyeleri
AKP’li Dilova Belediyesi ile içli
dışlıdır.
Şimdi devrimcilerin yıllardır yürüttüğü uyuşturucuya karşı mücadele
bugün halka örnek olması, halkın
devrimcileri örnek alması AKP’yi
korkutmaktadır.
AKP bu operasyon şovlarıyla birincisi suçlarının üstünü örtmeye çalışmaktadır.
Çünkü bugün uyuşturucuyu kimin
yaydığı açık ve net olarak bilinmektedir. Uyuşturucu çetelerinin AKP
iktidarı tarafından korunduğu açıkça
bilinmektedir.
İkincisi, halkın çok geniş kesimi
için açık tehdit haline gelen uyuşturucu kullanıcılarının çözümü devrimcilerde arama korkusudur.
Üçüncüsü, AKP uyuşturucu operasyonları şovuyla cumhurbaşkanlığı
seçimlerine yatırım yapmaktadır. Tayyip Erdoğan alçakça bunu da seçim
yatırımı olarak kullanmaktadır.
Sonuç olarak AKP, uyuşturucuya
karşı mücadele edemez. Her konuda
olduğu gibi uyuşturucu konusunda
da riyakardır. Uyuşturucuyla halkı
zehirleyenler uyuşturucuya karşı mücade edemez.
Halkımız, uyuşturucuya karşı mücadele için Halk Cephesi’nin yanında
yerinizi alın...

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

9

Armutlu

Gülsuyu

Hasan Ferit’in Katillerinden Hesap Sormak İçin

Kartal-Anadolu Adliyesi’nde
1 Milyon Olacağız
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Halk Cephesi’nin başlatmış olduğu “Ayağa Kalk İstanbul 1 Milyon
Kişi ile Hasan Ferit İçin Adalet İstemeye Gidiyoruz” kampanyasının çalışmaları Türkiye genelinde tüm hızıyla devam ediyor.

Hasan Ferit Gedik’in
Hıncını Kuşanıp
Yozlaşmaya ve
Uyuşturucuya Karşı
Mücadelemizi
Büyüteceğiz
İSTANBUL
Armutlu: Halk Meclisi tarafından
15 Temmuz’da Reşitpaşa, Emirgan,
Baltalimanı, Büyükarmutlu ve Küçükarmutlu girişlerine üzerinde 14
Ağustos’ta mahkeme çağrılarının olduğu pankartlar asıldı. Bu çalışma
sırasında ise halka mahkeme anlatıldı.
Ayrıca 500 civarında kuşlama yapıldı.
Yine aynı gün öğle saatlerinde Büyükarmutlu’da bildiri dağıtımı yapıldı.
Yapılan bildiri dağıtımı sırasında
yaklaşık 500 adet de kuşlama yapıldı.
Halka uyuşturucuya karşı yapılacak
yürüyüşün çağrısının olduğu bildiriler
dağıtıldı. Akşam saatlerinde de Küçükarmutlu’da Köyiçi Meydanı’nda
masa açılarak sesli çağrılar ve mü-
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zikler eşliğinde bildiri dağıtımı gerçekleşti. Açılan masaya halkın ilgisi
yoğundu. Ayrıca masaya Hasan Ferit’in annesi, babası ve dedesi gelip
insanlarla sohbet ettiler.

Armutlu’da Hasan Ferit
İçin Dur Durak Yok!
Köyiçi Meydanı’na üzerinde Hasan Ferit’in resmi olan büyük bir
pankart asan Halk Meclisi halkın ilgisini yürüyüşe toplamayı başardı.
16 Temmuz'da ise Armutlu’da
afişleme yapıldı. Yapılan çalışmada
250 afiş asıldı. Büyükarmutlu’da bildiri dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmaya halkın ilgisi yoğun oldu. Yapılan
çalışmada 300 bildiri halka ulaştırıldı.
Esnaflara, Küçükarmutlu’da Happy
Center marketin alt sokaklarında,
Cepheliler’in bir uyuşturucu satıcısını
cezalandırdıkları bölgede bildiri ve
dergi dağıtımı yapıldı. Cepheliler’in
cezalandırdığı uyuşturucu satıcısı ise
bildiri dağıtımı sırasında fark edilip
mahalleden kovuldu. Yapılan çalışmada 100 dergi satılırken 200 bildiri
de halka ulaştırıldı.
Köyiçi Meydanı’nda masa açılarak
bildiri dağıtımı ve sesli çağrı yapıldı.
İlerleyen saatlerde ise sinevizyon
gösteriminin yapıldı. Ayrıca cemevi
çevresinde ve 4. Bölge’de dergi satışı

ve bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmada cemevi çevresinde
130 dergi halka ulaştırıldı.
Küçükarmutlu ve Büyükarmutlu’da yapılan çalışmalarda 25 yazılama ve 150 afiş yapıldı
17 Temmuz’da ise 200’e yakın
afiş yapıldı. Baltalimanı’nda yapılan
afiş çalışmasında, işe giden halk yürüyüş hakkında bilgilendirildi.
İsmet Paşa Caddesi, İmamı Azam
Camisi’nin alt sokaklarında ve Tepe
Bölgesi’nde bildiri dağıtılmı ve Yürüyüş Dergisi satışı yapıldı.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

Armutlu

Armutlu

1 Mayıs

Avcılar

Sarıgazi

18 Temmuz günü de afişleme ve
bildiri dağıtımına devam edildi. Dere
Mahallesi denilen Taşocakları Bölgesi’nde yapılan çalışmada 35 afiş
asıldı, 300 evin kapısı çalındı, 300
bildiri halka ulaştırıldı. 15 adet Yürüyüş Dergisi de halka ulaştırıldı.
Küçükarmutlu ve Büyükarmutlu'daki cami önlerinde cuma namazı
çıkışında bildiri dağıtımı yapılarak
500 billdiri halka ulaştırıldı.
Sesli çağrı aracıyla Sarıyer’de
çağrı yapıldı. Reşitpaşa, Hisarüstü,
Büyükarmutlu, Baltalimanı, Karanfilköy mahallelerinde yürüyüşe
çağrı yapıldı, 150 afiş asıldı, 3
pankart asıldı. 1000 adet kuşlama
yapıldı.
Akatlar Beşiktaş Kulübü’nde
Sarıyer Belediyesi’nin verdiği iftar
yemeğinde yürüyüşe katılım çağrısı
yapıldı.
Ayrıca Derbent’te Derbent Mahalle Derneği’nin düzenlediği gençlik toplantısına gidilerek burada
yozlaşmaya karşı verilen mücadele
anlatıldı ve yürüyüşe çağrı yapıldı.
19 Temmuz’da Hisarüstü’nde
250 adet bildiri dağıtıldı, 35 adet
de Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Ayrıca belediyenin mahallede
düzenlediği iftar yemeğine katılarak
yürüyüş çağrısı yapılıp 300 bildiri
dağıtıldı. Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç yaptığı konuşmada
yürüyüşe katılma çağrısı yaptı.
Halk Cephesi, 20 Temmuz günü
Küçükarmutlu’da Hasan Ferit Gedik’in mahallesinde, uyuşturucu çetelerinden hesap sormak ve adalet
için eylem yaptı. Eylem, Armutlu
Cemevi’nin önünden başladı. Hasan
Ferit’i katleden çetelerin 14 Ağustos
tarihinde Kartal’da bulunan Anadolu
Adliyesi’nde mahkemeleri olacak.
Halkın elleri de Hasan Ferit’i katledenlerin yakasında olacak.
1 Mayıs: Hasan Ferit’in 14
Ağustos’taki mahkemesi için 16
Temmuz günü mahallede afişleme
yapıldı. Deniz Gezmiş Parkı çevresi, Şükrü Sarıtaş Parkı çevresi,
Sağlık Ocağı ve çevresi, Karakol

Durağı ve ara sokaklara 250 adet
afiş yapıştırıldı.
18 Temmuz’da ise pazar sokağına, 3001 Cadde’ye, cemevi çevresine, Çeşme Durağı’na 250 adet
afiş asıldı. Ayrıca 3001 Cadde ve
ara sokaklara kuşlama yapıldı.
Avcılar-Parseller: “Ayağa Kalk
İstanbul 1 Milyon Kişiyle Hasan
Ferit İçin Adalet İstemeye Gidiyoruz” kampanyası kapsamında
16 Temmuz’da mahallede afişleme
yapılarak pankart asıldı.
18 Temmuz’da Parseller Meydanı’nda yozlaşmaya karşı eylem
yapıldı. Eylemde okunan açıklamada “Gençlerimizi yozlaştıranları
mahallemizde barındırmayacağız.
15 Temmuz günü mahallede 25
yaşlarında bonzai bağımlısı bir
genç hayatını kaybetti. Başka gençlerin ölmesine izin vermeyeceğiz”
denildi. Mahalle halkı yürüyüş boyunca alkışlarla, korna çalarak destek verdi. Açıklamanın sonunda
14 Ağustos’taki Hasan Ferit Gedik
mahkemesine çağrı yapıldı.
Bağcılar: Bağcılar Yavuz Selim
Mahallesi, Kemalpaşa ve Şaşkın’da
20 Temmuz günü Hasan Ferit kampanyasının çalışmaları kapsamında
yaklaşık 75 afiş asıldı. 21 Temmuz’da ise Yeni Mahalle ve Çiftlik
Bölgesi’ne 50 afiş asıldı. Afiş çalışması sırasında halka Hasan Ferit
Gedik ve yozlaşmaya karşı verilen
mücadele anlatıldı.
Çayan: Halk Cepheliler 18
Temmuz’da “Ayağa Kalk İstanbul
1 Milyon Kişiyle Hasan Ferit İçin
Adalet İstemeye Gidiyoruz” yazılamaları yaptı. Afişler asılarak mahalle halkına mahkeme hakkında
çağrı yaptı.
Esenler: Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 18 Temmuz tarihinde mahallenin merkezi yerlerine afiş ve
pankartlar asıldı. Yapılan çalışmayı
merak edip soranlara ise Hasan
Ferit Gedik ve kampanya anlatıldı.
Gazi-Karayolları: Halk Cepheliler tarafından 19 Temmuz’da
mahallenin farklı bölgelerine Hasan
Ferit Gedik’in 14 Ağustos’taki
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mahkemesinin çalışmaları kapsamında afiş
asıldı. Ayrıca 1 adet “Uyuşturucu Satmak
Suçtur-Halk Cephesi” yazılaması yapıldı.
Gülsuyu-Gülensu: Halk Cepheliler Hasan Ferit’in mahkemesi için Pazar Yolu,
Hasan Ferit Gedik (Heykel) Meydanı, Son
Durak, Mustafa Bakkal ve Spor Tesisleri
civarında 14-15-16 ve 17 Temmuz yapılan
çalışmalarda 135 tane afiş ve 1 tane pankart
asıldı.
İkitelli: Halk Cepheliler 20-21 Temmuz
günü Mehmet Akif ve Atatürk mahallelerine
yaygın bir şekilde Hasan Ferit Gedik'in
mahkemesine ve yozlaşmaya karşı yürüyüşe
çağrı afişi yaptı. 2 Ağustos'ta İkitelli'de yapılacak yozlaşmaya karşı yürüyüşünün afişleri Sefaköy ve İkitelli'deki kahvelere de
yapıldı. Toplam 300 adet afiş asıldı.

Sayı: 427
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Kartal: 18 Temmuz günü Halk Cepheliler tarafından Kartal Anadolu Adliyesi’nde
“Ayağa Kalk İstanbul Hasan Ferit İçin
Adalet İstiyoruz” pankartı açıldı. 20 dakika
boyunca konuşmalar yapılarak slogan atıldı.
Halk, eyleme destek verdi. Polisin gözaltı
yapmamasıyla eylem iradi olarak bitirildi.
Kuruçeşme: Yozlaşmaya karşı yapılan
kampanya çalışmaları mahallede devam
ediyor. 18 Temmuz’da mahallede uyuşturucu
kullanan gençler belirlendi. Onlarla neden
uyuşturucu kullandıkları hakkında konuşuldu.
Hepsi de arkadaşları etkisiyle başladıklarını
ve bu illetten kurtulmak istediklerini söylediler. Uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı
yapılan kampanya anlatıldı. Ve yardımcı
olunacağı söylendi. Belirlenen 55 kişilik
listedeki gençlerin aileleriyle de tek tek görüşmelere başlandı. Kampanya anlatıldı.
Çözümün yozlaşmaya karşı birlikte mücadele
etmekten geçtiği anlatıldı.
Görüşülen aileler başta polis olmak üzere
devletin hiçbir kurumundan medet ummadıklarını yapılan kampanyadan ve çalışmalardan haberdar olduklarını söyleyerek teşekkür edip yardımcı olacaklarını dile getirdiler. Mahallede Kuruçeşme Kültür Derneği’nin hazırlamış olduğu “Uyuşturucuya
Yozlaşmaya Karşı Gücümüz Birliğimizdir”
başlıklı 500 adet bildiri dağıtımı yapıldı.
Sarıgazi: 15-16-17-18 Temmuz günlerinde Sarıgazi Atatürk Mahallesi, Demokrasi
Caddesi, İnönü Mahallesi ve Merkez Mahallesi’nde 400 adet afiş ve 15 adet pankart
asıldı.
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“Milyonlarca
Hasan Ferit Olup
Ordu Kuracağız Adaleti
Biz Sağlayacağız”
Cepheliler 18 Temmuz’da İstanbul’un Çayan Mahallesi'nde Hasan
Ferit Gedik’i selamlamak için korsan eylem yaptılar. “Milyonlarca
Hasan Ferit Olup Ordu Kuracağız Adaleti Biz Sağlayacağız” pankartı
ile Cepheliler silahlarla ve molotoflarla Sokullu Caddesi'ni kapatarak
“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Umudun Adı DHKP-C”, “Titre
Oligarşi Parti Cephe Geliyor”, “Çayan Cephedir Mücadeledir” sloganlarını attılar. Cepheliler yaptıkları konuşmada “Bizler uyuşturucuya,
çetelere karşı mücadele ediyoruz, bizler Hasan Ferit’in yoldaşlarıyız,
Hasan Ferit’in hesabını biz soracağız” dediler. Halk düşmanı katil
polis gaz bombası atarak mahalleyi gaza boğdu. Cepheliler, mahallelerini katil polise karşı çatışarak savundular. Polisin saldırısına
karşı silahlarla, molotoflarla ve havai fişeklerle karşılık verdiler.
Katil polisi mahalleden kovdular. Sonrasında Sokullu Caddesi’ne
tekrar çıkan Cepheliler sloganlarla iradi olarak eylemi bitirdiler.

Adaletimizden Kaçamayacaksınız!
17 Temmuz günü Sarıgazi’de Cepheliler, AKP’li belediye binası
olan Sancaktepe Belediye Binası’na havai fişekli ve molotoflu saldırıda bulundular.
Cepheliler, Hasan Ferit Gedik’in hesabını AKP ve onun çete
artıkları uyuşturucu satıcılarından soracaklarını Sancaktepe Belediye
Binası’nı karargah olarak kullanan AKP’nin katil polislerine ve
belediye binasına saldırarak belirttiler.
Belediye binasında duran panzer, TOMA ve belediye başkanına
ait olan makam aracı ateşe verildi. AKP’nin katil polisleri, korkudan
ne yapacaklarını bilemeden arkalarına dahi bakmadan belediye binasının içerisine kaçtılar.
Eylem sonucu Cepheliler belediye başkanın aracına ve panzere
ciddi hasar verdiler.
10 dakika süren eylem amacına ulaştıkdan sonra iradi olarak
geri çekilerek sonlandırıldı.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

Halk Düşmanı AKP, Halklar Arası Düşmanlığı Körüklüyor,
Mahallelerde Provokasyonlar Örgütlüyor…
AKP’NİN VE YETİŞTİRMESİ GERİCİ-YOBAZLARIN
HALKIMIZI BÖLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
Alevi halkının yoğun olarak yaşadığı Ankara Tuzluçayır Mahallesi’nde sakallı ve cübbeli kişiler tarafından bildiriler dağıtılıyor. Mahalle halkından bir gence de saldıran
sakallı cübbeli gericilere gereken
cevap veriliyor, mahalleden kovuluyorlar, dağıttıkları bildiriler de
toplanıp yakılıyor…
Bir benzer olay Gazi Mahallesi’nde de yaşanıyor; bir sakallı-cübbeli zekat toplama bahanesiyle
mahalleye girmeye çalışıyor ama
Cepheliler tarafından mahalleden kovuluyor...
Gaziantep'te, vefat eden Mehmet
Ali Topak için Düztepe Mahallesi'nde
bulunan cemevinde düzenlenen cenaze törenine katılanların üzerine
yoldan geçen bir motosikletten av
tüfeğiyle ateş açılıyor. Cemevi önünde
bulunan kalabalıktaki 3 kişi yaralanırken, motosikletli saldırgan kaçıyor...
Esenyurt'ta Caferiler’in kullandığı
Muhammedi Camisi, geceyarısı bazı
saldırganlar tarafından kundaklanıyor.
Caminin kütüphane bölümü ve minber alanı büyük zarar görüyor.
Saldırganlar, caminin arkasına
merdiven dayayarak içeri girip, caminin içerisinde bulunan kütüphane
bölümünü ve minberin bulunduğu
alanı ateşe vererek olay yerinden kaçıyor...
Cami hocası Hamza Aydın, yaklaşık 1 hafta önce tehdit edildiklerini
ve polise başvurduklarını belirterek,
“Geçen hafta gelip bizi tehdit ettiler.
‘Siz Caferisiniz taşa tapıyorsunuz,
caminizi yakacağız’ dediler. Biz polise başvurup tutanak tutturduk. Ama
kimse bizimle gelip ilgilenmedi.
Yazık günahtır bunları yapan Müslüman olamaz” diyor… Esenyurt’ta
geçtiğimiz ay yine Caferiler’in kullandığı Allahüekber Ehlibeyt Camii
de yakılmıştı…

krizini, halkları birbirine düşürerek, yeni
katliam zeminleri hazırlayarak, halk üzerinde
Irak-Şam İslam Devleti
(IŞİD) ve benzeri örgütler aracılığıyla baskı ve
korku ortamı yaratıp tesAnkara Tu
zluç
lim almaya çalışarak aşfaşistleri b ayır ’da AKP’nin ge
rici
ildiri dağıt
maya
çalışıyor.
ım
halk maha
ı yaparken
lleden geri
,
IŞİD’i
kimin besleyip
cileri kovd
u...
büyüttüğünü herkes çok
iyi biliyor. Yaralı IŞİD üyeYukarıda belirtilen tüm saldırıların,
leri AKP yanlısı holdinggerici-faşist propagandaların hepsi
lerin hastanelerinde, kimselerin girson iki ay içinde oldu. Gerici-faşist
mediği katlarda gizlice tedavi ediliyor.
saldırıların, yukarıdakilerle sınırlı olFars Haber Ajansı, IŞİD’e katımadığı, basına yansımayan daha onlacak 91 Tacik’in Türk Hava Yolları
larca irili ufaklı saldırının bu top(THY) tarafından Irak’a taşındığını
raklarda yaşandığını çok iyi biliyoruz.
söylüyor. Söz konusu Taciklerin 2
Elbette hiçbir şey nedensiz değil, bu
Temmuz tarihinde THY’nin 254 sefer
saldırıların da bir nedeni veya nesayılı uçağıyla saat 21:10’da Tacidenleri var.
kistan’ın başkenti Duşanbe’den İsFaşizm, düzenini devam ettirmek
tanbul’a getirildiğini, ardından IŞİD’e
için her yolu mübah görür. Yeri gelir
teslim edilmek üzere Irak’a transfer
mezhep ayrılığını kışkırtır, Aleviedildiğini belirtiyor.
Sünni, Müslüman-Gayrimüslim diye
Ajans, THY’nin bugüne kadar
böler halkları ve birbirine düşman
yaklaşık
1000 Tacik militanını IŞİD
eder. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan’ın
saflarında
savaşmak için Irak’a
Mart ayında Fettulahçılar için kultaşıdığını öne sürüyor...
landığı “Takiyye, yalan, iftira, fitne
MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın
ve fesatta Şia bunların eline su döbasında
yayınlanan bir tapede, “Irak’a,
kemez” ifadesinin Caferi ibadethaSuriye’ye
2000 tane tırla mühimmat
nelerine yönelik saldırılara zemin
yolladık”
cümlesi,
IŞİD’i yaratanların,
hazırlaması gibi… Yeri gelir kenÖzgür
Suriye
Ordusu’nu,
El Nusra’yı
dinden olmayan herkese düşman kebüyütenlerin,
yani
kafa
kesenlerin,
silir faşizm ve doğrudan bölücülük
yani
insanların
ciğerini
söküp
kanlı
yapar. Yeri gelir aşiretleri birbirine
kanlı yiyenlerin kim olduğunu açık
düşürür. Geçtiğimiz haftalarda Hakaçık belirtmiyor mu? Yarattıkları cakari’de Ertoşi ve Pinyanişi (Zeydan)
nilerin etinden sütünden yararlanmak
aşiretlerini düşürdüğü gibi. Dört genistiyorlar şimdi tabi ki. Onlar aracıcin kavgasının birdenbire aşiret kavlığıyla devrimcilerin örgütlü olduğu,
gasına dönüşmesinin altında, koruAlevilerin yoğun olarak yaşadığı macuların Pinyanişi aşiretine mensup
hallelerde provokasyonlar düzenleMustafa Er’e ve ailesine saldırısının
yerek, camiler yakarak, cemevlerine
yattığı bir gerçek…
kurşunlar yağdırarak, bir baskı ve
Yıllardır bilinen gerçekler, yine
korku imparatorluğu oluşturmak, halve yeniden sahneleniyor AKP tarakı yıldırmak istiyorlar işte...
fından. AKP faşizmi yönetememe

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

13

Bütün bu anlatılanların tamamiyle
birer tesadüften ibaret olduğunu ve
birbirinden bağımsız şeyler olduğunu
iddia etmek düpedüz körlüktür, en
basitinden olayın ciddiyetini kavrayamamaktır, saflıktır. AKP bu topraklarda yıllardır sahnelenen filmin
yeni bir versiyonunu çekmektedir,
tek gerçek budur! AKP’nin Müslümanlığı yalandır. Filistin davasının
destekçisi olduğu yalandır, Mısır’da,
Suriye’de, Filistin’de ölen her Müslüman için üzüldüğü, gözyaşı döktüğü
koca birer yalandır... Yalan bunlarda,
takkiye alası bunlarda, halka düş-

manlığın hiçbir zaman görülmeyen
boyutta sergilenmesi bunlarda, halkı
bölmek, birbirine düşürmek, katlettirmek bunlarda, hırsızlık-arsızlık
bunlarda, utanmazlık-pervasızlık bunlarda, cellatlık-katillik bunlarda...
AKP budur işte, eksiği vardır fazlası
yoktur!
AKP ne yarsa yapsın, başaramayacak! Halkların kardeşliğininin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz.
Örgütlü olduğumuz mahallelerde
AKP’nin ve onların yetiştirdiği gerici-şeriatçı-kafa kesici yobazların
provokasyon yaratmasına hiçbir za-

Sarıgazi’de Yozlaşmaya
Karşı Mücadele Sürecek!
İstanbul Sarıgazi’de, fuhuş yaptıran
iki kişi cezalandırıldı. 17 Temmuz’da Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde fuhuş yapan
iki kişi halka teşhir edilerek cezalandırıldı.
Mahalleye bir daha girmemeleri için uyarılarak mahalleden kovuldular.
Sayı: 427
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Cepheliler’in Olduğu Yerde Fuhuş ve
Uyuşturucunun Kökü Kazınacak
20 Temmuz’da saat 23.30 saatlerinde Aydın Merkez’de
torbacılık ve fuhuş pazarlığı yapan bir kadına yapılan
takibin ardından Cepheli ve Cephe’ye yakın olan kişiler
tarafından suçüstü yapıldı. Halka fuhuş ve torbacılık
hakkında bilgi verildikten sonra Zafer Meydanı'nda
halka teşhir edildi.
Cepheliler'in ülkemizin dört bir yanında olduğunu
ve Aydın’da da bu mücadelenin sürdürüleceğinin çağrısı
yapılarak oradan uzaklaşıldı.

İkitelli’de Eli Kanlı AKP’yi
Barındırmayacağız!
15 Temmuz günü İkitelli'de dergi dağıtımına çıkan
Halk Cepheliler AKP’nin seçim aracını görüp, AKP’lilerin
yanına giderek mahalleden defolup gitmelerini söylediler.
Bunun üzerine aracın sahibi ve zabıtalar Halk Cepheliler'in
üzerine yürümeye çalıştı ve Halk Cephelilerden gereken
cevabı aldılar.
Mahallede ve aracın çevresinde halka yönelik ajitasyonlar çekildi “Eli kanlı AKP’yi mahallemizde barındırmayacağız. Halk düşmanlarından, Sivas’ın katillerinden hesap soracağız” denildi. Mahalle halkı ise alkışlarla destek verdi. Daha sonra ise AKP aracının
camları tamamen indirildi. Araç kullanılmaz hale getirildi.
40-50 kişilik AKP’li grup ve zabıta katil polisi çağırdı.
Gelen 2 resmi polis aracı taşlanan AKP aracına yaklaşamadan uzaktan izlemekle yetindi. Görüntü almaları
üzerine zabıta ve polisler taşlandı ve mahalleden kovuldu.
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man izin vermeyeceğiz. AKP’nin
halkı kandırmasının önüne geçecek,
yalan imparatorluğunu yıkacağız.
Eylemlerimizle, söylemlerimizle siyasi gerçekleri halka ulaştırmaya devam edeceğiz.
Halklarımızı birbirine düşürenlerden, kardeş kanı dökülmesine
sebep olanlardan, cellatları yetiştirip
halkın üzerine salanlardan, Filistin’de,
Suriye’de, Irak’ta şehit edilen binlerce
masumun katilinden sorumlu olanlardan hesap soracak, bu davayı mahşere bırakmayacağız!

Bu sırada Halk Cephelilerin yanından geçen zabıta
aracı taşlandı. AKP’lileri sahiplenen olmayınca Halk
Cepheliler kendi programlarını uygulamak üzere o bölgeden ayrıldılar.

Halkın Adaletinden Hiçbir
Uyuşturucu Taciri Kurtulamayacak
Gazi mahallesinde 20 Temmuz’da uyuşturucu ticareti
yapanları gören mahalle gençleri uyuşturucu tacirlerine
müdahale etti. Bunun üzerine satıcı arabayla kaçarak
halkın hıncından kendini zor kurtardı. Alıcıyı ise
yakalayan mahalleli gençler dövdükten sonra Halk Cepheliler'e teslim ettiler. Halk zaten adaletini sağlamış
olduğu için Halk Cepheliler, mahallenin dışından uyuşturucu almaya gelen şahsı mahalleden kovdular.

Katil Polis Kanlı Elini
Devrimcilerin Ailelerinden Çek
İdilcan Kültür Merkezi,
çalışanlarının ailelerine yapılan polis taciziyle ilgili
18 Temmuz’da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “17 Temmuz günü İdilcan Kültür
Merkezinden arkadaşımız
Satı Fatoş Doğan'ın ailesini
arayan Ankara Emniyeti polisleri: “Kızınız, teröristlerin
derneğine gidip geliyor, gencimizi beraber kurtaralım,
yoksa başına kötü şeyler
gelebilir. Emniyete gelin görüşelim” şeklinde yalanlarla
aileyi taciz etmişlerdir. Ankara Emniyeti'nin kiralık
katili polislerini uyarıyoruz.
Bu ülkedeki en büyük teröristin talimatıyla gencecik
insanlarımızı katlettiniz. Ber-

kinlerimiz'in, İbrahim Araslar'ın çocuk yaşlarında beyinlerini asfaltlara akıttınız.
İdilcan Kültür Merkezi yıllardır inançlarından dolayı
asimile edilmeye çalışılan
Alevi halkımızın yanında
olmuş, Mamaklı yoksul halk
çocuklarının da sanatın içinde olacağını kanıtlamış, devrimci sanatçılar yetiştirmiş,
yozlaştırmanın yoksul mahallelerde sistemleştirilmiş
olmasından kaynaklı mücadele eden bir kurumdur.
Dost da düşman da bunu
iyi bilir. Elbette çocuklarımız
devrimcilerin yanında olacak, onlarla birlikte mücadele edecek, hesap soracak
sizlerden” denildi.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

Alevi Halkımız Diyanet’in Anketinde Yok Sayıldı!
ALEVİLER YÜZYILLARDIR BU DEVLET İÇİN
SADECE KATLİAMLARDA VE ZULÜMLERDE
HEDEF OLARAK HATIRLANDI!
Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Türkiye’de Dini Hayat Araştırması’ başlıklı
bir anket düzenledi.
12 bölge ve 21 bin 632 kişi üzerinde
yapılan anket sonuçları ise şöyle: Ülkemizde yaşayan nüfusun yüzde 99.2’si
Müslüman. Bunların yüzde 77.5 Hanefi mezhebinden, 11.14’i Şafi, 0.03’ü
Maliki, 0.1’i Hanbeli, 1’i Caferi...
21 bin 632 kişi ile anket yapıldığı
söyleniyor fakat nasıl oluyorsa bir kişi
bile “ben Aleviyim” dememiş.
Ülkemizde 20 milyonun üzerinde
Alevi olduğu söyleniyor. Ancak nasıl
bir "araştırma" ise Alevi bir kişi bile
yok...
Sonuç olarak Diyanet İşleri Bakanlığı’nın araştırmasında Alevi halkımız yine yok sayıldı.
Alevi halkımızın yok sayılması bu
devletin yüzlerce yıllık kökeninde vardır. Aleviler devlet için sadece katliamlarda, zulümlerde hedef olarak vardır. Diyanet'in anketi bunu bir kez
daha kanıtlamıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl böyle
bir sonuca vardı dersiniz, daha araştırmanın başında Aleviler yok sayılmıştır.
Çünkü araştırma sorularına verilen çoktan seçmeli cevapların içinde Hanefi,
Şafi, Hanbelî, Maliki ve Caferi seçenekleri yer alırken ‘Alevi’ diye bir şıkka
hiç yer verilmemiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudan
Başbakanlığa bağlı bir kurumdur. Bu
anlamda hem hükümetin, hem de devletin kurumudur. Devletin politikaları
doğrultusunda çalışır. Bu anlamda Diyanet’in Aleviliği yok saymasına şaşırmadık. Düzenin, Aleviliği tanımamış
olması bizi üzmez de. Ancak hem hükümetin, hem de devletin Alevilere
bakış açısını göstermek bakımından özel
bir örnektir. Ancak tek örnek değildir.
Yine geçen hafta Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu Sivas Katliamı ile ilgili Araştırma ve İnceleme
Raporu yayınladı. Devlet Denetleme

Kurulu (DDK)
raporunda Sivas
Katliamı’nda
devleti akladı.
Komplo, provakasyon yok dedi.
Yakılan aydın ve
sanatçıları suçlu
ilan etti. Katliamı
yapanları katliamcıların avukatlarını ödüllendirdi. Her biri ya milletvekili
ya partinin çeşitli mevkilerinde yer aldılar.
Bunca yıl sonra yayınlanan rapor
yeni bir bakış açısı mı sunuyor, ya da
yeni bir gelişmeyi mi değerlendiriyor?
Hayır. Aynı tas, aynı hamam. Hatta
daha da kötü. Bu açıklamanın sebebi
Alevilerin radikalleşmesi ihtimalidir.
Yani Alevilerin örgütlenmesi ve devlet
gerçeğini görerek militan bir hak arama
mücadelesine girişmesidir. Rapor kendi
cümleleriyle şöyledir;
Toplumsal sorunların “gerçekte var
olmadıklarını” savunmak ve bunu sürekli
tekrarlayarak içselleştirmek toplumların
bir süre rahatlamalarına yol açan bir
olgudur. Ancak, söz konusu içselleştirme;
bir taraftan toplumun bir bölümünün
var olmayan bir gerçekliğe yönelik inanç
geliştirmesine neden olurken, öbür taraftan da varlığı inkâr olunan "sorunun"
temsilcilerinin radikalleşmesine yol açmaktadır. Öte yandan, toplumsal sorunların varlığını reddetmeyle birlikte
bunların “olmadığına inanma ve inandırma" siyasetlerin uygulanması ise
sorunları; kronik hale getirerek büsbütün
içinden çıkılmaz bir duruma gelinmesine
sebep olabilmektedir.
Aleviler örgütlenmesin diye korkmakla birlikte, devlet reflekslerinden
de vazgeçmiş değiller. Onlara göre 35
insanın katledilmesinin sebebi hassas
vatandaşların kutsallara yönelik hakaretlerde bulunulmasından tahrik olmalarıdır.

Geçtiğimiz yıllarda Özgür Tutsaklardan biri dini inançları gereğini yerine
getirmek için Alevi dedesi ile görüşmeyi
talep etmiş ancak hapishane idaresi
bu talebi reddetmişti. Israr edildiği zaman da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan
görüş istenmişti. Anayasal olarak bütün
Diyanet ise “Alevilik bir din değil
İslam dini bünyesinde sosyo-kültürel
bir yapıdır” şeklinde cevap vererek
bir inanç olarak Aleviliği yok saydığını
açıkça göstermişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Aleviliği
yok saymasını gerekçelendirmeye kalktığında ise daha çok teşhir ediyor kendisini. Hürriyet Gazetesi bu durumu
sayfalarına taşırken Alevi örgütlerinin
tepkisi üzerine Diyanet’in yaptığı açıklamaya da yer vermiş;
“İnsanlar, fişlendiklerine ilişkin bir
duyguya kapılmışlar. Biz de Alevi bölümünü çıkardık. Alevi vatandaşlarımızın incinmesini istemedik. O gün
neden olmadığını açıklamıştık.”
Bu ülkede insanlar hala Alevi olduklarını söylemeye korkuyorlar demek
ki. İnsanlar inançlarını ifade etmeye
korkuyorlarsa o ülke gerçeğini siz düşünün artık.
Demek Alevileri incitmemek için
Aleviliği bir inanç grubu olarak saymamak lazım. Yine cemevlerine gidip
inanç kimliklerini belli etmesinler
diye cemevlerini camii kampüslerinin
içine yapmak istiyorlar. Alevi çocukları
kimliklerini açık edip incinmesinler
diye okulda hepsine zorunlu din dersi
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veriyorlar. Aman yanlış anlaşılmasın;
bunların hepsi Aleviler incinmesinler
diye. Neden, Aleviler incinmeye müsait
varlıklar mı? Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta katlederken mi fark etmişler
bunu? İktidar Alevilerin çekingen, edilgen ve korkak olmasını istiyor. Kendilerini saklayarak yaşamalarını istiyor.
Yani Alevilerin kindar olmasındansa
kırılgan olmasını istiyor. İktidar daha
ilkokul çağında dört hak mezhep ol-

İkitelli’de
Eli Kanlı AKP’yi
Barındırmayacağız!
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15 Temmuz günü İkitelli'de dergi dağıtımına çıkan Halk Cepheliler AKP’nin
seçim aracını görüp, AKP’lilerin yanına
giderek mahalleden defolup gitmelerini
söylediler. Bunun üzerine aracın sahibi
ve zabıtalar Halk Cepheliler’in üzerine
yürümeye çalıştı ve Halk Cepheliler’den
gereken cevabı aldılar.
Mahallede ve aracın çevresinde halka
yönelik ajitasyonlar çekildi “Eli kanlı
AKP’yi mahallemizde barındırmayacağız.
Halk düşmanlarından, Sivas’ın katillerinden
hesap soracağız” denildi. Mahalle halkı
ise alkışlarla destek verdi. Daha sonra ise
AKP aracının camları tamamen indirildi.
Araç kullanılmaz hale getirildi. 40-50
kişilik AKP’li grup ve zabıta katil polisi
çağırdı. Gelen 2 resmi polis aracı taşlanan
AKP aracına yaklaşamadan uzaktan izlemekle yetindi. Görüntü almaları üzerine
zabıta ve polisler taşlandı ve mahalleden
kovuldu. Bu sırada Halk Cepheliler’in
yanından geçen zabıta aracı taşlandı.

Halkın Adaletinden
Hiçbir Uyuşturucu Taciri
Kurtulamayacak
Gazi Mahallesi’nde 20 Temmuz’da
uyuşturucu ticareti yapanları gören mahalle
gençleri uyuşturucu tacirlerine müdahale
etti. Bunun üzerine satıcı arabayla kaçarak
halkın hıncından kendini zor kurtardı.
Alıcıyı ise yakalayan mahalleli gençler
dövdükten sonra Halk Cephelilere teslim
ettiler. Halk zaten adaletini sağlamış olduğu için Halk Cepheliler, mahallenin
dışından uyuşturucu almaya gelen kişiyi
kovdular.
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duğunu öğretir. Alevilik bir sapma
akım olarak öğretilir. AKP iktidarı bu
algıyı güçlendirmiş, düzene çekebildiklerini çekmiş, gerisini toplumu bölmek için tutarak arada düşmanlıklar
inşa etmeye çalışmıştır.
Hiçbir Alevi inancını ifade etmek
istemedi, kimse “ben Aleviyim” deme
cüretini gösteremedi, öyle mi? Tabii ki
hayır. Gerçek şudur, AKP nezdinde siyasi iktidar inançları da pazar malzemesi

haline getirmiştir. Ancak bu pazarda
da tekeller vardır. Onlar için inançlar
burjuva siyasetinin aracıdırlar. Bu yüzden zaman zaman ezilen Alevi halkından
söz eder ama asla saygı duymazlar.
Son söz olarak şunu belirtelim; bu
düzen, bu iktidar ne Alevilere ne de
başka bir inanç gurubuna özgürlük
sağlayamaz. Sadece inançlarını iktidarları için
kullanır...

Uğur Kurt’un Katili AKP’dir

Hesabını Soracağız!

14-15 Temmuz tarihlerinde Halk Cepheliler İstanbul’da
Taksim Anıtı’na 18.00 ve 19.00 saatlerinde “Uğur
Kurt’un Katili AKP’dir Hesabını Soracağız” yazılı pankartları açtılar ve yerlere kan attılar. Halk Cepheliler işkenceci katil polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 6 Halk Cepheli serbest bırakıldı.

Uğur Kurt'un Katilleri Bulunsun!
İdil Kültür Merkezi çalışanları Uğur Kurt’un katillerinin bulunması
için Taksim Anıtı’nda 18 Temmuz günü eylem yaptı. Ellerindeki kanları
meydana atarak ajitasyon çekmeye başlayan eylemde polis azgınca saldırdı.
Grup Yorum üyesi Sultan Kavdır ve FOSEM çalışanı Gizem İbik işkenceyle
gözaltına alındı.

Taksim Bizimdir!
Kanımızla Canımızla
Koruyacağız!
İdil Kültür Merkezi çalışanları
16 Temmuz’da Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde Yürüyüş Dergisi
standı açtılar. Bir süre sonra polisler
bali çeken bir çocuğu bahane ederek
masaya azgınca saldırdılar. Saldırı
esnasında masada duran İdil Kültür
Merkezi çalışanı Dilan Poyraz gözaltına alındı. Saldırı sonrasında
masa tekrar açıldı. Ses sistemi eşliğinde Yürüyüş Dergisi, Tavır, Grup
Yorum albümleri ve tutsakların
ürünleri satıldı. Dilan Poyraz ise
sevk edildiği Haseki Hastanesi’nden
serbest bırakıldı.
17 Temmuz günü de İdil Kültür
Merkezi çalışanları tekrar masa açtılar. 1 saat sonra masaya gelen polisler faşistleri bahane ederek masanın kaldırılmasını, kaldırılmazsa
saldıracaklarını söylediler. İdil Kültür

Merkezi çalışanları ise masayı kaldırmayacaklarını söylediler. Bunun
üzerine hemen TOMA’larla, özel
tim, çeviklerle masayı abluka altına
aldılar. Ablukaya rağmen masa çalışma sonuna kadar açık kaldı. Masa
çalışması bitiminde İdil Kültür Merkezi çalışanlarının; “Taksim bizim
için bir mevzidir. Biz burayı katillere,
hırsızlara, arsızlara bırakmayacağız...
Tekrar masalarımızı açacağız. Gerçekleri halka ulaştıracağız!” sözleriyle çalışma bitirildi.

Umudun Adı Duvarlara Kazınıyor
İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde
16 Temmuz günü Cepheliler yazılama
yaptı. “Cephe” yazılamaları yapılırken
halk destek verdi.
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YALANA RİYAKARLIĞA SON!
AKP, Ekonomik, Siyasi, Askeri İlişkilerini
Kesmediği Sürece; İsrail’in Suç Ortağıdır,
Filistin Halkının Katliamından Sorumludur
* İsrail ile ticari
ilişkinizi kesin!
* Kürecik Radar
Üssünü kapatın
* İsrail’e Irak petrolünü
pazarlamaktan vazgeçin
* İsrail ile diplomatik
ilişkilerinizi kesin
Aksi halde;
KATLEDİLEN HER
FİLİSTİNLİ’DEN AKP DE
SORUMLUDUR!..
Kahrolsun
Amerikan emperyalizmi,
İsrail siyonizmi ve
AKP faşizmi
Irkçı, siyonist İsrail, arkasına ABD
emperyalizminin desteğini alarak,
dünyanın gözü önünde, bir kez daha,
vahşet uygulamalarıyla, Filistin halkını katletmeye devam ediyor. İsrail’in
işgal ordusu, Gazze’ye hava operasyonlarının ardından kara operasyonu
başlattı. Bombalar, füzeler yağdırdığı
ve harabeye çevirdiği Filistin’de bine
yakın insan hayatını kaybetti.
İsrail’in Filistin halkına yönelik
katliamı, Türkiye’de ve dünyanın
çok sayıda ülkesinde halklar tarafından protesto edilip lanetlenirken,
gözünü iktidar hırsı bürümüş Tayyip
Erdoğan, bu vahşeti seçim malzemesi
olarak kullanıyor, oya çevirmenin
hesaplarını yapıyor. İnsanlar can der-

dinde o onursuzca Filistin halkının
acılarından siyasi rant elde etmenin
peşinde. Seçim gezisi yaptığı her
yerde, hemen her gün İsrail’i suçlayan
demeçler veriyor. Televizyon ekranlarında, meydanlarda Filistin konusunda, İsrail’e yalandan yağıp gürleyerek, üzgün, kızgın pozlar takınarak, Davos’taki “one minute” ve
Mavi Marmara Gemisi olayındaki
gibi şov yapmaya devam ediyor.

AKP, Filistin Halkının
Acısını, Ülkemiz
Halklarının Duygularını
İstismar Ediyor
Dönüp kendilerine bakmadan,
sanki kendileri, gerek parti olarak,
gerek devlet olarak nutuk atmanın,
höykürmenin dışında, İsrail’e bir
yaptırım uyguluyormuş gibi “Batı
susarken, maalesef İslam dünyası
da susuyor, İslam dünyası da seyrediyor“ diyor. İsrail’in Gazze’deki
katliamlarını sözle kınamaktan öte
geçmeyen Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen Dünya İslam
Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu
İnisiyatifi Toplantısında “Ey İslam
dünyası neredesiniz?” diyerek kendileri gibi, Filistin halkının yaşadığı
her türlü acının, ambargonun, zulmün
ve katliamın ortağı olan Müslüman
ülkeleri harekete geçmeye çağırıyor.
Ardından büyük bir iş başarmış gibi,
göz boyamak için, Filistin için ancak
3 günlük yas kararı alıyor.
İsrail’in çocuk katilliğinden başlayıp
Hitler benzetmesine kadar uzanıyor
Erdoğan’ın söylemleri. ABD’den Avrupa’ya, BM’den İslam ülkelerine
kadar herkesi sessiz ve tavırsız kalmakla
eleştirerek katliamlardaki kendi suç
ortaklığını gizlemeye çalışıyor. Büyük
bir riyakarlık ve çifte standart içinde

bir yandan İsrail ile ekonomik ilişkileri
sürdürüyor diğer yandan da Filistin’e
sahip çıkıyormuş gibi yapıyor. Filistin
halkının acılarını ve ülkemiz halklarının
duygularını istismar ediyor. Bu “siyonizm karşıtlığı”, bütün bu “batı eleştirisi”
ve bütün bu gözyaşları riyakarlıktan
başka bir şey değildir. Defalarca Gazze’ye gitme kararı alıp Amerika’nın
engellemesi, İsrail’in uyarılarıyla her
defasında demagojik söylemlerle erteleyen bizzat Erdoğan’dır.
Erdoğan’ın İsrail’i eleştiren sözleriyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Jen Psaki’nin “kırıcı ve
yanlış” şeklinde açıklama yaptı. Erdoğan’ın cevabı; “Hala Amerika,
‘İsrail burada savunma hakkını kullanıyor’ diyorsa, burada bir defa
asıl öz eleştiriyi Amerika’nın yapması
lazım. Asıl kırıcı davranan Amerika’dır” cevabını verdi. Filistin kan
gölü ve harabeye dönmüş, efendi ve
uşak alçakça birbirine “kırılmaktan”
söz ediyorlar. Filistin halkının çektiği
acılar, açlık, ölüm onların umurunda
bile değil.
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Çocukların Parçalanmış
Cesetleri Toplanırken
AKP, Kar-Zarar
Hesabı Yapıyor
AKP, iktidara geldiği günden bu
yana, genel olarak Ortadoğu’da özel
olarak da işgalci İsrail’in saldırganlığı
ve Filistin halkının haklı direnişi karşısında çifte standartlı, ikiyüzlü bir
politika izledi. İpleri ABD emperyalizminin elindeydi, İsrail ile ekonomik, askeri, teknoloji alanında ilişkiler yürütüyordu ama diğer yandan
da “Filistin davasının savunucusu”,
“Filistin halkının dostu” gözükmeye
çalıştı. Katledilen Filistin halkı için
o kadar üzüldüler ki! Ancak üç günlük
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yas ilan edebildiler! Ama Filistin halkını katleden İsrail
ile ticari, siyasi ve askeri
ilişkileri kesmeyi hiç düşünmediler.
Bir devlet için tavır almak
demek ekonomik, siyasi, askeri ilişkileri kesmek demektir.
Oysa AKP tam tersini yapıyor.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç,
Bakanlar Kurulu toplantısında,
İsrail ile ticarî ilişkilerin varlığını kabul ediyor ve bu ilişkinin
tamamen ortadan kaldırılmasının söz
konusu olmadığını, bunun mümkün
olmadığını söylüyor. Filistin sokaklarında, enkazlar altında çocukların
parçalanmış cesetleri toplanırken, o
hala ahlaksızca “İsrail ile olan düşmanlığı gündeme getirmek için birtakım argümanlar kullanılırsa bundan
faydadan çok zarar sağlanabileceğini
de söylemek istiyorum” diyerek karzarar hesabı yapıyordu.
Sayı: 427
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da, Arınç’tan sonra, AKP iki yüzlülüğünü ve riyakarlığını sergileyenlerden biriydi. İsrail’e jet yakıtı satışını
ve Barzani’nin kaçak petrolünün satışını “Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak herhangi bir petrol ve
herhangi bir jet yakıtı satışını İsrail’e
gerçekleştirmiş değiliz. Transit satışlar var, Türkiye’den başka firmaların, ülkelerin yaptığı. BTC’den
yüklenen petrolün gittiği onlarca ülke
var. Bunu BP satmış olabilir, herhangi
bir firma satmış olabilir” diyerek
inkar etti.

Gazze’yi Vuran
İsrail Uçaklarının
Yakıtı AKP’den

Her Yeriniz Karanlık
Nerenize Gölge Düşecek?

Bülent Arınç, İsrail’e Mersin’den
jet yakıtı satışı yapıldığına ve silah
alındığına dair Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) belgelerine rağmen
“2010’dan sonra bizim bu konularda
İsrail ile ne bir ortak askeri tatbikatımız söz konusudur ne bir askeri
toplantımız söz konusudur ne böyle
jetlere yakıt olabilecek ürünlerin
ihracı söz konusudur” diyerek inkar
etti. İsrail’in Gazze’yi vuran uçaklarının yakıtının Türkiye’den gittiğini
gösteren TÜİK’in 2014 yılındaki verilerine göre İsrail’e Mart ayında toplam 124,562 litre jet yakıt ihraç edilmiş. Türkiye, 2010 yılından bu yana
yaklaşık 11 milyon dolarlık harp silahları ve mühimmatı ihraç etmiş.
AKP’nin inkar ettiği İsrail’e satılan
jet yakıt ile F-16 İsrail uçakları Filistin
halkına bombalar yağdırmak için havalandı ve katliam yarattı.
Dünyanın bir balinaya, yunus balığına gösterdiği gayreti, Gazze’de
gösteremediğini söyleyen Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız

İnkar Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile sürdü. Ahmet Davutoğlu,
“Hiçbir gerekçe ile hiçbir zaman
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, İsrail
ile herhangi bir başka Müslüman
ülkeye dönük olarak işbirliği yapmamıştır. Yapmaz, yapmayacaktır.
Bu konuda çıkartılan haberlerin hepsi
Türkiye’nin ilkesel tutumuna gölge
düşürmeye yönelik haberlerdir” dedi.
Daha ne yapacaktınız? Ortadoğu
halklarının düşmanı İsrail’in güvenliğini siz sağlıyorsunuz, ekonomikaskeri ilişkileri sürdürerek milyon
dolarlar kazındırıyorsunuz. İsrail’in
toprak alımlarına kolaylık sağlamak
için yasalar çıkardınız. İsrail’e, Anadolu Kartalı Tatbikatı’nın yapıldığı
Konya’da 2004 yılının sonunda 40
bin dönüm arazi sattınız.
Urfa Ceylanpınar’ı isteyen İsrailliler’e halkın tepkisini çekmemek
ve gizlemek için “… başlangıç faaliyetlerimizi İç Anadolu’ya kaydırarak, sulama teknolojisini Türk kamuoyuna sunalım.” formülünü uy-

durdunuz.
İsrail’e, 2007’de, Suriye’nin nükleer reaktörünü
vurması için hava sahasını
açtınız. Devlet kurumlarının
internet güvenliğini, İsrailli
Check Point firmasına verdiniz. İsrail’in ve ABD’nin
gönlünü almak için 2004 tarihinde “Filistinliler’in yaptığını terör, İsrail’in yaptığını
ise şiddet” olarak nitelendirdiniz. 2009 tarihinde, Milli
Eğitim Bakanlığınız okullarda İsrail
mallarının boykot edilmemesi için
genelge yayımladı.
Evet, daha ne yapacaksınız? Bir
ülke için en kilit iki noktada stratejik
işbirliği yapıyorsunuz. Bunun ötesinde
söylenen her şey yalandır.
Durum buyken; baş yalancı ve
baş inkarcı Erdoğan, İsrail ile girilen
bütün askeri, ekonomik ilişkiler ortadayken alçakça demagoji yapmaya
devam ediyor. “İsrail dünyada barışı
tehdit eden bir ülkedir, Ortadoğu’da
barışını tehdit eden bir ülkedir. Dolayısıyla da Türkiye olarak biz kendimiz bir defa, şahsen ben bu görevde bulunduğum sürece, hiç bir
zaman İsrail ile olumlu bir şey düşünemem” diyor. Bu senaryoyu Erdoğan daha önce de defalarca oynadı.
Bu nedenle bir tekrardan, bir tiyatrodan ibarettir söyledikleri. ABD
emperyalizminin en sadık işbirlikçisi
Erdoğan ve partisi AKP, ABD’nin
çizdiği politikaları uygulayan kukladır
sadece. Bağımsız tek bir politikaları
yoktur. Görevleri işbirlikçiliktir.
Erdoğan’ın Simon Perez’e, Davos’ta “Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” şovuyla sözde başlayan gerginlikten sürecinde de yine “Aman ekonomik-ticari ilişkilere zarar gelmesin!” yaklaşımı söz konusuydu. Türkiye’den ve İsrail’den akademisyenlerin Tel-Aviv’de ortaklaşa düzenledikleri bir konferansta, iki taraf da
“siyasal ilişkilerdeki soğukluğa rağmen, ekonomide, savunmada, teknolojide işbirliğinin devamında” yarar gördüklerini açıkladılar. Elbette
ki; bu karar İsrail ve Türkiye egemenlerinin kararıydı.
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AKP, İlişkilerini
Kesmediği Sürece
Filistin Halkının Katili
Olmaya Devam Edecek!
“Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz”
dediği İsrail’in Ortadoğu’daki en büyük destekçisi, ortağı Türkiye’dir.
İnsanları öldürmekle suçladığı İsrail
silah sanayisine milyarlarca dolar
aktaran, bugün Filistin’e karadan,
havadan füzeler, bombalar yağdıran
İsrail ordusuna ve pilotlarına Konya
Ovası’nda eğitim ve tatbikat yaptırtan
Erdoğan hükümetidir.
İsrail Filistin’de katliamlar yaparken, Gazze’ye ambargo sürerken,
AKP, İsrail’e milyar dolarlar kazandırmaya devam etmiştir. Erdoğan,
bir yandan meydanlarda “Filistin
halkının yanındayız”, “İsrail’i kınıyoruz”, “protesto ediyoruz”, “lanetliyoruz” açıklamaları yaparken
diğer yanda ekonomik ve askeri ilişkiler kesintisiz sürmüştür. Erdoğan’ın
“Filistin’de bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız ölüyor” söylemi
tamamen rol icabıdır.
İsrail, Türkiye ile bu ekonomik
ilişkilerden kazandığı milyar dolarlarla işgalci ordusunu donattı, uçaklarını uçurdu, tanklarını yürüttü, Filistinliler üzerine binlerce bomba,
füze yağdırdı.

İsrail’e Ödenen Her Dolar
Filistin Halkına Atılan
Bomba, Kurşun, Füzedir
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında İsrail’le 1 milyar 405 milyon
dolar olan dış ticaret hacmi 2013 yılı
sonunda 5 milyar 67 milyon dolara
çıktı. Yüzde 360 oranında arttı.
2002 yılında Türkiye İsrail’e 861
milyon dolarlık mal satarken, 2013’te
2.6 milyar dolarlık mal sattı. 2002’de
İsrail’den sadece 544 milyon dolarlık
mal alan Türkiye, 2013’te 2.4 milyar
dolarlık mal satın aldı.
Başbakan Erdoğan’ın “ilişkilerimizi
gözden geçiririz” blöflerini yaptığı
2014’ün ilk 5 ayında da 1 milyar 247
milyon 983 bin TL’lik ithalat yapıldı.
11 yıl içinde İsrail’e ihracatı 3 kat,

ithalatı 4,5 kat arttıran AKP iktidarı,
on binlerce Filistinli’nin katledilmesinden, Gazze’nin kuşatma ve tecrit
altında tutulmasından, binlerce çocuğun
aç bırakılmasından sorumludur. Çünkü
İsrail’e ödenen her Türk lirasının, her
doların karşılığı Filistin halkına bomba,
kurşun olarak dönmüştür. AKP geçmişten bu güne İsrail’le yapılan tüm
ticari, askeri anlaşmaları sürdürmenin
dışında, bunlara yenilerini eklemiş ve
İsrail’le ilişkileri daha kalıcı ve stratejik
hale gelmiştir.
12 yıllık AKP iktidarında, bir
yandan ülkemizi yağmalayan İsrailli
şirketlerin sayısı hızla artarken diğer
yandan Türkiyeli müteahhitlik firmaları da İsrail’de milyon dolarlık
ihaleler almıştır. Bu firmalar, İsrail’in
işgalci ordusu Gazze’de kan dökerken
Filistin’in işgal altındaki topraklarında
İsrail’in şehirlerini kuruyor, doğalgaz
tesislerini yapıyorlar.
AKP’nin iktidara geldiği 2002’den
sonra İsrail’le imzalanan anlaşmalar
İsrail siyonizmi için bir ‘soluk borusu’ olmuştur. İsrail, Erdoğan’ın
üst perdeden söylediklerinden daha
çok icraatına bakıyor. İcraat; ekonomide, savunmada, teknolojide işbirliğidir. AKP bu işbirliğine hep sadık
kalmış ve İsrail’e tarihinin hiçbir döneminde elde edemediği olanakları
sağlamıştır. 1967’den beri Türkiye’nin
vetosundan dolayı Dünya Ticaret
Kalkınma Örgütü(OECD)’ye üye
olamayan İsrail’e 2010 yılında AKP
vetoyu kaldırdı ve İsrail OECD’ye
katıldı. Şimdi AKP’li olan Numan
Kurtulmuş, HAS Parti Genel Başkanı
iken, 28 Ocak 2011’de Güneş Gazetesi’ne verdiği bir röportajda; İsrail’in
OECD üyeliğinin AKP sayesinde olduğunu vurgulayıp “Marifet otel lobilerinde ‘One minute’ demek değil
Birleşmiş Milletler Salonun’da ‘One
Minute” diyebilmektir” diyerek AKP
ve Erdoğan’ı eleştirmişti.

İsrail’i Koruyan Kürecik
Radar Üssü AKP
Döneminde Açıldı!
KÜRECİK’İ KAPATIN!
AKP iktidarı, Katil İsrail’in gü-

venliği için Kürecik’te radar savunma
üssü kurulmasına izin vermiştir. Bu
üssün amacı ABD emperyalizminin
diğer amaçları yanı sıra İsrail’e kalkan
olmak, O’nu korumaktır. Bu üs, ABD
emperyalizmine ve İsrail’e Ortadoğu
halklarına istediği gibi saldırma özgürlüğü ve gelecek saldırıları püskürtme olanağı sağlıyor. Bu füze kalkanı, İsrail’e yönelecek bütün saldırıları engelliyor ve her anı İsrail’e
rapor ediyor. Lafla yağıp gürlemiş,
hakaret etmiş, tehdit etmiş bunların
hiçbir anlamı yoktur, asıl olan İsrail’i
korumaktır.
Erdoğan ve hükümeti, Filistin
halkına ve davasına sahip çıkmakta
dürüst ve samimi olsaydı, Gazze’de
ölen o çocukları düşünseydi, onlar
için üzülseydi, amacı sadece İsrail’i
ve emperyalistleri korumak olan Malatya Kürecik’te kurulan Amerikan
üssüne izin vermezdi. Ya da bu gün
İsrail Filistin’i kan gölüne çevirirken
kapatma kararı alırdı.
Dışişleri Bakanlığı, Kürecik’deki
radarın İsrail’i de koruduğu iddiaları
üzerine açıklama yaptı. İsrail’in
NATO üyesi olmadığının, İsrail’le
bir bilgi paylaşımının söz konusu
olmadığının belirtildiği açıklamada;
Kürecik Radar Üssü’nün NATO
füze savunma sisteminin bir parçası
olduğu ve “Tamamen ulusal güvenliğimizin gereği çerçevesinde kurulmuş olup, Müttefik ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin
korunmasını amaçlamaktadır” yalanını söyledi.

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

“Filistin’i Yalnız
Bırakmayalım!” Çağrısı
Hepsi Göstermeliktir
Türkiye’nin, dünyadaki silah ihracatının yüzde 10-12’sini gerçekleştiren İsrail ile arasındaki askeri
işbirliği, savunma sanayi anlaşmaları
ve silah alımları bilinen ve görünenden daha derin boyutlardadır. İsrail’le
askeri anlaşma yapan, F-14 ve F-16
savaş uçaklarının yenilenmesini ve
“tank modernizasyonu” İsrail’e verip milyon dolarlar ödeyen, ekonomik
ilişkileri geliştiren ve ticareti arttıran,
İsrail uçaklarına ve gemilerine Tür-
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kiye’nin denizlerini, hava sahasını
açan anlaşmalar imzalayan, İsrail ile
ilişkilerde köklü adımlar atan AKP
iktidarıdır. Bu nedenle Erdoğan’ın
bugün meydanlarda Filistin halkının
dostluğuna ilişkin olarak söylediklerinin hiçbir değeri yoktur. İsrail’e
tepkisi, ABD’ye tepkisi, İslam ülkelerine “Filistin’i yalnız bırakmayalım!” çağrısı hepsi göstermeliktir.
Askeri anlaşmalar; askeri eğitim
alanında karşılıklı bilgi ve deneyimlerin değişimi, askeri akademiler ve
karargahlar arası karşılıklı ziyaretlerin
yapılması, savaş gemilerinin karşılıklı
“ziyareti”, askeri, sosyal ve kültürel
alanlarda bilgi ve personel değişimi
ile askeri tarih ve arşiv konularında
işbirliği, ortak eğitim yapılması demektir. Ordunun askeri ihtiyaçları,
uçakları İsrail’den alınırsa, savaş

uçaklarının modernizasyonu İsrail
yaparsa, ordunun uçaklarında İsrail’in yazılımı kullanılırsa sonuç
tabi ki İsrail’e muhtaç olmaktan, bağımlı olmaktan başka sonuç çıkmaz.
İsrail’le bu kadar çok askeri anlaşma
yapıp, ticareti ilişkileri geliştirip meydanlarda Filistin halkının dostluğuna
ilişkin olarak söylediklerinin hiçbir
değeri yoktur.

Sonuç olarak;

2) Filistin’de katledilen bebeklerden Tayyip Erdoğan da sorumludur.

cik’i kapatın!
4) İsrail ile 6 milyar doları bulan
ekonomik, ticari ilişkilere son verin!
5) İsrail ile Türkiye’nin ticaret
hacmi en üst düzeye çıktı. Bütün
bunları İsrail ile ilişkilerin “normal
olamadığı” dönemde yaptılar.

3) İsrail’i koruyan Kürecik Radar
Üssü AKP döneminde açıldı! Küre-

6) İsrail’e giden her kuruş Filistin
halkına bomba olarak dönmektedir!

1) Yalana, riyakarlığa son verin!
Siz, Filistin halkının dostu değil düşmanısınız!

Direnişimiz
Emeğimiz ve
Filistin Halkı
İçindir
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Direnen Filistin
Halkının Yanındayız
Dersim Halk Cephesi, 22 Temmuz’da Yeraltı Çarşısı’nda
bir eylem yaparak Filistin halkına yapılan İsrail’in saldırılarını protesto etti. Yapılan eylemde “Filistin Halkının
Katili Emperyalizm ve İşbirlikçileridir-Dersim Halk Cephesi” pankartı açıldı. Eylemde yapılan konuşmada Filistin’deki siyonist saldırıların, Kürdistan’daki, Irak ve Suriye’deki IŞİD saldırılarının sorumlusunun emperyalizm
ve işbirlikçileri olduğu vurgulandı. Açıklama “Halkları
katledenlere karşı Arap, Kürt, Türk tüm halklar olarak
birleşecek ve hesap soracağız. Vatanı için karış karış direnenlere bin selam... Selam Ortadoğu halklarına” sözleri
ile sona erdi. Açıklama esnasında esnaftan ve halktan
destek için eyleme katılanlar oldu.

Direnen Sarıyer işçileri, Filistin halkıyla
ilgili 21 Temmuz’da bir
açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada “ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki karakolu İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü
ve acımasızca saldırısını şiddetle kınıyoruz. Direnişimizin
39. günü, katil İsrail’e karşı mücadele veren Filistin
halkı içindir” denildi.

Yozlaşmaya Karşı Halkın Değerlerini
Büyütelim
Bağcılar Liseli Dev-Genç’lilerin hazırlayarak boyadığı
halk sahnesinde 19 Temmuz günü Kemal Sunal'ın “Zübük” filmi izletildi. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı film
gösteriminde izleyicilerle film üzerine sohbet edildi.

Halk Sineması’nda Buluşalım
Çayan Halk Sineması’nda, TAYAD’lılar film günü
yaptı. 19 Temmuz günü yapılan film gösteriminde
Yılmaz Güney’in Duvar filmi izlendi.

Gazi Mahallesi’nde Film Gösterimi
Gazi Mahallesi Muharrem Karademir Tepesi Aile
Çay Bahçesi’nde 20 Temmuz’da “Çiçek Abbas” filminin
gösterimi yapıldı. Halkın geniş katılımı ile gerçekleşen
gösterimi halkın bir kısmı da balkonlarından izledi.
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Çayan

Halk

Düşmanı

AKP

Bütün Ortadoğu Halklarının Kanı
Eline Bulaşan Katil AKP ve Erdoğan
Filistin Halkını Savunamaz!

Halk düşmanı, hırsız, katil Erdoğan
ve onun partisi, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama karşı basında efelendiğini
ve sert bir şekilde eleştirdiğini görüyoruz. Sanki Filistin’de, Ortadoğu’da
katledilen milyonlarca insanın katliam
ortağı değilmiş gibi. Onun hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi konuşuyor. Ortadoğu’da çocuklar katlediliyorsa, insanlar öldürülüyorsa, baş sorumlu Erdoğan’dır. Ülkemizi emperyalizmin üslerine açan Irak’ta, Suriye’de, katliamların yapılmasına yardımcı olan
kendisidir. Bakmayın basında efelendiğine. O Amerika, İsrail, emperyalizm, ne isterse harfiyen tereddütsüz her
şeyi yapan, ülkemizi emperyalizmin
çiftliğine çeviren birvatan hainidir.
İsrail’in Gazze’de 4 çocuğu katletmesine karşı yaptığı açıklamada İsrail’i teröristlikle suçluyor. İsrail’le
ilişkilerin normal olmayacağını söylüyor. Aynı katliamı aynı teröristliği
Berkin’e, Uğur Kurt’a, Ali İsmail’e,
İbrahim Aras’a yaptığını unutuyor. Bu
yaptığı sert tepkiler sadece kendi tabanını kandırmak içindir. Kendini
Filistin aşığı göstererek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını artırmaya çalışıyor. Halkı kandırmak için
her yolu mübah görüyorlar. Bunlardan biri de Erdoğan’ın Davos’taki
‘one minute’ çıkışıydı.
Başbakan Erdoğan Davos’ta 29
Ocak 2009 günü Gazze, Ortadoğu’da
Barış paneli düzenlendi. Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Ban Ki
Moon, İsrail Cumhurbaşkanı Simon
Peres’in de katıldığı bu panelde Başbakanın ‘one minute’ çıkışının
AKP’nin kurucu kadrosundan ve eski
milletvekili Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
‘Başbakan’ın danışmanları tarafından kurgulandığını’ söylüyor.
Yaptığı açıklamada: "Davos’ta Türkiye’yi temsil eden lider, aynı masada
oturduğu kişiye yanlış olmayan ama
ağır laflar söylüyor. Heyecanla, o platformu terk ederken, bunun müteakip

tepkilerini düşünmek lazım. Benim
şüphem o ki, bunu danışmanları kurguladı. Benim intibaam odur. Bu gibi
şeyler film sahnelerinde olur. Reel politikada elbette orada, ağırlığı olan sözler söylesin. Yapılmış cürmün saklanması beklenemez ama muhatabın cevabı
beklenir. Sonra karşılığını verirsiniz,
toplantı devam eder. Ama dramatik hale
getirme, film setlerinde olur” diyor.
Gördüğünüz gibi kendi çıkarları için,
halkı kandırmak için onlarda her türlü
yalan dolan ve oyun vardır.
İsrail’e jet yakıtı satan, Irak’ın
Türkiye üzerinden İsrail’e petrol
satmasına aracılık eden AKP, İsrail’e tepki gösterebilir mi?
Başbakan’ın ve bakanlarının tepkileri ne kadar gerçekçidir? Katil Erdoğan’ın söylediği gibi “İsrail’le ilişkiler artık normal olamaz” sözleri yalandır. İsrail’le olan dostluğu görün.
1) Recep Tayyip Erdoğan Ocak
«Korkuyor Adnan Menderes
Ölülerden korkuyor
hele çocuk ölülerden,
Karınları davul gibi, boyunları çöpten
ince
Kırıyorlar Adnan Bey'in camlarını
her gece mezarlarından çıkınca...
Korkuyor Adnan Menderes
dirilerden korkuyor
hele çarıklılardan
hele kasketlilerden.
Kasketliler hayını bağışlamayı bilmez...
Korkuyor Adnan Menderes
Üç saate indi uykusu
Korkuyor Adnan Menderes
Hiçbir korkuya benzemez
halkını satanın korkusu...»

Nazım Hikmet, 1959

2004’teki ABD ziyareti sırasında,
Amerikan Yahudi Komitesi’nden “cesaret madalyası” aldı. Resmi ismi
“Davut Boynuzu” olan bu madalya,
dünyada ilk kez Yahudi olmayan bir
isme, dahası bir Müslüman’a verildi!
2) AKP hükümeti, İsrail ile 15 Temmuz 2004’de Ankara’da bir mutabakat zaptı imzalayarak, Serbest Ticaret
Anlaşması kapsamında “temel ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretindeki
tavizlerin karşılıklı genişletilmesini
müzakere etme konusunda” anlaştı. Böylece AKP, İsrail’e Türk tarımını çökertme olanağı sundu!
3) AKP, tarihte ilk kez Türkiye
Cumhuriyeti’nin başkentinde, İsrail’e,
siyonizmin kurucusu “Theodor
Herz’i” anma izni verdi. 6 Aralık
2004’de İsrail’in Ankara Büyükelçiliği, Ankara’da, Milli Kütüphane
Konferans Salonu’nda siyonizmi
andı!
4) Dönemin AKP’li Enerji Bakanı Hilmi Güler, İsrail Ulusal Altyapı
Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile
boru anlaşması imzaladı. Türkiye’den İsrail’e uzanacak boru hattından petrol, doğalgaz, elektrik, su
ve fiberoptik geçmesi planlandı.
5) Erdoğan, Heron’larla ilgili anlaşmayı, 1 Mayıs 2005 tarihli İsrail ziyareti sırasında bizzat kendisi imzaladı. Ziyarette 200 milyon dolarlık bu
anlaşmayla yetinilmedi, M60 tanklarının modernizasyonu için yeni
protokol ve 17 ayrı askeri proje görüşmesi yapıldı!
6) AKP, Mavi Marmara saldırısından sonra, TBMM’nin yayımlayacağı deklarasyonda “TBMM, Türk
hükümetinden İsrail’le siyasi, askeri
ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmesini bekliyor” ifadesine itiraz etti.
Dönemin AKP Grup Başkanvekili
Suat Kılıç metine bu haliyle imza atamayacaklarını belirtti. Metinden ifade çıkartılmadı. Fakat muhalefetin ısrarı nedeniyle AKP öğleden sonra ger-
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çekleşen oturumda, metne imza atarak tükürdüğünü yaladı.
7) Davos’ta sözde “one minute”
krizi yaşanırken, TBMM’de Türkiye-İsrail Dostluk Grubu üyesi 361,
Türkiye-Filistin Dostluk Grubu
üyesi ise sadece 60 milletvekili bulunuyordu!
8) Erdoğan, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin 49 yıllığına İsrail’li şirkete verilmesine itiraz edenleri “Yahudi düşmanlığı” yapmakla suçladı.
9) Dönemin Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, 13 Şubat 2009 tarihinde, okullarda İsrail mallarının boykot edilmemesi için genelge yayımladı!
10) İsrail sadece Güneydoğu’dan
değil, “Anadolu Kartalı Tatbikatı
Krizi” ile daha sonra gündeme gelen
Konya’dan da 2004 yılının sonunda
40 bin dönüm arazi aldı. AKP’nin
“Tarımsal İşbirliği ve Kalkınma Projesi” ile önünü açtığı bu satış işlemi
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ile verilen topraklar, ABD ve İsrail’in
eğitim için kullandığı hava üssünün
hemen yanında bulunuyor.
11) İsrail’in toprak alımlarına
kolaylık getiren yasanın da, 19
Temmuz 2003 tarihinde, AKP tarafından yürürlüğe konulan 4916
sayılı yasa olduğunu belirtelim.
12) Türkiye’nin 50 yıllık vetosunu kaldırması üzerine İsrail OECD girişini sağladı.

Sonuç Olarak;
Bir: AKP’nin döktüğü gözyaşları, Tayyip’in esip gürlemesi İsrail ile
olan işbirliğini gizlemek içindir. Döktüğü gözyaşları kendi yavrusunu yiyen timsahın gözyaşıdır.
İki: AKP ile İsrail arasında sıkı bir
ekonomik, askeri, siyasi ve dostluk
ilişkisi var. Bu kadar sıkı ilişkisi
olan AKP ve onun yalancı başkanı
Erdoğan Filistin halkının dostu olabilir

mi? Onların haklarını savunabilir mi?
Üç: Halkımız bu riyakarlığı, vatanımızı emperyalizme peşkeş çekenlere, askeri üsleri Ortadoğu halklarının katledilmesi için açanlara
inanmayın. Bunların imanları para,
kıbleleri beyaz saraydır.
Dört: İsrail’e karşı Filistin halkının davasını gerçek anlamıyla yıllardır savunan, emperyalizme karşı mücadelede şehit veren devrimcilerdir.
Devrimcilerin saflarında yer alalım.
Filistin sorunu emperyalizme karşı
kurtuluş mücadelesi sorunudur. Emperyalizme karşı verilen kurtuluş
mücadelesini büyütelim. Tüm Amerika, İsrail konsoloslukları önünde Filistin’de yapılan katliamı protesto
edelim. Gördüğümüz her Amerikan
askerinden, İsrail askerinden hesap soralım. Türkiye’yi onlara dar edelim.

Hırsız, Rüşvetçi, Mafyacı AKP
Gazi’de Boyunun Ölçüsünü Alacak
Bilindiği gibi AKP‘li Sultangazi Belediyesi çeşitli yol
ve yöntemlerle Gazi Mahallesi’ne girmeye, kurumsallaşmaya çalışıyor. Bunu da “hizmet götürüyoruz” adı altında yapıyor. Bu “hizmet”in kadrolaşma ile gerici tarikatları-takkelileri yaygınlaştırma, mafyacılara yol verme
olduğunu tüm Gazi halkı biliyor.
Gazi Halk Cepheliler bu gerçeği belediye yetkililerine iletip; “Burası Gazi, Cebeci’yle, Habipler’le karıştırmayın! Burada kanımız döküldü. Gazi devrimcidir. Bizimdir…” diyerek “Gaziye dönük bir kararda Gazi halkına, Gazi Halk Komitesi’ne bilgi verip, paylaşmalısınız”
uyarısında bulundular ve yetkililer buna katıldıklarını söylediler.
Ama böyle olmadı; 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan boş
arsa mafyacılara peşkeş çekilmek istendi. Bu gerçeği öğrenince Gazi Halk Meclisi’nin yer ihtiyacı da göz önünde bulundurularak arsaya konteynır yerleştirildi. Amaç mahalleye belediye eliyle mafyacı çetelerin yerleştirilmesini engellemekti. Belediye konteynırın kaldırılmasını istedi, kabul edilmedi. Arsayı gizli saklı mafyacılara verme girişimi boşa çıkan belediye, arsayı ihale usulü ile satacağını ihaleden 2 gün önce duyurdu.
Gazi Halk Cephesi buna izin vermedi. Halkın malının
çalınıp satılmasının hırsızlık olduğunu ve AKP'nin hırsız
olduğunu belirtti. İhalenin yapılacağı yere giden kişiyi 15’e
yakın işkenceci polis karşıladı. Çünkü Hacı Orhan ihbarcılık yapmış, polis çağırmıştı. İhaleyi düzenleyen belediye yetkilileri ile ihaleye katılanları Cepheliler uyara-

rak, tek bir çivi dahi çaktırmayacaklarını muhatabın kendileri olduğunu söylediler.
Açıklama yapan Gazi Halk Cephesi: "Kimse “benim
haberim yoktu”, “duymadım” diyemez. Orada bulunan herkes şahittir açıklamamıza. Gazeteciler ve meclis üyeleri
dahil. Sağlık merkezi olması gereken, bu konumlandırmaya sahip olan bu arsayı nasıl konut alanı ilan ettiklerini, mafyacılara peşkeş çekmeye çalıştıklarını tüm Gazi’ye tek tek anlatacağız. Afişlerini asacak, nasıl birer hırsız olduklarını anlatacağız. “Mübarek”, “kutsal” dedikleri bir ayda nasıl rüşvetçi, hırsız olduklarını anlatacağız
herkese. Sahtekârlıklarını, sahte Müslümanlıklarını duymayan kalmayacak. Yağma yok. Mahallemizin talan
edilmesine, hırsızlığa, çeteciliğe, yozlaşmaya, dinci gericiliğe izin vermeyeceğiz. Tüm hırsızları, rüşvetçileri, talancıları uyarıyoruz. O arsaya da, çaldığınız, sattığınız, talan ettiğiniz, tek bir arsaya da bir çivi dahi çakmanıza izin
vermeyeceğiz. Sıfatı, kimliği ne olursa olsun, bu herkes
için geçerlidir.
Bundan sonra böyle! Burası Gazi! Bizim, devrimcilerin, Gazi halkının" ifadeleriyle uyarısını tekrarladı.
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Devrimcilere Saldıranların,
Küfredenlerin Geleceği Yoktur!

TKP, Burjuva Siyasi Tarihine
Bir İlk Kazandırdı:

TKP son kongresinde ikiye bölündü… Türkiye
Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi’nde
“bir süre önce ortaya çıkan görüş ayrılığının
aşılamaması üzerine” 13 Temmuz tarihinde iki
ayrı kongre yapıldı. Aydemir Güler ve Kemal
Okuyan’ın da aralarında bulunduğu Atılım Kongresi “Sosyalist Türkiye İçin Dünden Yarına
TKP’yiz” sloganıyla Bostancı Gösteri Merkezi’de
toplandı.
Erkan Baş ve Metin Çulhaoğlu’nun başında bulunduğu 12. Kongre ise “Güçlü Örgüt, Büyük Parti,
Sosyalist Türkiye” sloganıyla Haliç Kongre Merkezi’nde
toplandı.
TKP’deki ayrılığın Erkan Baş ile Metin Çulhaoğlu’nun
öncülüğündeki grubun, Aydemir Güler ile Kemal Okuyan’ın Gezi Direnişi sırasındaki kararlarını eleştirmesiyle
ortaya çıktığı söyleniyor.
Erkan Baş-Metin Çulhaoğlu grubu partinin Haziran
eylemlerine müdahale etme ve örgütleme noktasında etkisiz
kaldığını savunurken, Aydemir Güler-Kemal Okuyan
grubu ise “direnişin manipülatif olarak tartışmanın
merkezine oturtulduğunu ve tasfiye için bir gerekçe olarak
ileri sürüldüğü” şeklinde eleştirilere yanıt verdiği ve
sonuçta da aynı gün iki kongrenin gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Atılım Kongresi Türkiye Koordinasyonu adına konuşan
Aydemir Güler şunları söyledi: “TKP, Haziran’ın en
önemli siyasi aktörü olduğunu ilan etmiş ve kanıtlamıştır,
yazmıştır, bir yıl içinde oluşturduğu literatür, külliyat
vardır. 1 yıl sonra, ‘Haziran Direnişi’nde başarılı mıydık’
türü skolastik, tuhaf kanıtı olmayan tartışmalar yapılabilmiştir TKP’de.” (Cumhuriyet, 14 Temmuz 2014)
TKP 12. Kongre’de konuşan Metin Çulhaoğlu ise
şu değerlendirmelerde bulundu: “Devrimci yükseliş için
olanaklar var, o zaman bu olanakların hakkını nasıl bir
partiyle verebiliriz? ‘Steril kalacağım’, ‘Şu dinamiğe
el atarsam sterilliğime halel gelir’ yaklaşımıyla mümkün
değil. Her siyasi dinamiğe cesaretle müdahale edeceğiz.
Partinin durumuna elbette üzülüyoruz. Epey itibar kaybettik.” (age)
Gerçekleşen iki ayrı kongrenin ardından toplanan
gruplar kendi aralarında bir protokol yaparak TKP
ismini kullanmama, ilerde anlaşabilirlerse tekrar
birleşme kararı aldıklarını açıkladılar.
Böylece TKP ülkemiz tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bu ilk devrim tarihine yazılacak bir ilk değildir.
Burjuva siyasetine bir ilk kazandırdılar. Aynı gün iki
ayrı yerde iki ayrı kongre düzenlediler.

Aynı Günde İki Ayrı
TKP Kongresi Yaptı
Gerekçeleri Başka Yerlerde Aramayın;
Gerekçe Çürümüş, Kirlenmiş
Beyinlerinizdedir
Biri diğerini “devrimci olmamakla” eleştiriyor. Diğeri
ise bunun “tasfiye gerekçesi” olduğunu belirtiyor. Ve
bu temelde de ayrılıp iki ayrı kongre topluyorlar.
Gerçek bunun neresinde?
Gerçek, TKP’nin komünistlikle, devrimcilikle hiçbir
ilgisinin olmadığıdır.
Gerçek, bugün TKP’yi devrimci olmamakla eleştirenlerin dünden bugüne TKP’nin devrimci olmayan
tüm pratiğinin içinde olduğudur.
Gerçek, bugünü eleştirenleri “tasfiye gerekçesidir”
diyerek suçlayanların, TKP’nin tüm düzeniçi pratiğinden
birinci dereceden sorumlu olduklarıdır.
Ayrılığın nedeni çürümededir.
TKP’nin geçmiş pratiğinden birkaç örneği sıralamak
TKP gerçeğini ortaya koymaya yeterli olacaktır. Bakın
bunların neresinde devrimcilik, komünistlik vardır.

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

Faşistlere Yöneltilmeyen Şiddet
Devrimcilere Yöneltildi
SİP’liler, 17 yıl önce kendilerinin de onayladığı
Çayan Mahallesi’ndeki gazete satışları takvimini defalarca
ihlal etmeleri ve defalarca uyarılmalarının üzerinden
on gün geçtikten sonra, Nurtepe halkına ve Devrimci
Halk Güçleri’ne provokatif bir saldırı düzenledi. İstanbul
genelinde toplanan 35-40 kadar SİP’li demir çubuklarla,
sopalarla, taşlarla kendilerini uyaranlara saldırdılar,
halktan insanları yaraladılar.
Kendiliğinden çıkan bir kavga falan değildi. SİP’liler
tarafından planlanmış, inceden inceye hazırlanmış bir
saldırıydı. Saldıran 35-40 SİP’liyi Nurtepe halkı ve
devrimciler en yakın SİP binasına kadar kovaladılar.
Nurtepe Halkı SİP’lilerden derhal saldırının nedenlerini
açıklamasını, yaralılardan, devrimcilerden ve halktan
özür dilemesi için beş (5) ay süreyle mahallelerinde
gazete dağıtmama cezasının verilmesini karar altına aldı.
O tarihten bugüne SİP’liler Nurtepe halkına ve Cep-

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ

23

helilere neden saldırdıklarının açıklamasını yapamadılar,
yapmadılar. Bunun yerine “Cepheliler dergi dağıtmamızı
engelliyorlar” diyerek yalan söylemeye devam ettiler.
Suçluydular. Karşı devrimci saldırıyla faşizme hizmet
etmişlerdi, davranışlarının nedenlerini halk ve devrimcilere
açıklayıp, suçlarını kabul edip özür dileme cesaretini
gösteremediler.

Devrimcilerin Katledilmesinden
Mutluluk Duyan Komünist Emlakçılar

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014
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“Devrimci demokrasiye gelince... Bu kesim uzun süredir
siyasi varlığını esas olarak cezaevleri gündeminde sürdürüyordu ve bu anlamda ülke siyasetinden düşmüştü. Kürt
devrimciliğinin burjuva demokratizmine doğru evrimi ile
devrimci demokrat alan iyice daralmış ve geriye bir de,
Türkiye solunda daha iri yapıların eleştirmenliğini iş
edinen lüzumsuz gruplar kalmıştı. Şimdi olan oldu. Devrimci
demokrasinin artık siyaset dışına düştüğünü söylemek
bile yersiz. Bu akım dönemsel olarak büyük bir tasfiyeye
uğramakta. Cezaevleri gündemi üzerinden faaliyet yürütülür, ama siyasal canlanma sağlanamazdı. Bu yolda
ısrar edenlerin tasfiyesi kaçınılmazdı. Elbette kanlı bir
tasfiye ve elbette aynı zamanda siyasetsizliğin tasfiyesi...”
“Devrimci demokrasinin tasfiyesi solcu olmayı değersizleştiriyor ve umutsuzluk aşılıyor. Diğerlerinin
alan boşaltması da, gerisinde dejenerasyon, inançsızlık
ve yine değersizleşme bırakıyor. (...) Solda inat ve
cesaret genellikle siyasal akıldan tecrit edilmiş olarak
bulunuyor. Daralan ve yozlaşan toplam alanı genişletmek
için inat ve cesareti akılla birleştirmek gerekiyor.”
Yukarıdaki yazı, 22 Aralık 2000 tarihini taşıyan (yani
daha 19 Aralık büyük hapishaneler katliamı sürerken)
bir dergide yayınlandı. Derginin adı Sosyalist İktidar.
Yazarı Aydemir Güler. Konumu; SİP Genel Başkanı.
Daha 19 Aralık katliamı sürerken, hapishane maltalarında kanlarımız dökülürken sözde komünist, “devrimci
demokrasi tasfiye oldu” diye sevinçten tepiniyor. Daha
katliam sürerken, “devrimci demokrasiden boşalan alanlar”ı nasıl parsellerim diye hesaplar yapıyor, akıl
veriyor, değerlendirme ve tahlillerde bulunuyor...
Nerede solculuk, nerede komünistlik? Bu kültürün,
ahlakın, ideolojinin solla, komünistlikle hiçbir ilgisi yoktur.
Parça parça sol kültüre sokuşturulan burjuva kültürü,
Avrupa hayalleriyle beslenen emperyalistlerin kültürü,
onları bu hale getirmiştir. Gece yataklarında rahat uyuma
adına, barlara çıkabilme adına, dayak yememe adına
üretilen teoriler, bu solu kişiliksiz, fırsatçı, siyasi ahlaktan,
devrimci duygulardan yoksun politikaların sahibi yapmıştır.
Benzer açıklamayı Ulucanlar Katliamı sonrası da yapmışlardı: “Ulucanlar devrimci demokrasinin de ölümüdür”
diye yazdılar o zaman da “örgütü cezaevinden yönetiyorlar...
Cezaevi gündemiyle varolmaya çalışıyorlar” diyen kontra
tahlillerinin solun beynine nasıl aynen girdiğinin de itirafıdır
SİP Genel Başkanı Aydemir Güler’in yazısı.
Yaklaşık 13 yıl önce bu değerlendirmelerinin üzerine

şunları söylemiştik:
“Tahlilleri de kendileri kadar çürümüştür. Elini
hiç bir taşın altına koymayan, kendini ateşe atmayan
bu uslu-akıllı solculuk, sol adına herşeyi çürütmeye
çalışmıştır. Bu kültürü yıkacağız. Neye malolursa
olsun... Cesetlerimiz üzerinde hesap yapanlar... daha
çok öleceğiz. Eğer hala bıkmamışsanız, hala hayattan
bir şey öğrenemediyseniz, daha çok “devrimci demokrasinin nasıl tasfiye edildiğini” yazacaksınız. Zavallılar,
biçareler...” (7 Ocak 2001, HÖP açıklamasından)
122 kez öldük. Daha da öldük. Komünist emlakçıların
tahlillerinde öldürüp tasfiye ettikleri devrimci demokrasiyi
oligarşi bitiremedi. İçeride de dışarıda da ölen, direnen,
savaşan bizdik. Komünist emlakçılar ise akıllı solculuk
yapmayı sürdürdüler. İçten içe çürüdüler. Yaşayan ölüye
döndüler. Dahası komünistlik yapıyoruz adına halklarımızı, kendi kitlelerini aldatmaya devam ettiler. İşte geldikleri nokta.

F Tiplerinden, Direnişten Kaçan TKP
Mihri Belli’nin Konuşmasını Sansürledi
TKP Mihri Belli’yi Kuruluş Kongresi’ne davet etti.
Mihri Belli Kongre’ye yazılı bir açıklama sundu. Mihri
Belli’nin F Tipi ile ilgili yazdığı bölümler sansürlenerek
okundu.
Mihri Belli o zaman maruz kaldığı bu hakaret için
şunları söyledi: “SİP'lilerin şovmen yanları kuvvetli.
Biz konuk olarak konuşma olanağı bulamadık. Başta
Aydemir Güler, konuşmacılar solcu söylemde birbirleriyle
yarıştılar. Ancak söylenenlerde önemli eksiklikler vardı.
Örneğin F Tipi cezaevlerinin tecrit hücrelerine sokulmaya karşı direnen mahpusların açlık grevi ve Ölüm
Orucu eylemi hakkında tek sözcük çıkmadı konuşmacıların ağzından. Benim mesajım okunurken de ‘Mahpusun, eli kolu bağlı insanın çaresizlik içinde başvurmak
zorunda kaldığı açlık grevi, Ölüm Orucunu bile kan
içinde boğdular’ cümlesi okunmadan sondaki paragrafa
geçildi. Bu saygısızlıktı besbelli. Ama aynı zamanda
SİP yönetiminin bu eylem karşısında nasıl bir tutum ve
davranış içinde olduğunu dışa vuruyordu.” (Odak,
Aralık 2001/ alıntı-Büyük Direniş ve Sol-sayfa 407)
F tipi demek, direniş demek, ölüm orucu demektir.
Sen bu süreçte TKP olarak ne yaptın sorusu demektir.
Buna verecekleri cevap yoktu. Bunun için el çabukluğuyla
Mihri Belli’nin konuşma metnindeki bölümleri atlayarak
okudular. En basitinden ahlaksızlıktır bunun adı.

Utanç Verici Bir Durum:
Halk SİP’i Yuhaladı
19 Aralık Katliamı’ndan önce Ankara'da F Tiplerini
protesto etmek için yapılan eyleme polis ve sivil faşistler
coplarla, gaz bombalarıyla saldırdı. SİP’liler binalarına
sığınmak isteyen 50-60 yaşlarındaki TAYAD’lı aileleri
kapılarını kilitleyerek içeri almadılar. Bunun üzerine

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

binlerce kişi hep bir ağızdan o günkü SİP’i yuhaladı.
Bu tarih sizin, bu utanç sizin. Halkın yuhalamasına
faşizmin övgüsüne mazhar oldunuz.

NATO Türkiye’de TKP Tatilde
2004 yılında emperyalizmin halka karşı savaş örgütü
olan NATO zirvesi ülkemizde yapıldı. Yüzlerce örgüt
NATO’ya karşı eylemler yaparken TKP gençlik kampına
gitti. TKP’nin komünistliği bundan ibarettir. Bugüne
kadar mücadele adına solun tarihine kazandırdığı olumlu
tek bir olay yoktur. Sol adına utançla anılacak tarihler
TKP’lilere aittir.

TKP’yi Örnek Gösteren Halk Değil
Tayip Erdoğan ve Valileri Oldu
2013 1 Mayıs’ında AKP Taksim’de 1 Mayıs’ı yasakladığını açıkladı. Devrimci, demokrat, ilerici yüzlerce
kurum herşeye rağmen Taksim’e çıkacaklarını açıklamasına
rağmen TKP 1 Mayıs’ı AKP’nin istediği yerde, Kadıköy’de
kutladı ve tüm AKP’liler tarafından, İstanbul Valisi ve
Emniyet Müdürü tarafından kutlandı. Örnek gösterildi.
Aynı TKP bir yıl önce devrimcilerin bedeller ödeyerek
kazandıkları ve yasal hale getirilen Taksim Meydanı’nda
kutlamıştı 1 Mayıs’ı.
1 Mayısları devletin istediği yerde kutlayan TKP,
devletin çizdiği ve istediği kadar da solculuk yapmaktadır.

Devrimci Eylemi Anlayamayan
Kafa Yapısı Zaman Gazetesi’nin
Kafa Yapısıyla Düşünüyor
DHKC’nin Dikmen’deki polisevi eylemi sonrası
TKP’nin yayın organlarından Sol Gazetesi, “İstihbarat
Nerede” diye kocaman puntolarla Başbakanlık Danışmanın twitter da sorduğu soruyu başlık yaptı. Diyordu
ki Sol Gazetesi: “Bu kadar istihbarat var, (İti, MİT’i,
polisi, JİTEM’i, CIA’sı, MOSSAD’ı…) adım başı kameralar, tüm telefonlar dinleniyor... Nasıl bütün bunları
atlatarak başkentin göbeğinde hem de en iyi korunan
Emniyet Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’na roketatarlı eylem yapıldı...” Ve devam ediyor: “Eyleme
göz mü yumuldu?” diye sorarak, Zaman Gazetesi’ni
referans alan haber ve yorumlar yaptı.
Devrimci eylem üzerinde şaibe yaratan bu anlayış
kendi beyniyle değil kontranın beyniyle düşünüyordu.

Yüzünüzü Burjuvaziye Değil
Devrimcilere Halka Dönün
TKP’yi bölen, kitlelerin, mücadelenin dışına atan
gerçeklik yukarıda kısaca sıraladığımız örneklerde
saklıdır.
Devrimcilere saldıran, direnişten kaçan, devrimcilerin
cesetleri üzerinden siyasal hesaplar yapan, kontranın
beyniyle düşünen bir anlayışın gelişme şansı yoktur.
Kitleleri kucaklama şansı yoktur.

TKP yöneticilerinin vurgulamayı çok sevdikleri bir
kavram vardır: Siyasal akıl.
TKP yöneticileri kendilerini siyasal akıllı görürler.
Solun akıl hocalarıdır. Öylesine akıl doludurlar ki direnmeden, çatışmadan, kendini dövdürmeden, tek
bir tutsak vermeden Türkiye topraklarında, faşist bir
ülkede siyaset nasıl yapılır noktasında zengin bir birikim
sahibidirler.
Evet biz direnerek öldük. 44 yıllık tarihimizde 600’ün
üzerinde şehit verdik... Ama yaşıyoruz. Emperyalizmin
ve işbirlikçisi oligarşinin en önemli hedeflerinden birisi
olmaya devam ediyoruz.
Akıllı solcu, komünist emlakçı TKP ise direnmeden
ölmüştür. Tatillere giderek emperyalizmin akıllı solcusu
olmak, AKP’nin gösterdiği yerde 1 Mayıs yapmak, oligarşinin aferinini almak sizi kurtarmadı. Emperyalizmin
ve işbirlikçilerin size açtığı sınırlarda yaşarken öldünüz.
Biz değer ve gelenekleri bedeller ödeyerek kazandık.
Hırsız TKP ise kendine ait olmayan isim ve değerleri
çalma yolunu seçmiştir.
Biz alanları, mevzileri çatışarak, kafalarımızın, kollarımızın kırılması, gözaltı ve tutsaklıklar pahasına kazandık.
Akıllı solcu TKP, “kendini polise hiç dövdürmeden”
elde etti o alanları. Alanlar yasak değilken herkesten
öndeydi. Oligarşi o alanları yasakladığında ise oligarşinin
izin verdiği yerleri tercih etti.
Son söz de Haziran Ayaklanması sürecine ilişkin.
“Atılım Kongresi”nde konuşan Aydemir Güler “TKP,
haziranın en önemli siyasi aktörü olduğunu ilan etmiş
ve kanıtlamıştır, yazmıştır...” diyor.
Direnişten öcü gibi korkan, adını bile anmak istemeyen
TKP’nin Haziran ayaklanmasında kanıtladığı tek gerçeği
direnişi olabildiğince dar sınırlara hapsetmek ve bitirmektir. Bunun için diğer reformist sol gibi elinden
geleni yapmıştır. Ancak ayaklanan ve faşizme öfkeli
kitleler TKP ve diğer reformistlerin peşinden değil Cepheliler’in, devrimci politikaların peşinden gitmiştir.
Şimdi her ikisi de TKP adını kullanmayacaklar. Kendilerine şuan hangi isimle hitap edeceğimizi bilemiyoruz.
Ancak bildiğimiz bir gerçek var ki faşizmle yönetilen
bu ülke topraklarında devrimcilik yapmak, solculuk
yapmak yürek ve cesaret ister. Ama herşeyden önce
ahlak ister, dürüstlük ister. Buna sahip olmayanlar
isimleri ne olursa olsun emperyalizme ve oligarşiye
hizmet etmekten kurtulamazlar.
Siyasal mücadelede ara yol yoktur. Ya düzenden yanasınız ya devrimden. Ya burjuvaziden yanasınız ya
proletaryadan. Ayrılığa gerekçe mi arıyorsunuz burada
arayın. Göreceksiniz ki gırtlağınıza kadar düzenin içindesiniz. Burjuva ideoloji ve kültürünün batağındasınız.
Çıkmak için yüzünüzü devrimcilere, halka dönmekten
başka çareniz yoktur.
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Makul Kürt Politikacı Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş

Burjuvazinin Övgüsüne Mazhar
Olmaktan Şüphelenmiyorsanız
Durduğunuz Yere Bir Kez Daha Bakın!..

Burjuva Basından Manşetler
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- “Demirtaş'tan yeni yaşam çağrısı”, “Bayrak hepimizi temsil ediyor”
(Milliyet, 16 Temmuz 2014)
- “Demirtaş iyi gidiyor”
(Ahmet Hakan, Hürriyet)
- “Demirtaş'ın yükselişi”
(Yalçın Doğan, Hürriyet)
- “Tıpış tıpış değil heyecanla gidin” (Milliyet, 17 Temmuz)
- “Duygu ile aklın sentezi: Selahattin Demirtaş” (Cüneyt Ülsever, Yurt
Gazetesi)
- “Demirtaş çoktan kazandı”
(Aslı Aydıntaşbaş, Milliyet)
- "Böylesine kaliteli bir Kürt
aday" (Nuriye Akman, Zaman)
- “Başka partilerin de ‘acaba’ diye
düşündüğü biri” (Ruşen Çakır, Vatan)
- “Gönlümün cumhurbaşkanı”
(Cengiz Çandar, Radikal)
- “AKP'ye oy veren düşmanımız
değildir” (Hürriyet)
- “Otoriter lidere alternatifim”
(Hürriyet, 14 Temmuz 2014)
- “AKP'nin Demirtaş alerjisinin
nedeni” (Mehmet Y. Yılmaz, Hürriyet)
- “Bayrağın onurunu korurum”
(Hürriyet, 16 Temmuz 2014)
- “Selahattin Bey'in 'en'leri”
(Hayko Bağdat, Taraf)
- “Selahattin Demirtaş ile yeni
umutlar” (Nazlı Ilıcak)
- “Birlikte dans edelim”
(Cumhuriyet, 18 Temmuz 2014
- “Bu sivil çağrı iyi geldi” (Can
Dündar, Cumhuriyet, 18 Temmuz 2014)
- “Çankaya onay makamı olmaz”
(Milliyet, 17 Temmuz 2014)
- “Seçilirsem Allah ona yardım etsin” (Taraf, 15 Temmuz 2014)

Son günlerde burjuva basında
bir Selahattin Demirtaş güzellemesi almış başını gidiyor...
Öve öve adeta yere göğe sığdıramıyorlar...
Ne oldu acaba bu burjuva
köşe yazarlarına? Hürriyet, Milliyet, Taraf gibi gazetelere ne
oluyorda Demirtaş’ı bu kadar
övüyorlar? Öyle ya, bilimsel
gerçektir: Hiçbir şey nedensiz
değildir...
O halde Selahattin Demirtaş’ın bu kadar övgülere mazhar
olmasının da mutlaka bir nedeni
vardır. Olmalıdır...
Bakıyoruz, Taraf Gazetesi’nden Hayko Bağdat “Selahattin Bey’in ‘en’leri” başlıklı
bir güzelleme kaleme kalıyor...
Olumsuzluk anlamında iki başlıkta aslında yine de bir olumluluğu ifade eden sözlerin dışında
yazısında hep bir güzelleme yazıyor:
“Kafası çok net. Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi çok denklemli bir dönemeçte ne yaptığını, niye yaptığını, adaylığının
getireceği faydayı, zararı hiç
çekinmeden tarif ediyor. Hiçbir
kaçamak cümle kurmuyor.
- HDP’nin temsil ettiği kesimlerin “reis”i falan değil. Tam
tersine partinin mutfağında pişirilen demokrasi ve özgürlük
taleplerinin sesini yükseltme
mücadelesinde iyi bir anlatıcı.
- Kendi tabanı ile arasında
inanılmaz bir bağ var. Çok seviliyor. Çok mütevazı. HDP’yi
oluşturan kesimler, en parlak
çocuğunu yollamış seçime.
- Ötekileştirilen kesimlerin
birlikte ilk defa bu kadar yüksek

bir makama talip olmasının heyecanını taşıyor. Adaylığını sembolik
görmüyor. Seçim süreci boyunca elde
edeceği her kürsüden bir derdi anlatacak. Bu söylemi ne kadar insana
duyurabilse o kadar başarılı olacağını
düşünüyor.
- Süslü ve karmaşık cümleler kurmuyor. Lafı eğip bükmüyor. Hep gülümsüyor.
- Erdoğan’dan korkmuyor, çekinmiyor. Amiyane tabirle “gidere gider”
yapmayı iyi biliyor.”
Ne oluyordu acaba bu Taraf Gazetesi’ne... Fetullah Gülen’den kopup
da HDP rotasına mı girmiştir? Yoksa
başına taş mı düşmüştür? Bunca güzelleme asla nedensiz değildir, olamaz...
Benzer güzellemeler aynı biçimde
Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan ile
aynı gazeteden Mehmet Y. Yılmaz’dan da geliyor... Keza yine Hürriyet baş sayfadan yer ayırıyor Demirtaş’a ve uzun röportajlar yapıp
tam sayfa sunuyor... Yine Milliyet
yazarlarının da tavrı farklı değil.
Özellikle Aslı Aydıntaşbaş’ın yazdıkları...
“Salı günü annemi aradığımda,
kulaklarıma inanamadım.
Figen Hanım, bütün Beyaz Türk
asaletiyle Etiler’den bildiriyordu:
“Demirtaş’ın basın toplantısını izledim. Valla bayağı heyecanlıydı...”
Sonra duraksadı: “Belki oy bile verebilirim.”
Her şey olur, bu olmaz diye düşünüyordum. Anneme haksızlık etmişim. HDP adayının Salı günü yaptığı coşkulu değişim çağrısı, 30
Mart’ta % 76 CHP’ye oy veren Beşiktaş’ta bile yankı bulduysa, bu
memlekette gerçekten umut var demek.
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Bu yüzden yaklaşan
cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili umutsuz
değilim. Hem de hiç.
İster % 56’yla Tayyip
Erdoğan, ister 2. turda
Ekmeleddin İhsanoğlu
kazansın. Onlar sadece
tabeladaki skorlar.
Bana göre seçimin
galibi çoktan belli. O
da Türkiye’de demokrasi ve değişim talebinin tabeladaki
bütün skorların ötesinde bir özgül
ağırlığı olduğunu gösteren Selahattin
Demirtaş’tır.
Demirtaş, Kürt hareketinden gelmesine rağmen bu hareketin çok
daha ötesinde bir “gökkuşağı koalisyonu” kurmak için kolları sıvamış
durumda. Demokrasi talebini en kuvvetli dile getiren lider. Bu yüzden
de, Cengiz Çandar’dan Fatih Çekirge’ye, Rakel Dink’ten Oray Eğin’e
rengârenk bir kitlenin desteğini aldı.
Bu bir mesajdır. HDP’nin Çankaya’ya çıkma ihtimali olmayabilir.
Ancak Demirtaş’ın oyunun % 10’u
geçmesi, hem Tayyip Erdoğan, hem
de Kemal Kılıçdaroğlu’nu sıkıştıracak, eninde sonunda inandırıcı bir
değişim ve demokrasi ajandasına
mecbur kılacaktır.
Kürt hareketini de benzer bir biçimde daha geniş ve merkeze yakın
bir Türkiye gündemini kucaklamaya
itecektir.”
Hürriyet yazarlarının ve hatta Yurt
yazarlarından Cüneyt Ülsever’in dahi
aynı içerikteki övgülerini alan Selahattin Demirtaş’ın oturup bir kez
değil bin kez daha düşünmesi gerekir. Ancak Demirtaş’ın bunları düşüneceğini pek sanmıyoruz...
Önceki sayımızda cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazdıklarımızla
birlikte düşündüğümüzde, Demirtaş
aslında yönünü de hedefini de belirlemiş görünüyor. Düzen içinde ve
düzeni sağlamlaştıracak, düzene güven verecek bir “siyasetçi”...
Demirtaş burjuva ülkelerin hepsinde, başta da Amerika'da "image
maker" denilen burjuva siyasetçilerin

herkes tarafından kabul gören, makul
siyasetçi tipi çizdiği çizgide ilerliyor.
Yüzünde sürekli bir gülümseme, esprili bir konuşma tarzı, gazetecilerin
sorduğu sorulara verdiği cevaplarıyla
bol bol övgüler alıyor, dahası gazetelere manşet oluyor.
Burjuva köşe yazarlarının bu kadar
övgüsünün Demirtaş'ın hitabet gücü
veya ürettiği politikalar olmadığı çok
açık bir gerçektir... Burjuva kalemşörler sınıf çıkarlarına hitap etmeyen hiçbir şeye alkış tutmazlar.
Patronlarının çıkarlarına ters olan
düşünceleri, kişileri yok etmek için
ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
İşte bu köşe yazarları eğer birini
övüyorlarsa bunda kendi sınıflarının
çıkarına bir şey gördüklerindendir...
Kaldı ki övgülerinin içeriğine baktığımızda da bunu görebiliyoruz...
Sadece iki köşe yazarından yaptığımız alıntılara gözatıldığında gördüğümüz şudur: Demirtaş kazanmayacak, ancak burjuva siyaset arenası
kazanacak... Demokrasicilik oyunu
çok daha rahat oynanabilecek... “Erdoğan'a kafa tutan biri yoktu... Şimdi
bunu yapan biri var...” diyorlar... Bu
da doğru değil, gerek Kılıçdaroğlu
ile, gerekse faşist Devlet Bahçeli ile
birbirlerine söylemedikleri küfür,
yapmadıkları hakaret yoktur...
Ancak onların amacı Demirtaş’ı
aynı kulvara sokmaktır. Demirtaş bu
konuda elinden gelenin en iyisini
yapıyor; düzenin bekasına da karşı
çıkmıyor... Bayrağa sahip çıkıyor...
Her kesime hitap ediyor... Öyle ki
Cengiz Çandar'dan Fatih Çekirge'ye
kadar her kesimden yazarın desteğini
alıyor. Gören de Çandar ile Çekirge'nin tekellerin çıkarından başka

bir şeyi savunduklarını sanacak... Her
ikisi de burjuva gazeteciliğinin dansözleri olmalarına
rağmen, bir başka
burjuva kalem tarafından farklılıkların temsilcileri gibi
gösterilebiliyorlar.
Çünkü burjuva siyaset sahnesi böyle
bir aldatmanın, yönlendirmenin ve sahte umutlar pompalamanın sahnesidir.
Şimdi bu sahnede yer bulmaya
çalışan Demirtaş' a da aslında biçilen
rol demokrasicilik oyununda bir
figür olmanın ötesinde değildir. Zaten
açıkça da söylüyorlar “o gönüllerde
şimdiden kazandı” diye... Yani önemli
olan onun kazanması ve söylediklerini
hayata geçirmesi değil, kitlelerde düzen içi yeni bir "umut" yaratmasıdır.
Burjuva siyaset sahnesinin devamının
sağlanabileceği ve burda yeni oyunlar
sergilenebileceğinin güvencesi olarak
bakıyorlar.
Bu nedenle Erdoğan'ın tescilli
köşecisi Akif Beki'den de Gülen'in
koltuğunda yer bulan Nazlı Ilıcak'tan
da övgüler alıyor. Hatta "yandaş
basın" denilen gazetelerden bile övgüler alıyor. Hepsinin ortak isteği
ve beklentisi düzenin boşluğunu
hissettiği burjuva muhalefetinde
yerini almasıdır. Sabah Gazetesi’nden Mahmut Övür bunu çok açık
olarak dile getiriyor:
"...Demirtaş'ın sandıktaki başarısı
yeni bir muhalefet aksının da işareti
olabilir. Yüksek oy almasını birileri
"pazarlık gücü olarak kullanacak"
diye yorumlayabilir ama işin en
önemli yanı "siyaset"in güçlenmesi..." (18 Temmuz 2014 Sabah Gazetesi)
Burjuvazinin cephesinden elbette
bu beklentiler hep vardı ve olacaktır.
Fakat HDP de, Selahattin Demirtaş
da söylemde ne kadar halkçı görünürlerse görünsünler, ne kadar sol
söylemlerle her kesime hitap etmeye
çalışırlarsa çalışsınlar, aslında onlar
da tam bu sonucu yaratmak istiyor-

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

27

lar... Burjuva siyasi arenaya kendilerini kabul ettirmek ve bu arenada
kendilerine yer bulabilmek... Ve burjuva sahnesinden kendi uzlaşmacı
politikalarını sergilemek... Ve kendisinin söylemiyle "muhalefet boşluğunu doldurmak"...
Görünen o ki bunda başarılı da
olmuşlar... Burjuvazi Demirtaş'ın
kendileri için bir tehlike değil, tersine
güç veren biri olduğunu görüyor ve
bunu alkışlıyor. Demirtaş da bunu
göstermek için çırpınıyor...
"Bağlamadan başka bir şey çalmayan" gibi apolitik sloganlarıyla,
vizyon konuşmasında sadece bir kez
Kürt demiş olmasıyla, makul, sakin
ve kapsayıcı görünümüyle kendini
düzene kabul ettirmek için çırpınıyor.
Bu çırpınış elbette sonuçlarını ve-

riyor. Ancak bu sonuçlar Türkiye
halkının bütünü için de Kürt halkı
için de hayırlı sonuçlar değildir.
Halkları iliğine kadar sömüren, faşist
baskılarla ezen sistemin devamını
sağlamak, bu sistem içinde kalarak
onun siyasi arenasını güçlendirmek
halka değil, egemenlere, burjuvalara
ve tüm sömürücülere yarar... Bu
kadar övgü ve manşetler yer vermenin
nedeni de bundan başka bir şey değildir.

Sonuç olarak;
1- HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı
Selahattin Demirtaş, düzenden kabul
görmek için elinden geleni yapmaktadır.
2- Bujva siyasetinden yaşanan tıkanıklık ve alternatifsizlikde Demir-

taş’ın bu çabaları, burjuvazi için can
simidi olmuştur.
3- Burjuva basının köşe yazarları
da Selahattin Demirtaş’ı bugüne
kadar oluşmuş, “ön yargıları” kırarak
“makul” bir politikacı olarak kabul
ettirmek için elinden geleni yapıyorlar.
4- Tüm ‘övgüler’in ortak amacı
sadece Selahattin Demirtaş’ın değil,
bütün olarak Kürt halkının ve düzen
dışı sol kesimlerin düzen içi muhalefete yedeklenmesidir.
5- Düzen çürümektedir. Oligarşinin yönetememe krizi daha da derinleşecektir. Selahattn Demirtaş’ın
da o kulvarda yerini alması düzenin
muhalafet boşluğunu asla doldurmayacaktır... Çünkü halkın sorunlarının
çözümü bu düzenin dışındarır. Bu
düzen halka hiçbir şey veremez...
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İşçinin Emekçinin
Direnişini Büyük Bir
Sabırla Büyütüyoruz
Devrimci İşçi Hareketi 16 Temmuz’da Kıraç- Kuruçeşme Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda
masa açtı. Masada Yürüyüş Dergisi, İşçi Hareketi
Gazetesi, İşçi Hareketi Soma Özel Sayısı,
'İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız' Eğitim dizisi ve
Kahraman Altun’un “Kavgamın Çırağı Olmak
İsterim” isimli şiir kitabının da bulunduğu masada, 200 adet "Taşeronluk Patrona Cennet,
İşçiye Cehennem" başlıklı bildiri dağıtımı yapıldı
ve halka taşeron sistem hakkında bilgi verildi.
Aynı gün içerisinde İşçi Hareketi Gazetesi dağıtımı yapan DİH’liler, bir saat süren kapı çalışmasında 7 adet İşçi Hareketi Gazetesi’ni
emekçilere ulaştırdı. Akşam ise Kıraç Yenimahalle’de aile ziyaretinde 'Michael Collins / Özgürlüğün Bedeli' isimli film izlendi. Altı kişinin
beğeniyle izlediği film hakkında sohbet edildi.
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Filistin Halkının Katili
İşbirlikçi AKP ve İsrail’dir
Hesap Soracağız!
Gazi Mahallesi’nde 21 Temmuz’da Katil İsrail’in Filistin
halkına yaptığı zulme karşı Gazi
halkı, direnen Filistin halkı için
sokaklardaydı. Yürüyüş öncesinde Halk Cepheliler tarafından
masa açılıp, akşamki yürüyüş
için bildiri dağıtımı ve sesli çağrı
yapıldı. Eylem Eski Karakol’dan
başlayıp Gazi Cemevi önünde
sonlandırıldı. Eylemde sık sık
“Filistin Halkı Yalnız Değildir”,
“Katil İsrail İşbirlikçi AKP”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş!” sloganları atıldı.
Ayrıca Gazi Cemevi önüne gelindiğinde Tayyip Erdoğan kuk-

lası ile İsrail-ABD bayrakları
yakıldı. Eyleme 200’ün üzerinde
insan katıldı.

Direnişimiz ve Emeğimiz
Filistin Halkı İçindir
Direnen Sarıyer İşçileri, Filistin halkıyla dayanışmak için
21 Temmuz’da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: "ABD
Emperyalizminin Ortadoğu’daki
karakolu İsrail’in Filistin halkına
yaptığı zulmü ve acımasızca saldırısını şiddetle kınıyoruz. Direnişimizin 39. günü katil İsrail'e
karşı mücadele veren Filistin
halkı içindir” denildi.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
PARASIZ ELEKTRİK
BİR HAKTIR!
Ülkemizde elektrik kesintileri bitmek bilmez. İktidarlar tarafından sürekli elektrik açığı gündemde tutulur.
Halkın ihtiyacına cevap vermemek
için ya enerji sıkıntısı olur, ya da
"elektrik kaçak kullanılıyor" bahaneleri olur. Halkın üç kuruşuna utanmadan göz dikilir.
Son günlerde Kürdistan'da elektrik
kesintilerine karşı halk öfkeli ve
ayakta... Öfkelerinde, eylemlerinde,
taleplerinde Kürt halkı haklıdır. Mardin'de, Kızıltepe'de, Mazıdağı'nda,
Nusaybin'de, Diyarbakır'da, Çınar'da,
Bismil'de, Şırnak'ta, Silopi'de Uludere'de, Batman'da, Urfa'da, Akçakale'de, Van'ın Erçiş İlçesi’nde ve birçok mahallede halk elektrik kesintilerini protesto ediyor...
Kürt kentlerinin birçoğunda elektrik
dağıtım şirketleri tarafından keyfi biçimde süreklileşen elektrik kesintileriyle
halk mağdur ediliyor. TEDAŞ ve kendisine bağlı illerdeki kurumları MİT'e,
polise, JİTEM'e çalışan halka düşman
kurumlar niteliğindedir. Çünkü birçok
ilde bu kurumlarda çalıştırılanlar yerel
işbirlikçileridir. Kürt halkı bunu bilir,
kendilerine bir yararı olmayacak kurumlar olduğunun da bilincindedir.
TEDAŞ senelerdir halkı yağmalayan,
sömüren bir kurum niteliğindedir. En
ücra yerlere bile elektrik götürmekle
övünen iktidar halkın basit ama en temel sorununu çözememektedir. Ve halkın cebinden çıkan paralarla elektrik
santralleri yapılıyor. Buna rağmen,
elektrik halka eziyete dönüştürülüyor.
Kürdistan'da peşi sıra illerde devam
eden eylemler gün geçtikçe büyüyor.
Mardin Kızıltepe'de, Mazıdağı'nda ve
Nusaybin ilçelerinde halk tepkisini
dile getirdi. Kızıltepe'nin Cumhuriyet
Mahallesi’nde bulunan DEDAŞ'ın binasını yüzlerce kişi biraraya gelerek bastı. Binada bulunan elektrik tellerini
barikat yaparak, binaya çıkan halk tüm

yolları trafiğe kapattı, DEDAŞ'a yürüyerek binayı taşladı. TOMA ve polis
devreye girdi. DEDAŞ binalarını korumaya aldı. Aynı günlerde Diyarbakır'ın Çınar İlçesi’nde de halk elektrik
kesintilerini protesto etti. Mardin-Diyarbakır karayoluna yürüyen halk, lastikler yakarak yolu trafiğe kapattı. DEDAŞ binasına doğru yürüdü. Binanın
kapısını kırarak halk içeri girdi. İçerde
bulunan masa, sandalye ve bilgisayarları tahrip ederek tüm evrakları yaktı.
Yine bina önünde bulunan bir aracı tahrip ederek eylemlerini sürdüreceklerini söylediler. Bunun üzerine DEDAŞ
hemen şehre elektrik vermeye başdı.
Oysa günlerdir ilçede elektirik kesintisi yapılmaktadır.
Şırnak'ta, Silopi'de yine DEDAŞ binaları polis tarafından korumaya alındı. Günlerdir devam eden elektrik kesintisine karşı halk Habur yolunu trafiğe
kapattı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi (DEDAŞ) binasını basar ve
içerideki malzemeleri ateşe verdi. Yolun trafiğe kapalı olmasından dolayı
AKP’nin polisi saldırıya geçti. Bu saldırıda gaz bombası, tazyikli su kullandı. Halk polisin saldırısına sessiz kalmadı ve ellerine aldıkları taşlarla cevap
verdi. Polis ile halk arasındaki çatışma
saatlerce sürdü.
Şırnak'ın Uludere İlçesi’ne bağlı
Hilal ve Şenoba beldelerinde Dicle
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin
elektrik kesintileri üzerine halk eylem
yaptı. Uludere Trafo Merkezi’nin
önünde biraraya gelen halk bu keyfiliğe son verilmesini istedi. Eylem sırasında savaşa gider gibi, çok sayıda
asker bina önüne sevk edildi.
Diyarbakır'ın ilçelerinde biraraya
gelen yüzlerce çiftçi DEDAŞ'a karşı
eylem yaptı. Hem de kullanmadıkları elektrik için ceza kesilmesini protesto etmek için. Şirketin binasını işgal ettiler. Çiftçilerin aylardır abo-

neliklerinin olmamasına rağmen cezalar kesilmektedir. Oysa aylar öncesinden Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker mahkeme kararına
rağmen halkı kandırmış ve mahkeme
kararını uygulatmamıştır. DEDAŞ
binasını işgal eden çiftçilere polis gazla saldırmıştır. Hem halkı kandırıyor
hem de saldırıyorlar.
Batman'da da DEDAŞ'ın aynı keyfiliği söz konusuydu. Halk DEDAŞ çalışanlarını trafoya kilitleyip araçlarına
el koyarak eyleme geçti. Urfa'nın Akçakale İlçesi’nde çiftçiler yaşanan
elektrik sorunlarından kaynaklı trafo
dağıtım merkezini bastı. Bunun üzerine askerler çiftçilere saldırdı. Halk
saldırıya taşla, sopayla cevap verdi.
Birçok çiftçi ve iki asker yaralandı.
Birçok il, ilçe ve mahalleye DEDAŞ yetkilileri giremedi. Çünkü halkın direnişiyle karşılaştı. Taşlarıyla,
sopalarıyla halk cevap verdi. Bazı yerlerde DEDAŞ çalışanları rehin alındı. Sadece Urfa'da 17 tane DEDAŞ'a
ait araç tahrip edildi. Van'ın Erciş İlçesi’nde VEDAŞ binasının üzerine 5
Temmuz'da giden halk binayı bastı ve
elektrik kesintilerine çözüm bulunmasını istedi.
Kürdistan illerinde haziranın son
günlerinde TEDAŞ'a karşı başlayan eylemler sürüyor. Parasız bir hak olan
elektrik halk için sömürü aracına dönüşmüştür. Tüm derelerimizin, nehirlerimizin üzerine hidroelektrik santralleri kuran egemenler halkın elektriği
rahatça kullanmasına izin vermemektedir. Sadece tekeller için, zenginler için
elektriği kullandırtıyorlar. Sermaye
için, burjuvazi için elektrik var. Ama
halkın aydınlanmak için kullandığı bir
lamba için bile elektrik yok. Kullandığında ise kat be kat borçlandırılıyor.
Çünkü bu parayı ödeyebilecek bir
geliri yok. İş desen, iş yok. Para desen,
para yok. Yalnızca açlık ve sefalet var.
Bu açlık ve yoksulluk içinde halktan
onca paralar isteniyor, iktidar hem
halkın elektrik sorununu çözmüyor,
hem de eyleme geçen halka polisiyle,
askeriyle saldırıyor ve üstüne üstlük
“kaçak elektrik kullandın” diyerek
yüksek miktarlarda cezalar kesiyor,
para istiyor. AKP elektrik kesintileriyle
büyük karlar kazanmak peşindedir.
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AKP iktidarı böyle elini kolunu sallaya sallaya istediğini yapamaz. Kürt halkını, mevcut olanakları kullandırtmayarak, ihtiyaçlarını gidermeyerek halkı
kendisine muhtaç hale getirmeye çalışıyor. Dağlarda gerillanın silahları susturmasıyla AKP’nin halka dönük bu
tür saldırıları daha çok artmıştır. Bu
derece pervasız davranmayan iktidar
eline fırsat geçince de temel haklar için
bile haydutça saldırmaya başlamıştır. Siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel açıdan
Kürt halkını boğmaya, yok saymaya
yönelmektedir. Öyle ki elektrik kesintileriyle halkı yıldırmaya, kendisine bağımlı hale getirmeye çalışmaktadır.
Kürt halkı direnen bir halktır. Bundan
dolayı oligarşi ve onun vahşice saldırıları halkı dize getiremeyecektir.
Oligarşinin ne tankları, ne panzerleri, ne polisi, ne askeri, ne biber gazları,
ne elektrik ne de su kesintileri Kürt halkını teslim alabilecektir. Çünkü Kürt
halkı tüm bu saldırılara karşı aşılıdır.
Kürdistan'daki elektrik kesintilerine
karşı verilen mücadele haklıdır. Ancak
direne direne, DEDAŞ binalarını alt üst
ederek saldırıları önleyeceklerdir. Çünkü elektrik satılamaz, satın alınamaz; halka ait bir haktır.

Sonuç olarak;
1- Kürt halkının DEDAŞ'a dönük eylemlerini destekliyoruz, sonuç alana kadar sürmelidir.
2- Onca kesilen para cezalarını halk
ödememeli ve bu cezalar DEDAŞ tarafından iptal edilmelidir.
3- Elektrik bir haktır. Ücretsiz halka
verilmelidir.
4- Kürt halkı “parasız elektrik istiyoruz”
talebiyle eylemlerini yükseltmelidir.
5- Devlet haktan çeşitli adlar altında bin
çeşit vergi almaktadır... Devlet bütçesinin
yüzde 70’i halktan toplanan bu vergilerden
oluşmaktadır. Devlet, halkın elektrik, su,
yol, eğitim, sağlık, konut gibi en temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak zorundadır.
Onun için halkın ücretsiz elektrik talep etmesi haklı ve meşrudur.
Kürt halkı kendisine kesilen bu faturayı, bu haracı ödemeyerek, parasız
elektrik istiyoruz talebiyle mücadelesini yükseltmelidir.
6- Kürt halkımızın bu haklı ve meşru mücadelesini destekliyoruz.
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Oyalamalarınız Tehditleriniz Bizleri Yıldıramaz!

Direnişimizle Size Her Yeri
Dar Edeceğiz!

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ A.Ş. adlı şirkette, park ve bahçe işinde çalışan 250 işçi bizzat belediye başkanı Murat Haznedar tarafından işten çıkartılmakla tehdit ediliyor. Toplu iş sözleşme görüşmelerinin sonuna gelinmiş olmasına karşın, ihale sürecinin eylül ayında biteceği gerekçe gösterilerek cuma
günü Genel-İş Sendikası üyesi olan
bütün işçilere amirlerce iş akidlerinin
feshedildiğini belirten bir kâğıt imzalatılmaya çalışılmıştı. İşçiler 22
Temmuz’da sabah iş başı yapmayıp
grev haklarını kullanarak, belediye binasının iki yan sokağında bulunan Levent Birlik Parkı’nda toplandı. Belediye başkanı Murat Haznedar’ın

kendilerine açıklama yaparak, kimsenin işten çıkarılmayacağı sözünü
yazılı olarak beyan etmesini, aksi takdirde belediye önünde çadır kuracaklarını söylediler. Sabah saatlerinde
Genel-İş Genel Merkez yöneticileri
işçilerin yanına uğradıktan sonra
Belediye aşkanı Haznedar’la görüşme yaptılar. Görüşmeden sonra şube
başkanı işçilere, öğle saatlerinde
yanlarına gelerek açıklama yapacağını söyledi. İşçilerin bu oyalamaya
karşı belediye binası önüne gitmek istemesine ise sendikacılar, öğlen yapılan açıklamayı beklemek gerektiğini savunarak engel oldular. Parkın
içinde bekleyişe devam edildi.

Her Gün Biraz Daha Öleceksiniz!
Şehitlerimizin
Resimleri Bile
Korkularınızı
Büyütüyor!
İstanbul Okmeydanı’na, 20 Temmuz’da gelen AKP’nin katil, ahlaksız polisi Anadolu Kahvesi Taksi Durağı’nın duvarındaki Hasan
Ferit’in mahkemesine çağrı afişlerinin üzerine kendi ahlaklarını acizliklerini yansıtacak şeyler yazıp karaladılar. Bunun üzerine Halk Cephesi yaptığı açıklamada: “İşte ancak
bunu yapabilirsiniz. Her geçen gün
umudu büyütmeye devam ediyo-

ruz. Bunun karşısında acizliğinizi saldırarak, işkence yaparak, resimlerimizi karalayarak, afişlerimizi yırtarak gösteriyorsunuz. Korkuyorsunuz. Sokak sokak Hasan Ferit’in,
Berkin’in yüzüyle karşılaşmaktan
korkuyorsunuz. Milyonlarca Hasan
Ferit, Berkin olup çıkacağız karşınıza. Korkularınızı büyüteceğiz. Halka hesap vereceksiniz” dedi.
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Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseliler ve Liseli Dev-Genç’in Mücadelesi -5Liseliler ve Liseli Dev-Genç’in
Mücadelesi konulu yazı dizimize 5. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz.

12) Gençlik İçin
Kitlesel Olmak Önemlidir,
Onlara Ulaşacak
Her Kapıyı Kullamalıyız
Liseliler yalnız okullarda değiller elbette. En çok zaman geçirdikleri mekanlar nereler? Dershaneler, internet kafeler; kafelerde kimileri sanat-kültür
merkezlerine gider. Biz genelde her şeyi
kendimiz örgütlemeye çalışırız, fakat
zaten örgütlenen kimi yerlerde var
olan ilişkiler geliştirilebilir. Gençliğin
bir kısmı değil, tamamına ulaşarak, örgütlenmeliyiz. Bu hem bir iddiadır, hem
de liselilerin örgütlenmesinin önemli
yolu, kitleselliği yakalamaktır. Bu yüzden nerelerde, ne zaman, nasıl vakit geçirdiklerini bilmeli, taleplerimizi, isteklerimizi en geniş kitlelerin sahipleneceği, benimseyeceği şekilde hazırlayıp, kimseyi dışlamadan, herkesi kazanma hedef ve iddiasıyla oluşturmalıyız. İnternet gençlerin en fazla zaman
geçirdikleri mekanlardır. Evet bir taraftan eleştiririz saatlerimizi harcamayalım diye; ama onlara ulaşmanın yol
ve yöntemleri üzerine de kafa yormalıyız.

13) Liselilerin En Fazla
Zaman Geçirdiği Yerlerde
Onların İhtiyaçlarını
Karşılayabileceğimiz
Olanaklar Hazırlayalım
Liselilerin sadece ders kitaplarına
gömülmesini ve yaşadığı çevreye bile
duyarsız olmasını isterler. Liselileri
içinde yer aldıkları mahallelerle birlikte
ele almak gerekir. O mahallenin ve çevre mahallelerin çocukları da vardır o
okullarda. Liselileri yaşadıkları mahalleyle birlikte ele aldığımızda çok

daha geniş bir alana ulaşma olanağı yakalamış oluruz.
Liseliler kendilerine ait bir yerleri
olmasından hoşlanırlar, orayı kendileri düzenleyip kendileri şekillendirirler.
Bunun için gençlik dernekleri kurabilir, mesela tek gözlü bir dükkanı kendi şubeleri olarak lisenin etrafında
açarak düzenleyip burada hem kütüphane yapıp, hem öğle aralarında gençliğin yemek sorunlarını çözebileceği bir
yer haline getirebiliriz. Yine burada
gençliğin, ülkemizin sorunlarını içeren,
gündeme ilişkin konularda çeşitli tartışma-seminerler düzenleyebiliriz.
Okul civarında faşistlerin, polislerin ve de gençlere yoz bir ortam sağlayan kafe vs. gibi yerlerin olduğunu
gözetirsek, sadece dışarıdan müdahaleyle yetersiz kalacağımız açıktır. Mahallede varolan kurumlar bir odalarını
buna göre de düzenleyebilir. Zaten
mahallenin çocukları, orada okuyor,
halk komitelerinde kendileri bu işle ayrıca görevlendirilip yemek sorunlarıyla ilgilendirilebilir. Okuluna ne kadar yakın olursak, liselilere o kadar yakın oluruz.
Düzen gençliği budur. Dev-Genç’liler de düzen gençliğini dönüştürmek
için tüm gerçekleri görüp, çelişkilerini ortaya koyup ona göre çözümler bulmalı, bir-iki değil tüm liselilere ulaşmak
için, onları örgütlemek dönüştürmek sorumluluğundadır.
Bakın oligarşiye nasıl da savaş hazırlığına girdi. Halka saldırıyor, Halkın
öncüsü devrimcilere saldırıyor ki örgütlenmesin, baş kaldırmasın... Hiç
vakit kaybetmiyor, boş geçirdiği her an
kendi sonunu hazırlar çünkü. Biz de
ona göre hazırlanmalıyız, boş geçirecek vaktimiz yok. Halka yönelen savaşta galip olmak buna bağlı. Devrimimizi kadrolar yapacak. Liselileri
örgütleyecek olan da sizlersiniz.
Nasıl yapacaksınız? Bu sorumluluğu layıkıyla hayata nasıl geçireceksiniz?
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Liseli Dev-Genç’liler!
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Liseli gençliğin öncüsü, öğretmeni, gücü her şeyi olan
Dev-Genç’liler!
Sorumluluk, yük sizi bekliyor. Koca bir tarih var ardınızda, militanlıkta, iktidar iddiasında, akademik-demokratik
mücadelenin örgütlenmesinde,
faşizmle mücadelede, halkla
dayanışmada, kısacası vatan
ve halk için vuruşmada yaratılan değerli ve önemli gelenekleriniz, değerleriniz var.
Dünden bugüne sorumluluğunuz azalmadı, tersine daha
da arttı. Dünden bugüne devrimdeki rolünüz küçülmedi, tersine büyüdü. Sizler hareketin politikalarını, savaşını sadece liselilere değil, tüm halka yayacak olanlarsınız. Bugün,
sizin örgütlediğiniz liseliler, yarın halkın savaşçıları olacak,
partinin kadroları olacak, siyasi mücadeleye yön veren, örgütleyen ve zafere ulaştıracak olanları bugün yaratacaksınız. Bu hemde en çok güvenilen, önü en açık olan, en cüretli ve militan kadroları sizler çıkaracaksınız.
Bu yüzden durduğunuz yeri, öneminizi kavramalısınız öncelikle. Ufkunuzu liselerle sınırlayamazsınız. Liselilerin devrimdeki rolü, halkın örgütlenmesindeki rolünü görmelisiniz.
Başarmak sizin elinizde. Yapacaklarınız önemli. Nasıl düşündüğünüz, yaşadığınız ve çalıştığınız önemli. Yapacaklarınız açık, bunları unutmayacak, aklınızdan çıkarmayacaksınız.
1- Liseli Dev-Genç’liler; halkın her kesiminin olduğu gibi
liselilerin de yaşadıkları adaletsizliklerden kaynaklı düzene öfkesi var, her gün büyüyen bir öfke biriktiriyorlar. Bizler o öfkeyi düzene yönlendireceğiz. Gençliğin maddi talepleri ve öfkesine karşı duyarsız olmayacaksınız. Okulunda
bir sabunun olmamasını bile dert edeceksiniz. Ona olan tepkiyi siz örgütleyeceksiniz. Bu örgütlenmeyle beraber politikleşmenin zemini yaratılır. Ne "Sabun sorunumuz değil,
bu eğitim sisteminden kaynaklı" diyerek duyarsız kalacaksınız ne de o sabun sorununu çözüp orada bırakacaksınız, asıl nedeni göstermelisiniz. Liselilerin öfke duyduğu,
tepki verdiği her şeyi örgütlemede, militanlaştırmada politikleştirme de bir sıçrama tahtası olarak kullanacaksınız.
2- Gerçeği kavramasını öğreneceksiniz. Eksikleri, hataları, olumlu-olumsuz yönleriyle elimizde ne var, bunu net
olarak koyamazsanız yönlendiremezsiniz, değiştiremezsiniz.
3- Düşüneceksiniz. Sorunları yaşayan sizsiniz. Gençliği herkesten çok tanıyan sizlersiniz-siz olmalısınız. Bu yüzden hazır reçeteler beklemeyeceksiniz. Neyi, nasıl yapacağınız üzerine düşüneceksiniz, öğreneceksiniz. Sadece önünüze konulan politikayı hayata geçiren değil, liselileri örgütleyecek olan politikalar üreten olacaksınız.
4- Eğitim, yaşamınızdan hiç çıkmayacak. Kitap okuyacak,
bilgiyle donanacaksınız. Öğrendiklerinizi birbirinizle pay-
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laşacaksınız ve tartışacaksınız, doğruyu bulamanızın, kendinizi büyütmenizin başka yolu yok. Her gün
yeni bir şey öğrenemezseniz konuştuğunuz insanlara ne anlatacaksınız? Aynı şeyleri mi anlatacaksınız sürekli? Hayata, kavgaya
dair ne varsa her şey sizleri büyütmeli. Tarihimizi, halkımızı, düşmanı, onun politikalarını, nasıl boşa
çıkaracağımızı öğreneceksiniz.
5- Sizler, savaşan bir örgütün kaynağısınız. Savaşımız tek cephede sürmüyor. Buna göre donatacaksınız kendinizi. Burjuva ideolojisine karşı devrimi, devrimci düşünceleri öğrenmeden ideolojik savaş veremezsiniz. Size
"boş verin bunları kendi yaşamınıza bakın" diyeceklere "sen
kendini kurtar" diyenlere karşı nasıl zafer kazanacaksınız?
Propaganda yapmayı bilemezseniz, ajitasyon yapmayı
bilemezseniz halkla ilişki kurmayı bilemezseniz nasıl örgütleyeceksiniz, demokratik mücadeleyi nasıl vereceksiniz?
Dostu-düşmanı tanımadan, düşman nasıl yok edilir, ne
gerekli, nasıl kullanılır bilmeden nasıl savaşacaksınız?
Tüm bunları yapabilmek için çok yönlü olmanız ve her
şeye kendinizi hazırlamanız gerekir.
6- Ufkunuz dar olmayacak. Bugün mücadelenin ihtiyacı
olan ne varsa buna göre politikalar üretirken her zaman devrim hedefiyle düşüneceksiniz, yarını görecek, düşüneceksiniz. Kendinizi her zaman yarına göre hazırlayacaksınız.
"Yarın olsun da sonra yaparım" demeyeceksiniz, bu günden görecek ve ona göre hazırlanacaksnız.
7- Halktan, onun mücadelesinden kopmayacaksınız. Siz
liseliler halkın parçasısınız. Sizin mücadeleniz halk mücadelesinin bir parçası her zaman beraber olacak, içinde olacak onu tanıyacaksınız ve onun savaşını ona saldırıları kendinizde hissedeceksiniz. Kendi halkınıza da, dünya halklarına
da yapılan tüm saldırıları kendinize yapılmış kabul edeceksiniz, öyle canınız yanacak, öyle öfke duyacak ve direnişlerinin içinde yer alacaksınız.
8- Siz gururlu olacaksınız. Liseli Dev-Genç'li olmak bir
ayrıcalıktır. Fakat bu ayrıcalık size diğer liselileri, başkalarını aşağılamayı, onlara tepeden bakmayı değil, bu gururu
büyütmek için tüm liselileri Liseli Dev-Genç saflarında birleştirme görevi yüklemelidir.
9- Tüm liseliler militan olacak. Düşman karşısında kesin, net tavırlar alacaksınız. Faşizme karşı, oligarşiye karşı, emperyalizme karşı savaşta cüretle atılacaksınız. Aldığınız tüm görevleri, sonuca ulaştırmaktır militanlık. Sonuç
almadan "olmuyor" deyip bırakmak, "hallederiz" deyip işi
savsaklamakyacaksınız. Nasıl ki düşmanınızla, faşistlerle,
kıyasıya, cüretle dövüşüyorsanız, geri adım atmıyorsanız,
ertelemiyorsanız, vazgeçmiyorsanız, bu militan tavrınızı ya-
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şamın her alanına yaymalısınız.
10- Tembellik Liseli Dev-Genç’lilerin yakınlarından geçmemeli. Biz emeğin dünyasını kurmak için savaşıyoruz.
Dev-Genç’liler gece gündüz demeden, "ah" demeden,
"yoruldum" demeden kaybedecek en küçük bir anının olmadığını bilerek bir saniyenizi bile boş geçirmemelisiniz.
11- Disiplin, Yaşamımızda Bize Güç Veren En Temel
Şeydir
Düşünecek, yaşamda, çalışmada, her şeyiniz sistemli, neyi
nasıl yapacağınız, önceliğiniz vs. her şey net olmalı. Aklınıza geleni yaparsanız aklınızdan çıkacak olanlar da illaki olur.
Hayır, siz yapacaklarınızı sistematize ederseniz beyninizde yaşamınız da ona göre şekillenir. Ne zaman, neyi, nasıl yapacağınız konusunda iradeli ancak böyle olabilirsiniz. Hayatın
pratiğinde savrulmamanızı sağlayan, "çok yoğunduk, yapamadık, yetiştiremedik" dememenizi sağlayan tek şey budur.
12- Dev-Genç’liler İnisiyatifli Olacak
Liseliler bulundukları alanda devrimi örgütleyen kadrolardır. Orada örgütün eli, kolu, gözü, kulağıdır, yaşanan
her gelişmenin yönlendirilmesi, müdahale edilmesini kendine görev olarak bilmelidir. Söz konusu devrimse, örgütse, mücadeleyse yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek
için kimse görev, yetki, konum beklemeyecek. Biz devrimin
olmasını izleyen değil onu örgütleyen kadrolar olmalıdır, müdahale etmeden yönlendirmeden bunu yapamazsınız.
13- Liseli Dev-Genç’liler Kendine Güvenli Olacak
Bu, yürüyüşünden duruşuna kadar yansımalı. Köşeli düşünen, ne yapacağını bilen birinin adımları keskindir, nettir, konuşması, ağzından dökülenleri, kelimeleri nettir.
Sözleri yuvarlamaz, beklemez, söylemesi gerekeni söyler.
"Çekingen" ilişki kurmakta zorlanan, “soğuk” diye tabir edilen tüm özelliklerin önünde kendine güvensizlik vardır. Kendinize güveneceksiniz. Ne yapacağını bilmeyen kendine güvenemez, güçlü olmayanlar güvenemez. Güçlü olmak için
her şeyi öğreneceksiniz. Bilmediğiniz şeyler de çıkacak karşınıza. O zaman tarihinize, haklılığınıza güveneceksiniz.
14- Duygularınız sizin en büyük gücünüz olacak. Halkımızın yaşadıkları, bizzat sizlerin yaşadıkları, her şey düşünceyle beraber duygularınızın da oluşmasını sağlayacaktır.
Bu duygular sizlerin içinde güçlü bir hat oluşturursa en zor
koşullarda bile yıkılmazsınız; fakat anlık bir öfke, sevgi doğurursa o zaman güç değil güçsüzlük verir size. Duygularınızı, sınıfsal bilinçle yoğurup iç dünyanızı şekillendireceksiniz. O zaman yaşadıklarınız yerli yerine oturur.
Kin ve sevgi, ikisinin gücü ne olursa olsun yılmayan kaleniz olacak. Zor koşullarda yoldaşlarınıza, halkınıza olan
sevginiz, düşmanınıza olan kininiz ayakta tutacak sizi.
15- Kafanızı Meşgul Eden Tek Şey
Mücadelenin İhtiyaçları Olacak
Aklınıza geldikçe, bir şeye ihtiyaç duyunca çevrenize

bakmayacaksınız. Sürekli kafanızda olacak neye ihtiyacımız olduğu. Bunun için bir liste beklemeyin, yaşanan süreci anlayacak, kavrayacaksınız. Savaşı büyütmek için neler yapmak gerekir, ne tür örgütlenmeler gerekir, bu örgütlenmelerin nelere ihtiyacı vardır... Bunları siz düşüneceksiniz. Bunları düşündüğünüzde zaten kavganın içinde
hayatın içindeki olanakları kendiniz yaratır, karşılaştıklarınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanırsınız.
16- Asla Yetinmeyeceksiniz
Hep daha fazlasını isteyeceksiniz. Bunun için hayal kurmalısınız. Hem Dev-Genç örgütlenmeniz için, hem devrimimiz için, hem de kendiniz için hayaller kurmalısınız. Mücadelede en çok yükü omuzlayan, en çok sorunu çözen düşmana daha çok vuran kişiler, örgütlenmeler hayal edeceksiniz. Hayal etmek, geleceği programlamaktır. Hayal ederseniz kendinizi ona göre şekillendirirsiniz. Etmezseniz ufkunuz bugünle sınırlı kalır, büyümez, büyütemezsiniz.
17- Yanlışlara Göz Yummayacaksınız
Ama Anlayacaksınız
Düzenin ideolojisi ve kültürüyle şekillenen insanın bencil olması normaldir. Bunu kanıksamayacaksınız ama bencil diye liselilere halka kızmayacaksınız. Bileceksiniz ki; emek
harcamadan kimse kazanılamaz. Birine bir şey vermeden, ondan bir şey beklememektir anlamak. Anlamak, onun neden
bencil olduğunu, neden yanımızda rahat olmadığını, neden
şovenist duyguları olduğunu ortaya sermektir. Hiçbir Liseli Dev-Genç’li tek bir liseliyi bile kaybetme lüksüne sahip değildir. Doğru olan bizsek, haklı olan bizsek, nasıl düzene kaptırırız geleceğin öncülerini? Dev-Genç’liler, bunu onur meselesi yapmalıdır. Bu hırsla sarılmalılar mücadeleye.
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18- Bilim ve Teknoloji Her Geçen Gün Gelişiyor,
Değişiyor, Yenileniyor
Elbette tüm bunlar emperyalizmin denetiminde onun elinde oluyor. Fakat Dev-Genç’liler bilmelidirler ki ne kadar gelişirse gelişsin hepsinin mutlaka bir zayıf yanı vardır. Ve bunları mücadelenin yararına kullanabileceğimiz açıktır. Bunun
için de kulaktan dolma bilgiler değil gelişmeleri takip eden,
neyin ne olduğunu bilen gençlere ihtiyacımız var. Gençlik,
hem bilim ve teknolojiyi takip etmeli hem de bu bilgilerini en iyi şekilde kullanacağı mücadelede kendini donatmalıdır. Örneğin Liseli Dev-Genç’li; interneti, bilgisayarı, bilgisayar programlarını vs. iyi bir şekilde öğrenmeli.
19- Mücadelemizin gelişimi ve hareketimizin enternasyonalist alanda da halkların birliği mücadelesi için çalışmaları
gözetip her alanında sorun çözen olabilmek için yabancı dil
öğrenimi de gençliğin önündeki görevlerden biridir. Hem yaşı
gereği hem de gelişen teknikler vs. ile beraber dil öğrenmek
çok daha kolaylaştı. Mesele bunu ihtiyaç olarak görüp görmemekte. Sadece çalışma yaptığı liseyle mücadeleyi sınırlı tutan bir Dev-Genç’li "ne yapayım ben yabancı dili" der. Fakat
yapılan sempozyumlar, gelen yabancı konuklara ya da yurtdışında yapılacak etkinliklerde kendini anlatabilmeyi de mü-
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Liseliyiz Biz
cadelenin bir parçası olarak görürse, daha geniş ve uzun vadeli bakarsa, bunun bir ihtiyaç olduğunu görür.
20- Ve Che'nin söylediğine gelirsek Dev-Genç’liler yaratıcı olmalıdır. Yaratıcı olmak mekanik olmamaktır.
Devrimciliği idealize edip gerçek dünyadan kopuk, ona
yabancı insanlar olarak yaşamayacak öyle hareket etmeyeceksiniz. “Devrimciler ciddi olmalıdır” deyip kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeye çalışmayacaksınız. Hedeflerinizi, amacınızı düşünüp anladığınızda, ona göre bir
yaşam ve çalışma tarzı oturtursanız, zaten gereken ciddiyeti
de göstermiş olursunuz. Kendinize kalıplar koymayacak,
duvarlar örmeyeceksiniz. Geniş düşünmelisiniz, yaratıcılık
için ilk şart budur. Gerçeğe Marksist-Leninist bir bakış açısıyla bakmak yaratıcı olmaktır. Örgütlenmek, savaşmak
için, politika, insan, araç, gereç, ne gerekiyorsa her şeyi
yaratacaksınız, hazır beklemeyeceksiniz.

Sonuç Olarak;
"Bizde ... partisinde gençliğin ağırlıkta olması doğal
değil mi? Biz geleceğin partisiyiz, gelecek ise gençlerindir.
Biz yeniliklerin partisiyiz, yenilikleri ise her zaman en
çok gençlik izler. Biz eski çürümüşlüğe karşı, özverili savaşmanın partisiyiz, özveri dolu savaşıma ise daima en
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Biz Liseli Dev-Genç’liler!
Biz, milyonlarca liseli yüreğin tekellerin geleceği
için kullanılmasını, gençliğimizi, geleceğimizi, coşkumuzun, atılganlığımızın ve en önemlisi umutlarımızın sönmesini izlemeyecek, buna sessiz kalmayacak, mücadelenin ortasında olacağız.
Biz, vatanımızın işgalini, yağmalanmasını izlemeyeceğiz, kavganın ortasında olacağız.
Biz, halkımızın sömürülmesine, katledilmesine sessiz
kalmayacak, Anadolu ihtilalinin orta yerinde yerimizi alacağız. Biz halk kurtuluş kavgasının coşkusuyuz, ön açıcısıyız, aydınlığıyız. Biz halkın en cüretli, en fedakar damarıyız. Biz Liseli Dev-Genç’liler halkla yarın için
omuz omuza vuruşan en güçlü silahız. Bizsiz halk olmaz,
biz olmadan kavga olmaz.
BU YÜZDEN BU TOPRAKLARIN
KURTULUŞ KAVGASINDA
BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ,
SOSYALİZM MÜCADELESİNDE BİZ DE VARIZ

Bitti

HASAN SELİM GÖNEN YAZ KAMPI SONA ERDİ
HER ALANDA DÜZENİN ALTERNATİFİYİZ
Geleneksel Hasan Selim Gönen kampını bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Bu kamp içerisinde bir
kez daha anladık ki bizler her şeyimizle düzene alternatifiz.
Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz. Bizler bu halkın çocuklarıyız. Bu halkın en soylu damarlarıyız ve var olan zulme karşı kavgada bizlerde varız. Düzen anne babalarımızı iş yerlerinde sömürürken bizleri de var olan ezberci, sorgulatmayan eğitim sistemiyle de çürütüyor. Pek çok arkadaşımız eğitim sisteminin çarpıklığı yüzünden intihar etmeye kalkıyor. Bu düzen çocukluktan gençliğe yaratmış olduğu yoz kültürüyle bir çok arkadaşımızı uyuşturucuya alıştırıyor. 2002 yılından bu yana uyuşturucu kullanımı 262
kat arttı. Her gün farklı bir mahalleden bataklığa sürüklenen
akranlarımız ve ailelerinin feryatları yükseliyor. Düzen yalnızca bu tür maddelerle uyuşturmuyor elbetteki. Sınavlarda
kendisini geçeceğini düşündüğü için varolan bilgisini arkadaşlarıyla paylaşmayan sadece birbirini pohpohlamak üzerine kurulmuş eksik ve zaafları örten bireyci bencil kişilikler yaratıyor. Sevmeyi, sevilmeyi basit dürtülere indirgeyen ve pek çok arkadaşımızı fuhuş bataklığına sürükleyen de bu düzendir. Bu kirli düzen içerisinde sorgulayan, yaratan, paylaşan, adalet isteyen kısacası halkın kültürüne sahip çıkarak dimdik duran bizlere saldırıyor. İşte
tam da böyle bir düzenin ortasındayken bizler Liseli Dev-
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önce gençlik hazırdır" (Lenin)

Genç’liler olarak bu düzene alternatif sunuyoruz. Yaratmak
istediğimiz düzenin bir örneğini Hasan Selim Gönen
Gençlik Kampı’nda canlandırdık. On gün süren kampımız
boyunca Anadolu’nun pek çok ilinden gelen arkadaşlarımızla paylaşımlarda bulunduk. Hazırlamış olduğumuz kültür-sanat etkinliklerinde hep birlikte yediğimiz yemeklerde, oynadığımız oyunlarda düzenin dayattığı bireysel ve yoz
eğlence anlayışını yıktık. Her sabah 7.00’da birlikte kalkıp
temizliğimizi yapıp hep beraber hazırladığımız kahvaltıyı
yaptıktan sonra ülke gündemine, halkın sorunlarının gençliğin sorunlarıda olduğuna dair sohbetler tartışmaları
halkı ve değerlerini tanımak açısında birer eğitim saatlerine dönüştürdük. Yine hep birlikte denize girerek eğlendik. Hep birlikte her gün farklı olacak şekilde oyunlar oynadık. Kamptaki tüm arkadaşlarımız bu oyunlara katıldı.
Oyunlarda düzenin yarattığı rekabetten farklı olarak küçük
tatlı rekabetler oldu. Yaptığımız bu kampla birlikte yapıp
yediğimiz yemeklerde paylaşımı, kamp komşularımızın ziyaretleriyle sahiplenmeyi, küçücük çocuklarını bizlere
emanet edip kampla yollayan ailelerimizden güvenmeyi ve
on gün boyunca yaptığımız her şeyde sevmeyi öğrendik.
Bir kez daha nasıl bir hayat istediğimizi, ne için mücadele ettiğimizi, halkımızın neyi hakettiğini gördük. Ve
birbirimize sözler verdik:
Eşit, özgür ve bağımsız bir Türkiye’yi kuracağız.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

AKP, İşçi Tulumuyla Meclise Giden
SOMA Maden İşçilerini Meclise Sokmadı

İŞÇİ TULUMLARIMIZDAN DA
ELBETTE KORKACAKSIN
16 Temmuz tarihinde SOMA’lı maden işçileri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne yürüdü. İşçiler işçi tulumları ve
çizmeleri ile TBMM’ye girerken engellendiler. İşçiler bekletilirken bu durumun sorumlusu Meclis İdari Amiri ve
Hak-İş eski Genel Başkanı Salim Uslu, işçilerin sadece meclis yemekhanesinde yemek yiyebileceğini söyledi. Buna tepki olarak işçiler “biz buraya yemek
yemeğe gelmedik” dediler ve içeri
girmelerini engelleyen güvenlik görevlilerini cep telefonlarıyla çektiler.
Uslu, meclise işçi kıyafeti ile
girme yasağını uygularken de işçilerin “Bu binayı dikerken kıyafet
uygun da içeri girerken mi uygunsuz?” eleştirileriyle karşılaştı.
Salim Uslu işçilerin omuzlarına
basarak yükselmiş ve kendi sınıfına
ihanet etmiş bir hain, işbirlikçi, eski
sendikacıdır.
Yağ, pas ve alınteriyle bezenmiş
o işçi tulumları Salim Uslu gibi işbirlikçi sendikacıların en büyük korkusudur.
Çünkü o yağlı, kömür karası işçi
tulumları onların sonunu hatırlatıyor.
İşçi sınıfının iktidarını hatırlatıyor.
Meclisin içinde madencileri işçi tulumuyla görünce, gömüldükleri ceylan
derisi koltuklarında uykuları kaçıyor.
AKP işçileri katledip, hesap ver-

meden kaçabileceğini sanıyor.
Kurtulamayacaksınız işçilerin
nasırlı ellerinden. O eller, o
madenci elleri kazma sapını
tutar gibi boğazınızı sıkacak.

Yaşam Odaları Yerine
ÖLÜM Ocakları!

DÜŞMAN
Onlar ü midin dü şmanıdır sevgilim,
akar suyun
meyve çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın dü şmanı.
Çü nkü ölü m vurdu damgasını
alınlarına:çü rü yen diş, dökü len et,
bir daha geri dönmemek ü zere
yıkılıp gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu
sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle;
işçi tulumuyla
bu gü zelim memlekette hü rriyet.
Bursa’da havlucu Receb’e,
Karabü k fabrikasında tesviyeci
Hasan’a dü şman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Sü leyman’a dü şman,
sana dü şman, bana dü şman,
dü şü nen insana dü şman,
Vatan ki bu insanların evidir.
Sevgilim, onlar vatana dü şman…

Nazım Hikmet RAN

Maden kazalarında işçilerin
madenden çıkamadığı halde sığınacağı, 30 gün yaşayabileceği
ve böylece ölümlerin çoğunlukla engellenmesi için zorunlu olan
yaşam odaları, AKP’li milletvekilleri
tarafından reddedildi. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
yaşam odalarının gereksiz olduğunu
vurguladı.
AKP “bir tane yaşam odasının
fiyatı 250 bin dolar” diyerek çok
masraf olduğunu söylemekte ve böylece tüm maden işçilerini ölüme terk
etmektedir.
250 bin doları insan hayatı için
fazla gören SOMA HOLDİNG, İstanbul Maslak’ta diktiği, 56 katı
olan SPİNE TOWER adlı gökdelenin en ucuz dairesi, 1.35 MİLYON
dolar olarak fiyatlandırılmıştır. Bu
dairelerin 4 tanesinin fiyatı, SOMA
Maden Ocağı’nda çalışan 800 işçiyi
kurtarabilecek 40 yaşam odası kadardır.
AKP’nin gereksiz bulduğu yaşam
odaları, Şili’de 2010 yılında olmuş
olan maden kazasında 33 işçiyi 69
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gün boyunca içinde barındırmış, hayatta kalmalarını ve maden ocağından çıkabilmelerini sağlamıştır.
AKP’nin zevzek Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaşam
odalarına ilişkin yasayı reddettikleri
için kendilerine yöneltilen eleştirilere
“yaşam odası yapmak demek maden
ocaklarını kapatın gidin demektir”
diye cevap veriyor.
Zihniyeti görüyor musunuz? Patronların karı için ÖLÜN diyor.

Tekellerin Kar İçin
İşlemeyecekleri Cinayet
Yoktur!

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

Burjuvazi söz konusu olan kendi
çocukları olunca dünyanın en hümanisti, en ‘insancılı’ kesiliverir.
Akan sular durur onların çocukları
olunca... Fakat söz konusu olan halkın çocukları ise canavar kesilirler.
Çocuk emeğinin sömürülmesi
Bolivya’da yasallaştırılıyor!
Bolivya’da çalışma yaşı indirildi.
Okula gitmesi şartıyla artık 10
yaşında olan bir çocuğun çalışmasına
izin veren yasa çıkarıldı. Bir de
okula gitme şartı koymuşlar... Ne
kadar da büyük lütufta bulunmuşlar
çocuklarımız için.
Cahil kalmasınlar... Sanmayın
çocuklarımızı düşünüyorlar... Okula

2014 Yılın İlk Altı Ayında 978 İşçi Katledildi!
- 40’ı kadın!
- 7’si on dört yaş altında,
12’si on beş-on yedi arası olmak
üzere, 19 çocuk!
- 18’i göçmen!
- 150’si emeklilik çağında!

En Çok Katliam
Gerçekleşen Sektörler:
- Madenlerde: 325
- İnşaatta: 187
gitme şartı getirirken bile onlar kendi
çıkarlarını, karlarını düşünüyorlar...
Okula gitmese çocuk kan emicilerin
işlerini de yapamazlar... Makinalarını
kullanamazlar, hesaplarını yapamazlar... Teknik bilgiyi öğrenemezler...
Yani teknolojinin bu kadar geliştiği
günümüzde, okuma yazma bilmeyen
bir işçi burjuvazinin işine yaramaz...
Yasa ayrıca, ebeveynin izni ile
12 yaşındaki çocukların başka bir
işveren için çalışmasını da kapsıyor.
Bolivya başkan yardımcısı bu yasanın
Bolivya’nın koşulları karşısında bir
ihtiyaç olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
(UNİCEF) Bolivya’da 500 bin çocuk
işçi olduğunu açıkladı. Bu çocukların
çoğunun sokaklarda ayakkabı boyacılığı ve işportacılık yaptığını da

- Tarımda: 122
- Taşımacılıkta: 79

Katliamların En Çok
Gerçekleştiği İller
- SOMA Katliamı ile beraber 324
katledilen işçi ile MANİSA
- İstanbul: 82
- Kocaeli: 34
- Ankara: 31
- Bursa: 31
belirtti.
Bu çocukların bir kısmı ise ağır
koşullar altında, madenlerde ve tarımda işçi olarak çalıştırılmaktadır.
Bolivya böyle de ülkemizdeki
durum farklı mı? DİSK’in açıklamalarına göre en az 900 bin çocuk
ülkemizde tarımdan sanayiye, madenlerden tekstile, inşaatlara kadar
her türlü işte çalıştırılıyor...
Bolivya bunu yasalarla 10 yaşına
kadar indirmiş. AKP yasadışı yapıyor.
Sonuç olarak bu sömürü düzeni
yetişkinlerin emeğini sömürmekle
yetinmiyor, 10 yaşındaki çocuklarımızın da emeğini sömürüyor, kanını
emiyor. Bolivya da bunu yasallaştırarak çocuk emeğinin sömürüsünü
meşrulaştırıyor...

Milyon Dolarlık Fabrika Dize Geldi:

Senapa Stampa Direnişi
Zaferle Sonuçlandı!

Senapa Stampa
Fabrikası’nda çalışan Salih Savaş,
kadro ve sosyal haklarını istediği
için işten çıkarılmıştı. 156 gündür
fabrika önünde çadır kurup direnen
Salih Savaş, meşruluğu ve kararlılığıyla fabrika yönetimini dize getirerek tüm haklarını elde etti.
Direnişin ilk gününden beri
fabrika yönetiminin uyguladığı
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yıldırma politikaları direnişi bitiremedi.
‘Tek başına kazanamazsın’ diyenler
oldu, ‘Koca fabrika ile uğraşamazsın’
diyenler oldu, ‘Kimse ses çıkarmıyor
sen niye çıkarıyorsun?’ diyenler oldu,
ama Salih Savaş haklılığına güvendi
ve kazanacağını dosta düşmana söylüyordu. Nitekim öyle oldu ve milyon
dolarlık fabrika tek bir işçinin önünde
diz çöktü.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

Halkın
Hukuk
Bürosu

TAYLAN TANAY’IN BÜROMUZLA
İLİŞKİSİ KESİLMİŞTİR!

Halkın Hukuk Bürosu’nun
21.07.2014 tarihli ve 400 No’lu Taylan Tanay hakkındaki açıklamasını yayınlıyoruz...

Halkımıza,
Yoldaşlarımıza ve
Müvekkillerimize;
Sizlere duyduğumuz saygının ve
sorumluluğun bir parçası olarak yakın zamana kadar büromuzda avukatlık yapmış olan Taylan Tanay ile
ilgili bir açıklama yapmak gerektiğini
görüyoruz.
Taylan Tanay'ın büromuzla politik, ideolojik, kültürel, fiili hiçbir
bağı kalmamıştır.
NEDEN?
Halkın Hukuk Bürosu, kurulduğu
yıldan bu yana, değerler yaratmış, kapitalist rekabet ortamının kirli ilişkilerine alternatif bir avukatlık pratiğinin yaratılıp geliştirilebileceğini savunmuş ve bu uğurda bedeller ödemiştir. Ne devlet tarafından gelen
tehditlere, gözdağlarına, infaz ve tutuklama saldırılarına ne de burjuva
ideolojisinin dayattığı ve sinsi bir biçimde yaymaya çalıştığı kültüre,
kimliğe, statükoya teslim olmuştur.
Kapitalist düzenin kültürel ve ideolojik saldırılarına karşı pasif bir direngenlik yerine açıktan ve fiili olarak mücadele etmiştir.
Halkın Hukuk Bürosu’nun yarattığı geleneği ayakta tutan, ilerleten ve
geliştiren güç ilke ve kurallarıdır. İlkelerimiz başımızı dik tutarak düşmanın gözünün içine bakmamızı sağlamıştır.
Kurallarımız, güvenliğimizin koşuludur... İlkelerimiz olmasaydı, değer oluşturamaz, gelenekler de yaratamazdık...
İlke ve kurallarımızı belirleyen şey
ise ideolojimizdir.
Biz sosyalistiz. Sosyalist ideolojinin ilke ve kuralları ile düşünür, yaşar ve savaşırız...
Biz kurmak istediğimiz dünyanın

değerlerini bugünden yaratmak isteyen bir geleneğin parçasıyız....
Değer; yaşamımıza yön veren
düzenleyicimizdir... En yüksek değerimiz emektir. Emekle devrimcileşir, emekle kendimizi ve dünyamızı yeniden yaratırız...Taylan Tanay,
kendisine, müvekkillerine, büro arkadaşlarına, işine emek vermeyi bırakmıştır... Kendisine verilen emeğe
saygısızlık etmiştir...
Saygı; özenli; ölçülü, dikkatli
davranmaktır. Taylan Tanay yaratılan
geleneklere, kültüre, ilişkilere, emeğe saygısızlık etmiştir.
Namus; ilke ve kurallara, verilen
sözlere ve güvene duyulan bağlılıktır. Dürüstlük, doğruluktur...
Taylan Tanay çalışma arkadaşlarına yalanlar söylemiş, gizli ve gayrimeşru ilişkiler kurmuştur. Yalan
söyleyerek insan bedenini, insan
emeğini ve insan güvenini sömürmüştür. İnsanların kendisine devrimciliğinden ötürü duyduğu güveni ve
devrimci prestijini kötüye kullanmıştır. Taylan Tanay namuslu davranmamıştır..
Onur; insanın kendine karşı duyduğu saygıdır. Devrimci onuru korumanın koşulu açıklıktır. Özeleştiri
bir devrimcinin en güçlü silahıdır.
Başı dik, alnı açık yaşamak insan onurunu ayakta tutmakla kendi kendini
yeniden yaratmakla mümkündür.
Haysiyetini yitiren insan her şeyini yitirmiş demektir. Taylan Tanay kendisine düşen yükümlülüğe karşı sorumsuzca davranmıştır.
Ahlak; bireysel, kolektif, sosyal,
siyasal, kültürel, estetik davranış kurallarıdır. Taylan Tanay, bizi biz yapan davranış kurallarını hiçe saymıştır. Her yönü ile ahlaki çürüme yaşamıştır.
Devrimcilik ahlaki bir tercih değildir
ancak ahlaki çürüme ideolojik yıkımın
bir sonucudur. Kişi kendini eğitmediği yerde çürümeye başlar. Çürüme
tek başına kendisi ile sınırlı kalmaz çevresini bulunduğu yeri de çürütür.

Taylan Tanay, popülizm zehiri ile
yozlaşmıştır. Kolektif yaşamı büyütmek yerine düzen içi yanlarını büyütmüş devrimci ilişkiler içinde kapitalizmi yaşatmaya çalışmıştır.
Düzen içinde doğan, gelişen, büyüyen bir insanın düzen içi yanlarını devrimci saflara taşıması doğaldır.
Bizler ailemizin eğitimimizin ve düzenin bize verdiği o güne kadar biriktirdiğimiz iyi- kötü ne varsa devrimci saflara taşırız. Bu yüzden ideolojik ve kültürel savaş kendi içimizde de sürer. Eğitimimiz bu yüzden süreklidir.
Biz yeni insanı bugünden yaratmak amacıyla en sert tartışmaları kendi içimizde yürütür en ağır
darbeleri kendimize vurmayı gerekli görürüz.
Bu yüzden Taylan Tanay ile de
tüm devrimci yaşamı boyunca düzen
içi yanları, hataları, zaafları sebebiyle eğitim ve ikna temelinde uzun tartışmalar yürütülmüştür. Bu tartışmalardan özeleştirel tavırla ve kendini
eğitme hedefiyle çıktığı her zaman kendisine inandık ve yeniden yeniden
güvendik. Kendisi de zaman zaman
çevremizdeki dostlarımıza arkadaşlarımıza yoldaşlarımıza ideolojik kültürel
eleştiriler yöneltmiş tartışmalar yürütmüştür. Hem bu anlamıyla hem de
tanınan ve halkımızın güvendiği bir insan olarak sorumluluğu büyüktür.
Taylan Tanay kendisine verilen
emeği, sevgiyi, değeri ezip, hukukunu tamamlamadan büromuza,
tutsaklarımıza, yoldaşlarımıza ve
dostlarımıza sorumluluklarını yerine getirmemiş, hesap vermeden
ve yalan söyleyerek kaçmıştır.
Düşünmesi, kendi içinde tartışmalar yaşamasını mümkün gördüğümüz için sizlere bir açıklama yapmaksızın aylardır bekliyor olmamıza
rağmen O, büromuz aleyhinde gerçeğe aykırı konuşmalar yapmıştır.
Sonuç olarak; Taylan Tanay devrimci, militan görünüşüne karşın,
günlük yaşamını da, duygularını da

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

37

davranışlarını da devrimci kültür ve
iradeyle şekillendirememiş ve bu savaşı kaybetmiştir.
Devrimci mücadele içinde çok
zeki, büyük adamlar, süper insanlar
yoktur. Değerler, ilkeler ve kurallar
vardır. Bu ilke ve kurallara saygısız
hiç kimseyi sırtımızda kambur gibi taşımayacağız.
25 yıllık tarihimiz boyunca, şehitlikler, tutsaklıklar, sürgünler pa-

hasına hep birlikte yarattığımız değerleri sahiplenen halkımıza, yoldaşlarımıza, dostlarımıza yukarıda
açıkladığımız gerekçelerle;
Taylan Tanay'ın büromuzla hiçbir bağı kalmadığını ilan ediyor, büromuza duyulan güven ve bağlılık
gereği Taylan Tanay'la yürütülen
ilişkilerin bu güne kadarki sorumluluğunu üstlendiğimizi belirtiyor,
bu aşamadan sonra Taylan Tanay

ile sürdürülecek ilişkilerde sorumluluk üstlenmediğimizi ve açıkladığımız hususlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini sorumluluğumuz gereği hatırlatıyoruz.
Çürümenin yayılmaması ve kendisine yeni zeminler yaratmaması
için tüm dostlarımızı bu konuda özenli ve uyanık olmaya davet ediyoruz.
HALKIN HUKUK BÜROSU

Haklarımızı Alana Kadar
Size Rahat Yok
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Sarıyer taşeron işçileri, belediye
başkanının katıldığı iftarlara gitmeye
ve protesto etmeye devam ediyor. 13
Temmuz günü, Çayırbaşı’ndaki iftara giden işçiler bu kez başkanı bulamadılar. Başkan Şükrü Genç, bir gün
önceki protestodan rahatsız olduğu
için misafirlerini bahane ederek iftara gelmedi.
İşçiler, oruç açıldıktan sonra başkan için hazırlanan kürsüye çıkıp
halka hitaben konuşma yaptı. Halk işçileri alkışladı ve belediye yetkililerini yuhaladı. İşçiler konuşmalarında
süreci anlatırken halka “bizim başımıza gelenler sizin çocuklarınızın
başına gelmesin diye direniyoruz.
Biz taşeronun işçisi değil Sarıyer Belediyesi’nin işçileriyiz. Başkan bizim
muhattabımızın taşeron firma olduğunu söyleyerek kafa karıştırıyor
ama iş yeleklerimizde Sarıyer Belediyesi yazıyor” dediler. Daha sonra
bildiri dağıtıp, halkla sohbet eden işçiler eylemlerini bitirip direniş çadırlarına döndüler.
15 Temmuz’da iftar yemeğinde yapılan eylemde zabıtalar işçilere saldırdı. Pankartlarını almaya çalıştılar.
İşçiler saldırıya direnerek içeri girip
halka konuşma yaptılar. Sarıyer işçileri aynı gün içerisinde yürüyüş ve basın açıklamasına çağrı afişlerini Kocataş Mahallesi’nde yaptı.
17 Temmuz’da ise Balıkçılar Pa-
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zarı’nda toplanan işçiler; "Sarıyer
Belediyesi İşçisine Verdiği Sözü Tutmalıdır" yazılı pankartı açarak ve
"Hakkımızı İstiyoruz Alacağız" yazan
önlükleri giyerek eyleme başladılar.
Aynı içerikte sloganlar atıldıktan
sonra yürüyüşe başlandı. CHP Sarıyer
İlçe Binası’nın sokağında duran işçiler burada da sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Yolu trafiğe kapatan işçiler slogan ve akışlarıyla
taleplerini haykırdılar. Yürüyüş sonunda belediye binasının
önüne gelinerek basın açıklaması okundu. Eylemde: “Senin
ellerin mi nasırlı, senin tırnakların mı kirli? Madem işimizi
yapmıyorduk, her gün önümüzden lüks aracınla geçiyorsun, neden inip de yüzümüze
söyleyemiyorsun” diye başkana tepkilerini göstererek eylemi
bitirdiler.
3 Temmuz’da Balıkçılar Pazarı’nda yapılan eyleme Tiyatro Simurg, Dev-Genç ve Grup
Yorum katıldı. Tiyatro Simurg
taşeronunun kölelik olduğunu
anlatan ve teşhir eden bir oyun
sergiledi. Ardından Grup Yorum’un verdiği mini konserde
türküler söylendi, halaylar çekildi. Çevredekilerin de eşlik ettiği görüldü. Ardından “Haklıyız Kazanacağız” marşı söylenerek konser bitirildi ve 1 saat-

lik oturma eylemine geçildi. Eyleme
30 kişi katıldı.

Direnişin Yanında
Olmaya Devam Edeceğiz
Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi, 11
Temmuz’da Sarıyer Belediyesi işçilerinin direniş çadırını ziyaret etti. Ziyarette işçiler taşeron sistemi üzerine
sohbet edip, taşeron sistemine karşı ortak mücadelenin ve birlikte örgütlenmenin önemine vurgu yaptılar.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ,

HALKA KARŞI SAVAŞTA, OLİGARŞİ İÇİ
ÇATIŞMADA AKP’NİN YENİ YARGI SİLAHI:

SULH CEZA
HÂKİMLİKLERİ
Yargı devletin kılıcıdır. Yargı, devleti elinde bulunduran egemen sınıfın
çıkarları gereği kararlar alır. Siyasi iktidar, yargı kurumunu dilediği gibi organize eder, dağıtır, emir ve talimat verir, cezalandırır. Aksi söylemlere rağmen bu tespit, hayat tarafından her gün
yeniden doğrulanıyor.
“Yargı bağımsızdır”, “bağımsız/tarafsız yargı”, “konu yargıya
intikal etmiştir”, “hukuka güvenin”, “kanun karşısında herkes
eşittir”, “hukukun üstünlüğü kazansın” gibi gözboyamaca söylemler, tam da bu gerçeğin üstünü örtmek
için, genel doğrularmış gibi kabul
görsün diye sürekli tekrar ediliyor.
Her vesileyle bu gerçeğin altını çiziyoruz. Güncel gelişmeler gerektirdikçe somut örneklerle hukukun ve
yargının işlevinin daha açık görülmesini ve güvenilmesi istenen kurumların kim olduklarının bilinmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Sadece 17 Aralık 2013 tarihinde,
AKP’nin hırsızlık ve yolsuzluklarının oligarşi içi çatışma gereği ortaya dökülmesiyle başlayan hukuksal
süreci ve yargının yeniden inşa edilmesi seyrini izlemek bile bu konuda
çok şey anlatıyor. AKP, HSYK’da
(Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu), Yargıtay’da yaptığı atamalar ve
düzenlemelerle, kanun değişiklikleriyle yargı üzerinde oligarşi içi
güç dengeleri açısından tam bir egemenlik kurdu. AKP, yasa değişikliklerinin tamamlanması ve gerekli
atamaların gerçekleşmesiyle birlikte hemen siyasi hasımlarını ortadan
kaldırmak için yargı kılıcını salladı.
Bugünlerde Fethullahçı polislere yapılan gözaltı operasyonu hem bir öç
alma hem de bu alanı, tamamiyle teslim alma amacı taşıyor.
Bu süreç boyunca neler oldu?
AKP’li bakanlar ve bakan oğullarının
rüşvet, kara para aklama, yolsuzluk,
hırsızlık gibi suçlarını soruşturan polisler görevlerinden alındı.

Bu kararlara karşı yürütmenin
durdurulması yoluna gidilmemesi
için yasal düzenlemelerle yürütmenin durdurulması imkânı ortadan
kaldırıldı.
Özel yetkili mahkemeler dağıtıldı.
24 saat boyunca avukat ile görüşememe, gizlilik kararı ile avukatın
suçlama konusu ve delillerle temas
edememesi durumu engellendi.
Dinleme ve izleme kararlarının
tek hâkimle değil, heyetle birlikte
alınması gibi olması gereken birçok
düzenleme yapıldı.
Başbakan, özel hayatın gizliliği,
suçu sabit oluncaya kadar herkesin
masum olduğu ilkesini hatırladı,
veryansın etti.
Silahların eşitliği, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı gibi insanlığın kazandığı birçok ilke ve
hak kendisine yönelen bir tehdit olduğunda aklına geldi.
Tüm bu gelişmeler olurken biz bu
olumlu düzenlemelerin geçici bir
nitelik taşıdığını, AKP’nin kendisini koruma altına alır almaz, lehe olan
bu düzenlemelerin bir bir geri çekileceğini de biliyorduk.
Tam da böyle oldu.
Özel yetkili savcılıklar ve mahkemeler kapatıldı. Bunun yerine hemen Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu
kuruldu.
Bütün mahkemeler halka karşı,
devrimcilere karşı özel yetkili mahkemeler gibi çalışmaya başladı. Halkın
hak ve özgürlük talepleri derhal tutuklama konusu edilecek biçimde yeniden düzenlendi. Özgürlük hâkimliği ismiyle şekere bulanan terörle mücadele kanununa göre kurulmuş mahkemelerin yerini ise bugün Sulh Ceza
Hâkimliği denilen hâkimlikler aldı.
Sulh Ceza Hâkimlikleri, Sulh
Ceza Mahkemeleri’nin yerine kuruldu ve yine özel yetkilerle dona-

tılmış, özel nitelikli kadro atamaları yapılmıştır.
Sulh Ceza Hâkimlikleri’ni kuran
yasa 28 Haziran 2014’te Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yürürlüğe girdi. 15 gün içinde kadro atamalarının
tamamlanacağı söyleniyordu. 16
Temmuz 2014 tarihinde atamalar da
tamamlandı. Bu atamaların niteliğinden bile bu kurumların işlevlerinin ne olduğu anlaşılıyor.

Atanan Bu Hâkimler
Kimler? Sulh Ceza
Hâkimliklerinin
Özel Yetkileri Neler?
İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi
olarak Bekir Altun, İstanbul 2. Sulh
Ceza Hâkimi olarak Hulusi Pur, İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimi olarak İslam Çiçek, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimi olarak Recep Uyanık, İstanbul
5. Sulh Ceza Hâkimi olarak Cevdet
Özcan, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi olarak ise Fevzi Keleş isimli hâkimler atandı.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimi
olarak atanan İslam Çiçek, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu
kapsamında tutuklanan eski İçişleri
Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Rıza Sarraf, eski Bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan
Çağlayan, Özgür Özdemir ve Hikmet
Tuner için tahliye kararı vermişti.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimi olarak atanan Recep Uyanık, 14. Sulh
Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yaptığı 10 Şubat 2014 tarihinde, 17
Aralık soruşturması sürecinde Halkbank eski Genel Müdürü olan Süleyman Aslan'ın malvarlığı üzerindeki
tedbiri kaldırmıştı.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimi olarak atanan Hulusi Pur ise, Fazıl
Say'a, "Halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri aşağılama"
suçundan 10 ay hapis cezası vermiş-
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ti. Pur, aynı zamanda Halkbank eski
Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın
aralarında bulunduğu 6 kişinin tahliyesine karar veren hâkimdi.
İstanbul’da, bundan böyle yürütülecek tüm soruşturmalarla ilgili
arama, yakalama, gözaltına alma, el
koyma, tutuklama gibi tüm kararları, isimlerini saydığımız bu 6 Sulh
Ceza Hakimi verecek. Sık sık bu hâkimlerin verdiği kararlarla karşılayacağız. Sürekli bu 6 hâkimin önüne çıkacağız. Onlar bizi ezberleyecek
biz onları. Verilen bu kararlara karşı da yine itirazı bu 6 hakimden biri
inceleyecek. Daha önceki düzenlemeye göre itirazları bir üst merci inceler ve karara bağlardı. Şimdi ise
kendi içinde kapalı devre çalışan
bir mekanizma oluşturuluyor. Ki bu
durum mevcut yasalara, hukuka,
uluslar arası sözleşmelere de açıkça
aykırı bir durum. Kişilerin üst dereceli bir makamdan, kendisi hak-

kında verilmiş kararın incelenmesini isteme hakkı da ortadan
kaldırılmış oluyor.
Yine daha önce Ağır Ceza Mahkemesi heyetlerinin yetkisinde olan
Cumhuriyet Savcılıkları tarafından
verilen takipsizlik kararlarına yapılan itirazları da yeni kurulan Sulh
Ceza Hâkimlikleri karara bağlayacak.
Yani Sulh Ceza Hâkimlikleri, ceza
soruşturmaları üzerine mutlak bir
otorite haline getirilmiş oldu.
Yine hatırlatalım. AKP’nin kendi
menfaatleri gereği geçici olarak yaptığı olumlu düzenlemelerden biri
daha geri alınmak üzere. Müdafiinin
dosyayı bir engelle karşılaşmadan
inceleyebilme yetkisi yeniden kısıtlanacak. AKP’nin Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN tarafından
TBMM’ye bir teklif sunuldu. Sunulan teklif ile “yürütülen soruşturmalarda müdafiin dosya içeriğini ince-

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

Ankara

Berkin Elvan’ın
Katillerinin
Peşini Bırakmayacağız
Umudun Çocuğu Berkin Elvan 16 Haziran'da AKP’nin katil polisi tarafından
başından gaz kapsülüyle vurulmuş ve 269
gün komada kalmıştı. Berkin'in hesabını sormak için adalet nöbetleri kararlılıkla
devam ediyor.

ANKARA:

Berkin Elvan şehit
düştüğünden bu yana katillerinin yargılanması için Halk Cephesi tarafından yapılan adalet nöbetinin 16.sı bu hafta 19
Temmuz'da yine Güvenpark'ta yapıldı.
Adalet talebiyle ajitasyon çekildi. Oturma eylemi slogan ve marşlarla sona
erdi.

ANTALYA: Antalya’da Berkin
Elvan için adalet eylemleri devam ediyor.
40

lemesi veya belgelerden örnek alması,
soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hakim kararı ile
“dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması” önerilmiş ve 16.07.2014 tarihi itibariyle yani Sulh Ceza Hâkimlikleri atamalarının yapıldığı gün
bu öneri, Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş bulunmaktadır.
Yargıdaki güncel gelişmeleri takip
etmek, halka karşı saldırı gündemini takip etmek gibidir. Bu gelişmeleri takip
edip, kime neden güvenemeyeceğimizi,
kime karşı nasıl mücadele edeceğimizi daha doğru bir biçimde tayin edebiliriz. Ama söyleyelim AKP yönetememe krizini, ne sulh ceza hâkimlikleriyle ne de başka polisiye önlemle
aşabilir. AKP sürekli bunalım durumunun derinlemesine yaşandığı bir
yeni sömürge ülkenin faşist iktidarıdır.
Ne yaparsa yapsın kendisini bekleyen
sondan kurtulamayacaktır.

18 Temmuz’da Antalya Attalos Meydanı’nda yapılan eylemde; Berkin Elvan’ın
katili polislerin tutuklanması ve cezalandırılması için AKP iktidarı uyarıldı.
Yapılan basın açıklamasında; "Çocuklarımızın katilleri cezalandırılana kadar asla susmayacak, eylemlerimizi devam ettireceğiz" denilerek, örgütlenme
çağrısında bulunuldu.

İZMİR: İzmir Halk Cephesi’nin
her cuma yaptığı “Berkin Elvan İçin Adalet Yürüyüşü” bu hafta da devam etti. 18
Temmuz günü CHP’nin düzenlediği yeryüzü iftar sofrası etkinliği, Halk Cephesi’nin yürüyüşü ile aynı yer ve zamana
denk geldi.Yapılan yürüyüş boyunca
halk, alkışlarla ve ıslıklarla Halk Cepheliler’i destekledi. Karşıyaka İş Bankası
önüne gelindiğinde basın açıklaması
okundu.

ADANA: 21 Temmuz günü Halk
Cepheliler tarafından İnönü Parkı’nda eylem yapıldı. Okunan açıklamada: “Eğer
biz birleşip mücadele etmezsek, uyuşturucuya karşı mücadele eden Hasan Feritler, özgürlük için mücadele eden Ali İsmailler öldürülmeye ve onları öldüren katil polisler ellerini kollarını sallaya sallaya
gezmeye devam edecekler” denildi.

İşgallerle, Boykotlarla,
Adım Adım Yürüyerek

Hesap Soruyoruz
Halk Cepheliler geçtiğimiz Mayıs ayında polis kurşunuyla katledilen Uğur Kurt
için hesap sormaya devam
ediyor. 17 Temmuz’da CHP
Beyoğlu İlçe Binası’nı işgal ettiler. Halk Cepheliler üzerinde
Uğur Kurt’un fotoğrafı ve
“Uğur Kurt’un Katili AKP’dir
Hesabını Soracağız-Halk Cephesi” yazılı pankartı sallandırdıktan sonra halka seslendiler; “Uğur Kurt, cemevi bahçesinde polis tarafından vuruldu, beyni yerlere akıtıldı.
Hesabını soracağız” dediler.
Birçok insanın ilgiyle izlediği
işgali Halk Cepheliler 20 dakika sonra iradi olarak sonlandırdılar. Erdem Karadağ ve
Eren Fişeng isimli Halk Cepheliler binadan çıkar çıkmaz sivil polisler tarafından etrafları sarıldı. Halk Cepheliler’in
zorla kimliklerini alan polis
yaka paça gözaltına aldı.
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Röportaj
TAYAD’lı Aileler “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” kampanyası
çerçevesinde yaptıkları Ankara yürüyüşünü anlatıyorlar

Bu Yolda Attığımız Her Adım
Hasta Tutsakların Özgürlüğüne Gider!
Dört duvarın arasında tutsaklarımız; üreterek direniyor, F tipinin
duvarlarından sınırsız gökyüzüne
ulaşıyorlar. Ama AKP faşizmi onlara
nefes almayı bile çok görüyor, hapishanelerden tabutlarımız çıkıyor...
İşte bu saldırılar karşısında TAYAD’lı
aileler yaşlı bedenlerine, hastalıklarına aldırmadan oğulları, kızları
için adım adım yürüdüler Ankara’ya.
Bedenlerini çocuklarına siper eden
aileler adım adım gittikleri Ankara’da
yürüyüşlerini çocuklarının akıtılan
kanının hesabını sormak için Adalet
Bakanlığı’na attıkları kanla, kanımızla sonlandırdılar.

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır
mısınız?
Feridun Osmanağaoğlu: 1950
Karabük doğumluyum, aslen Hopalıyım. 12 Eylül’den beri mücadelenin
içindeyim. Yaklaşık 20 seneden beri
TAYAD’lıyım. Tabiki bu ölüm orucu
sürecinde TAYAD’da bulundum. 1314 sene zaten kesintisiz olarak TAYAD’daydım.

Yürüyüş: Hasta
tutsaklar
kampanyasını
anlatır mısınız?
Feridun Osmanağaoğlu: Bizim
amacımız hasta tutsaklar kampanyasını bütünlüğü içinFeridun
de ele alıp kademeli
Osmanağaoğlu
kademeli yürüyerek
bunları birleştirmekti. Öncelikle basın açıklamalarıyla
başladık kampanyaya. Ardından Tünel’den İstiklal’e yürümeye başladık.
İlk önce bu yürüyüşe başladığımızda
saldırı oldu hatırlarsınız. 2. hafta
tekrar gittiğimizde ise saldırmadılar.

Bu durum tabi bizim iradeli
ve disiplinli bir şekilde kararımızın arkasında durmamız sonucu kazanılmış bir hak. Basın
açıklamasıyla başladık, ardından Tünel’den pankartımız ve
TAYAD önlüklerimizle çıkıp
sloganlar, marşlarla İstiklal’de
yürüdük. Galatasaray Lisesi’ne
geldiğimizde oturma eylemine
başladık. Bu şekilde uzun süre
devam ettik. Ardından eylemleri
kefenlerimizle birlikte kefenli
eylemlere çevirdik. Ve hemen akabinde 3 yerde masa açmaya başladık.
Bir süre de böyle devam ettikten
sonra açlık greviyle çadır direnişi
başlattık. Çadır eylemi için de açlık
grevi niteliğinde olur kararını aldık.
Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi önünde ilk çadırımızı açtık. Bu
çadırı açtığımızda tabi saldırı oldu.
Burada insanları sürükleyerek çadırları alıp gittiler. Çadır açmayın başka
her şeyi yapabilirsiniz şeklinde bir
ifade kullandılar. Tabii biz çadırımızı
esas çadır değil naylondan bir çadır
olarak tekrardan açtık. Bu 5 günlük
bir açlık greviydi, bu sürede 2 kişi
sürekli açlık grevindeydi. 5 günlük
çadırımızın son gününde ise tekrar
çadırımızı açıp kendi irademizle eylemi bitirdik.
Ardından bu çadır eylemini Taksim’e Galatasaray Lisesi’ne taşıdık.
Tabii ilk çadırı açtığımızda gene bize
saldırdılar. Çadırımızı çaldılar, biz
de bunlara karşı irademizle her gün
çadır açmaya karar verdik. Salı günü
tekrar çadır açtık, onlardan kimse
yoktu, 1-2 kişi vardı. Biz çadırı açtık
bekliyoruz, onlar da kendi kuvvetlerini yoğunlaştırma çabasındalar.
Sonra kendi aralarında bir yoğunluk
kazandılar, 40-50 kişi oldular. Ardından tabii üzerimize geldiler. Bize
saldırdılar, çadırı vermedik yerlerde

sürüklediler. Ben ve birkaç kişi çadırı
almak için üzerlerine yürüdük, bunun
neticesinde hepsi yine saldırdılar.
Sonra öne çıkıp başladık ajitasyon
çekmeye... Burada halk toplanıp bir
platform oluşunca, Yorum müzikleri
açıp halkla beraber halaya durduk.
Polisler bu kalabalıktan çok rahatsız
oldular, etraftan bakıyorlar ama saldırırlarsa karşılığını alacaklarını bildiklerinden saldıramıyorlar da... O
gün hayli güzel oldu, birken 5 olduk,
halaylarımızla 20- 30 kişi olduk. Bizim çocuklarımızı hapishanelerde
çürüttüklerini, kendi yasalarına bile
uymadıklarını, bizim de demokratik
haklarımıza saldırdıklarını anlattık
oradaki halka. Sonraki günlerde de
arkadaşlara saldırdılar. Zaten ilk
çadıra saldırdıkları andan itibaren
irade savaşına dönüştü. Ama bizim
irademiz her zaman için ön planda
olduğundan onları alt ettik.
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Yürüyüş: En başından beri kampanya basın açıklamasından başlayarak yükselen bir ivmeyle çadır
direnişlerine dönüştü. Ve son olarak
da Ankara’ya yürüdünüz. İstanbul’dan adım adım Ankara’ya gitmeye nasıl karar verdiniz?
Feridun Osmanağaoğlu: Şimdi
öncelikle neden Ankara diyoruz? Ankara, Millet Meclisi’nin olduğu, bütün
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bakanların yeri olduğuna göre, bizim muhatabımız da orada. Bizim bir geleneğimiz var
biliyorsunuz, ilk tecritle
ilgili yürüdük oraya.
Birçok yerde linçler örgütlediler, ama irade
savaşını yine biz kazandık. Yollarda gözaltına alındık. Ama bizim her zaman kendi
perspektifimiz vardır,
bizim kültürümüzde
hep ileriye gitmek vardır. Hiçbir zaman için geriye gitmedik, hep ileri...
Bugün de muhatabımız Ankara
olduğuna göre, sıcağı sıcağına bu eylemleri yürüyüşe dönüştürelim dedik.
Yürüyüşümüzü şöyle ifade ettik, önceden Bolu üzerinden gidilmişti, bu
kez Eskişehir yolunu seçtik. Neden
derseniz, yürüyüş boyunca hem insanlarla kaynaşma sağlamak için hem
propagandayı iyi bir şekilde yapmak
için, yaptığın şeyi halka anlatacaksın.
Hapishanelerde ne olduğunu kitlelere
iyi anlatamadığın sürece yürüyüşün
bir ayağı boş kalır. Bu yüzden bu güzergahı seçtik, yol üzerinde şehirler
var. Bu illerde bulunan TAYAD’lılarla
birlikte bir platform oluşturup bunu
en iyi şekilde yapabiliriz. Yol boyunca
neden yürüdüğümüzü, hasta tutsaklar
için verilen mücadeleyi anlatabilmek
için başladık yürüyüşümüze. Kartal’dan başladık yürüyüşümüze. Bu
yürüyüş benim Ankara’ya 4. yürüyüşüm oluyor. Geçmiş dönemde de sporculuğum olduğu için yürüyüş bana
dokunmadı. Ama şunu söyleyeyim,
attığımız her adımın ekmek, adalet
ve özgürlük için olduğunun bilincinde
olduğumuz için, onun verdiği bir rahatlık içinde yürüdük. Yaptığın şeyin
nedenlerini bildiğin sürece, huzurlu
olmak daha çok özgürlük demek oluyor insanlarda.
Yürüyüş: Yürüyüş boyunca neler
yaşadınız?
Feridun Osmanağaoğlu: Yolda
yürürken insanlar inanmadı. Ankara’ya yürüdüğümüzü duyunca şaşırdınız mı siz diye soranlar oldu.
“Araba varken neden arabaya bin-
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miyorsunuz?” dediler, “önemli olan
arabayla gitmek degil önemli olan
adım adım yürüyüp insanlara ifade
edebilmektir” dedik. Yürüyüşümüz
boyunca her yerde arabalardan, kamyonlardan korna sesleri geliyor, zafer
işeretleri yapılıyordu. Hatta bir aile
peşimizden gelip meyve almış “benim
yapacağım bu kadar lütfen bunu
kabul eder misiniz?” deyince biz
duygulandık. Demek ki yürüyüşümüzün nedenlerini gösterebilmişiz.
Aileler bize çok iyi davrandılar. Banyomuzdan yiyeceklerine kadar her
ihtiyacımızı karşıladılar. Yürüyüşümüz Gemlik’e doğru devam etti.
Gemlik’e giderken yolda insanların
zafer işareti yapması, arabaların korna
çalması bize güç kattı, bizi daha
mutlu etti. Gemlik’te arkadaşlar bizi
karşıladı ve cemevine gittik. Orada
da bizi çok iyi karşıladılar. Daha
sonra Gemlik Meydanı’na gidip basın
açıklaması yaptık. Basın açıklamasından sonra dinlenmek için evlere
gittik. Sabah olunca Gemlik’ten yürüyüşe başlayarak Bursa’ya kadar
yürüdük. Bursa’nın merkezinde basın
açıklamamızı yaptık tabi Halk Cepheli
arkadaşlar da bizimle birlikteydi.
Mücadelemiz sonucu tahliye ettirdiğimiz Kemal Avcı ve hasta tutsakların
anne ve babaları da konuşma yaptı.
Basın açıklaması bittikten sonra geceyi Bursa’da geçirdik. Ertesi gün
yürüyüşümüze devam ettik doğanın
güzelliğine hayran kaldık. Bilecik’te
kamp çadırlarımızı kurduk analarımız
yemekle ilgilendiler; kimileri odun
topluyor, kimileri su taşıyordu. Yani
kolektif bir yaşam örgütledik her zaman olduğu gibi. Bilecik’ten sonra

zamanımız azaldığı
için yolumuza bir
süre araçla devam ettik. Eskişehir’de bizi
bekleyen bir grup arkadaş vardı oraya
doğru devam ettik.
Eskişehir’e geldikten
sonra oradaki arkadaşlarla birlikte önlüklerimizi giyip düzenli kortej oluşturarak kültür merkezine kadar yürüyüşümüzü sürdürdük. Sabah erken olduğu için kültür merkezinde oturarak
basın açıklaması saatini bekledik.
Tabii bu arada kültür merkezinde
bulunan insanlara neden burada olduğumuzu, amacımızı anlattık. Basın
açıklaması saati geldiğinde önlüklerimizi giyip kortej oluşturarak Porsuk
Çayı’nın etrafında yürüyüş yaptık.
Bu esnada ajitasyonlarla neden Ankara’ya yürüdüğümüzü, attığımız her
adımın ekmek, adalet, özgürlük için
olduğunu, evlatlarımızı bir an önce
hücrelerden çıkarmak istediğimizi,
bundan önce hasta tutsak olan Güler
Zere, Yasemin Karadağ, Mete Diş,İbrahim Çınar ve Kemal Avcı’yı hücrelerden söküp aldığımızı bundan
sonra da hasta tutsakları mücadelemizle alacağımızı anlattık. Basın
açıklamamızı yaptık. Kemal Avcı
kendisinin de hasta tutsak kaldığı
süreci anlatarak TAYAD’lıların mücadelesi sonucu tahliye edildiğini ve
iyileştiğini söyledi. Eylemin ardından
Ankara’ya doğru devam ettik ve geç
saatte vardık. Ertesi gün Ankara’da
Abdi İpekçi Parkı’na gittik çünkü
Abdi İpekçi Parkı TAYAD’lı Aileler’in mücadelesinde önemli bir mevzidir. Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı’nın önüne kan atma eylemi yaptık.
Yürüyüş: Peki neden kanı seçtiniz,
pankart da açabilirdiniz, başka
eylemler de olabilirdi, neden özellikle
kanı kullandınız?
Feridun Osmanağaoğlu: NEDEN Mİ? Çünkü yıllardır çocuklarımızın kanını emdiler. Elimizdeki
kanları atarak alın bu kanı da emin
diyerek mesaj gönderdik. Biz orada
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pankart da açabilirdik ama özellikle
kan atarak alın bu kanı da için dedik
onlara.
4 şişe kan fırlattık. Kapının önüne
attık, paramparça oldu attığımız şişeler. Yaklaşık 20 dakika ajitasyon
çektik, ne gelen var ne giden. Etten
duvar olmuş; bir sürü polis. 3 tane
çevik otobüsü var, artık siz düşünün
kaç tane polis var. Yani bakanlığın
önünde her taraf polis. Ben başladım,
dedim “Almayacak mısınız şerefsizler, namussuzlar? Çocuklarımızın kanını emdiğiniz yetmiyor gelin bizi
de tututklayın!”
Kan eylemini bitirdikten sonra
bizi gözaltına almadılar, biz de inat
ettik üzerimizdeki önlükleri çıkartmadık. Bu şekilde Abdi İpekçi Parkı’na kadar yürüdük. Yolda herkes
bize bakıyor merakla... Sonra Sakarya
Caddesi’ne geldik, bütün siyasi şube

polisleri orada, bizi bakanlıktan almadılar ya bakıyorlar...
Bu da aslında gündem olmasın
diye yapılıyor. Yaptıklarımızın kamu
oyuna ulaşmasını istemiyorlar. Ama
bizler TAYAD’lıyız, bunun yolunu
buluruz, gene o gündeme gireriz.
Girmişiz de, çünkü biz çok büyük
tecrübelere sahip olan bir yapıyız.
Bugün olmasa, yarın gireriz o gündeme... Yarın olmazsa öbür gün
ama gireriz o gündeme. Çünkü bizim
söylediğimiz söz her zaman için geçerlidir ve biz onun arkasında dururuz.
Dünyanın neresinde görülmüştür
ki, çocukları için, evlatları için, kardeşleri için toprağa düşen insanlar?
16 insanımız şehit düştü, var mı
böyle bir kurum! Onun için biz söylediklerimizin arkasında dururuz. Bugün gündeme geçmeyebiliriz ama
yarın geçeceğiz.

Yürüyüş: Bu yürüyüş size ne
kattı?
Feridun Osmanağaoğlu: Her
emegin bir karşılığı vardır, bunu gördüm. TAYAD’lıların her zaman için
böyle bir yürüyüşe hazır olduğunu
göstermiş olduk. Ne olursa olsun kamuoyu oluşturdu aslında, giden kişilerin tutsakların anaları, babaları
olması buna sebep oluşturdu. Genel
olarak gündeme taşıyamadık, çünkü
etrafımızı çeperlemişler, bir set çekmişler... Yani basına girmemesi için
ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Güler Zere eylemlerinde de bizzat
bulundum, sürekliliğimizle başardık
biz. Bir TAYAD’lı olarak söz veriyorum, biz o gündeme gireceğiz!
Sürecek
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Gazi

Birleşeceğiz, Büyüyeceğiz,
Sorunlarımızı Çözeceğiz
Gazi Mahallesi'nde 17 Temmuz akşamı bir araya
gelen Halk Cepheliler, mahalle halkıyla birlikte mahallede
son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine konuşup,
tartıştı. Dayanışmayı nasıl daha fazla büyütebilecekleri
hakkında konuşuldu.
Daha önce belirlenen konular hakkında sohbet edildi,
katılımcıların önerileri dinlendi. Halk Komitelerini
daha fazla nasıl oluşturabilir, halk toplantılarının nasıl
daha fazla örgütlenebileceği hakkında konuşuldu. 2
saat süren toplantıya 110 kişi katıldı.

Halk Toplantılarıyla
Gücümüzü Büyütelim
16 Temmuz’da Kartal Merkez’de Hasan Ferit Gedik
ve Grup Yorum için gönüllüler toplantısına çağrı oza-

Arşiv
litlerinden 10 adet yapıldı, 100 adet bildiri dağıtıldı.
Halka 12 Ağustos’ta Kartal Meydanı’nda yapılacak
olan “Adalet İçin Grup Yorum Konseri” hakkında bilgi
verildi toplantıda bu konserde çalışmaya katkı sunabilecek
gönüllüler toplantısı olduğu halka anlatıldı. Halktan
olumlu tepkiler alındı.
Kartal Halk Cephesi’nin düzenlediği “Hasan Ferit
İçin Grup Yorum İçin Gönüllüler Toplantısı” 19 Temmuz’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya 65 kişi katıldı. Toplantıya ayrıca
Hasan Ferit’in dedesi Mustafa Meray’da katıldı. 3 saat
süren toplantı sinevizyon gösterimi ile başladı.
Daha sonra söz alan Hasan Ferit’in dedesi Hasan
Ferit’ten ve yaşadığı iyi ve kötü anılardan bahsetti
ayrıca öneriler sundu ve konuşmasını Halk Cepheliler’e
bıraktı. Halk Cepheliler bu kampanyanın neden yapıldığını, yozlaşmanın nedenlerini, Gülsuyu’nda yaşanan
olayları ve devamındaki yozlaşma kampanyalarından
bahsettiler.
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Hasta Tutsaklar Çıkana Kadar
Mücadelemizi Büyüterek, Hesap Soracağız!
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TAYAD’lılar hasta tutsakların sesi
soluğu olmaya devam ediyor. Her
alanda ve her türlü eylemle tutsakların
sesini halka taşımaya devam ediyor.
Taksim-Tünel'de 20 Temmuz günü
bir araya gelen TAYAD'lılar hasta
tutsakların dışarıdaki sesi-soluğu olmaya devam etti.
Akşam 19.00’da "Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın" ve hasta tutsakların
isimlerinin yazılı olduğu pankartları
açarak yürüyüşlerine başladılar. En
önde beyaz tülbentleri, kırmızı alın
bantlarıyla TAYAD’lı Analar yürüyordu. Hapishanelerdeki tecrit zulmünü anlatan dövizlerin de taşındığı
eylem sırasında ayrıca İsrail siyonizminin Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamdan dolayı Filistin
halkıyla da dayanışma amaçlı Filistin
bayrakları taşındı. Yürüyüş sırasında
sık sık aynı içerikte sloganlar atıldı.
Galatasaray Meydanı'na gelindiğinde ise TAYAD adına yapılan açıklamada “TAYAD’lı Aileler olarak
başlattığımız hasta tutsaklar kampanyasında, ama yürüyüşlerle, ama
çadırlarımızla, Ankara'ya gitmelerimizle birçok eylemlilikler yaparak
hasta tutsakların seslerini duyurmaya
çalıştık” denildikten sonra haftalardır
yapılan eylemler anlatıldı ve basının
duyarsızlığı dile getirildi.
Açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemine başlandı. Oturma eylemi sırasında söylenen marşlara çevrede bekleyen halktan kişiler
de eşlik etti.

Oturma eylemi sırasında yapılan
konuşmalarda ise “AKP iktidarı tarafından hasta tutsaklar katledilmeye
devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta 9
Temmuz’da Ankara Numune Hastanesi’nde 2,5 yıldır kan kanseri tedavisi
gören 18 yıldır ise tutsak olan hasta
tutsağın daha önce birçok kez serbest
bırakılması talebi red edilmiş. Ancak
ölümün kıyısına geldiğinde bilinci
kapalı bir şekilde ‘tahliye’ edilmiştir.
İnsanlarımıza ölüm hakkı verilmektedir” denildi.
Son olarak TAYAD’lıların mücadelesine destek çağrısı yapılarak
eylem bitirildi.

Hasta Tutsaklar İçin
Bir İmza da Siz Verin!
TAYAD’lı Aileler 18 Temmuz’da
Çayan Mahallesi'nde açtıkları imzamasasında ayrıca tutsak ürünlerini
sergilediler. “Hasta Tutsakların Serbest Bırakılması İçin Bir İmza da
Sen Ver” yazan pankartlarıyla TAYAD
önlükleri giyerek bildiriler dağıttılar.
Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan TAYAD’lılar Grup Yorum müzikleriyle
masayı her gün açacaklarını dile getirdiler.

TAYAD’lılar Hasta
Tutsaklar İçin Taksim’de
Ateş Yaktı
TAYAD’lılardan iki kişi 17 Temmuz’da Taksim Anıtı yakınlarında
tutsaklar için ateş yakıp pankart aç-

tılar.
Ellerindeki yanıcı maddeyi yerde
geniş bir halka çizerek döküp ateşe
veren TAYAD’lı Aileler, “Kamerayla
İzleyen de Hasta Tutsakları Katleden
de Devlettir! Hesap Soracağız” pankartını açtılar. Burada halka seslenerek
hasta tutsakları hiçbir zaman yalnız
bırakmayacaklarını haykırdılar. Sergül
Albayrak gibi Taksim’i ateşe veren
TAYAD’lılar karşısında, çevik kuvvet
ve sivil polisler eylemi görür görmez,
konuşma sona ermeden TAYAD’lılara
yaklaşarak ellerinden pankartı çaldılar.
Eylemciler gözaltına alınmalarına
rağmen yaptıkları kuşlamalarla isteklerini halka duyurdular. Feridun
Osmanağaoğlu ve Murat Can Göçmen daha sonra yere yatırılılıp, ters
kelepçelenerek işkence ile gözaltına
alındılar. Yaşanan bu gözaltının ardından Feridun Osmanağaoğlu ve
Murat Can Göçmen çıkartıldıkları
mahkemeden serbest bırakıldılar.

Derneklerimizi Taciz
Etmekten Vazgeçin
Bedelini Ödersiniz
İkitelli’de 21 Temmuz günü yapılacak olan Gençlik Komitesi toplantısını sivil polisler taciz etmeye
kalkıştı. Halk Cepheliler katil polisleri görünce hemen müdahale ettiler. Çekim yaptığını gören Halk
Cepheliler Cornet tipi, beyaz renkli,
plakası olmayan sivil aracın camlarını taşlayarak kırdılar. İşkenceci
2 sivil polis arkalarına dahi bakmadan hızla kaçtılar.
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Liseliyiz Biz

LİSELİLER KİMDİR, NASIL
DÜŞÜNÜR, NASIL YAŞAR?
Liseliler, gençlik kitlesi içerisinde, en coşkun, en militan, en cüretli olanlardır. Liselilerin bu özelliklerinden
kaynaklı, liselilerin kim olduğunu, nasıl yaşayıp, nasıl düşündüğünü, olumlu ve olumsuz yanlarını bilmek gerekiyor.
Peki, liseliler nasıl düşünür ve yaşar? Liseliler yaşı, bulunduğu konum itibariyle her şeye açıktır. Öğrenmeye can
atarlar. Her türlü bilgiye açıktırlar. Liselinin yüreği, beyni hangi bilgi ile donatılmışsa, gençlik de o bilginin sahibi olur. Düzen de liselilerin bu yanını çok iyi bildiği için
liselilere ayrıca önem verir. Biz de hem liselilerin bu özelliklerini bilerek hem de düşmanın liseliler üzerindeki politikalarını bilerek, liselileri tanımalıyız. Liselilerin saf, temiz yanlarının düzen tarafından kirletilmesine izin vermemeliyiz.
Düzen, liseliler üzerindeki bu kirli politikasıyla gençliğe bireyci yaşam tarzını dayatır. Liseliler sosyal ilişki
kurmanın yerleri olarak internet kafeleri görür. Arkadaşlık ilişkilerinin içini boşaltıp, internetten sohbete indirgerler.
Oysa liseli gençliğin arkadaşlık bağları çok güçlüdür.
Düzen, liseli gençliğe şovenist düşünceleri aşılamaya
çalışır. Gençliği millete hayırlı evlat olma idolüyle beraber milliyetçi duygu ve düşüncelerle yetiştirir. Çünkü liselilerin yüreğinde vatanseverlik duyguları vardır. Bu noktada bizler de liselilerimize “vatanseverlik nedir, vatanın
gerçek sahipleri kimlerdir?” bunları sorgulatmalıyız.
Liselilerimiz varolan eğitim sisteminden kaynaklı

sorgulamıyor, düşünmüyor. Ezbere alıştırılıyor. Liseliler
düşünmüyorsa, sorgulamıyorsa düşündürtmeliyiz, sorgulatmalıyız.
Liselilerimizin bir diğer önemli sorunu da okul ve ailedir. Liselilerimizin çoğu, geleceğine dair hayaller kuruyor.
Kimisi hukuk okumak istiyor, kimisi doktor olmak, kimisi
mühendis olmak istiyor. Ancak çevresinde okul okumayan ya da hayalini kurduğu mesleklere ulaşamamış gençleri görür. Bu yüzden, okul liseliler için işte bu hayallerini gerçekleştirebilecekleri yerdir. Bu yüzden okuldan atılmak ya da okuldan kopmak istemez.
Liselilerin diğer bir bağı ise, ailelerdir. Liseliler yaşı
küçük olduğundan aileye bağlıdır. Bu durum liselilerin rahatça hareket etmesinin önüne geçer. Oysa liseliler yaptıklarının haklılığının bilincinde olsa, aile engeli de ortadan kalkar.
Peki liselilere nasıl ulaşacağız? Liseliler, başta da belirttiğimiz gibi olumlu özelliklerinden kaynaklı örgütlenmeye daha açıktır. Bu yüzden liselilerle özel olarak ilgilenilmeli ve emek harcanmalıdır. Liselilere gerçekleri
anlatıp, sorunlarını nasıl çözeceği noktasında yol ve
yöntem göstermeliyiz.
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Unutmayalım ki, düzenin en temiz, saf kesimi liselilerdir. Biz örgütlemezsek, düzen örgütler. Liselileri, Liseli Dev-Genç saflarında örgütleyelim.

Mahallelerimize Elinizi Kolunuzu Sallayarak Giremezsiniz!
Piyalepaşa Çevre Koruma Derneği, Okmeydanı
Cemevi ve Beyoğlu Belediyesi'nin 'kardeşlik' adı altında Kadınlar Çeşmesi İlköğretim Okulu'nda 21 Temmuz
günü düzenledikleri iftara katılan halk düşmanı Ahmet
Misbah Demircan Halk Cepheliler tarafından mahalleden kovuldu.
Sloganlarla AKP’yi ve Ahmet Misbah’ı teşhir eden konuşmalarla okula girişini engellemek isteyen Halk Cephelilere korumalar ve polis saldırdı. Saldırının ardından
Halk Cepheliler okulun demirlerine "Uğur Kurt'un Katili AKP’dir! Hesap Soracağız!" pankartı astı. Halk
düşmanı Ahmet Misbah'ın konuşmasını engellemek ve
okuldan çıkarmak için okulun bahçesine giren Halk Cepheliler tekrar aynı içerikteki pankartı açıp, sloganlarla ve
sesli konuşmalarla halk düşmanı Ahmet Misbah ve korumalarını mahalleden kovdu. Eylemin ardından akrep

adı verilen araçlardan katil
polisler plastik mermi ve
gaz atarak Cepheliler’e saldırdı. Halka “15'inde Berkinimizi, cemevi bahçesinde
Uğur’u katleden ve evlerimizi yıkmak isteyen halk
düşmanlarını mahallelerimize sokmayalım. Halkların
düşmanı ve katili olanlar
burada kardeşlik iftarı veremezler. Halkımızın tertemiz
kültürünü kirletmelerine izin vermeyeceğiz” sözleriyle
eylem anlatıldı. Sloganlarla, barikat kurarak ve taşlarla
katil polislerin mahalleden kovulması ve Sağlık Ocağı
önünde eylemin neden yapıldığına dair halka açıklama
yapılmasının ardından eylem iradi olarak sonlandırıldı.
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MİLLİYETÇİLİK ÇÖZMEZ,
MİLLİYETÇİLİK HALKLARI
KURTULUŞA GÖTÜREMEZ
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PKK’ye ilişkin bugüne kadar yaptığımız tüm eleştiriler pratik içinde
kanıtlanmıştır. Başından beri, küçük
burjuva milliyetçiliğinin Kürt sorununu çözemeyeceğini, Kürt sorunun
çözümünün Kürt, Türk tüm milliyetlerden halkların ortak mücadelesinden ve demokratik halk iktidarından geçtiğini söyledik ve söylüyoruz.
Küçük burjuva milliyetçi hareketin
eninde sonunda düzenle uzlaşacağını
söyledik. Sosyalist blokta yaşanan
karşı-devrimlerle birlikte sırtını yaslayacağı yeni güç arayışı içinde olan
PKK ‘90’lı yılların başında askeri
olarak en güçlü olduğu bir dönemde,
ideolojik olarak en güçsüz dönemini
yaşadı. PKK ‘90’ların başından itibaren o güne kadar savunduğu ideolojiyi terk etmeye başladı. Düzenle
uzlaşmanın yollarını aramaya başladı.
Son 20 yılı “barış” adı altında oligarşiyle uzlaşma arayışı içinde geçti.
Kürt milliyetçi hareketin askeri
gücü karşısında teslim olan reformist,
oportünist sol PKK’nin ne çarpık
savaş anlayışına ne de “barış” adı
altında düzenle uzlaşma arayışlarına
yönelik ciddi bir eleştiri getirmediler.
Oportünizm her halükarda Kürt milliyetçi hareketine yedeklendi. Reformizm ise PKK’nin barış dediği
süreçlerde “Kürt sorununu” hatırladı.
Öyle ki, oportünist sol, ulusal sorun konusunda geçmişte kendi söylediklerini ve Marksist-Leninist tüm
teoriyi, pratiği bir kenara iterek Kürt
milliyetçi hareketin “sömürge” politikasına yedeklendi. Oportünist, reformist sol Kürt sorununu kendi dı-

şında görüp,
sorumluluktan
kaçarak sorunu
Kürt milliyetçi
hareketine havale etti.
Kürt hareketi ise milliyetçi bir anlayışın bütün özelliklerini
bağrında taşımıştır. Ve bu özellikleri
onu açmaza, çözümsüzlüğe sürüklemiş başlangıçtaki noktanın çok çok
gerisine ve nihayetinde düzenle uzlaşmaya kadar getirmiştir.

Biz Varız; Dünyayı
Bir Kez de
Türkiye’den
Sarsacağız -4
Nereden Nereye;
“Bağımsız Kürdistan”dan
Düzeniçileşmeye
PKK '70'li yılların ikinci yarısında
örgütlenirken, sosyalizmden etkilenen
Marksist-Leninist bir söylemle ortaya
çıktı. "Kürdistan İşçi Partisi" adı
da bu etkilenmenin ifadesiydi.
O gün ortaya koydukları hedef
"Bağımsız Birleşik Demokratik
Kürdistan"dı. Bağımsız Kürdistan
dışındaki özerklik, federasyon gibi
formüller bile, adeta "ihanetle" eşdeğer görülüyordu. PKK mücadelesinin başlangıç yıllarında şöyle diyordu:
"... Gerek ezen ulus 'devrimcilerinden' gerekse onlarla farklı nüanslardan ama aynı telden çalan ezilen
ulus 'devrimcilerinden' gelen ulusal

mesele konusundaki 'bölgesel özerklik', 'federal birlik', 'dil-kültür
özerkliği' biçimindeki çözüm yolları
gericidir ve günümüzde "ulusların
kendi kaderini tayin hakkının' biricik
doğru yorum tarzı olan 'bağımsız
devlet' tezine aykırıdır. Bağımsız
devlet, günün şartlarında tek doğru,
doğru olduğu için de devrimci bir
tez olup diğer tezler ve çözüm yolları
devlet sınırlarına dokunmadığı için
reformist, reformist olduğu için de
gerici tezlerdir." (Kürdistan Devriminin Yolu)
"... Sömürgeci düzende bazı reformları gerçekleştirmekle sorunu
çözüme kavuşturacağını savunan,
sorunun çözümünün devrimde, ulusal
bağımsızlıkta olduğunu göremeyen
tüm görüşler, özünde ezen ezilen ulus
milliyetçiliğinden kaynaklanıp sömürgeciliği meşrulaştırmaya hizmet
eder..." (age)
Kürdistan’ı Türkiye’nin sömürgesi
olarak niteleyen PKK, sömürgecilik
teorisi temelinde “TC’ye karşı” mücadeleyi ön planda tuttu. Emperyalizm
ve oligarşiye karşı bütünlüklü bir
mücadele içinde olmadı. Türkiye'nin
emperyalizmin sömürgesi bir ülke
olduğu gerçeği yadsındı. Emperyalizme yönelmeyen bu mücadele, Kürt
halkında da anti-emperyalist bilincin,
bağımsızlık duygusunun zayıf kalmasına yol açtı. PKK’nin emperyalizme yönelen tek bir silahlı eylemi
yoktur. Oligarşiye cepheden yönelen
güçlü silahlı eylemleri de olmamıştır.
Bu durum açmazlarını, tıkanıklıklarını
daha da derinleştirmiştir.
’90 başlarında Sovyetler Birliği'nin
yıkılması sonrası sosyalist söylemlerden süratle uzaklaştı. PKK bayrağındaki orak çekiç çıkarıldı.
'90'ların başından itibaren "barış"
tezi savunulmaya başlandı; PKK,
‘93'ten itibaren de devletle barışma
adına tek taraflı "ateşkes"ler dönemini
başlattı. Bu süreç, aynı zamanda
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talep ve hedeflerin de sürekli olarak
gerilediği bir dönemdi.
"Bağımsız Kürdistan" tezinden
vazgeçildi. Ulusların Kendi Kaderini
Tayin Hakkı'nın artık zamanı geçmiş
bir anlayış olduğu ve savunulmadığı
ilan edildi.
İmralı Tutanakları, "Bağımsız
Kürdistan" talebiyle 35 yıldır direnen,
savaşan Kürt halkının mücadelesinin
kendi kendine tasfiyesinin belgeleridir.
Kürt halkının ulusal-demokratik haklarının ne idüğü belirsiz, şekilsiz
"vatandaşlık" tanımları içinde boğulduğu bu tutanaklarda, anadilde
eğitim programı belirsizliğe ertelendi.
Yıllarca dillere pelesenk edilen özerklik Avrupa Konseyi'nin "Yerel Yönetimlere Özerklik Sözleşmesi"ne
indirgendi.
1999 yılında "İmralı PKK için
bir ‘son’dur. Ya emperyalizmin ve
oligarşinin yedeğinde bir güç olunacak ya devrimcileşilecektir" tespiti
yapmıştık. Gelinen noktada Kürt milliyetçi hareket, devrimcileşmekten
fersah fersah uzaklaşmış, "emperyalizmin ve oligarşinin yedeğinde
bir güç" olmaya talip olmuştur.
İmralı görüşme tutanakları bunun
belgesidir.
Sıkça belirttiğimiz gibi bu tablo
milliyetçiliğin yarattığı açmazların
derinleşmesi, bunlara devrimci çözümler aramak yerine düzeniçi çözümler aramanın sonuçlarıdır.

İktidar Hedefinden
Uzak Reformlar İçin
Silahlı Mücadele Anlayışı
PKK ilk ateşkesi 1993’te ilan etti.
Ve giderek PKK için silahlı mücadele
"taktik" bir soruna indirgendi. Ateşkes kararları peşi sıra devam etti.
Silahlı mücadeleyi ele alıştaki bu reformist yaklaşım, PKK'nin tüm politika ve taktiklerini belirlemiştir.
Bağımsızlık hedefiyle çıkılan yolda, talepleri her dönüm noktasında
biraz daha gerilemiş ve nihayet Kürt
sorunu "dil sorununa" indirgenmişti.
Bu noktada mücadelenin hedefleriyle mücadelenin yöntemi arasında
açık bir çelişki oluşmuştur. Bu talepler artık, herhangi bir legal parti

veya demokratik örgütlenmeler aracılığıyla da savunulabilecek taleplerdir, çünkü bunlar artık düzen içi
taleplerdir ve bu nitelikteki talepler
için de ne böyle bir gerilla gücü, ne
silahlı mücadele gereklidir. PKK
kendisini var eden silahlı mücadeleyi
reddetmektedir. Silahların miadını
doldurduğunu söylemektedir.
Oligarşi güçsüzlüğünden dolayı
direnme dinamikleri, umutları tamamen yok edilmeden Kürt milliyetçi
hareketle uzlaşmayı göze alamamaktadır. Bunun için de imha ve asimilasyon politikalarından vazgeçemiyor.
PKK ne kadar uzlaşmak istese de
oligarşinin imha ve asimilasyon politikaları buna izin vermiyor.
Kürt milliyetçi hareket ideolojikstratejik olarak silahlı mücadelenin
zeminini çoktan yitirmiştir. Öcalan’nın son İmralı görüşmelerindeki
talepleri için silahlı mücadeleye gerek
yoktur. Hatta o talepler için PKK’nin
şu anda sürdürdüğü savaş uzlaşmanın
önünde engeldir. Öcalan’da PKK’yi
silahsızlandırırsak oligarşiyle uzlaşırız
diye düşünüyor. Bu noktada Kürt
milliyetçi hareket esas olarak umutlarını Amerika’ya bağlamıştır. Ortadoğu’da Amerika’dan kendilerini
kullanmalarını isteyerek bir statüye
kavuşabilecekleri hesabına göre hareket etmektedir. Silahta ısrar etmelerinin amacı da bunun içindir. Kendilerinin ne kadar güçlü olduğunu
gösterirlerse Amerika’nın kendilerine
o derece ihtiyaç duyacağını düşünmektedirler.
PKK açısından gerillaya sahip
olmak, gerilla eylemleri yapıyor olmak pek çok kesim açısından hep
yanıltıcı olmuştur. Ateşkes ilan eder,
sonra bitirir. Bir yandan silahlı mücadele miadını doldurdu der, hemen
ardından silahlarımızı bırakmayacağız
der. Artık siyasi mücadele vereceğiz
der, diğer yandan gerillaya insan katmaya çalışır... Tüm bunlar çelişki
gibi görünmekte, yanıltıcı bir durum yaratmaktadır. Ortada karışık
bir durum yoktur. PKK iktidar hedefini yitirmiştir. Bağımsız Kürdistan
hedefini bir kenara bırakmıştır. Bu
temelde silahlı mücadele vermenin
zeminini de ortadan kaldırmıştır.

İleri, geri adımlarıyla yaptığı tek şey
oligarşiyi uzlaşma masasına oturtmaya çalışmaktır. Herşey bunun içindir.
PKK çözümsüz bir noktadır. Bu
reddedilemez. Ancak gelinen bu nokta, silahlı mücadelenin değil, silahlı
mücadele anlayışından uzaklaşmanın,
reformizme yönelmenin sonucudur.
Tüm kazanımlar silahlı mücadelenin, açmazlar ve teslim oluşlar
ise milliyetçiliğin ve reformizme
yönelişin sonuçlarıdır.

Düzeniçileşme
Esas Alınınca
Dost-Düşman Ayrımı da
Belirsizleşmiştir
"Bu işi isterse en güçlü durdurur.
O güçlü kimdir, şimdiki hükümettir.
O hükümetin başı Erdoğan'dır. Tarihin
en güçlü hükümetinin başındaki isim
isterse o iradeyi gösterir, buna gücü
yeter ve sorunu çözer. Ben Erdoğan'ın
bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna
dair umudumu, inancımı asla yitirmedim. Yitirseydim giderdim. Hepimizin yapması gereken, Başbakan'ın
yanında olduğumuzu ona hissettirmemiz, onu teşvik etmemizdir." (Leyla
Zana)
Leyla Zana bu sözleri sarfettiğinde
bizzat kendi partisi içinden pekçok
kişi Zana’ya karşı çıktılar. Onu eleştirdiler. Oysa bu yaklaşımı dile getiren
ilk kişi Leyla Zana değildi. Nitekim
Aysel Tuğluk, Erdoğan'ı umut olarak
görme konusunda Zana'yı da geçecekti; Erdoğan’ı "tarihsel bir şahsiyet" olarak niteleyecekti.
Kürt milliyetçi hareket on yıllardır
kimleri "umut" olarak, "fırsat" olarak görmedi ki; Kürt sorununu Özal'ın
çözebileceğini söylediler. Demirel
"Kürt realitesini tanıyoruz" dedi, çözümün adresi olarak Demirel'i gördüler. Çiller "BASK modeli"nden
bahsetti, "Kürt sorununu Çiller çözer" dediler. Mesut Yılmaz, "AB'nin
yolu Diyarbakır'dan geçer" dedi,
çözümün adresi Yılmaz oldu. Sabancı
“mozaik” dedi. Sabancı’da ilericilik
keşfettiler. MHP koalisyon ortağı
oldu, bu sefer "çözüm iradesi" olarak
MHP görüldü. AKP iktidara geldi
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bu kez de "çözümün iradesi
Kürt Milliyetçi hareke09 Kasım 2009 günü Kürt Milliyetçi Hareketi
Erdoğan..." oldu.
tin
uzlaşmacı, teslimiyetçi
Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği’ne silahlarla saldırdı.
ve emperyalist politikaların
Kürt milliyetçi hareket
aleti olmasına karşı da cepAB'den Amerika'ya kadar
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madan,
bunu sağlayacak doğru strateji
rına kan taşımakta, ona can simidi
devrimciye, yurtsevere, ilericiye salve
taktikler
izlenilmeden Kürt halkının
olmaktadır. Bu gerçeği Abdullah
dırdı. Kafa kırdı, göz patlattı. Onlarca
ulusal
kurtuluşu
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Öcalan “AKP’ye iktidarı altın tepsi
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Sonuç
olarak;
ile biz sunduk” diyerek bizzat kendisi
etti!
1- Kürt milliyetçi hareket 40 yıla
itiraf etmiştir. Bugün AKP bir taraftan
Saldırılar 9 Kasım 2009’dan sonra
yakın
zamandır bir mücadele yüKürt milliyetçi hareketini imha etmek
da devam etti. Gülsuyu, Eyüp, Okrütmüştür.
Geldiği nokta ise düzenle
için saldırırken, hazırlıklar yaparken
meydanı Haklar ve Özgürlükler deruzlaşmaktır.
diğer taraftan anayasa değişikliğinden
neklerini yaktılar, dağıttılar, dernek
2-Kürt hareketini bu noktaya gebaşkanlık
sistemine kadar Kürt miliçinde beklemekte olan devrimcilere,
tiren sömürge tespiti ve milliyetçi
liyetçi
hareketine
güvenmektedir.
halktan insanlara saldırdılar, tehdit
çizgisidir.
PKK bu haliyle AKP’nin faşist
ettiler. Bu saldırılar münferit olmaktan
3- Kürt milliyetçi hareketin bugün
iktidarını güçlendirmesine ortak olçıkıp bir çizgi haline gelecekti.
“Türkiyelileşmek”ten bahsetmesi,
maktadır. Bu durumun ilericilikle,
Devrimcilere neden saldırmaktasol
sosyalist söylemleri düzenle uzyurtseverlikle,
ulusallıkla
bir
ilgisi
dır. Pusula nasıl şaşırılmıştır? Dostlaşırken
solu da yanında götürmesidir.
olamaz.
düşman nasıl karıştırılmıştır? Çünkü
4Geride
kalan 40 yılın kanıtladığı
Hemen belirtelim ki, AKP Anamilliyetçilik gözleri kör etmiştir. Miltek
gerçek
Kürt
sorununun çözümü
yasa ve Başkanlık konusunda isteliyetçilik burjuva ideolojisidir. HalkKürt, Türk ve tüm halkların ortak
diğini elde ettikten sonra dönüp ilk
ları kurtuluşa götürmez. Çözüm sağmücadelesinde ve devrimci halk ikimha edeceği Kürt milliyetçi hareket
lamaz. Milliyetçilik devrimci ideotidarındadır.
lojiye, devrimcilere düşmandır. Yaolacaktır.
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Diyarbakır’da Kurulan İftar Sofrasında

İçtiğiniz Ortadoğu Halklarının Kanı,
Yediğiniz Ortadoğu Halklarının Etidir!
ABD Adana Başkonsolosluğu “Diyarbakır halkına bağlılıklarını bir
kez daha göstermek... Aynı zamanda
kültürel ve dini değerlere bağlılıklarını
da göstermek..” amacıyla Diyarbakır
Sur Belediyesi ile birlikte Diyarbakır'ın
Dağkapı Meydanı'nda iftar çadırı organize etti. Fakat iftar yemeği bir
grup tarafından protesto edildi ve iftar
saatinden önce iftar yerine gelen grup,
tekbir getirip çadırı yerle bir etti.
ABD bayrağını yaktı. Olayın ardından
açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak
“Bu büyük bir provokasyondu... Bu
saldırı kesinlikle ne Diyarbakır'ın
kimliğiyle, inancımızla, İslami değerlerimizle, Filistin halkıyla olan
duygusal bağımızla asla izah edilemeyecek bir saldırıdır. Tamamen organizedir, provokatördür. Ortadoğu'daki duruma benzer görüntüyü
Diyarbakır'da yaratma çabasıdır.
Ben tüm halkımızı inanç değerlerine
saygılı olan, inanç değerlerimizle
birlikte yaşayan tüm yurttaşlarımızı
bu konuda hassas olmaya, tutum almaya ve bu provokasyonları, provokatörleri boşa çıkarmaya yönelik bir
yaklaşım ve durum içerisinde olmaya
davet ediyoruz” dedi.
Arkasından Fırat Anlı da "Diyarbakır Gazze'yle kardeş bir şehirdir. Kürtler Filistin’le en büyük
dayanışmayı gösteren bir halktır.
Bunun için bedel ödemiş bir halktır.
İsrail'in Gazze'de yaptığı terörü herkesten daha yüksek sesle ve pratiğimizle kınıyoruz” dedi.

Bir de yanyana gelmekten utanmadıkları katil Amerika'nın Adana
Konsolosu John Espinoza, "Biz dostluğumuza bağlı olduğumuzu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gerekli
yardım ve demokrasinin gelmesi için
elemizden geleni yapacağımıza tamamen bağlıyız" diye açıklama yaptı.
Yanı başımızda yanan Filistin varken,
bu konuşmalar boş lakırdıdan, halkı
kandırmaktan başka bir şey değildir.
Sanki dünyayı kan gölüne çeviren
ABD değilmiş gibi dayanışmadan
ve demokrasiden bahsediyorlar.
Başta Amerika olmak üzere emperyalistler bütün işgal, katliam, yağma
ve talanlarını özgürlük, demokrasi
demagojileri altında yapmışlardır. Demokrasi ve özgürlükten anladıkları
kendileri için işgaller, yağma ve talan,
işkenceler, kayıplar ve katliamlardır.
Amerika’nın Ortadoğu'da gerek
doğrudan gerekse İsrail üzerinden
yapmadığı katliam kalmadı. Yine
çok iyi biliniyor ki, Amerika İsrail'in
8 Temmuz'da Filistin'e yönelik başlattığı saldırının destekçisi ve koruyucusudur.
Filistin alev alev yanıyor. 8 Temmuzdan bu yana 1000 saldırı düzenlendi, 600'ün üzerinde Filistinli alçakça
katledildi ve katliamlar sürüyor. 3
binden fazla Filistinli yaralı ve katliam
tüm pervasızlığıyla sürüyor. Bütün
dünya halklarında İsrail'i kınayan tepkiler büyürken Amerika başta olmak
üzere tüm emperyalist devletler İsrail’in katliamlarını destekliyor.
İsrail’in Gazze’deki katliamı bu

kadar açıkken, Amerika ilk günden
beri “İsrail kendi halkının can güvenliğini sağlamak zorundadır” diyerek katliama desteğini vermektedir.
Bugün Filistin’de akan her damla
kanın arkasında Amerika vardır. Katleden sadece İsrail değil, Amerika’dır.
Amerika'nın yarattığı bu kangölü içerisinde Kürdistan'da Kürt
milliyetçi hareket, Kürt halkını
katil ABD ile aynı sofraya oturtmaya kalkıyor.
Hem Kışanak, hem de Anlı, bir
yandan Filistin halkıyla duygusal yakınlık kurmaktan, Filistin halkıyla
dayanışma içinde olmaktan bahsediyorlar, diğer yandan da Filistin
halkının katilleri ile aynı sofrada buluşuyorlar.
Amerika ile oturduğunuz iftar
sofrasında yediğiniz Suriyeli, Filistinli, Libyalı, Iraklı halkların etidir.
İçeceğiniz Ortadoğu halklarının kanıdır. Bir taraftan Filistin’de, Irak’ta,
Suriye’de halkların kanı oluk oluk
akıtılırken Amerika ile düzenlediğiniz
iftar sofrasıyla kime neyin güvenini
vermeye çalışıyorsunuz?
Ne ilgisi var Amerika’nın iftarla,
oruçla... Burjuvaziden mi öğrendiniz
çıkarlarınız için inançları kullanmayı?
Diyarbakır’da Amerikan elçilerine
verilen iftar yemeğinin AKP’nin bir
avuç işbirlikçi Alevi bezirganına verdiği iftar yemeğinden farkı nedir?
Düzen ile uzlaşma çabası Kürt
milliyetçi hareketi dünya halklarının
katili Amerika ile aynı sofraya oturtmuştur.

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ
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Hatay’da 55 Bin Yürek
Umudun Türkülerini Söyledik
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Evvel Temmuz Halk Festivali 55
bin yürek tek yumruk olup büyük
bir halk korosuyla kutlandı.
Festival 15 Temmuz’da Samandağ
sahilinde açılış konuşmasıyla başladı.
Açılış konuşmasında Evvel Temmuz
Bayramı’nın hasat ve bereket bayramı
olduğu ve bu geleneğin her sene
daha coşkulu kutlanması gerektiği
vurgulandı.
Konuşmanın ardından sazıyla, sözüyle Aşık Metin festivaldeki yerini
aldı. Ardından şiirler okundu, Hatay’ın
yerel grubu “Güneyin Güneşi” müziklerini onbinlerle paylaştı. Epik Sanat Tiyatro Atölyesi ‘Haziran Ayaklanması Şehitleriyle’ ilgili skecini
canlandırdıktan sonra Sincan 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nden Özgür Tutsak
Remzi Uçucu’nun gönderdiği mektup
TAYAD’lı Hayat Ana tarafından okundu. Mektupta Sincan Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar “Amerika’nın ve uşağı AKP’nin saldırılarını
püskürteceğiz, oyunlarını bozacağız,
kardeşliğimizi büyüteceğiz. Adaleti
sağlayacağız. Özgürlüğü kazanacağız.
Çünkü bizim Abdullah’ımız, Ali İsmail’imiz, Ahmet’imiz, Hamide’miz,
Erdinç’imiz, Refik’imiz ve daha nice
şehitlerimiz var. Onların yolundan
gidiyoruz. Bu yolun sonu aydınlık,
iktidarın korkusu ondan” sözleri ve
"İyd Mübarek Aleykin Cemien" (Hepinizin Bayramı Kutlu Olsun) sloganıyla 55 bin yüreği selamladı.

Halk Cephesi adına konuşma yapan Elvan Altınarı; “Haziran Ayaklanması’nda ki o halk nerede diye
soranlara, O halk Bağımsızlık Konserimizdeki yüz binlerimiz, Berkin
Elvan için adalet isteyen 3 milyon
insanımız, 63 ilde grevlerle, boykotlarla, barikatlarla direnenlerdir. Biz
devrimciyiz, vatanımızı seviyoruz...
Yanı başımızda Suriye’de ve Ortadoğu’da halkları katleden ABD emperyalizmi ve işbirlikçisi AKP iktidarıdır. ABD, Büyük Ortadoğu Projesi
ile Suriye’yi işgal etmek istedi. Ama
halkların direnişiyle karşılaştı, başaramadı. Şimdi, Ortadoğu’da, Amerika’nın gayrimeşru çocuğu IŞİD
gibi gerici-işbirlikçisi terörist örgütlerle halklara saldırıyor, katliamlar
yapıyor. Ortadoğu halklarının kurtuluşu ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı birleşmekten, örgütlenmekten geçer” dedi.
Konuşmanın hemen ardından sloganlarla Umudun Adı 55 bin yürekle
Samandağ sahili inletildi. Oligarşinin
bütün baskılarına rağmen; Anadolu
topraklarımızın değerlerini yaşatan
Pir Sultan Abdallar’ın, Ruhi Sular’ın,
halkın sanatçısı olma geleneklerini
sürdüren; Soma Katliamı’nda, Haziran Ayaklanması’nda, işçi grevlerinde, barikatların en önünde direnen,
umudun türkülerini söyleyen Grup
Yorum ve Hatay Korosu sahneye
davet edildi. Coşkuyla, hep bir ağız-

dan türkülerimiz, marşlarımız söylendi, halaylar çekildi.
Halk Cephesi ve İdil Kültür Merkezi standları 5 gün boyunca açıldı.
Tutsak ürünleri, Tavır Dergisi, 600
Yürüyüş Dergisi ve yayınlarımızdan
Hayatın İçindeki Teori, Neydik Ne
Olduk, Yaban Oğlak, Burası Çayan,
Sol İçi Şiddet vb. kitaplarımız halka
ulaştırıldı.
Standlarda halkımızla sohbet edildi. Konser günü platform hazırlanırken, halkımızdan çok sayıda teşekkür aldık. “Festival dört gündür
sürüyor ama festival adına neredeyse
hiçbir şey yok. Halk Cephesi’ni tebrik
ediyor, çok teşekkür ediyoruz. Olması
gereken bütün pankartları, fotoğrafları
bir tek sizde gördük” denildi.
Konser öncesi Samandağ’da yaptığımız bildiri dağıtımında bir dergi
okurumuz “Sizden önce diğer soldan
festival duyurusu için geldiler, onlara
Grup Yorum’un bu sene gelip gelmeyeceğini sorduk. Bize “Grup Yorum parçalandı. Büyük ihtimalle gelmeyeceklerini” söylediler. Onlara
“Evet Grup Yorum parçalandı. Almanya’da, İstanbul’da ve Türkiye’nin
birçok ilinde aynı anda konser verebilecek kadar parçalandı, bu çoğalmaya parçalanma diyorsanız size bir
şey diyemem” dediğini anlattı.
Samandağ ve Antakya’da Grup
Yorum masaları açıldı, bildiri dağıtımı
yapıldı.
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İşçinin Nasırlı Elleriyle
Patronlardan Hesap Soracağız!
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ A.Ş. adlı şirkette park ve bahçeler
işinde çalışan 250 işçi bizzat Belediye
Başkanı Murat Hazinedar tarafından
işten çıkartılmakla tehdit ediliyor. Toplu
iş sözleşme görüşmelerinin sonuna gelinmiş olmasına karşın ihale sürecinin
Eylül ayında biteceği gerekçe gösterilerek Cuma günü Genel-İş Sendikası
üyesi olan bütün işçilere amirlerce iş
akidlerinin feshedildiğini belirten bir
kağıt imzalatılmaya çalışıldı.
İşçiler 22 Temmuz günü saat 09.00
itibariyle iş başı yapmayıp grev haklarını
kullanarak belediye binasının iki yan
sokağında bulunan Levent Birlik Parkı’nda toplandılar. Belediye Başkanı
Murat Hazinedar’ın kendilerine açıklama
yapmasını kimsenin işten çıkarılmayacağı sözünü yazılı olarak beyan etmesini,
aksi takdirde belediye önünde çadır kuracaklarını söylediler. Sabah saatlerinde
Genel-İş Genel Merkez yöneticileri işçilerin yanına uğradılar. Ardından da
Belediye Başkanı Haznedar’la görüşme
yaptılar. Saat 10.00’da şube başkanını
işçilere yaptığı açıklamada, belediye
başkanının halen net bir cevap verme-

Memurlara
Taşeron
Sistem Dayatılıyor
“Devrimci İşçi Hareketi Hukuk Komisyonu”nun, TBMM
gündeminde olan taşeron sistemine karşı yaptığı açıklamada;
“İş Kanununun yukarıdaki 2.
maddesini değiştirmek için sürekli uğraşmaktadır. Şimdi
TBMM gündemine getirdikleri
yeni bir torba yasayla istedikleri
düzenlemeleri yapma yolunda
adım atmışlardır. Yasada yapacakları değişikliklerle taşeronluğu
genel hale getireceklerdir. Yani
artık tüm hizmetlerin taşeron
eliyle yaptırılması yasal hale gelecektir. İkinci olarak memurların
güvencelerini de ortadan kaldırıp
memur alanını da taşerona açmayı hedefliyorlar.” denildi.

diğini, toplantı halinde olduklarını ve saat 13.00’da işçilerin yanına gelerek açıklama yapacağını söyledi. İşçilerin bu oyalamaya karşı
belediye binası önüne gitmek
istemesini ise sendikacılar, öğlen ki
açıklamayı beklemek gerektiğini savunarak buna engel oldular. Grev yüzde
85 katılımla sürüyor...

Beltaş İşçileri, Beşiktaş Belediye Binası Önüne Grev
Çadırı Kurdular
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat
Hazinedar, saat 12.30’da parkta toplanan
BELTAŞ A.Ş. adlı belediyenin yan kuruluşunda çalışan park ve bahçeler işçilerinin yanına gelerek, “iş garantisinin
yazılı olarak verilmesinin söz konusu
olmadığını, ihaleyi alan firmanın işçilerle
çalışmaya devam etmesi için çaba sarf
edeceğini, ancak şirketin kısıtlamaya
gitme yolunu seçmesi söz konusu olduğunda yapabilecek bir şeyinin olmadığını
ve bu işçilerin tazminat ve diğer haklarının
verileceğini’’ söyledi. Ayrıca yazılı bir
belge olamayacağını ve bu yazıyı bele-

diyenin resmi sitesine koyacağını söyledi.
İşçiler yapılan açıklamayı yeterli
bulmayarak grevlerini belediye binası
önünde çadır kurarak sürdürme kararı
aldılar. Saat 14.00’da Genel-İş Sendikası’nın önlüklerini ve şapkalarını
takan işçiler, sloganlarla çevredekilerin
alkışları eşliğinde belediye binasının
önüne geldiler. Burada konuşma yapan
şube başkanı, “Yaptığımız görüşmeler
sonunda yeterli bir cevap alamadık ve
mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz’’ dedi. Daha sonra belediye binası
önüne “Sendika Hakkımız Engellenemez-Beltaş İşçileri’’ ve “DİSK Genel-İş Sendikası’’ yazılı pankartları
asarak grev çadırlarını kurdular.
Şuan itibariyle eylemlerini sürdüren
işçilerin talebi iş fesih bildirimlerinin
geri çekilerek, toplu sözleşme haklarını
kullanmak ve başka bir taşeron firmaya
geçmeden BELTAŞ işçisi olarak çalışmaya devam etmek istiyorlar.

Direnen Kazova İşçileri
Yeni Bir Zafer Kazandı!

Şişli Belediyesi İşçilerinin Direnişi
Sendikacılık Anlayışının Aynasıdır!

Kazova işçilerinin patronları
Somuncu Ailesi’nin yaptığı itiraza
ilişkin dava işçilerin beklentilerine
uygun bir şekilde sonuçlandı ve
makinelerin satış işlemlerinin devamına karar verildi. İşçiler yakında makinelerin sahibi olacak.
Bu karar Kazova işçilerinin kararlı direnişlerinin sonucu verilmek zorunda kalınmıştır. Kazanmak için devrimcilere güvenmek,
ısrarlı ve kararlı olmak yeterlidir.

Şişli Belediyesi işçileri, hakları için ve işçi
sınıfının mücadelesi için örgütlenme çalışmalarına
ve belediyeye karşı hakları için direnmeye devam
ediyor.
İşçiler devrimcilerin yol göstericiliğinde, devrimcilere
güvenerek meclisler ve komitelerde örgütlenerek haklarını koruyabilir, yeni haklar kazanabilirler. kez daha
göstermiştir

Hakkımızı Alana Kadar
Onlara Rahat Yüzü Yok
Direnen GOLDAŞ işçileri13
Temmuz’da GOLDAŞ A.Ş. patronlarının Florya’daki evlerinin
önüne giderek 30 dakikalık oturma
eylemi gerçekleştirdiler.

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

Taşeronluk İşçiye Cehennem
Patrona Cennet
DİH'li İşçiler 10 Temmuz'da Kıraç Merkez Mahallesi'nde İşçi Hareketi Gazetesi dağıtımı yaptılar.
Gazete dağıtımı sırasında halkla işçi sorunları üzerine
sohbet edildi.
13 Temmuz'da taşeronluk sistemine karşı örgütlenmenin öneminin vurgulandığı 50 adet afiş yapıştırılması esnasında inşaatta çalışan işçiler yapılan çalışmanın haklılığını ve patronların kendilerini sömürdüğünü konuşuyorlardı.

İSRAİL SİYONİZMİ VE AKP FAŞİZMİ
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Adana

Bursa

Gerçekleri Her Koşulda Halkımızla Buluşturacağız!
Yürüyüş Dergisi’yle halka gerçekleri ulaştırmaya devam ediyoruz. Bizlere
yapılan baskılar halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek içindir. Bundan
dolayı daha büyük bir cüretle halka
ulaştırmalıyız.

İSTANBUL
Kadıköy: Dev-Genç’liler 19 Temmuz’da Kadıköy’de Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptılar. Halk ile sohbet eden DevGenç’liler "Yozlaşma" kampanyasını halka anlattılar. 14 Ağustos'ta Kartal-Anadolu
Adliyesi'nde olacak olan Hasan Ferit
Gedik'in mahkemesine insanları davet ettiler. 6 kişinin katıldığı dağıtımda 75
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Bağcılar: Yavuz Selim Mahallesi’nde 20 Temmuz’da Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı esnasında
mahalle gençleriyle konuşularak Hasan
Ferit Gedik ve yozlaşmaya karşı yapılan
mücadele anlatıldı. Mahalle gençliği de
uyuşturucuya karşı verilen mücadeleye
sonuna kadar destek vereceklerini söylediler. Dergi dağıtımı sonunda 30 dergi halka ulaştırıldı.
Kuruçeşme: Üçevler bölgesinde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Devletin
uyuşturucu politikası ile gençleri zehirlendiği uyuşturucudan büyük kazanç
elde ettiği gençleri sormayan, sorgulamayan bireyler haline getirmeye çalıştığı
anlatıldı. Üçevler gecekondu mahallesi
olduğu için yıkım üzerine sohbet edildi.
Dergi dağıtımına 6 kişi katıldı, toplam 35
dergi halka ulaştırıldı.
Gazi: 16 Temmuz'da Halk Cepheliler toplu dergi dağıtımı yaptı. Dağıtım esnasında yoldan araba ile geçmekte olan
bir şahıs, Yürüyüş Dergisi tanıtımı yapan
arkadaşlarımıza hakaret ve küfür ederek
hızla uzaklaştı.
Aynı kişinin, aynı bölgeden yürüyerek geçtiğini gören Halk Cepheliler

onun yanına giderek niye böyle davrandığını sormak istediler. Fakat gerici faşist yine aynı şekilde küfür edince, dövülerek cezalandırıldı ve mahalle halkına teşhir edildi. Mahalle halkı toplanmaya başladı. Teşhir edilen yobaza halk
saldırmak istedi, ancak Halk Cepheliler
izin vermedi. Cezalandırıldıktan sonra
gönderilen yobazın ardından, onları mahallemize sokan katil polisler geldi. Bir
akrep ve bir sivil araçla gelen katilleri
mahalle halkı, Halk Cepheliler’le birlikte
taşlarla kovdu.
Eylem sonunda ise 200’ün üzerinde
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

ADANA: 19 Temmuz günü Kara
Yusuf Köyü’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Halkla yapılan sohbetlerde
“AKP’nin uyuşturucu ile halkı nasıl zehirlediğini buna karşı mücadele eden devrimcilerin tutuklandığı söylendi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim gelirse
gelsin bu sistemin değişmeyeceği önemli olanın halkın birleşip kendi iktidarını
kurmasıdır denildi.

ANTALYA: Sinan ve Gebizli
mahallelerinde 19 Temmuz’da Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında 30 dergi halka ulaştırıldı.
İZMİR:

Menemen Asarlık’ta 19
Temmuz’da 6 Yürüyüş okuru kapı kapı
gezerek AKP’nin tüm halkı yozlaştırma
politikasıyla zehirlediğini anlatarak 100
dergi dağıttı. 20 Temmuz günü ise 4 Yürüyüş okuru Narlıdere’de Narbel ve 2.
İnönü Mahallesi’nde 73 dergiyi halka
ulaştırdı.

BURSA: Baskılara engellemelere
rağmen Yürüyüş Dergisi halka ulaşmaya devam ediyor. 18-19 Temmuz’da
Panayır Mahallesi ve Teleferik Mahallesi’nde derginin dağıtımı ve tanıtımı yapıldı. 3 kişinin katıldığı tanıtımda 70 der-

gi halka ulaştırıldı. Dağıtım sırasında Teleferik Mahallesi’ndeki cemevinde yemeğe davet edilen Yürüyüş okurları yemek yenildikten sonra halkla dergi hakkında sohbet ettiler.
Kestel Merkezi ve Kale Mahallesi'nde
16 Temmuz'da önlükleriyle Yürüyüş
Dergisi dağıtımını yapan Bursa Halk
Cepheliler’in önü siyasi şube polisleri tarafından kesildi. Halk Cepheliler’in
GBT’sine ve Yürüyüş Dergisi’ne bakmak
isteyen polisin bu keyfiyetine izin verilmeyerek, dergi tanıtımına devam edildi. Bu esnada siyasi şube polisleri destek ekip çağırarak Cepheliler’i yerlerde
sürükleyerek gözaltına aldı. Yapılan
açıklamada, gözaltında olan Yunus Paçin'in başına gelebilecek her türlü olumsuzluktan Bursa Kestel Karakolu ve siyasi şube polislerinin sorumlu olduğu
belirtildi.

Aç Açıkta Kalırız
Muhbirlik Yapmayız
Onurumuzu Satmayız
Bursa Haklar Derneği yaptığı açıklamada yaşanan baskıları açıkladı. Açıklamada “AKP’nin polisi günlerdir Bursa Haklar Derneği’ne gelip giden insanların evlerini arayarak yalan ve karalamalarıyla ailelerimizi kandırmaya çalışıyor.
AKP’nin polisi hiçbir neden göstermeksizin keyfiyetiyle GBT kontrolü yapmaya çalışıyor, öğrenci arkadaşlarımızı takipleriyle taciz etmeyi sürdürüyor. Sindirmeyi, korkutmayı hedefliyor. Tehdit
ediyor” diyerek derneklerimize yönelik
bu tür uygulamaların ilk kez yaşanmadığını belirtti.
Bursa Haklar Derneği üyelerinden Yunus Paçin ve Enver Karagöz Yürüyüş
Dergisi dağıtımı esnasında gözaltına alınışlarını aktarırken Yunus Paçin kendisine
muhbirlik teklifi yapıldığını açıkladı.

Avrupa’da
İşbirlikçi Yunanistan Devleti
Değil, Dayanışmanın
Gücü Kazanacak!
Yunanistan’da internet üzerinden yayın yapan “Radyo 98”, 16 Temmuz günü saat 18.00 ile 20.00 arası yaptığı canlı yayına, Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi ve dava avukatlarından Aleka Zorbala’yı konuk etti.
İki saatlik röportaj boyunca iki yıldan beri Türkiyeli
devrimciler ve mülteciler üzerinde artarak süren baskılar,
somut örnekleriyle dinleyicilere aktarıldı. Söz konusu operasyonların Türkiye, Yunanistan ve ABD işbirliği sonucu gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı.

Midilli Doktorlar Birliği’nden
Destek Açıklaması
Yunanistan’da Midilli Doktorlar Birliği (LESVU) tarafından 21 Temmuz’da yayımlanan açıklamada “Birliğimiz; Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi üyelerinin üzerindeki baskıları ve tutuklamaları şiddetle
kınamakta ve baskıya uğrayan Türkiyeli devrimci ve mültecilere olan desteğini ilan etmektedir” denildi.

Dayanışma Gücümüzdür;
Tutuklanan 3 komite üyesiyle dayanışmak amacıyla 22
Temmuz günü Yunanlı milletvekili, sendika ve örgüt temsilcileri Midilli Özel Temyiz Mahkemesi savcılığına ifade verdi. Destek amaçlı Atina’da 30 sendika ve örgüt temsilcisi sorgu hakimliğine başvurmuş, ancak sorgu hakimi
desteği engellemek amacıyla onları Midilli Adası’na çağırmıştı.
Midilli Adası’nda SYRIZA (Radikal Sol Birlik), Midil-

HALK BAHÇELERİ
AVRUPA’YA ÖRNEK OLDU
Anadolu Gençlik Avusturya, 13 Temmuz pazar
günü Viyana'da ekim etkinliği düzenledi. Sabah erken
saatte toplanan gençler Viyana'da bir ailemizin evine misafir oldular ve bahçelerini artık Anadolu Gençlik'e kullandırtacaklar. Gençler önce toprağı ekime hazırladılar,
sonra değişik türde sebzeleri toprakla kavuşturdular.
Ekimden sonra gençler aileyle birlikte mangal yaptılar. Yemekten sonra kitap okuma programı yapıldı ve
ardından gelecek hafta için program çıkarıldı. Toplantıda üretim günleri yapma kararı alındı. Gençler haftada
bir toplanıp el emeği üretimlerini sergileyecekler.

li Adası’ndan Milletvekili
İsviçre
Yannis Zerdelis, Antarsia
(Anti-Kapitalist İşbirliği)
adına bir temsilci, bir öğretim üyesi, Atina Memurlar
Federasyonu’ndan G. Kalomiris, P. Andonopulos, bir
doktor ve avukat Aleka Zorbala hazır bulundu.
Tanıkların ifadelerinin
ardından Hio davasından
yargılanan Sinan Oktay
Özen ve birlikte yargılandığı Yunanlılar da ek savunma vermeleri için sorgu
hakimliğine çıkarıldı. Sinan Oktay dosyanın kendisine çeviri yapılarak verilmediğini, bu nedenle dosyaya vakıf olamadığını ve avukatının olmamasını gerekçe göstererek sorulara cevap vermeyeceğini belirtti.

İsviçre: TAYAD Komitesi Yunanistan’daki tutsaklarla dayanışma için başlattığı dayanışma eylemini sonlandırdı. Yunanistan’daki yüksek güvenlikli hapishanelere
karşı yapılan eylemi desteklemek için 18-20 Temmuz arasında yapılan eylemlerle eş zamanlı olarak yapılan eylemde
Yunanistan’daki hapishanelerin durumunu anlatan bildiriler dağıtıldı.
Eylem sırasında Yunanistan’daki Türkiyeli devrimcileri konu alan afişler asıldı. İsviçre TAYAD Komitesi eylem sırasında hasta tutsakların serbest bırakılması için de
imza topladılar.

Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

Mücadelemizi Daha
Yukarıya Taşımak İçin,
Dostluk Sofrasına Diz Kırıyoruz
Hamburg Halk Cepheliler 13 Temmuz günü yağmurla
başlayan ve sonrasında açan güneşle beraber kurulan
dostluk sofrasıyla ve çekilen halaylarla bir pazar pikniği
yaptılar. 60 kişinin katıldığı piknikte Grup Yorum gönüllüleri de vardı. Böylelikle konsere ilişkin bir değerlendirme ve sohbet ortamı oluşturuldu. Söz alanlar 15
binlere ulaşmış olmanın coşkusundaydı ve bu duyguyla değerlendirmeler yaptılar. Gelecek yıl yapılacak
olan stadyum konserine ilişkin düşünceler alındı. Piknik içilen demli
çaylar ve dost
sohbetleriyle devam ederken son
anlara doğru yeniden bastıran
yağmurun altında çekilen halaylarla son buldu.
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İngiltere

Filistin Halkının Acıları Acımız,
Direnişi Direnişimizdir!
Emperyalist ve Siyonist Katiller,

Ellerinizi Gazze’den Çekin!
Yunanistan: İsrail’in Filistin halkına yönelik katliam saldırıları 17
Temmuz günü, Atina’da bulunan İsrail
elçiliği önünde protesto edildi. Filistinliler’in ve Yunanlı sol örgütlerin gerçekleştirdiği eyleme Halk Cephesi
“Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Halkların Kardeşliği” pankartıyla katıldı. Saat 18.30’da başlayan eylem boyunca “Yaşasın Filistin Yaşasın İntifada” sloganları sık sık atıldı. Filistinliler, İsrail bayrağı yakarken Filistin’in
intikamını katil İsrail’den alacaklarına
dair yeminler ettiler. Yaklaşık iki saat
boyunca elçilik önünde süren eylem
ana caddenin trafiğe kapatılmasıyla yapılan yürüyüş ile sona erdi. Eyleme
yaklaşık üç bin kişi katıldı.
Sayı: 427

Yürüyüş
27 Temmuz
2014

İngiltere: İngiltere’nin birçok şehrinde Brighton’dan Bradford’a, Edinburgh’tan Exeter’e kadar on binlerce
kişinin katıldığı protestolar devam etti.
Farklı dilden, farklı milliyetten ve
farklı renkten insanların yüreği Filistin
için çarpıyordu. Tüm dövizler, pankartlar, sloganlar, alın bantları, poşular

“Filistin’e Özgürlük” diye haykırıyordu.
19 Temmuz günü yapılan yürüyüş
boyunca, Gazze’de halkın üzerine
yağdırılan bombaların durdurulması,
işgale son verilmesi için on binlerce
kişi yolları işgal etti. Katliama son diyerek Downing Street’teki Başbakanlık binasından, Kensington’daki
katil İsrail elçiliğine kadar yürüyen
kitle durmaksızın öfkeyle sloganlar
attı.
Halk Cephesi de eyleme; seyyar
müzik aletinden dinlettiği Grup Yorum marşları eşliğinde kızıl bayrakları, önlükleri, sloganlarıyla ve üç dilden “Birleşen Halklar Yenilmez” yazılı pankartıyla katıldı. Saat 12.00’da
başlayan protesto yürüyüşü, katil işgalci İsrail elçiliği önünde yapılan konuşmalarla akşam 17.00’da sona erdi.

Selanik: 18 Temmuz günü Yunanistan’ın Selanik kentinde bir yürüyüş
düzenlendi. Anti-Kapitalist Sol Birlik, Marksist-Leninist Yunanistan
Komünist Partisi ve OKDE örgütle-

rinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe
birçok kesimle birlikte Selanik Halk
Cepheliler de katıldı.
Şehrin en merkezi meydanlarından
olan Aritotelus’ta saat 19.30' da toplanan yaklaşık 350 kişi yürüyüş boyunca “Filistin’e Özgürlük-İntifada”
sloganları atarken, emperyalizm ve siyonizm sık sık lanetlendi. Halk Cepheliler yürüyüşe “Emperyalist ve Siyonist Katiller, Ellerinizi Gazze’den
Çekin” yazan önlükleriyle katıldılar.
Yürüyüş, Amerikan Konsolosluğu
önüne gelince Halk Cepheliler kitlenin en önüne geçerek, üzerine İsrail
bayrağı eklenmiş ABD bayrağını
yaktılar.

İsviçre: İsviçre’nin Zürich şehrinde 19 Temmuz'da, İsrail’in Filistin’e
saldırılarına karşı Filistin halkıyla
dayanışma mitingi yapıldı. Mitinge İsviçre TAYAD Komitesi de katıldı.Mitingde çeşitli gruplar söz alarak
Filistin’de yaşanan katliamı ve direnişi anlattılar. İsrail’e karşı boykot
çağrısı yaptılar.

Yunanistan’da Devrimci Mücadeleci

Nikos Maziotis Tutuklandı!
16 Temmuz günü Yunanistan devletinin başına ödül
koyduğu Devrimci Mücadeleci Nikos Maziotis (42),
Atina’nın merkezinde polis tarafından yaralı olarak yakalandı.
Maziotis’in yaralı olarak yakalandığı günün akşamı Politeknik Üniversitesi’nde 150 kişinin katıldığı bir toplantı
yapıldı. Yunanistan Halk Cephesi’nin de katıldığı toplantıda “ideolojik farklılıklar olsa da bugün dayanışma esastır” denildi. Ve toplantının ardından Maziotis’in kaldırıldığı
hastane önüne gidildi. 19 Temmuz günü 12.00’da yeniden
hastane önüne gidildi. Yunanistan Halk Cephesi’nin de katıldığı eylemde polis kitleyi hastane önünden uzaklaştırdı.
Hastane karşısındaki parkta 1 saat bekleyen yaklaşık
250 kişi dayanışma sloganları attı. Atılan sloganlarda “Hapishanelerdeki Tutsaklara Özgürlük”, “Özgürlük Tutkusu Hücrelerden Daha Güçlüdür” denildi.
Kolundan vurularak yakalanan Maziotis’in, sorgu
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hakimince dün ifadesinin alındığı belirtildi. Basında yer
alan habere göre; ifade vermeyi reddeden Maziotis bugün
Koridallos Hapishanesi Hastanesi’ne götürüldü.
Devrimci Mücadele, anarşist kökenli bir örgüt. 2007
yılında Atina’daki Amerikan Konsolosluğu’na yönelik silahlı eylem yapan Devrimci Mücadele, kapitalizme ve kurumlarına karşı silahlı mücadeleyi savunuyor. Yunanistan
devleti Maziotis ve karısının başına ödül koymuş ve defalarca afişe ederek hedef göstermişti. Evli ve bir çocuk
babası olan Maziotis daha önce de tutuklanmış ve aldığı
25 yıl hapis cezası kesinleşmişti.

Kıssadan Hisse

Şiir
ESKİ VE YENİ
ölü mden söz
etmeyin artık
yeter!
bir nokta koyalım
o sayfaya
ölü mü öğrendik
o bizi
biz onu
iyi tanıyoruz artık
öldü rmekten
sözedin
çü rü yeni yakıp
yıkmaktan
ölü mler
öldü rmeyi
öğrettiler
yakıp-yıkmayı
eski, yeni
getirilmeden
eskimez

yeni, eskiyi yakıp
yıkmadan gelmez
öldü rü n çü rü yeni
şimdi
yakıp yıkın
eskiye dair ne
varsa
işte o zaman
ancak o zaman
eskinin ü zerine
kuracağız yeniyi
işte ancak o zaman
ne ölü m
ne öldü rmek
silahın ateşiyle
tutuşan
kocaman bir
dü nya bizim
olacak.
Ümit İlter
(Karanfil Halayı)

Kızılderili ve Cırcır
Böceği
Kızılderili ve Cırcır Böceği: Bir gün New York’ta
bir grup iş arkadaşı yemek
molasında dışarıya çıkarlar,
gruptan biri Kızılderilidir.
Yolda yürürken insan kalabalığı, siren sesleri, araçların korna sesleri, yolda
çalışma yapan işçilerin
araçlarının çıkardığı gürültü arasında ilerlerken
Kızılderili kulağına cırcır
böceği sesinin geldiğini
söyler ve aranmaya başlar.
Arkadaşları bu gürültünün
arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle

zannettiğini söyleyip yollarına devam ederler.
Aralarından bir tanesi
inanmasa da onunla birlikte aramaya devam eder.
Kızılderili caddenin karşısına doğru yürür, arkadaşı da arkasından takip
eder ve o binaların arasında birkaç tutam yeşilliğin
arasında gerçekten bir cırcır böceği bulurlar. Arkadaşı Kızılderiliye;
"Senin insanüstü güçlerin var, bu sesi nasıl duydun?" diye sorar,
Kızılderili ise; "Bu sesi
duymak için insanüstü

güçlere sahip olmaya gerek olmadığını" söyleyerek
arkadaşına kendisini izlemesini söyler.
Kaldırıma geçerler ve
Kızılderili cebinden çıkardığı bozuk parayı kaldırımda yuvarlayarak atar,
bir çok insan bozuk para sesinin geldiği yöne doğru
ceplerinden düşen bir para
mı diye bakar, Kızılderili
arkadaşına dönerek,
"Gördün mü? Önemli
olan nelere değer verdiğin
ve neleri önemsediğindir,
her şeyi ona göre duyar,
görür ve hissedersin" der...

Deyim

Ata Sözü

Mangalda kü l bırakmamak:
Yapamayacağı işleri yapabilirmiş
gibi söylemek “yü ksekten atmak.”

Zahirenin ambarı sabanın
ucundadır.
Anlamı: Hangi iş olursa olsun, olumlu sonuç açısından
mutlaka yeterli bir emeği, özenli bir çalışmayı gerekli kılar.
Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün
alabilmesi için toprağını en iyi
şekilde sürmesi, işlemesi ve
çok çalışması gerekir.

Özlü Söz
Tecrübe eski hatalarımızı tekrarlamamızı önler, yeni hatalar yapmamızı sağlar.
Anonim

"Şehitlerimizin yarattıkları gelenekleri sürdürmek bizim boynumuzun borcu olmalıdır.
Özellikle duvarlara kanlarıyla örgütümüzün
ismini yazan şehitlerimize layık olmalıyız"

03 Ağustos - 09 Ağustos

Ahmet Turgut YILMAZ:
4 Ağustos 1980’de İstanbul Çeliktepe
Sanayi Mahallesi’nde bir eylem sırasında
elindeki bombanın patlaması sonucu
şehit düştü.
Ahmet T. Yılmaz

Okan Yıldırım

Ali Kaçar

Okan YILDIRIM:
İstanbul’da bulunduğu evde bir kaza
sonucu silahın ateş alması sonucunda 4
Ağustos 2003’te aramızdan ayrıldı. Henüz 17 yaşında devrimci bir liseliydi.
O yaşında kaç kez işkencelerden geçmişti.

Ali KAÇAR:
12 Eylül öncesi örgütlü mücadele
içinde yeraldı. Tutsak düştü. Hapishaneden çıktıktan sonra da İstanbul ve
Sivas'ta devrimci hareketin gelişip güçlenmesi için önemli katkıları oldu. 4
Ağustos 1993’te geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

M. Ali BALOĞLU:
Ağustos 1979’da Hisarüstü’nde bir
gecekondu mahallesinde, gecekondu yıkımına karşı koyarken jandarmalar tarafından öldürüldü.
M. Ali Baloğlu

Ahmet EREKLİ:
Ağustos 1977’de faşistler tarafından
katledildi.
Ahmet Erekli

Özlem Kılıç

Güner ŞAR, Hüseyin ASLAN, Özlem KILIÇ:
4 Ağustos 1994’te İstanbul Bağcılar’da kuşatıldıkları
üslerinde 6 saat süren direniş sonunda şehit düştüler...
Üçü de mücadeleye DEV-GENÇ saflarında başladılar.
Ölümü tilililerle karşılayarak, kuşatma altında umudun
adını duvarlara kanlarıyla yazarak, teslim olun çağrılarına
‘asıl siz halkın adaletine teslim olun’ diyerek ölümsüzleştiler.
Hüseyin Aslan, 1972 Sivas Zara doğumluydu. ‘90’da Dev-Genç’le tanıştı. İstanbul’da mahalli bölgelerde görev aldı. 1993’te
Hüseyin Aslan SDB’li oldu.
Güner Şar, 1969 Maraş Elbistan doğumludur.
1988-89’da Dev-Genç’li
olarak illegal faaliyet yüGüner Şar
rüttü.’93’te SDB’li oldu.
Özlem Kılıç, 1975 Sivas doğumluydu.
1992’de 17 yaşında Ankara Liseli DevGenç yöneticileri arasındaydı.’93’te SDB’li
Özlem Kılıç
oldu.

Ali Haydar ÇAKMAK,
Bülent PAK:
Devrim ve sosyalizm düşüncelerini yaymak için Karadeniz’deydiler. 5 Ağustos 1997’de bir görevle gittikleri
Ordu Fatsa Çöteli Köyü yakınlarında oligarşinin askeri
güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler. Karadeniz Recai
Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birliği’nde görevliydiler.
Ali Haydar Çakmak, 1973 Malatya
Arguvan doğumluydu. Gazi'nin gecekondularında büyüdü. Liseli Dev-Genç'te görev
aldı. Gazi Ayaklanması’nın genç önderlerinden
biri oldu.
Ali Haydar Çakmak
Bülent Pak, 1958 Eskişehir doğumluydu. Mücadelesi 1974'ten itibaren devrimci hareketin tarihiyle iç içe geçmiş bir devrim
Bülent Pak
emekçisiydi. Yıllarca tutsak kaldı.

Anıları Mirasımız
Gazi’den Bir Yoldaşı
Ali Haydar Çakmak’ı Anlatıyor:

Gazi'nin Yiğit Neferi:
Ali Haydar
Gazi Ayaklanması’na kadar uzunca bir süre görüşmemiştik
Ali Haydar ile... Hiç değişmemişti bakışları, kendine özgü
hareketleri, yürüyüşü vb. yine aynı Ali Haydar'dı. Yalındı.
Ve bu haliyle Gazi halkının yazacağı bu direniş ve kahramanlık
destanına her şeyiyle hazırdı. Elinde sıkıca tuttuğu sopası,
şişkince montuna doldurduğu taşlar, yüzüne sardığı atkısıyla
bu hazırlığını dışarıdan bakan sıradan birisi bile hemen anlayabilirdi.
Karşılaştığımızda ayaklanmanın üzerinden henüz bir kaç
saat geçmişti. Daha sonra öğrendim ki Ali Haydar saldırının
yapıldığı andan kısa bir süre sonra sokaklara dökülen Gazi
halkının yanında yer alıyor. “Hedef karakol” şiarını başlatanlardan
biri olarak, karakola doğru yapılan yürüyüşün en önünde yer
alan isimlerden biri de yine Ali Haydar. Bir yandan halkın bu
yürüyüşü kararlı bir şekilde sonuçlandırması için elinden gelen
herşeyi yapan Ali Haydar, bir yandan da ara sokaklara dalarak
insanları karakola doğru yürüyen kitlenin içersine katabilmek
için yoğun bir çaba sarfediyor. Hatta bir yoldaşın anlatımına
göre, ara sokaklarda biriken toplulukların yanlış hedeflere yönelmemesinde Ali Haydar'ın çabaları oldukça etkili olmuş.
Gerçekte faşist olmayan bir eve yönelen küçük bir gurubun
karşısında Ali Haydar, bu gurubun yöneldiği evin kapısının
önüne geçiyor ve bu evin faşistlere ait olmadığını, hedefin
karakol olduğunu söyleyerek grubu karakola doğru yönlendiriyor.
Hemen sonra evin hanımı dışarı çıkarak Ali Haydar'a sarılıyor
ve gitmemesini evini korumasını istiyor. Ali Haydar ise çabuk
bir şekilde yaşananları ve neden gitmesi gerektiğini anlatarak
oradan ayrılıyor.
Çok daha sonra A. Haydar'ı başka yoldaşlardan da
dinledim. Bu yoldaşlardan kimileri Ali Haydar'ın molotof
yapmak için insanları arabalardan benzin çekmeye gönderişini,
kimileri karakola yürüyüş sırasında en önde yer alarak gösterdiği tavrı anlattılar.

Friedrich ENGELS:

Friedrich Engels

“Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir.”
Almanya, şimdiki Wupertal’da 1820’de
dünyaya gelen Engels, 5 Ağustos 1895’de
Londra’da yaşamını yitirdi.
Tüm yaşamı boyunca, teorisiyle, pratiğiyle proletaryanın, ezilen halkların mü-

Evet karşılaştığımızda hiç değişmediğini gördüm
Ali Haydar'ın. Birbirimize sarılıp kucaklaştıktan sonra
sadece sesinin değiştiğini anladım. Ayaklanma başlayalı
iki üç saat olmasına rağmen slogan atmaktan ve insanları
uyarmak için bağırmaktan sesi kısılmıştı.
İkimiz de hasretlik giderecek uzun bir sohbete susamıştık.
Ama ikimiz de biliyorduk ki, bunun yeri ve zamanı değildi.
Özellikle Ali Haydar'ın hareketleri ve ruh halinden bir an
önce harekete geçerek bir şeyler yapma arzusu okunuyordu.
Kısa bir durum değerlendirmesi yaparak ayrıldık. İnsanları
cemevinin önüne çekmek için çağrı yapacak ve cemevinin
de üzerinde bulunduğu İsmet Paşa caddesinin başından
itibaren barikatlar kurmaya başlayacaktık. ...
Ayaklanma boyunca barikattan barikata koşan halkla birlikte
omuz omuza direnen Cepheliler, bu koşuşturma içerisinde
pankart vb. yazarak ayaklanmayı seyreden dünyayı bilgilendirmeyi ihmal etmiş, büyük bir pankart yazmak akıllarına gelmemişti. Bu işi hemen A. Haydar üzerine aldı. Beraberindeki
iki üç kişi ile hemen evlere giderek hem cenazeye katılmaları
için halkı cemevine gelmeye çağıracak, hem de pankart yazmak
için bez bulacaktı. Kısa bir uğraştan sonra elde ettiği bir
nevresimi pankart bezi haline getiren A. Haydar, o ortamda bir
kutu da boya bularak pankartı yazmaya başladı. Pankart yarım
saatlik bir uğraş sonucu tamamlanmıştı.
O koşullar içinde gerçekten de devasa bir pankart sayılırdı.
Eni yaklaşık 2 metre, uzunluğu da yaklaşık 6-7 metre olan
pankarta büyük harflerle "SALDIRAN DEVLET DİRENEN
GAZİ HALKIDIR-DHKC" sloganını yazan Ali Haydar
aynı zamanda bu pankartın İsmetpaşa Caddesini dolduran
binlerce insanın yer aldığı kortejin en önüne konması önerisini
de getirmişti. Büyük bir özenle getirilen pankart biraz sonra
kitlenin büyüklüğüne yakışan görkemiyle en öndeydi.
Haydar daha sonra kitlenin içinde yer alarak mezarlığa
doğru sürecek olan yürüyüşü düzenleme görevini üzerine
aldı. Bu görevi içerisinde bir yandan insanların daha disiplinli
bir şekilde kortej içersinde yer almasını sağlarken bir diğer
yandan Cephe kortejinin içerisine sızabilecek ajan-provokatörlere karşı önlemler alıyordu.
Daha sonra Gazi şehitlerini sloganlarla marşlarla antlar
içerek toprağa verdik. Onu en son bu ant içmelerin birinde
havaya kaldırdığı sıkılı yumruğuyla gördüm. Kolunu kaldırmış
kaşları çatık bir şekilde toprağa bakıyordu.
Dağlarda şehit düştüğü haberini öğrendiğimde, onun bu
hali bir kere daha gözlerimin önüne geldi. Eminim ki o gün
yemin içerken, hesap sormayı ve en yakın zamanda çıkacağı
dağları düşünüyordu.
cadelesine önderlik yaptı. İlk komünist örgütlenme, ilk Enternasyonal Marks’la birlikte onun eseriydi.
Yaşamı boyunca, barikatlardan barikatlara koşarken,
Anti-Dühring, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni,
Doğanın Diyalektiği gibi eserler verirken, sınıfsız ve özel
mülkiyetsiz yeni bir toplumun kurulması amacına sadık
kalarak ölümsüzleşti. Lenin’in deyimiyle o sosyalizmin
meşalesiydi. Meşale hala yanmaya ve yolumuzu aydınlatmaya
devam ediyor.
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Almanya, şimdiki Wupertal’da 1820’de dünyaya gelen
Engels, 5 Ağustos 1895’de Londra’da yaşamını yitirdi.

Evet karşılaştığımızda hiç değişmediğini gördüm
Ali Haydar'ın. Birbirimize sarılıp kucaklaştıktan sonra
sadece sesinin değiştiğini anladım. Ayaklanma başlayalı
iki üç saat olmasına rağmen slogan atmaktan ve insanları
uyarmak için bağırmaktan sesi kısılmıştı.
İkimiz de hasretlik giderecek uzun bir sohbete susamıştık.
Ama ikimiz de biliyorduk ki, bunun yeri ve zamanı değildi.
Özellikle Ali Haydar'ın hareketleri ve ruh halinden bir an
önce harekete geçerek bir şeyler yapma arzusu okunuyordu.
Kısa bir durum değerlendirmesi yaparak ayrıldık. İnsanları
cemevinin önüne çekmek için çağrı yapacak ve cemevinin
de üzerinde bulunduğu İsmet Paşa caddesinin başından
itibaren barikatlar kurmaya başlayacaktık. ...
Ayaklanma boyunca barikattan barikata koşan halkla birlikte
omuz omuza direnen Cepheliler, bu koşuşturma içerisinde
pankart vb. yazarak ayaklanmayı seyreden dünyayı bilgilendirmeyi ihmal etmiş, büyük bir pankart yazmak akıllarına gelmemişti. Bu işi hemen A. Haydar üzerine aldı. Beraberindeki
iki üç kişi ile hemen evlere giderek hem cenazeye katılmaları
için halkı cemevine gelmeye çağıracak, hem de pankart yazmak
için bez bulacaktı. Kısa bir uğraştan sonra elde ettiği bir
nevresimi pankart bezi haline getiren A. Haydar, o ortamda bir
kutu da boya bularak pankartı yazmaya başladı. Pankart yarım
saatlik bir uğraş sonucu tamamlanmıştı.
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binlerce insanın yer aldığı kortejin en önüne konması önerisini
de getirmişti. Büyük bir özenle getirilen pankart biraz sonra
kitlenin büyüklüğüne yakışan görkemiyle en öndeydi.
Haydar daha sonra kitlenin içinde yer alarak mezarlığa
doğru sürecek olan yürüyüşü düzenleme görevini üzerine
aldı. Bu görevi içerisinde bir yandan insanların daha disiplinli
bir şekilde kortej içersinde yer almasını sağlarken bir diğer
yandan Cephe kortejinin içerisine sızabilecek ajan-provokatörlere karşı önlemler alıyordu.
Daha sonra Gazi şehitlerini sloganlarla marşlarla antlar
içerek toprağa verdik. Onu en son bu ant içmelerin birinde
havaya kaldırdığı sıkılı yumruğuyla gördüm. Kolunu kaldırmış
kaşları çatık bir şekilde toprağa bakıyordu.
Dağlarda şehit düştüğü haberini öğrendiğimde, onun bu
hali bir kere daha gözlerimin önüne geldi. Eminim ki o gün
yemin içerken, hesap sormayı ve en yakın zamanda çıkacağı
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Tüm yaşamı boyunca, teorisiyle, pratiğiyle proletaryanın,
ezilen halkların mücadelesine
önderlik yaptı. İlk komünist örgütlenme, ilk Enternasyonal
Marks’la birlikte onun eseriydi.
Yaşamı boyunca, barikatlardan barikatlara koşarken, AntiDühring, Ailenin Özel Mülki-

yetin ve Devletin Kökeni, Doğanın Diyalektiği gibi eserler
verirken, sınıfsız ve özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun kurulması amacına sadık kalarak
ölümsüzleşti. Lenin’in deyimiyle
o sosyalizmin meşalesiydi. Meşale hala yanmaya ve yolumuzu
aydınlatmaya devam ediyor.

HEDEF...
Bir ses duyuldu
"hedef karakol"
Tutuştu öfkeler yüreklerde
gözler çakmak çakmak
Koştu en önde barikat çocuğu
"dur" dedi düşmana
"giremezsin vatanıma kanlı
ellerinle"
Bir aslan kükredi
"hedef karakol"
ve başladı durdurulamayan
yürüyüş
aktı binlerce el binlerce yürek
kuşandı silahını
Şimdi herkes barikat çocuğu
yürüyor faşizmin üstüne
Düşüyor canlar

Ali Haydar Çakmak'a
yürüyor canlar
Vuruyor emperyalizmin kafasına kafasına
eziliyor panzer
Sertleştikçe adımlar duruyor
paletler,
duruyor oligarşi
İlerliyor halk
canhıraş
çarpıyor barikata
düşüyor faşizm.
Eğri büğrü panzer
paslı palet
Giremezsin toprağımıza
Barikat çocuğu şimdi dağlarda
alışıktır ayağı toza çamura
Kimbilir
bir türkü tutturmuştu belki de

Hasan Selim Gönen’i
Anıyor
Savaşı Büyütüyoruz!
20 Temmuz 2012’de Gazi Mahallesi girişinde DHKC savaşçıları Sultan Işıklı ve Hasan
Selim Gönen’in, katil polisler
ile girdikleri çatışmada Hasan
Selim Gönen ağır yaralı halde
hastaneye kaldırılmasına rağmen hastahanede şehit düşmüş,
Sultan Işıklı ise yaralanarak tutsak düşmüştü. Bu sebeple 20 temmuz Pazar günü Cepheliler, Hasan Selim
Gönen’i anmak, Sultan Işıklı’yı selamlamak
için çatışmaya girdikleri yer olan Gazi Mahallesi
girişine gelerek pankart astılar. Pankart asılırken
çevrede bulunan halk, Cephelileri meraklı gözlerle izledi. Pankartı asan Cepheliler “Halkımız
bundan tam iki yıl önce savaşçılarımız, katiller
ile burada çatışmaya girdiler. Hasan Selim
Gönen yoldaşımızı katlettiler. Adalet istiyoruz.
Vermezlerse zorla alacağız. İbrahim Çuhadar
olup beyinlerinde patlayacağız” dediler. Daha
sonra Cepheliler eylemi iradi olarak bitirdiler.

en acılısından
en umutlusundan
en sevdalısından
Bir yanında koca çınar
bir yanında silahı
bir de dağ gibi yüreği
Karadeniz burası
yeşilin mavinin binbir tonu
gürül gürül şelaleler
tütün, çay, fındık, horon
bir de lazlar
Kalır mı hiç çıkını ekmeksiz
matarası susuz?
Şimdi öfkemiz
çakmak çakmak gözlerle
Fatsa' dan bakıyor
Hedef oligarşi
Hedef emperyalizm...

Gericiliğe de Serseriliğe de
İzin Vermeyeceğiz!
Gazi Halk Cephesi Merkez Cami’nden çıkarak ateş açılması ve
aynı camiye yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada
“Uzun zamandır gerici örgütlenmenin merkezi haline getirilen Merkez
Cami, son olarak BİM ve Sultan Kasrı’nı taşlayan gençlere ateş
edilmesiyle gündeme geldi. Merkez Cami’nden çıkan bir grup BİM ile
Sultan Kasrı’nı taşlayan gençleri kovalayıp arkalarından ateş etmiştir.
Bunu fırsat bilenler 22 Temmuz gecesi de Merkez Cami’ne ses
bombası attı. Merkez Cami etrafında ve Gazi genelinde örgütlenen-örgütlendirilen gerici, dinci tarikatlar hakkında da, saldırıyı gerçekleştirdigi
iddaa edilen ‘Kızılbaş Alevi Gençliği’ hakkında da ayrıca açıklama yapacağız” denildi.

Katil Polis Mahalleden Defol
20 Temmuz günü Cepheliler İstanbul Bağcılar Yenimahalle Yürüyüş
Yolu’nda uyuşturucuya karşı devriye atarken 1 Sokak’ta gördükleri polis
aracını sloganlarla mahalleden kovdu. Mahalle etrafında devriyeye devam
eden akrep Cepheliler tarafından taşlarla ve şişelerle mahalleden uzaklaştırıldı. Mahallenin çocukları topladıkları taş ve şişeleri Cephelilere
vererek destekte bulundu. Cepheliler mahalleden ayrıldıktan bir saat
sonra 1 TOMA, 2 akrep gelerek anonsla mahalle halkına “çocuklarınızı
içeri alın, çocuklar içeri girin” dendiyse de, ne mahalle halkı ne de
çocuklar kulak astılar, oyunlarını oynamaya devam ettiler. Mahalle halkı
ise evlerinin önünde oturmaya devam ettiler.

Ö ğretmenimiz
Biz tarihimiz boyunca
hep açık bir hareket olduk.
Açıklık, kadro ve taraftarlarımıza,
halkımıza ve dünya halklarına
karşı bir açıklıktır.
Politika yapmak ve taktik adına
devekuşu davranışlarından uzak durduk.
Gerçekler ne kadar yakıcı ve vahim
olursa olsun, açıklık ve kendine güven,
sorunu çözecek temel halkadır.
Bu gerçekleri saflarımızdaki insanlarımıza ve
halkımıza kavratmak
düşmanı yenmenin temel şartıdır...
Açık olmamak, suçluluğun, güçsüzlüğün,
kitlelere inançsızlığın ifadesidir.

* İsrail ile Ticari İlişkinizi Kesin!
* Kürecik Radar Üssünü Kapatın!
* İsrail’e Irak Petrolünü Pazarlamaktan Vazgeçin!
* İsrail ile Diplomatik İlişkilerinizi Kesin
Aksi Halde;

www.yuruyus.com

YALANA, RİYAKARLIĞA SON!

KATLEDİLEN HER FİLİSTİNLİ’DEN
AKP DE SORUMLUDUR!..

İsrail Siyonizmi ve AKP Faşizmi!

info@yuruyus.com

Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi,

