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parasız sağlık, parasız eğitim
̇istiyoruz, alacağız!
AKP satmaya devam ediyor sıra
şimdi demiryollarında!
TAYAD’lı Aileler:
Di̇ri̇ di̇ri̇ yakan devletti̇r!

36 Özgür Tutsaklardan: Anayasal
hakkımızı kullanmak suç mu?
37 Halk Düşmanı AKP:
Baz istasyonlarına karşı
mücadele etmek geleceğine
sahip çıkmak demektir

38 Devrimci Alevi Komitesi
olarak diyoruz ki: “Utanç
müzesi” değil, adalet
istiyoruz

40 Davamız mahşere kalmayacak!
41 Ergene’yi emperyalizmin
çöplüğü yapmalarına İzin
vermeyelim

42 Yıkıma, soyguna,
sürgüne hayır diyoruz

45 AKP zulmüne
teslim olmayacağız!

47 Avrupa’da Halk Gerçeği:
Halkın savaşçısı
Erdal Dalgıç Avrupa'da
Halk Cepheliler tarafından
anıldı

50 Avrupa’daki Biz:
Biz, Avrupalılar için
dekoratif görüntüyüz!

52 Yaşıyorlar...
54 Berkan...
55 Öğretmenimizden
Öğrendiklerimiz...

Devrimci Tutsak
Gülaferit Ünsal'ın
Davası Başlıyor
21 Ekim 2011 tarihinden
bu yana Almanya
hapishanelerinde tutsak
olan Gülaferit Ünsal'ın
davası 19 Temmuz,
Perşembe günü, saat
09.00'da, Berlin'de
başlıyor.

Duruşmanın yapılacağı yer:
Saal 700 des Kriminalgerichts
Moabit, Turmstrasse 91,
10559 BERLİN

Her Alanda Düzenin
Alternatifi Biziz!
B

aşımızı çevirdiğimiz her yan insanlığın kolayca çözebileceği sorunlarla dolu. Bakın etrafınıza; dağ gibi
birikmiş sorunlarla dolu. Eğitim, sağlık, barınma, işsizlik, açlık, yoksulluk,
adaletsizlik, trafik sorunu, ulaşım sorunu, doğal afetler, yangınlar, hastalıklar, intiharlar... ve daha onlarcası kapitalist düzende çözümsüz, gittikçe büyüyen dağ gibi sorunlardır. Her biri insanlar için adeta felakete dönüşmektedir. Bu düzen hiçbir çözüm üretmiyor. Çözüm üretmek bir yana bu sorunlar her geçen gün daha da büyüyor.
stisnasız her gün onlarca iş kazaları oluyor. 12 saatte bir işçi iş kazalarında yaşamını yitiriyor. Engellenmesi mümkünken engellenmeyen
bir ölüme, kaza denemez: Bu, sorumluluğu devletin olan açık bir cinayettir. Çünkü “iş kazalarının” yüzde doksan dokuzunun çok basit
tedbirlerle önlenebilir kazalar olduğunu bu devletin kendisi söylemektedir.
Ama önlenmiyor. Tam tersine “bu
kadar da olmaz ki” denilen kazalar,
hızla artıyor. İş kazaları “kaçınılmaz
bir kadermiş” gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu hafta içinde basına yansıyan beşi inşaat, biri tekstil, biri maden olmak üzere 7 işçi iş cinayetlerinde katledildi. Edirne Keşan’da 4
metre derinliğinde kanalizasyon kanalı
içinde çalışırken göçük altında kalan bir
işçinin ‘kurtarılması’ esnasında kepçe
ile başı kopartıldı. 3 Temmuz’da yağan
yağmurla Samsun’da birçok yeri sel
bastı. İlk gün can kaybı yoktu. İkinci
gün dere kenarına yapılan TOKİ binalarını sel bastı ve ilk belirlemelere
göre 11 kişi öldü... 845 ev sular altında kaldı. Binlerce insan mağdur...
unlar ne kaza, ne kader, ne de doğal afetlerdir. Açıkça, göz göre
göre yapılan cinayetlerdir, katliamlardır. Her yıl onlarca kez sel felaketi
yaşanıyor. Her gün onlarca iş kazası
oluyor. Hiçbir önlem, tedbir yok. Bu
iki örnek her konu için geçerlidir.

İ

B

4

08 Temmuz 2012 / Sayı:21

Başınızı çevirdiğiniz her yerde bu tür
sorunlarla karşılaşırsınız. Ve hepsinin
çözümü inanın çok basittir.

A

ma bu düzen bunların hiçbirini
çözmez, çözemez. Çünkü sorun
olarak gördüğünüz her şeyi esas olarak bu düzen yaratmaktadır. Sorun
bu düzenin kendisindedir. Bu düzen
ÇÜRÜMÜŞ KOKUŞMUŞ BİR DÜZENDİR! İNSANLIĞIN HİÇBİR
SORUNUNU ÇÖZEMEZ. KENDİSİYLE BİRLİKTE İLİŞKİDE OLDUĞU HER ŞEYİ ÇÜRÜTÜR!

S

amsun’da TOKİ binalarının dere
kenarına yapılmaması için Mimar-Mühendis odaları defalarca mahkemeye itiraz etmiş. Fakat hafriyat maliyetleri düzlük, yumşak zemin, dere
kenarında çok ucuz olduğu için TOKİ
dere kenarını konut yapmak için uygun görmüştür.

K

eşan’daki “iş kazası”na bakın:
Dört metre derinliğindeki bir kanalizasyon kanalının payandalarla güçlendirilmediğinde göçeceğini bilmek
için mühendis olmak gerekmez. Ama
kapitalizmin kar hırsı o kadar alçakcadır
ki, o kanalın göçeceğini bile bile işçileri o kanala indirir. O an için patronun
kafası işçilerin güvenliğini değil sadece
kendi karını düşünmektedir. Kanal
göçmezse yapılmayan payanda müteahhitin yapılmayan bir işten elde ettiği karı olacaktı. Kaza olsa da yine patron için kafası kopan işçiye ödeyeceği tazminat, o kanalın payandalarla güçlendirilmesinden çok daha ucuza mal
olmaktadır. Patronlar için önlem almak
işçilerin hayatında daha ucuz. Dini imanı para olan patron niye önlem alsın?

K

apitalizm insanlığın tüm sorunlarına böyle bakmaktadır. Sorunların çözümsüzlüğünden değil, bu
düzenin çürümüşlüğünden, kokuşmuşluğundan insanlığın hiçbir sorununa çözüm üretemez. Çünkü bu düzende tekeller insanların en temel ihtiyaçlarını kar aracı olarak kullan-

maktadır. Bu sorunları ne kadar büyürse kapitalistler o kadar çok kar ederler. Gıda, eğitim, sağlık, konut gibi insanların en temel ihtiyaçları tekellerin
en çok kar ettikleri sektörler haline gelmiştir. Tekellerin üreteceği herhangi
bir çözüm her şeyden önce tekeller için
olacaktır. Tekeller için çözüm olan halk
için sorun demektir.

İ

nsanlığın tüm sorunlarının çözümü sosyalizmdedir. Çürüyen kapitalist düzenin tek alternatifi sosyalizmdir. Kapitalizmin yıkılmasıyla
birlikte insanların eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi en temel sorunları
çok kısa sürede sorun olmaktan çıkacaktır. Ki bunlar teorik doğrular değil,
kanıtlanmış gerçeklerdir. En gelişmiş
kapitalist devletlerin yüzyıllardır deney
ve birikimlerine rağmen çözemedikleri
açlık, yoksulluk, işsizlik, eğitim, sağlık, konut gibi sorunları sosyalistler
devrimden sonra çok kısa sürede çözebilmişlerdir. Kapitalist tekeller için
en karlı sektörler haline gelen halkın
bu ihtiyaçları sosyalizmde ücretsizdir.

Ç

ürümüş düzen, kendisiyle birlikte her şeyi de çürütüyor. Başta insanı çürütüyor. Kültürümüzü, geleneklerimizi, değerlerimizi çürütüyor.

Y

az ayları Anadolu’nun dört bir yanında festivaller düzenleniyor.
Genelde belediyelerin, yerel ticari kuruluşların ve içki tekellerinin sponsorluğunda düzenlenen bu festivaller
halkın değerleri, kültürü, özlemleri,
emeği kullanılarak içkinin, uyuşturucunun havalarda uçuştuğu, tüketiminin körüklendiği, halıkı yozlaştırmanın aracı olarak kullanılmaktadır.

G

ençlerimizin, halkımızın bu şekilde yozlaştırılmasına izin vermemeliyiz. Çürüyen kapitalist düzenin
her alandaki alternatifi biziz.

D

üzen festivalleri yozlaştırmanın
aracı olarak kullanıyor, biz halka
ulaşmanın, halkı örgütlemenin aracı
olarak kullanacağız.

Sadece kapitalizmin

2

9 Haziran 1 Temmuz tarihleri
çürümüşlüğünü,
arasında 2. Geleneksel Anayozluğunu, akıldışılığını
dolu Halk Festivali yapıldı. Festivale Anadolu’nun dört bir yaanlatarak halka saldırıların
nından kültürleriyle, değerleriyle,
karşısında duramayız.
emekleriyle, ürünleriyle halkımız
Çürümüş düzenin halkı da
katıldı.
çürütmesine engel olacağız.
alaylarıyla, horonlarıyla, harmandalıyla, bozlağıyla, zeyBu düzenin halka yönelik her
beğiyle, sıla gecesiyle, tiyatrotürlü saldırısının karşısına
suyla, Karagöz-Hacivat oyunuybiz alternatiflerimizle
la Anadolu’nun kültürel zenginlikleri sergilendi.
çıkacağız.
ürümüş düzen festivalleri tüketimi körüklemenin ve yozalk kültürü insan ruhunu besleyen
laştırmanın aracı olarak kullanıyor. Biz
en önemli kaynaktır. İddia edidüzenlediğimiz festivallerle de bu düyoruz: Biz bu düzenin her alandaki alzenin alternatifiyiz.
üzen halkın birçok duygu, özlem ternatifiyiz. En iyi müziği biz yaparız.
En iyi tiyatro oyunlarını biz yazarız, biz
ve değerlerini festivalleri kullaoynarız.
En iyi romanı, şiiri biz yazanarak sömürüyor. Festivaller düzen için
rız.
Çünkü
halkın içinde olan biziz.
tüketim ve yozlaştırma aracıdır. ÖzelHalkın
kültürünü
değerlerini yaşalikle son yıllarda Anadolu’nun en
yan,
yaşatan
biziz.
ücra köşelerinde dahi festivaller düurjuvazi tüm olanaklarına rağmen
zenleniyor. Düzenlenen festivallerin
devrimcilerin başardıklarını hayal
büyük çoğunluğuna içki firmaları
bile edemez. 350 bin kişilik Bakırköy
sponsorluk yapıyor. Yani festival dükonseri bunun en somut örneğidir.
zenlemekteki amaç, halkın kültürel
zenginliklerini, değerlerini yaşatmak,
alkımızın zevklerini geliştirecegeliştirmek, emeğini, ürünlerini serğiz. Düzenin yoz eğlence anlagilemek değil, bunları kullanarak tüyışını reddediyoruz: Halkımızın eğketimi körüklemek ve yozlaştırmaktır.
lence anlayışıyla çıkacağız karşılarına;
adece kapitalizmin çürümüşlü- göreceğiz ve göstereceğiz ki; halk
böyle eğlenir. Halkın sizin pespaye
ğünü, yozluğunu, akıldışılığını
festivallerinize ihtiyacı yoktur.
anlatarak halka saldırıların karşısında duramayız. Çürümüş düzenin halalkımızın taleplerini sürekli olakı da çürütmesine engel olacağız.
rak yükselteceğiz. Yeni güçlü fiBu düzenin halka yönelik her türlü
kirlerle donatacağız ve onların ileri, hep
saldırısının karşısına biz alternatifleileri gitmesine yardım eden bir eğlence
rimizle çıkacağız.
kültürü yaratacağız.
kincisi düzenlenen Anadolu Halk
deolojik ve siyasi açıdan sağlam bir
Festivali nitelik olarak düzenin
halk için... Manevi değerlerimizi büyoz festival anlayışının karşısında
yütmek, kültürel mirasımızı sahipciddi bir alternetiftir.
lenmek, EN ÖNEMLİ GÖREVLEevrimcilerin, burjuva eğlence RİMİZDENDİR! Festivallerimizle
anlayışı ile devrimci eğlence
sanatımızla halka en iyi duyguları ve
anlayışını, doğru ve yanlışı ayıran, çok
nitelikleri yansıtacağız. Halkımıza
BERRAK bir çizgisi vardır. Bu çizumudu, geleceği göstereceğiz. Nasıl olgi; tarihimizdir. Bu çizgi; şehitlerimaması gerektiğini de anlatacağız.
mizdir. Bu çizgi; geleneklerimizdir.
Kendi gücüne güvenmeyi, zorluklarBunları sahipleneceğiz, büyüteceğiz
dan yılmamayı öğreteceğiz.
ve geliştireceğiz. Çürümüş düzenin
ültür, büyük ve çok geniş bir sayozlaştırma saldırıları karşısında bavaş alanıdır. Emperyalizmin ve işrikata dönüştüreceğiz.
birlikçi oligarşilerin kitleleri teslim al-
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mak, susturmak, apolitikleştirmek
ve yozlaştırmak için kullandıkları en temel araçlardan biridir. Diyebiliriz ki; burjuva kültür, burjuvazi tarafından halka doğrultulmuş bir silahtır. Bu silah çoğu
zaman kurşunlardan, bombalardan,
coplardan daha etkili olabilmektedir.
zaman biz de halk kültürünü
devrimci kültürü halkı güçlendirecek, devrimi büyütecek,
burjuvaziye darbeler vuracak silahlara çevirmeliyiz.
u düzen umutsuz, geleceksiz,
güçsüz, sömürüye, zulme boyun eğen “dindar” işbirlikci bir toplum yaratmak istiyor.
iz; sağlam ve coşkulu, zorluklardan korkmayan, zorlukları
göğüsleyebilecek, zorlukların üstesinden gelebilecek, vatanını, halkını
seven özverili, tarihine, kültürüne
sahip çıkan fedakar bir kuşak yaratmalıyız. Halkımızı, yüce idealleri,
yüksek zevkleri, gelişmiş ahlaki ve
kültürel talepleri olan AYDIN bir
halk haline getireceğiz.
stedikleri kadar yok saysınlar... İstedikleri kadar sansür uygulasınlar:
BİZ KÜLTÜRÜMÜZÜN GÜCÜNÜ
VE OLANAKLARINI ÇOK İYİ
BİLİYORUZ. Pespaye burjuva kültürü önünde hayranlıkla eğilmek ya da
pasif biçimde savunmada kalmak,
BİZE YAKIŞMAZ. Büyük kahramanlıkların ve görkemli direnişlerin yaratıcısı biziz. Halk kültürünün, devrimci
kültürün izleyicisi, yaratıcısı olan bizler; her türlü burjuva-demokratik düzenden çok daha ileri bir düzeni ve burjuva kültüründen KAT KAT üstün bir
kültürü yaratan SANATIMIZLA,
KÜLTÜRÜMÜZLE herkese bu değerleri öğreteceğiz.
ugün ikincisini düzenlediğimiz
Anadolu Halk Festivali ulaşılması gereken halk kitlelerini hesap ettiğimizde çok mütevazi bir adımdır.
Festivalleri onbinlerce, yüzbinlerce insanımıza ulaşmanın, örgütlemenin,
bir aracı olarak kullanmalıyız. Halkımıza her alanda alternatif olduğumuzu göstermeliyiz.

O
B

B

İ

B

Sayı: 21 / 08 Temmuz 2012

5

ANADOLUYUZ BİZ! KOYNU YİĞİT DOLU,
KAHRAMANLIK DOLU ANADOLU!

Milyonlarız Biz!
Anadolu İhtilalini Yaratacağız!
 Gençlerimizin, halkımızın bu
şekilde yozlaştırılmasına izin
vermemeliyiz. Çürüyen kapitalist
düzenin her alandaki alternatifi
biziz!

Halk Cephesi’nin 2011 yılında
başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Anadolu Halk Festivali,
bu yıl da Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda gerçekleştirildi. 29-30
Haziran-1 Temmuz tarihlerinde
 Düzen, festivalleri yozlaştırmanın 3 gün süresince merkezi olarak
yapılan festivale halkın ilgisi yoaracı olarak kullanıyor, biz halka
ğundu. Anadolu’nun dört bir yaulaşmanın, halkı örgütlemenin
nından gelmiş her yöreye ait tataracı olarak kullanacağız!
larla, geleneksel kıyafetleriyle,
yemek
ve kültürleriyle Anadolu
 Halaylarımızla, horonlarımızla,
Halk Festivali’nde birleşen Anaharmandalımızla, bozlağımızla,
dolu halkları, düzenin pisliğine,
zeybeğimizle, sıra gecelerimizle,
yozlaşmaya karşı kültürümüzü
tiyatromuzla, Karagöz-Hacivat
yaşatacağız diyerek Sibel Yalçın
oyunlarımızla Anadolu’nun kültürel Parkı’nda bir araya geldiler.
Anadolu'nun dört bir yanından
zenginliklerini bujuvazinin yoz
gelen Halk Cepheliler, yörelerini
kültürünün kaşısına barikat
tanıtan stantlar açtılar. Stantların
yapacağız!
hemen yanı başında, labirent şeklindeki zaman tüneli özellikle
 Çürümüş düzen, festivalleri
içindeki canlandırmalarla, tiyatro
tüketimi körüklemenin ve
gösterileriyle ilgi odağı oldu. Yüyozlaştırmanın aracı olarak
rüyüş, Tavır, TAYAD ve Gençlik
kullanıyor. Biz düzenlediğimiz
Federasyonu’nun kitap stantları
festivallerle de bu düzenin
ile tutsakların el emeği göz nuru
ürünlerinin sergilendiği standlar
alternatifiyiz!
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da parktaki yerini aldı.
Festivale katılan herkesin yüzündeki heyecan ve gülümseme kendini
belli ediyordu. Okmeydanı sokakları
festival alanına kadar pankartlarla ve
festivali anlatan flamalarla süslendi.
Parkın girişinde kitleyi “Hoşgeldiniz”
pankartı karşılarken; Cephe şehitlerinin
tamamının fotoğraflarının yer aldığı
pankart ile “Biz Bir Dost Sofrasında
Birde Harmandalında Diz Kırarız”,
“AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur,
Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz”,
“Anadolu Halklarının Kurtuluşu Anadolu İhtilalindedir Birleşelim Direnelim
Kazanalım” pankartları da alandaki
yerlerini aldı. 29 Haziran günü öğle
saatlerinde mahallede davulla gezilerek
festivale çağrı yapıldı.
Festival programı 1. gün saat
20.00’de başladı. Yıkımlara karşı örgütlenme çağrısında bulunan bir konuşma ile başlanan festival, konuk
sanatçı Ayla Yılmaz ve arkadaşlarının
söylediği Lazca, Kürtçe türkülerle devam etti. Çekilen halaylara, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “Umudun Adı
DHKP-C”, “DHKC-SPB Katillerin
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Peşinde”, “Titre Oligarşi Parti Cephe
Geliyor” sloganları karıştı.
Devrimci İşçi Hareketi’nin Türkan
Albayrak’ın direnişini anlatan oyunları
oynandı ardından. Mahallelerimizi,
yeni yıkım yasasını, AKP’nin evlerimizi
ne için yıktığını anlatan sinevizyon
gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimi
büyük ilgi gördü. 450 kişinin katıldığı
festivalin ilk günü gösterimin ardından
son buldu.
2. gün, önceki güne göre daha
erken açılan stantlar ziyaretçilerini
ağırlamaya başladı. Gün boyu kitap
stantları, yiyecek stantları, AKP iktidarının halkın emeğini ekmeğini gasp
etmek için sürdürdüğü halk düşmanı
politikalarına karşı Devrimci İşçi Hareketi’nin, Kamu Emekçileri Cephesi’nin, Devrimci Mücadelede Mimar
ve Mühendisler’in açtıkları bilgilendirme stantları halk tarafından ziyaret
edildi.
2. günün programı ilk olarak, AKP
iktidarının saldırılarına karşı Cephelilerin nasıl mücadele ettiğini, mücadele
geleneğini ve neden mücadele edilmesi
gerektiğini konu alan kısa bir seminer
ile başladı. Seminerde sırasıyla Liseli
Dev-Genç adına Dilan Poyraz, Gençlik
Federasyonu adına Sevinç Bozdağ ve
Halk Cephesi adına Akil Nergüz söz
aldı. Dilan Poyraz yaptığı konuşmada
Dev-Genç’in direnme geleneğinden,
direniş tarihinden bahsederek, DevGenç’li olmanın bir onur olduğunu,
Dev-Genç’in her zaman halkın yanında
olduğunu anlattı.
Sonrasında Sevinç Bozdağ, mayıs
ayında Gençlik Federasyonu’na yapılan
baskında nasıl direndiklerini ve baskın
esnasında yaşadıklarını, neler hissettiklerini, yoldaşlarına nasıl güvendiklerini o güvenle cüretle direndiklerini
anlattı.
En son söz alan Akil Nergüz ise,
“Nerede zulüm varsa, orada direniş
de vardır, olacaktır, taa ki zulüm yok
edilene dek” diyerek; Halk Cephesi’nin
“AKP Zulmüne Direneceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz!” adıyla başlayan
yeni kampanyasını tanıttı. Ardından
Okmeydanı halkından bir dinleyici
söz alarak, Dev-Genç’lilerin yaptıklarının mahalleleri için ne kadar önemli
şeyler olduğunu ifade etti. 80 kişinin

katıldığı seminer, tiyatro gösteriminin
duyurusuyla son buldu.
Halk Cepheliler çocukları da unutmadılar. Emperyalizmin yoz kültürüne
karşı alternatif olan festivalde, çocuklar için de her şey en ufak ayrıntılarıyla düşünülmüştü. Bir yandan
büyükler için hazırlanan programlar
gerçekleştirilirken; diğer yandan da
çocuklar için hazırlanan bölümde
boyama çalışmaları, mendil kapmaca
yarışmaları, masal anlatımları yapıldı.
Mersin’den gelen Epik Sanat Tiyatrosu festival için hazırladıkları
emperyalizmin katliamlarını anlatan
ve emperyalizme karşı örgütlü direniş
mesajı veren oyunlarını sergilediler.
250 kişinin toplanmasıyla izlenen
oyun büyük alkış aldı.
Ve akşam programları başladığında,
sahneyi ilk alan, omuzları evlatlarının
tabutlarını taşımaktan nasır tutmuş
beyaz başörtülü alnı kızıl bantlı TAYAD’lı Aileler Korosu türkülerini seslendirdiler. Antalya’dan gelen Grup
Umudun Türküsü de sanhe alarak
halk türkülerini seslendirdiler. Eyüp
Haklar Derneği müzik grubu da türküleriyle sahnedeydiler.
2. günün sürprizi, sıra gecesi ekibi
oldu. Urfa dağlarından Nemrud’un
kızına uzanan sıra türküleriyle büyük
alkış alan sıra gecesi ekibi, bir yandan
da çiğ köfte yoğurdular ve yoğrulan
çiğ köfte tepsilerle herkese dağıtıldı.
Egelilerin Zeybek oyunundaydı
sıra. Festivale katılanların dikkatle
izlediği Zeybek oyunu izleyicileri
adeta Ege dağlarında Yörük Ali Efelerin, Balkıcalara Erhan ve Mehmetlerin yanına götürdü. Efeler diyarında
yapılan gezintinin ardından Ankara’dan gelen Mitralyöz Müzik Grubu’nun hazırladıkları kısa konser dinlendi. Zahidem’den Ankara’nın büklüm büklüm yollarına uzanan ve
oyun havaları söyleyen ekip dinleyenleri coşturdu.
Ve Erdal Bayrakoğlu Dido Nana ile
coşkulu bir şekilde başladı konserine.
Kazım Koyuncu’nun ölüm yıldönümü
olması nedeniyle, “Türkülerimizi söylerken Kazım için de söyleyelim. Buradan onu da saygıyla anıyoruz” diyerek
başladı konserine. Bayrakoğlu, horonlarla

kitleyi coşturdu.
Gecenin geç saatleri olmasına rağmen, alanı dolduran binin üzerinde
insan coşkuyla programı takip etti.
Erdal Bayrakoğlu sahneyi Bursa Haklar
Derneği’nin Hacivat ile Karagöz oyununa bırakırken; festivalin 2. günü festivale katılanlara ve emeği geçenlere
teşekkür konuşmasıyla sona erdi.
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Anadolu Halk Festivali’nin 3. günü
de coşkulu bir şekilde başladı. Festivalin
son günü çok kalabalıktı. Açılan standları gezen insanlar Anadolu’nun motiflerini hissediyordu yüreğinde. Anadolu ihtilalinin öncüleri olan şehitlerimiz de festivaldeydiler.
3. gün programı “Halkız Kültürümüzle Varız, Yozlaşmaya Karşı Kültürümüzü Yaşatacağız!” semineri ile
başladı. İlk olarak Gençlik Federasyonu’ndan Sevcan Adıgüzel söz aldı.
Yozlaşmanın Anadolu kültüründen
uzaklaşmak olduğundan bahsederek,
düzenin de asıl amacının yoz bireyler
yaratmak olduğuna dikkat çekti. Yozlaşmanın yakıcı bir sorun olduğunu
ve Dev-Genç’lilerin bunun karşısında
olduğunu ve Anadolu kültürüne sahip
çıkacağını ifade etti.
Ardından Küçükarmutlu’dan Songül Çimen, yozlaşmanın nasıl günlük
hayatımıza girdiğini, yozlaşmanın ne
boyutta olduğunu anlattı. Ailelerin
çocuklarına dizileri izletmemesini,
onun yerine Anadolu kültürünü anlatmaları gerektiğini ifade etti. Yozlaşmaya karşı örgütlenerek bilinçlenmenin gerekliliğini vurguladı.
Daha sonra Gazi Mahallesi’nden
Osman Beyazkaya yozlaşmaya karşı
mücadeleyi anlattı. Anadolu halklarının
yıllardır ezildiğini ve acılarını, umutlarını hep beraber paylaştıklarını söyledi. Devletin, özellikle yoksul mahallelerde hırsızlık, uyuşturucu ve fuhuş ile halkı teslim almak istediği
vurgulandı. Halkın kültürüne sahip
çıkmak için alternatif olmak gerektiğini
Anadolu Halk Festivali’nin de bunu
sağladığını anlattı.
Son olarak İdil Kültür Merkezi’nden
Gamze Keşkek söz alarak “Birliğimizi
ve dayanışmamızı yozlaşmayla, kentsel
dönüşüm politikalarıyla bozmak istiyorlar. Kesinlikle onlarla uzlaşmayacağız. Bu düzenin bize vereceği bir
şey yok.” dedi. Seminerin ardından
Ege bölgesinden gelen Halk Cepheliler,
Ege’nin yiğit efelerini anlatan bir
tiyatro oyunu sergiledi. Tiyatro oyununda mertlik, yiğitlik ve kahramanlık
kavramlarının Anadolu halkının bağrında yaşadığı bir kez daha gösterildi.
Ardından 1 Mayıs Mahallesi Semah
Ekibi çıktı sahneye... Pir Sultanca,
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semah döndüler.
Umudun türkülerini her dilden her
yaştan söylüyoruz. Çocuklarımız söyledi
bu sefer türküleri. İdil Çocuk Korosu
kavga türkülerini seslendirdi.
Daha sonra AKP iktidarının rant
için kentsel dönüşüm politikalarıyla
halka karşı başlattığı yıkım saldırısına
karşı “Yıkım Değil Yerinde Islah İstiyoruz” semineri yapıldı. Seminerde
konuşmacı olarak Eyüp-Alibeyköy
halk komitesi adına Deniz Sevik Gazi’den Günay Özarslan, HHB’den Ebru
Timtik konuşmalar yaptı seminerde.
Kentsel dönüşümle, halkı evsiz, sokakta
bırakmak istenildiği belirtilerek, buna
karşı örgütlenmenin ve mücadele etmenin gerektiği vurgulandı.
Seminerden sonra Dev-Genç’liler,
“Dikkat Yıkım Geliyor” adlı bir tiyatro
oyunu ile kentsel dönüşüm politikasını
mizahi bir dille anlattılar.
Ardından Anadolu İhtilalinin genç
öncüleri Dev-Genç’liler, devrimci tutsak
Ümit İlterin “ON’ların Türküsünü Söyleyen Onlara” şiirini okudular.
“Demokrasi Mücadelesinden
Emekli Olunmaz” şiarıyla mücadele
eden Devrimci Mücadelede Emekliler
Korosu da sahneye çıkarak kavga
türkülerini söylediler. Emekliler Korosu’nun söylediği marşların ardından
“Halkız Haklıyız Kazanacağız!” sloganları coşkuyla atıldı.
Trakya Kültür Merkezi müzik topluluğu, Trakya türkülerini seslendirdi.
Ergene’nin emperyalizme çöplük olmaması için adım adım, köy köy yürüyen Trakya Halk Komitesi de selamlandı.
İdil Halk Oyunları Ekibi, Antep
yöresinin halkoyunlarını sergiledi.
Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar da, Anadolu ihtilalinin büyütüldüğü festivalde müzik topluluğuyla
yerini aldı. Kah halaylar kuruldu, kah
horonlar tepildi. Ardından Hatay’dan
festivale katılan Epik Sanat Tiyatrosu
oyuncuları, tiyatro gösterilerini sergilediler. Emperyalizmin nasıl beyinleri
uyuşturup, duyarsız, apolitik insanlar
yaratmaya çalıştığını sanatın zenginliği
ve yaratıcı gücüyle anlattılar. Ayrıca 2
Temmuz Sivas Katliamı’na ilişkin olarak sergiledikleri tiyatro gösterisi Sivas’ın katillerinden hesap sorma çağ-
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rısıydı. Öfkeyle ve adalet özlemiyle
“Sivas’ın Hesabını Soracağız!” sloganları da yankılanmaya devam ediyordu.
Ardından Ege’den gelen Grup Günışığı sahne aldı. Grup Günışığı’nın
söylediği türküler, marşlar “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”,
“Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede!”
sloganlarıyla birlikte yükseldi. Sırada
sinevizyon gösterimiyle tarihimizin
anlatımı vardı. Ekranda an an tarihimiz
yansıdı.
Halk Cephesi adına Akil Nergüz’ün
yaptığı konuşmayla festival devam
etti. Nergüz konuşmasında şunları
ifade etti; “AKP’nin bu zulmüne karşı
milyonları örgütleme çağrısıyla, düşüncelerimizden ve devrim iddiamızdan bir milim bile sapmadan yolumuzu
sürdürüyoruz. Kültürsüz bir halk olamaz, kültürümüzle varız. Anadolu halkının direnme kültürü bizim kültürümüzdür. Dadaloğlu’nun kavgası, Karacaoğlan’ın sevdası bizimdir. Kültürümüz bizim gücümüzdür. Bedreddinlerden, Pir Sultanlara Mahirlere,
Mahirden Dayıya Anadolu’nun direngen kültürüyle emperyalizmin karşısında bedeller ödeyerek mücadeleyi
büyütüyoruz. Bir yandan emperyalistlerden ve işbirlikçilerinden hesap
soruyor diğer yandan emperyalizmin
bir saldırısı olan yozlaşmaya karşı
halk kültürümüzü yaşatıyoruz. Emperyalizmin kültürümüzü yok etmesine
izin vermemek için örgütlenmeliyiz.
Yıkımlarla bizi evsiz bırakmak isteyenlere karşı Halk Komiteleri’nde örgütleneceğiz. Yıkımlarla kültürümüzü
yaşattığımız mahallelerimizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz.
Tarih tanıktır ki bugüne kadar zalimin karşısında eğilmedik. AKP’nin
saldırıları da yürüyüşümüzü durduramayacak. AKP’nin zulmüne boyun
eğmeyeceğiz.
Örgütlü bir halkın önünde hiçbir
güç duramaz. Örgütleneceğiz. Kültürsüz bir halk yok olmuş bir halktır.
Kültürümüzü bedeller pahasına yaşatacak ve büyüteceğiz.
Biz Anadolu İhtilalinin son halkasıyız. Bu ihtilalimizi, kardeşliğimizi
büyütecek ve AKP’nin zulmüne karşı
milyonlar olacağız.”
Festival Grup Yorum konseriyle

devam etti. Grup Yorum, “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer!” sloganları
eşliğinde çıktı sahneye. Konser ilk
olarak, “Çatal Çama” türküsü ile
başladı. Ardından Dilan Balcı Grup
Yorum adına yaptığı konuşmada;
“Aradan geçen bir seneye baktığımızda gördüğümüz tablo şudur ki,
baskıların hiç tükenmediği, hemen
hemen basılmadık hiç bir demokratik
kurumun kalmadığı, halkın üzerindeki baskıların çoğaldığı bir seneydi.
Ama bunun yanı sıra halkın örgütlü
mücadelesinin halkın direnişinin
büyüdüğü, aynı zamanda halkın öfkesinin halkın adaletine dönüştüğü
bir seneydi. AKP’nin onca baskısına
rağmen kilometrelerce uzaklardan
geldi insanlar. Ve Sibel Yalçın Parkı’nda bu Anadolu Halk Festivalini
örgütlediler. Evet bütün kurumlarımız
basıldı, yüzlerce insanımız gözaltına
alındı tutuklandı ama hiç tükenmedik
işte buradayız. Ve geçen senekinden
daha da kalabalığız” dedi.
Ardından “Gün Tutuşur” şarkısı
ile devam etti program. Sivas Katliamı’na ilişkin Grup Yorum üyesi
Ayfer Rüzgar bir konuşma yaparak,
“Adalet özlemimizi büyütmek için,
bu halkın adaletini sağlamak için
devrimcilerle birlikte olalım. Ülkemizin her yeri yangın şu anda;
bu yangını adalet özlemine, zafere
ulaştırmak için mücadelemizi büyütelim, hep birlikte olalım.” dedi.
Ve hemen ardından “Bu Ülkeyi
Yangın Sarar” şarkısını seslendirdi
Yorum. Ardından “Gel ki Şafaklar
Tutuşsun”, “Omuzdan Tutun Beni”,
“Reşo” ve Kürtçe türküler söylenerek halaylar çekildi. Ardından
“Dersimde Doğan Güneş”, “Cemo”
2000 yürekle hep bir ağızdan şarkıları söylendi.
Son olarak “Zafer Yakında” şarkısını bütün kitle hep beraber söyledi. Kızıl Bayraklar dalgalanırken
“Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga!”, “Umudun Adı DHKP-C”,
“Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor!”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede” sloganlarıyla 2. Anadolu
Halk Festivali sona erdi.
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Yılda 2 bin 800 kişi intihar ediyor!
Son 10 yılda 27 bin 269 kişi intihar ederek yaşamını yitirdi!

İntiharların Sorumlusu
Halkı Umutsuz Bırakan AKP’dir!
 Dünyada; 3 saniyede 1
kişi bir yılda 1 milyon
kişi intihar ediyor!
 Ülkemizde; her yıl
yaklaşık 2 bin 800 kişi
intihar ediyor!
 Sorumlusu insanları
umutsuz, geleceksiz,
çaresiz bırakan çürümüş
düzendir!
 Çare; örgütlenmektir,
çürümüş düzene karşı
mücadele etmektir,
devrimdir!
“3 gündür ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen katliam gibi
cinnet vakalarında 16 kişi öldü.”
(28 Haziran 2012)
“Adana’da kanser hastası 49 yaşındaki Celil B. evinde uyuyan çocukları 24 yaşındaki Cem’i öldürdü,
fiziksel engelli 21 yaşındaki Cenk’i
ağır yaraladıktan sonra intihar etti.”
“Beyoğlu’nda kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen iki aile
arasındaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.”
“Erzuzum'da Haydar Yıldız isimli
şahıs bilinmeyen bir nedenle tartıştığı
iki kişinin üzerine ateş açtı. Biri
kadın iki kişi olay yerinde ölürken
saldırgan da intihar etti.”
“Gaziantep’te doğduktan sonra
annesi ve babası ayrılınca halası ve
eniştesinin nüfusuna kaydedilip büyütülen 13 yaşındaki Zekiye D. iddiaya göre yanında yaşadığı öz babası
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Şeref E. tarafından dövülüp
kül tablasıyla başına vuruldu. Hastaneye götürülen
küçük kız yaşamını yitirdi.”
“Mersin'in Silifke ilçesinde dün vefat eden babasını toprağa veren kişi,
taziye evinde av tüfeğiyle
3 yakınını öldürdükten
sonra intihar etti.”
Burjuva basın bu haberleri “Türkiye’de neler oluyor” diye verdi. Sadece 25-27 Haziran tarihleri arasındaki üç gün içinde16 kişi yaşanan
cinnet olayları sonucunda yaşamını
yitirdi.
Aynı günlerde intihar olaylarıyla
ilgili bir istatistik açıklandı.
Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Eskin, Aydın’da intihar olaylarının yüzde 350
arttığını belirterek, Türkiye’de son
10 yılda 27 bin 269 kişinin intihar
ettiğini söyledi.
Mehmet Eskin sadece Aydın ili
için intihar olaylarının yüzde 350
arttığını söylüyor. Bu rakamlar Türkiye çapında da üç aşağı, beş yukarı
aynıdır.
Geçen hafta içinde sadece 3 günde
yaşanan cinnet olaylarının sonucunda
cinnet geçiren kişiler intihar ederek
kendi yaşamlarına da son verdi.
Burjuva basın Türkiye’de neler
oluyor diye soruyor, ancak yaptığı
haberlerde sorularının cevabı yok.
Ya “aşk” kavgası deniyor, ya “kız”
yüzünden deniyor, ya “gözü dönmüş
koca”, “cani baba” cinayeti diye olay
magazinleştirilerek haber yapılıyor.
Kimi sol çevreler ve küçük-bur-

juva kesimler bu tür cinayetleri sosyal
temellerinden kopartarak neden ve
niçinlerine bakmadan olayın kendisi
üzerinden hareket ederek erkeğin kadına şiddeti ya da kadını katletmesi
olarak değerlendiriyor.
Yapılan bu değerlendirmelerin
gerçeklikle bir ilgisi yoktur.
Bu bakış açısı tamamen düzeni
aklayan, düzen içi burjuva bakış açısıdır.
Yazımızda konunun bu yanını ele
almayacağız. Olayların boyutunu ele
aldığımızda olayın nedenlerinin, gerçek suçlularının gizlenmesine hizmet
ettiği için bu bakış açısıyla da ideolojik mücadele yürütmek zorunluluğunu belirtmek istiyoruz.

İntiharların, Cinnetlerin
Sorumlusu Çürümüş Bu
Düzendir!
AKP İktidarıdır!
İntiharlar sürekli artıyor. Bunların
büyük çoğunlu basında haber bile
olmuyor. Yapılan haberler magazinleştirilerek veriliyor. Rakamlar ise
korkunç boyutta. Her yıl artarak büyüyor.
İntiharların boyutu dünyada milyonlarla ifade ediliyor, ülkemizde
on binlerle.
Türkiye Psikiyatri Derneği Baş-
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kanı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, “10
Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada
intiharlara ilişkin dünyadan ve ülkemizden verdiği rakamlar şöyle.
Buna göre dünyada 3 SANİYEDE BİR KİŞİ, HER YIL 1 MİLYON KİŞİ intihar ederek yaşamına
son veriyor.
Emperyalist ülkelerde intihar olayları çok daha fazla olmakla birlikte
ülkemizdeki durum da hızla emperyalist ülkelere yaklaşıyor. 2008-2009
yılları arasında 27 bin 367 kişi intihar girişiminde bulundu ve bunlardan 3 bin 81’i yaşamını yitirdi.
Her yıl yaklaşık 2 bin 800 kişi
yaşamını yitiriyor. Son on yılda 27
bin 269 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Son 30 yılda intihar
edenlerin sayısı yüzde 440 arttı.
Özellikle genç yaşta intihar oranları giderek artmakta ve 15-25 yaş
grubu için intihar ilk 4 ölüm sebebinden birini oluşturmaktadır.
Bunlar resmi rakamlar, gerçek
rakamların bunun çok çok üzerinde
olduğu açıktır.
Emperyalist işgale karşı 4 yıl süren Kurtuluş Savaşında toplam 12
ila 15 bin arasında şehit verildiği
söyleniyor. Son on yılda 27 bin 269
kişi intihar ederken son beş yılda 16
bin 799 kişi intihar etmiş.
Peki neden bu intiharlar? Asıl cevaplanması gereken budur.
İntihar kişinin kendi canına kendi
isteğiyle son vermesidir. Fakat hiç
kimse isteyerek kendi yaşamına son
veremez.
İntihar olayları kişinin en zayıf,
güçsüz, çaresiz, hiçbir çözüm yolu
bulamadığı, geleceğe dair tüm umutlarınının tükendiği anda baş vurduğu
bir olaydır.
Kişinin yaşamak için hiçbir amacı,
hiçbir umudu kalmamıştır. Çaresizlik
içinde kendi yaşamını sonlandırarak
noktayı koymuştur.
Bunun tek sorumlusu çürümüş,
kokuşmuş emperyalist düzendir.
Bu düzen insanlarımızın geleceğini, hayallerini, umutlarını yok edi-

yor. Kapitalizm “birey”, “birey” diye
bireyciliği yüceltiyor. Fakat, koca
dünyada tek insan nedir ki, milyonların içinde milyonlarca çaresiz,
umutsuz, çözümsüz “bireyler” yaratıyor. Esasında bireyi de öldürüyor.
15-25 yaş arasındaki ilk dört ölüm
nedeninden birinin intihar olması kapitalist sistemin yarattığı bencil, bireyci insan tipidir.
- İntihar nedenleri üzerine yapılan çalışmaya göre ise, hastalık
nedeniyle intihar edenler ilk sırada
yer alıyor.
- Aile geçimsizliği nedeniyle intihar edenler ikinci
- Geçim zorluğu nedeniyle intihar edenler ise üçüncü sırada yer
alıyor.
- İstatistiklerde 'hissi ilişki ve
istediğiyle evlenememe' yüzünden
intihar edenlerin oranı yüzde 11.1
Bütün bu nedenlerin sorumlusu
doğrudan bu sistemdir.
Yediğimiz içtiğimizden, çalışma
koşullarımıza kadar yaşamımızın her
anı insan sağlığını bozacak şekilde
tehdit oluşturmaktadır. Hastalıkların
tedavisi ise başlı başına ayrı bir sorundur. Ölüm nedenidir. Parası olmayan tedavi olamaz. Zamanında
yapılan bir müdahaleyle tedavisi
mümkünken yoksulluk nedeniyle tedavi olamadığı için hastalıklarımız
tedavisi olmayan bir aşamaya geliyor.
Ya da tedavi edilmediğimiz için ölüyoruz.
Hastalıklardan intiharların nedeni
sağlığı paralı hale getiren bu düzendir.

Yine intiharların ikinci nedeni
olan aile geçimsizliğinin nedeni
de düzenin yarattığı yozlaşmadır.
Bu düzen insanlara umutlu bir gelecek vadetmiyor; umutsuzluk, çaresizlik, çözümsüzlük sunuyor. Milyonlarca işsizin olduğu, açlık sınırının altında milyonlarca insanımızın yaşadığı, 50 milyon insanımızın yoksulluk sınırının altında
yaşam mücadelesi verdiği ülkemizde aile içi sorunların yaşanmaması mümkün mü?
İntiharların başta gelen üçüncü
nedeni ise zaten durumu ortaya
koyuyor. Geçim zorluğu... Yani
sorun ekonomik.
Ülkemizde son 10 yıldaki intiharların tek sorumlusu 10 yıldır
iktidarda olan AKP iktidarıdır.
Bu düzen insanlarımıza açlıktan,
yoksulluktan, umutsuzluktan başka
bir şey vermez. İntiharlar, intihar rakamları bunu göstermektedir.

Sansürleyerek, Yok
Sayarak, Çarpıtarak Bu
Gerçeği Yok Edemezsiniz!
AKP, her şeyde olduğu gibi “yok
sayarsan yok olur” mantığıyla hareket ediyor. Basını sansürlüyor. Bu
tür haberleri öne çıkarmayın diyor.
Magazinleştirerek ya da olayı çarpıtarak nedenlerini, sorumlularını gizliyor. Televizyon haber sunucuları
AKP’ye yaranmak için “iyi haberler” verme çabası içine giriyor.
AKP’nin istatistik oyunlarıyla her
ay işsizliğin düştüğü, halkın yaşam
düzeyinin yükseldiği, Ekonominin
büyüdüğü, Türkiye’nin bölgesel lider
ülke olduğu ve benzeri müjdeli haberlerle dolu. İşsizlik düştü denilerek
işsizlerin sesi boğuluyor, Milli gelir
on bin doların üzerine çıktı, dünyanın
en büyük 17. ekonomisine sahibiz
denilerek, 2023 yılında dünyanın en
büyük 10 ülkesi arasında yer alacağız
denilerek adeta milyonlarca açın,
yoksulun çığlıkları bastırılıyor.
Burjuva basın AKP’nin borozanı
haline gelmesine rağmen yazarlarına,
manşetlerine, hangi sayfanın nasıl
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Son 2005-2010 Yılları
Arasındaki İntiharlar

düzenleneceğine kadar müdahale
leşmesi düzenin güçlenmeediyor.
sidir. Düzenin güçlenmesi intiharların daha da artması deDaha önce yazmıştık; Sammek
tir. Ki, bunu en yakınlasun’da Basın İlan Kurumu yerel

2005
yılında
1740
erkek,
963
kadın
rımızda
dahi görüyoruz. Halk
gezetelere bir sansü r genelgesi
Cephesi
çevresinde şu ya da
göndererek “Üçüncü sayfanızda
bu şekilde yer almış kişilerin
bundan sonra şantaj, hırsızlık,  2006 yılında 1782 erkek, 963 kadın
düzen içindeki çaresizliğinin
cinayet, intihar, kaza, tecavü z,
intiharlara sürüklediğine tanık
ve cinsel istismar haberlerine  2007 yılında 1808 erkek, 985 kadın
oluyoruz. Örgütlü olduğumuz
yer vermeyeceksiniz” demişti.
mahallelerde dahi insanların
 2008 yılında 1924 erkek, 892 kadın
Bu söylediklerinin hepsinin
ne kadar büyük bir çaresizlik
nedeni kokuşmuş, çürümüş bu
ve çıkmaz içinde olduğuna
düzendir. AKP iktidarıdır. AKP  2009 yılında 2111 erkek, 787 kadın
tanık oluyoruz. Halkımızın
“büyüyen Türkiye” demagojine
kadar çok devrimcilere ihleriyle gerçek Türkiye tablosunun  2010 yılında 2073 erkek, 787 kadın
tiyacının olduğunu görüyoruz.
üstünü örtüyor.
 Toplam 5 yılda 16 bin 799 kişi intihar
Cepheliler; Bakırköy BaAncak son 10 yıldaki 27 bin
ğımsızlık
Konseri’ne katılan
269 intihar olayı, geçen hafta üç etti.
yüz
binlerin
yüzündeki umuda
gün içinde 16 kişinin ölümüyle
tanık
oldunuz.
Halkın kendi
ya
lizm
için
so
run
ol
mak
tan
çık
mışsonuçlanan cinnet olayları hiçbir
gücünü
görmesindeki
umudun
yüzüne
tır.
örtünün karartamayacağı kadar gernasıl
yansıdığına
tanık
oldunuz.
MilDevrimciler
bunun
için
umuttur.
çektir.
yonları örgütleyeceğiz iddiamız düBunun için parasız eğitim, parasız
zenin çaresiz bıraktığı halkımıza
sağlık, parasız konut diyoruz. SosUmut Biziz,
sahip çıkmaktır, çare olmaktır.
yalizmde insanların en temel ihtiÇözüm Devrimdedir!
yaçları ücretsizdir. Kapitalist düzenUmutsuz bırakılan halka devrimde insanları umutsuzluğa, çaresizli“İntiharların, sorumlusu empercilerin iradesini, gücünü taşımalıyız.
ğe düşüren önemli etkenler de bunyalizmdir” denilerek, “AKP iktidaHer yıl 1 milyon insan... Bizim inlardır. İntiharlar için çare, umut sosrıdır” denilerek geçilemez. Sorumlusu
sanlarımız. Sahipsiz, çaresiz, muhyalizmdir.
onlardır fakat ölen bizim halkımızdır.
taç... Bu, emperyalizmin dünya
halklarını sessizce katletmesidir.
Halk
la
ra
bu
umu
du
ta
şı
ya
cak
olan
Düyada her yıl 1 milyon insan...
devrimcilerdir. Halklara umudu
Yaşam umudu tüketilmiş milyon1 milyonun yükü tüm dünya devgöstermeliyiz. Kurtuluşun yolunu
lar... Ülkemizde her yıl 2 bin 800
rimcilerinin omuzlarındadır. Çünkü
göstermeliyiz.
kişi ve hızla tüketilen umutlar... Halkdünya halklarının devrimden, soslarımız, dünya halkları ne kadar büyalizmden başka kurtuluşu yoktur.
İntiharların büyük çoğunluğunu
yük zulüm altındadır. Fakat açlık,
15-25 yaş arasındaki gençler oluştuDevrim tüm dünyada büyütülmediyoksulluk, zulüm ne kadar büyük
ruyor. Bu gençler bizim gençleriği sürece intihar eden milyonların
olursa olsun, halklar umutsuz olamiz. Gençlerimizin emperyalizmin
sayısı her geçen yıl daha da büyüyemaz.
sömürü çarkları arasında yok olmacektir. Bu gerçeğin bu yalınlıkta bisına izin veremeyiz. Devrimcilerin
Halkların umudunu tüketip intilincinde olan devrimcilerdir. Ve bu
olmadığı yerde umutsuzluk varharlara sürükleyen emperyalizmdir.
gerçeklik içinde devrimcilik yapdır. Umudu her yerde halka ulaştırEmperyalizm aç bırakıyor. İnsanları
mak zorunluluktur. Umudunu yimalıyız.
işsiz, çaresiz, acz içinde bırakıyor.
tirmiş milyonların sorumluluğu devİnsan kişiliklerini eziyor.
rimcilerin omuzlarındadır. Bu yüzDevrimciler dünyanın en güçlü
den devrimcilik dünyanın en meşinsanlarıdır. En güçlü iradeye sahipHalkların tek kurtuluş umudu
ru, en onurlu görevidir.
tir. Oligarşinin işkencehanelerinde,
ise sosyalizmdir. Kokuşmuş çürümüş
hapishanelerinde yenilmezliğini dedüzende intiharların ilk üç sırasında
Anneler, babalar, çocuğunuz için
falarca kez göstermiştir. Hiçbir zoryer alan nedenler sosyalizmde kenen tehlikeli olan bu düzendir. Bu düluk karşısında çaresiz olamaz. Halk
diliğinden ortadan kalkmaktadır.
zen, çocuklarımızın umudunu tükeda
çaresiz değildir.
tiyor. Geleceğini elinden alıyor. Her
Sosyalizmde açlık intihar nedeni
yıl binlerce genci intihara sürüklüMilyonları umutsuzlaştıran bu düdeğildir, çünkü sosyalizmde tek bir
yor. Çocuğunuzu korumak adına yapzendir. Umut halkın kendisindedir.
insan aç bırakılmayacaktır. Kapitamanız gereken onları devrimcilerDevrimcilerin görevi bu umudu göslizmde sorun olan açlık, yoksulluk,
den uzaklaştırmak değil, devrimcitermektir. Düzen örgütsüzleştirerek
işsizlik, sağlık, eğitim, konut gibi
leştirmektir.
umutsuzlaştırıyor. Halkın örgütsüzinsanların en temel ihtiyaçları sos-
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Amerikan Uşağı AKP, Suriye Sınırına Yığınak Yapıyor!

Bu Yığınk Kimin İçin!

Amerika’nın Askeri Olmayacağız!
Türk savaş uçağının Suriye hava
sahasında düşürülmesinden sonra
geçtiğimiz hafta içinde TSK’nın Suriye sınırına “asker, silah ve mühimmat” sevkıyatı şovuna tanık olduk.
Obama’nın yaveri “Bundan sonra
Suriye tarafından gelebilecek en ufak
bir şeyi tehlike olarak algılayacağız”
diye efelenmeyi sürdürdü.
Fakat Suriye’nin uçağı düşürmesi
Erdoğan’ın efelenmesini boşa çıkardı.
Adeta Erdoğan’ın Ortadoğu’daki “karizması çizildi.”
Amerika’nın gölgesine sığınarak
yapılan “bölge liderliği”, efelenmeler
ancak bu kadar olurdu. Obama
“Esad’ın işi bitti” diyordu; Erdoğan
bunun üzerine “Esad gideceksin,
artık sonun geldi” diye horozlanıyordu. “Senin sonun da Mubarek
gibi, Kaddafi gibi olacak” diye Suriye
lideri Esad’a ömür biçiyordu.
El atına binen çabuk inermiş. Erdoğan’ın efelenmesi de öyle. Ancak
efendisi Obama için çemkirebilir yaverler. Uşakların kendisi için bir
şeyler istemesi söz konusu olamaz.
Türk uçağının Suriye sınırlarına
ne için gittiğini bilmiyoruz, ancak

Amerikanın bir işi için orada olduğu
kesindir. AKP iktidarı bu gerçeği
gizlemek için “uçağın uluslararası
sularda düşürüldüğü” yalanını söyleyerek suç üstü yakalanmasının
üstünü örtmeye çalışıyor. Emperyalistlerin desteğini alarak düşürülen
uçağın hesabını Esad’dan sormaya
çalışıyor. Ancak Emperyalistleri bir
değil yüz tane Türk uçağı da düşse
umurunda değildir. Onlar için esas
olan kendi çıkarlarıdır. AKP’yi de
onun için maşa olarak kullanmıyor
mu?
Esad iktidarının direnmesi, Rusya’nın, İnran’ın, Çin’in çıkarları gereği Suriye’yi açıktan desteklemesi
Emperyalistlerin askeri bir müdahale
yapmasını engelliyor. Ancak işbirlikçi
AKP iktidarı gibi, Arap devletleri
gibi maşaları kullanarak Suriye’de
Esad iktidarını yıkmaya çalışıyor.
AKP iktidarı uçak düşürülmesinden
sonra Suriye’ye karşı ne Amerika’dan
ne de diğer emperyalistlerden, nede
içinde yer aldığı NATO’dan beklediği
desteği göremedi.
Türkiye “uçağın uluslar arası kara
sularında düşürüldüğü”nü iddia ede-

rek emperyalistlerin desteğiyle “çizilen karizma”yı düzeltmeye çalışırken Amerikan Wall Street Journal
gazetesi, Amerikan askeri kaynaklarından aldıkları bilgiye göre "Türkiye'nin uçağın karadan havaya
füze ile vurulduğu iddialarını doğrulayan her hangi bir bulguya rastlamadık" dediğini yazdı.
Yine Rusya'da Türk uçağının Suriye kara sularında uçaksavar atışıyla
vurulduğuna ilişkin görüntülerin olduğunu yetkililer istedikleri takdirde
kendilerine verebileceklerini açıkladı.
NATO’da geçiştirici açıklamalarla
“bizden destek bekleme, biz zaten
seni maşa olarak kullanıyoruz”

Kürecik’e Amerika’nın Füze Radar Sistemi kuruldu!
Şimdi de Amerika’dan 4 milyarlık Dolarlık patriot alıyor!
Malatya Kürecik’te ABD tarafından kurulan Füze radar
sisteminin olası bir savaş anında, ilk hedef olarak görüleceğinden hareketle, sistemin korunması için Türkiye Amerika’dan 4 milyar dolarlık patriot füzesi alacakmış.
Görüyormusunuz Amerikan uşaklığını: Liseli DevGenç’liler Füze kalkanı değil, prasız, bilimsel eğitim
sitiyoruz dekileri için onlarca kes saldırıya uğradılar,
yüzlerce Dev-Genç’li Amerikan uşağı AKP’nin işkenceli
saldırılarına maruz kaldılar. Kocaeli’de Füze kalkanına
karşı eylem yaptıkları için Gülşah Işık ve Meral Dönmez
tutuklandı ve hala tecrit hücrelerinde tutsak.
Ama Amerikan uşağı AKP, Kürecik’teki Amerikan
füze radar sistemini korumak için 4 milyar dolar para
veriyor. Bukadar da uşaklık olmaz. Hem topraklarımızı
Amerikaya açıyoruz, bu üslerin kenarından bir milletvekilini
bile geçirmiyorlar, hem de ordayı korumak için gerekli
olan füzelerin paralarını bize ödetiyorlar.

Bizim parasız eğitim isteyen gençlerimize 8,5 yıllara
varan cezalar verilirken, ülkemizde dersane paralarını ödeyemeyen aileleri tutuklandığı için gençlerimiz intiharlar
ederken, inşaatlardan düşüp ölürken okuyamazken, bu
ülkede çocuklarını ısıtamadığı için analar kendilerini asarlarken olmayan bütçelerin bulunamayan kaynakların
nerelere aktarıldığını görmekteyiz. Neden polisin her
eyleme alçakça gaz bombalarıyla saldırdığını görmekteyiz.
İşçiye, emekliye, memura üç kuruşluk zammı vermek için
“Yunanistan mı olalım” diye tehdit etmesinin altındaki
asıl gerçek açığa çıkmaktadır.
Yani bu paraları size verirsek Amerika’nın Füze Radar
sistemini korumak için 4 milyar doları Amerika’ya nerden
vereceğiz? Onun için halkın her türlü talebi biber gazlarına
boğuluyor. Onun için Gülşah ile Meral aylardır tecrit hücrelerinde tutsak...
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dedi.
Bütün bu olup bitenlerin
içinde Erdoğan sahte şovlarla
görüntüyü kurtarmaya çalışıyor.
Sınıra asker ve silah sevkiyatı yapıyor, Kara Kuvvetleri
Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu’na
sınır birliklerinde denetim şovları yaptırıyor. Sınır boyunda
jet uçurtuyor. Televizyonlar, gazeteler
“Hawk füzeleri Suriyeye yönlendirildi” haberleri yapıyor, hangardan
iterek çıkardıkları ‘Hürkuş’un üzerine
çıkıp pilot elbisesiyle “Hadlerini
bildiririz” diye poz veriyor... Ancak
hepsi bu kadar. Yapabileceği uşaklıktan başka bir şey değil.
“Çadır devleti değiliz, bin yıllık
devletiz” böbürlenmeleri, “Büyük
devlet” pozları, “Bölge liderliği” şişinmeleri ancak efendisine hizmeti
oranındadır.
Emperyalizmin izni olmadan yapabileceği, emperyalist politikalardan
bağımsız yapabileceği hiçbir şeyi
yoktur.

Emperyalistler ona şimdilik Suriyeli
işbirlikçilere topraklarını açma, eğitme,
besleme görevi verdi. AKP de onu
yapıyor. Topraklarımızda işbirlikçileri
besliyor. CIA’sı MOSSAD’ı işbirlikçileri eğitiyor ve Suriye topraklarına
gönderip halkı katlediyorlar.
Halkımız...
Suriye sınırına giden her tankın
bataryanın kamyonun füzenin parası
bizim cebimizden çıkmaktadır. Bizden
aldıkları vergilerle emeğimizden kestikleri paralarla o uçaklar helikopterler
alınmaktadır. O araçlara konulan her
litre yakıtın parasını biz vermekteyiz...
Amerikan uşağı AKP maaşına zam

Emperyalizme Karşı Suriye
Halkının Yanında Olacağız!
Hatay Halk Cepheliler, her hafta olduğu gibi 30
Haziran günü de, tutuklu bulunan Cepheliler Selda
Özçelik, Yılmaz Viraner ve İbrahim Arslanhan için
adalet istemeye devam ettiler.
Suriye ile dayanışma amaçlı Grup Yorum konseri
düzenledikleri için 8 Mayıs sabahı işkencelerle gözaltına
alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması
için yarım saatlik oturma eylemi yaptılar.
Açıklamada, “Suriye halkının yanında olmayı baskılarla işkencelerle bize ödettirmeye çalışıp, bu şekilde
susacağımızı sanıyorlar ama nafile. Her ne pahasına
olursa olsun susmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz.
AKP hükümeti de devrimcileri susturamayacağını bir
kez daha anlayacak. Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya
kadar burada onların sesi olmaya devam edeceğiz,
adalet istemeye devam edeceğiz.” denildi.
Eylem boyunca "Katil ABD İşbirlikçi AKP, Suriye
Halkı Yalnız Değildir”,
“Özgür Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları gür bir
şekilde atıldı. Halkın ilgili
bakışlarıyla devam eden,
15 kişinin katıldığı eylem,
türkülerle ve halaylarla çoşkulu bir şekilde son buldu.
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isteyen memura işçiye çiftçiye
emekliye bütçe yok deyip hakaretler yağdırırken milyarlarca dolarları Amerikanın
hizmetine sunmaktadır. Bizim
ekmeğimizden emeğimizden
çaldıklarıyla Amerika adına
bizim kardeşlerimizi katledecekler. Suriyeli işbirlikçiler
bizim topraklarımızda eğitiliyor tüm
masrafları maaşları işbirlikçi Arap
devletleri ve Türkiye tarafından ödeniyor. AKP iktidarı sadece uşaklık
yapmıyor uşaklığının faturasını da
bizlere ödetiyor. Yarın savaş diyecekler zam üstüne zam yapacaklar
daha da sömürecekler. Kriz diyecekler
işçiyi işten atacaklar memurun maaşından kesecekler. Bu savaşa ortak
olmayın. Suriye halkının kaderiyle
bizim kaderimiz ortaktır. Bu savaş
ezilen halklara karşı yapılan haksız
bir savaştır. Safımız Suriye halkının
yanıdır. Amerika’nın taşeronu yapan
AKP iktidarına karşı çıkalım...

Saldırılarınızla Bizi Bitiremezsiniz,
Sürgün Politikanızı Tüm Halka
Teşhir Edeceğiz!
Halk Cepheliler, 2 Temmuz günü Altınşehir’de yıkımlara karşı çalışma yürüttüler. Kapı kapı dolaşan
Halk Cepheliler, AKP’nin kentsel dönüşüm adı altında
uygulamaya çalıştığı yıkım politikalarının gerçekte
sürgünden ibaret olduğunu anlattılar. Çalınan tüm kapılarda, AKP’nin yoksul halkı nasıl kandırmaya çalıştığı
anlatıldı. Bildiri dağıtılarak, yıkımlara karşı AKP ilçe
binalarına yapılacak yürüyüşe katılmaları için halka
çağrı yapıldı.
Bildiri dağıtımının bitiminde, halkın yoğun ilgisini
hazmedemeyen işkenceci katil polis Halk Cephelilere
saldırdı. İşkenceyle yerlerde sürüklenerek gözaltına
alınan Halk Cephelilerin isimleriyse şöyle: Bahar Kurt,
Ulaş Kılıç, Birdal Nakay ve Okan. Bugün savcılığa çıkartılan Halk Cepheliler’den; Ulaş Kılıç, Birdal Nakay
ve Okan serbest bırakılırken, Bahar Kurt savcılığa çıkartıldı.
Gözaltılarla ilgili Halk Cephesi tarafından yapılan
açıklamada, “Bir kere daha söylüyoruz, gözaltılarla,
tutuklamalarla bizi bitirmezsiniz. Kentsel dönüşüm adı
altında yaptığınız sürgün ve talan politikanızı tüm
halka teşhir edeceğiz.” denildi.
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HALK VE VATAN SEVGİSİ
Enternasyonalizm ve Sol
Bölüm 1
“Neden? Çünkü, Türkiye’nin dış
politikasına elli yıldır tam bir ulusal
onursuzluk ve uşaklık damgasını vurmuştur. Ülkemiz, ekonomisinden askeri ihtiyaçlarına, siyasi kararlarına
kadar her noktada emperyalizme bağımlı hale getirilmiştir. Öyle ki, düzen
partileri iktidar olmak için Amerikan
başkanından onay alır hale gelmişlerdir.
Emperyalizme bağımlılığın bir
sonucu olarak yeraltı-yerüstü kaynaklarımız emperyalist tekellerin talanına açılmış; topraklarımız emperyalist askeri üslerle doldurulmuş;
genç evlatlarımız Kore’de emperyalizmin çıkarları için kırdırılmış; Birleşmiş Milletler’de Türkiye Cumhuriyeti
temsilcileri halkların bağımsızlığı aleyhine oy kullanmıştır. Emperyalizmle
girilen eşitsiz ve tek yanlı
ilişkiler sömürü ve zulmün
ekonomik, sosyal ve siyasal
temelidir. Demokrasi bağımsızlıktan ayrı düşünülemez. Ülkenin bağımsızlığı, demokrasinin de temelini oluşturur. Demokrasiyi
gerçek temellerine oturtmak,
bağımsızlığı sağlamak için, ulusal
onurunu korumak için (...)” (Halk
Anayasası Taslağı 2.basım, syf: 2223) oligarşiye, oligarşinin arkasındaki
desteğe karşı koymak gerekir. Bunun
kolay olmadığı açıktır. Ülkemiz halkları Kurtuluş Savaşı’nda bedel ödeyerek bağımsızlığını kazanmıştır.
Dünyanın bütün bağımsızlığını kazanan ülkeleri, mücadele ederek, savaşarak işgalcileri ve işbirlikçileri
kovmuşlardır. Bunu gerçekleştirebilmek için halk ve vatan sevgisi olmazsa olmazların başında gelmiştir.
Tüm deneyimler bunu defalarca kanıtlamıştır.
Tabi ki bunun maddi temeli
vardır. Vatan ve halk sevgisi soyut
kavramlar değildir. Tarihsel süreç
içerisinde şekillenen somut kavram-

lardır.
Vatan ve halk kavramları farklı dönemlerde
ortaya çıkmış olmakla
birlikte, tarihsel süreçte, yani sınıflar
mücadelesi içinde ideolojik, politik
ve kültürel olarak birbirini etkileyerek
iç içe geçmiştir. O nedenle, Marksist-Leninistler olarak vatan ve halk
kavramlarını birlikte kullanmayı tercih
ederiz.
Lenin, vatanı şöyle tanımlar; “Politik, kültürel ve toplumsal olarak
aynı çevreyi paylaşan insanların
üzerinde yaşadıkları toprak”tır. Vatan
kavramı ulus kavramının ortaya çıkmasıyla şekillenmiştir. Ancak burjuvazinin, emperyalizm döneminde,
gericileşmesiyle birlikte, diğer bir
ifadeyle kapitalizmin, ulus ve top-

kilde görülecektir.
Lenin, emperyalizm çağının aynı
zamanda proleter devrimler çağı olduğunu söyler. Ve tarih de Lenin’i
doğrulamıştır. İşte tüm tarihsel süreç
içerisinde ezilen halklar ve onların
üzerinde yaşadığı topraklar emperyalizmin saldırılarının, işgallerinin
hedefi oldu. Emperyalizmin, saldırı
ve işgallerle amaçladığı, halkların
emeğini ve ülke zenginliklerinin sömürüsüydü. Vatan işte bu nedenle
ve doğal olarak, ulusal ve sosyal
kurtuluş savaşlarının en önemli kavramlarından birisi oldu. Kuşkusuz
emperyalizm çağında burjuvazinin,
kendi sömürü çıkarları gereği vatanı
halkına yabancılaştırması belirleyici
bir rol oynadı.
Emperyalizm, vatan ve vatanseverlik kavramlarını gerek
halkların sömürüsünde gerekse de kendi aralarındaki
paylaşım savaşlarında, çatışmalarında kullanmaktan
hiç vazgeçmedi. Amaç
halk kitlelerini aldatmak,
sömürüyü gizlemekti. Gerçekte ise vatan ve vatanseverlikle hiç bir alakası
yoktur. Ve emperyalistler
1. ve 2. paylaşım savaşlarında kendi halklarını vatan-vatanseverlik demogojisiyle aldattılar.
Vatan ve halk kavramları farklı
tarihsel dönemlerde oluşmuş olmakla
birlikte, özellikle 20. yüzyılda, birbirinden ayrı düşünülemez, ayrı ele
alınamaz bir bütünlük oluşturmuştur.
Kuşkusuz bu, bir anda değil, tarihsel
süreç içerisinde gerçekleşmiştir.
Aynı vatan üzerinde yaşayan halklar, tek bir milliyet ve ulustan oluşmazlar. Ancak, aynı vatan üzerinde
yaşayan halklar, birçok milliyet ve
ulustan oluşmuş olsalar da, ulusal
değil, sınıfsal bir özelliğe sahiptirler.
Ülkemizdeki gibi çok uluslu topraklarda halklar, onu oluşturan milliyet
ve uluslar, tüm sınıf ve katmanlar
aynı toprağını paylaşmakla kalmamakta, aynı yoksulluğu-sömürüyü
de paylaşmakta ve yaşamaktadır. Ve
bu nedenledir ki, ezilen-sömürülen

Halk ve Vatan Sevgisi;
Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı
Vatanın Bağımsızlığı,
Halkın Özgürlüğü İçin
Mücadele Etmektir
rak anlayışını terk edip, evrensel
bir özellik kazanmasıyla birlikte
vatan ve halk özellikleride kalmamıştır.
Halk ise burjuvazi tarafından ezilen sömürülen aşağılanan, oligarşik
devletin her türlü baskı ve zulmü altında yaşamaya mahkum edilen, içinde birçok sınıf ve katmanı olduğu,
sınıfsal bir özelliğe sahiptir.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi
vatan ve halk kavramları tarihsel
süreç içerisinde içiçe geçmiş, birbiriyle bütünleşmiştir. O nedenle, vatan
kavramının gerçek savunucuları ve
hatta sahipleri başta proletarya olmak
üzere ezilen halklardır. Tarihteki sınıflar mücadelesine baktığımızda zaten bunun böyle olduğu çok açık şe-
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halkların düşmanı da ortaktır. Bu
ortak düşman ise, emperyalizm ve
işbirlikçisi oligarşidir.
İşte, vatan ve halk kavramları bu
gerçeklik ve mücadele içinde şekillenmektedir. Diğer bir ifadeyle sömürü ve zulmün olduğu yerde özgür bir vatandan söz edilemeyeceği
gibi, işgal altındaki topraklarda
da özgür bir halktan bahsedilemez.

Emperyalizmin
İşbirlikçisi Oligarşinin
Tarihi, Halka ve Vatana
İhanetin Tarihidir
Oligarşi ve ona bağlı bütün kurumlar hemen her fırsatta vatan, bayrak kavramlarını ağızlarından düşürmezler. Vatansever oldukları yalanını
sürekli kullanmakla birlikte, en çok
da halka yönelik zulüm ve sömürülerini arttırdıkları dönemlerde kullanırlar. Yalnız ülkemizde değil, emperyalizmin ve işbirlikçi iktidarların
olduğu tüm ülkelerde bu böyledir.
1940’ların ikinci yarısından itibaren emperyalizmle girilen ilişkiler
ve yapılan ikili anlaşmalarla ülkemiz
yeni-sömürgecilik ilişkileri içerisine
sokulmuştur. Emperyalizmle yapılan
işbirliği ile, vatanımız, yeraltı-yerüstü
zenginlikleri ile emperyalist tekellere
peşkeş çekilmiştir. İşbirlikçi oligarşi
emperyalizmle girdiği hertürlü sömürü ilişkisini “vatanın ve halkın
çıkarlarına yapılan anlaşmalar"
gibi göstermiştir. Bunda başarılı da
olmuştur. Gerçekte olan ise yapılan
askeri, ekonomik, siyasi açık-gizli
anlaşmalarla vatanımız sadece ekonomik olarak değil, siyasi olarak da
emperyalizme teslim edilerek, bağımsızlık yok edilmiştir.
1950’lerde Menderes iktidarıyla
birlikte emperyalizm topraklarımıza
tankıyla, topuyla değil, işbirbirlikçi
oligarşiyle anlaşarak giriyordu. Yapılan anlaşmalarla başta ordu, polis,
parlemento olmak üzere devletin bütün kurumları emperyalizm ve işbirlikçi oligarşinin çıkarlarına göre yeniden şekillendirildi. İşbirliğine uygun
hale getirilen kurumların sözde ulusal-milli etiketleri ise sadece em-
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peryalist işgalin gizlenebilmesinde
ve halkların aldatılmasında kullanılmaktaydı. Gerçekte ise söz konusu
kurumların ulusallıkla-millilikle hiçbir
alakaları kalmamıştır.
Vatan ve vatanseverlik, emperyalizm ve oligarşi için sadece bir
demogoji malzemesidir. Çünkü oligarşi, kendi çıkarları için emperyalizmle işbirliği içine girerek vatanın
bağımsızlığını tamamen yok etmiştir.
Emperyalizmle ekonomik, siyasi ve
askeri temelde yapmış olduğu anlaşmalar ve girmiş olduğu ilişkiler
içerisinde ulusal kimliğini ve tüm
değerlerini yitirmiştir. Emperyalizm,
gerçek anlamda bir işgalci durumundadır ve halklarımızı sömürerek yaşamını sürdürmektedir. Emperyalizm
ve işbirlikçisi oligarşi, sömürü sistemlerini korumak, sürdürebilmek
için, halka karşı tam bir terör uygulamaktadır. Kontrgerilla devleti ile
uyguladıkları halk düşmanı politikalarını, vatan-millet için yaptıklarını
propaganda etmişlerdir. Devrimcilerin
katledilmesini, halkların azgınca sömürülmesini hep vatanın bütünlüğü
ve milletin birliği-beraberliği adına
gerçekleştirdiklerini söylemişlerdir.
Kısacası, faşist uygulamalarını
halka dayatırken hep vatan, bayrak,
millet kavramlarını kullanmayı özellikle tercih etmişlerdir. Bunun nedeni
ise sömürü düzenlerini sadece zora
dayanarak sürdüremeyeceklerini
bilmelerindendir.
Oligarşi, "ne kadar çok vatansever
olduğu” demogojisine inandırıcılık
kazandırmak için, hertürlü yoz ve
aşağılık yönteme başvurmaktan kaçınmamıştır. Öyle ki, futbol, yada
diğer spor karşılaşmalarından asker
cenazelerine... hemen herşeyi kul-

Emperyalizmle işbirliği
içindeki oligarşi, vatan
topraklarımız üzerinde
yaşayan Türk, Kürt, Laz,
Arap...tüm ulus ve
milliyetlerden, Alevi, Sünni
ve diğer tüm inançlardan
emekçi halklarımızı faşizmle
yönetmektedir.

lanmaktadır. Amaçlanan ise kitlelerde
bilinç bulanıklığı yaratmaktır. Çünkü,
bunu başardıkları oranda işbirlikçiliklerini gizleyebilecek, sömürülerini
sürdürebileceklerdir.

Oligarşinin Tarihi, Vatana
ve Halka Düşmanlığın
Tarihidir
Bugün devrimciler dışında hiçkimse “ABD Defol Bu Vatan Bizim”
“Ne ABD, Ne AB Bağımsız Türkiye”
demiyor ve bu doğrultuda mücadele
etmiyor. Tam tersine, bağımsızlık isteyen ve bunun için mücadele edenler
üzerinde terör estirilmekte, linç girişimleri tertiplenmekte, katletmekte,
tutuklayıp F Tipi hapishanelerde tecrit
ve fili işkencesini sürekli hale getirmektedirler. Oligarşinin tarihi, vatana
ve halka düşmanlığın tarihidir.
Vatanımız işgal altında, vatan toprakları üzerinde yaşayan halklarımız
ise, dizginsiz bir terör ve sömürü
içinde yaşamaktadır. Emperyalizmle
işbirliği içindeki oligarşi, vatan topraklarımız üzerinde yaşayan Türk,
Kürt, Laz, Arap...tüm ulus ve milliyetlerden, Alevi, Sünni ve diğer tüm
inançlardan emekçi halklarımızı faşizmle yönetmektedir. Halklarımız
sadece yoğun bir sömür içinde açlık
ve yoksullukla bırakılmamakta, aynı
zamanda kültürel ve ulusal baskıasimilasyona tabi tutulmaktadır.
Bağımsızlık bayrağını biz devrimcilerin taşıdığını sadece teoride
değil, pratikte de tüm halkımıza göstermeliyiz.
“Nasıl silahını yitiren ordu, orduluk niteliğini yitirirse, yurtseverlik
coşkusu taşımayan devrimcide devrimcilik niteliğini yitirir”. Önderimiz
Mahir Çayan’ın söyledikleri çok
açıktır. Vatanseverlik olmadan devrimcilik de olmaz. Evet, hem tarihsel
hem de pratik olarak gerçek vatansever devrimcilerdir.
Vatan ve halk için kendini feda
etme, hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin nice zorluklara göğüs germe
gibi erdemlere sahip olan sadece
devrimcilerdir.
Devrimcilik, yüksek bir ahlak ve
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namus anlayışına sahip olmaktır.
Devrimcilik, başta yoksullar olmak üzere, tüm halk kesimlerini,
üzerinde yaşadıkları vatanın bağımsızlığı ve kendi sınıf çıkarları için
eğitmek, bilinçlendirmek ve sömürücülere karşı savaşmak-savaştırmaktır.
Bilinir ki, bağımsızlık ve özgürlük,
onu kazanmak için gerekli bedelleri
göze alan ve kendini durmadan eğitenlerin ve öğrendiklerini hayata geçirenlerle kazanılır. Emperyalizm ve
oligarşiyle açık bir hesaplaşmaya
girmeden, gereken özveriyi, inancı,
sabrı göstermeyenler, tüm bedelleri
ödemeyi göze alamayanlar zafer de
kazanamazlar.
Çünkü, burjuvazi yüksek bir sınıf
bilincine ve yüzyılların iktidar-yönetme deneyimine sahiptir. Burjuvazi
sömürü düzenini de bu deney ve bilinçle sürdürmektedir.
Oligarşi, Türkiye halklarının öncü
gücü olan Devrimci Hareketi yok
etmek için savaşa bu ciddiyetle yaklaşmakta, sonuç almak için elindeki
tüm güçleri kullanmaktan geri durmamaktadır. Devrimci Hareket ideolojisine ve halka olan güveniyle, halk
ve vatan sevgisiyle, kazanmaya olan
inançla, emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaşını kararlılıkla sürdürmektedir.
Devrimci Hareket üzerinde yaşadığı vatan topraklarındaki görevlerini yerine getirme sorumluluğuyla
hareket etmektedir. Vatanımız, emperyalizm ve onun işbirlikçisi oligarşinin işgali altındadır. Onun içindir
ki, savaşımız anti-emperyalist, antioligarşik halk savaşı olacaktır. Biz,
sömürünün ve zulmün olmadığı bir
vatan için savaşıyoruz. Bu savaş sadece biz Marksist-Leninistlerin değil,
aynı zamanda Türkiye ve Kürdistan
topraklarında yaşayan sömürü ve zulüm altında olan tüm halkların savaşıdır.
Kuşkusuz emperyalizmin yok oluşu birden bire tek vuruşla olmayacaktır. Hedefe, emperyalist sömürü
zincirinin en zayıf halklarının kırılmasıyla adım adım varılacaktır. Çünkü günümüzde dünyanın ezilen halk-

Emperyalizm ve
oligarşiyle açık bir
hesaplaşmaya girmeden,
gereken özveriyi, inancı,
sabrı göstermeyenler, tüm
bedelleri ödemeyi göze
alamayanlar zafer de
kazanamazlar.
larının devrimci savaşının karşısındaki
baş düşman emperyalizmdir. Bu gerçek ülkemiz için de geçerlidir. Ülkemizde emperyalizm, dışımızdaki
bir olgu yani dış düşman değil iç
düşmandır. O nedenle emperyalizmi
ülkemizden kovmak demek, onunla
işbirliği içinde olan oligarşiyide kovmak demektir. Emperalizmin yenisömürgecilik dönemi esas olarak işbirlikçi tekellere dayanmaktadır. Onun
için görünürde bir emperyalist işgal
olmasa da işbirlikçi tekeller, işbirlikçi
ordu ve işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla
emperyalist sömürü sürdürülmektedir.
Emperyalizmin içsel bir olgu hale
gelmesi de bu güçler aracılığıyla olmaktadır.

Emperyalist Sömürü
Baskı ve Terörle
Sürdürülmektedir
Emperyalistler, devrimlerin gelişmesini engellemek, halkları teslim
almak için dünyanın hemen heryerinde devasa bir terör uygulamaktadır.
Yüzmilyonları açlıkla, yoksullukla,
önlenebilir hastalıklarla, uyuşturucuyla ve bunların yetmediği yerde
halkları birbirine düşmanlaştırarak,
çatıştırarak kırdırmaktadır. Sadece
fiziki olarak yok etmekle de yetinmemekte, ideolojik olarak da teslimiyeti dayatmaktadır. Çünkü, emperyalist sömürü zincirinin halkalarının kırılması, ülkelerin bağımsızlığı,
halkların özgürleşmesi demektir...
“(...) Proletarya ve emekçi halk
ancak milli kurtuluşu sağlayarak
kendi kurtuluşuna kavuşabilir.
Çin’in zaferi ve istilacı emperyalistlerin yenilgisi, öbür ülke halklarına da yardımcı olacaktır. Bu
yüzden milli kurtuluş savaşlarında,
yurtseverlik, enternasyonalizmin uygulamasıdır.” (Mao Zedung Seçme

Eserler 2, syf: 203)
Evet, vatanın kurtuluşu için mücadele, tüm halkların kurtuluşu için
mücadeledir. Kendi ülkemizde emperyalizme ve oligarşiye vuracağımız her darbe, aynı zamanda
dünya halkları için de vurulmuş
bir darbe olacaktır. Ve yine, emperyalist sömürü zincirinde kırılacak
her halka, diğer zayıf halkların kırılmasını da yakınlaştıracaktır.

Halk ve Vatan Sevgisi
Sınıf ve Tarih Bilincidir
Halka karşı duyulan sevgi ve sorumluluk, kendisini vatanseverlikte
somutlamaktadır. İşte bu vatanseverlik
bayrağını Marksist-Leninistler taşımaktadır. Çünkü Marksist-Leninistler
yürütmüş oldukları devrimci savaşla
sadece iktidarı almakla yetinmeyip
emperyalizmden kurtuluşun ardından
insana laik bir düzen kurmayı hedeflemektedirler.
Kapitalizmin emperyalist aşamasıyla birlikte ulusal ve sosyal kurtuluş
mücadelesini, sınıfsız-sömürüsüz toplum koşullarına kadar taşıyabilecek
tek önderlik M-L önderliktir. Ulusal
kurtuluş mücadelelerine önderlik
eden milliyetçi anlayışlar dönem dönem zaferler kazanmış olsalar da,
M-L önderliğinde bir mücadele yürütmediklerinden dönüp-dolaşıp yine
emperyalizmle uzlaşma noktasına
gelmektedir. Emperyalizm çağında
bu kaçınılmazdır. Dünya da ilk ulusal
kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandıran Türkiye ve yine ağırlıkla küçük
burjuvazinin önderlik ettiği diğer savaş ve zaferlerin geldiği nokta ortadadır. Bunlara örnek olarak Filistin,
Mısır, Cezayir ve benzeri ülkeleri
gösterebiliriz.
Diğer bir temel nokta ise, vatanseverliğin ve vatan için verilen mücadelenin tarih bilinciyle güçlendirilmesidir. Kalinin “Devrimci Eğitim,
Devrimci Ahlak” kitabında, “Tüm
emekçileri coşkun bir vatanseverlik
ve vatana karşı sınırsız bir aşk ruhu
ile eğitmemiz gerekir” diyor ve devam ediyor. “Ben soyut, platonik
aşktan değil, düşmanlara karşı hiç
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Düşman, Düşmanlığını
Yapıyor...
Buca Hapishanesi’ndeyiz. Kevser, bir kış günü mahkemeye gidip geldikten sonra hastalandı. Gribi bir türlü
geçmiyordu. Ha geçer, ha geçecek derken bir gün Kevser
kan kustu. İdare zorlandı. Dispansere gönderebildik Kevser'i. Hapishanelerde her zaman olduğu gibi, o zaman
da, tutukluların hastaneye gitmesinin önünde engeller
vardı. Çift kelepçe dayatıyorlardı, muayene odasına
asker girmeye çalışıyordu, zamanında götürülmüyordu
hasta tutsaklar hastaneye...
Kevser engelleri aşarak hastaneye gitti. Çok kısa bir
süre sonra sonuçları açıklamak için dispanserden bir
bir acıma tanımayan, vatan adına
hiçbir fedakarlık karşısında duraksamayan aşktan söz ediyorum” diyor.
Evet, tarih bilincinin önemi, anlamı burada ortaya çıkıyor. Yine bu
konuda Kalinin şunları söylemektedir:
“Sovyet vatanseverliğinin önemi,
halkımızın geçmiş tarihinin köklerine bağlanmadan olamaz, ondan
koparılamaz. Halkın faaliyeti vatanseverlik gururu ile dopdolu olmalıdır."
“Sovyet yaşamı, bunu inandırıcı
bir şekilde anlatmaktadır. Üstelik sadece bir olayı göstermek bile yeterlidir. Zincirlerinden kurtarılmış halkların belleklerinden, destansı ve tarihsel kahramanları nasıl coşkunlukla
yaşattıklarına bakın. Onlar bu kahramanlarını en iyi sanat eserlerinde
anlatmaktadırlar. ... SSCB’nin bütün
halklarına ‘bakın, ben halkların yüce
birliğinin üyesiyim, hem de herhangi
bir kişinin kayırmasıyla değil."
“Demek ki, Sovyet vatanseverliğinin kaynağı halk destanlarında başlayan derin bir geçmişe sahiptir. Bu
vatanseverlik, halk tarafından yaratılan en güzel şeyleri almakta ve
bütün başarıların sahiplenmeyi en
yüce onur saymaktadır.” (Devrimci
Eğitim ve Devrimci Ahlak syf:6768)
Stalin, işte bu ruhla, bu bilinçle
hareket etmiş, bir dolu beklentiyle
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yetkili gelmiş. Tabii tutuklulara ulaşması ne mümükün...
Hapisnane idaresiyle görüşüp Kevser'in verem olduğunu,
çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatmış... Biz
bunu ancak bir ay sonra öğrenebildik... Sonuçlar ne
oldu diye bir çok tartışmalar yaşandı idareyle... Bu arada
Kevser'in hastalığı da ilerliyordu. Tedavi ancak Kevser'in
hastalığı iyice ilerledikten sonra başladı. Ayrıca o yıl
Buca Hapishanesi’nin bayanlar koğuşunda altı kadın
vereme yakalandı.
Halk düşmanları her fırsatı kullanır… Tedaviye gitmek
de işkencedir, tedavinin sonuçlarını almak da…

yaşamını sürdüren milyonlarca insanı
cepheye yollamış. Bu eğitimle, bu
tarih bilinciyle donatılmış, böylesine
bir sorumluluk duygusuyla yetiştirilmiş yirmi milyon Sovyet vatandaşları, bugün halen insanlık tarihinin
en büyük örneklerinden biri olan büyük zaferin yaratıcısı olmuşlardır.
Ho Amca'nın önderliğindeki Vietnam halkı bu bilinçle ABD emperyalizmi yenip vatanını bağımsızlaştırmıştır.
Lenin, Stalin, Ho Amca, Mao,
Castro... Mahir, Dayı... çağımızın
gerçek vatanseverleridir. Kalinin'in
sözünü ettiği vatana karşı sınırsız
bir aşk ruhuna sahip Marksist Leninist
önderlerdir.
Evet, devrimciler, tarihimizin derinliklerinde yer alan tüm olumlugüzel şeyleri alır ve gün ışığına
çıkarır. Halk tarafından yaratılan
olumlu ne varsa sahiplenir. Bu nedenle Baba İshaklar, Şeyh Bedrettinler, Pir Sultanlar, Seyit Rızalar...
tarihimizin onurlu sayfalarında yerlerini almaktadırlar.
Tarihimizi bilmeksizin ulusal bilincimizi sınıf bilincimize dönüştürmek olanaklı değildir. Bilinmelidir
ki, devrimciler, halk düşmanlarının
ve reformizmin, oportünizmin iddia
ettiği gibi ulusal bilinç ve ulusal
onur duygularına yabancı değildir.
Tam tersine M-L’ler tarihte destanlar
yaratan halklarla aynı topraklarda

yaşıyor olmanın, onların mirasını
devam ettirmenin coşkusu ve onuruyla doludurlar.
Lenin bu konuda şöyle demektedir: “Biz bilinçli Rus proleterleri,
ulusal bilinç duygusuna yabancı mıyız? Elbette hayır! Biz dilimizi ve
yurdumuzu severiz, onun emekçi kitlelerine bilinçli bir demokrat ve sosyalist yaşayışını yükseltebilmek için
herkesten çok çalışan biziz. Çar cellatlarının, asilzadelerin ve kapitalistlerin bizim güzel yurdumuzu nasıl
ezdiklerini, onu nasıl sefil kıldıklarını
görmek herkesten çok bize ızdırap
verir. Ve bu zulümlere bizim muhitimizde, Ruslar’ın muhitinde de karşı
konulmuş olması bizim göğsümüzü
kabartır."
“Biz milli gurur duygusu ile doluyuz, çünkü Rus milleti de devrimci
bir sınıf yaratabildi. Rus milletide
insanlığa, yalnız büyük katliamların,
sıra sıra darağaçlarının, sürgünlerin,
büyük açlıkların örneklerini göstermekle kalmadı; hürriyet ve sosyalizm
uğrunda büyük kavgalara girişebilmek
yeteneğinde olduğunu da ispat etti.”
Evet, devrimciler ulusal bilinç ve
onurla, insanlığın en yüce ideali uğruna bu topraklarda savaşıyor olmanın
sevincini ve gururunu yaşıyorlar, yaşamaya da devam edeceklerdir.
Sürecek
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Hiçbir işkenceci cezasız kalmayacak!
Hiçbir devrimcinin kanı yerde kalmayacak!
Boşuna sevinmeyin korkularınızı büyüteceğiz!
12 Haziran’da iki Cephe savaşçısının Engin Çeber’in işkence gördüğü Sarıyer Muhsin Bodur Polis
Karakolu’na yaptığı eylemden beri
İstanbul polisi teyakkuz halindeydi.
Adeta uykuları kaçtı işkencecilerin. Cephe savaşçılarının Sarıyer
Polis Karakolu’ndan sonra Avcılar
ve Gaziosmanpaşa’da işkenceci polislere yönelik gerçekleştirdikleri cezalandırma eylemleriyle ise işkenceci
polislerin dengesi şaştı. Metrobüsleri
durdurmalar, tramvayların yolunu
kesmeler, Metro’da arama yapmalar...
Bir gün Gebze yolunda, başka gün
Topkapıda, Beşiktaş’ta, Yıldız Parkı’nda aramalar... Arama yapan polislere “çok dikkatli olun, mutlaka
çelik yelek giyin” anonsları...
Kabus görmektense “uyumayalım” diyor İstanbul polisi. Uyumayınca da dengesini kaybediyor. Geçtiğimiz hafta bir Cephe savaşçısının
tesadüfen yakalanması sonucunda
ise adeta “zafer” kazanmış edalarıyla
bayram ettiler.

Boşuna
Sevinmeyin Halk
Düşmanları, İşkenceci
Amerikan Uşakları!
Korkularınızı
Büyüteceğiz!
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın Cephe savaşçısı Servet Göçmen’in tutsak düşmesi sonrasında
yaptığı açıklamada “Fefkalade bir
başarıdır” diyor. Yeni bir eylemden
kurtulduğuna sevinyorlar işkenceciler.
Ve ekliyor Hüseyin Çapkın: “Elimizdeki bir bilgi ile değil halkın
içine çıkacaklarını biliyorduk halka
anlattık” diyor. Yakalamamıza halk
yardımcı oldu diyor Çapkın.
Çapkının bu söyledikleri yalandır.
Onca kameralarınız, dinleme cihazlarınız, teknolojiniz işe yaramadı.
İmdadı halktan bekliyorsunuz. Ancak
halk sizin kim olduğunuzu çok iyi
biliyor.

Devrimciler tabii ki, halkın içindedirler. Bir yerlerde saklanmıyorlar.
Hep halkın içinde oldular. Halkın
yardımıyla yakaladığnız koca bir yalandır.
Bir sivil polis otobüs durağında
bekeleyen Cephe savaşçısına kimlik
sormuştur. Savaşçımız da kimlik mi
istiyorsun, “al sana kimlik” demiştir.
Silahını çekip kimlik soran polisi
vurmuş ve olay yerinden uzaklaşmıştır. Ancak daha sonra polisler tarafından tekrar yolu kesilmiş ve kuşatma içinde kalmıştır. Servet Göçmen
çatışarak kuşatmayı yarmak istemiş
ve kurşunları bitene kadar çatışmıştır.
AKP’nin işkenceci polisleri, Servet Göçmen’in yakalanmasıyla adeta
bayram yaptılar. İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü kameraların
karşısına geçip poz verdiler. Ne kadar
“insan haklarına, hukuka bağlı” olduklarını anlattılar. “Bir polisimizi
yaralamasın rağmen, üzerinde silahı
olmasına rağmen öldürmedik, canlı
yakaladık” diyor.
İşkenceci katiller; alışmışlar insanları katletmeye, Servet Göçmen’in
sağ yakalanması lütufmuş gibi açıklanıyor. Bunun üzerinden şov yapmaya kalktılar.

Hiç Bir Devrimcinin
Kanı Yerde Kalmayacak!
Cephe savaşçısı Servet Göçmen’in
yakalandıktan sonraki görüntülerini
kamereların sesini kısarak ekrana
getirdi birçok televizyon kanalı.
Cephe savaşçısı yakalanmıştı ama
teslim alınamamıştı. Öfkesiyle, kiniyle
hesap sormaya devam ediyordu işkencecilerden.
Hiç bir işkenceci cezasız kalmayacak, hiç bir devrimcinin kanı yerde
kalmaycak, Şehitlerimizin hesabını
soracağız, Enginlerin hesabını soracağız diye sloganlarıyla hesap soruyordu.
Merak ediyordu işkenceciler Cephe savaşçısını. Merak edenlerden birisi de İstanbul Valisi Hüseyin Avni

Mutlu idi.
Onlarca koruması eşliğinde can
bağışlayan “mağrurluğuyla” gitti
Cephe savaşçısının yanına. Sırıtarak
geçti karşısına “Seni öldürebilirdik
öldürmedik” dedi. Ancak uzun sürmedi Vali Mutlu’nun havası; yediği
tekmeyle sönüverdi. Onlarca korumasının arasında karizması yerle bir
oldu.
Vali Mutlu yere serilen karizmasını
Cephe savaşçısının yüzüne tükürerek
düzeltmeye çalıştı. Ancak aynı şekilde
karşılığını aldı.
AKP’nin işkencecileri; sizleri uyarıyoruz: İşkenceler, katliamlar yapmadığınız şeyler değil. Tutsak ettiğiniz yoldaşlarımıza her türlü işkenceyi yapıyorsunuz. Bugüne kadar işkencede onlarca devrimciyi katlettiniz.
Gözaltına aldığınız yoldaşlarımızın
kılına zarar geldiğinde hesabını soracağız. Yoldaşlarımıza yapacağınız işkencelerin hesabını soracağız. Sorulmadık hiç bir hesabımız kalmayacak.
Korkularınızı büyütmeye devam
edeceğiz.
Halkımıza çektirdiğiniz işkencelerin hesabını soracağız!
Halkın hak alma mücadelesini
gaza bombalarıyla boğmanızın hesabını sormaya devam edeceğiz.
Halk adaletsiz kalmayacak. Gözaltılarınız, katliamlarınız buna engel
olamayacak.
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Ülkemizde Gençlik

Tüketen İnsan Bencildir, Düşünmez, Sorgulamaz!
Kapitalizmin bize dayattığı ana
noktalardan biride tüketimdir. Tekellerin sermayelerini büyütmek için
özellikle toplumun en hızlı etkilenen
kesimine, gençliğe saldırıyorlar.
Özellikle genç kızlar, okulların da tatile girmesiyle beraber evdeki televizyon programlarını izleyerek etkisi altında kalıp kendilerini yetersiz
hissederek tüketime ve alışverişe
yöneliyorlar. Giyim programlarında
insanlara Anadolu kültürüne hiçbir
şekilde uymayan, kıyafetler dayatılıyor. Genç kızlar daha 15-16 yaşlarında olsalar bile bu kıyafetlere özenip kendilerini yetersiz hissedip bir
aşağılık duygusuna kapılıyorlar. Bu
aşağılık duygusu ister istemez bir tüketim isteğine yol açıyor. Sürkeli değişen modaya uyum sağlamak için
saatlerce zaman ve para harcanıyor.
Beş kişilik bir aileyi 700 lirayla zar
zor geçindirmeye çalışan bir baba ve
anneyle, bir elbiseye 700 lira harcayan bir genç kız bu gerçekliği ortaya koyuyor. Günümüze 5-6 yaşındaki
çocuklar yüzlerine makyaj yaparak
kadın kıyafetleri giydirilerek podyumda yürütülüyor. Anneler ve babalar çocuklarının hayatını tehlikeye
attıklarının bile farkına varmıyorlar.

Tüketim kültürünün bir kuklası haline getirilmiştir aile. Çocuklarına bu
yaşta makyaj yapılmasının veya topuklu ayakkabı giydirilmesinin sağlığa zararlı olduğunu bile göz önünde bulundurmuyor. Sadece sağlık
anlamında değil çocuklarının kapitalist tekeller tarafından abes bir şekilde kullanılmalarında görmüyorlar.
Sokakta dolaştığımızda her yerde
reklam panolarıyla karşılaşıyoruz
“Mangoyla kendini yeniden yarat!”
binlerce örneğin bir tanesidir. Sadece tekellerin sermayelerini büyütmesi
açısından değil aynı zamanda toplumun düşünmemesini istiyorlar. Tüketen insan düşünmez. Tüketen insan
sorgulamaz. Tüketen insan bu devlettin haksızlıklarını, hukuksuzluklarını görmez. Tüketen insanın beyni her zaman tüketmeyi ve tüketim
için sermaye yetiştirmeyi düşünür.
Düzenin yaratmak istediği insan da
aynen böyle şekillenir. Sorgulamayan, başkaldırmayan, bencil, asosyal
bir insan tipi.
Bu ülkede insanlar açlıktan ölürken, anneler çocuklarını doyuramadıkları için çaresiz bir şekilde elektrik kablolarıyla intihar ederken, beş
yaşındaki çocuklar mendil satarken,

öbür tarafta son model cep telefonu,
yirmi çift ayakkabısı, iki dolap dolusu
kıyafeti olan genç kızlar da bu acı tabloyu gözler önüne seriyor.
Bizler gençlerimizin gözlerinin
boyanmasına izin vermemeliyiz. Onlara bu ülkedeki haksızlıkları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları anlatmak zorundayız. Ancak bizler gençlerimize bu ülke gerçekliğini anlatırsak kafalarındaki tüketim özentisini kırabiliriz.
Gençlerimize Anadolu kültüründe sermayeye ve düzene başkaldıran
Bedreddinleri, Pir Sultanları, Demirci Kawaları, Seyit Rızaları anlatmalıyız. Gençlerimize bizim tarihimizi yıllardır sermayeye, tekellere, düzene meydan okuyan DevGenç’lileri anlatmalıyız. Dev-Genç’in
43 yıllık direniş geleneğini anlatmalıyız.
Gençlerimize vatanı sevmenin
tek yolu bu düzene ve sisteme mücadele etmekten geçtiğini anlatmalıyız. Gençlerimizin tüketim toplumunun bir parçası haline gelmelerine izin vermemeliyiz. Onları bilinçlendirip ve sonrasında örgütleyip
mücadeleye katmalıyız.

Düzenin İstediği Gibi Bir Liseli Gençlik Olmayacağız!
Bu düzen kişiliği ezilmiş, kendine güvensiz, sesini çıkaramayan, kendi halinde ülkesine, halkına, dünyadaki gelişmelere her şeyden önce kendi sorunlarına yabancılaşmış
duyarsız bir liseli gençlik yaratmak istiyor. Düzenin yarattığı liseli gençlik çarpık ve yoz ilişkilerin, çete serseri örgütlenmelerin hedefi olmuştur yıllardır. Liseliler barlardan
çıkmaz, uyuşturucunun bataklığında boğulan, top peşinde
koşturup tüm enerjisini bunlara harcar duruma gelmiştir. Burjuvazi elinde bulunan bütün olanakların tümünü kullanarak
gençliği bu politikayla teslim almaya çalışıyor. Yaşamımızın her alanına girip rahatça müdahale edebiliyorlar. Neden
böyle bir gençliği yaratmak istiyorlar? Çünkü korkuyorlar.
Bu düzen bilir ki liseli gençliğin dinamik, atılgan ve savaşçı
ruhunu. Gerçekleri gördüklerinde karşılarında olacaklarını bilir ve bu korkuyla da yozlaşma politikasını devriye so-
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kar.
Bir avuç sömürücünün yaratmak istediği yozlaştırılmış
gençliğin karşısında tek alternatif Liseli Dev-Genç’lilerdir.
Tarihimiz boyunca düzenin tüm pisliklerine karşı mücadele
etme ruhuyla hareket ediyoruz. Şimdi ise liseli gençliğe düşen görev bu düzene ve yaratmaya çalıştıkları yoz-çarpık
kişiliğe karşı, mücadele ruhuna bürünmektir.
Bizler, Liseli Dev-Genç'liler olarak; çürümenin içinde
savrulmak istemiyoruz! Uyuşturucu bataklığında boğulmak istemiyoruz! Hayata atıldığımızda, işsizlik kaderimiz olmasın istiyoruz. Çürümüş-kokuşmuş bir düzeni kanıksamak istemiyoruz! Düzenin istediği gibi
bir gençlik olmayacağız! Kendi kültürümüze sahip çıkacak, umudun gençleri olacağız! Özlem Durakcan'ların açtığı yoldan ilerleyeceğiz!
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Kurtuluş İçin

DEVRİMCİ OKUL

örgütlülüğümüzü ve hedeflerimizi sahiplenmektir. Bu sorumluluğun ve sahiplenmenin içi
örgütlenmenin ideolojisini, ilke ve kurallarını,
maddi-manevi tüm değerlerini, kararlarını, hedeflerini sahiplenerek doldurulabilir.
"Ben" değil, "biz" diyerek; "benim" değil, "bizim" diyerek doldurulur. Devrimcinin sorumluluk bilinci, vatanı
ve halkı için, örgütü ve yoldaşları için
her türlü fedakarlığı gönüllü olarak üstlenme üzerine kuruludur. Bunu örgütlenmeyle, mücadeleyle bütünleşerek,
dava insanı olarak gösterir. Beyniyle,
yüreğiyle, her şeyiyle devrimi ve sosyalizmi sahiplenir.
Sorumluluk bilinci "Ben varsam
örgüt de, vardır" inancı ve iddiasıdır.
Nerde ve hangi durumda olursak olalım bu sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye çalışırız. Örgütlülüğü
temsil ettiğimizi, devrimin, geleceğin

Ders: Sorumluluk
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Devrimcilik öz olarak büyük bir sorumluluk bilinci ve duygusudur. Dünyanın neresinde olursa olsun "haksız
yere atılan bir tokadın acısını yüzünde hissetmek"; yalnız ülkemizdeki sömürü düzenini değil tüm dünya üzerindeki sömürüyü ve zulmü ortadan
kaldırma inancını, iddiasını taşımak sorumlulukların en büyüğüdür.
Devrimi, her şeyi dünya ölçeğinde
düşünendir.
Yaptığımız her eylem, her iş sadece kendi ülkemizde devrim yolundaki
engelleri parçalamak, devrim yolunu
temizlemek olarak kalmaz. Dünya
proletaryasının kölelik zincirlerinden
de bir halka koparır.
Bizim sorumluluğumuz tarihe karşı sorumluluktur, halklara karşı sorumluluktur. Tarihin tekerleğini ileriye doğru çevirenlere, maddi-manevi tüm
değerleri yaratanlara, bu uğurda emeğini, canını esirgemeyenlere karşı sorumluluktur. Ve
elbette, alternatif olmanın,
geleceği temsil etmenin, sorulara
cevap, sorunlara çare, yorulanlara
inanç, yalnız ve örgütsüz milyonlara umut olmanın sorumluluğun taşıyoruz.
Elbetteki sorumluluğumuz büyük.
Milyarlarca insanın aç, yoksul, bilgisiz, iradesiz bırakıldığı bir dünyada
umut olma iddiası taşıyoruz.
Halkların öncüsü olarak emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı kavga
bayrağını açmış savaşıyoruz.

şüncelerimizin de sorumluluğunu en
ciddi şekilde hissetmeliyiz. Gerek örgütlenme içindeki ilişkilerimiz de, gerek halkla ilişkilerimizde, gerekse de
düşman karşısındaki her sözümüzün
Biz'i, devrimi temsil ettiğini unutmamalıyız. Sözlerimiz; inancımızın, değerlerimizin sonucudur.
Sorumluluk aynı zamanda sözlerin
gereğini yapmaktır. Özümüz ve sözümüz bir olmalıdır. Bir görev üstlenmeyi, söz vermişsek bu sözü namusumuz, onurumuz olarak görmek bizim
sorumluluk anlayışımızdır. "Söylediğini yapan, yaptığını savunan" bir geleneği kendi yaşamımızda, ilişkilerimizde ve pratiğimizde somutlamalıyız.
Örnek olmalıyız.

 Devrimci Faaliyet İçinde
Sorumluluk; Yanlış, Zaaf ve
Eksiklere Müdahale
Etmektir
Sorumluluğun pratikteki en önemli karşılığının bir yanı örgütlenmeyi, ilke ve kuralları sahiplenmekse, diğer yanı yanlışlarla, zaaflarla, olumsuzluklarla
mücadele etmektir. Mücadele
içinde yanlışların, eksiklerin kaçınılmaz olduğunu bilince çıkararak bunlara tavır almanın, müdahale etmenin ve çözüm üretmenin sorumluluğuyla hareket
etmeliyiz. Tersten somutlarsak; yanlışı, zaafları görmezden gelmek, müdahale etmemek, "kaçak dövüşmek" SORUMSUZLUKTUR. Bizim sorumluluğumuz, disiplinimizi, denetimimizi, eleştiri-özeleştiriyi sahiplenmek
ve uygulanmasını sağlamaktır. Kendi
yaşamımızla, ilişkilerimizle, pratiğimizle örnek olmaktır.
Örnek olmak da sorumluluğun bir
başka somutlanma göstergesidir. Yaşamımızla, giyim-kuşamımızla, davranışlarımızla, ilke ve kurallarımıza
uymamızla, emekçiliğimizle, feda bilincimizle insanlarımıza örnek olmalıyız. Halkın içinde devrimi, sosyalizmi temsil ettiğimizi, halkın bizi örnek
alacağını uuntmamalıyız. Örnek olmak, aynı zamanda bir adım öne çıkmak, daha büyük sorumlulukları, görevleri istemek ve üstlenmektir.

Sorumluluk bir adım
öne çıkmak, daha büyük
sorumlulukları, görevleri
istemek ve üstlenmektir

 Devrimci Faaliyet İçinde
Sorumluluk
Devrimci faaliyet içinde sorumluluk, örgütlü olduğunu ve hedeflerini
unutmadan yaşamak ve mücadele etmektir.
Sorumluluğumuz her şeyden önce

bizim yaşamımızda, pratiğimizde somutlandığını asla unutmayız.

 Devrimci Faaliyet İçinde
Sorumluluk, Politika
Üretimine Katılmaktır
Bunun için de öncelikle örgüt işleyişini, kolektivizmi sahiplenmemiz;
eğitim, öğretimi, düşünce üretimini sürekli kılmamız gerekir. Politika üretimine katılmak örgütlenmeyle bütünleşmenin temel halkasıdır. Her şeyi
"yukardan" beklemenin, memur zihniyetinin geliştiği zemin bu bütünleşmenin yaratılamamasıdır. Sahiplenme de her şey gibi beyinde başlar. Bu
nedenle sorumluluğumuz öncelikle
örgütlenmenin, mücadelemizin ihtiyaçlarına kafa yormaktır. Elbette sorumluluk aynı zamanda her ağzına geleni söylememektir. Sözlerimizin, dü-
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 Sorumluluk;
Savaş Gerçekliğiyle,
Düşmanını Tanıma
Bilinciyle Hareket
Etmektir

B izim sorumluluğumuz tarihe
karşı sorumluluktur, halklara
karşı sorumluluktur. Tarihin
tekerleğini ileriye doğru
çevirenlere, maddi-manevi tüm
değerleri yaratanlara, bu uğurda
emeğini, canını esirgemeyenlere
karşı sorumluluktur. Ve elbette,
alternatif olmanın, geleceği temsil
etmenin, sorulara cevap, sorunlara
çare, yorulanlara inanç, yalnız ve
örgütsüz milyonlara umut olmanın
sorumluluğun taşıyoruz.

Emperyalizmin ve oligarşinin, yani düşmanlarımızın
bizi yok etmek istediğini,
kendi deyimleriyle "yola getirmek" istediğini biliyoruz.
O halde bu sahiplenme bilinciyle örgütlenmemize, ilke
ve kurallarımıza sımsıkı sarılmalıyız. Bizim yenilmezliğimiz ideolojimizdir, ideolojimizi bedeli ne olursa olsun sahiplenmemizdir. Kültürümüzü, geleneklerimizi büyük bir inançla, bağlılıkla yaşatmak, düşman karşısında, saldırılar
karşısında gücümüz, güvenimizdir.
Savaş gerçekliğini görmek için şehitlerimize, tutsaklarımıza bakmak
yeterlidir. Düşmanın "elinden geleni arkasına koymadığı", sınıf kiniyle, pervasızlığıyla saldırdığı bir süreçte so-

rumluluk, örgütlenmemizi, mevzilerimizi, yoldaşlarımızı sahiplenmektir.
İlke ve kurallarımızın önemini
daha çok anlamak; örgütü büyütmenin
ilke ve kurallara göre beynimize yeniden şekil vermek demek olduğunu
bilmektir.
Sorumluluk almak; daha çok çalışmak; daha çok yük omuzlamak, düşman
saldırılarına karşı direnmek demektir.

 En büyük
sorumluluğumuz
şehitlerimize karşı
olandır.

Onların gözlerinin üzerimizde
olduğunu, bugünümüzü yaratanın
onlar olduğunu unutmamalıyız.
Her mevzimizde onların emeği ve kanı vardır.
Attığımız her sloganın, sahip
olduğumuz hakların, sürdürdüğümüz her mücadele biçiminin
bedelini onlar ödemişler ve yolumuzu açmışlardır.
Bugün "düşman bize boyun eğdiremez" diyorsak, şehitlerimiz bu sözü zaten doğruladıkları
içindir.
O halde şehitlerimizden öğrenmek
en büyük sorumluluklarımızdandır.
Büyümeyi, büyütmeyi, dava adamı
olmayı, sahiplenmeyi şehitlerimizden
öğrenmeliyiz.
Sevgili okurlar, haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere hoşçakalın.

Yönetici Bulunduğu Alana
Her Yönüyle Vakıf Olmalıdır

Her yönetici, çalıştığı
birimde, alanda tarihsel
koşulları ve varolan durumu düşünerek çalışmasının ana hedefine PASS’ne
uygun örgütlenmeler ve PASS’ni hayata geçirebilecek kadrolar yetiştirmeyi hedeflemelidir. Çalışmalarının
ağırlık merkezini bu oluşturmalıdır.
Yapılan her faaliyette bu hedef amaçlanmalıdır. Yönetici önce biriminde
çalışacağı insanları tanıyacak. Sonra
birimdeki durumun abartıya kaçmadan, yüzeyselliğe düşmeden gerçekçi bir analizini yapacak. Önüne gerçekçi hedefler koyacak. Örneğin alanında çalışan her insan için bir programı bir hedefi olmalıdır. Bu hedef elbette alanın ve bütün olarak örgütümüzün ihtiyaçlarıdır. Kişiler için çıkartacağımız eğitim programları da örgütümüzün ihtiyacı olan kadro tipini
yaratmaya hizmet edecek programlar
olmalıdır. Hedeflerimiz iddialı ve cüretli olmalıdır. Örneğin ilk işimiz
kendi alternatifimiz olacak bir komiteyi oluşturmak olmalıdır. Bunun için
alanımızdaki örgütlülüğümüz ne ka-
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dar geri olursa olsun, alternatif bir komite oluşturulamaz, diye bakamayız. Yöneticinin görevi buna uygun insanları bulmak eğitmek ve komiteyi
oluşturmaktır.
Bunun dışında alandaki faaliyetlere
göre esnaf, kadın komitesi, aile komitesi, kültür sanat komitesi, gençlik
komitesi, çocuk komitesi, mali komite
ve benzeri çok çeşitli komitelerin
oluşturulması hedeflenmelidir. Komiteler örgütlenmek demektir. Tüm
faaliyetlerin kolektif bir şekilde örgütlenmesi demektir. Kendiliğindencilikten çıkıp iradi olmak demektir.
Tüm faaliyetlerimiz stratejik hedefimize hizmet edecek şekilde olmalıdır.
Stratejik hedefin gözden kaçırıldığı
yerde örgütlenme olmaz. Örgütlülüğün
ihtiyacı olan kadrolar yetişmez.
Sonuç almak için, planlı programlı, ısrarcı olmalı, denetim mekanizmasını oluşturmalı, mutlaka ko-

lektivizmi işletmelidir. Günlük pratik
koşturmaca içinde
boğulup asıl hedefi
gözden kaçırılma-

malıdır.
Stratejimize uygun örgütlenmeleri, kurumlaşmaları yaratan ve stratejimizi hayata geçirecek kadrolar yetiştiren yönetici görevini yapıyordur.

Örgütlülüğün
Gelişmesinde Yöneticilik
Misyonu Çok Önemlidir.
Biz devrimciler, yürüttüğümüz
mücadeleyi belirli bir ideolojiye göre
sürdürmeliyiz. Bizi devrime götürecek belli bir stratejimiz vardır. Bu stratejik hedefimiz doğrultusunda pratik
faaliyetlerimizi örgütlemeli, bu stratejiye göre hareket etmeliyiz.
Bizim asıl görevimiz: kavganın gelişimini sağlamaktır. Örgütlülüğü geliştirip, yaygınlaştırmaktır.
Örgütlülüğün gelişmesini sağlamak, işlerimizi iyi bir şekilde yürütmekten-yönetmekten geçmektedir.

BURJUVAZİNİN YOZ KÜLTÜRÜNE KARŞI

Faaliyetlerimizin iyi bir şekilde yürütülmesinde o alanda, birimde bulunan yönetici kadronun belirleyiciliği
en büyük etkendir. Bir yönetici ilk
önce bulunduğu alana ve oradaki
ilişkilere vakıf olmalıdır. Bununla
birlikte mevcut koşulları iyi bir şekilde
tahlil edip, ona göre plan-program çıkarmalıdır. Ve çıkarılan plan-programın pratikte nasıl şekillendiğini takip
etmelidir. Bu konuda ısrarlı ve kararlı
olmalıdır.
Devrimci mücadelede ciddiyet,
iddia ve kararlılık olmazsa olmaz. Bir
yöneticinin kavgada ciddi, kararlı ve
ısrarlı olması çok önemlidir. Bunların
yanı sıra, bir yöneticide, devrimci ruh
ve coşku, moral ve motivasyon mutlaka olmalıdır. Bu nitelikleri ile yönetici, çevresindeki kitleye de aynı
duygu ve düşünceleri taşımalıdır.
Öyle anlar oluyor ki, önümüzde yapmamız gereken bir çok iş vardır. İlk
başta her şey karmaşık gibi görünebilir. Kimi zaman, “Bu kadar işi na-

sıl hallederiz” diye düşündüğümüz anlar olur. Hatta paniklediğimiz, bocaladığımız, işlerin çokluğu karşısında
yıldığımız olur. Bir türlü işe başlayamayız. Oysa işler ne kadar çok olursa olsun; işe başlamak işi bitirmenin
yarısıdır. Çünkü işe başlamak o işi
yapma kararlılığıdır. Hiçbir iş gözümüzü korkutmamalıdır.
Sakin olma, iradi davranmak
önemlidir. Bir yöneticinin iyi bir karar ve sonuç alması için her şeyi
kontrolü altında tutması ve yönlendirmesi gerekmektedir. En başta da,
kendini kontrol altında tutması gerekmektedir.
Yönetici neyi, nasıl, neden, ne
zaman, nerede konuşacağını, yapacağını bilmelidir. Bu nedenle ortaya
çıkabilecek ya da çıkan hiçbir gelişmeye yüzeysel bakmamalıdır. Her
şeyi ayrıntılarıyla incelemeli, değerlendirmeli ve bir sonuca bağlamalıdır. Ancak bu şekilde pratik faaliyetleri örgütleyebilir, olumlu sonuç-

Mühendis ve Mimarların
Yeri Halkın Yanıdır
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın
(DMMM) 7.si düzenlenen geleneksel mücadele ve dayanışma pikniği 24 Haziran günü Gazi Barajı piknik alanında yapıldı. Pikniğe gelenleri “Emek Sömürüsüne Güvencesiz Çalıştırılmaya Karşı Mücadeleye Örgütlenmeye/Devrimci Mücadelede Mimar Mühendisler” imzalı
pankart karşıladı.
Kahvaltı yapılarak başlanan pikniğe katılan yeni insanlarla tanışılarak sohbetler edildi, birlikte oyunlar oynandı. Öğleden sonra kolektif bir şekilde yemekler ha-

lar alabilir. En önemlisi de politika
üretebilir.
Evet, politika üretmek… Bu
özellik bir yöneticide mutlaka olmalıdır. Gelişen olaylara karşı ve olgulara göre, politika belirlemek, yönetici kadronun ayırt edici temel özelliklerinden biridir. Politika üretebilmek
için geneli görmek gerekir. Nedir geneli görmek? Özünde objektif bir şekilde gelişmeleri analiz etmektir.
Böyle yaptığımızda başarılı oluruz.
Bir yönetici, bulunduğu alanda
görevlerini başarıyla yönetmek için ilk
önce yapılması gereken işlerin nasıl
yapılacağını netleştirmesi gerekir.
Yani ilk önce, kendisinin kavraması,
kafasında somutlaması gerekiyor. Ancak bundan sonra, başkalarına kavratabilir. Diğer türlü kafasında hiçbir
plan-program olmayan bir yöneticinin
kişileri, işleri yönetmesi mümkün olmaz.

zırlandı. Sohbetler eşliğinde yenilen yemeğin ardından
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar adına bir konuşma yapıldı. Konuşmada, devrimcilere ve halka yapılan baskı ve saldırılardan bahsedildi. Emperyalizm ve işbirlikçi AKP’nin halkın her kesimine hayatın her alanında
saldırdıklarını, korku ve sindirme politikalarıyla yıldırmak istediklerine değinildi. “Kentsel dönüşüm” adı altında halkın evlerinin yıkılmak istenildiği söylenerek, mühendislerin yerinin yıkımlara karşı halkın yanı olması gerektiğine vurgu yapıldı.
DMMM tarafından yürütülen “Emek Sömürüsüne ve
Güvencesiz Çalışmaya Karşı Örgütlenmeye Mücadeleye” başlıklı kampanya çerçevesinde yapılan çalışmalar
anlatıldıktan sonra, tutuklu bulunan devrimci mühendis
Barış Önal’ın gönderdiği mektup okundu.
Konuşmanın sonrasında piknik için haftalardır hazırlık
yapan, yüreği daima
genç kalanların oluşturduğu koro söyledikleri
türkülerle büyük beğeni
topladı. Ayrıca pikniğe
katılanlar da türküler
söyleyerek pikniğe coşku kattı. Türkülere halaylarla eşlik edildi. Bilgi yarışması da düzenlenen, coşkulu ve kolektif
bir şekilde devam eden
pikniğe 75 kişi katıldı.
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Halkların Bütün Acılarının
Hesabını Sormak İçin

Sınıf Kini
SINIF KİNİ, HAYATIN İÇİNDE
BİRİKİR...
"Süper Dolar Milyonerleri Kulübüne 26 Türk Daha Girdi." (Milliyet, 3 Haziran 2012)
Milliyet’in haberine göre, 2010 yılında ülkemizde 318
dolar milyoneri varken, bu sayı 2011'de 344'e çıkmış.
Şöyle diyor: “ABD'li Boston Consultira Graup'un
(BCG) Dünya genelinde yaptığı ‘Global Servet Araştırması’ Türkiye'de 100 milyon dolar ve üzerinde kişisel serveti olanların sayısının 2011 yılında toplam 344'e çıktığını ortaya koydu."
Bahsedilen "Süper Dolar Milyonerleri"nin nasıl ortaya çıktığını anlamak için, özel araştırmalar yapmaya gerek yok. Bunun için, söz konusu gazeteyi sadece bir sayfa çevirmek yeterlidir.
Ve bakın aynı gazetenin 12. sayfasının manşetinde ne
yazıyor: "9 yılda iş kazalarında 10 bin 804 kişi öldü."
Hayat denilen terazinin bir kefesinde dolar milyoneri olan 344 burjuva asalak, diğer kefesinde binlerce emekçinin "iş kazası" denilen cinayetler sonucu katledilmesi duruyor.
Sınıfların gerçeği ve uzlaşmaz çelişkisi, işte bu denli
çıplak ve kanlı yaşanıyor.
Ekonomi-Politik kitapları, bu çıplak ve kanlı gerçeği teorize ederek, şöyle özetler: Burjuvazi için sermaye birikimi demek, emekçiler için sefalet birikimi demektir.
Marks'ın ifadesiyle söylersek: "...Bir kutupta servet
birikimi, öbür kutupta, yani kendi emeğinin ürününü
sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, bilgisizliğin, akli yozlaşmanın birikimi aynı anda olur."
İşte bu gerçeklikten yola çıkan sosyalist şair Bertold
Brecht bir şiirinde şöyle diyor: "Cennet ile Cehennem /
Tek ve aynı kent olabilir / Cennet mülksüzler için cehenemdir."
Hayatın "süper dolar milyoneri" asalaklar için "cennet" olması demek, emekçilerin "cehennem"e defedilmesi anlamına gelir.
O "süper" asalakların varoluşu demek, emekçilerin düşük ücret alması, boğaz tokluğuna çalışıp geçim sıkıntısı çekmesi, sosyal güvenceden uzak kalması, borç-harç
içinde bunalması ve "iş kazası" denilen cinayetlerde katledilmesi demektir. Bu koşulları yaşayanlar bilir, biz bi-
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liriz. Cehennem işte bu koşulların ta kendisidir.
Erzurum’da buz gibi suyun içinde, gelmeyecek olan
yardımı saatlerce beklerken donup ölmektir cehennemi
emekçinin.
Esenyurt' ta çadırın içinde yanıp gitmektir emekçinin
cehennemi. Bu koşullara mahkum edilmektir.
Maden ocaklarında, fabrikalarda, tersanelerde, inşaatlarda, baraj şantiyelerinde, atölyelerde, yüksek gerilim hatlarında ölüp giden emekçilerin ardından "güzel öldüler"

Erdal'a, Engin'e...
Köroğlu'nu gördüm
Şahlandırıp iradesini Kırat
misali
Yalın kılıç davranıp
Dayandı zulüm kapısına
Ve hayali hatıraya
çevirerek
Çarpıştı olanca
hakikatiyle...
Köroğlu'nu gördüm
Al kanlar içinde
vuruşuyordu
Şehitlerin hesabını
şehitlerle
Sorarızın eylemindeydi o
gece...
Köroğlu'nu gördüm
Hıncında Engin vardı
Ve tarihe
Halkın da bir adaleti
olduğunu
Şakağından şafağa sızan
Kanıyla yazıyordu...
Köroğlu'nu gördüm
Kara toprak kadar yaşlı
Bir kızıl karanfil kadar
genç
Ve ol sebepten
Kavganın ölümsüz
delikanlısıydı...
Köroğlu' nu gördüm
Yanardağ ağzı gibiydi
yaraları
Ve anısı
Ateşli nehirlerin şiddetiyle
Nasıl da akıyordu
yumruklarımızın içine
Nasıl da yazıyordu

zalimin alın yazısını
Patladı ha patlayacak
Kabzasını kavradığımız
sabrın kara taşı...
Köroğlu' nu gördüm
Ortasına koymuştu
hayatın
O pervasız narasını
Ve çağırıyordu
Omuzlarının üstünde onur
Göğsünde yürek
taşıyanları :
" Köroğlu' yum kayaları
yararım
Halkın kılıcıyım hakkı
ararım
Şahtan, padişahtan hesap
sorarım
Uykudan uyanan katılır
bana..."
Köroğlu' nu gördüm
Kırklara karışırken
" Yine geleceğim "
diyordu
Yine !
Geleceğim...
Ve ellerimle vereceğim
Halkın kanını içmişlerin
Cezasını
Gök ekini biçmişlerin
Cezasını
Enginler'e kastetmişlerin
Cezasını
Ellerimle vermek için
Yine !
Geleceğim...
Ümit İlter
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Her Şeye
Hazırdır, Hazırlıklıdır!

Zorlu bir mücadele içindeyiz.
Demokratik çalışma alanının her geçen gün daha da daraldığı bir süreçteyiz. En temel haklarımız bugün tutuklanma gerekçesi olarak önümüze
getiriliyor. Milyonların kutladığı 1
Mayıs'a katılmak, 350 bin kişinin katıldığı Grup Yorum konserine gitmek,
anmalar, şenlikler... akla gelebilecek
her şey bugün yıllara varan tutsaklıkların nedeni oluyor.
Bu saldırılar alanlarımızda aksaklıklar, sorunlar yaratıyor. Hatta bazen bulunduğumuz alanda kişi olarak
faaliyet yürütemez hale geliyoruz.
Bazı durumlarda her şeyi en başından
yaratmak zorunda kalıyoruz. Yeni insanlar, yeni program ve daha çok
emek, daha yoğun çalışma gerekiyor
böylesi durumlarda... Bu süreçlerimizi aştıran Cepheli'nin her şeye
hazır ve hazırlıklı olmasıdır.
Cepheli verilecek her göreve gönüllüdür. Nerede ihtiyaç varsa oraya
koşturandır. Bir mahallede saldırı
mı oldu, hemen çevresinde bulunan
insanları toplayıp o mahalleye gider,
oranın eksiklerini karşılamaya çalı-

şır. Bunun için bir talimat gelmesini
beklemez. Çünkü bilir ki, düşman saldırısının olduğu her yerde yeniden toparlanmak ve işleri yoluna koymak,
düşmana bir cevap vermek gerekir.
Bu, Cephe'nin yıllardır emekle, canla, kanla yarattığı bir kültürdür. Cepheli, bu kültürü her zaman hayata geçiren, yaşatandır.
Tüm yılgınlıklara, teslimiyetlere
rağmen biz direnerek hep umudu
ayakta tuttuk. Her şey yozlaştırılırken,
biz değerlerimizi ölüm pahasına koruduk. Bu tarih Cephelinindir. Ona
güç veren bu tarihtir.
Faşizm koşullarında yaşıyoruz.
Bugün her şeyle karşılaşabiliriz. Tutuklanabilir ya da şehit düşebiliriz.
Cepheli gittiği her eylemde, yaptığı
her çalışma da bu bilinçle hareket
eder. Edirne'de yaşanan linç saldırısında tüm engellemelere ve saldırılara rağmen 30 kişi ölümü göze alarak Edirne'ye girdi ve açıklama yaptı. Evet, o 30 kişi her şeye hazırlıklı
gittiler Edirne'ye! Hepsinin beyninde ve yüreğinde tek bir şey vardı; düşmanın eylem yaptırmamak için sal-

dırılar düzenlediği, arkadaşlarını tutuklattığı, adeta irade savaşına dönüştürdüğü o alana girmek ve eylemi
tamamlamak!.. Yenilgiyi kabul etmedikçe ASLA YENİLMİŞ SAYILMAYIZ.

dendiğini duyuyor elbette, aynı koşullarda çalışmaya devam ederler.
Fakat bütün bu yaşananlar, sadece sermaye ve sefalet birikiminden değildir.
Sınıf kini, yani emekçilerin öfkesi, halkın hıncı da hayatın içinde birikir. Dipte biriken dalgadır bu.
Hayatın yüzeyi sütliman görünebilir çoğu kez. Ancak, emekçilerin bu
denli ezilip sömürülmesi, ölüme, açlığa, sefalete mahkum edilip horlanması demek, tutuşacağı kıvılcımı
bekleyen bozkır gibi olması demektir bir yanıyla da.
Yüzeyin altını göremeyenler için,
emekçiler "kader"lerini kabul etmiş
gibi görünebilir. Oysa, o görüntünün
altında biriken hınçlar, büyüyen hırslar, sorulacak hesaplar vardır.
Cepheli halkın bu hıncını açığa çı-

kartarak hedefine yöneltmenin tarihsel sorumluluğunu omuzlarında taşır.
Bir yanda sermaye birikimi, öteki yanda sefalet birikimi olan "terazi"yi devirmenin yolu, o sefalet birikiminin içinde hıncını da biriktiren
ezilenlerin sınıf kininin örgütlenmesidir. Başka yolu yoktur.
"Hınç" kelimesi düşmanlık veya
kızgınlıktan gelen öc alma duygusu,
intikam hissi diye tanımlanıyor.
Bu his emekçilerin içindedir.
Örgütsüz hali kimi zaman küfür,
kimi zaman beddua, kimi zaman da
hırsından ağlamak olarak açığa
çıkabilir.
Bu his, devrimci bir histir. Ve
emekçilerin emekçi olmalarından
kaynaklanır.
Engels, işçilerin kendilerini ezen,
sömüren, aşağılayan burjuvaziye kar-

şı duyduğu öfkeye dair şöyle diyor:

Grup Yorum'un bir şarkısında dediği gibi; " Ne bir adresleri vardır
onların / ne de aşktan başka bir sığınakları... / Ama yaşarlar dünyanın
dört bir yanında, / ölümle alay ederler sanki..."
Cepheli'ler serüvenci gibi düşer
yollara. Nerede ihtiyaç varsa oradadır. Bugün gençlik ya da mahalle ise,
"yarın başka bir alanda görev alabilirim" bilinciyle hareket eder Cepheli.
Bizler yeni süreç, yeni ihtiyaçlara göre kendimizi değiştirmeliyiz.
Halkın duygusu, halkın düşüncesi,
halkın ihtiyaçları, halkın birikimi ve
yaşamı bitmez tükenmez bir kaynaktır Cepheli için. Her şey halk için
Cephe için diye düşünmeliyiz. Farklı görevlere aday olmalıyız. Büyük ve
hızlı adımlara ihtiyacımız var.

"...Bu öfke, bu kin, daha çok, işçilerin kendi durumlarının ne denli insanlık dışı olduğunu sezinlediklerini,
gururlarının çiğnenmesine izin vermeyeceklerini, hayvan yerine konulmaya izin vermeyeceklerini ve eninde sonunda burjuva köleliğinden
kurtulacaklarını gösteriyor."
Emekçiler, eninde sonunda burjuva köleliğin köhne zincirlerini kırıp atacaklardır. Tarihin hükmü budur.
Yeter ki, emekçilerin sınıf kini açığa
çıkartılıp hedefine yönelsin.
Cepheli'nin görevi işte budur.
Emekçilerin sınıf kinini açığa çıkartıp
süper asalakların kendileri için cennet,
halk için cehenneme çevirdikleri bu sömürü düzenini yerle bir etmektir.
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AKP-Gülen Çatışması ve Halka Düşmanlığının Yeni Ürünü:

BÖLGE AĞIR CEZA
MAHKEMELERİ (BACEM)

Geçtiğimiz günlerde gündemin
temel tartışma konusu Özel Yetkili
Mahkemelerin kaldırılacak olmasıydı.
Ve tartışmalar daha yeni başladığında
bu konunun gündeme taşınmasının
nedenini anlatmış ve AKP’nin, oligarşinin bu mahkemelerden vazgeçemeyeceğini ifade etmiştik...
Yürüyüş’ün 17 Haziran tarihli
321. sayısında ÖYM’lerin gerçekte
kapatılamayacağını anlatmış, yaşananın nasıl bir tartışma olduğunu ortaya koymuştuk... Sözümüzü şöyle
bağlamıştık: “...kapatsalar dahi yerine daha etkili ve yetkili olan, halka
karşı düşmanlıkta sınır tanımayan
başka bir mahkeme kuracakları kesindir.”
Sonuç da bundan farklı olmamıştır.
Birkaç haftalık bir tartışmanın ardından ÖYM’lerin kaldırılmasına
ilişkin yasa 1 Temmuz’da meclisten
geçti ve yasalaştı...
Burjuva basını bile “Dağ fare
doğurdu”, “Değişen bir şey yok”
başlıklarıyla duyurdu haberi...
Evet, gerçekten özünde değişen
çok fazla bir şey yok... Yargılama
usül ve esaslarına dair olan konularda
ağırlaşan maddeler var ama olumlu
denilebilecek yönde değişen bir şey
yok.. Genel olarak ise ÖYM’lerin
isminin BACEM (Bölge Ağır Ceza
Mahkemeleri) olarak değiştirilmesi
sözkonusu olmuştur.

Oligarşi İçi Çatışmanın
Arenası Mahkemeler!
Bu konuda yaşanan neydi gerçekten? Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi bu tartışmanın özü Gülen
cemaati ile AKP arasındaki çatışmadır.
Yoksa AKP’nin demokratikleşme
adımı, ÖYM’lerin adaletsizlikleri ve
hukuksuzlukları değildir... Evet, gerçekten de bu mahkemeler tüm haksız
hukuksuz yargılamaların, adaletsiz-
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liklerin de mekanıdır aynı zamanda.
Ama bu AKP’nin zoruna giden yada
AKP’yi rahatsız eden bir şey değildir.
Rahatsızlık bu mahkemelerin esas
olarak Gülen cemaatinin etki sahası
içinde bulunması ve AKP’ye de dokunan bir noktaya gelmiş olmalarıdır.
Gerçekte, AKP, yıllarca bu mahkemeleri kendisi için kullanmıştır.
Bu mahkemeler eliyle kendisine karşı
olan, muhalif olan herkesi hizaya
getirmeye çalışmıştır. Özellikle de
oligarşinin kendi iç çatışmasında bu
mahkemeler eliyle ciddi bir çatışma
yaşanmış ve AKP karşıtları büyük
oranda etkisizleştirilmişlerdir. Ergenekon, Balyoz vb. adı altında oligarşinin kendi içindeki çatışmalara
sahne olan mahkemeler, davalar
AKP’nin kendi denetimini sağlama
ve etkisini güçlendirme adımlarıydı...
Amerika’nın tam desteğiyle ve
ÖYM’lerin marifetiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Ergenekoncu denilen kesimin gelinen
noktada AKP için tehdit olmaktan
çıkmasıyla, AKP bu kesimlerle yeniden uzlaşma arayışı içine girmiştir.
Gülen ile yaşanan çatışma ise
biraz daha boyutlanarak devam etmektedir.
İstanbul Emniyeti’nden 110 müdür ve Amir’in “şark” sürgünü, daha
önce HSYK’da yapılan atamalar,
ÖYM’lerin kaldırılması bu çatışmada
AKP’nin tasfiyeye yönelik attığı
adımlar olmuştur...
AKP, Ergenekon’la başlayan “operasyonlar” süreciyle uyuşturucu kaçakçılarından mafyasına, futbol kulüplerinden, bahislere kadar her şeyi
denetimi altına aldı. Devletin bütün
kurumlarına hakim oldu. Şimdi iktidarı paylaştığı Gülen cematiyle süren
çatışmada AKP, bir yandan Ergenekoncular’la yeniden uzlaşma arayışına
girerken öte yandan da ÖYM’lerde

yaşanan hukuksuzlukları da Gülen
cemaatinin üzerine atarak kendini
temize çıkartmaya çalışıyor.
ÖYM’leri kaldıran yasal düzenlemeye bakıldığında da bunun açık
örnekleri görülür... ÖYM’leri kaldıran
yasal düzenleme ile “terör suçları”
adı altında devrimcilere ve halka
karşı daha ciddi yaptırımlar getirilirken devlet içinde işlenen örgütlü
suçlar, çete suçları vb. gibi suçlarda
özel izin getirilmesi ve bu tür davalar
kapsamında olanların iktidarla uzlaşmaları halinde yargılamadan kurtulabilecekleri hükmü bu yönde atılan
adımlardır.
Kısacası AKP, ÖYM’ler eliyle
kendi denetimi dışına çıkan güçleri
denetimine aldıktan sonra bu kez
de ÖYM’lerde esas güç olan Gülen
Cemaatini de kendi denetimine almaya çalışmakta, denetime girmedikleri noktada da tasfiye etmektedir.

Halka ve Devrimcilere
Düşmanlıkları Kalıcıdır!
ÖYM’leri değiştiren yasal düzenleme oligarşi içi it dalaşında bunları
getirirken halka ve devrimcilere karşı
olan yasalarda olumlu yönde bir değişiklik olmadığı gibi tersine daha
da ağırlaştıran hükümler içermektedir.
Avukatların dosyaları incelemesine getirilen kısıtlamalar daha da
ağırlaştırılmıştır... Ayrıca avukatın
olmadığı duruşmalarda karar verilmesi de esas olarak devrimcilere
karşı yapılan bir düzenlemedir. Devrimcilerin savunma haklarını sürekli
kısıtlayan yasal düzenlemeler yeterli
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Özel Yetkili Mahkemeler Kostümü
Yerine Bölge Yetkili Mahkemeleri

AKP iktidarı 3. Yargı Paketi içinde
gündeme getirdiği Özel Yetkili Mahkemeleri 1 Temmuz 2012’de Mecliste
yapılan oylamayla kaldırarak yerine
Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri’ni
getirdi. Bu değişiklikte, AKP’nin
daha önce DGM’leri kaldırıp yerine
ACM’leri getirmesi gibi halk için
bir isim ve tabela değişikliğinden
ibarettir.
Özel Yetkili Mahkemeleri ortadan
kaldırmamaktadır sadece adını değiştirmiştir. Yasada yapılan tek değişiklik Ceza Muhakemesi Kanunun
250., 251., 252., maddelerinin Terörle
Mücadele Kanunun 10. Maddesinin
içerisine alınmasından ibarettir.
Yapılan değişiklik ile CMK’undaki
kanun maddelerinin Terörle Mücadele
Kanunu içersinde alınması dışında
Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri
CMK’nun 135. Maddesinde düzenlenmiş olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, 139.
maddesinde düzenlenmiş olan gizli
soruşturmacı görevlendirilmesi, 140.
maddesinde düzenlenmiş olan teknik
araçlarla izleme konularında yetkileri genişletilmiştir. Böylece pankart astığı için hakkında soruşturma başlatılan kişiler gizlice izlenecek, telefonları dinlenecek, tüm
etkinlikleri kayıt altına alınacaktır.
Yeni düzenlemede örgüt üyesi ol-

dukları şüphesi altındaki kişilerin
dışında, örgüt üyesi olmayan ama
örgüte yardım ettiği düşünülen kişilerinde yakın takip altında tutulup
özel yaşamı dahil tüm hayatı kayıt
altına alınabilmesini sağlamaktadır.
Bu durumda eskiden gayri resmi olarak yapılan izleme, takip ve kayıt
altına alınmalar resmi olarak yapılmış
olacaktır.
Öte yandan bugün çete içersinde
olduğu şüphesi altında olana ya
da uyuşturucu suçlarına karışan
bakanlar ile hakimler savcılar özel
yetkili ağır ceza mahkemelerinde
yargılanabilirken, bölge ağır ceza
mahkemeleri ise hakim ve savcılar
ile yolsuzluk yapan bakanlar ile
milli istihbarat memurları kanunun
kapsamı dışında tutulmuştur.
Terör adı altında yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına
alınan kişiler 24 saat boyunca avukatları ile görüşemeyecek ve soruşturma dosyası hakkında bilgi sahibi
olamayacaktır.
Fakat uyuşturucu ve çete suçlamasıyla gözaltına alınan kişiler
aynı mahkemelerde yargılandıkları
halde onlar hemen avukatları ile
görüşebilecek ve dosyaları hakkında
bilgi alabilecekler.
Yapılan değişiklik ile uyuşturucu
ve çete soruşturmaları hakkındaki

kısıtlamaları ortadan kaldırmış ve
Terör adı altında yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanan kişilerin
aleyhinde düzenlemeler getirmiştir.
AKP iktidarı tamamen ihtiyacına uygun bir düzenleme yapmış bulunmaktadır, yeni düzenlemede halkın
yararına hiç bir değişiklik bulunmamaktadır. Aksine kendi hakkının peşine düşen işçiler, anayasal haklarını
talep eden öğrenciler, güvenceli çalışmak isteyen memurlar, toprağına
sahip çıkan köylüler, evine yıkımına
direnen halkımız, vatanımızın, halkımızın kurtuluşu için yenilendi Özel
Yetkili Mahkemeler. Bu düzenleme
ile açıktır ki daha çok kişi yargılanacak, daha çok kişi gözaltına alınacak ve tutuklanacak. Direnenlere terörist denmeye devam edilecek, terörist dendikçe hukuk askıya alınacak,
keyfi uygulamalar artacak.
Ancak biliyor, izliyor, yaşıyor ve
inanıyoruz ki, baskı varoldukça direniş sürer, Türkiye halklarının direnişi ne mahkemeler bitirdi ne katliamlar. Babailer’den, Şeyh Bedrettin’e, Celali isyanlarından Pir Sultan
Abdal'a, Denizler’den Mahir’e, Mahir'den Dayı'ya kadar gelişen direniş
geleneği bizim mirasımız, aklımız
ve yüreğimizdir. Bunun önünde değil
mahkemeler, özel donanımlı ordular
bile duramaz.

gelmediği ve buna rağmen devrimci
mücadeleyi geriletemedikleri içindir
ki her yeni düzenlemede ve kendi
içlerinde yaşanan her çatışmadan
sonra mutlaka devrimcilere karşı düzenlemeler yapmışlardır ve yapmaya
devam edeceklerdir...
Daha önce de söylediğimiz gibi,
“Amerikanın bir dediğini iki etmeyenlerin kendi aralarındaki çatışmadan halka yarayan bir şey çıkmaz.
Çıksa çıksa yine emperyalist efendilerinin çıkarlarını daha iyi koruyacak kararlar çıkar.”
Ve yaşanan da bu olmuştur. Oligarşi, kendi içinde yaşanan çatışmanın

sonucunda kendi iç düzenini sağlayabildiği oranda halka karşı olan saldırılarını da artırmaktadır. ÖYM’leri
kaldırırken halka ve devrimcilere
karşı daha ağır yaptırımlar içeren
düzenlemeler getirilmiştir. Kendi içlerinde eninde sonunda bir yol bulup
uzlaşmaları mümkündür. Ancak halka
karşı olan düşmanlıkları bitmez.
Bu düşmanlık aynı zamanda korkularından kaynaklanmaktadır. Halkın
gelecek umudundan ve kendi iktidarları için tehlike olmasından dolayı
sürekli korku içindedirler. Bu nedenle
halkın öncüsü olan devrimcileri yok
etmek için hiçbir fırsatı kaçırmamakta

ve her fırsatta devrimcileri yok edecek
yol ve yöntemlere başvurmaktadırlar.
Ancak tüm çabaları boşunadır.
Yaptıkları her şey halka karşıdır ve
adaletsizdir. Bu nedenledir ki halkın
adelet özlemleri ve oligarşiye karşı
olan düşmanlığı da sürekli büyümektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar,
hangi yol ve yöntemi izlerlerse izlesinler, ne tür mahkemeler kurarlarsa
kursunlar halkın öfkesinin de halkın
adaletinin ve iktidar mücadelesinin
de önüne geçemezler.
Halkın adaleti er veya geç onları
da onların mahkemelerini de yerle
bir edecektir...
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

HALK VE EKMEK

Halkın yaşamındaki, kültüründeki
ve dilindeki en önemli konulardan
biridir ekmek. Halk ekmek için çalışır,
emeğinin hakkını arar, ekmeğe ve
adalete doyacağı günlerin hayalini
kurar.
Ekmek önemlidir, çünkü daha ilk
ortaya çıktığı andan itibaren insanın
yaşaması için gerekli olan besin ekmekte somutlanmıştır. Gerçek anlamıyla sadece ekmek ile beslenmek
dün de vardı, bugün de var. Hatta
ekmeği bulamayan, zorla emeği ve
ekmeği yağmalanan -açlık çekenmilyarlar var.
Dünya halklarından kimisi buğday,
kimisi mısır-çavdar ekmeği yer ama
sonuçta ekmeğin halkların yaşamında
ortak bir değeri, kutsallığı vardır.
Halkların kültürü ve gelenekleri
yaşamının içinde şekillenmiştir. Ekmek konusundaki kültür ve gelenekler
de böyledir. Halklar için ekmek yalnızca bir besin maddesi olmamıştır
hiçbir zaman. Nice isyanlar egemenlerin halkın ürününe, yani ekmeğine
el koyması ile, göz koyması ile başlamıştır.
"Eken de yok, biçen de yok.
Yiyen de ortak Osmanlı" diyen
halk emeğine-ekmeğine sahip çıkmak
için Osmanlı'ya karşı isyan bayrağı
açmıştır.
Halk açlıkla, acıyla, yoklukla öğrenmiştir ki ekmeğine sahip çıkmamanın sonu kıtlıktır, kıyımdır, ölümdür. Böyle olduğu içindir ki sınıflar
savaşı bir yanı ile ekmek kavgası
olarak sürmüştür. Ne arpa ekmeği
ile zorla Mısır piramitlerinin yapımında çalıştırılan kölelerin isyanı
unutulur ne de “öşür ve mültezim”
(*) zulmüne Anadolu halklarının isyanları.
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Halk emekçidir, sabırlıdır. Ekmeğini emeği ile
kazanıp yaşamayı mutluluk
ve onur bilir. Gün doğmadan tarlasına koşar, işinin
başına geçer. Gece-gündüz
demez çalışır tarlada, tezgahta, fabrikada. "Ekmeğini taştan
çıkaracak" kadar emekçi ve sabırlıdır.
"Ekmeğini aslanın ağzından alacak" kadar da cüretli ve kararlıdır.
Yemini yine ekmek üzerinedir. Çünkü
ekmek en çok değer verilen-kutsal
görülendir. Eğer bir haksızlığa uğramışsa, emeğinin karşılığı verilmeyip
çalınmışsa "Ekmeğimle oynamayın" der sınıf kini ile. Bilir ki "oynanan" çocuklarının geleceğidir, rıskıdır. Eğer "oynanmışsa" halkın ekmeği ile, artık bir "ekmek davası"
bir "ekmek kavgası" başlamıştır halk
için. Mücadele edilecek, savaşılacak
ve mutlaka kazanılacaktır bu haklı
"Ekmek davası."
Halk için mutluluk ve huzur
ekmeğin bol olmasıdır. En büyük
korku ve kaygı ekmeğe muhtaç hale
gelmektir. Geçmişten geleceğe halk
ekmeğe ve adalete doyacağı günlerin
hayalinin peşindedir. Umudu asla
bitmemiştir. Bilir ki ekmeğin bol olması için sömürücülerin yok olması
gerekmektedir. Bugün halkın alınterini, emeğini, sömürüp, kanını döküp
saltanat kuranların saltanatı yıkılmadan halkın ekmeğe doymasının, açlıktan yokluktan ve zulümden kurtulmasının yolu yoktur. Halkı bayat
ekmek kuyruklarına, sadakaya mahkum edenler, halkın emeğini sömürmekle yetinmeyip inancını da sömürenler halkın biriken öfkesini de
mutlaka göreceklerdir.
Halkın bilgeliği, bilinci ve sınıf
kini bu zorlu hayatın içinde oluşmuştur. Halk ziyafet sofraları kuranları da görür, çöpten ekmek toplayanları da. Sömürüyü ve zulmü de
görür, bu düzene direnenleri, savaşanları da... Halk ne ekmeğinden
vazgeçecektir ne adaletten ne de geleceği için kavga vermekten.

Ekmeğin değeri, önemi ve kutsallığı halkın yaşamında çok somuttur.
Yere düşürdüğü ekmeği öpüp başına
koyanları mutlaka görmüşüzdür.
Aynı şekilde halk öylesine bir yere
atılmış ekmeği gördüğünde onu alır
ve ayak basılmayacak uygun bir yere
koyar. Ekmek asla israf edilmez; bırakalım çöpe atmayı, kırıntıları bile
kuşlara atılarak değerlendirilmeye
çalışılır. Elbette tüm değerlerde olduğu gibi ekmek konusunda da yozlaşma vardır.
Ekmeği çöpe atanlar da vardır,
başka olumsuzluklarla kültürü dejenere edenler de... Halk böylelerini
de eleştirir, anlatır, kültürüne sahip
çıkar. Hele ki öyle önüne konan ekmeği beğenmeyeni, ekmeğin içini
yemeyeni, ekmeğin içini avucunda
sıkma gibi, sağa-sola oyun olsun
diye atma gibi şeyleri hiç hoş karşılamaz, bırakalım eleştirmeyi, anlatmayı, evinden kovar. "Ekmeğin değerini bilmeyen başka şeylerin de
değerini bilmez." diye düşünür. Ekmeğin tadını, kokusunu, güzelliğini
en iyi onun için emek veren, kavga
veren bilir.
Ekmeği için direnen, kavgasınımücadelesini veren halk açlığı da
zulmü vuran bir silaha çevirmiştir.
Halkın öncüleri olan devrimcilerin
yarattığı açlık grevi ve ölüm orucu
bugün halkların elinde etkili bir direniş silahıdır. Örgütlü ya da örgütsüz
hakkını arayan, ekmeğini isteyen çeşitli halk kesimleri hakkını almak,
ekmeğini kazanmak için bedenini
açlık grevine ve ölüm orucuna yatırmaktadır. Ekmeğe ve adalete doyacağımız özgür yarınlara da yine
kahramanlarımızın yolundan ulaşacağız...
*öşür: Osmanlı İmparatorluğu
döneminde köylünün ürününün belli
bir miktarına el konulan vergi sistemi
*mültezim: Öşür toplayan görevlilere verilen isim.
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Suudi Krallara İmar
İzni, Halka Yıkım

Halkın evlerini yıkmaya hazırlanan AKP, Suudi Arabistan Kralı’nın
İstanbul Boğazı’nı gören Sevda Tepesi’ndeki arazisine, yasal olmamasına rağmen imar izni verdi.
1984 yılında yerel seçimleri kazanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan,
seçimlerin ertesi günü yaptığı açıklamada, İstanbul’un “sorunlarına
çözüm bulmak için” Suudi Arabistan’dan 250 milyon dolarlık kredi
aldıklarını açıklar. Ardından ‘84’ün
Eylül ayında Başbakan Turgut Özal’ı
ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Abdullah bin Abdülaziz, Boğaziçi’nde yazlık bir saray yaptırmak
istediğini söyler. Amacı İstanbul’a
duyduğu sevgiyi kanıtlamaktır(!)
Halka layık görmedikleri, kovmak
için her türlü yolu denedikleri İstanbul
Boğazı’nı gören tepeler, kralların
keyfi ve kendi çıkarları için satıldı
bir gecede… Küçüksu-Kandilli sırtlarındaki 57 dönümlük koruluk alan,
imar yasağı olmasına rağmen 800
milyon dolara satıldı. Halk düşmanlarının cebine inen diğer paralar bu
rakama dahil değildir.
ANAP’ın başlattığı satışı, bugün
AKP sürdürüyor. İmar izni olmadığı
için Sevda Tepesi’ne istediği sarayı
yaptıramayan Abdülaziz, 10 milyar
dolar daha vererek imar iznini de
aldı. Böylelikle İstanbul’un ormanlarının yağmalanması için de yol
açılmış oldu.
Bu satışın diğer bir önemli yanı
ise, Suudi Arabistan Kralı’ndan alınan
10 milyar doların, Suriye halklarına
karşı kullanılacak olması. Suriye’deki
Esad iktidarını yıkmak için silahlı
ordu kuran emperyalistler ve işbirlikçileri, silahların parasını da ken-

dileri veriyorlar. Suriye halklarına yönelik bu saldırı hazırlıkları sırasında, topraklarımız da peşkeş
çekiliyor.
AKP’nin dini
imanı paradır diyoruz. Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar,
soygunculuklarını-talancılıklarını şöyle itiraf ediyor:
“Adam 20 küsur yıl önce
satın almış, yazıktır. İmarı da çok
verilmedi. Arazisi 57 dönüm, imar
3400 metrekareye verildi. Kral Ailesi
Türkiye'ye yardımcı oluyor. 10 milyar
dolar tutarında bir yardımı oldu.
Dünya piyasaları krizde ve nakit
darlığı var. Şimdi Suudi devleti yeni
bir yardım yapabilecek."
Vatanımızı satıyorlar, ne için?
Ceplerine inecek daha fazla para ve
Suriye’de emperyalistlerin planlarını
gerçekleştirmek için…
Para için satmayacakları hiçbir
şey yoktur. Böyle bir zihniyetin,
halkı deprem riskinden korumak için
yapacağı en ufak bir şey dahi yoktur.
Bir taş dahi kaldırıp da atmazlar…
Küçükarmutlu halkını boğaz kenarından söküp atabilmek için yıllardır çabalıyorlar. İktidara gelen her
hükümet mutlaka denemiştir bunu.
Öyle ki, Armutlu’ya füze kurulacağını dahi söylediler… Ama halkın
direnişi tüm bu çabaları sonuçsuz
bıraktı. Fakat halk düşmanları kökleri
kazınmadan durmuyorlar… Halkı
kovmaya çalıştıkları yerleri yüksek
paralar karşılığında yabancı tekellere,
emperyalistlere satıyorlar…
Halkın evlerini yıkmak için bir
gecede kanunlar, yasalar çıkartanlar;
tapularımızı yasadışı gösteren kararlar
alanlar, gecekondu sahiplerini işgalci
olarak tanımlayan halk düşmanları,
iş krallara gelince tersine çalışıyorlar.
Erdoğan Bayraktar, Suudi Kralı’nın haklarını korumakta öylesine
atılgan ki, “Suudi Kralı, satın aldığı

zaman imarı vardı. Sonra iptal oldu.
Bu hak teslim edilirse, gayrimenkul
talebi artacak. Haksızlık giderilirse,
imajımız kuvvetlenecek.” dedi.
Konut hakkımızı gasp edenler, yasal haklarımızı çiğneyenler, meşru taleplerimizi görmezen gelenler, evlerimizi yıkmak için gün sayanlar, tören
düzenlemeyi planlayanlar, halka düşman olanlar kimin haklarını savunmak
için bu kadar pervasızlar? AKP kime
hizmet ediyor? Halkın yasal evlerini
gasp eden ve halkı borçlu, evsiz hale
getiren AKP’nin sorunu “imaj” değil,
çıkar sorunudur… “İmar izni veririz,
gelin ormanlarımızı yağmalayın” anlamına gelmektedir Bayraktar’ın söyledikleri.
Yıkımları törenle başlatmayı düşünüyorlar. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimat vermesini bekleyen
Bayraktar, Türkiye’nin 700 noktasında aynı anda törenlerle yıkıma
başlamak istediklerini açıkladı. “Bu
yasayla sanki vatandaşlar evinden,
yerinden edilecek gibi bir imaj yaratılmak isteniyor” diyen Bayraktar,
bu imajı kırmak için yıkımlara kamu
binalarından başlayacaklarını da duyurmuş.
Kamu binaları dedikleri de, okullar-hastanelerdir… Yani yine mağdur
edilecek olanlar halktır. Yine bizi
kandırmaya çalışıyorlar. Yalanlarla
gerçekleri çarpıtıp, kentsel dönüşümü
halkın yararına gibi gösteriyorlar.
Yıkımların önce nereden başlayacağı
önemli değildir. Aslında onların imaj
düzeltmek diye açıkladıkları şey,
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“halkın tepkisini çekmeden nasıl
başlarım”ın hesaplarıdır. Kötü durumda olan, hatta zaten çoktan yıkılıp
yerine yenisinin yapılması gereken
hastaneleri vs. yıkarak halkın gözünü
boyamak istiyorlar. Halk, kendi evine
sıra gelmeden ayaklanmayacaktır,
öyle hesaplıyorlar. Bu yüzden alıştırma yöntemi uygulanmaktadır. Alıştıra alıştıra… Yavaş yavaş geliyorlar… Bir sabah gözlerimizi açtığı-

mızda dozerleri karşımızda gördüğümüzde hazırlıksız yakalanmamızı
ve artık yapacak bir şey kalmamış
olduğu anda teslim olmamızı istiyorlar, bekliyorlar…
Sadece evlerimizi de değil, kamu
binalarını da sahiplenmeliyiz. AKP,
yıkmadan önce yenisini yapmalı
ve halkın her türlü ihtiyacının sağlanmasını garanti altına almalıdır.
Kamu kurumlarını da yerinde ıslah

etmelidir. Aksi durumda yapılacak
her yıkım eziyet, zulüm olacaktır…
Halk düşmanlarının sinsi planları
karşısında biz ne yapacağız? Onlar,
kutlama yapar gibi, törenlerle yıkma
hazırlıkları yapıyorlar. Bu planlarını
ancak biz bozabiliriz; örgütlü halk bozabilir. Kapımıza dayandıklarında değil,
daha henüz tören hazırlıkları yaparlarken örgütlenmeliyiz ve işgalci olmadığımızı göstermeliyiz. Biz halkız...

Roman Halkının Ellerinden Evlerini Zorla Aldılar!
Şimdi de Mahkeme Kararına Uymuyorlar!

BU DÜZENİN ADALETİ YOKTUR!
Sulukule’de 2008 yılında TOKİ
ve Fatih Belediyesi el ele verip Sulukule halkını evlerinden sürmüş,
Sulukule halkının yüzyılı aşkındır
yaşadığı yerlere villalar yapmaya
başlamışlardı. Geçtiğimiz haftalarda
mahkeme, kararı iptal etmişti.
Mahkemenin verdiği karar, burjuva basında “Adalet geç de olsa
tecelli etti” şeklinde haber yapıldı.
Biz de şöyle demiştik: “Ortada adaletin tecelli ettiği filan yok. Mahkeme
böyle bir karar aldı ama herkes
tanık olacaktır ki ya yeni çıkan yasalarla ya da bir şekilde kitabına
uydurularak Roman halkının elinden evleri, arsaları gasp edilecek”
Dediğimiz de çıktı. Mahkemenin
verdiği karara rağmen, yapılan villaların kuraları çekildi.
Hem de yasaları uygulamakla
yükümlü olan İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir birlikte yaptı.
1000 yıldır Sulukule’de oturan
Roman halkın elinden evlerini zorla
alıp mahallelerinden sürdüler. Sürerken istediğiniz yerden istediğiniz
evi vereceğiz dediler. Ama onu da
yapmadılar. Hak sahipleri, 5 yıl önce
kendilerine vaat edilenlerin bu şekilde
olmadığını savunarak şöyle diyor:
"Eskiden daha huzurluyduk. Daha
iyi bir katta oturuyorduk. Kura çekiminin sonucundan memnun değiliz. 5 yıl önce malımızı aldılar,
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şimdi kuraya sokuyorlar. Bu
kentsel dönüşüm değil, rantsal
dönüşüm. Evlerin metrekaresi
de çok küçük" eleştirisini yaptılar.
(Cumhuriyet, 27 Haziran 2012)
Kendi hukuklarına bile uymuyorlar. Oysa ortada mahkemenin bir kararı var. Bu karara
hukuken uymaları gerekir. Ama
uymamaları doğaldır. Kendi hukuklarına uymadıklarını ilk kez
görmüyoruz. Son da olmayacak.
Adalet-hukuk kendi çıkarları için,
tekellerin çıkarları için işler. Tersi
yönde bir durum varsa adalet hukuk
rafa kaldırılabilir.
AKP iktidarı, bugün yağma ve
talanda öyle ısrarlı ve kararlıdır ki,
elinden geleni ardına koymuyor. Yoksullar bir araya gelip dava açamasın
diye, idari hukukta dava açmayı alabildiğine zorlaştırdı. Sulukule gibi
benzer bazı davaların yoksul gecekondu halkının lehine sonuçlanması
üzerine yeni bir yöntem olarak davaları açmak için yüksek paralar konuldu. Bilirkişiler için ödenecek miktarlar altından kalkılamayacak düzeye
getirildi. Kısacası, gecekondu halkı,
mahkemeler aracılığıyla ne evlerini
kurtarabilirler, ne geleceklerini. Mahkemeler es kaza “lehte” kararlar verseler bile, iktidar bugüne kadar pek
çok konuda yaptığı gibi, ya yasaları
çiğniyor, ya yeni yasalar çıkararak
yıkım politikalarını sürdürüyor.

Yeni çıkan afet yasasıyla artık
mahkeme kararının da hukuken bir
etkisi olmayacak. AKP istediği eve
yıkım kararı çıkartacak ve yıkacak.
Çünkü mahkemenin yürütmeyi durdurma yetkisi yok.
Evlerimiz yıkılacak ama itiraz
etme hakkımız yok. Mahkemeye
başvuracağız ama mahkemenin yıkımları durdurma yetkisi yok.
Mahkemeyi kazanacağız ama
AKP’nin bu karara uyacağı yok.
Öyleyse biz bu yasalara niye uyalım?
Yasalar onlara gelince uygulanmayabilir ama bize gelince uygulanmak
zorunda mı?
Hayır! Öyleyse biz kendi hukukumuzu işleteceğiz. Biz de kendi
yasalarımızı işleteceğiz. Bizim olduğumuz yerde halkın adaleti işleyecek. Biz de onların yasalarına uymayacağız. Kendi yasalarımızı kendimiz yapacağız. Bu evler bizimdir,
yıktırmayacağız.
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Devrimci Memur
Hareketi
Sağlık çalışanları, işçiler, memurlar, öğrenciler, işsizler, emekliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar... Analar, babalar, kardeşler...
Bir ülkenin sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları o ülkenin ekonomik durumu ile açıklanamaz, sistemin çalışanlara, halka verdiği değerle açıklanabilir... Biliyoruz ki ülkemizde bugüne
kadar ne sağlıklı yaşam imkanı vardı,
ne de nitelikli sağlık hizmeti veriliyordu. Ancak bugün, Dünya Bankası'nın emperyalist politikalar doğrultusunda kamu, sağlıktan tasfiye oluyor.
Buna da "sağlıkta dönüşüm", diyorlar…
Dünya Bankası diyor ki; "Kamu
hizmeti dayanışma kökenlidir. Bu ortadan kaldırılmalı rekabet olmalı. Sağlık özel bir sorundur ve sağlık hizmeti özel bir metadır."
Paran kadar sağlık, paran kadar tedavi, paran yoksa ölürsün, diyorlar. Direnecek miyiz, yoksa ölecek miyiz? Elbette direneceğiz! Çaresiz değiliz, yaşamak için elbette birleşecek, direnecek ve kazanacağız…

Sağlık Emekçileri;
Doktorlar, hemşireler, teknisyenler,
aşçısı, şoförü, temizlik çalışanıyla memurlar, asistanlar, geleceğin sağlıkçıları olan tıp öğrencileri, tüm sağlık
emekçileri;

Parasız Sağlık,
Parasız Eğitim
İstiyoruz!
Çünkü sağlıklı bir toplumu oluşturan temel yapı sağlık ve eğitimdir.
Yeraltı, yerüstü kaynaklarımızla zengin bir ülkeyiz, parasız sağlık ve parasız
eğitim politikaları uygulansın istiyoruz
ve alacağız. Hastaneler kar etme amacıyla kurulan şirketler değildir ancak;
"Sağlıkta Dönüşüm Projesi” ile hastaneler şirketler gibi işletilecektir.
Güvencesiz ve köle gibi çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalacağız.
Az kadro ile çok iş yapılacak, sağlık emekçilerinin birçoğu işini kay-

“Sağlıkta Dönüşüm” Değil,
Parasız Sağlık, Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız!

betme riski ile karşı karşıya kalırken,
çalışanların da mesai saatleri artacak,
izin hakları gibi mevcut birçok hakları da elinden alınacaktır. Daha şimdiden sağlık emekçileri, yerlerine geçmeye hazır yerli ve yabancı hekim,
hemşirelerle tehdit edilmektedir.
Biz sağlıkçılar, kendi yaptığımız işi
satın almak zorunda kalacağız.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile
sağlık ödemelerimiz artarken, temel teminat paketi dışında kalan hizmetlerden yararlanmamız engellenmektedir.
Katkı payları ve ek ödemeler her geçen gün artıyor. Hastanelerin A, B, C,
D, E şeklinde sınıflandırılması sonrası daha da artacak. AKP, iş güvencemizi, geleceğimizi elimizden alıyor.
Bizler kamu hastaneleri birlikleri ile
“yeterli performans” gösteremediği
zaman işinden olan “sınırsız yetkili”
yöneticilerin baskısı altında kalacağız.
Sağlık hizmetinin ekip çalışması olduğunu en iyi sağlık emekçileri bilir.
Ekip ruhu; dostluk ve dayanışma ile
sürdürülür. “Performans sisteminin”
yarattığı rekabet ortamı, sağlık emekçilerinin örgütlenmesini, dayanışmasını, dostluğunu ve ekip ruhunu yok
ederek, sağlık emekçilerini yalnızlaştıracaktır. Performans sistemi sağlık
emekçilerini karşı karşıya getirdiği
gibi hastalarla da karşı karşıya getirecek bir düzenlemedir.
Şehir merkezinde kalan pek çok büyük hastane, kentsel dönüşüm projesi
uygulamaları ile şehir dışına taşınacak.
Sağlıkta dönüşüm ile kentsel dönüşümün kesişmesi tekellere daha da çok
kar sağlarken, hastaların ve sağlık
emekçilerinin hastaneye ulaşımını zorlaştıracaktır.

Halkımız;
İşçilerimiz, memurlarımız, öğrencilerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız, işsizlerimiz…

Parasız Sağlık
Parasız Eğitim İstiyoruz!
Çünkü sağlık ve eğitim hakkı te-

mel bir insan hakkıdır. Her insan, ihtiyaç duyduğu anda, ücretsiz ve nitelikli sağlık ve eğitim hizmetine ulaşması sosyal devlet olmanın bir gereğidir.
Türkiye’de 1980’de başlayan kamu
kurumlarının özelleştirilmesi devam
ediyor. Şu anda hem sağlık hizmetlerinin, hem de finansmanının özelleşmesinin yasal alt yapısı bitmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar satılamaz denilen pek çok kurumun özelleştiğini hatırlayalım. Önümüzdeki dönemde, karlı olan sağlık alanı da hızla özelleşecek.
Sağlıkta özelleştirmenin basamakları
AKP tarafından “halka hizmet” gibi
sunulmasıyla başladı. Sağlıkta 'ticarete' dönüşümü kim istiyor?
“Amerika diğer ülkelerin sağlık ve
sosyal hizmetlerini de kapsayan çok geniş yelpazede piyasa payı kaparak ticari olanaklar yaratmak ve bu alanlarda ticaret yaparak büyük para kazanmayı öngörmektedir.”
Bizlere ,"halka hizmet" diye, anlatılanların gerçek olmadığını hastane kapılarında, öğreniyoruz. İşte bize sunulan vaatler…
“Aile Hekimliği” ücretsiz olacaktı?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ “birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olacak” demişti, ancak ardından
“Aile hekimine gidenlerin her reçetesinden 3 lira, 3 ilaçtan sonra her kalem için 1 lira ücret alınacak.” uygulamasını getirdi. Onların vaatleri
ne kadar güzelse, hizmetleri de o kadar yalan, bir o kadar pahalıya mal oluyor.
Akdağ “Tedavi için acil servise gelen kişinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın hiçbir hastane hastayı kapısından geri çevirmeyecek, ilave ücret almayacak, herhangi bir evrak dahi istemeyecek”
demişti. Acil durumlarda dahi özel hastaneler hastaları geri çevirebilmekte,
devlet hastanelerinde dahi “şimdilik”
8 TL alınacaktır.
Yoksullar sağlık güvencesinden
yoksun kalmayacaktı?
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile hepimiz zorunlu olarak sigorta yaptırmak
zorundayız. Yeşil kartlar vizesi doldukça iptal edilecek. Sigortalı olmayanlar, primini yatıramayanlar sağlık
hizmeti alamayacak. Borçları icra
yolu ile alınabilecek (hizmet almamalarına rağmen). Eğer prim ödemek
isterlerse cezalı olarak en yüksekten
(212 TL) ödeyecekler.
Kişi hem sağlık hizmeti alamayacak yani güvenceli olmayacak hem de
ödediği sağlık primlerine borçlanacak
ve faizi ile ödeyecek. Böyle bir durumda bırakın insani değeri ticarette
bile alınmayan hizmet bedeli istenmez.
Bu yapılan “ticaret ahlakına" bile sığmaz!
Teminat paketi adıyla tedavi hizmeti alamayacağız.
Bu ifade GSS kapsamında olan sağlık hizmetlerini tanımlamaktadır. Şimdiden diş sağlığı ve protezler kapsam
dışında iken, gözlük ödemeleri daraltılmıştır. Oysa biz ilaç ödemelerinden
biliyoruz ki kapsam çok kolay değiştirilmekte ve daraltılabilmektedir. Bu
açık tamamlayıcı özel sigortalar ile kapatılması öngörülüyor. Zaten 2015
yılı hedefine göre özel sigortaların
payı % 15'e başka türlü çıkması mümkün değildir.

ması ile mümkündür. Bu da daha çok
tahlil, daha çok ameliyat gibi işlemler
sonucu olacak, biz de bu sırada daha
çok sağlığımızı kaybedeceğiz. Sağlık
çalışanlarına “performans” dayatması
ile hastanenin kar ettirmesi istenerek
doktor, hemşire başta olmak üzere
sağlık çalışanı ve hasta, hasta yakını
karşı karşıya gelmektedir. Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarını
karşı karşıya getiren sağlığın ticarileşmesidir.

İsteyen İstediği Hastaneye
Gidebilecek mi?

Tıp Fakültelerinde, Sağlık Meslek
Liselerinde, Eczacılık Fakültelerinde,
Diş Hekimliği Fakültesinde, Anestezi,
radyoloji, laboratuvar, diş teknisyenliğinde okuyan öğrencilerimiz, asistanlarımız…Geleceğin doktorları, hemşireleri, teknisyenleri;

Hastaneler A, B, C, D, E şeklinde
sınıflandırılıyor. Hiç kimse ihtiyacı
olduğu için sağlık hizmeti alamayacak.
"Herkes istediği hastanede tedavi
olabilecek” deniliyor. Oysa zenginler
"A sınıfı" hastanelerde tedavi olurken,
yoksul halkımız daha niteliksiz hastanelerde iyi olmayı bekleyecek. Parası
kadar sağlık hizmeti alabilecek. Nasıl
parası olanlar villada, yoksul olanlar
gecekondularda kalıyorsa ve buna
herkes istediği yerde ikamet edebilir diyorlarsa; sağlıkta da aynı söylem kullanılıyor.

Kamu Hastaneleri Birliği ile
hastaneler özelleşmeden önce
de şirket gibi işletilecek!
Hastanelerin daha çok kar etmesi
bizim cebimizden daha çok para çık-
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Sağlık Serbest Bölgeleri
Kurulacak!
Bu alanlar “yüksek teknoloji” denilerek emperyalist tekellere teşvik
edilecek. Sağlıkta yüksek teknoloji
etkisi zaman içinde kanıtlanmamış, tanı
ve tedavi yöntemlerinin uygulanması
demektir. Buradaki hastalar emperyalist tekellerin denekleri olma tehlikesi altındadırlar. Şehir merkezinde kalan pek çok hastane, şehir dışına çıkarılarak arsalarına oteller, gökdelenler yapılacak. Sağlıkta dönüşümle,
kentsel dönüşümün kesişmesi tekellerin daha da çok karını sağlarken, bizlerin hastaneye ulaşımı zorlaşacak.

Tıp Alanında Eğitim
Gören Öğrencilerimiz;

Parasız Sağlık Parasız
Eğitim İstiyoruz!
Çünkü bizler halkın sağlığı geleceğiyiz. Biz ülkemizin geleceğiyiz, eşit,
bilimsel ve demokratik bir eğitim istiyoruz. Parasız eğitim istiyoruz. Sağlık ve eğitim politikalarının düzenlenmesiyle mümkündür.
Bizler pek çok ihtiyacımızı ailemizin geliriyle karşılıyoruz.
Birçoğumuz işçi, memur, dar gelirli
aileleriz. Bundan önce de ailemizin gelirine bağlı yaşıyorduk fakat artan hayat pahalılığı ve kimi haklarımızın da
elimizden alınması ekonomik zorluk-

ları daha da artırdı... 2012 Haziran ayı
yoksulluk sınırı 2 bin 782 TL olduğuna göre birçoğumuzun ailesi açlık sınırı içinde yaşıyoruz demektir. Özelleştirme politikaları ve “Sağlıkta Dönüşüm“ ile birçoğumuz eğitimimizi bırakmak durumunda kalacak ya da kayıt yaptıramayacağız.
Sağlığın ticarileşmesi ile sadece
ekonomik olarak etkilenmeyeceğiz
eğitim kalitemiz de düşecek.
Dünyadaki standart sağlık eğitiminin gerisinde bir eğitimle karşı karşıyayız 2011-2012 yılı eğitim döneminde fakültelerimizden birçok öğretim görevlisi “Sağlıkta Dönüşüm” politikaları nedeniyle görevlerinden ayrıldılar. Tıp eğitimi teorik ve pratik olarak usta çıraklık yoluyla, hastalıkları sağaltma yöntemleri uzun süren bilgi, deneyimlerle kazanılır. Okullarımızı okuyup mesleğimizi hak etmiş olsak bile
aldığımız bu eğitim karşısında mesleğimizin sorumluluklarını yerine getirebilecek miyiz?

Sağlık Emekçileri,
Halkımız ve Tıp
Alanında Eğitim
Gören Tüm
Öğrencilerimize;
1. Emperyalist tekellerin karı için
sağlık hizmetlerinin özelleşmesine
karşı çıkmak, anti-emperyalist bir duruş, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesidir.
2. Sağlık emekçilerinin esnek çalışmasına neden olacak sağlık hizmetlerinin özelleşmesine karşı çıkmak, sendikal mücadelenin gereği
aynı zamanda demokrasi mücadelesidir.
3. Yasalar, kanun hükmündeki kararnameler yaşamımızdan daha üstün
değildir, sağlıklı yaşamak istiyoruz.
4. Bizler bugün hem kendimize karşı hem toplumun sağlığından sorumluyuz. Yarın “sağlıkta dönüşüm” politikaları sonucu salgın hastalıklar, çocukların, yaşlı ve kadınların ölümleri
kapımıza dayanmadan sağlıklı yaşam
ve eğitim hakkımız için mücadele
edelim.
Kamu Emekçileri Cephesi
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AKP Satmaya Devam Ediyor

Sıra Şimdi Demiryollarında!
AKP hükümeti Devlet Demiryollarını özelleştirme adı
altında satılığa çıkaracağını
açıkladı. Ekonomi Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 2. Ticaret
Müşavirleri Konferansında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan;
“…Önemli bir çalışmayı
daha gerçekleştiriyoruz. Demiryolları devletin kendi malı
olmak üzere, demiryolu taşımacılığını özel sektöre açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Gelin kendi firmanızı kurun, daha ucuza taşıyın.
Alın size imkân. Teşvik Sistemi’ne
de bununla ilgili önemli bir ayrıntı
daha koyduk. Demiryolu ve denizyolu yük ve yolcu taşımacılığı yapan
yatırımlara da 5. bölge desteği veriyoruz” dedi.
Bakanın bahsettiği ve Ulaştırma
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
gelecek yıl hayata geçmesi beklenen
taslağa göre yabancı firmalar da Türkiye'de tren işletmeciliği yapabilecek.
Ulusoy ve Koç gibi firmalar başta
olmak üzere, Türkiye'den ve yurtdışından çok sayıda şirket şimdiden
hazırlık yapmaya başladı.
İşletmeciler, istedikleri tren hattında, Marmaray ve hızlı tren hatlarında işletmecilik yapabilecek. İşletmeciler, trenlerini yurtdışından temin
edebilecekleri gibi TCDD'nin trenlerini de alabilecek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı sisteme göre, herhangi
bir hattın kullanım hakkı belli bir
süre için özel bir firmaya verilecek.
Aynı hattı birkaç firma birden kullanabilecek.
Ekonomi Bakanı toplantıda bu
haberi müjde olarak veriyor. Kime,
patronlara… Gerçekten yabancı ve
işbirlikçi tekeller için müjdeli bir
haber. Çünkü yabancı ve işbirlikçi
tekeller büyük bir rantı paylaşacaklar,
hem de ceplerinden beş kuruş para
ödemeden. AKP tekellere demiryollarını, “5. Bölge desteği veriyoruz”
adı altında peşkeş çekecek.

Demiryolları Tekeller İçin
Büyük Bir Ranttır
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 567 km. si
elektrikli, 9.802 km’si elektriksiz
olmak üzere toplam 10.369 km’lik
demiryolu hattı vardır. Son yıllarda
yapılan hızlı tren vb. yatırımlar bunun
dışındadır.
Ayrıca 1995 itibariyle TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde, demiryolu
ağı ve bu ağın ulaştığı limanlar,
bakım ve onarım atölyeleri dışında,
demiryolu ve travers fabrikaları, bir
dikimevi ve matbaa bulunmaktadır.
Ayrıca TCDD'ye bağlı TÜLOMSAŞ
(Türkiye Lokomotiv ve Motor Sanayii A.Ş.), TÜDEMSAŞ Türkiye
Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş.)
ve TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.) olmak üzere üç ortaklık
statüsünde şirket vardır.
İşte patronların gözlerini diktikleri
bunlardır. Demiryolu hatları, limanlar,
fabrikalar ve bunların üzerinde bulunduğu arsalar tekeller için adeta ganimettir. Yıllardır “demiryollarında
ulaşım tekeli kalksın” derken, asıl
olarak halkın ucuz seyahat hakkı için
değil, bu ganimetlere el koymak ve
ulaşım-taşımacılık sektöründe yeni
karları içindir. Et ve Balık Kurumu,
TEKEL, SEKA, Çimento fabrikaları,
Şeker fabrikaları vb. hepsi aynı akıbete
uğramıştır. Buralarda ilk yapılan, çalışan işçilerin işine son verilmesi, fabrikaların işe yarar makinaları satılması
ve akabinde değerli binlerce dönüm
toprağa el konulmasıdır.

Demiryolları ve bağlı limanların taşıdığı büyük rant,
tekellere sağlayacağı olanaklar
göz önüne alındığında
AKP’nin pervasızlığı kendini
göstermektedir.
Diğer taraftan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
Temmuz 1995 verilerine göre,
demiryolu işkolundaki 41.200
kamu sektöründe olmak üzere,
toplam 42.735 işçi çalışıyor görünmektedir. Bu sayıya geçici işçiler
dâhil değildir. Özelleştirmeyle bu işçilerin de işten atılacağı gerçeği de
ortadadır. Çünkü bugüne kadar yapılan bütün özelleştirmelerde -ki en
son TEKEL örneği vardır- ilk saldırı
işçilere olmuştur, demiryollarında da
farklı olmayacaktır. AKP yetkililerinin
“hak kaybı olmayacak” söylemi
artık kimseye inandırıcı gelmiyor.

AKP Satarak,
Özelleştirerek, İşten
Atarak Halk
Düşmanlığına
Devam Ediyor
AKP’li bakanın verdiği haber patronlar için müjdeli, hayırlı bir haber
ise, başta demiryolu işçileri olmak
üzere halkımız için de kötü bir gelişmedir. Çünkü patronların, tekellerin
kazandığı yerde kaybeden işçiler,
halk olacaktır. SEKA’nın, TEKEL’in
özelleştirme adı altında tekellere peşkeş çekilmesinden sonra kaybeden
işçiler olmuştur. Halkın vergilerinden
kesilerek yapılan fabrikalar, işletmeler,
“modernize edilecek, daha verimli
hale getirilecek ve çalışanlar hiçbir
şekilde hak kaybına uğramayacak”
denilmesine rağmen ilk yapılan işçilerin işine son verilmek olmuştur.
“Modernize edilecek” denilen fabrikaların yerinde ise yeller esmekte
veya bir kısmında olduğu gibi büyük
alışveriş merkezleri yükselmektedir.
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Örneğin İstanbul Boğazı’na en hakim
yerde ki karayolları binası Vestel’in
patronu Zorlu’ya verilmiş, şimdi Karayolları binasının yerinde devasa
bir alışveriş merkezi inşa edilmektedir.
Demiryollarının özelleştirilmesi
de farklı olmayacaktır. Mülkiyeti
devlette kalacak denilmesine rağmen
bir müddet sonra söylenenin tersi
olacaktır, onlarca örneği vardır. Fabrikalar, araziler karlı olduğu sürece
elde tutulacak, patronlar için para
kazandırmadığı noktada ise kaderine
terk edilecektir. Bu politika emperyalizmin, tekellerin genel politikasıdır.
“Özelleştirme” adı altında işçi sınıfına, halkımıza yönelik saldırının
geçmişi yeni değildir. 24 Ocak 1980
Kararları ile başlayan ve günümüze
kadar gelen bu saldırıların merkezinde
emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin çıkarları yatmaktadır. Özelleştirme adı altında devlete ait yüzlerce
fabrika, işletme, çiftlik, orman vb.
satılmıştır. Bu satışlarda da her zaman

kollanan yabancı-yerli tekeller ve
iktidardaki partinin yandaşları olmuştur. ANAP kendi zenginlerini bu
özelleştirmeler, teşvikler üzerinden
yaratmış, DYP aynı yolu izlemiştir.
Bu yolun bugünkü takipçisi bugün
AKP’dir. Tekeller, düzen partilerinin
yandaşları zenginleşirken kaybeden,
işsiz kalan, yoksullaşan halk olmuştur.
AKP, işbirlikçilik ve halk düşmanlığı konusunda diğer düzen partilerine fark atmaktadır. Özellikle
emperyalizmden ve tekellerden aldığı
sınırsız destek AKP’yi pervasız yapmakta, halka düşmanlıkta sınır tanımamaktadır. TEKEL’in özelleştirilme
sürecinde işçilere yönelik saldırılar
hafızalarda yerini korumaktadır. Ankara’nın dondurucu soğuğunda buz
donmuş havuzlara doldurulan, tazyikli
su ile ıslatılıp, biber gazı ile boğulan
TEKEL’in işçileri olmuştur.
Özelleştirmeyle birlikte demiryolu
işçilerini bekleyen de farklı olmayacaktır. AKP, “hak-hukuk, kazanılmış

Susmayacağız! Saldırılarla
Bizi Yıldıramazsınız
23 Haziran günü Bursa’nın Teleferik Mahallesi’nde
Halk Cepheli Ertan Çelik’e yönelik yapılan polis saldırısı,
26 Haziran’da yapılan yürüyüş ve eylemle teşhir edildi.
Akçağlayan Cemevi yanında toplanan Halk Cepheliler,
“İşkence Yapmak Şerefsizliktir İşkencecilerden Hesap
Soracağız Baskılar Bizi Yıldıramaz Halk Cephesi” pankartı açarak, dövizler ve kızıl flamalarla yürüyüşe başladılar. Kahvelerin önünde durularak, halka yönelik
konuşmalarla polisin tacizleri anlatıldı ve eyleme çağrı
yapıldı. Sloganlar eşliğinde Teleferik Meydanı’ndaki
çeşmeye kadar yüründü. Burada yapılan açıklama ile
AKP’nin faşist polisi teşhir edildi. Açıklamada, “Bu
ülkede adalet yoktur. Oligarşinin devrimcilere yönelik

haklar korunacak” demagojilerle
birlikte saldıracaktır. Yalan ve çarpıtmaların yetmediği yerde şiddete
başvurmaktan çekinmeyecek, saldırıda sendika ağalarını, medyayı ve
diğer işbirlikçileri de ortak edecektir.
Elbette en son TEKEL işçilerinin
yaşadığı, işçi sınıfı için bir kader
değildir. Direnilerek, özelleştirmelerin-işsiz kalmanın-önüne geçile bilinir. Bunu işçi sınıfı direnerek, direnişi etrafında bir dayanışma örerek
başarabilir. Çünkü özelleştirmeler
adı altında talan edilen bu halkın
emeğidir, bütün halkı yakından ilgilendirmektedir. Direniş halka anlatıldığı ve mal edildiği noktada emperyalistler, işbirlikçileri ve AKP
halkın gücüne dayanamayacaktır.
Sendika ağaları, işbirlikçi medya
bu saldırıların, özelleştirmelerin içindedir. Bundan dolayı işçi sınıfının
kendisine, halka güvenmesinden başka yolu yoktur.

tehdit, kaçırma, kaybetme politikasını çok iyi biliyoruz.
Bülent Ülkü 1992 yılında Bursa polisi tarafından kaçırılarak işkence yapılmış ve Uludağ yolunda kafasına
kurşun sıkılarak katledilmiştir. Ülkemizde bunun yüzlerce
örneği vardır. Bu ülkede adalet yoktur. Yoksulluğun,
açlığın, işsizliğin, zulmün ve sömürünün düzenine, emperyalizmin ve sömürücülerin iktidarı AKP’ye karşı
mücadelemizi onun faşist polisinin terörü engelleyemeyecektir. Halka karşı suç işlemekten vazgeçin. Halk
adaletsiz kalmaz! Buradan bir kez daha uyarıyoruz.
Ertan Çelik’in başına gelecek her hangi bir şeyden
Bursa Emniyeti sorumludur.” denildi.
Eylemde, halkın ilgisinin yoğun olduğu, alkışlayanların
olduğu gözlenirken; işkenceci polisler ortalıkta görünmedi.
24 kişinin katıldığı eylem tekrar kortejler oluşturularak
cemevi yanına yapılan yürüyüşle sonlandırıldı.

Affetmeyecek Hesap Soracağız!
İşkencede katledilen Engin Çeber'in hesabının sorulması amacıyla 12 Haziran günü İstanbul İstinye Polis
Karakolu’na gerçekleştirilen eylemde şehit düşen DHKC
savaşçısı Erdal Dalgıç için İzmir'de anma yapıldı.
23 Haziran günü yapılan anma bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm yolunda şehit düşenler için bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Bir Dev-Genç’li yaptığı konuşmada oligarşinin halkı zulüm, baskı, yasak, işkence

34

08 Temmuz 2012 / Sayı:21

ve katliamlarla ıslah etmeye, yola getirmeye çalıştığını;
ancak halkın teslim alınamayacağını vurguladı.
Dev-Genç’li konuşmasına, “Milyonlarca insanımızın
sınıf kinini örgütleyeceğiz. Unutmamak budur, unutmayacağız, yola gelmeyeceğiz. Oligarşinin korkusunu
büyüteceğiz. Evet unutmamalıyız. Affetmemeliyiz ama
yetmez, hesap sormalıyız!” diyerek son verdi. Yapılan
anmaya 16 kişi katıldı.
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19 Aralık 2000 Bayrampaşa,
16 Haziran 2012 Urfa Hapishanesi!

DİRİ DİRİ YAKAN DEVLETTİR!
TAYAD’lı Aileler
16 Haziran’da bir katliama daha
tanık olduk. Urfa Hapishanesi’nde 13
tutuklu diri diri yakıldı bu katliamda.
Devletin yetkilileri alelacele yaptıkları açıklamalarda katliamcılıklarını gizledi. 13 kişinin adli tutuklular
arasında çıkan kavgadan kaynaklandığını söylediler. Yapılan açıklamalara
göre devletin hiçbir suçu yoktu. Artık her katliamdan sonra tanık olduğumuz açıklamaları tekrarladılar. Asıl
sorunları halkın gözünden uzak tutmak istediler.
Ne olmuştu Urfa Hapishanesi’nde? Sorun neydi de 13 tutuklu
diri diri yandı?
Urfa Hapishanesi, ülkemiz hapishaneler politikasının sonuçlarını
yaşadı. Aşırı doluluk, insani olmayan
koşullar, tecrit işkencesi, saldırılar, insan onuruna yönelik saldırılar ülkemizdeki hapishanelerde “olağan” durumdaki uygulamalar olmuştur.
Urfa Hapishanesi’ndeki tutuklular
adım adım bu duruma getirilmişlerdir. Tutukluların, aşırı doluluk ve
hapishanelerde yaşanan insanlıkdışı
uygulamalar nedeniyle defalarca verdikleri dilekçeler karşısında bırakın
çözüm üretmeyi dikkate bile almamışlardır. 6 kişilik hücrelerde 18 kişi
yatmak zorunda kalmıştır. 276 kapasiteli hapishaneye 1050 tutsak doldurulmuştur.
Bu başlı başına yaşamın tamamına yayılmış işkencedir.
Yapılan şikayetler üzerine Avukatların ve Baro’nun girişimleri de sonuç vermemiştir. Adalet Bakanlığı cevap bile vermemiştir bununla ilgili yapılan başvurulara. İşte tüm bu sorunların sonunda çıkan yangında 13
tutuklu diri diri yakılmıştır.
Devlet bir yandan hapishaneler politikası nedeniyle diğer yandan yangın esnasında tutukluların can güvenliğini sağlamadığı için bu katlia-

mın sorumlusudur. Adalet Bakanlığı’nın ve yetkililerin basit anlatımlarla
yaptığı açıklamalar onları aklayamayacaktır.
Biz devletin katliamcı yüzünü ilk
kez burada görmüyoruz. Diyarbakır
Hapishanesinde, Ulucanlar Hapishanesi’nde, Buca ve Ümraniye katliam
saldırılarında, 19 Aralık hapishaneler
katliamından tanıyoruz. Onlarca ev-

Biz devletin katliamcı yüzünü
ilk kez burada görmüyoruz. Diyarbakır Hapishanesinde, Ulucanlar Hapishanesi’nde, Buca ve
Ümraniye katliam saldırılarında,
19 Aralık hapishaneler katliamından tanıyoruz. Onlarca evladımız
katledildi bu operasyonlarda.
Günü geldi çivili sopalarla, günü
geldi hızar makineleri ile, günü
geldi diri diri yakarak katlettiler.
ladımız katledildi bu operasyonlarda.
Günü geldi çivili sopalarla, günü
geldi hızar makineleri ile, günü geldi diri diri yakarak katlettiler.
Devlet, hapishanelerde tutukluların en temel yaşam haklarını bile yerine getirmeyi çok görmekte ve bunları yapacağı baskı ve saldırıların
aracı haline getirmektedir.
Ulucanlar Hapishanesi’nde de aşırı doluluk nedeniyle devrimci tutsaklar boş olan bir koğuşu fiilen kullanmaya başlayınca saldırmıştı devlet. Hızar makineleriyle katletmişti tutsakları. Hamam bölümünde her türlü işkenceyi kullanarak 10 devrimci
tutsak katledilmişti. Şimdi, yine aynı
nedenle çıkan sorunlarda devlet kendini aklamaya çalışıyor ve tutukluları suçluyor. Bu politikası da aynıdır.
Katliamlardan sonra sağ kalan tutuklulara dava açan yine aynı devlettir.
Diri diri yakmak faşist devletin
geleneğidir. 19 Aralık 2000’de Bay-

rampaşa Hapishanesi’nde 6 kadın
tutsak diri diri yakılmıştı. Yakan
devletti, devlet adına operasyon yapan askerlerdi. Sivas’ta da insanlarımızı yakan aynı sistemdir. Orada, devlet hiçbir müdahalede bulunmamıştı.
Çünkü, saldırı onun kültürüne ve çıkarlarına uygundu. O güruhu bizzat
kendisi yetiştirmişti. Yıllarca da korudu katilleri.
Urfa’da, Bayrampaşa’da diri diri
yakan DEVLETTİR. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Yakanları teşhir edeceğiz ve hesap sorulana kadar da takipçisi olacağız.
Ülkemiz hapishanelerinde uygulanan tecrit politikaları nedeniyle
binlerce evladımız katledildi. Tecrit ve
uygulamaları sürüyor. Hapishaneler
hala yangın yeri. Her tarafı sorunlar
yumağı halinde ve tecrit sürdükçe bu
sorunlar devam edecektir.
Ülkemizin dört bir yanı hapishanelerle dolu ve hapishaneler dolup taştı. Sistem suç ve suçlu üretmeye devam ediyor. Kendi suçlarını da arttırıyor.
Tüm tutsak ailelerine buradan
sesleniyoruz; devletin sizi kandırmasına izin vermeyin! Yakan da, sorunları yaratan da aynı devlettir. Evlatlarımızı ve yakınlarımızı ancak
örgütlenerek sahiplenebiliriz. Başka
ölümlerin olmaması ve hapishanelerdeki sorunların çözülmesi için birlik olmalı, örgütlenmeliyiz. Diri diri
yakanlardan hesap sormak için örgütlenmeliyiz.
Urfa Hapishanesi’nde ölüme neden olanlar ve tecrit politikasında ısrar edenler asıl olarak sorumlulardır.
Sorumlular yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.
DİRİ DİRİ YAKANLAR CEZALANDIRILSIN!
TECRİTE VE İŞKENCEYE
SON!
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Soruyoruz AKP’nin Mahkemelerine:

Anayasal hakkımızı
kullanmak suç mu?

Özgür Tutsaklar’dan
Sevgili Yürüyüş okurları ve çalışanları merhaba...
Ben Semiha Eyilik, Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nden yazıyorum sizlere. 28 Mart 2012 tarihinden bugüne kadar bir komplo sonucu tutukluyum. Ben TAYAD'lıyım
ve Ankara Haklar Derneği'nin de
başkanıyım. Halk Cephesi'nin TAYAD'ın eylemlerine katıldım.
Daha önce de 2010 yılında Güler
Zere'nin cenazesine gitmek Mahir Çayan'ın mezar anmasına katılmak, 19-22 Aralık 2000 yılında
hapishanelerde yapılan katliamı
protesto etmek için yapılan basın
açıklamalarına katılmaktan dolayı
tutuklanmıştım. TAYAD'ın İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı "sohbet
hakkı uygulansın", "tecrit kaldırılsın" talebiyle ilgili yürüyüşe katıldım. Yürüyüş sırasında Bolu ve
Düzce'de hatta Ankara'da linç edildik
ve Ankara'da linç edilmenin arkasından Adalet Sarayı'nın yakınında gözaltına alındım. 2011 yılında polis
yine evimi bastı, eşimi ve beni gözaltına almak için. Benim ayağımda
alçı olduğu için bıraktılar, eşimi aldılar
götürdüler. Eşimi ve beni tutuklatamadılar ama hırslarını da alamamış
olacaklar ki 24 Mart 2012'de gece
saat 00.54 gibi evimi bastılar. Ben de,
"Hayırdır bu saatte niçin geldiniz?
Akşam basın açıklamasında karşımda idiniz. (Cuma akşamları Yürüyüş
çalışanları serbest bırakılsın diye
yapılan) Madem beni arıyordunuz,
oradan neden almadınız? Komşularımı rahatsız ediyorsunuz." dedim.
"Semiha Hanım siz bilmiyorsunuz,
sonra anlarsınız, durum çok acil" dediler.
Kardeşim bize gelecekti, gecik-
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mişti, onu aramak istedim. Telefonu kullandırtmadılar. Ben tartışınca "Onun da yakalaması vardı, onu da size gelirken yoldan aldık" dediler.
Neden gözaltına alındığımı 4 gün
sonra savcılıkta öğrenebildim. Benim
gözaltına alındığım saatlerde, başkanı olduğum Ankara Haklar Derneği'ni
de basmışlar ve orada da arama yapmışlar. Polis fezlekesinde, "Yapılan
aramada bir gömleğin yakasında "M.
Şems" yazılı "kehribar" ibareli bir
kroki bulduklarını yazıyor. Bir kısmının o ana kadar adını bile duymadığım bir çok kişiye silahlı eylem hazırlığı yapan yasadışı örgüt timi iddiası ile tutuklandım.
Delil olarak da polis benim hakkımda savcılığa 62 sayfadan oluşan
bir fezleke sunmuş. Bu kadar kalabalık bir dosyayı incelemeden karar
vermem gerekseydi, ben de kendimi
tutuklardım. Savcının dosyayı demek ki incelemesi gerekmiyormuş,
delillerin ne olduğuna bile bakmadan,
12 Eylül darbesinin de savcısı olan
kişi tarafından tutuklandım. Fezlekenin 10 sayfası "yürüyüş çalışanları
serbest bırakılsın" diye yapmış olduğumuz basın açıklamasına katılmışım veya orada "görünmüşüm."
10 sayfası saçımın rengi, boyum,
giydiğim kıyafet yani tip tarifim. 10
sayfası kiminle nereye gittiğim. Örneğin Zeynep Yayla ile Ankara Gençlik Derneği'ne gitmişim. Gidebilirdim
de. Ama Zeynep ablayla onların söylediği tarihte yüzyüze bile görüşmedim. Yine Zeynep Yayla ile telefonla görüşmüşüm. Tabii ki görüşeceğim,
aynı derneğin yönetimindeyiz.
Yine 10 sayfası Ankara Haklar
Derneği'ne girip çıkmışım. Ankara
Haklar Derneği'nde toplantı yapmışım
"alan dinlemesi" yapmışlar. Ankara
Haklar Derneği yasal bir dernek ve
ben oranın başkanıyım. Oraya girip
çıkmak hem en doğal hakkım hem
anayasal hakkım, bana yasalar bu hak-

kı vermiş. Anayasal hakkımı kullandığım için suçlanıyorum. Derneğimizi
yasadışı gibi göstermeye çalışıyorlar.
Derneğin yasadışı örgütle ilişkisi var
diyorlar. Oysa aynı dernekle ilgili
2010 yılında aynı gerekçeler ile
dava açıldı. Mahkeme derneğin
yasadışı bağı olmadığı gerekçesi
ile derneği kapatma vermedi. Hangi demokrasiden bahsedebiliriz.
"Dev-Sol adına faaliyet yürütürken gözaltında öldüğü iddia edilen Ayhan Efeoğlu'nun mezarını
istiyoruz" diye eylem yapan TAYAD'lıların yanında "görünmüşüm".
Bu bir iddia olmaktan çıkmıştır. Ayhan Çarkın, Ayhan Efeoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmiş, nereye gömdüğünü söylemiştir.
Ayrıca Ayhan Efeoğlu bu söylenen
suçtan ceza almış mıdır? Almış olsa
bile yasalarınızda DEV-SOL ADINA
FAALİYET YÜRÜTÜYOR DENİLEN KİŞİLERİ ÖLDÜRMEK
SERBEST MİDİR? Devrimcilerin
öldürülmesini haklı bulan bir iktidar,
nasıl 12 Eylül faşizmini yargılayacaktır? Mehmet Başbağ'ın cenazesine gitmişim. Cenazeye gitmek bütün
toplumlarda bir gelenektir. TAYAD'ın
çağrısı vardı, gittim. 25.10.2011'de
Elazığ'a gitmişim, "Neden?" diyor. O
tarihte gitmedim. Ayrıca Elazığ'a Ankara'dan onların yazdığı saatte otobüs
gitmiyor. Bu da bir yalan.
1 Kasım 2011 tarihinde Çorum
ilinde şu şahısla "görünmüşüm." "Neden?" diyor. Ben de soruyorum. Karadeniz duble yolu nereden geçiyor?
Annemin mezarına gittim Ordu
iline. Bir sakıncası mı vardı?
Şu kişinin evini ne amaçla kullandınız? Sorduğu kişi kardeşim. 1
Kasım'da "göründüğüm" kişilerden
biri de kardeşim. Telefonlarımızı dinlemişler. Fezlekede 3-4 sayfada bu
dinlemeler. Ankara Emniyeti bu kişinin benim kardeşim olduğunu biliyor. Şu saatte şu kişinin bürosuna gittiniz ne amaçla?

BURJUVAZİNİN YOZ KÜLTÜRÜNE KARŞI

Halk

Düşmanı

AKP

Baz İstasyonlarına Karşı Mücadele Etmek
Geleceğine Sahip Çıkmak Demektir

Baz istasyonlarına karşı halk
susmuyor, elinde
sopasıyla, dilinde sitemiyle durun diyor. Ne yapıyorsunuz, bu mahallelerde yaşayan biziz. Mahallellerimize zehir ekiyorsunuz. Bizi
göz göre göre ölüme mahkum ediyorsunuz. Bugün değilse on sene sonra doğacak çocuklarımız kanser hastası olacak.
Kurulan baz istasyonları halktan
gizlenerek kuruluyor, çünkü halkın bunu
kabul etmeyeceğini çok iyi biliyorlar.
Bunun adına “iletişimde kolaylık
sağlamak” diyor sistem. Bunun adına
“halka hizmet” diyor. Bu düzenin halkın
gerekli olan bir ihtiyacı için çaba sarfettiğini gördük mü? Görmedik. Bir telefonun daha iyi çekmesi demek, o şebekenin çok daha fazla satması demektir. Bunun için de gerekli olan ne varsa
yapılmaktadır. Gerekli olan neler yapılıyor peki? Yeni yeni baz istasyonları kuruluyor. Kurulan her yeni baz istasyonu
radyasyon demek, ölüm demek.
Halk kendi çabalarıyla kurulan baz
istasyonlarını yıkmaya çalışıyor. Ne yapıyor, elektirik bağlantısını kesiyor;
ne yapıyor eline balta alıp baz istasyo-

nuna vuruyor. Çünkü biliyor orası
ölüm istasyonu demek.
Halka gözdağı vermek için baz istasyonunun kurulacağı köylere yüzlerce kişilik güvenlik korumasıyla gidiyorlar. Trabzon Solaklı vadisinde bir
jandarma komutanı, halkın tepkisine
karşı "Gerekirse 49 yıl bu vadiden çıkmayız da bu şantiyeyi gene kurarız."
diyor. Açık açık tekellere uşaklık yaptıklarını sergiliyorlar. Onlar uşaklık
yaparken halk direnişle karşılık veriyor.
Baz istasyonları şehir dışına kurulursa insan sağlığına etkisinin daha
azalacağı için istasyonları şehir dışına
kurmayı planlıyorlar.
İletişim hakkının engellendiğini
öne süren telefon şirketlerinin yöneticileri baz istasyonlarının şehir dışında
kurulmamasının gerekçesini şöyle açıklıyor; "Eğer baz istasyonları şehir dışına çıkarılırsa, güvenlik birimlerinin
terörle mücadele, kaçırılan veya kaybolan vatandaşlarımızın izini bulmak
dahil, güvenlik açısından da ciddi sorunlar yaşanacak."
Ama bunun yanında baz istasyonlarının kurulduğu yerde insanlar kanserden ölsün. Burada çelişki var. Burada

gerçekten de halkı düşünmek var mı? Tabii yoktur. Onlar değil mi telefonun insan sağlığına zararlarını anlatan, yakınımızda bile olmasının tehlike demek olduğunu söyleyen. Evet, bir yandan iletişimi kolaylaştırıyoruz; bir yandan da
halkı yavaş yavaş öldürüyoruz diyorlar.
Bunu sözlü olarak söylemiyorlar ama
yaptıkları bunu gösteriyor.
Telefon kullanımında Türkiye'nin
dünyanın dördüncüsü olduğu açıklandı. Her yıl Türkiye'ye ortalama 16
milyon adet yeni telefon markası ithal
ediliyor. Bu ne demek peki? Bu, daha
fazla baz istasyonunun açılması anlamına geliyor. Çünkü ne kadar çok telefon kullanıcısı olursa, o kadar çok şebekelere ihtiyaç duyulacaktır. Türkiye'de
2011 yılından beri 45 bin baz istasyonu kurulmuştur. Türkiye'de bilgi ve
iletişim sektörünün toplam büyüklüğü
32 milyor dolar. GSM sektörünün payı
15 milyar dolar.
Köylerimizde ve mahallelerimizde
baz istasonları kurdurtmayacağız. Kurulan her baz istasyonunu kendi imkanlarımızla yıkacağız. İnsan sağlığına zararlı olan ve halktan gizli kurulmaya çalışılan baz itasyonlarını yıkalım.

şinin benim kardeşim olduğunu biliyor.
Şu saatte şu kişinin bürosuna gittiniz ne
amaçla?
Ben de soruyorum, bana bu soruyu
soran ahlak kime ait? Savcı bu dosyayı incelemiş olsaydı yine bana bu soruyu sorabilir miydi? Hangi ahlakla bir
insana kardeşinin evini ne amaçla kullandığı sorulabilir.
Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi'ne Hüseyin Özarslan'ı ve Zeki
Demir'i ziyarete gitmişim. Evet gittim.
2005 yılında “Ne ABD ne AB Bağımsız Türkiye” diye bir basın açıklamasına giderken oğlumu 18 yaşında tutukladılar. Sincan 1 No'lu F Tipi'nde 2,5
yıl tutsak ettiler. Ben de o zaman tanıdım Hüseyin Özarslan ve Zeki Demir'i.
2005'ten bugüne TAYAD'lıyım. İki
özgür tutsağın da arkadaş görüşçüsüyüm. Bunu Adalet Bakanlığı ve hapishane idaresinden gizli yapmıyo-

rum. Anayasal hakkımı kullanıyorum.
Anayasadaki haklarımı kullanmaktan
yargılanmam kadar hukuk dışı bir durum olabilir mi?
Şimdi ben soruyorum demokrasi
şovları yapan AKP'ye...
Hikmet Çetin, Korkut Eken...
Mehmet Ağar'ı ne sıfatla ve amaçla
ziyaret etti?
Fezlekede bol miktarda alan dinlemeleri yaptık diyorlar. 06.01.2012 tarihinde yine Ankara Haklar Derneği'nde bir toplantı yapmışız. Yukarıda
da söylediğim gibi en doğal hakkım bu
dernekte toplantı yapmak. Derneğin tüzüğü gereği de toplantıyı dernekte
yapmamız gerekir. Ama öyle bir dinleme yapmışlar ki, ne dernekte o tarihte
toplantı var ne de ben o tarihte Ankara'dayım. Bırakın Ankara'yı, Türkiye'de değilim.
Dosyamda ne var ise bana suç ola-

rak yüklemeye çalıştıkları hepsi yasal
haklarımı ifade ediyor.
Ankara Emniyeti benden, anayasal
haklarımı kullandığım için öç almaktadır.
Şimdi soruyorum 12 Eylül'ü yargılıyoruz diyenlere. Yasal üyesi, başkanı olduğumuz derneğe girip çıkmaktan
tutuklandığımız bu günlerde siz hangi
demokrasiden bahsediyorsunuz? Bu
tutuklamalar bir komplodur, amacı ise
anayasal hakkımız olan basın açıklaması, yasal derneklerimizi sahiplenmemiz ve AKP’nin yalanlarını yüzlerine söylememizdir.
Mektubuma burada son verirken
sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

“Utanç Müzesi̇” Deği̇l, Adalet
İsti̇yoruz! Hesap Soruyoruz!
Zillet (boyun eğmek) bizden uzaktır.
İmam Hüseyin

Sivas’ta Madımak Oteli’nde 2
Temmuz 1993 tarihinde, 2’si otel çalışanı olmak üzere 35 insanı diri diri
yaktılar. Etrafa yayılan sadece yanık
et kokusu değildi. Asıl yayılmak istenen korkuydu…
Sivas katliamı,
1990’ların başından
itibaren infazlarla, işkencelerle, kaybetmelerle devrimci mücadeleyi bastırmaya
çalışan oligarşinin
halka, özel olarak da
Alevi halka gözdağıydı. Sivas katliamı
aynı zamanda, halkın
mücadelesini durduramayanların, halkı
birbirine düşürme planıydı.
Polisin, askerin, hükümetin gözleri
önünde, onların onayıyla, gerici,
faşist bir güruh tarafından kuşatılan
33 insanımız, diri diri yakıldı. Sivas’taki yerel gerici gazeteler, katliam
öncesinde “Aziz Nesin dinimize küfrediyor... din elden gidiyor... Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız” başlıklarıyla provokasyonu
hazırladılar. Saldırının açıklaması
“Halk tahrik olmuştu”, “halkın hassasiyetlerine dokunulmuştu”! diye
yapıldı.
Sivas katliamı gerçekleştirildiğinde iktidarda DYP-SHP koalisyon
hükümeti vardı. Başbakanlık koltuğunda DYP’li Tansu Çiller, Başbakan Yardımcılığı’nda Erdal İnönü, Cumhurbaşkanlığı makamında
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ise Süleyman Demirel oturuyordu.
Halkçı olduğunu söyleyen ve Alevi
halkımızın oylarına da her daim talip
olan SHP de iktidardaydı…
Demirel, saldırı başladığında yerel
yetkililere “halkla polisi karşı karşıya
getirmeyin” talimatını verdi. Katliamdan sonra yaptığı açıklamalarda
da şunları söyledi: “Olay münferittir.
Ağır tahrik var. Bu tahrik sonucu
halk galeyana gelmiş... Güvenlik
kuvvetleri ellerinden geleni yapmış-

lardır... Karşılıklı gruplar arasında
çatışma yoktur.”
Katliamın neden yapıldığını unutmamalıyız. Ve düşmanlarımızı da…
İsimler değişebilir, oyunlar değişebilir,
dün katliam yaparlar bugün çalıştay,
dün yakarlar-tararlar bizi, bugün Madımak’ı Bilim ve Kültür Merkezi
yapıp katillerimizin adıyla şehitlerimizin künyelerini yanyana koyarlar.
Katillerimizi unutmamalıyız.
Unutmak kabullenmektir. Unutmak
teslim olmaktır, uzlaşmaktır. Düşmanlarımızın kanlı ellerini sıkmamalıyız.
2 Temmuz 2012’de Sivas’ta yapılan anmaya CHP milletvekilleri de
katıldı. Onların bulunması gereken
yer bizim yanımız değildir, onlar da
hesap vermesi gerekenlerin safındadır.

SHP iktidardayken yapılan katliamı
izlemiş, onay vermiştir. CHP, SHP’nin
devamcısıdır. Alevilerin ezilmişliklerini kullanmak isteyen, Alevilerin
duygularını sömüren CHP’lilere bu
yazımızda değinmeyeceğiz. Bu yazımızda, Madımak’ın utanç müzesi
yapılmasını ele alacağız.
Diyelim ki 33 insanımızın yakıldığı yer utanç müzesi oldu yarın…
Ne olacak? Yüreklerimizde yanan
hesap sorma isteği soğuyacak mı?
İçimizdeki yangın
sönecek mi? Şehitlerimizin hesabını
sormuş mu olacağız? Katillerimiz
kendilerini bize affettirmiş mi olacak? Eğer Madımak utanç müzesi
olursa biz ne kazanacağız?
Başka bir deyişle, 33 insanın
canının karşılığı
bir utanç müzesi midir?
Katillerimiz serbest…
Dava zamanaşımına uğratıldı…
33 canımız diri diri yanarken, yakanlar tutuklanmadan yıllarca yaşayıp
kendi memleketlerinde toprağa bile
gömüldüler.
Sivas’a anmaya gitmek istedik,
yollarda durdurup işkencelerle gözaltına aldılar. Şehitlerimizin yangınına
sıkmadıkları suyu, onları anmak isteyenlerin üzerine sıktılar. Katillere
kalkmayan coplar, Alevilerin sırtına
indi bir bir… Ve biz sadece “utanç
müzesi” istiyoruz diyeceğiz öyle mi?
Müze talebi, katillerden hesap sorulmasının önünü kesmek içindir.
Bu talebi savunmak bir aldatmacaya
ortak olmaktır.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
Katillerden hesap sorulmadıktan
sonra müzede ne sergilenebilir ki
yüreğimizi soğutsun? Bu talep, adaletten, hesap sorma anlayışından
uzak, sivil toplumcu bir taleptir.
Tarih yaşarken, katliamlar sürerken müze olmaz. Hala kapılarımızın üzerini işaretlemeye devam
ediyorlar…

için kullanılmaktadır. Buna alet olmamalıyız.
Müzenin yapılmasını katillerimizden istemek de ayrıca tartışılacak
bir konudur. Katillerimizle şehitlerimizin isimlerini yanyana yazanlardan nasıl bir müze kurmalarını bekliyoruz?

Biz örgütlenip hesap sormadıkça,
bizi katledenlerle mücadele etmedikçe
katliamlar da devam edecektir. Müze
gibi çok geri olan bir talep bizim ihtiyaçlarımıza cevap veremez.

Katiller hesap verir! Halkın adaleti
böyle işler. Halklar da önce hesap
sormalıdır ki, gerçekten müzesi yapılabilecek bir tarihi olsun. Aksi kolaycılıktır, yetinmeciliktir, düzen içinde çözüm arayışıdır.

Müzeler eski ve değerli şeylerin
sergilendiği yerdir. Bizim için değerli
olan şehitlerimizin anısına sahip çıkmaktır. Onların hesabı sorulmadan
müze istemek çok geri bir taleptir.
Ve Alevilerin öfkesini törpülemek

Bu yüzden talebimiz utanç müzesi değil, katillerden hesap sorulması olmalıdır. Örgütlenmeliyiz ki,
katliamlar tekrar yaşanmasın. Yoksa
egemenlerin böl-parçala-yönet taktiği
hala devam etmektedir.

Halk Düşmanları
Saldırdıkça Bizler
Daha Çok
Güçleneceğiz!

ceğiz!” denildi.
11 kişinin katıldığı eylemde “Yürüyüş Halktır Susturulamaz”, “Yürüyüş Çalışanları Serbest Bırakılsın”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Ankara’da 27 Haziran ve 29 Haziran günlerinde de Dev-Genç’liler
tarafından Yüksel Caddesi’nde masa
açılarak, Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Toplam 20 dergi ve 1 tane de
Grup Yorum 25. Yıl Konser DVD’si
halka ulaştırıldı.
30 Haziran günü de Dikmen Mahallesi’ne giden Dev-Genç’liler burda
da 2,5 saat süren bir çalışma ile esnaflara ve mahalle halkına 28 dergi
dağıttılar.

Ankara
29 Haziran günü, Ankara Sakarya
Caddesi'nde Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için
her hafta yapılan eyleme devam edildi. Yürüyüş dergisi çalışanlarının
keyfi gerekçeler ile 19 aydır tutuklu
bulunduğunun, AKP'nin halka-devrimcilere nasıl saldırdığının anlatıldığı
eylemde, “Devrimci basın 26 yıldır
hiçbir zaman susmadı, susmayacak!
Devletin hiçbir baskısı bizi dergimiz
Yürüyüş'ü okumaktan alıkoyamayacak. Halk düşmanları saldırdıkça
bizler daha çok güçleneceğiz. Kesintisiz “Yürüyüş”ümüze devam ede-

Mersin
Mersin’in gecekondu mahallesi
Demirtaş’ta Dev-Genç’liler, 28 Haziran günü Yürüyüş dergisinin ta-

İşkenceci ve Yalancı Bursa Polisleri
Ertan Çelik’i Gözaltına Aldı!
23 Haziran’da polis tarafından kaçırılarak işkence
yapılan Ertan Çelik, 3 Temmuz günü de gözaltına alındı.
3 Temmuz’da sabah saatlerinde ailesi tarafından telefonla
aranan Ertan’a babasının kalp krizi geçirdiği söylendi.

Ders çıkarılmayan tarih, gelişmenin önünde bir engel haline gelir.
Aleviler, aydınlar bunun muhasebesini
yapmak zorundadır.
Diri diri yakanlar ve yaktıranlar,
iktidardadırlar. Oligarşi katletmeye
devam ediyor. O günden bu yana,
hapishanelerde katledip, diri diri
yakmadılar mı? İnfazlarda kanımızı
dökmediler mi? Düşüncelerimizi,
inançlarımızı, örgütlenmelerimizi yok
etmek için zulüm üstüne zulüm uygulamıyorlar mı? Sivas’ı unutmayalım. Sivas’ın gösterdiğini görelim.
Unutmak ve unutturmak, oligarşinin değişmez bir politikasıdır.
Ama unutturamazlar, buna izin
vermemeliyiz. Unutmadığımızı, emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
iktidarına karşı mücadele ederek gösterelim.
nıtımını yaptılar. Mahalle halkına,
Engin Çeber’in Yürüyüş dergisi satarken gözaltına alınıp, katledildiği
ve Yürüyüş dergisinin de işkencecileri teşhir ettiği için keyfi ve hukuk
dışı kararla bir ay süreyle kapatıldığı
anlatıldı. 1,5 saat süren dergi satışında
50 dergi halka ulaştırıldı.
1 Temmuz’da ise Mersin’in Adanalıoğlu Köyü’nde Dev-Genç’liler
tarafından Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Dev-Genç’liler yaptıkları
konuşmalarda halka, İstinye Karakolu’na yapılan eylem ve cezalandırmalarla Engin Çeber’in hesabının
sorulduğunu, sorulmaya devam edileceğini anlattılar. Tarımla, seracılıkla
geçimini sağlayan köy halkının sorunları dinlendi. 14 Temmuz’da Kazanlı’da düzenlenecek olan 3. Evvel
Temmuz Festivali’nin de çağrısı yapıldı. 33 adet derginin ulaştırıldığı
köy halkı, Dev-Genç’lileri tekrar
beklediklerini söylediler.

Bunun üzerine eve giden Ertan Çelik polis tarafından
gözaltına alındı. Polisle işbirliği yapan ailenin, Ertan
Çelik’i gözaltına aldırdığı öğrenildi. Görükle Karakolu’na
götürülen Çelik, evindeki 3 Yürüyüş dergisinden birinin
toplatması olduğu gerekçesiyle ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldı.
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Sivas’ta Yakan da Aklayan da Devlettir!

Davamız Mahşere Kalmayacak!
Esenyurt
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta
Madımak Oteli’nde katledilenler, 2
Temmuz günü Esenyurt-Kıraç Kuruçeşme’de düzenlenen törenle anıldı.
Kuruçeşme Halk Komitesi tarafından
düzenlenen anmanın hazırlıkları haftalar öncesinden başlatılmıştı. Kıraç
ve Kuruçeşme mahallelerinde, masa
açılarak, bildiri dağıtımından ozalit
ve pankart asımına kadar kitle çalışması
yapılmıştı. 2 Temmuz günü anmanın
yapılacağı alanın önünde yeniden
masa açılarak ve mahallede megafonlu
çağrılar yapılarak son ana kadar çalışmalar devam etti.
Saat 20.30’da mahalle girişinden
“Sivasta Yakan da Aklayan da Devlettir-Kuruçeşme Halk Komitesi” imzalı pankartla yürüyüşe başlandı. Yürüyüş sırasında “Sivas Katliamı’nın
üzerinden 19 yıl geçti. Devlet bu davada zaman aşımı kararı verdi, biz bu
davada zaman aşımı kararını kabul
etmiyor, asıl suçluların cezalandırılmasını istiyoruz.” denilerek konuşma
yapıldı.
Anma, semah gösterisiyle başladı.
Ardından bir konuşma yapılarak, “Sivas’ta otel odalarında hapsedilip hunharca katledildiler, biz bu katliamı
Dersim’den, Kızıldere’den, Maraştan,
Çorum’dan, Gazi’den, Uludere’den,
19 Aralık hapisaneler katliamından
ve bugünkü hapisanelerden biliyoruz”
denildi. 2 Temmuz katliamını anlatan
tiyatro oyunu canlandırıldıktan sonra
sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından
Grup Gölgedekiler sahneyi aldı ve
türkülerini seslendirdi. Sonrasında
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“Gün Tutuşur” şiiri okundu. Son olarakta Sevgi Arslan sahne aldı. Arslan
da halk türküleri seslendirdi. 600 kişinin katıldığı anmada, yıkımlara, yozlaşmaya, açlığa ve yoksuluğa karşı
“Birleşelim direnelim kazanalım” çağrısı yapıldı.

İkitelli
2 Temmuz günü İkitelli’de de anma
yapıldı. İkitelli Halk Cephesi'nin çağrısıyla, İkitelli Cemevi önünden başlanarak, Perşembe Pazarı ve Mehmet
Akif Mahallesi Kemalpaşa Caddesi
güzergahında yürüyüş yapıldı.
“Davamız Mahşere Kalmayacak
Katillerden Hesap Soracağız” pankartının taşındığı ve 300 kişinin katıldığı yürüyüşte,“Aleviyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Davamız Mahşere
Kalmayacak”, “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Sivas’ı Unutma Unutturma”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş” sloganları atılırken; İkitelli
halkı alkışlarla destek verdi.
Yürüyüşün bitiminde, Sivas’ta yaşamını yitirenler ve tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla
başladı anma programı. Halk Cephesi
adına yapılan açıklamanın ardından,
İkitelli Özgürlükler Derneği müzik
grubunun türküleriyle devam etti.
Eyüp Haklar Derneği müzik grubu,
Grup Özlem ve ardından Mahir, Koray,
Ayhan isimli mahallelilerin hep birlikte
söylediği türkü ve deyişlerden sonra
Sivas katliamını anlatan sinevizyon
gösterimiyle program sona erdi. Anma
programına 750 kişi katıldı.

Sivas Katliamı Hepimizin
Gözleri Önünde Alenen
İşlenmiş Bir İnsanlık
Suçudur
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi de 2 Temmuz tarihli
yazılı bir açıklama yaparak, Sivas
Katliamı’nı unutturmayacaklarını söyledi. Açıklamada,
“Katliam sonrası açılan dava 19
yıl sonra zamanaşımı ile bitirildi. Davanın 1 numaralı sanığı, Emniyet Müdürlüğü’nden sadece 100 metre mesafede bulunan evinde gül gibi yaşadı
ve tüm aramalara karşın(!) tam 18 yıl
bulunamadı. Davanın 7 firari sanığı,
uluslararası tutuklama müzekkereleri,
adli yazışmalar başta olmak üzere
devletin tüm çabalarına karşın(!) bulunamazken uluslararası ticarette üstün
başarılar gösterdiler, büyük sermayedarlara dönüştüler. Sanık avukatları,
devlet ve bürokraside hızla yükseldiler;
Bakan, milletvekili ve Anayasa Mahkemesi üyesi oldular. Ve şimdi tam
19 yıl sonra zamanaşımına sığınıp
bize unutun diyorlar. Bir kez daha
kendilerini onları hiç yalnız bırakmayan yargının şefkatli kollarına bırakıyorlar. Münferit ile başlayan sözlerine,
katiller cezalandırıldı, hukukun gereği
sözlerini ekleyerek, komplo teorilerine,
sahte gözyaşlarına sığınarak unutun,
diyorlar… Sivas Katliamı hepimizin
gözleri önünde alenen işlenmiş bir
insanlık suçudur. Asla halka karşı suç
işleyenlerin unutulmasına, cezasız bırakılmasına, aklanmasına izin vermeyeceğiz” denildi.
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Bu Çağrı Ergene'ye Sahip Çıkma Çağrısıdır!
Ergene’yi Emperyalizmin Çöplüğü
Yapmalarına İzin Vermeyelim!
Trakya Halk Komitesi, “Uzunköprü’den Ankara’ya Uzun Ergene Yürüyüşü”nde Muratlı Beldesi’nden sonra
Ballıhoca, Aşağısevindik, Yukarısevindik, Kırkkepenek, Sarılar, Esenler,
Kırkkaragöz köylerinde çalışmalarını
yürütüp Ulaş Beldesi’ne ulaştılar. O
gece orada konaklayıp, sabahında
Çorlu Sağlık Mahallesi’ne vardılar.
Sağlık Mahallesi’ndeki Çorlu Organize
Sanayi Arıtması önünde bir açıklama
yapıldı. Açıklamaya 25 kişi katılırken,
Ergene İnsiyatifi de Trakya Halk Komitesini karşılayarak, açıklamaya destek verdi. Ardından Çorlu merkeze
“Ergene Bizimle Temiz Akacak”,
“Köylüyüz Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarıyla yüründü. Buradaki yürüyüşe yine Ergene İnsiyatifi de destek
verdi. Çorlu merkezde belediye önünde
halka yönelik yapılan konuşmalarla
kampanya duyurularak 1 saat süreyle
imza masası açıldı.
Yürüyüş sırasında geçilen köylerde ve Çorlu merkezde belediye önünde açılan masayla
birlikte, yürüyüşün bu bölümünde toplamda 1000’e yakın
imza toplanırken; genel toplamda imza sayısı 13.000’i
buldu.
Komite gönüllüleri, 1
Temmuz günü öğlen saatlerinde Çerkezköy’e vardılar
ve belediye önünde bir açıklama yaparak, yürüyüşü ve

kampanyayı halka anlattılar. Açıklamaya 35 kişi katılırken; TKP, DEVLİS, PSAKD ve BDP de eyleme
destek verdi. Aynı günün akşamı
Çerkezköy Sinema Salonu’nda TKP
ve PSAKD’nin ortaklaşa yaptığı anmaya katılındı. Burada da Trakya
Halk Komitesi’nin mesajı okundu.
2 Temmuz günü tekrar yola çıkıldı.
Komitenin önündeki ilk durak Silivri
olacak. Silivri’de açıklama yapılarak
İstanbul’a yürünecek. 6 Temmuz
günü İstanbul’da yapılacak eylemin
ardından, 7 Temmuz günü de Ankara’ya doğru yola çıkılacak.
Uzun yürüyüşe, İstanbul’da Halk
Cephesi de 3 Temmuz’da Şişli Cevahir Alış Veriş Merkezi önünde yaptığı eylemle destek verdi. “Ergene
Trakya’dır Emperyalizmin Çöplüğü
Olmayacaktır! Halk Cephesi” pankartı
açılan eylemde Halk Cephesi adına
Nagehan Kurt açıklama yaptı.

Kurt, Trakya’nın hayat kaynağı Ergene Nehri'nin, artık bölgeye kirlilik
ve hastalık getirdiğini belirterek, Trakya
Halk Komitesi gönüllülerinin uzun
yürüyüşünden söz etti. Ve "Ergene
Nehri'nin bugünkü durumunu kabul
etmiyoruz. Ergene Nehri fabrikaların
çöplüğü haline getirilmiştir. Tekeller
daha fazla kar etmek için gereken önlemleri almıyor, fabrika atıklarını Ergene
Nehri'ne bırakıyor. İnsanların sağlığını
hiçe sayıyor, bereketli topraklarımızı
çöle çeviriyor. Ergene Nehri halktır.
Kirletenlerden bunun hesabını soracağız. Adım adım arşınladığımız Ankara’ya kadar köy köy gezerek herkese
kirletenlerin kim olduğunu anlatacağız.
Konuya duyarlı olan tüm kişi ve kurumları eylemlerimize destek olmaya
çağırıyoruz” diye konuştu.
Uzun yürüyüşle Trakya'dan gelen
gönüllülerle birlikte 6 Temmuz'da
Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde
imza masası açılacağı ve ardından
meşaleli yürüyüş yapılacağı
da duyuruldu.
Eyleme 30 kişi katıldı,
çevredeki insanlar da ilgi
gösterdi. Eylem “Halkız
Haklıyız Kazanacağız",
"Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz", "Ergene
Trakya’dır Trakya’nın Olacak", "Direne Direne Kazanacağız” sloganları ile
sona erdi.
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Yıkıma, Soyguna, Sürgüne
Hayır Diyoruz
Halk Komiteleri 4-8 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süresince,
AKP'nin yıkım saldırısını protesto
etmek için İstanbul'daki AKP ilçe
binalarına yürüyüş düzenleyip, eylem
yapacak.
AKP iktidarına halkın gücünü
göstermek için, yapılacak eylemlerde
AKP ilçe binaları önünde halk kürsüleri kurularak, halkın talepleri anlatılacak.
Halk Komiteleri tarafından yürüyüşle ilgili yapılan duyuruda, "AKP
iktidarı İstanbul’da 1 milyon evi yıkacağını söylüyor. Evlerimizin, mahallelerimizin yıkılmasına izin vermeyeceğiz! Tüm halkımızı, barınma
hakkını savunmak için bu yürüyüşe
katılmaya çağırıyoruz." denildi.
Halk Komiteleri'nin 4 Temmuz’da
başlatacağı yürüyüşün çağrısı için
28 Temmuz günü Okmeydanı’nda
bildiri dağıtımına çıkıldı. Yapılan
konuşmalarla AKP’nin halk düşmanı
olduğu ve yıkımlarla yoksul halkı
evsiz bırakacağı anlatıldı. Perşembe
pazarında yapılan çalışmada toplam
bin bildiri halka ulaştırıldı ve yıkımlar
için yapılacak yürüyüşe çağrı yapıldı.
3 Temmuz günü de Okmeydanı
ve Örnektepe’de “Yıkıma Soyguna
Sürgüne Hayır Demek İçin Yürüyoruz” adlı yürüyüşün çağrısı yapıldı.
Okmeydanı’ndan başlayan bildiri
dağıtımı Grup Yorum şarkıları eşliğinde yapıldı. Yaklaşık 250 adet bil-
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dirinin dağıtıldığı çalışma iki saat
sürdü.

Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız!
Cepheliler, 3 Temmuz akşamı
saat 21.30 sıralarında Alibeyköy Sayayokuşu Gülpa Meydanı’nda yıkımlara karşı molotoflu eylem yaptılar. "Umudun Adı DHKP-C", "Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız", "Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş", "Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede" sloganlarının atıldığı eylemde; "Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız - Cephe" pankartı Gülpa
Meydanı’na asıldı. Eylem atılan sloganlarla bitirildi.

Halk Komiteleri'nin
"Yıkıma, Soyguna,
Sürgüne Hayır Demek
İçin Yürüyoruz!"
Yürüyüşünün Programı:
4 Temmuz Çarşamba
-12:30’da Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda toplanma.
-13:00’da Sütlüce’deki AKP İl
Başkanlığı’na yürüyüş başlayacak.
-13:30’da Sütlüce’deki AKP İl
Başkanlığı önünde basın açıklaması
ve yıkımlarla ilgili skeç.
-14:00’da Sütlüce’den Eyüp AKP
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binasına yürüyüş.
-15:00’da Eyüp AKP binası önünde basın açıklaması.
-15:30’da Eyüp AKP binası önünden Gazi Mahallesi’ne otobüslerle
geçilecek.
-16:00’dan 17:00’a kadar Gazi Mahallesi’nde yemek molası verilecek.
-17:00’da mahalle içinde yürüyüş
yapıldıktan sonra Cebeci’deki Sultangazi AKP binası önüne yürünecek.
-18:00’de Cebeci’deki Sultangazi
AKP binası önünde basın açıklaması.
-18:30’da Sultangazi AKP’den
Alibeyköy’e gidilecek.
-19:30’da Alibeyköy Veysel Karani Camii önünde toplanılacak ve
mahalle içinde yürüyüş yapılacak.
-20:00’da Karadolap Mahallesi
Erkılıç Parkı’nda yemek ve program.
-Erkılıç Parkı’nda çadırlar kurulacak ve burada konaklanacak.
5 Temmuz Perşembe
-08:00’da Alibeyköy Erkılıç Parkı’nda kahvaltı.
-10:00’da otobüslerle Altınşehir’e
yola çıkış.
-12:00’de Altınşehir Sonevler’de
toplanılıp mahalle içinde yürüyüş
yapılacak.
-12:45’de Altınşehir Bayramtepe
Meydan’da basın açıklaması.
-13:00’da otobüslerle Zeytinburnu’na geçilecek.
-14:00’da Zeytinburnu AKP binası
önünde basın açıklaması.

-14:30’da Zeytinburnu AKP’den
otobüslerle Tozkoparan’a geçilecek
-14:45’de Tozkoparan Birlik Spor
Kulübü önünde toplanıp mahalle
içinde yürüyüş yapılacak.
-15:15’de Tozkoparan 75. Yıl
Parkı’nda basın açıklaması yapılıp
yemek için mola verilecek.
-16:15’de Esenler AKP binasına
yürünecek.
-17:00’da Esenler AKP önünde
basın açıklaması.
-18:00’da Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yürüyüş yapılacak.
-19:00’da Çiftehavuzlar Parkı’nda
yemek ve program.
6 Temmuz Cuma
-08:00’da Esenler Çiftehavuzlar
Parkı’nda kahvaltı.
-10:00’otobüslerle Sarıyer Dağevleri’ne yola çıkış.
-12:00’da Dağevleri 2 Temmuz
Parkı’nda toplanma ve mahalle içinde
yürüyüş.
-12:30’da Dağevleri 2 Temmuz
Parkı’na dönülerek yemek molası
verilecek.
-13:30’da otobüslerle Ferahevler’deki Sarıyer AKP binasına geçilecek.
-14:00’da Sarıyer AKP binası
önünde basın açıklaması
-14:30’da Küçük Armutlu’ya geçilecek.
-19:00’da Armutlu Cemevi’nde
yemek ve program.
7 Temmuz Cumartesi
- 08:00’da Armutlu Cemevi’nde

kahvaltı.
- 09:00’da otobüslerle Beykoz
Paşabahçe’ye yola çıkış.
- 11:00’da Paşabahçe Ferit İnal
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Lisesi önünde toplanma ve meydana
yürüyüş.
- 11:20’de Paşabahçe Meydan'da
basın açıklaması.
- 11:30’da otobüslerle 1 Mayıs
Mahallesi’ne gidilecek.
-12:30’da 1 Mayıs Mahallesi’nde
Cennet Düğün Salonu önünde toplanma ve Atakent’e yürüyüş olacak.
-13:30’da Atakent’te basın açıklaması yapılıp otobüsle Sultanbeyli’ne
geçilecek.
-14:00’te Sultanbeyli Cemevi’nde
yemek molası verilecek.
-15:00’te Sultanbeyli Cemevi’nden başlanarak mahalle içinde
yürüyüş yapılacak.
-15:30’da Sultanbeyli Cemevi
önünde basın açıklaması yapılacak.
-Basın açıklamasından sonra otobüslerle Gülsuyu’na geçilecek.
-16:30’da Gülsuyu son durakta

toplanılacak ve Maltepe AKP’ye yürünecek.
-17:30’Maltepe AKP önünde basın
açıklaması yapılacak ve tekrar Gülsuyuna gidilecek.
-19:30’da Gülsuyu Emek Caddesi
Birol Karasu Etkinlik Alanı’nda akşam yemeği ve program olacak. Bu
alanda konaklanılacak.
8 Temmuz Pazar
-08:00’da 30’da Gülsuyu Emek
Caddesi Birol Karasu Etkinlik Alanı’nda kahvaltı.
-09:00’da Çayan Mahallesi’ne
otobüslerle yola çıkıacak.
-12:00’da Çayan Mahallesi’ndeki
Hüseyin Aksoy Parkı’nda toplanılacak
ve mahalle içinde yürüyüş olacak.
-12:30’da Dilan Kafe önünde basın açıklaması olacak.
-13:00’da Hüseyin Aksoy Parkı’nda yemek molası.

Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemelerinin Kapatılması
Göstermeliktir, Uygulamada
Değişen Bir Şey Olmayacaktır!
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Özel
Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nin 1 Temmuz günü
TBMM’den geçen önerge ile kapatılması hakkında
yazılı bir açıklama yaptı. 2 Temmuz tarihli açıklamada,
daha önce DGM’lerin kapatılması gibi, ÖYACM’lerin
kapatılmasının da sadece tabela değişikliği olduğu vurgulandı.
2 Temmuz günü yapılan açıklamada, “AKP’nin günlerdir kapatılacağını açıkladığı bu mahkemeler özelinde
‘dağ fare doğurmuştur.’ AKP, devlet içi iktidar çekişmeleri
içerisinde kendi işine yarayacak tarzda bir düzenleme
yaparak, sözde Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’ni
kapatmıştır. Halka düşman bir hükümet olan AKP’nin,
halkı susturmaya ve yok etmeye yönelik işlevi olan bu
tür mahkemeleri kaldırması zaten beklenemeyecektir.
Yapılan değişiklik hiçbir şekilde kabul edilemezdir.”
denildi.
Hak ve özgürlüklere karşı hazırlanmış her türlü özel
yargı usullerinin, olağan üstü yargı yerleri ve terörle
mücadele yasalarının tamamen kaldırılması gerektiğinin
belirtildiği açıklama, “Bu mahkemelerde bugüne kadar
alınan tüm mevcut kararlar ortadan kaldırılmalıdır” denilerek bitirildi.
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-14:00’da Kağıthane AKP binasına
yürüyüş başlayacak.
-14:30’da Kağıthane AKP binası
önünde basın açıklaması olacak.
-15:00’da Kağıthane AKP binasından Şişli (Mecidiyeköy) AKP binasına yürünecek.
-16:00’da Şişli(Mecidiyeköy)
AKP binası önünde basın açıklaması
olacak.
-17:00’da Şişli Cevahir Alışveriş
Merkezi önünde basın açıklaması ve
Grup Yorum’un da katılacağı bitiş
programı olacak .
YIKIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ!
EVİMİZİ YIKANIN VİLLASINI
YIKARIZ!
YIKIMLARA KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!
İŞGALCİ DEĞİLİZ HALKIZ,
BU VATAN BİZİM!
HALK KOMİTELERİ

Zulme Teslim Olmayarak
Direnişi Büyüteceğiz!
Mersin’de Halk Cepheliler, her hafta olduğu gibi
30 Haziran günü de, Halk Cephesi’ne yönelik 14 ilde
yapılan operasyonlarda tutuklanan arkadaşları Volkan
Baran, Sevgi Şah, Cem Tokucu, Niyazi Harnupoğlu,
Sinan Beşiroğlu ve İbrahim Saygılı’nın serbest bırakılması için Taş Bina önünde basın açıklaması ve
oturma eylemi yaptılar. Açıklamada "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Devrimci Tutsaklar Serbest
Bırakılsın”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.
Yapılan açıklamada “AKP iktidarının tüm çabaları
boşuna. Susmayacağız! AKP'nin gayri-meşru olduğunu,
Türkiye'de adalet olmadığını, halkı adaletsiz bıraktığını
haykıracağız. Bu ülkenin en onurlu evlatları olan devrimcileri sahiplenmekten vazgeçmeyeceğiz! Komplolar
ile tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar
Taş Bina önünde her Cumartesi saat 17.30’da ülkemizde
adaletin olmadığını teşhir etmeye devam edeceğiz”
denildi.
Yarım saatlik oturma eylemi süresince slogan atan,
türküler söyleyen Halk Cepheliler o esnada caddeden
geçen insanlara, dağıttıkları bildirilerle hukuksuz tutuklamaları anlattılar. 16 kişinin katıldığı, Partizan’ın
da destek verdiği eylem türkülerle ve alkışlarla sona
erdi.
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AKP Zulmüne Teslim Olmayacağız!
Mahallemize Sahip Çıkacağız!
Burası Nurtepe,
Burası Çayan,
Burası Güzeltepe!..
Bizeleri mahallelerimizden
söküp atamayacaksınız!
Bu mahalleleri biz kurduk!
Alçaklar, Korkaklar, Gece
saat 03.30’de AKP’nin
Zabıtaları iş makinalarıyla
iş yerlerimizi yıkmaya
geldiler!
İşçisiyle, memuruyla,
esnafıyla, gençliğiyle,
ev kadınlarıyla...
BİZ HALKIZ!
BU MAHALLELER
BİZİM!
DİRENECEĞİZ
SAVAŞACAĞIZ
KAZANACAĞIZ!
MAHALLELERİMİZİ
SİZE TERK
ETMEYECEĞİZ!

28 Haziran günü AKP polisi Nurtepe’de gece saat 03.30 sıralarında,
zabıta, iş makinaları ve kepçeler eşliğinde Sokullu Caddesi üzerinde
bulunan birçok işyerini herhangi bir
uyarıda bulunmadan, tebligat göndermeden yerle bir etti. Sokullu Caddesi üzerinde bulunan seyyar bir kokoreç arabası kullanılamaz hale getirildi. İki manav ve Meydan Kafe
içindekilerle birlikte yerlebir edildi.
Esnafın kulübe ve yapıları içerisindeki
alet ve malzemelerle harabeye çevrildi.
Aynı saatlerde Çayan Mahallesi’nde Nurtepe Haklar Derneği sivil
polis ve zırhlı araçlarla çevrilerek,
kapısı zorlanmaya, derneğin önünde
asılı olan flama indirilmeye çalışıldı.
Dernekte bulunan devrimciler, “İşkenceci Katil Polis, Varsa Cesaretiniz
Gelin”, “Katil Polis Mahallemizden
Defol!” sloganlarıyla, ellerinde sopalarla birlikte polisi kovdular. Kovulmayı gururlarına yediremeyen polisler, 15-20 dakika sonra 2 tane
akrep aracı olarak tekrar geldiler ve
megafondan “Çıkın dışarıya şerefsizler” diye bağırdılar. Devrimcilerin
müdahalesi sonucu ve mahalle halkının sokağa çıkmasıyla teşhir olan
işkenceci katil polisler, arkalarına
bakmadan kaçtılar.

Nurtepe’de yıllardır esnaflık yapan
insanların dükkanlarının yıkılması
AKP’nin halk düşmanlığını gözler
önüne serdi. İşyerlerine azgınca saldıran polis ve zabıtalar, işyerlerinde
bulunan masa ve sandalyeleri de
gasp ettiler. Yüzlerce polis, kepçe,
zırhlı araçlar ve zabıtaların gece
yarısı tekrar gelmesi de halktan ne
kadar korktuklarının ifadesi oldu.
Bu yaşananlar üzerine 28 Haziran
akşamı Nurtepe-Güzeltepe halkı Vartolular Derneği önünde toplanarak
Sokullu Caddesi’nde yürüyüş düzenlediler. Nurtepe’deki tüm esnaflar
da yaşanan saldırıyı protesto etmek
için kepenk kapatarak yürüyüşe katıldılar.
Eylemde “AKP Zulmüne Teslim
Olmayacağız! Mahallemize Sahip
Çıkacağız!-Nurtepe-Güzeltepe Halkı”
pankartı açıldı. Alkışlarla başlayan
yürüyüşte; “Yaşasın Devrimci Dayanışma!”, “Nurtepe Faşizme Mezar
Olacak!”, “Katil Polis Mahalleden
Defol!”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz!”,
“Esnafa Uzanan Eller Kırılsın!”, “Yıkımlara Karşı Omuz Omuza!”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber
Ya Hiç Birimiz!”, “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek!”, “Halkız Haklıyız Kaza-
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nacağız!” sloganları atılarak, AKP’nin
mahalle halkına yaşattığı zulüm anlatıldı.
Yürüyüşün sonunda, polis ve zabıtanın saldırısıyla işyeri yıkılan esnaflardan birisi yaptığı konuşmada,
“Bu birlik beraberliğimiz varken bizi
hiçbir şey yıldıramaz. Ben 25 senelik
esnafım. Burada birlik beraberliğin
bize verdiği güçle hayatta hiçbir şey
yıldıramaz. İsterse beni komple ailemle birlikte yaksınlar. Er yada geç,
bu zulüm bitecek. Bizim mahallemizde yapılan bu saldırı ve zulme
boyun eğmek bize yakışmaz. Biz de

buna karşı mücadele edeceğiz” dedi.
Ardından Nurtepe-Güzeltepe Halkı
adına bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, AKP polisinin
zabıta eşliğinde mahalledeki işyerlerine yaptığı saldırı anlatıldı ve bu
saldırının AKP’nin halkı ve mahalleyi
teslim alma saldırısı olduğu ifade
edildi. Nurtepe’nin devrimci bir mahalle olduğu ifade edilerek, polisin
ve zabıtanın yıkım saldırısının mahalleleri yok etme, teslim alma saldırısı olduğu anlatıldı.
1000 kişinin katıldığı eylem,

Komplolarla Tutuklanan
Devrimciler Serbest Bırakılsın!
24 Mart 2012 tarihinde AKP polisinini devrimcilere
yaptığı operasyon sonrasında gözaltına alınarak komplolarla tutuklanan altı devrimcinin serbest bırakılması
için yapılan eylemlerin 7.si 3 Temmuz günü yapıldı.
Ankara Adliyesi önünde başlayan eylemde yapılan
açıklamada “Kentsel Dönüşüm yalanlarıyla halkın evlerini
başlarına yıkmak isteyenlere karşı halkın yanında yer
almışlardı. Uydurma gerekçelerle tutuklanan Yürüyüş
dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için düzenlenen
eylemlere katılmış, pankartın önünden geçmiş, 26 Eylül
1999'da Ulucanlar Hapishanesi'nde katledilen tutsakları,
Mahir Çayan'ı anmışlardır. AKP polisi sadece bu gerekçeler
ile devrimcileri tutuklatamayacağını bildiği için hazırladığı
fezlekeyi yalanlar üzerine kurmuş, demokratik eylemleri
dahi yalanları ile birleştirmeye çalışmıştır” denildi.
Devamında ise AKP polisi ve yargısının devrimcilere
komplolar kurarak onları yıllarca tutsak tutmayı istediği

Halka Ulaşmamızı
Engelleyemezler
Tekirdağ’da 13-17 Haziran tarihlerinde Kiraz Festivali’nin 48.si yapıldı. Trakya Kültür Merkezi de festivalde

46

08 Temmuz 2012 / Sayı:21

“AKP, afet yasası, 2B yasalarıyla
evlerimizi, yaşam alanlarımızı sermayeye peşkeş çekiyor. AKP Alibeyköy, Çırçır, Karadolap ve Güzeltepe mahallelerinde 2000’e yakın binayı yıkmak istiyor. Gökkafes, Acarkent, Sulukule gibi hakkında yıkım
kararı olan villaları, gökdelenleri yıkmıyor. Fakat yoksul, emekçi halkımızın yaşadığı mahallemizde bir tezgaha bile tahammül edemiyor. Mahallemize yönelik bu yıkım saldırısını
lanetliyoruz. Emeğimize, evlerimize
sahip çıkacağımızı buradan tekrar
haykırıyoruz...” denilerek bitirildi.

belirtilerek,
“Ancak, tüm
bu oyunları
boşa çıkartacağız! Arkadaşlarımızı,
evlatlarımızı
AKP'nin
komplolarına
teslim etmeyeceğiz! Bu
halkın onurlu
evlatları devrimcileri tecrit hücrelerinden çekip alacağız!” denildi.
Eylemde “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”, “Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı.

stant açtı. 4 gün açık kalan stantta özgür tutsakların
yaptığı el ürünleri, Yürüyüş ve Tavır dergileri ile Haziran
ve Boran yayınlarına ait kitaplar sergilendi. “Dev-Genç’lileri Bitiremezsiniz” pankartının açıldığı standın iki ucuna
da kızıl bayraklar asılmıştı.
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Avrupa’da
Halkın Savaşçısı Erdal
Dalgıç Avrupa'da Halk
Cepheliler Tarafından Anıldı!
adet pullama ve yine aynı içerikte yazılamalar yapıldı.

Almanya-Stuttgart

İstinye Polis Karakolu’na yönelik
eylemde şehit düşen Erdal Dalgıç Avrupa'da yapılan eylemler ve düzenlenen
törenlerle anıldı.

Almanya-Berlin
Erdal Dalgıç'ı selamlamak amacıyla Berlin'de yazılama ve pullamalar
yapıldı. “DHKC Savaşçısı Erdal Dalgıç Ölümsüzdür, Katiller Cezasız Halk
Adaletsiz Kalmaz – Cephe” yazılı 200

Stuttgart'ta Halk Kültür
Evi'nde 24 Haziran günü Erdal Dalgıç için anma yapıldı.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada, halkın adaletinin savunucularının, halk düşmanlarından her türlü mücadele yollarına başvurarak hesap sordukları ve bundan
sonra da sormaya devam edecekleri
vurgulandı.
Konuşmanın ardından yapılan saygı duruşunda, Erdal Dalgıç nezdinde
tüm dünya devrim şehitleri anıldı.
Saygı duruşundan sonra “Türkiye’de
Adalet Yoktur Adaleti Biz Sağlayacağız” başlıklı açıklama okundu. Prog-

ramın devamında Erdal Dalgıç’ın anısına şiirler okundu. İlgiyle izlenen şiir
dinletisinin ardından, Erdal Dalgıç’ın
da canlandırıldığı bir mizansen sunuldu. Anadolu’da geçmişten bu yana
egemenlere karşı halkların kurtuluş
mücadelesinde yer almış halk önderlerini, devrimcileri konu alan gösteri beğeniyle izlendi. “Bize Ölüm Yok”
marşı hep bir ağızdan ayakta söylendi.
Yaklaşık 40 kişinin katıldığı anma,
verilen yemek ve helvayla son buldu.

Hollanda-Amsterdam
Amsterdam’da Halk Kurtuluş Savaşçısı Erdal Dalgıç için 1 Temmuz
günü yazılamalar yapıldı.
Duvar yazılamalarında "Umudun
Adı DHKP-C", "DHKC", "Cephe"
sloganları yazıldı.

Emperyalizmin Yoz Kültürü Bizi Teslim Alamayacak

Halk Kültürümüzü Yaşatacağız

Belçika-Liege
Belçika Halk Cephesi her sene olduğu gibi bu sene de halk pikniği düzenledi. Belçika'nın Liege şehrinde yapılan pikniğe gelenleri “Gücümüz Birliğimizdir Hoşgeldiniz - Belçika Halk
Cephesi" pankartı karşıladı. Hep birlikte yapılan kahvaltıdan sonra hazırlanan programa geçildi. Avrupa'da yaşayan halklarımızın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili karşılaştıkları sornlar üzerine konuşuldu. Bu sorunlara karşı örgütlü olmadan direnmenin mümkün olmadığı, bizi biz yapan değerlerimizin korunamayacağına vurgu yapıldı. Belçika devletinin 2
yıldır morgda bekleterek, ailelerine teslim etmediği Aygün kardeşlerin cenazelerini ve ailenin durumunu anlatan
Halk Cephesi temsilcisi, cenazelerin
alınması için mücadele çağrısında bulundu. Ve son olarak Engin Çeber'in hesabını sormak için şehit düşen Erdal
Dalgıç anlatıldı. Pikniğe yaklaşık 150

kişi katıldı.

Fransa-Nancy
Fransa’nın Nancy şehrinde, 24 Haziran günü düzenlenen pikniğe tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı.
Daha sonra, DHKC’nin, “Türkiye’de Adalet Yoktur! Biz Sağlayacağız!” başlıklı, 389 nolu açıklaması
okundu ve ardından ülkemizdeki faşizmin halka saldırısı ve Cephe'nin mücadelesi hakkında konuşma yapıldı.
Mücadeleyi sahiplenmek, desteklemek gerektiği vurgulandıktan sonra
“Cephe’yi Sahiplenmek; Halkı Sahiplenmektir! Cephe’yi Sahiplenmek;
Umudu Büyütmektir!” yazısı okundu.
Avrupa’da ise ırkçılığın had safhada
olduğu ve öldürülen yabancıların sayısının yüzlerle ifade edildiği belirtilerek, Anadolu Federasyonu’nun yürütmüş olduğu çalışmalar anlatıldı.
Pikniğe 40 kişi katıldı.

Almanya-Köln
1 Temmuz günü, Köln'de faaliyet
yürüten, Aile ve Gençlik Dayanışma Evi
ile Köln Sanat Atölyesi tarafından ortak bir piknik düzenlendi. Piknik, Nippes semtinde, Aile ve Gençlik Dayanışma Evi yakınındaki parkta yapıldı.
Elbirliğiyle hazırlanan sofrada, birlikte yenilen yemeğin ardından Sanat
Atölyesi'nden İhsan Cibelik bir konuşma yaptı. Cibelik, ırkçılığa karşı yürütülen mücadelen söz ederek, “Örgütlü ve birlikte hareket edersek ancak
bir güç olarak ırkçı katillerin karşısına çıkar ve onları geriletebiliriz” dedi.
Şadi Özpolat’ın başlattığı açlık
grevi eylemi hakkında da bilgi verilerek, yapılacak eylemler duyuruldu.
Daha sonra, türküler söylenip, halaylar çekildi. Futbol maçı yapıldı. Çocuklarla yumurta yarışı gibi oyunlar oynanarak, güzel eğlenceli bir piknik
gerçekleştirildi. Pikniğe 60 kişi katıldı.
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İhsan Gürz'ü Katleden Hollanda
Polisi Hesap Vermek Zorunda!

Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren Anadolu
Gençlik, 2 Temmuz 2011
tarihinde götürüldüğü polis karakolunda işkenceyle katledilen İhsan Gürz'ün hesabının sorulması için eylemlerine devam ediyor.
Anadolu Gençlik, "İhsan Gürz 2
Temmuz 2011 tarinde akşam saatlerinde
işkenceyle gözaltına alınıp götürüldüğü İjmiden Polis Karakolu’ndan 3
Temmuz sabahı ölü olarak çıkartıldı. İşkenceci polisler İhsan Gürz’ü götürdükleri polis karakolunda işkenceyle
katlettiler. Hollanda devleti katilleri
koruyor. Buna izin vermeyeceğiz! Katilleri korumalarına göz yummayacağız"
açıklamasında bulundu.
2 Temmuz'da İjmuiden Polis Karakolu önünde oturma eylemi yapılarak,
sabaha kadar karakol önünde nöbet
tutulacağını da belirten Anadolu Gençlik, eylemin ardından bildiri de dağıttı.
2 Temmuz’u 3 Temmuz’a bağlayan
gece İhsan Gürz’ün işkenceyle katledildiği karakol önünde Anadolu Gençlik tarafından oturma eylemi düzenlendi.
Saat 23.30’da başlayan eyleme gece boyunca toplam 121 kişi katıldı.
İhsan Gürz, 2 Temmuz 2011 tarihinde o saatlerde gözaltına alınmıştı ve

3 Temmuz sabahı İjmuiden Polis Karakolu’nda ölü çıkmıştı. Oturma eylemi’nin başlangıcında Anadolu Gençlik
eylemle ilgili bir konuşma yaptı; “İhsan
Gürz işkenceyle öldürüldü, katilleri
cezalandırılmadı ve Hollanda devleti katilleri koruyor, bu nedenle buradayız…” denildi.
Ardından İhsan Gürz anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşundan sonra oturma eylemi saat
00.00’da başladı. Türküler, marşlar
söylendi, "Anaların Öfkesi, Katilleri Boğacak" sloganı atıldı. Sabah saat
06.00’ya kadar İjmuiden Polis Karakolu
önünde oturma eylemi devam etti.

İhsan Gürz
İşkenceyle Katledildi!
İhsan'ı katleden polis, kendisini aklamak için İhsan'ın cesedini bölgedeki
3 hastaneye götürerek, hastanede öldüğüne dair rapor istedi. İhsan Gürz'ün
bedenindeki morluklar, kemiklerindeki kırıklar işkenceye uğradığını kanıtlıyordu, saklayamadılar.
Ama suçlarını gizleyebilmek için, 21
Haziran'da yaptıkları bir açıklama ile İh-

san'ın ölüm sebebini "Uyuşturucu
yüzünden kalbinin
durması" olarak
açıkladılar. İhsan'ın eceliyle öldüğünü
belirterek, polisin elinden geleni yaptığı
yalanını söylediler. Hollanda'da yapılan
ilk otopside bunu kanıtlamaya çalıştılar. Ancak gerçekler saklanamaz! Türkiye'de yapılan ikinci otopside İhsan'ın
vücudunda uyuşturucu izine rastlanmadı. Öte yandan kalbinin ve beyninin
yerinde olmadığı görüldü.
Emperyalistler, katliamcılıkta ve
katliamlarını gizlemeye çalışmakta tecrübelidir. Ancak gerçekler gizlenemez.
İhsan sahipsiz olsaydı bunu yapabilirlerdi belki, ama İhsan'ı sahiplenenler olduğu sürece bunu yapamayacaklar.
Hollanda Anadolu Gençlik, İhsan'ın
Türkiye'de yapılan 2. otopsisinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: "Gençlerimizi katledip, katillerini korumalarına
izin vermeyeceğiz. Biz, Anadolu Gençlik Hollanda olarak katillerin cezasız
kalmalarına sessiz kalmayacağız. Katilleri biliyor tanıyoruz! Katiller aramızdadır, aynı karakolda suç işlemeye
devam ediyorlar. Katiller açıklansın,
suçlular cezalandırılsın!"

AKP'nin Zulmü Tüm Halklarımızadır,
Sessiz Kalmayacak, Birlik Olacağız!
Halk Cepheliler Almanya'nın Hamburg şehrinde 28
Haziran günü faşist AKP iktidarının, halka yönelik operasyonlarını protesto eden bir eylem düzenledi.
Konsolosluğun önünde Halk Cephesi imzalı “AKP'nin
Polis Operasyonlarına ve Zulmüne Son“ sloganının yazılı olduğu bir pankart açılarak sloganlar atıldı. "Emperyalizmin Uşağı AKP Halka Karşı Saldırılarını Sürdürüyor" başlıklı bir açıklama okundu.
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Adaleti Bu Dünyada Sağlayacağız!
Almanya'nın başkenti Berlin’de, 2 Temmuz 1993'te
Sivas-Madımak Oteli’nde katledilenler için bir anma ve
yürüyüş düzenlendi.
Berlin’deki çeşitli Alevi örgütlenmeleri tarafından gerçekleştirilen anmaya Berlin Devrimci Alevi Komitesi de
kendi pankartları ve kızıl bayraklarıyla katıldı.
1 Temmuz günü Hermannpltz’da yapılan eyleme Devrimci Alevi Komitesi “Sivas’ın Sorumlusu Devlettir, Adaletimiz Mahşere Kalmayacak-Devrimci Alevi Komitesi” yazılı pankart ve kızıl bayraklarla katıldı. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
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Almanya’nın Köln
şehrinde, 2 Temmuz
günü Dom Meydanı'nda, Özgürlük Komitesi tarafından devrimci tutsakların üzeAlman emperyalizmi tarafından Bocrindeki tecritin kaldırılması için bir eyhum Hapishanesi'nde tecrit koşullarında
lem düzenlendi.
tutsak edilen, Şadi N. Özpolat 25 HaAlmanya'daki devrimci tutsakla- ziran’da açlık grevine başladı.
rın resimli pankartının yanı sıra, AlÖzpolat, açlık grevinin sebebini
manca “Siyasi Tutsaklara Özgürlük", mahkemeye şöyle açıkladı: "Sayın
"Şadi Özpolat Üzerindeki Tecrite Son", mahkeme heyeti, iki yıldan fazla bir za"Şadi Özpolat'a Özgürlük” yazılı üç mandır ağır tecrit koşullarında tutulutane döviz açıldı.
yorum ve üzerimdeki baskı devam etÖzgürlük Komitesi adına yapılan mesine rağmen kalkmış değil. Şimdi
açıklamada, "Adil bir ülke istediği buna bir de hapishanenin keyfi uyguiçin, faşizme karşı olduğu için Al- lamaları eklendi. Mahkeme tarafından
manya'da tutsak edilen Şadi Özpolat'a izin verilmesine rağmen bana gelen kiuygulanan tecrite son verilmelidir. taplar ya aylarca verilmiyor, ya da geri
Bochum Hapishanesi'nin devrimci gönderiliyor. Bu uygulama benim devdüşmanı yöneticilerini en azından ken- rimci sosyalist dünya görüşüme bir saldi hukuklarına, kendi mahkeme ka- dırıdır, bu saldırıyı kabul etmiyorum.
rarlarına uymaya çağırıyoruz. Alman Bu sorunu çözmek sizin elinizdedir. Bu
emperyalizmi baskılara ve keyfi uy- sorun çözülene ve bana gelen tüm kigulamalara derhal son versin!" denil- taplarım verilene kadar 25 Haziran’dan
itibaren açlık grevindeyim."
di.
Özpolat’ın istediği kitaplar ve
Ayrıca Şadi Özpolat üzerindeki
CD'ler, yayınevinden gönderilmesine
tecrit ve hapishane yönetiminin keyfi
rağmen kendisine verilmiyor ve geuygulamalarına dikkat çekilerek, harekçesiz iade ediliyor!
pishane idaresi teşhir edildi.
Devrimci tutsak Şadi Özpolat'la
dayanışmak ve tecrit gerçeğini duAlman Hapishaneleri
yurmak amacıyla Halkın Hukuk MerDevrimci Tutsakları
kezi tarafından, 3 Temmuz günü ÖzTeslim Alamaz!
polat'ın kaldığı Bochum Hapishanesi
Vatanımızın bağımsızlığı, halkımı- önünde eylem yapıldı.
Eylemde, “Şadi Özpolat'a Uygulazın özgürlüğü uğruna faşizme, emnan
Tecrite ve Keyfi Uygulamalara
peryalizme karşı mücadele ettiği için

Devrimci Tutsaklara Uygulanan
Baskılara Son Verilsin!

Son” pankartı ile “Siyasi
Tutsaklara Özgürlük",
"Şadi Özpolat'a Yönelik
Keyfi Baskılara Son” ve
“Şadi Özpolat'a Yönelik
Tecrite Son” yazılı döviz-

ler açıldı.
Eylemde yapılan açıklamada Özpolat'ın çok çeşitli tecrit işkencelerine
maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada,
"Bochum Hapishanesi'nin devrimci
düşmanı yöneticilerini en azından kendi hukuklarına, kendi mahkeme kararların uymaya çağırıyoruz. Tüm devrimci tutsaklar üzerindeki tecrit uygulamaları tüm sonuçları ile birlikte kaldırılmalıdır" denildi.
Açıklamanın ardından “Şadi Özpolat'a Özgürlük", "Devrimci Tutsaklara Özgürlük", "Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz", "Tecrit işkencedir Tecrite Son” sloganları atıldı. Slogan sesleri hapishane içerisine
duyurulmaya çalışıldı. "Haklıyız Kazanacağız" marşı topluca söylenerek
eylem bitirildi.

Gülaferit Ünsal Serbest
Bırakılsın!
21 Ekim 2011 tarihinden bu yana
Almanya hapishanelerinde tutsak olan
Gülaferit Ünsal'ın davası 19 Temmuz
günü Berlin'de başlıyor. Kriminalgerichts Moabit’de görülecek olan duruşmalar 23 Kasım 2012 tarihine kadar
devam edecek. Bütün duruşmalar saat
09.00'da başlayacak.

Nazilerin Koruyucusu Fromm, “Emekliye” Ayrılarak
Sorumluluktan Kurtulamaz!
Neo-Nazilerle ilgili dosyaların bir bölümünü imha
ettirerek, suçluları koruyan Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz
Fromm emekliliğini istedi.
Fromm'un katilleri koruma çabası
ve emeklilik talebiyle ilgili olarak
Özgürlük Komitesi tarafından 5
Temmuz günü yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Anayasayı Koruma Örgütü’nün bu cinayetler-

deki sorumluluğu bilinmesine rağmen hiç kimse yargılanmadı, cezalandırılmadı. Heinz Fromm istifa ederek bu sorumluluktan kurtulamaz.
Asıl tutuklanması ve halka hesap
vermesi gerekenler Anayasayı Koruma Örgütüdür. Halka karşı suç
işleyenler, faşist terörün koruyuculuğunu ve finansörlüğünü yapanlar yargılanmalıdır. Irkçı, faşist
terör örgütleri dağıtılmalı ve yasaklanmalıdır” denildi.
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AVRUPA’dakiBİZ
Biz, Avrupalıların gözünde
neyiz gerçekten? Kendi inançlarımız, kendi kültürümüz,
kendi anadilimiz, kendi ulusal
bilincimiz ile kabul görüyor
muyuz?
Hayır! Biz onlar için bir dış
görüntüyüz.
Yemeklerimiz güzel, yerler;
kızlar esmer, güzel sayılır;
bazı geleneksel kıyafetleri de
fena değil. Özellikle de yemeklerimiz… Türkiyeli olduğumuzu söyleyince kebap ve
Kuşadası geliyor akıllarına.
Turist olarak gittiklerinde onların bakıcılığını bizim halkımız yapıyor
çünkü.
Avrupa kökenli olmayan bütün
kültürler kültür değil, cehalettir onların gözünde. BİZ DEKORATİF
BİR GÖRÜNTÜYÜZ!
Bu bakış açısı ırkçılıktır. Avrupa’da da bu tür bir ırkçılık yaşanmaktadır. Sonucu bıçaklanarak, kurşunlanarak, diri diri yakılarak ölüme
kadar gidiyor.
Cahil, geri, temizlik işçisi, mafyacı… buyuz onların gözünde.
Bir çok yazımızda belirttik, ırkçılık eski yöntemleri ile sürmüyor Avrupa’da. Köle pazarlarında köleler satılmıyor ama emeğimizi, alınterimizi sömürüyorlar.
Avrupa'nın ekonomisinin yükselme yıllarında büyüyen zenginlik daha
fazla emek gücü istiyordu ve buna en
uygun olan halklardan biri de Türkiyelilerdi. Şu an için ise en uygunu
Bulgarlar, Romanlar, Polanyalılar.
Çok çalışıp az kazandıkarı sürece çalışanların yabancı olmasının bir önemi yoktu emperyalistler için. 50 yıl
önce, kendi ülkelerini kalkındırmak
için getirdiler bizi Avrupa’ya. Kendi
ülkemizdeki yaşam şartları daha kötü
olduğu için eğdik boynumuzu, çalıştık hiç durmadan.
Kapitalizm sürekli kar elde etmek
ister; bunun için sadece bizi değil,
kendi halkını da sömürmesi gerekiyor.
Halkın buna tepki göstermemesi içinse günah keçisi olarak Türkler, Araplar, Afrikalılar, Yunanlılar ve diğer
halklar gösteriliyor devletler tarafından. İşsizliğin ve bütün olumsuzluk-

Emeği çalınmış, mutlaka
bir Alman’dan on kat daha
fazla çalışmıştır oraya kadar
gelebilmek için. Dünya'nın
en iyi futbolcularından biri
olan bir emekçi çocuğu.
Zonguldak'lı bir işçi ailesinin çocuğu..
Almanya'da futbol oynayan onlarca Türkiyeli gencimiz var: Hamit Altıntop,
Nuri Şahin, Halil Altıntop, Yıldıray, Ümit, bunlar
ve öncekiler…
Alman milli takımı da,
Türkiye milli takımı da çağrı yaptılar
oynamaları için onlara. Mesut Almanya'yı tercih etti ve orada oynamaya başladı.
Avrupa’da bir numaralı futbolcular içinde gösteriliyor şu an Mesut.
Avrupa ligi başladığından bugüne
bir çok tartışma sürdürüldü Almanya'da. Alman halkı Mesut'u kabullenmedi asıl olarak. Takımın içinde
dahi Mesut'un en iyi olarak gösterilmesi tepki çekti. Neden? Çünkü o bir
Alman değil…
Mesut, “Benim bir tarafım Türk,
bir tarafım Alman" diyordu. Dilediği
kadar “bir tarafım Alman” desin ama
Alman olamazdı. Evet Alman kültürünü de almıştır; eğer o kültürü almasaydı zaten Alman milli takımını
seçmezdi.
Mesut'u Türkiyeli gençler Avrupa’da hep sahiplendiler. Mesut’un
oynadığı takımlar tutuldu. Hollanda’da Türkiyeliler, Alman milli takımı oynarken Mesut oynadığı için
Mesut’un takımını tutuyorlardı. Kendi canlarından bir parça olarak görüyorlardı. O yüzden bütün golleri
onun atmasını istiyorlardı. Kendilerini görüyorlardı, kendi ezilmişliklerini. Bize sadece aşağı işlerde çalışır
gözü ile bakan ırkçılara bir tepkiydi
bu. “Hadi Mesut aslanım, hadi bizim
için at bu golü” diyorlardı içten içe.
Attığı her gol onlar içindi çünkü. Kendi canlarından bir parçaydı.
Mesut geçen yıl memleketi Zonguldak’a gitmişti. “Burası benim nenemin, dedemin evi. Burası benim
memleketim” diyordu. Kim koparabilir insanı köklerinden? İşte bu ola-

BİZ, AVRUPALILAR
İÇİN DEKORATİF
GÖRÜNTÜYÜZ!
IRKÇILIK SINIR
TANIMIYOR
ŞİMDİ SIRA
"MESUT ÖZİL"DE...
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ların sebebi olarak biz gösteriliriz…
Yani emperyalizmin yaşayabilmesi, sömürüsünü sürdürebilmesi
için "böl - parçala-yönet" politikasına ihtiyacı var. Bunun için halkları birbirine düşman eder; yağma ve zulüm
düzenini sürdürür.
Zahmetli bir yaşamdan kaçarak
geldiğimiz Avrupa ülkelerinde her
alanda ırkçılıkla karşılaşıyoruz.

Kan İle Uyarıyolar Bizi. En
Ağır İşlerinde Çalışıp Eve
Geldikten Sonra,
“Yakılarak Ölebirsin”
Korkusu Yayıyorlar.
Onların gözünde cahil, geri, temizlik işçisiyiz. Temizlik işçisi olmayanımız, yani onların gözünde
"üstün mertebede" olan insanlarımız
da var. Peki onlar ırkçılıktan nasiplerini almıyorlar mı?
Mesele nerede ve hangi konumda
olduğun değil. Mesele ULUSAL
KİMLİK! Bunu çok iyi biliyor Avrupa
devletleri. Ulusal kimliğinden, bilincinden vazgeç diyor. Kültürünü,
geldiğin toprakları, sevdiklerinin mezarlarını, vatanını unut diyor. İşte o zaman bizden olursun diyorlar. Ama
eğer bundan vazgeçmezsen, istediğin
kadar saçın sarı, gözün yeşil olsun; kafanın içinde ulusal bilincin yeterince
körelmediyse, düşmanımsın diyor
ırkçılar.
Özellikle Almanya devletinin saldırısı bu yüzdendir.

Mesut Özil Türkiyelidir...
Mesut Özil bizden biri, milyonlarca Türkiyeli gencimizden birisi.
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AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri

Bu Sonuç, Yetersiz Bir Çalışmayla Yaratılan
Bir Sonuçtur ve Daha Büyüklerini
Yaratabileceğimizin Kanıtıdır

Konserin her bir aşaması başka bir öneme sahipti.
Tanıtım çalışmaları, sponsor çalışmaları, dayanışma bileti için dolaşmak, afiş, bildiri... Şunu söyleyebiliriz ki, belli bir hava yarattık. Bunun en açık göstergesi, birçok çevrede "Sizinkiler çok iyi çalışıyor, nereye gitsek Grup
Yorum konseri" sözünü duymuş olmamızdı.
Ama şunu da açıkça söylemeliyiz ki, biz aslında oldukça dar bir çalışma yaptık. İki temel eksiğimiz vardı: Birincisi, ev ziyaretleri, çat kapı şeklinde bir çalışmayı hemen hemen hiç hayata geçiremedik. İnsanlarımızın kitlesel olarak
bulundukları her yere gitmeyi sistemleştiremedik. Yani yukarıdaki sonuç, dar bir çalışmayla yaratılmış bir sonuçtu.
Saydığımız iki temel eksikliği de giderebildiğimiz koşullarda 2 Haziran’daki kitleselliğin çok daha büyük olacağı
açıktır. İkincisi, insanlarımızı (hem var olanları, hem yeni
tanıştıklarımız) yeterince sefeber edemedik. Bunları yapabildiğimiz koşullarda 2 Haziran’daki kitlenin çok daha büyüyeceği açıktır.
***

Evi Gibi Hissettirmek
Otobüslerdeki hava insanları doğrudan etkileyen bir başka etken oldu. Konuşmalar, bire bir sohbetler, yiyecek içecek ikramı, anketler...
maz, yarı Alman dahi olamazdı Mesut onların gözünde. Kendi kimliğini red etmeliydi.
Son olarak twitterda örgütlenen
ırkçılar; "Mesut Özil kesinlikle Alman değildir, bir kağıt parçası kökeni
değiştirmez. O bir Türk'tür. Alman
Milli Takımı'nda sadece Almanlar,
Alman ismini taşıyanlar yer almalıdır" dediler.
Mesut ismini de değiştirmeliydi,
Alman vatandaşlığı yetmezdi. Dinini değiştirmeli, kökenini reddetmeli,
kültürünü reddetmeliydi. Ama ona
rağmen Alman devletinin geleceği
için köle gibide çalışmalıydı.

Ulusal Bilinç Olmadan
Enternasyonalist
Olunamaz! Ulusal Bilinci
Olmayan Anti-Emperyalist
Olamaz...
Nedir Ulus?
Tarihsel olarak oluşmuş, kararlı bir
dil, toprak, iktisadi yaşam ve kendi-

Mesela biri otobüslerdeki durumu şu sözlerle özetlemişti:
"Kendimi evimde gibi hissettim."
Başka bir siyasi hareketin çevresindeki bir aile yine bu
ortamın sonucunda şunu söyledi bize: "Sizin farkınızı şimdi daha iyi anladım."
Otobüse yiyecekler içecekler getirildiğinde daha önce bir
başka siyasetin çevresinde yer almış bir kadın arkadaş, "Bu
işi ben yapabilirim" diyor. O otobüsteki sorumlu arkadaş "tamam yap" diyor. O da sonrasında kendisine böyle bir güven gösterilmesine şaşırdığını ve bundan etkilendiğini anlatıyordu.
Aynı şey konser salonu için de geçerliydi elbette.
Her olumluluğumuz "evimizdeki gibi" düşüncesini pekiştiriyor, her eksiğimiz bu noktada bir olumsuzluk olarak
iz bırakıyordu.
Kitle çalışmasının özü nedir zaten: İnsanlara düzenin vermediğini vermek, göstermediğini göstermek. Saygı, sevgi,
özen, ihtimam, emek...
Konser sonrasında duyulan en dikkat çekici sözlerden biri
de şuydu: "Bundan sonra herhangi bir etkinliğiniz olduğunda
beni mutlaka arayın." Gerisi bizim takipçiliğimiz!

ni kültür ortaklığında dile getiren
ulusal biçimlenme birliğidir.
Bunlardan birinden biri olmazsa
ulus olunamaz. Kişiler üzerinden bakıldığında da böyledir. Mesut nerede
oynarsa oynasın, kendi kültürü, kendi kimliği ile var olmalıdır.
Yarım Alman yarım Türk diyerek
eşit olunmuyor. Özellikle Avrupada
yaşayan Türkiyeliler için ulusal bilinç
çok önemlidir.
Bir insanın, doğup büyüdüğü
memleketini sevmesi, onu iyi temsil
etmek istemesi, o ülkeye ait olduğunu gururla taşıyabilmesi milliyetçilik
değil vatanseverliktir.
Yani bir insan ülkesini seviyor
diye, ülkesi olmayan her yerden nefret edecek, oraları aşağı görecek diye
bir kaide yoktur.
Aynı şekilde bir insan, ülkesinin
halkını seviyor, onun ilerlemesini, diğer halkların gözünde saygı kazanmasını, mücadelesinin onların öncüsü haline gelmesini ve onlara ilham
olmasını istiyorsa bu o insanın diğer

halkları aşağı gördüğü anlamına gelmez. Almanlardan veya Hollandalılardan nefret ediyor anlamına gelmez.
Ve özellikle diri diri yakıldığımız
Avrupa'da bu mümkünde değildir.
Tam tersine ırkçılığa karşı ayakta
durmak direnmek için gereklidir vatansever olmak, anti-emperyalist olmaktır.
Devrimciliğin en önemli şartlarından biri, ülkesini ve halkını sevmek, onu burjuvazinin ellerinde ve katil iktidarından kurtarmak istemektir.
Vatanını ve halkını sevmeyen onu aşağı gören bir insan demokrat da olamaz.
Ulusal bilincinden verdiğin ödünler; kültüründen, değer yargılarından verdiğin ödünlerdir. O bilinç
bizi ayakta tutan bir güçdür. Asimile
olmamızın önünde set olan bir güçtür vatan sevgisi.
Irkçılığa karşı mücadele emperyalizme karşı mücadeledir...
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14 Temmuz - 20 Temmuz
Halkımızın özgürlüğü, vatanımızın bağımsızlığı için
dağlara çıkmışlardı. 15 Temmuz 1994’te Sivas’ın Zara İlçesi, Kanlıçayır Köyü Otluçimen Mezrası’nda çıkan çatışNihat ŞAHİN Gülnaz SARIOĞLU malarda şehit düştüler.
Nihat,1975 Malatya Hekimhan doğumdur. Kürt milliyetindendir. 1978’de devrimci
düşüncelerle tanıştı. Öğretmen olarak mücadelede yer
aldı.
Murat KAYMAK Osman SÖNMEZ
1993’te gerillaya katıldı. Ahmet Karlangaç Kır Birliği'nde komutan yardımcısı oldu.
Gülnaz, 1970 Antakya doğumludur. Arap milliyetindendir. 1980’lerin ortalarında mücadeleye katıldı. 1993 yazında gerilla olarak Sivas dağlarına adım attı. Murat, 1974 Sivas doğumludur. Türk milliyetindendir. 1991’de bir süre
başka bir siyasetin saflarında mücadele etti. Aynı yıl Devrimci Sol’cu olup, ‘91 yazında gerillaya katıldı.
Osman, 1961 Bursa, Gemlik doğumludur. Lise yıllarında devrimcilerle tanıştı. Bursa bölgesinde legal, illegal
görevler aldı. 7 yıl tutsak kaldı. ‘91’de gerillaya katıldı.

Onlar Vardı

Kavganın ve Hayatın İçinde

Osman SÖNMEZ
1979 İstanbul doğumlu olan Levent Doğan aslen Erzincanlı'ydı. 19 Temmuz
1996’da ölüm orucunu desteklemek için
Bağcılar Namık Kemal Caddesi’nde yapılan
bir gösteri sırasında polis tarafından katledilLevent DOĞAN di. 17 yaşında genç bir devrimciydi.

Rıza GÜNEŞER

İskender EROĞLU

1965 Maraş doğumludur. İstanbul Anadolu Yakası emekçilerinin mücadelesinde
yer aldı. 1992’de Halkın Gücü Gazetesi’nde
çalışmaya başladı. 14 Temmuz 1993’te İstanbul İkitelli Parseller’de darbeci kontra çetesi tarafından pusu kurularak katledildi.
1955 doğumludur. Ülkede bir Cephe taraftarı olarak mücadeleye katıldı.
1990’da gittiği Almanya’da da mücadelenin aktif bir emekçisi olarak çalıştı. 15 Temmuz 2001’de rahatsızlığı sonucu aramızdan
ayrıldı.

vindi. Bunca zorluğa uzun süredir tek
başına göğüs germişti. Şimdi yoldaşlarıyla birlikte bunları göğüsleyecek olmak ona büyük mutluluk
veriyordu.
Bu zorlukları kısa sürede biz
de gördük. Tüm bölgede parmakla sayılacak kadar bir ilişki ağı ve
bunların sorunlarıyla boğuşmak, ayrıca yeni ilişkiler ve örgütlülük yaratmak
için olağanüstü bir fedakarlığa ve halka inanca ihtiyaç vardı. İşte bu özellikler de Eda'da vardı. Binbir dil dökerek
ikna edilebilen ve karşılığında alınabilen yol paralarıyla sürekli zaman zaman sadece gece kalabilmek için yer
bulmak amacıyla ilçeler arasında sayısız defa yol teptik. Buna rağmen sadece yatmak için bile eve alınmadığımız koşullarda, ocak ayında günlerce
dışarda, apartmanların bodrum katlarında veya yağmur altında şehrin dışında bir çalının dibinde sabahlayıp
daha sonra da buluşmalarımızda
bunu gülerek anlatmak, iki gün aç kaldıktan sonra birlikte paylaştığımız bir
sorunu keyifle paylaşmak… Tüm bunlara rağmen bir konuşmamızda şube
tavrını konuşurken "Şubeye düştüğümüzde bir tane aile ilişkimizi verirseniz
bir daha asla affetmem" diyecek kadar

Emine Tunçal'ı Bir Yoldaşı
Anlatıyor: "Halk İlişkilerimize
Zarar Verirseniz Affetmem"
Gültepe'de katledilen 4 yoldaşımızın kim olduğunu öğrenince tanıdığım
kimse olmadığını gördüm. Ama daha
sonra Kurtuluş'ta yazılan bir yazı yanıldığımı gösterdi. Emine Tunçal'ın
mücadeledeki kısa geçmişini anlatan
bir yazıydı bu ve burada çalıştığı bölgeler de yazıyordu. İşte o zaman öğrendim Emine'nin kim olduğunu. Emine bizim Eda'mızdı. İllegal yaşama ilk
adımımı attığımda karşılaştığım sorumlum, yoldaşımdı. Eda birlikte olduğumuz bir kaç aylık kısa sürede bana
fedakarlığı, harekete bağlılığın, yoldaş
ve halk sevgisinin nasıl olması gerektiğini gösteren aynaydı. Çalıştığımız
bölge gericiliğin, sivil faşizmin kalesi
olarak biliniyordu. Burada çalışma yürüttüğünü söyleseler hiç ihtimal vermezdim. Oysa yürütüyordu. Belki de
ülkemizin çalışma yürütmek, örgütlülük yaratmak için en zor yerindeydik.
Biz geldiğimizde Eda yalnızdı, çok se-

"...Kendi değişimimi, gelişimimi mücadele içinde somut olarak görüp yaşamak beni kavgaya ve hareketimize
her geçen gün biraz daha fazla bağladı. Kendime ve devrime, yoldaşlarıma, halkıma olan inancımı, güvenimi pekiştirdi. Bambaşka, yepyeni bir insan olarak hayata yeni
gözlerimi açmış olduğumu düşünmeye başladım. İnsan
olmanın ne anlama geldiğini kavramaya başladım..."

halk sevgisiyle dolu olmaktı.
Onu böyle güçlü kılan halka olan
sevgisi, düşmana olan kininin de kaynağıydı. Bir defasında şüpheli görülerek gözaltına alınmış, gözaltında kimlikteki bilgilerini doğrulatmak için sadece ev telefonunu istemişler ama o ne
olursa olsun şubede düşmana karşı
tavır alınması gerektiğinin bilinciyle telefonunu vermemiş, sadece bu yüzden 15 gün gözaltında kalmış. Siyasi
kimliğini bilmeyen polislere bunu göstermemek için yaptıkları hakaretlere
cevap vermemişti bu süre içinde. Gözaltından çıktıktan sonra bu durum çok
zoruna gitmiş ve günlerce üzerinden
atamamıştı. Düşmana olan kini de bu
derece yüksekti.
Eda'yı anlatmak tümüyle yaşamını
mücadeleye adamış, tüm imkansızlıklara karşın en üst boyutta fedakarlık
gösteren, haftanın en azından dört gününü sokakta geçirebilecek direnç ve
inanca sahip, halk sevgisini her şeyden üstün tutan bir halk savaşçısı,
devrim savaşçısını anlatmaktır. Bugün
Emine'nin bizlere bıraktığı Kurtuluş
bayrağını onun canından çok sevdiği
halkları özgürleşene kadar savaşarak,
en yükseğe dikeceğiz.

1996’da hapishanelerdeki
ölüm orucu sürecinde, 15
Temmuz 1996’da direnen tutsakları desteklemek amacıyla, İstanbul Gültepe merkezindeki düzen kurumlarına
Hasan Hüseyin Gülizar ŞİMŞEK karşı gerçekleştirilen baskınONAT
dan sonra geri çekilirken Telsizler Mahallesi’nde bir evde
kuşatıldılar. Hapishanelerde
ölüm orucunda bulunan yoldaşları gibi son nefeslerine
kadar direnerek şehit düştüler. (Hanım Gül, evin sahibiyEmine TUNÇAL Ali ERTÜRK di, kuşatmada polis tarafından vuruldu ve kaldırıldığı
hastanede 22 Temmuz’da yine polis tarafından katledildi.)
Hasan Hüseyin, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. Lise yıllarında DLMK (Demokratik Lise için Mücadele Komiteleri) ve
Halkevi faaliyetlerinde yer aldı. 1996’da
Hanım GÜL halkın adaletini uygulamak için SPB’li oldu.
Gülizar, Sivas Kangal’a bağlı Topardıç Köyü’ndendi.
Köyüne gelen gerillalar aracılığıyla tanıştı devrimcilerle.
Çalışmak için geldiği İstanbul'da kavganın neferi oldu.
Emine, 1973 Ankara Ayaş İlçesi doğumludur. Hacettepe Üniversitesi’nde Dev-Genç'li oldu. Önce Ankara
Dev-Genç Komitesi'nde, sonra bölgede görevler aldı.
1996’da bir Silahlı Propaganda Birlikleri (SPB)’liydi.
Ali, 1975 Tokat Zile doğumludur. 1995 yılında bölgesindeki Muharrem Karakuş şehit düştüğünde o bir savaşçı oldu. Israrla ekiplerinin adının Muharrem Karakuş olmasını istemişti.
Hanım Gül, o en zor günlerde dahi Parti-Cephe'ye
kapısını açan bir yiğit Anadolu kadınıydı.
1956 Erzurum, Ilıca doğumludur. Devrimciliğe sempatisi Mahirler’le başladı ve
o günden itibaren 25 yılının her anı, mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen bir
devrimci oldu. Bu 25 yılda, işkencelerden,
tutsaklıklardan geçti, sayısız görevler üstSevgi ERDOĞAN lendi. Son üstlendiği görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler saldırısında, Birinci ölüm
orucu ekibi Direnişçisi olarak saldırının önünde barikat
olmaktı. 14 Temmuz 2001’de, 12 Temmuz’da katledilen
eşi İbrahim Erdoğan’ın ölüm yıldönümünden iki gün
sonra şehit düştü.
14 Temmuz 1992’de İstanbul Kasımpaşa’da bulundukları üs kuşatıldı, çatışarak şehit düştüler.
Nurten,1970 Elazığ doğumlu, Kürt milliyetindenNurten DEMİR
İsmail
dir. Ocak 1992’den itibaren
AKARÇEŞME Silahlı Devrimci
Birlikler(SDB) örgütlenmesi içinde görev aldı.
İsmail, 1972 Giresun doğumludur ve 1991’den itibaren SDB üyesi olarak görev aldı.

14 Temmuz 1991’de Ankara’da bulundukları üs polis
tarafından kuşatıldı. Direnerek şehit düştüler.
Fintöz 1961 doğumludur.
1978’de Liseli Dev-Genç’liyFintöz DİKME
Buluthan
di.12 Eylül sonrasında bir süre
KANGALGİL yurtdışında örgütlü mücadele
içinde oldu. Bir Devrimci Solcu
olarak ülkesine döndü ve SDB’lerde görev yaptı. O, yurtdışında yozlaşmadan, değer yitimine uğramadan devrimci kalmayı
başaran insanlardan biridir. Ve bu yanıyla bir örnektir.
Buluthan, 1969 doğumludur. ‘80 sonrası Dev-Genç örgütlenmesine katıldı. Gençliğin militan önderlerinden biri oldu.
SDB’li olarak mücadelesine devam etti.
Dersim doğumlu. 1980 öncesi Liseli
Dev-Genç içerisinde yer aldı. Cunta öncesinde tutsak düşerek Alemdağ hapishanesinde kaldı. 1984’te İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne
girdi. Bu dönemde Öğrenci Derneği çaYüksel MUNZUR lışmalarına katıldı. Devrimci hareketin
bir taraftarı idi.
Yüksel’i 1989 Temmuz ayında İstanbul’da geçirdiği
bir trafik kazasında kaybettik.
1968 Malatya Kürecik doğumludur.
Mücadeleye 1989’da İstanbul Yenibosna’da katıldı. Son olarak milis üyesiydi.
16 Temmuz 1993’de İstanbul Şirinevler’de İstanbul polisi tarafından sokak
ortasında kurşunlanarak katledildi.

Kemal AYGÜL
12 Eylül sonrasının hapishane direnişinde onurlu bir mücadele verdi. Tahliye
olduktan sonra 16 Temmuz 1988’de çalıştığı işyerinde elektrik çarpması sonucu kaybettik.
Bahattin İŞCAN
14 Temmuz 1979’da İstanbul’da
“Emperyalizme, Faşizme, Pahalılığa ve
İşsizliğe Karşı Mücadele” kampanyasında bildiri dağıtırken jandarma tarafından
katledildi.
Hüseyin AKSOY
Gözaltındayken ve
tutuklu kaldığı süre boyunca gördüğü işkenAli KALKAN celer soncunda yakalandığı bir hastalık nedeniyle tahliye olduktan kısa
bir süre sonra Temmuz
1986 tarihinde kaybettik.

1957 doğumludur. 1
Mayıs Mahallesi'nde
gecekondu
halkının
Ferhan PEKER elektrik sorununu çözmeye çalışırken, elektirik
çarpması sonucunda
Temmuz 1978 yılında aramızdan ayrıldı.

Mizah Mazlumun Zalimden
İntikam Alma Aracıdır

