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I.
Barış olacakmış
duydunuz mu?
oturacak aynı masaya
kurtla kuzu
dönecek dünya tersine
yaşayıp gidecekler
kuzu kuzu!
ne kavga-dövüş, 
ne savaş
otla beslenecek kurt da
bundan böyle
keşfedilir aniden
kurtla kuzunun bebek halleri
sevimlidirler ki
al bağrına bas
o ölçüde
bakınca böyle sempatik
gözle
neden olmasın?!
Bir de empatik yanı var
haliyle
kurt da canlı nihayetinde
açlıktan ölecek değil ha
koy kendini kurdun yerine
değilmi ya
biraz da suçlu
kurdu aç bırakan kuzu
yem olsa ya kuzu kuzu...
tamamdır
çözüm tümüyle mümkün bu
perspektifle
bir ad da vermeli
"yeni empatik-sempatik
perspektif"...
haliyle masal
Lafontain misali
dinleyecek çocuklar
mışıl mışıl uyuyacaklar...

II.
Yer arena
gladyatör
gladyatör karşısında
kardeş öldürecek
kardeşten öte

sınıf kardeşini...
o anda artık
ne kutsallığı yaşamın
ne kardeşliği köle olmanın
ne grisi teorilerin
ne yeşili doğanın
ne karası toprağın
ne mavisi denizlerin
gökyüzünün
o anda ne duygusallığı anın
ne gözyaşı
ne sövgüsü karabahtın
o anda ne sevgiliye
ne yaşama dair güzelleme
o anda ne yakarmak tanrıya
ne girmek günaha
çare değil...
ölecek
iki taraftan biri
budur işte
köleliğin
abece'si...
binlerce yıl dönerken dünya
bu kurulu düzene
Spartaküstür
"dur" diyen
bu gidişe...
der ki:
günahların en büyüğü
gladyatörlerin
değildir öldürmek kardeşini
asıl büyük günah
cüret edememektir.
öldürmeye efendisini...
der ki;
devasa cüssemiz
ürkütücü kaslarımızla
güçsüzüz yine de
efendinin annacında
ki örgütsüzüz...
Ki Spartaküs dedikleri
örgütlenmiş halidir
gladyatörlerin
ve kılıç sallayanı
efendiye.
barışıdır Spartaküs

kölenin köleyle
ve savaşıdır
kölenin efendiyle...
ve dünyaya doğru bakıştır.
bakınarak.
Spartatüsün perspektifiyle...
ve Spartaküs
değiştirendir
köleliğin
makus talini...

III.
Şu anda başka her şey 
dursun
sadece o konuşulsun
şu anda önemli değil
ne iş, ne okul
şu anda ne gök
ne deniz
ne dağ, ne tarla
ne yaylalarımız...
şu anda ne tutsaklığımız
dört duvar
gökyüzünden
güneşten
Özgürlüğmüzden
yoldaştan
mahrumluğumuz... şu anda
ne yoksulluğum,
fakirliği soframızın
açlığımız hatta
şu anda sığınacak bir
yerimizin olmaması
sokaklarda
avuç açışımız
üç kuruşa
işsizliğimiz...
şu anda kıtlığı hasadımızın
hastalığı hayvanlarımızın
şu anda yıkımı
gecekondularımızın bile
şu anda denize saldığımız
ağlar
ter döktüğümüz fabrikalar
ve grevlerimiz bile
bekleyebilir bir an...

Şu anda
ne ömrümüzde tatil yüzü
göremediğimizin
ne kumsallarda yürümemiş
olmamızın
önemi var
şu anda ne sevgili
ne sevda
ne düğünü-dernek
ne halay
şu anda ne top oynamak
sokaklarda
ne sinema
ne gezmelerimiz
Beyoğlunda
gerekli değil...
şu anda
Ortadoğu'nun çığlığıdır
kulaklarımızı çınlatan
şu anda konuşan
bir Anadolu yiğidi
Alişan
pay edip ömrünü hepimize
yarınlarımız için
hayatı pahasına...
şu anda hem Anadolu
hem Ortadoğu halkları
tek yumruk, tek yürek gibi
duymalıyız, dinlemeliyiz
baş düşmanımızın
Amerika'dan
hesap soran
Alişan'ın gür sesini...
O ses,
sessizliğimizdir yüzyıllara
varan
öfkemizdir için için harlanan
sömürülmemizdir
iliklerimize değin
açlığımız, sefaletimiz
yaşına basmadan
ölümlerimizdir
o seste konuşan cephemiz
gerçekte hepimiziz...
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Dilek ve temennilerle hareket
etmeyeceğiz!

Şöyle yaparsam böyle olur mu
gibi tahminlerle de olmaz!

Başarmak için şunlar gerekli
bunları yapacağım şeklinde
düşüneceğiz! İlkelerimize ve

kurallarımıza göre
hareket edeceğiz! 

Devrimci doğruları hayata
geçireceğiz! 

Gerisi Hayat...

YAŞAM ÇİZİLMİŞDİR SPARTAKÜS’TEN ALİŞAN’A



İİ ç i n d e k i l e r
41 Gençlikten Haberler: Taleplerimiz

kabul edilene kadar ücretsiz yemek
yiyoruz

43 AKP’nin komplo tezgahlarına karşı

devrimcileri sahipleneceğiz

44 Halk Düşmanı AKP: Roboski

katliamında  bir tek ölenler suçlu

45 Devrimci Memur Hareketi:

AKP’nin polisi “CD’de adın var”
diyerek saldırmaya devam ediyor!

47 Cephe’den Haberler

48 Özgür Tutsaklardan: 594 Karanfil

Alişanları “Hayalet” yapıyor!

49 Yunanistan devleti ile AKP iktidarı

tarafından yapılan Yüksek
Düzeyli İşbirliği Toplantı’sı
halkların değil tekellerin

toplantısıdır!

51 Avrupada Yürüyüş: F Tipi Film

tecrit gerçeğini ülke ülke

anlatmaya devam ediyor

53 Kulağımıza Küpe Olsun...

54 Yitirdiklerimiz...

55 Öğretmenimiz...

6 Amerika bizden korksun!               

8 DİSK’te Nisan ayında
Olağanüstü Genel Kurul
yapılacak! 

10 Kazandığımız seçimi Sarıgül ve
patron sendikacılarına teslim
etmeyeceğiz!

13 Cepheli: Cepheli hiçbir şeyi
oluruna bırakmaz

14 58 yıl da geçse Gazi’nin
katillerini unutmayacağız!

16 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü kutlandı!

20 Seni engerek kılıklı, bu halk
yaptıklarının hesabını
elbet soracak!

21 Savaşan Kelimeler: Özgür
basın, bağımsız medya

22 Faşizm: Faşizmin zulmü,
örgütlenmeyi, direnişi ve karşı
saldırıyı da beraberinde getirdi
Bölüm - 5

24 Devrimci Okul: Subjektivizm 

4 Haklarımız için savaşacağız!

Sendika Yönetimlerindeki
Çürümeye Karşı Savaşacağız!

unutturmayacağız!

30 Gençlik Federasyonu’ndan:
Polisin oyununa gelen
aileler çocuklarını suçlu ilan
ediyor

31 Tecavüzcü, işkenceci, mafyacı
Amerika’nın bekçi köpeği
katil polisin oyuncağı olarak
kendinizi alçaltmayın!

32 Venezuela Devlet Başkanı
Hugo Chavez öldü:
Emperyalistler ve işbirlikçiler
kına yakıyor!

35 Yoldaşları Alişan’ı Anlatıyor:
Kendini yenileyen, geliştiren!

37 Bağımsız Kürdistan
iddiasından yetkileri
genişletilmiş  yerel
yönetimlere uzlaşma arayışıyla
geçen 20 yılın özeti - 2

40 Bu halkın vatansever evlatlarını
teslim alamayacaksınız! 

26 Dünden bugüne kadının

toplumdaki yeri ve kadın
sorunu - 2

29 Gençliğin Gündeminden: AKP

İktidarı katillerin hamisidir 16
Mart katliamını unutmadık,

GrupYorum /
Sanat Cephesi
Faşizme Karşı

Demokrasi 
Keyfi

Tutuklamalara
Karşı, Adalet
İstiyoruz!

Yer: Taksim
Tramvay

Durağı Saat:
19.00

Tarih: 22.03.2013
Cuma

Newroz İsyandır!
Cengiz Soydaşlarla İsyanı

Büyütüyoruz!
Tari̇h: 24 Mart Pazar

Saat: 17.00
Toplanma Yeri: Gazi̇ Cemevi̇

Önü
Newroz Alanı: Muharrem

Karademi̇r Tepesi̇

Halk Cephesi çık
tı



Egemenler kendileri her zaman
sınırsız hak ve özgürlüklere sahip

olurken halkı ise köle olarak gör-
müşlerdir. Halklar en temel hakları-
na sahip olmak için bile çok büyük be-
deller ödemek zorunda kalmışlardır. 

AKP iktidara geldiğinden beri
büyük bedeller pahasına sahip

olduğumuz en temel haklarımızı bir
bir yasal ya da yasa dışı yollarla
gasp ediyor. 

Polisin komplolarıyla, terör de-
magojileriyle sahip olduğu med-

ya gücüyle terörüne uygun ortam
yaratıyor. En yasal meşru haklar ya-
sadışı gibi gösteriliyor. Ve sonra
AKP’nin yargısı bunları tutuklama ge-
rekçesi yapıyor. 

18 Ocak’ta tutuklanan Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarına müvekkilleri-

nize neden susma hakkını kullandırı-
yorsunuz, neden sizin müvekkilleriniz
gözaltında açlık grevi yapıyor, neden
siz hep DHKP-C davalarına bakıyor-
sunuz diye suçlanıyorlar. 

19 Şubat’ta Kamu Emekçileri Cep-
heli memurlara yönelik yapılan

operasyonlarda tutuklanan memurların
sayısı 72’ye yükseldi. AKP’nin faşist
savcılarına daha önce tutuklanan 59 kişi
yetmemiş, Hatay’dan 4 öğretmen, Ma-
raş’tan bir doktor ve Ankara’dan öğ-
retmen, sağlıkçı ve büro emekçilerin-
den toplam 8 kişi daha savcılığın itirazı
ile tutuklandılar. Ve Halk Cephesi’ne
yönelik saldırılar devam etmektedir. 14
Mart tarihinde Gençlik Federasyo-
nu’na yine sabahın köründe yüzlerce
polis, balyozlarla, kepçelerle, itfaiye
araçlarıyla, onlarca zırhlı araç ve pan-
zerlerle saldırdı. Gençlik Federas-
yonu’nda bulunan 13 kişi bina tam bir
harabeye çevrilerek gözaltına alındı. 

Memurların neyle suçlandıkla-
rına bakın: 1 Mayıs’a neden

katıldın? Grup Yorum konserine ne-
den katıldın, neden biletini sattın?
Neden Ayşe Nur Şimşek’in anması-
nı yapıyorsunuz. (Ayşenur Şimşek
SES üyesi ve polisin 1995 yılında
gözaltına alıp katlettiği devrimci bir
sendikacıdır), KESK’in yaptığı ey-
lemlere neden katılıyorsunuz, 4+4+4

mitingine neden katıldınız, neden
sendikada toplantı yaptınız?

Yine Grup  Yorum’a yönelik te-
rörü, hukuksuzluğu meşrulaş-

tırmak için 11 kapılı kozmik oda ya-
lanı burjuva basının kontra haberle-
riyle sürüyor. 

19 Ocak ve 19 Şubat tarihlerinde ya-
pılan operasyonlarla tutuklanan

130 kişinin tutuklanma gerekçeleri ta-
mamen yasal meşru haklarını kul-
lanmalarıdır. 

Faşizmin adaleti kendi yasalarına
göre de suç olmayan yukarıdaki

gerekçelerle 130 kişiyi tutuklamıştır. 

Faşizm polis copuyla, gaz bomba-
larıyla, terörle yetinmiyor. Ken-

di yasalarını da bir kenara bırakıp
mahkemeleriyle terör estiriyor. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatları
nezdinde bütün avukatlara göz-

dağı veriyor. Biz halka karşı her tür-
lü terörü estirelim, direnenleri kimse
sahiplenmesin. 

Susma hakkı, örgütlenme hakkı,
hak arama, direnme hakkı yasa-

larda suç olmasa da ben senin terör-
le bağlantını kurar yıllarca hapisler-
de çürütürüm diyor. 

Örgütlenmeyi suç olarak gösteriyor.
Örgütlenirseniz “Terör örgütü-

nün yan kuruluşu” der tutuklarım diyor. 

AKP faşizmi bugün açık açıken te-
mel, meşru, yasal haklarımızı

kullandığımız için tutukluyor. 

AKP’den hala demokrasi bekleyen
kimi küçük burjuva aydın ke-

simlerin, reformistlerin, oportünizmin,

Kürt milliyetçi hareketin 4. yargı pa-
ketiyle hayalleri suya düştü. “Dağ fare
doğurdu” diyorlar. Ne bekliyordunuz
AKP’den? 

Bugün CHP tabanı bile AKP ikti-
darına “faşizm” diyor. Ama diğer

taraftan kendini komünist, sosyalist
olduğunu iddia edenler bu faşist
AKP’nin paketlerinden “demokra-
si” çıkacağını hayal ediyor. Bu nasıl
sosyalistlik, bu nasıl komünistlik, bu
nasıl yurtseverlik? 

Kürt milliyetçi hareket faşist AKP
iktidarına açıkça destek veri-

yor, anayasa konusunda, başkanlık ko-
nusunda destek vereceğini söylüyor.
Sol, sosyalist, komünist olduğunu
söyleyenler tam bir oportünizm için-
de. Sözde AKP politikalarına karşı çı-
kıyorlar ama Kürt milliyetçi hareke-
te yedeklenerek AKP politikalarına
güç veriyorlar. 

Abdullah Öcalan’ın İmralı gö-
rüşmelerinde “AKP’ye iktidarı

altın tepside sunduk” dediği gibi,
Kürt milliyetçi hareket AKP’nin en
zor süreçlerinde adeta can simidi ol-
muşlardır. AKP’nin iktidarını bu den-
li güçlendirmesinde Kürt milliyetçi
hareketin rolü büyüktür. Kürt milli-
yetçi hareket AKP’nin yönetememe
krizi büyüdüğünde onun krizini de-
rinleştiren değil, krizden çıkması için
önünü açan olmuştur. 

AKP’nin 4. yargı paketi Kürt mil-
liyetçi harekette de tam bir ha-

yal kırıklığı yarattı. Fakat buna rağ-
men “süreç bozulmasın” diye
AKP’nin bu politikalarına en büyük
desteği veren yine Kürt milliyetçi ha-
rekettir. 4. yargı paketindeki “açık ve
yakın tehlike” kriteri AKP’nin mu-
haliflerinin her türlü demokratik hak
alma mücadelesini bir “terör” bağ-
lantısı kurarak “açık ve yakın tehlike”
deyip suçlayarak cezalandıracaktır. 

Bu düzenlemeyle AKP polisinin ar-
tık komplolorla uğraşmasına ge-

rek kalmayacak. Düşünün işte; avu-
katların müvekkillerine “susma hak-
kınızı kullanın” demesi suç sayılırsa,
1 Mayıs’a katılmak, konsere katılmak
suç sayılırsa bu düzenlemeyle AKP’nin

Haklarımız İçin Savaşacağız!
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Bugün CHP tabanı bile
AKP iktidarına “faşizm”

diyor. Ama diğer taraftan
kendini komünist, sosyalist
olduğunu iddia edenler bu

faşist AKP’nin
paketlerinden “demokrasi”
çıkacağını hayal ediyor. Bu
nasıl sosyalistlik, bu nasıl

komünistlik, bu nasıl
yurtseverlik?



suç sayamayacağı bir şey yoktur. 

Diğer taraftan tekke ve zaviyelerin
açılmasından, başörtüsüne, kaçak

kuran kurslarından, zorunlu din ders-
lerine kadar gericilik adına yapılan her
şey demokratik hak ve özgürlükler di-
yerek halka zorla dayatılmaktadır. 

Bunlar halkın dini duyguları sö-
mürülerek “demokrasi, hak ve

özgürlükler” adı altında halka yapılan
saldırıların maskesidir., 

İşçiler, memurlar, doktorlar, avu-
katlar, mühendisler ve daha çeşit-

li meslek gruplarının sahip oldukla-
rı hakları bir bir gasp ediliyor.

AKP’nin politikalarının harcı ya-
landır. Bütün bu saldırıları ya-

lanla halkı kandırarak, halkın lehine
“reformlar” diye sunuyor.

Son bir haftadır Çalışma Bakanı
Faruk Çelik “esnek çalışma” de-

dikleri hiçbir kuralı olmayan çalış-
mayla işsizliği azaltacağız diyor. Ku-
ralsız çalışmayı halka işsizliği azalta-
cağız diye kabul ettirmeye çalışıyorlar. 

Başbakan Erdoğan “taşeronluk
sistemini sendikalar talep etti, iş-

sizliğin düşük olmasında taşeron sis-
teminin payı büyük” diyor. Yine işçiyi
köleden farklı görmeyen taşeronluk
sistemi “işsizliği azalttığı” yalanıyla

halka kabul ettirilmeye çalışılıyor. 

657 sayılı yasaya tabi memurların
en önemli haklarından biri olan iş

güvencesi gasp edilerek memurlar da
taşeron işçisinin durumuna düşürül-
mek isteniyor. 

Sonuç olarak AKP istediği yasal
düzenlemeleri yaparak ya da hiç-

bir yasa hukuk tanımadan sahip ol-
duğumuz haklarımızı gasp etti ve
etmeye devam ediyor. 

Gasp edilen ve edilmek istenen
tüm haklarımız için savaşmalı-

yız. Faşizmin olduğu ülkede hiçbir
hak büyük bedeller ödenmeden ka-
zanılmayacağı gibi kazanılan hiçbir
hak da büyük bedeller ödemeden
korunamaz. AKP’nin terörü bize
bunu gösteriyor. 19 Ocak’tan 19 Şu-
bat’a bir ay içinde yapılan iki ope-
rasyonda tam 130 Halk Cepheli’nin
tutuklanması ve hala gözaltıların sü-
rüyor olması bu savaşın nasıl çetin ge-
çeğini göstermektedir. 

Örgütlenme hakkımız gasp edildi.
Örgütlenme hakkımız için dire-

neceğiz, savaşacağız! Savunma hak-
kımız gasp edildi, savunma hakkımız
için direneceğiz, savaşacağız! İş gü-
vencemiz gasp edilmek isteniyor, iş
güvencemiz için direneceğiz, sava-

şacağız! Kıdem tazminatlarımız gasp
edilmek isteniyor, kıdem tazminatla-
rımız için direnecek, savaşacağız!
Devrimcilerin cenazelerine katıldı-
ğımız için suçlanıyoruz, cenazeleri-
miz için direnecek, savaşacağız! Grup
Yorum konserlerine neden katıldınız
deniyor, devrimci sanatı yaşatmak için
direnecek, savaşacağız!

AKP’nin faşist terörüne teslim
olmayacağız. Direneceğiz,

AKP’nin haklarımızı gasp etmesine
izin vermeyeceğiz. Daha büyük be-
deller ödeme pahasına da olsa hak-
larımıza sahip çıkacağız. 

AKP’nin faşist terörüne maruz
kalan tüm halkımızı faşizme

karşı omuz omuza DİRENMEYE
ÇAĞIRIYORUZ! SAVAŞMAYA
ÇAĞIRIYORUZ! 

EMİN OLUN 4. YARGI PAKE-
TİNDE HAYAL KIRIKLIĞINA

UĞRAYANLAR GİBİ HAYAL KI-
RIKLIĞINA UĞRAMAYACAKSI-
NIZ. FAŞİZME KARŞI HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİMİZ İÇİN BİR-
LEŞELİM. FAŞİZM ANCAK BİR-
LEŞEREK, DİRENEREK SAVA-
ŞARAK YENİLİR! FAŞİZMİ YE-
NECEĞİZ!..

Keyfi Şekilde Tutuklanan
Devrimciler Serbest Bırakılsın!

Halkın her kesimine saldırmaya devam eden AKP ve
onun işkenceci polisi, 19 Şubat'ta tüm Türkiye'de yaptığı bas-
kınlar sonucunda Ankara'da 30 kamu emekçisini gözaltına
almıştı. Gözaltına alınan 9 kamu emekçisi tutuklanmış di-
ğer emekçiler ise “adli kontrol” ile serbest bırakılmıştı. 11
Mart günü sabah evinden işine gitmek için çıkan emekçi-
ler evlerinin kapısında, daha evde olanlar ise yine kapıla-
rını polisin çalması sonucunda gözaltına alınarak, Ankara
Adliyesi'ne getirildi.

İki hafta önce serbest bırakılan kamu emekçilerinden Ad-
liye’ye getirilen 8 kişi 23 Şubat'ta hangi gerekçelerle ser-
best bırakıldı ise bu seferde aynı gerekçeler ile tutuklandı.
Tutuklama kararının ardından adliyeden çıkartılan Emre Ke-
sikhalı, Fatma Bora Koçaş, Hikmet Bünyamin Keneş,
Mustafa Anıl, Saniye Arslan, Satılmış Gökoğlu, Seher Tok-
soy ve Serpil Toksoy “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları ile
araçlara bindirildiler. Tutuklanan erkekler Sincan 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi'ne, kadınlar ise Sincan Kapalı Kadın Ha-
pishanesi'ne götürüldüler.
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Armutlu Halkı Çetelerden
Hesap Soracak!

Armutlu’da polis işbirlikçisi çeteler halka yönelik
saldırılarına devam  ediyor. Armutlu halkının evleri-
ne gözünü diken, evlerimizi yıkmak için çalışmaları-
na devam eden iktidar bir yandan da polis işbirlikçisi
çeteleri halkın üzerine salarak mahalle halkını sindir-
mek istiyor. 

9 Mart, sabaha karşı  mahallede bir kahvenin cam-
larını kıran, kahveciye saldıran çeteler 13 Mart
akşamı da mahalle esnafı ve devrim şehidi Mustafa
Bektaş’ın ailesine yönelik bir saldırı düzenledi. Evin
önünde bulunan arabaya molotof atıp kaçan çeteler
bir kartonun üzerine de not yazmışlardı. Saldırıya
uğrayan evin duvarına Halk Cepheliler tarafından
“Armutlu Bizimdir!, Çeteler Halka Hesap Verecek”
yazılı pankart asıldı. 

Armutlu Halkı çete saldırıları karşısında da, yıkım
saldırıları karşısında da, yozlaşma karşısında da dim-
dik durmasını birlik olmasını güç olmasını iyi bilir. 

ARMUTLU HALK CEPHESİ



Kimse Amerika’ya karşı
çıkamaz. Amerika her şeyi
bilir. Dünyanın en güçlü si-
lahları ondadır. En güçlü
ordu Amerikan ordusudur.
Dünyanın her köşesinde as-
keri üsleri, birlikleri vardır.
FBI’yı, CIA’sı, NSA’sı... on-
larca gizli örgütü vardır.
Uyduları, uzay araçları, otur-
duğu yerden düğmeye ba-
sarak Afganistan’da istediği
yeri bombalayan, insansız
hava araçları, “akıllı bom-
baları” ve daha hiç bir ül-
kenin sahip olamadığı diğer
bir çok silahları vardır.

Amerika, uydularla bütün dünyayı
yatak odalarına kadar izliyor. Bütün
bilgisayarlar, internet ağları, telefonlar
Amerika’nın denetimindedir vb... 

Öyle bir korku yaratılıyor ki,
Amerika’ya rağmen hiçbir şey yapı-
lamaz. Kimse Amerika’ya karşı çı-
kamaz...

Ve Amerika da sahip olduğu bu
silahlarla, teknolojiyle, ordusuyla,
üsleriyle, gizli servisleriyle bütün
dünyaya bunu kabul ettirmeye çalışır.
Kendini dünyanın imparatoru ilan
eder. 

Aşağıda Amerika’nın dünya halk-
larının düşmanı örgütlerinden birine
ilişkin bazı bilgiler aktaralım. 

National Security Agency (NSA),
Ulusal Güvenlik Ajansı; sosyalist
ülkelere karşı ve halk kurtuluş sa-
vaşlarını bastırmak için kurulmuş
Amerikan emperyalizminin ve dün-
yanın ‘en büyük’ gözetim ör gütüdür.
1952’de Truman’ın emriyle kuruldu.
Kurulduğu dönemin en ileri tekno-
lojisi ve en iyi elemanlarına sahiptir.
NSA, Amerika’nın CIA’dan daha
önem verdiği gizli örgütü olduğu
söyleniyor. Kuruluşu ve varlığı sek-
senlerin başına kadar halktan sak-
lanmış ve deşifre ol mamıştır. ABD’nin
en iyi saklanan devlet sırlarından bi-

ridir. Öy le ki NSA’nın varlığı ilgili
bilgiler 1982’de çıkan; The Puzzle
Palace (Bilmece Sarayı) adlı bir ki-
tapla ortaya çıkmıştır. NSA, CIA gibi
başka istihbarat servisleriyle ve NA-
SA’yla koordinasyon halin dedir.
NSA’nın görevi dünya çapında ileti-
şim istihbaratı yap maktır. Bu istihbarat
hem askeri, hem siyasi hem de
ekonomik tir. NSA’nın kendi haber-
leşme uyduları vardır. Ve dünya üstün -
deki yüzlerce üste on binlerce per-
sonel 24 saat 365 gün her tür lü
haberleşmeyi izler ve en etkili gö-
zetleme ve dinleme teknik lerini
kullanır. Örgütün 1955’ten beri Tür-
kiye’de de üs sahibi ol duğu bilini-
yor.

İşte bu dev gizli örgüt ve diğer
güçlü istihbarat örgütleri ile halklara
korku yayılıyor. Amerika yatak oda-
larımızı daha izliyor ‘efsanesi’ bunlara
dayanıyor. 

Peki gerçek nedir? NSA’nın varlığı
1982’de ortaya çıkıyor. Ancak Ame-
rika ikinci paylaşım savaşından sonra
emperyalist kampın lideri olmuştur.
Ve bugünkü liderliği o zamandan
beri sürmektedir. Ama bu tarihler
boyunca Vietnam’dan Küba’ya,
Irak’tan Somali’ye, Afganistan’a on-
larca kez yenilgilere  uğratılmıştır.
Hem de halkları elindeki en geri tek-

nolojiye sahip silahlarala
Amerika’yı bugün bile unu-
tamadığı yenilgilere uğra-
tılmıştır.

En bariz örneklerden bi-
risi  Amerika’ya 11 Eylül’de
yapılan saldırıdır. Dünya Ti-
caret Merkezi’nden Penta-
gon’un merkezine kadar ya-
pılan saldırıları önleyeme-
miştir. 

Aslolan İnsandır!
Bu da, teknoloji ne den-

li gelişirse geliş sin, ne ka-
dar iyi kullanılırsa kullanılsın, de-
netimin etkinliği han gi düzeyde
olursa olsun, aslolanın insan oldu-
ğunu bir kez daha ispat etmektedir.

Emperyalistler teknolojiyi halkları
korkutma, daha fazla sömürme, sin-
dirme, baskı ve denetim aracı olarak
kullanmaktadır. 

Yatak odalarımıza kadar Amerika
tarafından gözetlendiğimiz düşüncesi
halkları bu gibi korkularla denetim
altında tutmak içindir. 

Ne Teknolojisinden, 
Ne de Amerika’dan 
Korkmuyoruz
Amerika Bizden 
Korksun!

Amerika en gelişmiş teknolojiye
sahip olabilir. En güçlü ordulara, si-
lahlara, istihbarat örgütlerine sahip
olabilir. Dünyanın dörtbir yanında
üsleri, hatta uzayda uyduları olabilir,
teknik olarak gözetleyebilir. Ancak
hiç bir koşulda 7 milyarlık dünyada
kimin ne zaman ne yaptığını bilemez. 

Ve 7 milyarlık dünyamızda Ame-
rika, bütün halkların düşmanıdır. Kan
kusturduğu 7 milyarlık dünya halkları
karşısında Amerikayı koruyabilecek
hiç bir teknoloji ve istihbarat örgütü
yoktur. 
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AMERİKA DÜNYA HALKLARININ KATİLİDİR!

Amerika Bizden Korksun! 
Biz Niye Ondan Korkalım!



İşte onun için Amerika 11 Eylül-
ler’i engelleyemez. 

En son Ankara’daki Amerikan
Büyükelçiliği’ne yapılan eylem bunun
en somut örneğidir. 

Amerikan elçilik binaları da dün-
yanın “en yüksek güvenlik önlemleri”
ile korunan yerleridir. Alişan feda
eylemiyle bu güvenlik önlemlerinin
hiçbir işe yaramadığını gösterdi. 

İşte, belirleyici olanın teknoloji
değil insan unsuru olduğu bir kez
daha ortaya çıkmıştır. 

Çok güçlü silahlarla, teknolojik
olanaklarla aşılmadı Amerika’nın
yüksek güvenlik önlemleri... Vatan
ve halk sevgisiyle, devrimci iradeyle
aşıldı. Dünya halklarının düşmanı

olan Amerikan emperyalizminden
hesap sorma bilnciyle, öfkesiyle, ki-
niyle aşıldı. 

Dünyada açlıktan, hastalıktan, sa-
vaşlardan ölen her insanın katili Ame-
rika’dır. 

İç savaşlar çıkartıp halkları bir-
birine katlettiren Amerika’dır. Doğ-
rudan ülkeleri işgal eden Amerikadır.
Ülkeleri yağmalayan, halkların her
türlü emeğini, zenginliklerini sömüren
Amerika’dır. 

Teknolojiyi halkların mutluluğu,
refahı için değil, daha fazla sömür-
mek, korkutmak, baskı altında tutmak
için kullanan Amerika’dır. 

Ve Amerika bütün bu yaptıklarıyla
dünya halklarının baş düşmanıdır.

Dünyanın her yerinde halkların öf-
kesiyle, kiniyle karşı karşıya kala-
caktır. Amerika’nın korkusu da bun-
dandır. Suçlarını biliyor. Halkların
öfkesiyle karşı karşıya kalacağını bi-
liyor. Bütün bu güvenlik önlemlerinin,
istihbarat örgütlerinin amacı halk-
lardan duydukları korkudur. 

Bir elçilik eyleminin ardından al-
dıkları önlemlere bakın. Elçilik etra-
fındaki polis noktalarının zırhlılarla
değiştirilmesinden, özel notalara, el-
çilik binasının yerinin değiştirilmesine
kadar nasıl önlem alancaklarını şa-
şırdılar. 

Halkların katili Amerika; önlem-
leriniz boşunadır. Halkların öfkesin-
den kurtulamayacaksınız!

Alişan Şanlı’nın Amerikan An-
kara Büyükelçiliği'ne yönelik eyle-
minin ardından polisin, MİT'in,
FBI'ın, CIA'nın ve daha hangi istih-
barat birimleri varsa hepsinin eylemle
ilgili elde edebildiği tek şey 10 da-
kikalık kamera görüntüleridir.

Alişan Şanlı'nın eylem öncesi
kimlerle temas ettiğine ilişkin yaptık-
ları araştırma sonucunu polisin pro-
fosyonel bir çalışmayla karşılaştığını
yazıyor Milliyet gazetesi. Ve şöyle
diyor; "Şanlı'nın keşif yaptığı sırada
yanında bağlantılı kişilerin de ola-
bileceğini düşünen polis, Atatürk
Bulvarı ve çevresindeki MOBESE
kameralarının ve kamu kurumlarının
toplamı 300 GB olan 2 bine yakın
görüntüsünü izledi. Ancak bu
görüntülerde Şanlı'nın izine ya da
farklı şüphelilere rastlanamadı.
Şanlı'nın sadece saldırıdan önceki

son 10 dakikalık
görüntüsüne ulaşılabil-
di. Buna göre, Şanlı
13.04'te Fransız Büyü-
kelçiliği'nin önünden
yürüyerek geçiyor.
13.08'de Almanya
Büyükelçiliği'nin önün-
den geçen Şanlı, burada
iki kişiye ABD Büyü-

kelçiliği'nin yerini soruyor. Şanlı,
13.14'te ise Milliyet'in ele geçirdiği
görüntülerde net biçimde görüldüğü
gibi, nizamiyenin camının önüne ge-
liyor. Şanlı'nın ABD Büyükelçiliği-
ni'nin yerini sorduğu 2 kişinin de
sorgulandığı ancak bu kişilerin adres
sorulması dışında bilgilerinin bu-
lunmadığının anlaşıldığı görüldü."
(Milliyet, 12 Mart, 2013)

İşte, emperyalizmin teknolojisinin
bütün gücü bu. 2 bin farklı kamera
taramasından elde edilen görüntünün
toplamı sadece 10 dakika... Gün 24
saat, geriye kalan 23 saat 50 dakika
bizimdir. Emperyalizmin her şeye
muktedir sanıldığı kameralarının,
uydu görüntülerinin, CIA’sının,
FBI'ının, NSA’sının, polisin, MİT'in,
itinin gücü budur. Onun için kork-
ması gereken biz değiliz, emperya-
lizmdir. 

Ve korkuyor emperyalizm: Zırhlı
kulübeler, özel notalar, yeni yeni
güvenlik tedbirleri bu korkunun
ürünüdür. Hiçbir güvenlik tedbiri,
hiçbir teknolojisi, istihbarat örgütü
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
korkularını gideremiyor. 

Korkularının nedeni suçluluk-
larıdır. “Alma mazlumun ahını...”
der halkımız. Düşman bunu çok iyi
biliyor. Halkların hafızasının güçlü
olduğunu iyi biliyor. Asla yapılan
zulümleri, çekilen acıları unut-
mayacağını biliyor. Onun için yeni
yeni tedbirler alarak korunmaya
çalışıyor. 

Bakın buna Alişan ne diyor,
Alişan’ın cevabını okuyalım: “Güzel
yurdumuzu, Anadolumuzu biz varken
dikensiz gül bahçesi yapamayacaklar
kendilerine. Akıllı bombaları varmış,
teknolojileriyle bilmem neler neler
yaparlarmış. Uzaydan plaka okur-
larmış daha neler. Bizim yüreğimizi
beynimizi okuyamazlar. Gözbebe
klerimizin neye baktığını bilemezler.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM, AME-
RİKA DEFOL BU VATAN BİZİM
deyişimizdeki hikmeti anlayamazlar.
Anlayamayacaklar. Biz anlataca-
ğız.”
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HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

FBI'ı, CIA'sı, NSA’sı, Polisi, MİT’i,
İti... Hepsinin Elinde Sadece 10
Dakikalık Görüntü Var... Hepsi Bu!



Devrimci İşçi Ha-
reketi olarak uzun sü-
redir sendikaların yö-
netimlerine çöreklenen
sözde işçiden, emekçi-
den yana gözüküp an-
cak gerçekte işçi düş-
manlığı yapan sendika
yöneticileriyle olan mü-
cadelemizi yazıyoruz. 

Bugün faşist AKP iktidarı tara-
fından işçilerin memurların bugüne
kadar büyük bedeller ödeyerek ka-
zandığı tüm hakları bir bir gasp edi-
lirken işçi sendikalarında neden hiç
yaprağın dahi kıpırdamadığı anlaşıl-
maktadır. Bunun nedenini kimse “İŞ-
ÇİLER DUYARSIZ, ÖRGÜTSÜZ”
diye açıklamasın. 

İşçiler duyarsız değil, tam tersine
işçiler tam da “bıçağın kemiğe da-
yandığı” noktada, bıçağın acısını ya-
şayarak, sendikalara rağmen onlarca
direniş örgütlüyor. Ve sendikalardan,
demokrak kitle örgütlerinden ciddi
hiçbir destek görmeden, devrimcilerin
önderliğinde direne direne kazanı-
yorlar. Öyleki bazen işçiler kendile-
rine devrimci, demokrat ilerici diyen
sendika yönetimlerine karşı direnmek
zorunda kalıyorlar. İşte AKP’nin iş-

çiye, emekçiye saldırılarının bu denli
pervasız olmasının nedeni budur.
Sendikaların yönetimlerindeki çürüme
bu boyuttadır. 

Bakın şunların tiplerine. Güya
işçi sınıfının temsilcileridirler. Hepsi
de yüz köyü olan ağaya, fabrikaları
tüten patrona benziyor. Altlarında
araba, boyunlarında kravat, işçiyle
zerre kadar alakaları yoktur. 

Bunu dış görüntülerinden yola
çıkarak söylemiyoruz, pratiklerinden
söylüyoruz. 

Devrimci İşçi Hareketi olarak
AKP’nin saldırılarına karşı DİSK
yönetiminde yer aldıktan sonra yö-
netime AKP’nin “Ulusal İstihdam
Stratejisi” adı altında yaptığı saldı-
rılara karşı güçlü bir örgütlenme ve
mücadele kampanyası başlatmayı
önerdik. Ancak bırakın kampanya

örgütlemeyi, patron-
larla işbirliği yapan
ve sözde devrimci ge-
çinen sedikacıların
gerçek kimlikleri or-
taya çıkıverdi. 

Soruyoruz; Bursa
Asilçelik’te size mu-
halif olan işçileri ne-
den patronlarla anla-

şarak işten attırdınız? Cevap yok.
Patronlarla yaptıkları işbirliğini ortaya
çıkarttığımız için Devrimci İşçi Ha-
reketi’ne karşı tavır almaya kalkı-
yorlar. 

Kendisini “devrimci” olarak ni-
telendiren İnşaat Mühendisleri Odası
yönetimi Ankara’da Cansel Malatyalı
adında bir işçiyi “performans dü-
şüklüğü” gerekçesiyle işten atıyor.
Cansel Malatyalı işine geri dönmek
için 243 gün çadır kurup direniyor,
KESK ve DİSK yönetimi Malatya-
lı’nın bu direnişini kınayan açıklama
yapıyor. 

İşine geri dönmek için 243 gün
direnen bir işçiyi tek bir kez olsun
ziyaret etmeyen bu sendika yöneti-
cilerine soruyoruz DİRENEN BİR
İŞÇİYİ NEDEN KINADINIZ?

Sendika Yönetimlerindeki 
Çürümeye Karşı Savaşacağız!
DİSK’te Nisan Ayında Olağanüstü Genel Kurul Yapılacak!

İşçiler Sendikalarınıza Sahip Çıkın! 
Patronlarla Kol Kola Giren Sendika Ağalarına İzin Vermeyin!

Cafer Konca Remzi ÇalışkanHüseyin YamanKani Beko

Tanıyın Bunları! Patronlarla İşbirligi Yaparak 
İşçileri Satan Sendikacılardır!

Genel-İş Genel Merkez Yöneticileri Şişli 3 No’lu
Şube Olağanüstü Genel Kurulunda İşçilerin

Listesinin Karşısında, Patronların Listesi için
Çalıştılar... Seçimi Kaybedince Kongre Salonuna

Polis Çağırıp İşçileri Dışarı Attırdılar Seçim
Sandıklarında Hile Yaparak Sahtekarlıkla 

Patronların Listesini Kazandırdılar! 
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Mevsim Gürlevik



CEVAP YOK!

Bu kararı alan yöneticileri eleşti-
rince “saldırı sendikaya” deyip bütün
sendikacıları kendi çürümüşlüğüne
ortak etmeye kalkıyor. Eleştirdiğimiz
için dergimize tavır alınmasını istiyor.
Başaramayınca DİSK’teki görevinden
istifa edip gidiyor. 

Bu tür yöneticiler için işçi sınıfının
maruz kaldığı saldırıların hiçbir önemi
yok... 

Bir başka sendika Genel-İş Şişli
3 No’lu Şube yöneticisi Mevsim
Gürlevik kendini eleştiren işçileri
patronla işbirliği yaparak sürgün et-
tiriyor. 

İş yeri temsilciliklerinde işçilerin
oluşturduğu temsilci listesinin kar-
şısına patronlarla oturup Şişli Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül’ün eli telsizli
adamlarından bir temsilci listesi oluş-
turarak çıkıyor. Ve işçileri işten atma,
sürgün etme tehditleriyle seçimi ka-
zanıyor. 

Devrimci İşçi Hareketi ve Şişli
işçisi bu ihanete müdahale ederek
Gürlevik’i istifa ettirdi. Bu noktada
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sa-
rıgül başta olmak üzere Genel-İş Ge-
nel Başkanı Erol Ekici, Genel Sekreter
Kani Beko, Eğitim Daire Başkanı
Hüseyin Yaman, Örgütlenme Daire
Başkanı Remzi Çalışkan, Araştırma
Daire Başkanı Cafer Konca hep bir-
likte Mevsim Gürlevik’e sahip çıktılar. 

Şişli işçisi sürgün edilirken, işten
atılırken ortalıkta görünmeyen sen-
dikacılar birden ortaya çıkıverdiler.
Mevsim Gürlevik’in  sendikadan
atılmasına engel olamadılar ancak
şimdi hep birlikte Mustafa Sarıgül’ün
yağveri gibi koşturup işçilerin kar-
şısına yeni Mevsim Gürlevik seçmeye
çalışıyorlar. 

3 Mart’ta yapılan Şişli Genel-İş
3 No’lu Şubenin Olağanüstü Genel
Kurulunda Devrimci İşçi Hareketi’nin
karşısına Sarıgül’ün adamlarından
oluşan bir liste ile çıktılar. 

Seçimi Devrimci İşçi Hareketi’nin
listesi 52’ye 46 oyla kazanınca yu-
karıda adı geçen Genel İş Genel
Merkez Yönetimi’nde Genel Sekreter
Kani Beko, Eğitim Daire Başkanı

Hüseyin Yaman, Örgütlenme Daire
Başkanı Remzi Çalışkan, Araştırma
Daire Başkanı Cafer Konca seçime
itiraz etti. Daha sonra salona polis
çağırtıp işçileri dışarı attırdı ve yapılan
yeni sayımda Devrimci İşçi Hareke-
ti’nin listesini kaybetti gösterdi. 

Bunun üzerine Devrimci İşçi Ha-
reketi öncülüğünde Şişli işçileri Şişli
Belediyesi önünde çadır kurarak 8
gündür kazandıkları hakkın kendi-
lerine iade edilmesi talebiyle diren-
diler. Direniş karşısında teşhir olan
Mustafa Sarıgül, Genel-İş Genel
Merkezi’ne yeni olağanüstü genel
kurul yapması için talimat verdi. Ge-
nel-İş Genel Merkez yöneticileri ve
Mustafa Sarıgül yeni ayak oyunlarının
peşinde...

Devrimci İşçi Hareketi öncülü-
ğünde mücadele eden Şişli işçisi ka-
rarlı; Sendikalar bizimdir, işbirlikçi
patron sendikacılarına bırakmayaca-
ğız!

AYAK OYUNLARINDAN VAZ-
GEÇİN! KAZANDIĞIMIZ HAK-
KIMIZI İSTİYORUZ! 

İŞÇİ DÜŞMANLIĞINDAN
VAZGEÇİN! TERK EDİN O KOL-
TUKLARI! 

İşçiler! Sendikalar
Bizimdir! Sendikalarımızı 
Çürümüş Patron
Sendikacılarına
Bırakmayalım!

Nisan ayının ilk haftasında
DİSK’te Olağanüstü Genel Kurul
Yapılacak. AKP’nin saldırıları per-
vasızca sürerken bu tür çürümüş pat-
ronlarla kol kola uzlaşma içinde sen-
dikacılık yapan yöneticilerle hiç bir

sonuç alamayız. Sendikalar bizimdir,
sendikalarımıza sahip çıkalım. Sen-
dikaları birilerinin geçim kapısı ol-
masından kurtaralım. 

İşçiler! 

Sendikaları yönettiğini sandığınız
bu sendikacıların sizden hiçbir üs-
tünlüğü yoktur. Sendika yönetimlerine
sizin alınterinizi, ekmeğinizi patron-
lara peşkeş çeken çürümüş, işbirlikçi
sendikacıları seçmeyin. 

Atın bu asalakları sırtınızdan.
Yeni asalaklara izin vermeyin. 

Devrimci İşçi Hareketi sendikaları
kendilerine geçim kapısı gören, pat-
ronlarla kolkola verip işçiyi sürgün
ettiren, kendine muhalif olduğu için
işçiyi işten attıran çürümüş sendika-
cıların sendikalarımızı işgal etmele-
rine izin vermeyecektir. 

Bu işbirlikçi sendikacılar sizden
kesilen aidatlar üzerinde saltanat sü-
rüyorlar. 

Bunların saltanatına son verelim. 

Tüm işçilere ve delegelere sesle-
niyoruz. 

DİSK Olağanüstü Genel Kuru-
lunda Devrimci İşçi Hareketi’yle bir-
likte bu kokuşmuş sendikacılığa karşı
açıktan tavır alın. 

Sendikalar bizimdir. Sendika ağa-
larına bırakmayalım.

Devrimci İşçi Hareketi DİSK Ola-
ğanüstü Genel Kurulu’nda patron
sendikacılğına karşı açıktan tavır
alan ve AKP’nin saldırılarına karşı
direnme kararlılığında olan herkesi
birlikte hareket etmeye çağırıyor. 

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANA-
CAĞIZ!
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Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü olması sebebiyle, saat
10.00’da Şişli Belediyesi’nde çalışan
KESK üyesi kadınların belediye bi-
nası önünde yaptıkları etkinliğe Savaş
Doğan’da davet edildi. Doğan et-
kinlikte tam konuşmaya başlayacağı
zaman belediye yetkilileri mikrofonun
sesini kısıp müziğin sesini açtılar.
Tüm engellemelere rağmen Doğan,
konuşmasını yaparak başlarından ge-
çen süreci anlattı.

Genel-lş Sendikası Genel Merkez
yöneticilerinin, Şişli Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül ve onun yardımcı-
larıyla işbirliği yaparak 3 No’ lu Şu-
beden kendilerini nasıl ayak oyunla-
rıyla tasfiye etmek istediklerini anlattı.
KESK üyesi kadınlar Doğan’ın ko-
nuşmasını alkışlayarak, bu haklı mü-
cadelelerinde yanlarında olacakları-
nı söylediler.
İşçiler öğlen saatlerinde, Can Ço-

kürkmez’in ve ekibinin söz verdiği
gibi seçime şaibe karıştığı için istifa
ederek Genel-İş Sendikası Genel
Merkezi’ne fakslamasını beklerken
Ankara’ya mazbatasını almak için git-
tiğini öğrendiler. Bu gelişme üzerine
günlerdir oyalanmaya çalışılan işçi-
ler, Saat 15.30’da belediye önünde
toplanmaya başladılar.

“SENDİKAMIZDA KAZANDI-
ĞIMIZ SEÇİMİ MUSTAFA SARI-
GÜL’E VE PATRON SENDİKACI-
LARINA TESLİM ETMEYECE-
ĞİZ” pankartını açan işçiler, “İşçiyiz

Haklıyız Kazanacağız, Patron Sen-
dikacılığına İzin Vermeyeceğiz” slo-
ganlarını atarak hem Sarıgül’ü hem de
işbirlikçi sendikacıları protesto ettiler.
İşçiler adına basın açıklamasını Savaş
Doğan okudu. 

Saat 16.00’da işçiler kortejlerini
oluşturarak Şişli’deki DİSK(Dev-
rimci İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu) binasına doğru yürüyüşe geç-
tiler. “Sendika İşçinin Örgütüdür.
Patronun Çiftliği Değil, Patron Sen-
dikacılığına izin vermeyeceğiz, İş-
birlikçi Sendikacı İstemiyoruz” dö-
vizlerini taşıyan işçileri yolda görenler
alkışlarıyla desteklediler. “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, Sarıgül Şa-
şırma Sabrımızı Taşırma, İşbirlikçi
Sendikacı İstemiyoruz, Direne Dire-
ne Kazanacağız, Patron sendikacılı-
ğına İzin vermeyeceğiz” sloganları eş-
liğinde DİSK binasına gelen işçiler
yöneticilerle konuşmak üzere toplantı
salonuna çıktılar. 

Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza
Küçükosmaoğlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri İsmail Yurtseven ve Celal
Ovat ile görüştüler. 90 işçinin katıl-
dığı görüşmede birçok işçi söz alarak
konuştu. Genel olarak işçiler; 

“Biz sizlere daha önce gelerek ya-
şanan süreci anlatmıştık. Kongrede
Genel-İş Sendikası Genel Merkezi yö-
neticileri, Remzi Çalışkan ve Hüse-
yin Yaman, Savaş Doğan’ın kazandığı
ilan edilmesi üzerine seçim kuruluna
itiraz etmişler, fakat bir sonuç ala-

mayınca Remzi Çalışkan’ın kongre-
ye polis çağırdığını, Genel Merkez
Yöneticilerinin çok açıktan Mustafa
Sarıgül’ün adayı olan Can Çokürk-
mez’i ve listesini desteklediklerini ve
bundan dolayı da işbirlikçi sendika-
cı olduklarını anlatmıştık. Sadece
bununla yetinmeyen Genel merkez
yöneticileri bizi karalayan açıklama-
lar yaparak bizlere “seçimi hazme-
demeyen bir grup” ve “belediye
önünde eylem yapanlar sendikamız-
la alakaları yoktur” diyebilecek kadar
hainleşmişlerdir. Ve bu açıklamayı Be-
lediye’ye dahi yollamışlardı. Şimdi de
Can Çokürkmez’e mazbatasını ver-
mişler. Sizler bize bu süreci takip edi-
yoruz demiştiniz. Neden bu yaşa-
nanlar karşısında sessiz kalıyorsunuz?
Neden bir açıklama yazmıyorsunuz?
Bakın işbirlikçi sendikacılar nasıl çı-
karları gereği bizi açıktan karalayan
yazılar yazıp yayınlıyorlar. Biz sizlerin
sendikacı kimliklerinizi biliyoruz.
Onun için gereğini yapın. Çünkü bu
yaşananlar artık DİSK’in ilkeleriyle
bağdaşmayacak düzeyde. Tam 5 gün-
dür direniyoruz biriniz yanımıza gel-
mediniz neden?” diyerek tepkilerini
gösterdiler. 

Sözü önce Ali Rıza Küçükosma-
noğlu alarak; “Öncelikle belirtelim,
bizler tek başımıza DİSK adına açık-
lama yapamayız. Bu anlattıklarınız-
da haklısınız. Olmaması gereken bir-
çok şey yaşanmış. Mesela Genel
Merkezin açıklaması yanlış, kabul

Sendikamızda Kazandığmız Seçimi Sarıgül ve 
Patron Sendikacılarına Teslim Etmeyeceğiz

İşbirlikçi Sendikacılardan Hesap Soracağız! 
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edilemez. Polisin kongreye çağrılması
yanlış. DİSK’in belirli ilkeleri, gele-
nekleri var. Ve bizler bu sendikaların
çatısı olarak iç işleyişlerine karışma
hakkımız olmamakla birlikte, tüm
yöneticiler toplanarak karar alıp bu sü-
reçte söyleyeceğimizi söyleyeceğiz”
dedi. 
İşçiler; “Bu süreçte nasıl ki işçi

düşmanları çok net oluyorlarsa sizler
de net olmalısınız. Ara yer yok. Tek
başımıza karar alamayız, gözlemli-
yoruz, takip ediyoruz diyorsunuz fa-
kat her şey ortada değil mi? Size ha-
tırlatırız; Cansel Malatyalı Anka-
ra’da İMO (İnşaat Mühendisleri Oda-
sı)’ da çalışırken “performans yeter-
sizliği” gerekçesiyle işten atılmış ve
direnişe başlamıştı. Gelinen süreçte
Cansel Malatyalı İMO’nun düşman
tavırları, polis ile işbirliği yaparak gaz,
su sıktırarak işkencelerle defalarca
gözaltına aldırması sonucu işgal ey-
lemi gerçekleştirmişti. Bu haklı işgal
eylemi karşısında TMMOB(Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
yöneticilerinin baskısı sonucu bir
gün içinde açıklama yaparak işgal ey-
lemini kınayan kurumlardan biriydi-
niz. İş direnen bir emekçiyi kınamak
olunca hiç gecikmeyen sizler, 5 gün
geçmesine rağmen bir türlü bir araya
gelemediniz” diyerek hatırlatmada
bulundular. 

Celal Ovat; “Öncelikle hain satıl-
mış gibi sözler kullanmayalım. He-
pimiz kardeşiz, onlar bizim mücade-
le yoldaşlarımız. Ben geçen gün yap-
tığımız görüşmede de söyledim yine
söylüyorum, polisi çağıran Remzi
Çalışkan değil, seçim kuruludur.
Kongreyi satın alan Sarıgül, kongre-
yi seçim kurulu başkanına katlettir-
miştir.” 

Bunun üzerine işçiler itiraz ederek;
“Hayır. Onlarca arkadaşımız ta-

nıktır. Seçim kurulu başkanı Savaş
Doğan’ın kazandığını ilan edince

Remzi Çalışkan, itirazlarda bulunmuş,
ancak müdahalesi sonuç vermeyince
polisi çağırmıştır” dediler. 
İsmail Yurtseven; “Sizler sendi-

kanıza sahip çıkacak ve düzeltecek-
siniz. Ne mutlu ki sendikalarımızın
sizler gibi işçileri var. Ben Genel-İş
çıkışlı bir sendikacıyım ve Şişli’de ör-
gütlenme sürecinde içindeydim. Ama
şuan iş yerine gelsem dolaşsam bir-
çok dedikodu oluyor. Sendikaların iç
işleyişlerine karışamıyoruz. Sanma-
yın ki DİSK yöneticisiyiz diye her
şeye kadiriz. Ama Ali Rıza başkanın
da dediği gibi süreci takip ediyoruz.
Hiç bir şey yapmadan beklemiyor, ak-
sine görüşmelerimiz sürüyor.” 
İşçilerin yoğun baskısıyla Ali Rıza

Küçükosmanoğlu söz vererek “pa-
zartesi sizleri ziyaret edeceğim” dedi.
Bu sözün ardından işçiler görüşme-
lerini bitirmeden önce, “sizlerle te-
maslarımız devam edecek. Genel-İş
Sendikası Genel Merkez Yöneticile-
rinin işbirlikçi tutumunu kınayan bir
açıklama yapana kadar bu işin takip-
çisi olacağız” diyerek sendikadan
ayrıldılar. 

11 Mart 2013 Pazartesi,
Direnişin 7. Günü

Gece her zaman olduğu gibi yine
kalabalıktı çadır. 03.00’da vardiya de-
ğişiminde işçiler çadırda sabaha ka-
dar ateş başındaydılar.

Gün aydınlanmaya başladığında,
artık direnişimize başlayalı tam 1
hafta olmuştu. Sabah çayımızı içip,
kahvaltımızı yaptıktan sonra Musta-
fa Sarıgül’ün yardımcısı Mehmet Ali
Oğuş, Savaş Doğan ile bir görüşmek
istediğini söyledi. Görüşmede, “Mus-
tafa Sarıgül beni bu işi çözmem için
görevlendirdi” dedi. Doğan “eğer bu
iş çözülmezse biz Çarşamba günü Ni-
şantaşı’nda çadır kuracağız” diyerek
yanıt verdi. Oğuş’un, “bunu yapa-
mazsınız”, demesi üzerine Doğan, “ne

buraya gelirken polisten izin aldık ne
de Nişantaşı’na giderken izin alırız”
diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Doğan, Genel-İş Genel Merkezi
yöneticilerinin İstanbul’a geleceğini
söyleyen Oğuş’a “onlar bizim mu-
hatabımız değil, onlarla görüşmeye-
ceğiz” dedi. Son olarak Oğuş, en geç
24 saat içinde halledeceklerinin sö-
zünü vererek, bazı istifaları hala ala-
madıklarını onun için uğraştıklarını
söylemesinin ardından görüşme son-
landırıldı.

Saat 15.00 vardiya dönüşü işçiler
çadıra gelmeye başlıyor. Her dakika
sayımız biraz daha artıyor. DİSK
yöneticileri ziyarete geleceklerini
söylemişlerdi. Şu an işçiler onları bek-
liyorlar.

DİSK Yöneticileri, Şişli Belediyesi
İşçilerinin, Belediye Önünde Kur-
dukları Çadırı Ziyaret Etti

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü
Belediyenin önüne kurdukları çadır-
la direnişe başlayan Şişli Belediyesi
işçilerini, 11 Mart Pazartesi,  diren-
işlerinin 7. günü DİSK (Devrimci işçi
Sendikaları Konfederasyonu) yöne-
ticileri ziyaret etti.

Saat 17.00’da çadıra gelen, DİSK
Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu ve Yönetim Kuru-
lu Üyesi İsmail Yurtseven’i işçiler al-
kışlarla karşıladılar. İşçiler adına ko-
nuşan Savaş Doğan; “DİSK Genel
Merkez Yöneticilerimize, patron-
sendikacı işbirliğine karşı başlattığı-
mız mücadelede bizi yalnız bırak-
madıkları için teşekkür ediyoruz”
dedi.
İlk sözü Ali Rıza Küçükosma-

noğlu alarak; “Geçen hafta DİSK
Genel Merkezi’nde sizlerle görüş-
melerimiz oldu. Sizlerin talebi genel
kurulda demokratik bir şekilde işçi-
lerin özgür iradesini kullanması ve
buna herkesin saygı göstermesidir. Bu
yüzden belli bir zamandır Şişli Bele-
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diyesi önünde direniştesiniz. Ve
vermek istediğiniz mesaj gereken
yerlere ulaşmıştır. Talebiniz haklı bir
talep. DİSK’in tüzüğünde de olan ta-
bandaki işçinin ortaya çıkmasıdır.
Ve buna herkesin saygı duyması ge-
rekir. Bazen sendikalarda bu ve ben-
zeri sorunlarla karşılaşabiliyoruz.
İnanıyoruz ki konfederasyonumuza
bağlı Genel-İş Sendikası yöneticile-
ri duyarlılıkla hareket ederek tekrar-
dan seçime gidilecektir. Diğer arka-
daşımızın da kabul ettiği gibi kon-
grede bir adaletsizlik olmuştur. Delege
arkadaşlarımızın özgür iradesinin or-
taya çıkacağı ortam sağlanmalıdır. 
Şunu çok açık bir şekilde altını çiz-

mek istiyorum; sendikalar işçi sını-
fının ekonomik, demokratik mücadele
örgütleridir. Bunu denetlemek ve sa-
hip çıkmakta üye arkadaşlara düş-
mektedir. Sizlerin sendikanıza sahip
çıkmanızı ve mücadele etmenizi say-
gı gösteriyorum ve başarılar diliyo-
rum” dedi.

Alkış alan konuşmanın ardından
işçiler “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganları attılar. Sonra sözü İsmail
Yurtseven aldı.

“Ben Ali Rıza başkanın sözlerine
katılıyorum. Daha farklı bir şey söy-
lemeyeceğim. Her iki aday arasında bir
protokol imzalanmış ve seçime şaibe
karıştığı için karşı tarafın istifa ederek
yeniden kongre yapılması gerektiği ka-
bul edilmiştir. Bundan sonra yapılacak
seçimde de adaletli bir şekilde işçinin
iradesi neyse o olmalı. Genel-
İş Genel Merkez yöneticileri-
nin yaptığının doğru olmadı-
ğını düşünüyorum. Biran önce
adım atarak bu sorunu çöz-
meleri gerekiyor” dedi.

Konuşmalardan sonra çay
içilerek sohbet edildi. Ziyaret
1 saat sürdü.

*****

Gücümüzü Birleştirelim,
Haramilerden Hakkımızı
Alalım!

Aylar önce Devrimci İşçi Hare-
keti’nin çağrısı üzerine, direnen işçi-
lerin mücadelelerini birleştirerek baş-
lattıkları Cumartesi eylemleri büyü-
yerek devam ediyor. Zaman içerisin-
de Cansel Malatyalı, Roseteks İşçileri,
Darkmen İşçileri, Bedaş İşçileri mü-
cadelelerini kazanmışlardı.

Bir yılı aşkın süredir, patronları
Aynur ve Süreyya Bektaş’tan hakla-
rını alabilmek için mücadele eden Hey
Tekstil İşçileri, Cumartesi eylemleri-
ni bir süredir tek başına sürdürüyor-
lardı. Geçtiğimiz haftalarda 4 aylık
maaşları, kıdem ve ihbar tazminatla-
rı verilmeden 31 Ocak 2013 tarihin-
de patronları Ümit Somuncu ve Mus-
tafa Umut Somuncu tarafından işten
çıkartılan ve direnişe başlayan Kazova
Trikotaj işçileri katılmıştı. Bu hafta
ise, Hem Mustafa Sarıgül’e hem de iş-
birlikçi Genel-İş Sendikası Genel
Merkez yöneticilerine karşı belediye
önüne çadır kurarak direnişe başlayan
Şişli Belediyesi İşçileri katıldı.

9 Mart 2013 Cumartesi akşamı,
saat 18.00’de Taksim Meydanı’nda iş-
çiler 29. haftada yine bir araya gel-
diler. “İşimizi Ekmeğimizi Hakları-
mızı İstiyoruz. Alacağız! İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız” pankartının arka-
sında toplanan Hey Tekstil İşçileri,
“Gasp Edilen Haklarımızı İstiyoruz”

pankartıyla, Kazova Tekstil İşçileri,
“Kazova Tekstil Patronları Ümit So-
muncu ve Mustafa Umut Somuncu’ya
Haklarımızı Yedirmeyeceğiz” pan-
kartlarıyla, Şişli Belediyesi İşçileri ise
“Sendikamızda Kazandığımız Seçimi
Mustafa Sarıgül’e ve Patron Sendi-
kacılarına Teslim Etmeyeceğiz” pan-
kartıyla kortejlerini oluşturarak, Ga-
latasaray Lisesi’ne doğru yürüyüşe
geçtiler. Sloganlar eşliğinde Galata-
saray Lisesi önüne gelindi.

Önce, Şişli işçileri basın açıkla-
ması yaptılar. Açıklamada; “Sendi-
kamız DİSK Genel-İş Sendikası’nın
3 No’lu Şube Olağan üstü Kongre-
si’nde 52 oya 46 oyla seçimi kazan-
dık. Seçim kurulu tarafından kazan-
dığımız ilan edilerek tutanak tutul-
muştur. Ancak Şişli Belediye Başka-
nı Mustafa Sarıgül ve Genel Merkez
Yöneticileri işbirliği yapıp, işçinin ira-
desini hiçe sayarak bizim yönetim ku-
rulumuzu tasfiye etmeye çalışıyorlar.
Seçim kurulunu satın alarak, Genel-
İş Genel Merkez Yöneticileri içeriye
polis çağırmış, binbir ayak oyunla-
rıyla, kazandığımız kongreyi kay-
bettik diye ilan ettirmişlerdir. Biz
Şişli işçileri olarak bu gidişe dur de-
mek için çadırımızı kurarak müca-
deleye başladık. Bundan sonra patron-
sendikacı işbirliğine izin vermeye-
ceğiz” denildi.

Sonra sözü 393 gündür direnen
Hey Tekstil İşçileri aldı. İşçilerin
yaptığı açıklamada; “Hey Tekstil İş-

çilerini alanlardan atama-
yacaksınız. Patronlarımız,
Aynur ve Süreyya Bek-
taş’tan haklarımız alıncaya
kadar çadırımızda, mey-
danlarda direnişimize de-
vam edeceğiz.” denildi.

En son Kazova Tekstil
İşçileri açıklama yaparak,
“Fabrikadaki malları, sağa,
sola, dostlarına ve akraba-
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“Tecriti Yenenler Anlatıyor” ki-
tabımızı her Cepheli okumuştur.
Okumayanlar da hızla okumalıdır. Ki-
tabın üçüncü cildinde, 19-22 Aralık
saldırısı ve direnişin yaşandığı yer-
lerden birisi olan Çanakkale Hapis-
hanesi’ndeki Ölüm Orucu direnişçi-
lerinden Fidan Kalşen yoldaşımızın
feda eylemi de anlatılır:

"...Bir arkadaş cebinden çıkardı-
ğı çakmağı uzattı. Alır almaz ateşle-
di kendini. Birden alev alev yanma-
ya başladı. O buz gibi Aralık soğu-
ğunda O’nun alevleri yüzümüze vur-
du bir anda. Ne kadar farklı, derin bir
duygu O’nun alevlerinin bizi ısıt-
ması... Bacakları hafifçe aralıktı,
çok hafif. Kendini dengelemek için-
di kuşkusuz. Mutlaka en fazla nasıl
ayakta kalırım diye önceden düşünüp
hazırlığını yapmıştır. Bu O’nun tar-
zıdır çünkü, hiçbir şeyi oluruna bı-
rakmaz, alır önlemini. Mutlaka bu
yüzden ayakta yandı, düşmedi yere.
7 dakika boyunca en ufak bir kıpır-
dama, titreme olmadan bu şekilde bir
anıt gibi kaldı..." (Tecriti Yenenler
Anlatıyor 3, syf: 309, Boran Yayın-
ları)

Söz konusu olan devrimci irade-
dir. Feda ruhunu kuşanmış, devrim-
ci iradenin yenilmezliğidir. Yenil-
mezlik, ölüme meydan okuyarak
zulmü yenmektir.

Fidan Kalşen yoldaşımız, "son"
eyleminde ve ölüme bir soluk kala so-
mutladığı Cephe tarzıyla öğretmeye
devam ediyor. Kendi fedasını, o sı-
rada ateş ortasında nasıl davranaca-
ğının ayrıntılarına kadar düşünüp
planlamış. İşte devrimci irade budur.
Ateş ortasında bile nasıl davranaca-
ğını planlar ve sonuna kadar planına
sadık kalır.

Cepheli, hangi durumda neyle
karşılaşacağını hesaplar. Hazırlıklı-
dır. Gelişmeleri oluruna bırakmaz.
Oluruna bırakmak, kendiliğinden-
ciliktir. Kendiliğindencilik, özünde
kaderciliktir. Gelişmelere, olaylara,
durumlara burjuva ideolojisi mi yön
verecek, devrimci ideoloji mi? Eğer,
devrimci ideoloji; cüret ve emek
üzerinde şekillenen devrimci irade
olarak somutlanmazsa, o zaman ge-
lişmeleri yönlendiremez. O zaman,
gelişmeleri burjuva ideolojisi ve
onun cisimleşmiş hali olan karşı-
devrim yönlendirir. Ki, gelişmeleri,
olayları, durumları oluruna bırakmak
buna izin vermektir. Cepheli böyle
davranmaz. Cepheli, hiçbir şeyi olu-
runa bırakmaz. Önlemini alır ve ha-
zırlıklı olur. İşte Cephe tarzı budur ve
başarı, böyle sağlanır.

Fidan'ı kuşatan alevler gibi so-
runlar, zorluklar, zorbalıklar etrafımızı
kuşatabilir. Ki, en zor, en yakıcı ko-
şullarda dahi, hiçbir şeyi oluruna

bırakamayız. Bırakmamalıyız. İşte o
zaman sonuç alırız ve aldığımız so-
nuç başarılı olur.

Karşılaşılan durumlar, sorunların
biçimleri çok değişik olabilir. Ama
esas olan, her durumda ve her türden
sorun karşısında devrimci iradeyi
somutlamaktır. Fidan'ın yedi dakika
boyunca en ufak bir kıpırdama, tit-
reme olmadan devrimin meşalesi
olması, önümüzü aydınlatıyor. Her
duruma, olaya, soruna, gelişmeye Fi-
danlar'ın aydınlığında bakmalıyız.
İşte o zaman neyi nasıl yapmamız,
nerede nasıl davranmamız gerektiği
açık ve net olarak görülür.

Fidanlar, bize; hedeflerimize ulaş-
mak için düşünün, yoğunlaşın, ha-
zırlığınızı yapın diyor.

Fidanlar, bize; hiçbir şeyi oluru-
na bırakmayın, önleminizi alın diyor.

Fidanlar, bize; plansız, program-
sız, hedefsiz olmayın diyor.

Fidanlar, bize; iradi olun diyor.

İradi olmak neyi, neden ve na-
sıl yapacağını bilmektir. Bu bilinçle
de gereğini tam olarak yapmaktır. Ne
yaptığımız, nasıl yaptığımızla bera-
ber belirleyicidir. Ki, iradi yaptığımız
her şeyde bir sonuç alırız. Çünkü, ira-
de, cüret ve emek demektir. Ve Cep-
heli'nin emekçiliği ve cüreti karşı-
sında çözülmeyen sorun, aşılmayan
engel kalmaz...

larına kaçırıp, ‘üstümüzde hiç para-
mal yok’ deyip işçinin hakkını, eme-
ğini hiçe sayanların yakasına yapı-
şarak sonuna kadar direneceğiz.” de-
nildi.

Atılan sloganların ardından, haf-
taya aynı saatte burada olunacağı
duyurusu yapılarak sonlandırılan ey-
leme 90 kişi katıldı.

*****
Kazova Tekstil İşçileri 

4 aylık maaşları, ikramiyeleri,
mesai ücretleri, kıdem ve ihbar taz-
minatları verilmeden, 31 Ocak 2013
tarihinde işten çıkartılan Kazova Tri-
kotaj A.Ş işçileri patronlarından hak-

larını alabilmek için eylemlerine de-
vam ediyorlar. 

6 Mart günü saat 13.00’te Şişli Ca-
misi önünde bir araya gelen işçiler,
“Kazova Tekstil Patronları Ümit So-
muncu ve Mustafa Umut Somuncu’ya
Haklarımızı Yedirmeyeceğiz” pan-
kartını açarak Bomonti’deki işyerle-
rinin önüne kadar sloganlar eşliğinde
yürüyüş yaptılar. 

Burada yapılan açıklamada, “4
aylık maaşlarımız ve tazminatlarımız
verilmeden 90 işçi işten atıldık. Ka-
zova patronları lüks içinde yaşarlar-
ken biz işçiler evimize ekmek götü-
remiyoruz. Çocuklarımızın okul mas-

raflarını ödeyemiyoruz. Kazova Tri-
kotaj patronları Ümit Somuncu ve
Mustafa Umut Somuncu yıllardır
emeğimizi sömürmüştür. Bizleri 12
saat, haftada 7 gün çalıştıran patron-
lar şimdi de emeğimizin karşılığını
vermemektedir. Biz direneceğiz ve
haklarımızı alacağız.” denildi. 

Patronlarının peşlerini bırakma-
yacaklarını belirten işçiler 13 Mart
günü de Şişli Camii önünde toplana-
rak iş yerlerinin önüne yürüyüş yap-
tılar. İşyeri önünde işçiler adına Ser-
kan Gönüş bir açıklama yaptı. Gönüş,
ne olursa olsun haklarını alacakları-
nı vurguladı.

17 Mart
2013
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Cepheli Hiçbir Şeyi
Oluruna Bırakmaz!



Gazi Halk Cephesi 12 Mart kat-
liamının 18. yıl dönümü için bir
hafta öncesinden çalışmalara başladı.
İlk olarak Gazi Mahallesi’nin Nalbur
Durağı, 8 Evler, Mezarlık, Düz, Son
Durak, Dörtyol ve Gazi’nin girişin-
deki köprü afişlerle donatıldı. Bütün
mahalleye kuşlama yapıldı. Gazi gi-
rişinden başlayarak 35 kişi ile 3000
tane 12 Mart bildirisi dağıtımı yapıldı.
Nalbur Durağı’nda masa açıldı. Açılan
masada 1000 tane bildiri dağıtıldı
ve halka ajitasyonlar çekildi. Çekilen
ajitasyonlarda "12 Mart’ta İbrahim
Çuhadar'ın feda ruhuyla Gazi Şehit-
lerinin Hesabını Soralım" diyerek
halk 12 Mart günü Eski Karakol
önünde Halk Cephesi saflarında bu-
luşma çağrısı yapıldı. 

Sloganların atıldığı yürüyüşte yeni
karakolun önüne gelindiğinde karakol
bahçesine el ilanı atıldı. Karakol
önünde ayrıca “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “İbrahim Çu-
hadar Ölümsüzdür” sloganları atıldı.

11 Mart günü saat 19.00’da cem-
evi önünde Grup Yorum’un konserine
davet için ve 12 Mart’a çağrı yapmak
için saat 12.00’den 19.00’a kadar
araba ile sesli anons yapıldı. 11 Mart

akşamı Gazi Cemevi önünde Grup
Yorum Gazi halkıyla buluştu. Gazi
halkıyla birlikte şehitlerini anarken
söylediği marşlarla da tüm adalet-
sizliğin ve katliamların hesabının so-
rulacağını haykırdı. Son olarak da
ateş yakılarak halaylar çekildi. 1,5
saat süren konsere 600 kişi katıldı.

Gazi Ayaklanmasında
Cepheliler Hedefi
Gösterdiler, Hedef
Değişmedi

Katliamın 18. yılında Gazi şehitleri
anıldı. 12 Mart sabahı saat 09.00’da
Eski Karakol’da toplanmaya başlandı.
Gazi Mahallesi Eski Karakol Durağı
önünden başlayan yürüyüşte kortejin
en önünde “Gazi ve Ümraniye Kat-
liamını Unutmadık Unutturmayaca-
ğız” pankartıyla ve şehitlerin resim-
leriyle, Gazi Ayaklanması şehitlerinin
aileleri yer aldı. Arkasında ise pan-
kartları ve kızıl bayraklarıyla Halk
Cephesi korteji yer aldı. Şehit Aileleri
ve Halk Cephesi toplamda 2500 ki-
şilik kortej oluşturdular.

Halk Cephesi kortejinin önünde
siyah pantolon, beyaz gömlek, bere
ve kırmızı fularlarıyla tek tipler üze-

rinde Feda Savaşçısı İbrahim Çuha-
dar’ın resmi olan ve “Gazi’nin He-
sabını İbrahimler’le Soruyoruz” yazan
bir pankart açtılar. Ardında ise “Gazi
ve Ümraniye Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Halk Cephesi”, “12 Mart’ta İbrahim
Çuhadar’ın Feda Ruhuyla Gazi Şe-
hitlerinin Hesabını Soralım” ve “Hak-
lıyız Kazanacağız” pankartları taşındı.
Kortejin yan tarafına ise “Kahraman
Şehitlerimiz” yazan ve bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm mücadelesinde
şehit düşen Gazi Mahallesi devrim-
cilerinin resimleri olan bir pankart
açıldı. Gazi Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği de Halk Cephesi korteji ile
beraber yürüdü.

“Anaların Öfkesi Katilleri Boğa-
cak”, “Gazi Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Ka-
dar Savaş” sloganları atılan eylemde,

18 Değil, 58 Yıl da Geçse Gazi’nin Katillerini Unutmayacağız!

İbrahim Çuhadar’ın Feda Ruhuyla
Gazi Şehitlerinin Hesabını Soruyoruz!
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Şair Abay Konanbay Lisesi önünden
geçerken, öğrenciler zafer işaretleri
yaparak sloganlara destek verdiler.

“Gazi Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Gazi’nin Hesabını Sorduk Soraca-
ğız” sloganları atılarak Gazi Karakolu
önüne gelindiğinde, şehit aileleri ses
aracından bir konuşma yaparak, “Bi-
rileri iki yıl önce, Gazi halkının
iradesi dışında, karakola giderek ‘Ba-
rış Yemeği’ yediler. Biz katillerimizle
barışmıyoruz.” denildi. Ardından kat-
liam şehitlerinin isimleri birer birer
sayılarak, “Yaşıyor!” diye haykırıldı. 

Yürüyüş Gazi Mezarlığı’nda sona
erdi. Burada şehitlerin mezarları ba-
şında bir anma gerçekleştirildi. Saygı
duruşuyla başlayan anmada, şehit
yakınlarından İsmet Poyraz, aileler
adına hazırlanan açıklamayı okudu.
Gazi katliamını ve ayaklanmayı an-
latan Poyraz, katliamların devlet po-
litikasıyla gerçekleştiğini belirtti.

Daha sonra sözü Grup Yorum
aldı. Grup Yorum üyesi Caner Boz-
kurt yaptığı konuşmada, katledenlerin
belli olduğunu söyleyerek, “Bugün
partiler, isimler değişmiş olabilir
ama katledenler iktidardadır. Kat-
liama karşı direniş sırasında hedef
gösterilmiştir. Ve hedef hala aynıdır,
değişmemiştir” dedi.

Grup Yorum eşliğinde söylenen
marşların ardından kitle yeniden
kortej oluşturup cemevine kadar yü-
rüyüşe devam ettiler. Cemevinde
şehitler için verilen yemeğin ardından
anma sona erdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği
Çağdaş Hukukçular Derneği İs-

tanbul Şubesi, 12 Mart’ta “Gazi Kat-
liamı 18. Yılında Adalet Mücadelesini

Yükseltelim!” başlıklı bir açıklama
yaptı. Gazi katliamının ardından
başlatılan yargı sürecine değinilen
açıklamada, “Her zaman yaşandığı
gibi tam bir görev savmadan ibaret
olmuştur. Dava, güvenlik gerekçesi
ile Trabzon’a sürgün edilmiştir.
Mahkeme başkanları açıkça katliamı
savunmuştur. Davayı takip edenler
linç saldırıları ile karşılanmış ve
sonuçta sadece iki polise erteleme
kapsamında ceza verilmiştir. Kısa-
cası yargı mekanizması tetikçileri
aklama görevini eksiksiz yerine ge-
tirmiştir.” denildi.

Açıklama şu çağrıyla bitirildi:
“Bilinmelidir ki, kurşunlarla, bom-
balarla katledilen bu halk, emekçiler
yalnız değildir! Evlatları kurşun-
lanan halkımızın 18 yıldır sürdür-
düğü adalet mücadelesinin bir par-
çası olmaya devam edeceğimizi
kamuoyuna bir kez daha duyuruyor,
herkesi Gazi katliamının ve diğer
tüm katliamların sorumlularının
cezalandırılması için birlikte mü-
cadele etmeye çağırıyoruz.”

Malatya Liseli Dev-Genç
12-15 Mart 1995’te Gazi ve

Ümraniye’de 18 insanımızın kat-
ledilmesinin yıldönümünde, Ma-
latya Liseli Dev-Genç de yazılı
bir açıklama yaptı.

Kontrgerilla devletinin, katli-
amla Gazi halkını sindirmeye ça-
lıştığını; fakat tarihin Gazi’de sinen
değil, ayaklanan bir halka tanık
olduğunu belirten Liseli Dev-
Genç’liler, “Hiçbir halk düşmanı
halkın adaletinden kaçamaz, kur-
tulamaz. Katiller cezasız, halk ada-
letsiz kalmayacak” dediler.
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8 Mart; kapıları patronlar tara-
fından kilitlenen fabrikada çıkan yan-
gında ölen, katledilen 129 işçi kadının
hesabıdır.

8 Mart; 19 Aralık operasyonunda
hapishanede diri diri yakılan 6 dev-
rimci kadının hesabıdır.

8 Mart; dünyanın her yerinde ezi-
len, sömürülen, ikinci sınıf olarak
görülen kadınların hesabıdır! Sömürü
düzenine emekçi kadınların başkal-
dırışıdır.

Devrime Meşale Bizim
Kadınlarımız!

İstanbul’da 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü, Kadıköy’de yapılan
mitingle kutlandı. 9 Mart günü yapılan
miting Haydar Paşa Numune Hasta-
nesi önünde kortejlerin oluşturularak
yürüyüşe geçilmesiyle başladı. Halk
Cepheli Kadınlar kortejinde, “An-
neyiz Emekçiyiz Kadınız Emperya-
lizme Karşı Direnecek Kazanacağız”,
“Emekçi Kadınlar Olarak ABD ve
AKP’nin Zulmüne Örgütlenip Karşı
Koyacağız”, “Sabo’nun Yolundayız”
pankartları açıldı.

“Sabonun Yolunda Yürüyoruz”,
“Diri Diri Yakılan Seyhanlarımızın

Hesabını Soracağız”, “Katil ABD
İşbirlikçi AKP” sloganlarını atan
Halk Cepheliler Bağımsızlık, De-
mokrasi, Sosyalizm mücadelesinde
şehit düşen devrimci kadınların re-
simlerini taşıdılar. 

Kadıköy Meydanı’na gelindiğinde
8 Mart’ı anlatan bir konuşma yapıldı.
Konuşmada işçi, emekçi kadınlara
yönelik sınıfsal, cinsel sömürünün
AKP iktidarıyla artarak devam ettiği
vurgulandı. 

Devrimci 8 Mart Platformu adına
hazırlanan açıklamayı Grup Yorum
üyesi Dilan Balcı okudu. Açıklamada,
8 Mart’ın tarihi öneminden bahsedildi
ve günümüze kadar nasıl geldiği an-
latıldı. 

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden
Av. Gülvin Aydın da bir konuşma
yaparak, 18 Ocak günü yapılan bas-
kınlara ve tutuklanan avukatlara de-
ğindi. Aydın devrimci avukatların
“suçunun” işçinin, gecekondusu ba-
şına yıkılmak istenen halkın yanında
olmak, devrimcilerin avukatlığını
yapmak olduğunu söyledi. 

Sahneye çıkan KESK üyesi Ebru
Erbulan, 19 Şubat günü yaşadığı bas-
kını anlatarak, 20 yıl devlet memur-

luğunda çalıştığını belirtti. Erbulan,
“Biz adaleti olmayan bir ülkede adaleti
arayarak çok büyük bir suç işledik”
dedi ve sahneyi Grup Adalılar’a bıraktı.
Ardından sahneye Cansel Malatyalı
ve teknopark işçileri çıktı. Cansel Ma-
latyalı konuşmasında direnişini nasıl
kazandığını ve o süreci anlattı. Son
olarak sahneye çıkan Grup Yorum’un
şarkılarıyla eylem sona erdi. Halk
Cephesi kortejinde 330 kişi vardı.

İstanbul-TAYAD
9 Mart günü TAYAD'lı Aileler,

Dünya Emekçi Kadınlar Günü için
bir araya geldiler. Öncelikle TA-
YAD'ın emektarı olan annelere ka-
ranfiller verildi. 8 Mart'ın anlam ve
önemine dair yapılan konuşmada;
devrim mücadelesinde kadınların her
zaman ön saflarda yer aldığı, özellikle
TAYAD'lı annelerin, ülkemizde ya-
şanan katliamların, kaybetmelerin ve
ölüm orucunun yaşandığı en zor dö-
nemleri omuzladığı, fedakarlıkta sınır
tanımadıkları anlatıldı. 

Konuşmanın arkasından Ümit İl-
ter'in Umut Yağmuru kitabından Di-
renen Kadınları, Gülsüman Dönmez
ve Şenay Hanoğlu'nu anlatan şiirler
okundu. 

Devrimci 8 Mart Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladı:

Anay z, Emekçiyiz, Kad n z, Emperyalizme,
Faşizme Karş  Direnecek, Kazanacağ z!
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İstanbul
Esenyurt

Esenyurt Özgürlükler Derneği’nde
7 Mart günü yapılan programla 8
Mart anlatıldı. 8 Mart’ın önemine
dikkat çekilirken, düzen tarafından
8 Mart’ın nasıl içinin boşaltıldığına
ve solun buna nasıl yedeklendiğine
dikkat çekildi.

1 Mayıs Mahallesi
Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi’nde

7 Mart’ta gün boyu açılan stantta
broşürler dağıtıldı. Yapılan çağrıda
emekçi kadınlar gününün burjuva
sınıfının tek yanlı dayatmalarına
karşı birlikte kadın erkek omuz omu-
za mücadele etmek ve asıl sorun
olan adaletsiz ve sömüren devlet
mekanizmasına karşı saf tutmak için
Kadıköy’de yapılacak olan mitinge
katılım çağrısı yapıldı. Ayrıca onlarca
afiş asıldı. 

Bunlarla beraber kamu emekçi-
lerine yönelik yapılan saldırıyı pro-
testo eden, adalet talep eden pan-
kartlar asıldı.

Malatya
Malatya’da 8 Mart günü SES bi-

nası önünde toplanan Halk Cephe-
si’nin de içinde bulunduğu “Malatya
Demokratik Kadın Platformu” bile-
şenleri, buradan başlattıkları yürü-
yüşle Emekliler Parkı Meydanı’na
giderek basın açıklaması yaptılar.

Kitle dört dilde yazılmış “Yaşasın
8 Mart” pankartıyla yürüyüşe geçti.
Halk Cepheliler, Sabahat Karataş,
Feride Harman, Şengül Akkurt’un
fotoğraflarını taşıdı. “Kadınız Hak-
lıyız Kazanacağız”, “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” sloganlarıyla Emek-

liler Parkı Meydanı’na gelindi. Oku-
nan basın metninde 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihin-
den bahsedilerek,  kadını meta olarak
gören sistemde kadının ancak ör-
gütlenerek özgürleşeceğine dikkat
çekildi. 1 saat süren eyleme 400 kişi
katıldı. Eylemde çekim yaparak kit-
leyi taciz eden polisler, Halk Cep-
heliler tarafından fotoğrafları çekil-
meye başlanınca panikleyerek sal-
dırdılar. Kitle bunu görünce slogan-
larla polisleri kovdu.

8 Mart günü Malatya Haklar Der-
neği’ne “Devrime Meşale Bizim Ka-
dınlarımız” pankartı asıldı. Pankart
gün boyunca asılı kaldı. 

Ankara
BDSP, Halk Cephesi ve İşçi Kadın

Meclislerinden oluşan Devrimci 8
Mart Platformu, 8 Mart günü bir
araya gelerek devrimci kadın tut-
saklara kart gönderdiler. 

10 Mart günü ise bir yürüyüş ya-
pıldı. Yürüyüşte 40 kişiden oluşan
Halk Cephesi korteji “Anneyiz Emek-
çiyiz Kadınız Emperyalizme Faşizme
Karşı Direnerek Kazanacağız!”, “Sa-
bo’nun Yolundayız” pankartları, dev-
rim mücadelesinde şehit düşmüş ka-
dınların fotoğrafları ve kızıl flamaları
taşıdı. 

Sakarya Caddesi'nde yapılan prog-
ramda, platform adına açıklama ya-
pılarak, kadınlar mücadeleye çağrıldı. 

TAYAD adına söz alan Ayşe Arap-
girli, AKP iktidarının yönetememe
kriziyle saldırganlaştığını vurgula-
dı.

Mamak İşçi Kültür Evi'nin müzik
grubunun söylediği marşlar ve çekilen
halaylarla eylem sona erdi.
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Adana
İnönü Parkı’nda 8 Mart günü

Halk Cepheli Kadınlar ve BDSP ta-
rafından “Devrimci 8 Mart Platformu”
imzasıyla bir eylem yapıldı. Eylemde
platform adına yapılan açıklamada, 8
Mart’ın tarihsel ve sınıfsal önemi an-
latıldı. Şu anda bu sınıfsal muhteva-
sından koparılarak içinin boşaltılmaya
çalışıldığı ifade edildi ve “Bizler, 8
Mart’ın tarihsel, sınıfsal ve devrimci
özüne sahip çıkıyor ve kadın-erkek
omuz omuza örgütlü mücadelenin
yükseltilmesi gerektiğini söylüyoruz”
denildi.

Bursa
Bursa’da 10 Mart günü yapılacak

olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü eyleminin çağrısı yapıldı. Halk
Cepheliler 7 Mart günü önlüklerini
giyip Fomara Meydanı’nda bildiri da-
ğıtarak eyleme katılım çağrısı yaptılar.

9 Mart günü şehir meydanında 3
Halk Cepheli, üç saat süren çalışmada
yüzlerce el ilanını halka ulaştırdı. Or-
tabağlar, Kestel, Teleferik, Panayır
mahallelerinde ve Gemlik İlçesi’nde
el ilanı ve afişlerle eyleme çağrıda
bulunuldu.

10 Mart günü Fomara Meydanı’nda
Halk Cepheliler 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Gününü kutlamak için bir
araya geldi. Halka yürüyüş için çağrı
yapıldı. Kızıl flamalar, dövizlerde şe-
hitlerimizin resimleri ve “Sabonun
Yolundayız, Haklıyız Kazanacağız,
Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü” pankartlarıyla Bursa
Kent Meydanı alanına yürünüldü.
Sloganlar eşliğinde alana yaklaşıldı-
ğında, yol kapatıldı. Eyleme girmeye
çalışan polis engellendi. Kent Meydanı
alanına inildiğinde “Mahir Hüseyin
Ulaş kurtuluşa kadar savaş, Yaşasın
8 Mart Yaşasın Emekçi Kadınlarımız,
Devrime Meşale Bizim Kadınlarımız”
sloganları atıldı.

Açıklamanın ardından devrim şe-
hidimiz Gülnihal Yılmaz’ın “Bize Sa-
bo’nun kızları derlerdi bir vakit” şiiri,
James Oppenheım’ın Ekmek ve Gül
şiiri ve Tutsak Analar okundu.

Gemlik’ten gelen Munzur Polatlı
ve grubunun da katıldığı kutlama tür-
külerle davul, zurna ve halaylarla de-

vam etti. Grup Yarın türkülerini,
marşlarını halkla birlikte söyledi ve
halaylar çekildi. Grup Yarın tarafından
yapılan açıklamada, tüm baskılara
rağmen devrimci sanatın halkla bü-
tünleşmesinin engellenemediği be-
lirtildi ve tüm halk, 14 Nisan’da bu
yıl 3. kez düzenlenecek olan Grup
Yorum Bağımsız Türkiye konserine
davet edildi. Yürüyüş başladığında
yoldan katılanlar ve alanda toplanan
kitleyle yaklaşık 250 kişi oldu. Yü-
rüyüş biterken, program Bursa Haklar
Derneği’nde devam etti. 

8 Mart’ın anlamının anlatıldığı
program 1 dakikalık saygı duruşu
ile başladı. Şehitlerimiz ve emekçi
kadınlarımız için hazırlanılmış olunan
sinevizyon gösterimi izlendi. Anmaya
katılanlara karanfil verildi. Ardından
şiirler okundu Grup Yarın küçük bir
konser verdi. 40 kişinin katıldığı
program, hazırlanan çay ve ikramların
yenmesi sonrası sonlandırıldı.

Çanakkale
Çanakkale’de 8 Mart ‘Dünya

Emekçi Kadınlar Günü’nde İskele
Meydanı’nda bir eylem yapıldı. “Ka-
dın Olmadan Devrim Olmaz Devrim
Olmadan Kadın Kurtulmaz” pankartı
açılan eylemde, “Yaşasın 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü”,
“Devrime Meşale Bizim Kadınları-
mız” yazılı dövizler taşındı. 

Eylemde yapılan açıklamada 8
Mart’ın sömürü düzenine bir baş-
kaldırı olduğu vurgulandı.

25 kişinin katıldığı eylem hep bir
ağızdan söylenen türküler, çekilen
halaylar ve atılan sloganlarla sona
erdi.

Eylemin ardından Çanakkale Genç-
lik Derneği’nde bir program düzen-
lendi. 2 konuşmacı tarafından 8
Mart’ın çıkış noktası, emekçi kadın-
ların talep ettikleri hakları için ver-
dikleri mücadele, elde ettikleri kaza-
nımlar, kadına düzenin bakış açısı,
kadın sorununa yönelik bakış açıları,
kadının devrimci mücadele içerisindeki
yeri ve önemi ile ilgili bilgiler verildi.
Programa 30 kişi katıldı. 

Dersim
9 Mart günü Dersim Haklar Der-
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neği’nde bir araya gelen Halk Cep-
heliler, Dünya Emekçi Kadınlar gü-
nünü kutladı. Programda halk için
ve devrim için kadının rolü anlatıla-
rak, “Mücadelemizde karanfilleşen
kahramanlarımıza ant olsun ki onların
yolunda mücadele eden Anadolu ka-
dınları olarak devrimi armağan ede-
ceğiz onlara” denildi. 8 Mart için
hazırlanan sinevizyon gösterimi ya-
pıldı. Şiirler ve marşlarla devam eden
programa 20 kişi katıldı.

Tekirdağ
7 Mart günü Eğitim-Sen Tekirdağ

Şubesi’nde Tekirdağ Gençlik Komi-
tesi tarafından Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’yle ilgili bir program
düzenlendi. Günün tarihçesini anlatan
bir açıklama okunduktan sonra, bel-
gesel ve Sibel Yalçın Destanı adlı
video izlendi. Programın sonunda
devrimcileşen bir annenin hikayesi
okundu. 

Antalya
Antalya’da 8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü dolayısıyla 10 Mart
günü Halk Bankası’nın önünden At-
talos Meydanı’na kadar yürüyüş ya-
pıldı. Yürüyüşün ardından basın açık-
laması yapıldı. DHF ve Halk Cep-
helilerin ortaklaşa yaptığı yürüyüşe
45 kişi katıldı. 9 Mart günü ise An-
talya Özgürlükler Derneği’nde 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nü anlatan bir panel düzenlendi.

Edirne
8 Mart günü Saraçlar Caddesi

PTT önünde KESK ve Gençlik Fe-
derasyonu, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar günü ile ilgili eylem yapıp
tüm halkımızın Dünya Emekçi Ka-

dınlar günü kutladılar. “Kadın Ol-
madan Devrim Olmaz Devrim Ol-
madan Kadın Kurtulmaz” yazan
Gençlik Federasyonu pankartının ar-
kasında 17 kişi vardı. Eylemde, oli-
garşinin mayasında halka düşmanlık
olduğu, kadınları mücadeleden uzak
tutamayacakları söylendi.

9 Mart günü ise DİSK Abdullah
Baştürk Toplantı Salonu’nda 8 Mart’ı
anlatan bir program yapıldı. Prog-
ramda kadınların mücadeledeki öne-
minden bahsedildi. Konuşmanın ar-
dından Ahmet Telli, Nazım Hikmet,
Pablo Neruda’dan şiirler okundu.
“Damında Şahan Güler Zere” bel-
geseli izlendi. 

Hatay
Hatay’da Halk Cepheli Kadınlar

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü”nde Antakya’nın Ulus Mey-
danı’nda eylem yaptılar.

Eylemde “Emekçi Kadınlar Ola-
rak ABD ve AKP’nin Zulmüne Karşı
Örgütlenip Milyonlar Olacağız” pan-
kartı açıldı ve ardından basın açık-
laması okundu. Eylemde ayrıca “Ana-
larımızı Zulmün Elinden Alacağız”
, “Anayız, Kadınız Çocuklarımıza
Sömürüsüz Bir Dünya İçin Savaşa-
cağız”, “Diri Diri Yakılan Seyhanlarız,
Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz, He-
sabını Soracağız” dövizleri taşındı.
Eyleme 25 kişi katıldı. 

Aynı gün Hatay Özgürlükler Der-
neği’nde bir program yapıldı. Şiirler
okunan ve slayt gösterimi yapılan
programda Grup Butimar türkülerini
tecritte bulunan devrimci tutsaklar
için söyledi.

Mersin
Mersin Haklar Derneği’nde “8

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”
ile ilgili program yapıldı. 9 Mart

günü yapılan programda ölüm orucu
şehidi 48 kadın devrimcinin ve Sibel
Yalçın’ın hikayesi anlatıldı. Daha
sonra “Sibel Yalçın Destanı” adlı şiir
okundu. Konuşmaların ardından ik-
ram yapıldı ve gelen misafirlerle
sohbet edildi. Yaklaşık 2 saat süren
programa 11 kişi katıldı.

İzmir
İzmir’de, 8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü mitingi, 10 Mart günü
Karşıyaka'da gerçekleştirildi. Alınteri,
BDSP, Devrimci Hareket, DKH,
Emek ve Özgürlük Cephesi ve Halk
Cephesi'nden oluşan Devrimci 8 Mart
Platformu'nun çağrısıyla başlayan
yürüyüş sloganlarla Karşıyaka Çarşı
girişine kadar devam etti. 

Yürüyüş sonrası yapılan basın
açıklamasında 8 Mart'ın tarihinden
bahsedilirken; kadın sorununun em-
peryalist/kapitalist sistemin bir sonucu
olduğu ve kadının kurtuluşunun mü-
cadeleden geçtiği vurgulandı. Basın
açıklamasının ardından İzmir Sanat
Tiyatrosu ve Grup Günışığı sahne
aldı. Çekilen halayların ardından Çav
Bella marşı ve sloganlarla program
sonlandırıldı.

Kırklareli
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar

Günü Trakya Kültür Merkezi’nde
10 Mart akşamı yapılan programla
kutlandı.

Saygı duruşunun ardından 8
Mart’ın emekçi kadınların emekleri,
alın terleri, canları ile ilan edildiği
ve bugün de kadın erkek omuz omuza
verilen mücadele ile devam ettiği
belirtildi. Bizim Kadınlarımız adlı
belgesel izlendi ve Trakya Kültür
Merkezi müzik grubunun kısa bir
konser vermesinin ardından 25 kişinin
katıldığı program sona erdi.
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Ülkeyi Osmanlı kendini de padi-
şah sanan Tayyip Erdoğan halkla
karşı karşıya geldiği her yerde bir
şekilde tepkilerle karşılaşıyor. Protesto
ediliyor. Gittiği her yere bir ülkeyi
işgale gider gibi gittiği halde yine
protestolardan kurtulamıyor. 

Erdoğan ise çaresizliği ile tüm
sınıf kini ile saldırıyor. Öldürmek,
yok etmek istiyor ama bunu yapa-
madığından engerek misali saldırıyor.
İçindeki tüm zehri kusuyor. Ne kadar
bir acz içinde olduğunu gösteriyor.
İstiyor ki kendini padişah olarak bil-
sinler. Onu görünce kafalarını yerden
kaldırmasınlar. Ne derse padişahım
çok yaşa desinler. Ama öyle olmuyor,
halkın sesini ne kadar kısmamaya
çalışırlarsa çalışsınlar halkı bir yolunu
bulup her şeyi göze alarak Erdoğan’ı
protesto ediyor. 

İster Şehit İster Gazi,
Değilsen AKP’li Bileceksin
Haddini 

Erdoğan Balıkesir'de yaptığı açı-
lışların ardından STK temsilcileriyle
bir araya geldi. Erdoğan yaptığı ko-
nuşmada Öcalan ile yürütülen mü-
zakereleri anlatırken tepkisini dile
getirmek isteyen bir “gazi” konuşmak
istiyor: 

"Ben gaziyim" diyebildi. İkinci
cümleyi kuramadı, Erdoğan lafı ağ-
zına tıktı: “Bir defa şu hiç şık değil.
Gazi olabilirsin eyvallah bu bir
şereftir onunla övün ama gazi ol-
mayı istismar etmeyelim”

AKP kendinden olmayan
her kesime düşmandır. Ya
AKP’lisin ya da yok edilmesi
gereken tehlikesindir AKP
için. Adına gazi denir şehit
denir hiç farketmez eğer ba-
şında AKP’li yoksa bir hiç-
sindir. Haddini bilecek otu-
racaksın oturduğun yerde…
İşçiyi azarlar, çiftçiyi azarlar,
memurları azarlar, kim
AKP’yi eleştirirse ağzının pa-
yını alır. 

“Nankörlük Etme,
Yemeye Ekmek
Bulamazsınız, Otur
Oturduğun Yerde”

9 Mart’ta Erdoğan Şırnak Si-
lopi’de Cinerler grubuna ait bir
termik santralin açılışında atıp tu-
tarken tören alanında bulunan bir
kişi, firmanın yollarını yapmadığını,
kendileriyle ilgilenmediğini ve sant-
ralin zehir saçtığını söyledi. Bunun
üzerine Erdoğan da her zaman ki
gibi: 

“Nankörlük yapma otur. Ekmek
bulamazsınız yemeye, ekmek gelir,
sonra da ekmeği tepersiniz. Şura-
larda 800 milyon dolarlık yatırımı
buralara kim getirir. Teşekkür ede-
ceğiniz yerde başka şeyler konuşu-
yorsunuz. Bu Başbakan gerçek ney-
se gerçeği konuşur. Biz, marifet il-
tifata tabidir diye böyle bakmışsız
böyle inanırız. Bu ülkede taş üstüne
taş koyana biz teşekkür ederiz. Terör

var diye kimsenin gelmediği yere
800 milyon dolarlık bir yatırım ge-
liyor, siz teşekkür edeceksiniz. El
üstünde tutacaksınız” diyerek so-
rununu dile getiren halkı azarladı. 

Tabi, nankörlük yapıyor, halk.
Lütufta bulunmuş Başbakan’ın ri-
casıyla Cinerler yatırım yapmış Silopi
halkı yatırımın kıymetini bilmiyor... 

İşte küstahlık, halkı aşağılamak,
kendini bir halt sanmak bu... Ciner’in
uşaklığını yapıyor bunuda halka nimet
gibi sunuyor. Cinerler milyon dolar-
larına milyon dolar katmak için halkı
termik santral ile zehirleyecek, halk
sesini çıkartınca nankörlük olacak... 

Halk senden birgün yaptığın küs-
tahlığın hesabını sorar... 

Seni Engerek Kılıklı Bu Halk Yaptıklarının
Hesabını Elbet Soracak!

Küstah, Erdoğan... Bakmayın afralara
tafralara... Cinerler’in, Koçları’n,

Sabancılar’ın uşaklığını yapar, halkı
zehirlerler, halk sesini çıkartınca otur

oturduğun yerde, nankörlük etme derler. 
O AZARLADIĞINIZ HALK SİZE
NANKÖRÜN KİM OLDUĞUNU

GÖSTERECEK! 

10 Mart günü Sarıyer Dağevleri Mahallesi’nde Yü-
rüyüş dergisi dağıtımı yapan Liseli Dev-Genç’li Birdal
Nakay işkenceci polisler tarafından keyfi bir şekilde
durduruldu. Önce kimlik isteyen polis, ardından azgınca
saldırıp Nakay’ı gözaltına aldı. Sarıyer Çocuk Büro’ya
götürüldü. Burada da sürdü işkence. Üst araması baha-
nesiyle üstü başı yırtılan Nakay’ın vücudunun çeşitli
yerlerinde işkenceden kaynaklı morluklar oluştu. Üsküdar
Çocuk Şube’ye götürülen Nakay, serbest bırakıldı.

Liseli Dev-Genç, yazılı bir açıklama
yaparak, “Sizi uyarıyoruz. Liseli Dev-
Genç’lilere saldırmaktan vazgeçin. Biz
İrfan Ağdaş’ın elinden yere
düşürmediği dergiyi da-
ğıtmaya devam edece-
ğiz. Gerçeklerin üstünü
bizlere saldırarak kapa-
tamazsınız” dediler.

Liseli Dev-Genç’lilere Saldırmaktan Vazgeçin! Keyfi Gözaltılara Son!
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Burjuva düzeninde, bu düzenin medyası kendisini
meşrulaştırmak için "özgür basın", "bağımsız medya"
vb. tanımlamaları kullanır. Yalandır! Burjuva medya,
ne özgür ne de bağımsızdır. Aksine, burjuvazinin ideo-
lojik silahları arasındadır.

Burjuvazinin ideolojik araçları arasında olan med-
ya, burjuvazinin çıkarları gereğince halkı aldatmak,
yönlendirmek için kullanılırlar. Burjuva medya, gerçe-
ğe düşmandır. Kimi zaman çarpıtır kimi zaman yok sa-
yıp sansür uygular. Yedi yıl süren Büyük Direnişimiz
boyunca burjuva basının tavrı, bunun en kanlı örnekle-
ri arasındadır. 19-22 Aralık katliamına zemin hazırla-
yan, katliamı meşrulaştıran, bunun için gerçekleri iste-
dikleri gibi çarpıtan ve yedi yıl boyunca direnişi san-
sürleyip tecriti halktan gizleyen bir tavır içinde oldu
burjuva medya. Bu yanıyla, katliama ortak olmuştur.

Burjuva medya, işlevi gereği sahibinin sesidir. Em-
peryalizm ve oligarşinin borazanlığını yapar. Burjuva-
zinin işi budur. Ve bu kirli bir iştir. Kimi gazeteciler yıl-
lar sonra anılarını yazdığında alet olup kullanıldıkları
olayları, gerçekleri nasıl çarpıttıklarını, neye nasıl san-
sür uyguladıklarını anlatır.

New York Times gazetesinde çalışan John Surintan
ise neye nasıl alet olduklarını anlatmak için emekliliği-
ni beklemeden konuşmuş:

"...Dünya tarihinin şu anına dek, Amerika'da 'özgür,
bağımsız basın' diye bir şey olmamıştır. Bunu siz de bi-
liyorsunuz, biz de... Çalıştığım gazete bana düşüncele-
rimi özgürce yazmam için değil, tersine, yazmamam
için ücret ödüyor.

Gazetecilerin işi gerçeği yok etmek, düpedüz yalan
söylemek, saptırmak, kötülemek, servet sahiplerine ve
iktidara dalkavukluk etmek, kendi gündelik ekmeği uğ-
runa yurdunu ve soyunu satmaktır.

Bunu sizler de biliyorsunuz, ben de...

Öyleyse şimdi burada 'bağımsız, özgür basının şe-
refine' kadeh kaldırmak saçmalığı da nereden çıktı?

Bizler, sahnenin arkasındaki zengin adamların ve
emperyalistlerin oyuncakları, kullarıyız. Bizler, ipleri
çekilince zıplayan kuklalarız. Yeteneklerimiz, olanakla-
rımız ve yaşamlarımız, hepsi başkalarının malı. Bizler
entelektüel fahişeleriz..." (Aktaran: Erbil Tuşalp-12
Kasım 2012-SOL gazetesi)

Akif Beki, Eyüp Can, Nagehan Alçı, Oral Çalış-
lar, Ahmet Hakan... gibilerini de tanımlar yukarıdaki
ifadeler. Ama elbette, “Küçük Amerika”nın bu "özgür"
gazetecileri, kendi gerçeklerini dile getirmede bu kadar
"cüretli" olamazlar. Utanırlar (!)

Bir itirafta yerli olsun: 'Unutulan Yıllar' isimli kita-
bında Niyazi Berkes, Burhan Asaf Belge'ye dair bir anı-
sını aktarır: "...Niyazi, ‘bilir misin, ben bir fikir orospu-
suyum' dedi. Benim salaklaştığımı görünce devam etti:
‘Bir orospu kim para verirse onunla yatmaz mı? İşte ben
de onlardan biriyim. Yalnız parasını aldığımız iştedir
oradaki fark.’ Ne diyeceğimi şaşırdım."

Biz şaşırmıyoruz. Çünkü, emperyalizm ve oligarşinin
burjuva medya üzerinden halka yönelik sürdürdüğü psi-
kolojik savaşın piyonu olan bu sahibinin sesi Amerikan
uşaklarının gerçeğini iyi biliyoruz. Halkımızın dediği
gibi, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sonuç olarak,
burjuvazinin elindeki basın özgür ve bağımsız değildir.
Olamaz. Burjuva düzeninde “özgür basın”, “bağımsız ve
tarafsız gazetecilik” safsatadan ibarettir. Amerika’da da,
“Küçük Amerika”da da böyledir bu.

Savaşan
Kelimeler 

Özgür Basın, Bağımsız Medya

“Başbakan Erdoğan velinimetimizdir. Başbakan
Erdoğan bugün emretsin yarın Milliyet’i kapatırız”
(Milliyet gazetesinin sahibi Erdoğan Demirören)

Burjuva Basın, Tekellerin İktidara 
Yalakalığını Beyan Aracıdır!

Milliyet gazetesinin İmralı görüşme tutanaklarını
manşetten yayınlaması bütün basın tarafından “gaza-
tecilik başarısı” diye verilmişti. Böylesi “başarılara”
ihtiyaçları vardı. Ama uzun sürmedi; Başbakan Erdo-
ğan’dan “batsın bu gazetecilik” diye fırçayı yiyince
“gazetecilik başarısı” diyenler söylediklerini nasıl
yutacaklarının derdine düştü. 

Milliyet attığı manşetten pişman oldu ve kimin
kurban verileceği beklenmeye başlandı. Nihayet AKP
iktidarı boyunca AKP’ye yalakalık yapmaktan geri
durmayan ama nihayetinde eski bir “solcu” olan Ha-
san Cemal kurban verildi. Can Dündar’ın yazısı san-
sürlendi. 

Ancak bütün bunlar Milliyet’in yeni sahibi Erdo-
ğan Demirören’e kendini affettirmek için yetmiyor-
du. Çalışanlarına şu uyarıyı yaptı: “Başbakan Erdo-
ğan velinimetimizdir. Başbakan Erdoğan bugün
emretsin yarın Milliyet’i kapatırız. Gazeteyi bu çer-
çevede çıkarın!”

Talimat alındı ve gazetenin yeni yayın yönetmeni
yılların deneyimli yazarı Derya Sazak aldığı paranın
hakkını verdi: 4 Mart 2013 tarihli Milliyet’e  "MİT'te
104 kişilik DHKP-C listesi" manşeti atıldı. 

Oysa Milliyet’in manşet yaptığı bu haber MİT’in
bir ay önce devrimcilere yapılan saldırıları meşrulaş-
tırmak için yapılan yalan bir haberdi. Ancak bunun
bir önemi yok; DHKP-C, AKP’nin uşaklığını yaptığı
Amerikan Büyükelçiliği’ne eylem yapmıştı ya, ken-
dilerini affettirmeleri için DHKP-C’yi karalayan bir
manşet atmaktan daha iyisi olur muydu? Bugün ikti-
dara yaranmanın yolu bu... 
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Dünyada faşizmin tırmandığı yıl-
lar olan 1935-45’li yıllar aynı za-
manda faşizme karşı her alanda güçlü
bir direnişi ve karşı saldırıyı da be-
raberinde getirmiştir.

Cephe kavramının dünya devrim-
cilerinin, sosyalist ve komünist parti-
lerin gündemine girmesi esas olarak
1920’li yıllarla birliktedir. Ancak çok
daha özel bir önem kazanması ve
buna paralel olarak da yaygınlaşması
ise 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı
dönemine denk düşer. 2. Paylaşım
Savaşı’nın arifesinde ve izleyen yıllarda
Nazi işgaline karşı İspanya’dan Fran-
sa’ya, İtalya’dan Bulgaristan’a kadar
hemen her ülkede Cephe halkın, dev-
rimci, sol güçlerin en temel politik
hedeflerinden biri haline gelir. O dö-
nem dünyadaki hemen tüm sosyalist,
komünist partilerin, ulusal kurtuluş
hareketlerinin üst organı niteliğinde
olan Komünist Enternasyonal’in gün-
deminde de bu süreç boyunca anti-
faşist mücadele ve Cephe sorunu var-
dır.

Bu süreçte pek çok ülkede değişik
biçim ve muhtevalarda Cephe’ler
örgütlenir. Bunların kimisi Anti-
Faşist Cephe, kimisi Halk Cephesi,
kimisi Faşizme Karşı Birleşik Cephe
adını taşır. Cephe kapsamında işçi
sınıfıyla diğer halk sınıf ve katmanları
arasındaki birliğin zorunluluğu çok
daha açık ve somut hale gelir ve bu,
teorik tahlillerde de giderek daha
fazla yer kaplar. 

Cephe teorisini geliştiren devrimci
önderlerin başında Dimitrov gelir.
Bu yüzden de Dimitrov’un önderli-
ğinde gelişen Bulgaristan pratiği,
Cephe’nin teorisi ve pratiği açısından

da oldukça önemli ve zengindir.

Anti-Faşist Cephe, Halk 
Cephesi, Faşizme Karşı 
Birleşik Cephe

İşçi sınıfının bütün güçlerini
biraraya getirip savaştırmayı hedef-
leyen faşizme karşı savaşmak isteyen
bütün halkı, bütün örgüt ve kişileri
birarada ortak mücadeleye katmayı
hedefleyen Anti-Faşist Halk Cephesi,
bütün dünya da ezilen ulusları, sö-
mürge ve yarı sömürge uluslarını ve
işçileri biraraya getirip mücadeleye
katmayı hedefleyen Anti-Emperyalist
Birleşik Cephe bu direnişin çeşitli
ülkelerdeki temel aracı olarak tarihsel
bir rol oynamışlardır.

Dimitrov, emekçi halk yığınlarını
faşizme karşı savaşa seferber ederken
bir proleter birleşik cephe zemini
üzerinde geniş bir anti-faşist halk
cephesi kurulmasını bir görev olarak
değerlendirmiştir. Faşizmin işçi köylü
emekçiler, aydınlar, köy küçük bur-
juvazisi gibi halk katmanları içinde
etkisi altında bulundurduğu geniş
yığınların anti-faşist mücadele için
cepheye çekilmesi sorunundaki temel
yaklaşımı ise şöyledir; 

“Bir anti-faşist halk cephesi ku-
rarken temel, en belirleyici şey, dev-
rimci proletaryanın, halkın bu ke-
simlerinin isteklerinin savunulma-
sında, özellikle köy emekçilerinin is-
teklerinin savunulmasında göstere-
ceği eylem kararlılığıdır ve bu is-

tekler, proletaryanın temel çıkarla-
rıyla paraleldir. Savaşımın içinde,
işçi sınıfının istekleri ile bu istekler
birleşir. 

Anti-faşist Halk Cephesi kurarken,
köy emekçilerinin önemli bir bölü-
münün ve kent küçük burjuvazisi yı-
ğınlarının oluşturduğu örgütlere ve
partilere doğru bir yaklaşım çok
önemlidir. 

Kapitalist ülkelerde bu örgütler
ve partilerin çoğunluğu, ister politik,
ister ekonomik (açıdan olsun), hala
burjuvazinin etkisi altındadırlar ve
onu izlerler. Bu parti ve örgütlerin
sosyal yapısı, farklı gruplardan oluş-
maktadır. Varlıklı ve topraksız köy-
lüler, büyük iş sahipleri ile küçük
bakkallar yan yanadırlar; (..) Bu
durum, bizi, üyelerinin büyük bölü-
münün, liderliğin politik karakterini
görmezlikten geldiği gerçeğini anım-
sayarak, çeşitli örgütlere değişik bi-
çimde yaklaşmaya zorlar. Belli ko-
şullar altında, bu partileri, örgütleri
ya da onların belirli kesimlerini,
burjuva liderliklerine karşın, Anti-
Faşist Halk Cephesi yanına çekebi-
liriz ve çekmeye çalışmalıyız.” (Fa-
şizm ve Savaş Üzerine, Dimitrov,
sf. 38-39) 

“Komünist Enternasyonalin 7.
Kongresi’nde belirtilmiş olduğu gibi
değişik ülkelerde kurulacak Halk
Cepheleri, o ülkenin tarihi, top-
lumsal ve siyasal özelliklerine ve
içinde bulunulan somut duruma

Tarihin En Gerici, En Şovenist,
En Saldırgan ve Kan Dökücü
Yönetimi: FAŞİZM

Faşizmin Zulmü,
Örgütlenmeyi, Direnişi ve

Karşı Saldırıyı da
Beraberinde Getirdi

5
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bağlı olarak şekillenecektir. Halk
Cephesi biçim ve oluşumunu, eleş-
tirisiz bir sınırlamaya sokmak, bir
ülkeden ötekine aynı biçimde transfer
etmek, Halk Cephesi’nin kurulmasını,
gelişmesini ve güçlenmesini aksalt-
maktan başka şeye yaramayacaktır.”
(Faşizme Karşı Birleşik Cephe, Di-
mitrov sf. 291) 

Hitler Yenildi, Faşizmin 
Kanlı Çizmelerini ABD 
Emperyalizmi Devraldı

“ABD’nin, Avrupa’yı, Naziler’den
kurtardığı, demokrasi, özgürlük, refah
getirdiği” büyük bir yalan ve çarpıt-
madır. Tarihi, siyasi onlarca gerçek
gibi, bu da emperyalistlerce beyinlere
yerleştirilmiştir. 

Nazilere ilk kurşunu, savaşın bit-
mesine yakın, 1944’te sıkan “Büyük
kurtarıcı!” ABD, 292 bin asker ve
6 bin sivil olmak üzere en az kaybı
olan fakat buna rağmen emperyalist
kampın liderliğini kapandır. Savaşın
emperyalistler arasındaki gerçek ga-
libi ABD’dir. İngiltere ve Fransa,
Almanya, Japonya ve İtalya karşı-
sında galibiyet kazanmışsa da, ağır
tahribatlar almış ve ekonomik olarak
büyük güç kaybına uğramışlardı.
ABD ise, savaşa geç girmiş ve yara
almadan kurtularak galibiyet kazan-
mıştır. 

ABD, bu süreçte sermayesini de
büyütmüş ve emperyalistler arasında
belirleyici bir konuma yükselmişti.
Pazar paylaşımında diğer emperya-
listleri geride bırakmış, hatta serma-
yesini Avrupa emperyalistlerinin ül-
kelerine bile sokmuştu. ABD, savaş
öncesi, Latin Amerika ülkeleri paza-
rının 1/5’ine sahipken, savaş sonrası
3/4’ünü ele geçirmişti. Savaş öncesi
Ortadoğu petrol rezervlerinin yüzde
72’si İngiltere, yüzde 19’u ABD ta-
rafından kontrol edilirken, savaş son-
rası bu oran ABD lehine; yüzde 59’a
yüzde 29 oranında değişmişti. İngil-
tere’nin vesayeti altında olan Türkiye
ve Yunanistan’ın vesayeti 1947 yılında
ABD’ye geçmişti. İngiltere, Uzak
Doğu, Orta Doğu ve Afrika’daki bir-
çok sömürgesinden çekilmek, buraları
ABD’ye bırakmak zorunda kalmıştı.

Faşizmin Bayrağı, Yeni 
Sömürgelerde Oligarşik 
Diktatörlüklerin Üzerine 
Dikildi

Faşizm, tüm Kara Avrupası’nı ve
SSCB’yi kan gölüne çevirirken “Hür
dünya”nın bekçileri, “demokrasi”, “öz-
gürlük” kahramanı ABD, İngiltere ve
diğer emperyalistler “özgürlük” için
zaten teslim olmak üzere olan Japon
emperyalistlerine atom bombasıyla
saldırarak yüz binlerce masum insanı
yok ediyor, ülkeyi üzerinde bitki ye-
şermeyecek hale sokuyorlardı.

“Demokrasi”nin beşiği İngiltere,
Hitler faşizminin boşalttığı yeri dol-
duruyor ve Yunan faşizminin mi-
marı olarak iç savaşta yarım mil-
yon anti-faşist ve komünistin kat-
ledilmesinin sorumluluğunu üst-
leniyordu. Hitler faşizminin yap-
madıklarını “demokrasi” adına yapan,
Larissa, Makranisos toplama kamp-
larını yaratan, en vahşi işkenceleri
yapan İngiliz emperyalizmi ve iş-
birlikçileri oluyordu.

Faşizmin bayrağı “özgürlük” sah-
tekarlığının ardında; ABD ve diğer
emperyalistlerin elinde, dünyanın
yeni-sömürgelerinde oligarşik dik-
tatörlüklerin üzerine dikildi. Emper-
yalizmin ihraç ettiği sadece sermayesi
değil, yeni terör yöntemleri ve katli-
amlarıyla faşizm oldu. Başrolde pro-
vokasyon, katliam ve darbe tezgah-
larıyla artık CIA vardı. Hitler’in eli
kanlı kurmaylarının birçoğu CIA ta-
rafından yeni-sömürgelere kaçırılarak
ödüllendirilirken, diyetlerini ise bu-
ralarda faşist diktatörlüklere dene-
yimlerini aktararak ödüyorlardı.

Asya’dan Afrika’ya. Afrika’dan
Latin Amerika’ya dek yukarıdan aşa-
ğıya örgütlenen faşist diktatörlüklerin
sorumlusu artık  “hür dünya”nın
bekçisi ABD emperyalizmiydi.  Halk-
tan yana, ilerici olan, ülkesini em-
peryalizme satmayan bütün yöneti-
cileri darbelerle indirip yerine işbir-
likçilerini getirdi. Milyarlarca dolar,
yeni-sömürgelerde başa getirilen fa-
şist diktatörlükler için harcandı ve
yine bunlar ezilen halklarından faz-
lasıyla çıkarıldı.

Küba’da Batista, Şili’de Pinochet,
Haiti’de Duvalier, Somoza ve daha
onlarca faşist diktatör ABD tekelleri
ClA’nın tezgahladığı darbelerle iktidar
oldular. Faşizm Latin Amerika’dan
Karayipler’e, Güneydoğu Asya’ya
dek ABD tarafından yukarıdan aşa-
ğıya egemen kılındı.

Tekeller Kan Dökmeye 
Devam Ediyor, 
Faşizm Sürüyor

Hitler’i, Franco’yu, Mussolini’yi
yaratan emperyalist tekeller, bugün
de Obamalar, Merkeller aracılığıyla
yürütüyorlar politikalarını. Dün olduğu
gibi bugün de gerici, saldırgan politi-
kalarını çeşitli yalan ve demagojilerle
gerekçelendirerek, hep daha fazla sö-
mürü ve daha büyük pazar alanlarını
ele geçirmek için halklara saldırıyorlar.
Bu tarih bize göstermektedir ki; em-
peryalist tekellerin var olduğu bir dün-
yada halkların kanı dökülmeye devam
edecektir. Dünya halkları, emekçi sı-
nıflar, yüzyıllardır kanlarını döken, ta-
rihin en gerici sınıfı haline gelen bur-
juvaları ve emperyalist tekelleri tarihin
çöplüğüne göndermedikçe, insanlık
hep acılar yaşamaya devam edecek. 
Bu tarihin bize gösterdiği ikinci gerçek
de budur; halklar ve emekçi sınıflar,
tekelleri ve onların düzenlerini yıkacak
güce sahiptirler. Bunun en önemli ko-
şulu, doğru bir ideolojinin, insanlığın
kurtuluşunu sağlayacak yegane ideo-
lojinin yol göstericiliğidir. Bu ideoloji,
Marksizm-Leninizm’dir. Dün Naziler’i
tarihe gömen sosyalizm, bugün de
kurtuluşumuzun biricik adıdır. Faşizmi
yıkarak Berlin’de sosyalizmin orak
çekiçli bayrağını dalgalandıran, Av-
rupa’yı ve dünyayı Hitler faşizminin
kanlı pençelerinden çekip alan Kızıl
Ordu’ya ve anti-faşist direnişlere ön-
cülük eden komünistlere tüm insanlık
şükran borçludur!

Faşizmi yenmenin onuru ko-
münistlere aittir. Faşizm yer yü-
zünden silecek olan da devrimciler
olacaktır. FAŞİZME KARŞI BİR-
LEŞELİM, SAVAŞALIM KAZA-
NALIM!

BİTTİ
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba; 

Tüm hataların kaynağında ço-
ğunlukla subjektivizm vardır. 

Subjektivizm gerçekle bağ kura-
madığımız durumlarda ortaya çıkar.
Gerçeği arayıp bulmak demek kişisel
duygularla değil nesnel gerçekler-
le hareket edip doğruya ulaşmak
demektir.

Subjektivizm bizi yanıltır; zaman
kaybettirir. “Biz” olamamış “ben”in
bakış açısıdır. O “ben” esasında dü-
zendir. Düzenin hastalıklı bakış açı-
sı, hastalıklı düşünüş şeklidir. 

Kendini her şeyden üstün gör-
mektir. 

Kimi zaman duygularla hareket et-
mek, onlara teslim olmaktır.

Bilimsel gerçeklerden uzaklaş-
maktır. Doğruların ortadan kalkma-
sıdır. Abartıdır, sekterliktir, libera-
lizmdir...

Daha sayabileceğimiz onlarca
yanlış, eksik yada zaafın kaynağında
subjektivizm vardır...

Bir yerde bir hata varsa orada mut-
laka subjektivizm vardır. Kişisel duy-
gularla, subjektif kaygılarla değil
nesnel gerçeklerle hareket etmeli-
yiz. Bir olayı, sorunu ya da kişiyi bü-
tünlüklü görmüyorsak anlamıyoruz
demektir.

Anlamadığımız bir şeyi değişti-
remeyiz. Devrimcilik değiştirmek-
tir... Değiştirmek için nesnel gerçeği
bütün yönleriyle; iç bağlantılarıyla
görmek zorundayız. Bilimsel bakış
açısına sahip olmayanlar değiştire-
mezler.

Materyalizme göre “dünya mad-
de”dir ve “madde bilinçten önce ge-
lir.” O halde doğru düşünceye sahip
olmak için “madde”yi bütün yönle-
riyle görmek gerekir. Göremeyen sa-
par... Yolunu şaşırır...

Subjektivizmin yaptırdığı en be-
lirgin hatalar; dar pratikçilik, ben-
merkezcilik ve ben bilirimciliktir.

Subjektivizm, ma-
teryalist düşünmek-
ten uzaklaşmaktır. Tek
yanlılık, çelişkinin di-
ğer yanını görme-
mektir. Yüzeysellik,
bir şeyi derinlemesine
ele almamak, kılı kırk

yararak düşünmemektir. Bir şeye
uzaktan bakarak kaba bir şekilde so-
runları çözmeye çalışmaktır.

Gerçekler bilimseldir ve gerçeğin
karşısında olan her şey düşmanımızdır. 

Subjektivizmin “ben”i gerçeğin
düşmanıdır. 

“Benim doğrularım” derken sa-
vunduklarına bakacak olursak orada
düzeni görmekte zorlanmayız. Bunu
herhangi bir eylemi örgütlerken de gö-
rebiliriz, bir yoldaşıyla ilgilenirken de,
eleştiri aldığında da… “Ama ben
böyle düşünmüyorum”, “Bana göre
doğru”, “O insan kazanılmaz”,
“Bu eylem yapılamaz”, “Ben olsam
yapardım”… gibi cümleler sübjek-
tif düşünen bir kafanın “biz”e doğ-
rulttuğu silahtır. 

Gerçeklerden
Uzaklaşırsak Önümüzü
Dahi̇ Göremeyi̇z 

Subjektivizm bir nevi körlüktür.
Bir şeye sürekli aynı açıdan bakmak
ve sadece kendini merkeze koyarak
bakmak gerçeği reddetmektir. 

“Bir nesneyi gerçekten tanımak
için, onun bütün yanlarını ve ‘araç-
ları’nı kavramak ve araştırmak gere-
kir. Buna hiçbir zaman tam olarak ula-
şamayız, fakat çok yanlılık bizi ha-
talardan ve kalıplaşmaktan korur.
(…)” (Lenin, Bütün Eserler, cilt: 9-
Syf: 91)

Subjektivizm nesnel gerçekler ve
gerçekte olması gerekenler yerine

subjektif isteklerden NİYETLER-
DEN YOLA ÇIKMAK demektir.

Devrimciler bir sorunun neden
ve nasıl oluştuğunu araştırmalı; iyiyi
kötüden; devrimin ve halkın çıkarla-
rına uygun olanı olmayandan ayır-
mayı öğrenmelidirler. 

Beynimizi sınırlamamalıyız... Ger-
çeği bulmanın en önemli yolu SORU
SORMAKTIR. Soru sormak, bilim-
sel cevaplar bulmak, kafa yormak bir
devrimcinin temel görevidir. Soru
sormak, en bilimsel, en sade ve en ko-
lay yoldur. 

Devrimciler her şeyin ilk nedeni
ile ilgilidirler. İlk nedene ulaşana ka-
dar soru sormaya devam etmeliyiz. 

Stalin “Dünyada tek bir doğru
teori vardır. Objektif gerçekten çıkan
ve yine objektif gerçeğin doğruladı-
ğı teori” der. 

Devrimcinin kendisiyle bağ kur-
madığı, kendi pratiğine ve çalışma tar-
zına uygulamadığı teori gereksizdir.

Bilimsel Yöntem
Subjektivizm Değil Teorik
Doğrular İle Pratiğin
Birleştirilmesidir. 

Öğrenen, öğrendiklerini kendi ya-
şamına ve pratiğine hakim kılmaya
çalışan, doğru düşünmenin önünde-
ki engellere karşı mücadele eden
devrimci dinamiktir. 

Önce kendisini sonra da yoldaş-
larını, halkı ve dünyayı değiştirebilir.
İddiası büyür... Kendisini sürekli tek-
rar eden insanın ise iddiası ve beyni
küçülür... Kendisini sınırlar. Sıra-
danlaşır... Ben bilirimcilik büyür... Her
zaman kendini haklı görmeye başlar...
“Ben baktım, ben böyle gördüm”
körlüğüyle hiçbir devrimci ilerleye-
mez. 

Kibir insanı kör eder. Ancak bi-
limsel yöntemlerle kurtulmak müm-
kündür. 

Subjektivizm Hataların,
Eksiklerin, Zaafların
Anasıdır

Devrimciliğe yakışmayan ne var-
sa yaşamımızda, onu kazıdığımızda
altından mutlaka sübjektivizm çıka-
caktır. Düzen içerisindeki insanlara

Subjektivizm
Hataların,
Eksiklerin,

Zaafların Anasıdır

Ders:
Subjektivizm
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subjektif bakış açısı normal, hatta ge-
rekir gibi anlatılır, kavratılır. “Senin
bakışın olmalı” denilerek meşrulaş-
tırılır. 

Meselelere tek yönlü bakışımız
devrimci kapsayıcılığımızı yok eder.
Bu örgütlenme faaliyetinin, kendi
kendimizin engellenmesi demektir.
Kolaycıdır ve de kolayca sınıflandı-
randır. Keskinlik kılıfıyla örtülmeye
çalışılan subjektivizm yıkıcıdır. Dü-
şünceyi daralttığı gibi örgütlenmeyi
de daraltır. Çünkü emek harcamaz. 

Yaratıcı olabilmek için objektif bir
bakış açımız ve değerlendirmemiz ol-
mak zorundadır. Örneğin; “futbol ta-
raftarı” deyip çok geniş bir halk ke-
simini isimlendirelim. Sonra aynı
bakışla futbolun yozlaştırıcı, oyalama
aracı olduğunu, burjuvazinin hizme-
tinde olduğunu da bu yargıya ekle-
yelim. Çıkardığımız sonuç şayet ta-

raftar kitlesinin örgütlenemeyeceği
olursa subjektivizmin hastalığı ilik-
lerimize işlemiş demektir. 

Devrimcilik, bildiklerini devrim
için, kendi gelişimi için kullanabil-
mektir. Bilincini devrimci bir silaha
dönüştürebilmektir. 

“İlim ilim bilmektir, -ilim kendin
bilmektir- sen kendini bilmezsen de
nice okumaktır” der Yunus. 

Bilgi ancak kendini bilmekle güce
dönüşür. 

Geçmiş pratiğinin muhasebesini
yapan; hata ve eksiklerini gerçekçi bir
şekilde tespit edip buna karşı müca-
dele edenler gelişirler... Kendimizi
halka, emeğe yabancılaştıran; birey-
ci ve kolaycı olan her şeye karşı sa-
vaşmalıyız. 

Bencillik geliştirmez... Eninde
sonunda dar görüşlü, gün geçtikçe
kendi sınırları daralan, sıradanlaşan in-

sanlar haline getirir. Devrimci ruh ve
coşkuyu öldürür. Düzeni büyütür... 

Eleştiri özeleştiri silahını cüretle
kullanmak; her pratiğin muhasebesi-
ni yapmak; eğitimi sürekli kılmak
devrimciyi büyütür... Devrime ait ol-
mayan tüm ağırlıklardan kurtulmayı
ve gerçeğe ulaşmayı sağlar... 

Yeni şeyler öğrenmenin hazzını
duyan bir devrimci her zaman güçlü
olur. O hep bir ömür boyu öğrencidir.

Kitaplardan, hayattan, kendi pra-
tiğinden... her şeyden öğrenir... Ger-
çeği görür… Subjektivizme düş-
mez... Subjektivizme düşerse de ders
çıkarmayı ve doğru sonuçlara ulaş-
mayı dolayısıyla da hatalarını zafere
dönüştürmeyi bilir... 

Sevgili devrimci okul okurları
haftaya başka bir konuda görüşmek
üzere… Hoşçakalın.

Dersim Halkını
Yozlaştırmalarına İzin

Vermeyeceğiz!
Dersim Halk Komitesi, devletin, devrimci bir öze sa-

hip olan Dersim’i yozlaştırma çabasına karşı bir kam-
panya başlattı. Kampanya kapsamında, Tunceli Valili-
ği’ne verilmek üzere Dersimlilerden imza toplanacak.
İmza metninde belirtilen talepler şöyle:

“Dersim yıllardan beri devletin kolluk güçlerinin yo-
ğun denetimi altındadır. Adım başı polis noktaları bu-
lunan ilimizde uyuşturucu kullanımı ve satımı yaygın ve
aleni bir şekilde yapılmaktadır. Kumarhaneler, kadın ça-
lıştıran içkili yerler rahatça ruhsat alabilmektedir. De-
netimin bu kadar yoğun olduğu ilimizde yasalarca da ya-
sak olan bu ahlaksızlıkların yaşanmasının sorumlusu bun-
lara müsaade eden kurumlardır.

Bizler Dersim Halk Komitesi olarak:
1-İçkili ve kadın çalıştıran tüm meyhane, birahane,

restaurantların ruhsatlarının iptal edilmesini ve kapatıl-
masını istiyoruz.

2-Kahvehane görüntüsünde kumar oynatan tüm ku-
marhanelerin kapatılmasını istiyoruz.

3-Uyuşturucu madde satılmasına ve kullanılmasına
son verilmesini istiyoruz.

4-Dersim’de uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı mü-
cadele eden Dersim’in kültürünün değerlerinin yaşatıl-
ması için mücadele eden demokratik kurumlara polisin
uyguladığı taciz ve tehditlere son verilmesini bunun ye-
rine uyuşturucu satanlara, kumar oynatanlara karşı ön-
lemler almasını istiyoruz.”
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Komplocu Polis Kanlı Elini
Ailemizden Çek!

Komplocu Ankara Emniyeti, 8 Mart günü Ankara Genç-
lik Derneği üyesi Elif Yönden’in babasını arayarak taciz-
de bulundu. 0553 243 00 40 numarasından arayan polis,
kendisini Komiser Ahmet olarak tanıttı. 

Uzun bir süredir Dev-Genç’lilere ve ailelerine yönelik
devam eden polis tehditleriyle ilgili olarak, 6 Mart günü
Ankara’da eylem yapıldı. Dev-Genç’liler, yaptıkları açık-
lamada polisin aileleri taciz etmesiyle ilgili bir kampan-
ya başlattıklarını ve kampanyanın adının “Komplocu Po-
lis Kanlı Elini Ailemizden Çek!” olduğunu halka duyur-
dular. Ardından aileleri aranan Dev-Genç’liler avukatları
ile birlikte savcıya suç duyurusunda bulundular. 

Dev-Genç’liler Adliye’de oldukları süre boyunca sivil
polisler tarafından adım adım izlenerek taciz edildi. Eylemde
okunan açıklamada “Sizleri karakoldaki işkencelerden, hal-
kın çocuklarını, devrimcileri katletmenizden tanıyoruz. Bu
halkın adaletinden kaçamazsınız” denildi. Eylem “Öğ-
renciyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Katil Polis Kanlı Elini Ailelerimizden Çek” sloganlarıy-
la sona erdi. 

Ankara Gençlik Derneği’nin polisin gençliğe yönelik
tehditleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması-
nı kabullenemeyen Ankara polisi, Ülkücan Kaplan isim-
li Dev-Genç’linin ailesini de arayarak tehdit etti.

Ankara Gençlik Derneği, işkencecilerin acizlikleriyle
ilgili olarak 10 Mart’ta yaptığı açıklamada “Ankara Em-
niyeti’ni uyarıyoruz,bizim ve ailemizin başına gelecek her
şeyden siz sorumlu olacaksınız!” dedi.



Kapitalist 
Toplumda Kadın

Feodal sistemin bağrında yeni bir
üretim biçimi doğuyor, derebeylerinin
tahtı sallanıyordu. Her ne kadar ka-
dınların muhafazakar yapısı çokça
dillendirilse de, büyük değişim dö-
nemlerinde onların hep ön safta ol-
duğunu görüyoruz. Burjuvazi önder-
liğinde gerçekleşen devrimlerde de
farklı olmadı.

Anaerkil düzen değiştikten sonra
kadınlar toplumsal konumlarında bü-
yük bir gerileme yaşamış ve bir daha
da eski statülerine sahip olamamışlardı.
Kapitalizmin hakimiyeti sonrasında
kadın iş gücüne duyulan ihtiyaç ka-
dınların entellektüel açıdan eskisine
göre çok daha büyük bir girişime
sahip olması ve genel anlamda yaşanan
kültürel değişimler sonucu kadınlar
daha çok sosyalleşmeye başladı. Ka-
dınların çalışma, dernek kurma, mülk
sahibi olma, ticari hakları iade edildi
ve yasal güvence altına alındı. Bü-
rokrasi içinde çok önemli olmasa dahi
belli memuriyetlere sahip oldular.

Bu kullanımlarda elbette öncelikle
sistemin ihtiyaçları belirleyiciydi.
Kadınların mücadelesi henüz
yeterince güçlü değildi. Bu ne-
denle siyasal kazanımlar asıl
olarak büyük devrimlerin ya-
şandığı 20. yüzyılda elde edile-
bildi. 

Görünürde toplumsal bir ge-
lişmeye tekabül eden kapitalizm,
özde ezilen halkları en üst bo-
yutla sömüren vahşi bir sistemdi.
Her türlü araç ve olanak kulla-
nılarak bu sömürü pekiştiriliyor,
kadınların sömürüsü de aynı

oran da büyüyordu. 

Kadınların yaşa-
dığı sorunların te-
melinde kadın erkek
cinsiyetçi ayrımı de-
ğil, egemen sistemin
yattığı bu dönemde
çok daha net görülür.
Nitekim sistemler
değişiyor ama kadı-

nın konumunda öz olarak bir değişiklik
yaşanmıyordu. Üstelik kapitalist dev-
rimler sonrası kadının üzerindeki emek
sömürüsü de iyice belirginleşmişti.

Tüm Avrupa ülkelerini etkileyen
Fransız devrimine kadınlar da kitlesel
olarak katılmıştı. Hatta ayaklanmayı
dahi onlar başlatmıştı zaten (!) Ancak
ilerleyen günlerde devrim onların bek-
lentilerini karşılamaktan uzak kaldı.
Bir çok hakları kısıtlandı  Kadınların
örgütlenmelerine yönelik özel yasak-
lamalar getirildi. Entellektüel kadın
önderler eşitlik taleplerini haykırdıkları
için idam edildi. 1804’de medeni ka-
nun ile de kadınların aile içindeki
geri konumu pekiştirildi.

"Makine, kas gücünü vazgeçilmez
bir öge olmaktan çıkardığı ölçüde,
kasları zayıf, vücut gelişmesi eksik,
ama eklem ve organları kıvrak işçileri
çalıştıran bir araç halini alır. Bu ne-
denle de kadın ve çocuk emeği, makine
kullanan kapitalist için aranan ilk
şey olmuştur." (Marks-Kadın ve aile-

syf:64)

"El emeği ne denli az beceri ve
güç harcamak gerektirirse, bir başka
deyişle, Modern sanayi ne denli  ge-
lişirse, erkek emeğinin yerini o denli
kadın emeği alır. Yaş ve cins farklı-
lıklarının işçi sınıfı için artık herhangi
bir ayırıcı toplumsal geçerliliği yoktur.
Bunların hepsi de bedelleri yaşa ve
cinse bağlı olarak değişen iş aletleri-
dirler." (Marks-Engel-Kadın ve Aile-
syf: 17-18)

Kadınlar bir çok zaman kendile-
rinin kurtuluşu olarak görüp sarıldıkları
şey tarafından kuşatılıp sınırlandırıl-
dılar. Din böyle bir olguydu. Eğitim
de her ne kadar kadınların bir çok
açıdan gelişmesini sağladıysa da, ege-
menlerin elinde kadınları istedikleri
gibi programlamanın bir aracı haline
geldi. Kadınların iş yaşamına dahil
olması da her ne kadar toplumsal an-
lamda bir ilerlemeyi temsil etsede
onları sömüren, ezen, fabrikalarda fi-
ziksel açıdan tüketen bir olguydu. 

Öte yandan kadınların ve çocuk-
ların çalışma hayatında daha aktif
olarak kullanılması, erkek işçinin de
yaşamını güçleştiriyordu. Sanayi atı-
lımları sırasında böyle bir sorun olmasa
da daha sonraları üretime katılan iş
gücü mevcut istihdam olanaklarını
aştığında sermayenin tercihi tabi ki
ucuz işgücü oluyordu. İşsizlerin sayısı
arttıkça değerleri düşüyordu. Bir zaman

sonra durum öyle bir hal aldı
ki, işçi ailesinin tümü çalıştığı
halde yine de refah için de ya-
şamaları mümkün olmuyordu.

Toplumsal konum açısından
eğitimli olan kadın nasıl eği-
timsiz olandan daha ilerideyse,
çalışan kadın da çalışmayan
kadından ilerideydi. İş yaşa-
mının getirdiği sosyalleşme so-
nucunda bilinci açılıyor ve ev-
deki konumu da -gelir getirdiği
için- yükseliyordu.

Burada tekrar belirtmek ge-

Dünden Bugüne 
Kadının Toplumdaki
Yeri ve Kadın Sorunu
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rekirse, tarih boyunca egemen sınıfın
kadrolarının diğerleri gibi yaşamsal
sorunları olmamıştır. Doğrudur, onlar
da erkekleri tarafından aşağılanıp
eziliyordur ve hatta şiddet de görü-
yorlardır. Ancak bir köle ile soylu
kadın kıyaslanamayacağı gibi, serf
kadın ile düşes, ya da proleter kadın
ile burjuva kadın arasında aynı uçu-
rumlar vardır. Ortak yanlarının ol-
duğu, her ikisininde cinsiyetçi bir
ayrıma maruz kaldığı söylenebilir
fakat toplumsal yaşamı belirleyen
olgu esas olarak sınıf ayrımları üze-
rinde şekillenmektedir.

"Burjuvazinin ev ve fabrika ara-
sına sıkıştırmak ve özgürlüklerini
gasp etmek istemesine karşı, verdiği
mücadele ile geri adım atmayan
kadın, hep ileri yürüdü. Oy hakkını,
soyadını kullanma ve benzeri haklarını
aldı. Hatta yasalar önünde eşitliği
kabul edilir oldu. Ama yasal eşitlik
fiili eşitlik demek değildi. Çünkü; ka-
pitalizm kadın ve erkeğin fiili eşitliği
koşullarını yaratamazdı, sistemin özü
eşitsizlik üzerine kurulmuştu" (Hak-
lıyız Kazanacağız- syf:625)

Kadınların erkeğe kıyasla hep
daha çok ezilen ve sömürülen ko-
numda kalması tamamen sistemin
niteliğiyle ilgilidir. Sömürüye dayalı
toplum yapılarının tümünde kadınlar
egemenler tarafından ezilmelerinin
yanında erkekler tarafından da ezilir
sömürülür hale geldi. Bu nedenle
sistemin özünde yatan çelişkiler çö-
zülmek zorundadır.

Kapitalist sistem parçalanıp özel
mülkiyet ortadan kaldırılmadan, ve
bununda ötesinde, çürümüş-yozlaşmış
kapitalist kültürün yerine sosyalist
yeni insan kültürü konulmadan ka-
dının toplum içerisindeki hakettiği
yeri alması mümkün değildir. 

Sosyalist Toplum
20. yüzyılda birçok ülkede sos-

yalist devrimler yaşandı, demokratik
halk iktidarları kuruldu.

Kadın sorununa yaklaşım, sos-
yalist iktidarların ortaya koyduğu ta-
vır, onların o güne kadar var olan
sömürücü iktidarlardan farkını gös-
teriyordu.

İnsanın, insanı sömürmesinin or-
tadan kaldırıldığı sosyalist sistemlerde
her türlü eşitsizliğe karşı mücadele
edildiği gibi kadınlara yönelik eşit-
sizliklerde bu mücadelenin hedefi
oldu.

Yasalar karşısında tam eşitliğin
sağlanması önemlidir ancak tek başına
yeterli değildir. Nitekim modern bur-
juva demokrasilerinde yaşanan budur.
Sosyalist iktidarlar kadına yönelik
yasalarla eşitsizlikleri ortadan kal-
dırdığı gibi pratik yaşam içerisinde
de onları yetiştirmeye, toplum içeri-
sinde saygın konumlarını sahiplen-
melerine çaba gösterdi. Eğitimden
istihdama kadar önlerindeki tüm en-
geller kaldırıldı. Aile içinde erkek
tarafından aşağılanıp haksızlığa uğ-
ramamaları için özel çaba gösterildi.

Genelleyerek anlatıyoruz ama sos-
yalist sistemin bu çabaları ülkelere
göre çeşitlilikler de arzeder. Ortak
olan şey devrimcilerin kadın-erkek
eşitliğini yaşamın her alanında hayata
geçirme çabasındadır. Böyle bir ça-
bada şarttır zaten. Nasıl ki kadınları
örgütlemeyi mücadeleye katmayı ba-
şaramayan bir hareketin devrim yap-
ması da mümkün değilse, kadınları
kazanamayan bir iktidar da varlığını
koruyamaz. Bu nedenle sömürücü
iktidarlar tarafından sürekli geri bı-
raktırılan kadınlar okuma yazma
kurslarıyla, onlar için açılan istihdam
alanlarıyla sosyal yaşama kazanıldı-
lar.

Kadınlar da kendilerinin kurtuluşu
için böyle güçlü bir çaba gösteren
iktidarları desteklemekten geri dur-
madılar. Bu çabayı çok net bir örnekle
somuttlayacak olursak; 

1897'de Rus kadınlarının yüzde
86,3’ü okur-yazar değildi. 1959'a ge-
lindiğinde ise bu oran yüzde 2'ye
düşmüştü. Bugünün Kübasına bak-
tığımızda ise okur-yazar olmayan
tek bir kişinin dahi olmadığını görü-
rüz.

Sosyalist iktidarlara dair bu ista-
tistikleri çoğaltmak mümkün. Çeşitli
mesleklerde kadınların istihdam edil-
mesinden tutalım da kadınları aşa-
ğılayan uygulamaların kaldırılmasına,
kadın-erkek ücret eşitsizliğinin gi-

derilmesinden çocuk bakımı vb. yük-
lerden kadının biraz olsun nefes ala-
bilmesi için açılan kreşlere kadar bir
çok konuda atılımlar yapılmıştır.

Fuhuşun ortadan kaldırıldığı tek
sistem sosyalizmdir. Devrimlerini
gerçekleştiren ülkelerden daha önce
bedenini satan kadınlar da toplum
içinde onurlu birer iş edinerek hak
ettikleri saygın yeri almışlardır. İs-
tisnai örnekler dışında sosyalizmle
yönetilen tüm ülkelerde bu tablolunun
yaşandığını söyleyebiliriz.

Devrimlerden sonra eski gele-
neklerin getirdiği olumsuzluklar da
ortadan kaldırılmış, küçük yaşta ev-
lendirilme ya da kendi rızası olmadan
evlendirilme gibi uygulamalar sona
ermiştir. Her kadın kendi bağımsız
kimliğini oluşturup geliştirme, eğitim
olanaklarından faydalanma, toplum
içerisinde saygın bir konumda yaşa-
mını sürdürme imkanı bulmuştur.

Bugünden geriye baktığımızda
sosyalist sistemin revizyonist politi-
kalar nedeniyle çöküntüye uğrayana
kadar kurtuluşu için çok kısa bir za-
manda dev adımlar attığını tarihte
kadınların kurtuluşu için özel olarak
çaba gösteren, onları yücelten tek
iktidar biçiminin sosyalizm olduğunu
görüyoruz. Ancak buradan hareketle
sosyalist sistemin kadın sorununu
bıçakla keser gibi bir anda ve topye-
kün ortadan kaldırdığıda söylenemez. 

Çeşitli siyasi ve ekonomik giri-
şimlerin yanında kültürel değişim-
dönüşüm hayata geçmeden kadınların
kurtuluşu mümkün değildir. Bu kül-
türel değişimin yeni kapitalist yoz
kültürün yerine sosyalist yeni insan
kültürünün konulabilmesi, devrimci
iktidarların olmazsa olmaz hedefle-
rinden biridir. Aksi halde eski gele-
nekler-alışkanlıklar sürgit devam et-
meye mahkumdur. Kültürel yenilen-
meler (Heleki bütünüyle bir toplumun
baştan aşağı yenilenmesini kastedi-
yorsak) ağır ve sancılı yaşanır. Eski
kültürle yeni kültür yaşamın her ala-
nında çarpışır. Bu nedenle de uzun
bir zaman dilimine yayılır. Bunu ba-
şarabilecek tek güç, devrimci ideoloji
ile silahlanan halklardır. Kuşkusuz
sosyalizmin en büyük zaferlerinden
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biride bu olacaktır.

Kadın ve Din
Tarih boyunca ortaya çıkan dinsel

öğretilerin hemen hemen tümünde
kadınların aşağılandığını, erkek kar-
şısında geri konumda tutulduğunu
söyleyebiliriz. Bunun istisnası anaerkil
dönemin inançlarıdır.

Binlerce yıl öncesine dair kanıtlar
sunan arkeolojik araştırmalarda eski
yerleşim yerlerinin büyük bölümünde
kadın ikonları, biblolar bulunmuştur.
Benzer şekilde Yunan ve Roma mi-
tolojisinde, kökleri Anadolu'ya Mısır'a
uzanan efsanelerde çok sayıda tan-
rıçalara rastlıyoruz. Bunlardan en bi-
lineni “Kibele”dir. Ana tanrıça Kibele
sadece Anadolu mitolojisinde değil
benzer isimlerle birçok kültürde rast-
lanır.

Gerek ülkemizde gerekse dünya
genelinde büyük bir etki gücü olan
tek tanrılı dinlere gelecek olursak
her üç dinin de ortaya çıktıkları dö-
nemde  topluma yenilikler sunduğunu,
ama çağ değiştikçe dinlerin bu deği-
şim dönüşüme uyum sağlayamaması
nedeniyle bir baskı aracına ve geri-
ciliğin en sağlam kalelerinden birine
dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Bu dinler büyük çalkantıların ya-
şandığı, halkların memnuniyetsizlik-
lerinin had safhada olduğu dönem-
lerde ortaya çıkmış, söylemleriyle
halkın kimi arayışlarına tercüman
olmuş böylelikle büyük kitleleri etki
altına almışlardır. 

Dinlerin kadınlara yaklaşımı da
benzerdir. Her ne kadar söylemde
kadınlar yüceltilip onurlandırılmaya
çalışılsa da dinsel metinlerin ortaya
koyduğu bakış açısı bellidir.

Her şeyden önce üç dinde de yer
alan "yaratılış teorisi" ve "ilk günah"
hikayesi kadınları daha başından aşa-
ğılamakta, onları ikinci sanıf olmaya
mahkum etmektedir. Bu uydurmalara
göre kadın erkeğin kaburga kemi-
ğinden yapılmıştır ve Adem ile Hav-
va'nın cennetten kovulmasını anlatan
ilk günah hikayesinde Havva şeytanla
işbirliği yaparak yasak meyveyi yem-
ye Adem'i kandırdığı için sonsuza

kadar lanetlenmiştir.

Bu safsatalara sahip çıkan bir öğ-
retinin kadına hak ettiği değeri ver-
mesi mümkün değildir zaten.

Yahudiler günde üç defa tekrar-
ladıkları dualarında kadın olarak ya-
ratılmadıkları için şükrederler. 

Kadınlar Yahudilikte dinsel gö-
revler üstlenemediği gibi bir çok iba-
detten de "layık görülmediği için"
muaf tutulmuşlardır. 

Musa'nın kitaplarında kadınlar
için söylenmiş şu cümleler vardır.
"Senin isteğin kocanın istediğidir.
Sana o hakimdir. Eğer bir erkek ana-
sını-babasını bırakıp karısının gru-
buna girerse günahkar olur" (A. Be-
bel-Kadın ve Sosyalizm-syf: 29) 

Hıristiyan kilisesi toplum içeri-
sinde kadınların olmasını istediği yer
olarak aile evini, kocasının yanını
işaret eder. Ev ve Manastır dışındaki
kadınlar özellikle cinsellik açısından
sürekli uyarılar, tehdit ve hayat boyu
devam eden bir gözetimle karşılaşırlar.
Öyle ki sokakta, meydanlar da  gö-
rülmeleri dahi genç erkekleri kışkır-
tabilecek bir şey olarak görülür. Ken-
dini dine adayan kadınlar kilise hi-
yerarşisi içinde yükselemez, onlara
bahşedilen en üst konum Diya Koz-
luk'tur. (Diyakoz; Papaz yardımcısı)
ve görevleri kadınların dinsel gö-
revlerini yerine getirmelerine yardımcı
olmakla sınırlıdır.

Hıristiyanlık tarihi içinde öne çı-
kan din bilginlerinden biri olan Ter-
tulianus'un sözleri çok vecizdir; "Siz
kadınlar, acı ve ıstırap içinde doğu-
rursunuz. Kocalarınızın büyüsü al-
tındasınızdır ve kocanız sizin efen-
dinizdir. Ve Havva olduğunuzu bil-
miyor musunuz? Tanrının sizin cin-
sinizle ilgili hükmü olarak o hala bu
dünyada yaşıyor, O halde bir lanetli
olarak yaşamanız müstahaktır. Şeytan
sizin içinizdedir. Ağacın mührünü
bozdunuz. Tanrının konumundan ilk
ayrılan sizsiniz" (Kadınlar Tarihi-
Cilt-Syf: 407)

İslam dini, asıl olarak anayasa
niteliği taşıyan Kuran ile insanların
tüm ilişkilerini belli bir düzen altına
alıyordu. Gerek siyasi, gerek eko-

nomik yaşam, gerekse de insan iliş-
kileri ayrıntılı olarak ele alınmış, bu-
nun yanı sıra İslam’ın peygamberi
Muhhammed'in sözleri ile de bu dü-
zenlemeler geliştirilmiştir.

Diğer dinler gibi İslamiyet de or-
taya çıktığı coğrafya da kendinden
önce devam eden karmaşa ortamına
çeki düzen vermiş bunu toplumsal
ihtiyaçlara cavap verecek biçimde
reformlar getirilmiştir.

Kadınlar konusunda da belli hak
kırıntıları ortaya atılmış, çoğu zaman
pratiğe geçmese dahi en azından din
kuralı olarak belirlenmiştir. Kadının
hiçbir  hakka sahip olmadığı kabile
yaşantısına nazaran bir ilerlemeyi
temsil edecek şekilde, kadını erkeğin
yarısı kadar bazı haklar tanınıyor
(tanıklık, miras paylaşım vb.) ancak
bu çerçeve içinde sınırlanıyordu ka-
dının hayatı. Diğer dinlerde olduğu
gibi islamyette de kadınların din gö-
revlisi olmaları engellenir.

Değerli olan iyi anne, iyi kadın,
iyi kızdır. Övgüye layık görülen
kadın modelleri de bunlardır İslamda.
Bu rollerin dışına çıkan-çıkmaya ça-
lışan kadına izin verilmez, lanetlenir.
Hristiyan dininde de  görülen kadın
cinsiyetinin tehdit unsuru olarak gö-
rülmesi, ona büyük anlamlar atfe-
dilmesi İslam toplumunda da görülür.
İslam dinine göre erkekten bağımsız
bir kadın düşünülememektedir. 

"Erkekler kadınlar üzerinde yö-
netici ve koruyucudurlar. Çünkü bir
kere Allah bazılarını diğerlerinden
üstün kılmıştır. Onun için iyi kadınlar,
itaatkardırlar. Allah onları (kocala-
rının himayesine vermekte) koruduğu
gibi, onlar da gaybı (namuslarını ve
kocalarının mallarını) korurlar. (ev-
lilik yükümlülüklerini redederek) baş-
kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara
öğüt verin, onları yataklarında yanlız
bırakın (bunlar fayda vermezse mec-
bur kalırsanız) onları dövün." (Nisa
Süresi)

Sonuç olarak, İslam dininde de
kadın erkek karşısında köle, hizmetçi
ve cariye olarak görülür.

Sürecek
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Tarih, 16 Mart 1978. Yer İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önü. 35
yıl önce kontrgerilla yine işbaşında idi. 

Öğrenci gençlik; Eczacılık Fakül-
tesi’nden çıktığı sırada üzerlerine önce
bombalar atıldı. Bununla yetinmedi ka-
tiller, bir de otomatik silahlarla yaylım
ateşine tutarak 7 öğrenciyi katlettiler
ve 40 öğrenciyi yaraladılar. 

Hatice Özen, Ahmet Turan
Ören, Cemil Sönmez, Murat Kurt,
Abdullah Şimşek, Hamit Akıl ve
Baki Ekiz katledildi, 

16 Mart katliamıyla; gençliğin
yükselen sesini boğmak, ve göz dağı
vermek istediler.

KİM BU KATİLLER?
16 Mart katliamı failleri; Abdullah

Çatlı, Haluk Kırcı, Zülküf İsot, Reşat
Altay... Peki ne oldu bu katillere? Hal-
kı katledenler yargılanma yerine ödül-
lendirildiler her zaman.

Öğrenci gençliği katledenler, her
dönem korundular ve terfi ettirildiler.
Terfiler yetmezdi. Bu katil sürüsüne,
yeni katliamlar düzenlemeleri ve yeni
katiller yetiştirerek halkı katletmeye
devam etmeleri sağlandı. Reşat Al-
tay’da olduğu gibi. İstanbul’da, Ka-
radeniz’de yapılan birçok katliama
bizzat emir veren ve katledendir.

“İnfazcılar Katlettikçe
Yükseldi!”

Katliamı gerçekleştirenlerin  anın-
da yakalanmasını engelleyen Komiser
Reşat Altay, 1980-90’lı yıllar boyun-
ca  infaz  ve işkence davalarının vaz-
geçilmez aktörlerindendi.

17 Nisan 1992’de Çifte Havuz-
lar’da Sabahat Karataş ve arkadaşla-
rını  infaz eden özel harpçı polis ti-
minin başındaydı. Katlettikçe yükseldi.

16 Mart katilleri
Susurluk’ta Kirli
İlişkileriyle  Meydana
Çıktılar!

16 Mart katliamını yapan kontr-
gerillaydı, Yani Susurluk’takilerdi.

Susurluk’taki kaza bu gerçeği halkın
gözünde daha da netleşti.

Türkiye halkını teslim almak ve sö-
mürü çarkını sürdürmesi için, 80 ön-
cesinde de polisin desteğinde daha çok
MHP’yi, sivil faşistleri kullandılar.
Binlerce devrimci, ilerici, demokrat,
yurtseveri katlettiler; sakat bıraktılar.
Halkı birbirine düşman etmek, birbi-
rine kırdırmak için provokasyonlar dü-
zenlediler. Bugünse aynı şeyleri kontr-
gerilla devleti, farklı kontra örgütleri,
polisi, askeri, özel timi, korucusu, iti-
rafçısı, mafya çeteleri ile yapmaya de-
vam etmekteler.

Sivil Faşistlerden İtiraflar: 
“Patlayıcılar Ordu Malı!”

MHP davası sanığı sivil faşist Ali
Yurtaslan itiraflarında,  16 Mart kat-
liamı ve K. Maraş katliamı ile ilgili
açıklamalarda bulunmuştu. Yurtaslan
itirafında, 16 Şubat günü Ankara’da
evinde ordu malı mühimmatla yaka-
lanan Emekli Yüzbaşı Mehmet Ali
Çevikel‘in MHP’li olduğunu ve Çe-
vikel’in MHP’ye silah ve patlayıcı
madde sağladığını söylüyordu. Çevi-
kel, MHP Milletvekili Necati Gülte-
kin ve Baki Tuğ’un (DGM Savcılığı
yaptı, emekliye ayrılarak DYP’den
milletvekili oldu) yardımıyla ordu
içinde kurduğu kontrgerilla hücresiy-
le MHP’ye ordu malı silah ve patlayıcı

madde aktarıyordu. Devlet bu katille-
ri yargılama yerine ödüllendirdi.

Devletin katilleri yaptıkları katli-
amları itiraf etmeye dahi tahammül et-
memekteler.

Bu katillerden  Zülküf İsot yaptığı
katliamlardan vicdanen rahatsızlık du-
yup, katlimı nasıl yaptıklarını ablasına
anlatıyor ve teslim olacağını söylüyor.
Kısa bir süre sonra da yine kendi ar-
kadaşları tarafından öldürülüyor.

Çünkü: Devletin kirli işlerinin giz-
liliği esastır. Yapacaksın ama sır ola-
rak mezara gidecek. Aksi taktirde
cezası ölümdür. Kendi katil sürüsüne
mesajlar vermektedir. Katlet, daha
çok katlet ödül al. 

16 Mart katliam davası da başka kat-
liam davalarında olduğu gibi AKP dö-
neminde zaman aşımından kaynaklı
düşmüştür. Mehmet Ağar gibi ödül
gibi de olsa eskaza ceza alan katiller, ra-
hatı için özel donatılan “hapishane”ler-
de tatil yaparken, suçlarını birbir itiraf
eden Ayhan Çarkın gibilerine ise, so-
ruşturma açmayarak korumakta, darbeyi
yargılıyorum şovları altında 12 Eylül fa-
şist cuntacılarını kollamakta, geliştirdiği
linç saldırılarıyla da faşizm 16 Mart ge-
leneğini sürdürmektedir.

Kısacası tüm katiller, halkı katle-
denler, faşist AKP İktidarı tarafından
korunmaktadır. Bu nedenle katillerin
hamisi AKP’dir.

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

AKP İktidarı Katillerin Hamisidir
16 Mart Katliamını Unutmadık,

Unutturmayacağız!
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Devrimcilerin başına gelen her tür-
lü ahlaksız  saldırıların, hukuksuz uy-
gulamaların, keyfi tutuklamaların kay-
nağı siyasi şube polisleridir. Sahte bel-
geler oluşturup insanları tutuklamakla
yetinmezler. Devrimcilerin yaptıkları
demokratik eylemleri yasadışı gibi
göstermeye çalışırlar bunlar da yetmez,
insanları işbirlikçileştirmeye çalışır-
lar. Başaramazlarsa gözaltına aldığı ki-
şilerin ailelerini etkilemek isterler. Et-
kileyebildikleri aileleri ise kullanmaya
çalışırlar. 

Devrimci öğrenciler Berk Ercan ve
Duygu Yücel’in babaları polisin in-
sanları ne hale getirdiğini göstermesi açı-
sından ibret verici iki insandır. İsmail
Ercan oğlunu örgüt üyesi ilan edip
duruyor, eğitim hakkı için mücadele
eden oğlu için yapmadığını bırakmadı.
Kendisine destekçi arayıp durdu, en son
oğlunu örgütten kurtarmak için dernek
kurduğunu açıkladı ve destekçi istedi.
Yanına Hüseyin Yücel isimli birini
buldu. Hemen belirtelim, dernek kur-
ma, basın açıklaması yapma fikrinin
siyasi şube polislerine ait olduğundan
eminiz. Bu iki kişinin polisler tarafın-
dan yönlendirildikleri o kadar açık ki,
onların kullandıkları sözcüklerin aynı-
sını polisin hazırladıkları dosyalarda gö-
rebilirsiniz. Çok basit bir mantıkla dü-
şünürsek bile, çocukların örgüt üyesi ilan
edilmesinde kimin çıkarı vardır. Han-
gi aile oğlunu örgüt üyesi ilan eder. Di-
yebiliriz ki, İsmail Ercan’ın oğlumu kur-
taracam diye kurduğu dernek emniyet
müdürlüğünün paravan derneğidir. 
İsmail Ercan ve Hüseyin Yücel 5

Mart 2013 tarihinde bir basın açıkla-
ması daha yaparak çocuklarını suçlu
ilan etmeye devam ettiler. Her ikisi de
ortada hiçbir delil yokken, çocukları-
nın örgüt üyesi olduklarını ilan ederek,
tutuklanmalarını haklı göstermeye ça-
lışıyorlar. Emniyet işte bu gibi atıp tu-
tan insanları ihtiyaç olduğunda gizli ta-
nık olarak kullanıyor. 

Devrimcilerin Suçları
Polisin hazırladığı dosyaya göre

Duygu Yücel’in suçları, 1 Mayıs ey-

lemine katılmak, Cenazeye katıl-
mak, Grup Yorum üyesi Seçkin Ay-
doğan’ın duruşmasına katılmak,
Parasız eğitim talebinde bulunmak,
Füze kalkanına karşı çıkmaktır.
Duygu savcılık ifadesinde , herhangi bir
yasadışı örgütle bağlantısı olmadığını,
demokratik eylemlere katıldığını be-
lirterek şöyle devam etmiş “adresim
belli olduğu halde sabah saatlerinde
kaldığım kız yurduna erkek görevliler
girerek, kız arkadaşlarımla kaldığım
oda da arama yaptılar. Suç unsuru ola-
rak görülen ders kitaplarıma el koy-
dular. Ellerim arkadan kelepçelendi, el-
lerim arkadan kelepçeli olduğu halde
polis aracında iki erkek polis tarafın-
dan taciz edildim, ayrıca zorla kan ve
tükürük örnekleri alındı. Çıplak mua-
yenem sırasında erkek polis bulundu-
ruldu. Gözaltındayken su ve tuvalet ih-
tiyacımız karşılanmadı” demiş.

Durum buyken Hüseyin Yücel kı-
zına sahip çıkacağına, polisin kom-
plosunu güçlendiriyor. Kızını çok se-
viyor ve örgütten kurtarmaya çalışıyor
öyle mi? 

Hüseyin Yücel, kızına yapılan in-
sanlık dışı uygulamalar için ne yap-
tı?Neden onun için savcıya gitmiyor,
neden basına polisin neler yaptığını an-
latmıyor? Kızının hakkını neden sa-
vunmuyor, kızının savcıya verdiği ifa-
deden haberi yok mu? Yok tabi. Hü-
seyin Yücel kendi aklıyla hareket et-
miyor, öyle olsaydı, Duygu’nun ken-
di avukatına hakaret edip, onları suç-
layacağına kendi avukatı aracılığı ile
dosyayı inceler, hukuki başvurularda
bulunurdu. Dosyayı incelemek için
bir girişimde bulundu mu? Hiç san-
mıyoruz, kızının neyle suçlandığını, ne-
den tutuklandığını dahi bilmeden po-
lisin yönlendirmesiyle bakın ne demiş
“Burada 'parasız eğitim isteyelim', 'ey-
lem yapalım' dediler. Benim çocu-
ğum da bunların suç olmadığını bildi-
ği için buralara katıldı. Çocuğum ya-
vaş yavaş örgütün içine girdiğini an-
layınca bunları bırakmak istedi. Ama
çocuklara ilaç veriyorlar, cesaret ila-
cı verip polisle karşı karşıya getiri-

yorlar. Grup Yorum konserine götü-
rüyorlar bu çocukları. O konserler
devletin izin vermediği konserler. Böy-
le olunca polisle çocukları karşı kar-
şıya getiriyorlar."

Hüseyin Yücel bir yandan Duy-
gu’nun suç olmayan eylemlere katıldı-
ğını, bir yandan örgüt üyesi olduğunu
söylüyor. Duygu örgüt adına ne yapmış,
örgütsel hangi eylemi nedeniyle suçla-
nıyor, böyle bir suçlama var mı yok mu
bilmiyor, polis örgüt üyesi olduğunu
söylemiş ya, Hüseyin Yücel de bunu
tekrar ediyor. Adeta polisin yalanlarının
sözcüsü olmuş. Düşünmeden konuşu-
yor, örgüt insanlara ilaç veriyormuş, suç
olmadığını bildiği eylemlere ilaç içerek
mi gidiyor? Duygu’nun polislerle ça-
tıştığını söylüyor ancak Duygu’nun
polisle çatıştığı iddiası dosyada yok.
Grup Yorum’un en küçük  konserleri-
ne binler katılıyor ve konserlerin tümü
yasal sınırlar içerisinde yapılıyor, ama
polis Grup Yorum’u hedefe koymuş bir
kez. Bu defa aileler eliyle onlara saldı-
rıyor. Grup Yorum konserlerini yasadışı
ilan ediyor. 

Hüseyin Yücel devam ediyor. "Ben
emniyette kızımla görüştüm. Kızımı aç
bırakmışlardı. Kızımı devlet aç bırak-
madı. Hadi devlet aç bırakmış olsun.
Ama benim götürdüğüm yemekleri de
yemedi. Benim kızımı devlet veya sav-
cı tutuklamadı. Avukat tutuklattı kızı-
mı. Avukat, 'Susma hakkını kullana-
caksın, bu demokratik hakkındır' dedi.
Benim kızım zaten suçsuz olduğu için
söyleyecek bir şeyi yok. Parasız eğtim
istemek, kadınlara özgürlük istemek
suç değildir. Ama konuşmadığı için
suçtur. Savcı ne yapsın mecburen tu-
tukluyor. Konuşmamak suçtur" diyor,
Hüseyin Yücel’e bu kadar mantıksız ve
çelişik cümleleri kim söyletti, bir insan
bu kadar karmaşık ve komik cümleler
kurabilir mi? Hüseyin Yücel polisin
yönlendirmesiyle soytarıya dönüşece-
ğine kızını dinlese kızına inansa kendisi
için daha faydalı olur. Duygu’ya su ver-
memişler, ahlaksız aramaya tabi tut-
muşlar, işkence yapmışlar  ama Hüse-
yin Yücel bunlarla ilgilenmiyor. Kızı-

GGençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik
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na işkence yapanlarla işbirliği içerisinde
çalışıyor.  Susmak suçmuş, polis buna
inandırabiliyor insanları, savcı da mec-
buren tutuklamış, dosyasına baksa Duy-
gu’nun kendisine yöneltilen suçlamalar
hakkında savcıya da , hakime de cevap
verdiğini görecek,  katıldığı eylemleri sa-
vunduğunu okuyacak. Ama hayır, bilgi
ve belgelere dayanacağına polise inan-
mayı tercih ediyor. 

Sonuç olarak, Polis devrimci müca-

deye katılan gençleri korkutup vazge-
çiremeyince aileleri korkutmaya, onla-
rı kullanmaya çalışıyor. Gerçeğe da-
yanmayan hayal mahsulü hikayelerini
hukuk kavramları ile süsleyerek ailele-
ri  kullanıyor. Aileler polisin anlattıkla-
rını tekrar ediyorlar, 
Şunu iyi biliyoruz; Polisler tutukla-

dıkları kişi sayısı kadar puan kazanı-
yorlar, insanlar tutuklansın diye yap-
madıkları şey kalmadı, onların puan ka-

zanması için uğraşmayın. 
Devrimci mücadele içerisinde olan

çocuklarından rahatsız olan aileler, po-
lise değil çocuklarınıza inanın, onlarla
konuşun, örgüt üyesi olup olmadığı-
nı ancak onları dinleyerek anlarsınız,
birilerinin baskısıyla mı hareket edi-
yorlar, kendi bilinçli düşünceleriyle mi
hareket ediyorlar. Onları dinleyerek
anlayabilirsiniz. Polisin yanında değil,
çocuklarınızın yanında olun.

İşbirlikçi AKP’nin polisleri, devrimcileri hedef göstermekten
vazgeçmiyor. Vazgeçmesinler. Biz de kendi doğrularımızdan,
inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir tek bizi değiştire-
mediler, bir tek Dev-Genç’li devrimcileri teslim alamadılar.
Bunun için öfkeliler. Bu öfkelerinden, bu kinlerinden dolayı,
haince komplolarına aileleri ortak ediyorlar. Aileleri, çocuk-
larına karşı, halkımıza karşı kışkırtıyorlar. AKP’nin işbirlik-
çi polisleri, aileleri kullanıp, yalanlarla, tehditlerle ya da mad-
di vaatlerle kandırarak, onları televizyona çıkartıp, sözde hal-
kın devrimcilere olan güvenini sarsmak istiyorlar. Hiç boşu-
na uğraşmasınlar. Halkımız kimin yalancı, kimin ikiyüzlü ol-
duğunu çok iyi biliyor. Dev-Genç’liler 40 yıllık şanlı bir ta-
rihe sahiptir. Ve bu 40 yıllık tarih boyunca nerde bir haksız-
lık varsa, nerde bir sömürü varsa Dev-Gençliler oradadır. 

Bu nedenle ailelere sesleniyoruz! Amerikan uşağı, halk düş-
manı polislerin aleti olmayın. Katil, komplocu polis sizi kul-
lanıyor. Bu yaptıklarınızla en büyük zararı çocuklarınıza ve-
riyorsunuz. Ne yaptı sizin çocuklarınız? 

Bağımsız Türkiye istedi. Halkımız açlıktan ölmesin, dedi.
Kahrolsun Amerika, dedi. Kahrolsun faşizm dedi. Onları ye-
tiştirenler sizlersiniz. Sizler onları halk kültürüyle büyüttünüz.
Sizler de bu halkın, Anadolu topraklarının insanlarınız. Peki
vatanının bağımsızlığı için mücadele eden çocukların anne-
leri, babaları ülkemizin bağımsız olduğunu mu iddia ediyor-
sunuz? Siz, yaşasın Amerika mı diyorsunuz? Siz Irak’ta “de-
mokrasi getireceğiz” demagojisiyle öldürülen çocukların an-
nelerini, babalarını, Filistin’de katledilen çocukların aileleri-
ni, duydunuz mu hiç?

Sizler de çocuklarınızı yoksullukta yoklukta büyüttünüz;
peki bu yoksulluğun, işsizliğin nedeni nedir? Sebebi kimdir?
Halk düşmanı AKP, ülkemizi ABD’nin silah deposu yapıyor.
Bu silahlarla da çocuklarınızı, çocuklarımızı, çocukları vuruyor.
İşte bu nedenle kızınız, oğlunuz “Tam Bağımsız Türkiye”
için mücadele ediyor.  Acıyı, yoksulluğu yaşayan o çocuklar,
zorluklarla, işsizlikte büyütmeye çalışanlar ise, sizlersiniz. Peki
niye bu yoksulluk, bu işsizlik, bu adaletsizlik? Sizler çalışır-
ken kimler zengin oluyor?

Polislerin sizlere ezberlettiği cümleler, halktan insanların
değil burjuvazinin dilidir. Siz; ezilen, hor görülenlersiniz. Si-

zinle alay ediyor, kandırıyorlar. Kendi işkencelerini ve sö-
mürülerini saklıyorlar. Size ne derlerse desinler, onlara uya-
rak; isteyerek ya da istemeyerek polisle yaptığınız işbirliği yan-
lıştır. 

Polislerin işkenceci, katil, ırz düşmanı, tecavüzcü, namussuz
olmadığını söyleyemezsiniz. Bunun böyle olduğuna dair on-
larca yüzlerce örnek vardır. Engin Çeber’e bakın. Sadece ya-
sal bir dergi dağıttığı için, gözaltına alınıp işkencede katledildi. 

Ya da “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!” pankartını aç-
tığı için keyfi şekilde aylarca hapiste tutulan gençlerimizi duy-
muşsunuzdur. Polislerin çıkarları doğrultusunda insanları kul-
lanıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi bir kirli mendil misali ke-
nara attıklarını hatırlatmak isteriz size.  Grup Yorum halkın sa-
natçısıdır. Onun için şarkılarını yasakladılar, kasetlerini kur-
şunladılar, konserlerini iptal ettiler. Ama yine de 2012 yılında
350.000 bin kişi konserini izledi. Sizin çocuklarınıza konser
izledi diye “terörist” diyorlar. Siz de onlara ortak oluyorsunuz.
Grup Yorum’u ve fedakar avukatlarımızı kötüleyemezsiniz, po-
listen alıp ezberlediğiniz konuşmalarınızla. Polisin yasa dışı “te-
rör örgütü” yalanlarına kanmayın. Kimin terörist olduğunu, halk
düşmanı olduğunu bütün halkımız çok iyi bilmektedir. 

Polise kendinizi kullandırarak halk düşmanlarıyla işbirli-
ği yapıyorsunuz. Halka ve vatana ihanet ediyorsunuz. Suç iş-
liyorsunuz!.. Yapmayın!.. Bu çağrımız size bir tehdit değil, “yan-
lış yapıyorsunuz, vazgeçin” çağrısıdır. 

Bu topraklarda hainlik asla kabul görmez. Onursuzluktan
vazgeçin. Devrimciler, dünyanın en soylu damarını taşıyan in-
sanlardır. Dünyanın en temiz insanlarıdır. Saf, karşılıksız, çı-
karsız, severler insanları, cesur ve yiğittirler. Bunu sizler de
çok iyi biliyorsunuz. Çocuklarınız devrimcilik yapıyor. O ne-
denle başınız hep dik olsun anneler babalar. Devrimci evlat-
larınızla gurur duyun. Onlar, tüm çocuklar ve anneleri için eşit
özgür bir dünya için mücadele ediyor. Onlar, vatanlarını em-
peryalizme satan hainlere karşı vatanının bağımsızlığını sa-
vunuyorlar. Dev-Genç’lilerdir. Bu nedenle gurur duyun ev-
latlarınızla. Ve polisle işbirliğini keserek evlatlarınıza layık olun.
Onlar bunu hak etmiyor. Kendinizi daha fazla alçaltmayın.

Ülkemizde Gençlik
Devrimci Gençlerin Aileleri; Devrimcilik Kendini Vatana ve Halka Adamaktır, Dünyanın En Onurlu
İşidir, Evlatlarınızla Gurur Duyun!“Kandırıldı” Edebiyatıyla, Çocuklarınıza Hakaret Etmeyin! 

Tecavüzcü, İşkenceci, Mafyacı, Amerika’nın Bekçi Köpeği Katil Polisin
Oyuncağı Olarak Kendinizi Alçaltmayın!
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Venezuela’nın, anti-emperyalist ve
halkçı Devlet Başkanı Hugo Chavez,
2011 yılında yakalandığı kanser so-
nucu, 5 Mart 2013, Salı günü hayatını
kaybetti. Venezuela halkı büyük üzüntü
içinde Başkan Chavez’i ölümsüzlüğe
uğurlarken, emperyalistler ve Vene-
zuela’nın Amerikan uşakları sevinç
naraları attılar. Burjuvazinin kalem-
şörleri “diktatör öldü” diye yazdı. Re-
formist, revizyonist sol kesimler ise
Chavez’e, devrimciliğinden sosya-
listliğine, devrimin babası olmaktan
devrimin evladı olmaya kadar, abartılı
misyonlar yüklediler. “21. yüzyıl sos-
yalizmi” gibi gerçekçi olmayan övgü
ve yüceltme ile yaklaştılar. 

Venezuela’da Amerikan işbirlikçisi
tekeller, Chavez’in halktan yana dü-
şüncelerinden, politikalarından öyle
büyük bir nefret duyuyorlardı ki “şey-
tan, iblis, tiran, despot” diye suçla-
dılar onu. Emperyalizmin çürüyen,
dibe vuran kültürü Chavez’in ölümüne
sebep olan kansere övgüler düzdüler.
Caracas’ta duvarlara “yaşasın kan-
ser” yazdılar. Halkları katleden, aç,
açık ve cahil bırakan, işgalci, darbeci
emperyalistler, 1998’den 2013 yılına
kadar geçen 14 yıl boyunca bütün
seçim ve referandumlarda halkın yüz-
de ellisinden fazlasının oyunu alarak,
zaferle çıkan Chavez’e ‘anti-demo-
kratik’ diyerek, “diktatör” diyerek
nefretlerini kustular.

Emperyalizm ve Venezuela oli-
garşisinin Chavez’e duydukları bu
nefret sebebsiz değildi tabiki. Chavez,
Venezuela’yı 40 yıl boyunca yöneten
büyük toprak sahibi 4 ailenin ve 5
özel medya kuruluşunun saltanatına
son vermişti. Nüfus kağıdı bile ol-
mayan, hayatı boyunca ülkesinde oy
kullanmamış 5 milyon melez, yerli,
Afrikalı yoksul, ilk defa “vatandaş”
kaydına alınmış ve yüzde 80’inin se-

çimlere katılımını
sağlamıştı.

1998’den bu yana
17 kez seçime ve re-
feranduma giden, ön-
cesine göre, ülke ge-
nelinde 6 bin adet
daha fazla seçmen
sandığı koyan Cha-
vez’e “anti demokra-
tik” ve “diktatör” di-
yordu emperyalistler.
Emperyalistlerin ve
işbirlikçilerinin sınıf
kiniyle yaptıkları bu
saldırılara aynı ağız-
dan konuşan küçük
burjuva yazarlar da
güç verdiler. “Hugo
Chavez’in arkasın-
dan ağlayanlar bir
daha demokrasi, in-
san hakları ve öz-
gürlüklerden dem
vurmasın” diyen Kadri Gürsel gibi
demokrat geçinen ikiyüzlü aydınlar
da bu koroya katıldılar. 

Emperyalizmin “diktatör” dediği
Chavez’i halk sahiplendi. 2002’de,

CIA’nın tertiplediği darbeyi püskürtüp,
Chavez’i yeniden iktidar yaptı Vene-
zuela halkı. Latin Amerika tarihinde
bir ilke imza attılar. Demokrasinin
ne olduğunu gösterdiler emperyalizme. 

Chavez’e “şeytan” diyen emper-

28 Temmuz 1954’te, Sabaneta’da işçi bir ailenin
çocuğu olarak doğdu. Venezuela ordusunda subayken,
1980’lerin başlarında gizli Bolivarcı Devrimci Ha-
reketi kurdu. 1992 yılında Başkan Carlos Andres
Perez hükümetine karşı başarısız bir darbe girişimine
liderlik yaptı. Tutuklandı ve 2 yıllık hapislik sürecinden
sonra Beşinci Cumhuriyet Hareketi kuruldu.

Hugo Chavez, Venezuela’daki sol parti ve güçleri
birleştirdi ve Aralık 1998’de yapılan seçimde oyların
%57’sini alarak başkan oldu. 2000, 2006 ve 2012
tarihlerinde yapılan seçimlerde halkın büyük ço-
ğunluğunun desteğini alarak tekrar tekrar Venezuela
devlet başkanı seçildi. 2002 yılında, Chavez’e CIA
destekli darbe yapıldı. Milyonlarca halkın ve yurtsever
subayların sahiplenmesiyle yeniden görevine döndü.
Chavez muhalefetin isteği doğrultusunda yaptırdığı
referandumda %65 oy oranıyla yeniden halkın des-
teğini kazanmıştı. Ekim 2012 seçimlerinde Venezuela
lideri Hugo Chavez, oyların yüzde 54’ünü alarak
dördüncü kez Devlet Başkanı seçildi.

Hugo Rafael Chavez Frias

Chavez, Emperyalistler ve İşbirlikçiler
İçin Diktatör, Venezuela Halk  İçin
Kahraman, Dünya Halklar  İçin Dosttur!

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez Öldü: 
Emperyalistler ve İşbirlikçiler Kına Yakıyor!
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yalistlere ve uşaklarına en sade ve
somut cevap “Latin Amerika’nın Kesik
Damarları” kitabının yazarı Edouardo
Galeano‘nun cevabıydı. Şöyle diyordu
Galeano; “Evet Chavez bir şeytandı
çünkü dünyanın en zengin petrol
rezervine sahip ülkesinde evrakları
olmadığı için okula gidemeyen iki
milyon çocuğu okula göndermişti.”

Chavez, On Dört Yıllık 
İktidarında Halktan 
Yana Politikalar Uyguladı

1998’de % 57 oyla başkan seçil-
dikten sonra Chávez’in ilk yaptığı,
ülkenin Anayasası’nı değiştirmek ve
ulusal gelirin %80’ini sağlayan petrol
kaynaklarının özelleştirilmesini ya-
saklamak oldu.. Daha sonra vergi ya-
sasını değiştirerek patronları vergi
ödemeye zorladı.

2001’de çıkardığı toprak yasasıyla
5000 hektarın üzerindeki arazilere el
koyarak topraksız ya da az topraklı
köylülere dağıttı. 25 milyon nüfuslu
ülkede bu reformdan 1.200.000 kişi
yararlandı.

Büyük bir eğitim atılımı başlatarak
“sıfır cahillik” sloganıyla milyonlarca
insanın okuma-yazma öğrenmesi sağ-
landı. Üç yılda okuma yazma bilmeyen
kimse kalmadı Venezuela’da.

Küba’ya uygulanan ambargo de-
linerek “petrole karşı sağlık” anlaşması
yapıldı. Venezuela Küba’ya uzun va-
deli esnek geri ödemeli kredilerle
petrol verdi. Küba da karşılığında
doktor ve sağlık hizmeti gönderdi.
Böylece ülkenin hiç doktor yüzü gör-
memiş köşelerine sağlık hizmeti gö-
türüldü. Bebek ölümleri azaltıldı. 

Konut sorununun çözümü için bir
çeşit imece yöntemi de kullanarak
binlerce ev inşa edildi ve ucuz fiyattan
dağıtıldı. Sel yüzünden evlerini kay-
bedenlere yalnızca bir buçuk yıl içinde
250 bin konut inşa edildi. Yoksullara
yönelik 350 bin yeni konut yapıldı.

Venezuela’da Chavez dönemin-
de, 10 yılda yoksulluk oranı yüzde
71’den yüzde 21’e, aşırı yoksulluk
oranı yüzde 23’ten yüzde 8’e düştü. 

Tahıl üretimine ayrılan toprakların
alanı ikiye katlanarak 673 bin hek-
tardan 1 milyon 251 bin hektara çıktı.
Venezuela’da 6 milyon çocuğa her

gün bedava yemek verilmeye başlandı.
Bedava halk sağlığının kapsamı
%100’e yaklaştı. Eğitimin payı da 10
yılda % 100 arttı. 

Chavez, IMF’yi ülkesinden kovdu.
Devlet bütçesinin yarısını sosyal hiz-
metlere ayırdı.

Venezuela halkını, 1999’da, dün-
yanın en demokratik anayasaları ara-
sına giren anayasaya kavuşturdu. En-
gelli, emekli, kadın ve çocuk tüm nü-
fusun sağlık ve eğitimi, tüm sosyal
hizmetleri devlet tarafından “ücretsiz”
karşılandı. Chavez’in iktidarı boyunca
gençlerin yüzde 83’ü “parasız” üni-
versiteye gidebildi. Teneke mahalle-
lerde oturan yoksullara söz hakkı ve-
rildi. Chavez, milyonlarca yoksul Ve-
nezuelalı’nın sağlık hizmetlerine doğ-
rudan ulaşımını sağlamak amacıyla
sağlıkta reform yaptı. Halka ücretsiz
sağlık bakım hizmeti veren sağlık
dispanserleri, rehabilitasyon merkezleri
kentsel ve kırsal poliklinik birimleri,
halk klinikleri, diş tedavi merkezleri,
eczaneler, aşılama ve göz sağlığı mer-
kezleri, koruyucu hizmet tedavi ve
rehabilitasyon birimleri oluşturuldu.
Mahallelerde sağlık komiteleri kuruldu.
Yoksul Venezuela halkı için bunları
yapan Chavez‘i emperyalistler, “te-
rörist”, “diktatör” ilan ettiler.  

Chavez, Amerikan 
Politikalarına Boyun 
Eğmeyen, Küba’yla İyi 
İlişkiler Geliştirdi

Sosyalist ve anti-emperyalist ül-
keler ve örgütler arasında dayanış-
manın giderek azaldığı bir dönemde
Chavez, Amerikan emperyalizminin
terör listesine aldığı,  düşman olarak
gördüğü Küba, Kuzey Kore, İran, Su-
riye gibi ülkelerle dayanışma içinde
oldu ve her fırsatta ABD emperyaliz-
mine kin ve nefretini  dile getirdi.
Emperyalizme meydan okuyarak
“Küba ve Venezuela halkları ve dev-
rimleri birdir ve aynıdır. Dünya şunu
bilmelidir ki, bizden birine yapılacak
herhangi bir emperyalist saldırı, bize
yapılacak bir saldırı olacaktır” dedi. 

Latin Amerika’yı ABD’nin sömürü
cenneti haline getirmesi için ortaya
atılan ALCA (Amerika Kıtaları arası

Serbest Ticaret Anlaşması)’ya karşı
çıkarak ALBA (Amerika Kıtalarının
Bolivarcı Alternatifi)’yı, yani Latin
Amerika ülkelerinin ABD’yi dışta bı-
rakarak ekonomik birlik ve siyasi iş-
birliği yoluna gitmesini önerdi.

Hugo Chavez, Amerikan emper-
yalizmi ile Venezuela arasında 35 yıl
süren askeri değişim programına son
verdi. Venezuela Ordusu’nda eğitim
veren ABD’li subayları ülkesinden
kovdu. Emperyalizme karşı halkını
silahlandırdı. ABD emperyalizminin
tehditlerine karşı, “vatan ve sosyalizm
savunması” için 80 bin kişilik pro-
fesyonel ordunun dışında, 18 yaşından
büyük kadın-erkek bütün vatandaşların
katıldığı 2 milyonluk “Silahlı Halk
Milisleri” kurdu. 

Chavez’in Halkçı İktidarı 
Sosyalizm Değildi

Ne Chavez sosyalisttir ne Cha-
vez’in Venezuela’da uyguladığı sos-
yalizmdir. Ne de Venezuela’da olan
devrimdir. Chavez, halkçı, reformcu
bir liderdir. Kapitalist sistemin özüne
dokunmadan halktan yana politikalar
uygulamıştır. Yoksul köylüler için
toprak reformu ve halk yararına ka-
mulaştırmalar yapmakla birlikte bur-
juvazinin varlığına son verecek köklü
adımlar atmamıştır. Chavez, sermayeye
ait “çalışmayan” fabrikaları ve Vene-
zuela’nın “zengin elitlerinin, kentler-
deki atıl mülkleri”nin kamulaştırıla-
cağını, “özel sektöre ait olan ve kapalı
duran fabrikaları kamulaştırıp, işçi
kooperatifleri aracılığıyla üretime ge-
çirebileceklerini” söylemekle birlikte
özel mülkiyetin tasfiyesini savun-
madığını söylemiştir. Yapılan en ra-
dikal reformlar dahi bu sınırın ötesine
geçmemiştir. Venezuela‘da bankacılık
alanında da özel sektörün varlığı de-
vam etmiştir. İkinci başkanlık döne-
minde, komünal konseyler ve işçilerin
yönettiği kooperatifler kurulmuş, bes-
lenme, barınma, sağlık, eğitim gibi
temel ihtiyaçlarda ileri adımlar atılmış,
toprak reformu yapılmış, bazı sanayi
kolları kamulaştırılmış fakat 14 yıllık
iktidarı boyunca kapitalist üretim iliş-
kilerine son verilememiştir. Emper-
yalist çağda parlamenterist yoldan ya
da ordu darbesiyle bunun olması
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mümkün de değildi zaten. 
Yoksulluk, açlık, cehalet, barınma,

çalışma ve insan hakları gibi sorunların
köklü çözümünün kapitalist sistem
içinde kalınarak sağlanamayacağını,
bu sorunların devrimle ve sosyalizmle
çözüleceğini söyleyen de Chavez’dir
ancak burjuva devletini parçalama gibi
köklü bir adım atmaktan da uzak dur-
muştur. Chavez’in, halkına, “Ya ce-
henneme uzanan yolu, kapitalizmi se-
çeceksiniz, ya da tanrının krallığını
dünyada kurmak için, sosyalizmi” diye
seslenmesi, halkçı politikaları, toprak
reformu, petrol gelirlerinden halka bü-
yük oranda pay ayrılması, yoksullardan
yana bir yönetim kurmaya çalışması
ileri adımlar olmakla birlikte devrim
değildir. Devrim, kapitalizmin özel
mülkiyet ilişkilerinin tasfiyesidir. Ve-
nezuela’da kamu sektörünün toplam
ekonomi içindeki payı sadece yüzde
18.4, yani üretimin yüzde 86.6 sının
özel sektöre ait olduğu bir ülkedir
Chavez’in Venezuela‘sı. 

Chavez, ABD’ye Kafa 
Tutan, Anti-Emperyalist 
Liderdir

Chavez, herkesin emperyalizm kar-
şısında, Amerika karşısında diz çök-
tüğü bir dönemde, Amerika’nın dün-
yaya imparatorluğunu ilan ettiği bir
dönemde ABD’ye kafa tutan, ülkesinin
petrol zenginliklerini emperyalist te-
kellerin elinden alıp, kamulaştırıp

yoksul halk için kullanan anti-em-
peryalist, halkçı bir liderdir. Aynı za-
manda Chevez, Latin Amerika halk-
larından da yardımlarını esirgeme-
miştir. İktidara geldiğinden beri em-
peryalistlerin halklara yönelik tüm
saldırılarda ezilen sömürülen emper-
yalizme direnen halkların, devletlerin
yanında tavır almıştır. Emperyalistler
ve işbirlikçiler Chavez’e onun için
düşmandır. Biz de Chavez’i eleştire-
ceğimiz birçok yanları olmakla birlikte
emperyalizme karşı anti-emperyalist
tavır alan ve halktan yana, halkçı po-
litikalarından dolayı sahipleniyoruz.
Chavez emperyalistler ve işbirlikçi-
lerine göre diktatör, Venezuela halkı
için kahraman, dünya halkları için
ise dost olarak anılacaktır.

Venezuela’da 
Darbelerin, Katliamların 
ve Komploların 
Arkasında Hep CIA Vardı

Chavez’in halkçı politikaları başta
ABD olmak üzere emperyalizmi ra-
hatsız etmiştir. Emperyalistler, ilerici,
halktan yana bütün iktidarlara ve li-
derlere yaptıkları gibi, Hugo Chavez’i
de diktatörlükle suçladılar. Emper-
yalizmin politikalarını kabul etmeyen
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Cha-
vez, iktidara geldiği günden itibaren
CIA komplolarıyla işbaşından uzak-
laştırılmaya çalışıldı. Öyle ki; ABD
Dışişleri Bakanlarından Condoleezza

Rice, Chavez liderliğindeki Ve-
nezuela’nın, “Latin Amerika
ve demokrasi açısından büyük
tehdit olduğunu” söyleyerek
Chavez’e karşı “birleşik bir
cephenin” kurulması çağrısını
yaptı. 

Venezuela petrollerini kay-
betmek istemeyen ABD Baş-
kanı Bush, Venezuela burju-
vazisiyle işbirliği içinde, kar-
şı-devrimci faaliyetlerden hiç
geri durmadı. 2002 Nisan’ında,
Chavez’e düzenlenen darbe
halkın barikatlarına çarptı. Ame-
rikancı darbenin geri püskür-
tülmesinin ardından Venezuela
Devlet Başkanı Hugo Chavez’e
yönelik yeni komploların, sal-
dırıların ardı arkası kesilmedi.

Saldırılar ve komplolar Obama ile
devam etti. CIA, Venezuela ile ilerici
ülkeler, ulusal kurtuluş hareketleri,
devrimci hareketler arasında daya-
nışmayı, yok etmek için on yıllarca
Chavez’e komplolar kurdu. ABD
Chavez karşıtı grupları ve 2002’de
başkan Chavez’e karşı darbe yapanları
8 yıl boyunca destekledi. 2010’da,
Chavez karşıtı gruplara 40 milyon
dolar gönderdi. ABD emperyalizmin,
Chavez’i devirmek için başvurduğu
kontra yöntemler ve darbe milyonlarca
halkın ve yurtsever subayların desteği
ile boşa çıkartıldı. Milyonlarca Ve-
nezuelalı “Chavez Gitme!” sloganlarını
haykırdı. Halkına güvenen ve gücünü
halktan alan Chavez, “Amerikancılar
en büyük yenilgiyi tadacaklar” dedi
ve öyle de oldu. Amerikan emperya-
lizmin karşı devrimci güçlere her
türlü desteğine rağmen Chavez, re-
ferandumda ve seçimlerde halkın bü-
yük desteğini alarak zafer kazandı.  

Venezuela’da 14 yıldır halktan
yana, anti-emperyalist Chavez yönetimi
vardır. Ancak Venezuela‘da devrim
ile karşı-devrim arasındaki esas he-
saplaşma henüz yaşanmamıştır. Re-
formlar halkların kurtuluşunu sağlamaz.
Bu hesaplaşma yaşanmadığı sürece
Venezuela halkı gerçek anlamda hiçbir
zaman iktidar sahibi olamayacaktır.
Emperyalistler ve işbirlikçileri iktidarı
elegeçirmek için her türlü fırsatı de-
ğerlendireceklerdir.

Tüm reformis’ler gibi devrime inanmaz. Hatta gerçek
devrimcilerin düşmanıdır. ABD’nin uyuşturucu, fuhuş ve
kontrgerilla merkezi olan Kolombiya devletine karşı 50
yıldır silahlı mücadele veren FARC’ı (Kolombiya
Devrimci Silanlı Güçleri) hiçbir zaman dost bir örgüt ola-
rak görmemiştir. FARC’ın bugün emperyalizmle uzlaşma
noktasına girmesinde Chavez ve Fidel Castro’nun etkisi büyüktür. 

Chavez; “Şiddet yöntemleri ile savaşı bitirmek imkansız” diyerek FARC’ın
silahlı mücadele anlayışını mahkum etmiştir. 

ABD emperyalizmine ve Kolombiya Hükümetine FARC’ı terörist bir örgüt
olarak görmekten vazgeçtiklerinde çatışmaların sona ermesi için önemli bir adım
atılacağını söyleyerek “ne savaş istiyoruz ne de FARC’ı destekliyoruz. Kolombiya
için barış diliyoruz” diyordu. (Prensa Latina)

FARC bugün Chavez’in reformist yolunda hızla ilerliyor.

Chavez devrimci değil, reformisttir
FARC’A SİLAH BIRAKTIRMANIN
KOMPEDANI CHAVEZ’DİR!
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Hoşgeldin Abi 

Haberini eylem günü aldım. Ar-
kadaşlar geldiler ve “Arkadaşlar An-
kara'da ABD Büyükelçiliğinde pat-
lama olmuş, feda eylemi diyorlar”de-
diler. Hepimiz heyecanla soru soru-
yorduk, kim acaba, ölen var mı, şe-
hidimiz kim diye merak ediyorduk.
Sonra marşlar söylemeye başladık,
tüm heyecanımızla “Bize ölüm yok”,
“Haydar'ın türküsünü” söylüyorduk.
Haydar'ın türküsünde;

“Ben bir devrim hamalıyım yine
işsever / Güzel umutlar taşırım yine
yurtsever / Ortasındayım halkım için
kavganın” sözlerinde sen geldin ak-
lıma. Anılarımız geldi. Akşamları
birlikte yolculuk yaptığımız dönem-
lerde bu sözlerle rap-rap yapardık. 

Tam bu sözler türküde geçerken
arkadaşımız geldi ve “arkadaşlar
şehidimizin adı açıklandı” dedi ve
adını söyledi. 

Birden sevindim. Evet, oymuş
dedim. Herkes şaşırdı sevindiğime.
ABD'ye darbe vuran abimmiş dedim. 

Tüm duyguları aynı anda yaşadım.
Emin olamadım. Haberleri taradık
hemen, fotoğraflarını gördüm. Evet,
evet bu benim abim dedim. Duy-
duklarım, gördüklerim gerçekti. 

Aylardır haberini alamamıştık.
Bir yerlerde olduğunu ve iyi olduğunu
biliyorduk sadece. Yaz tatilinde bir
arkadaş seni sormuştu bana. Nerede
acaba, ne zaman göreceğiz demişti.
Ben de “bir gün bir sürprizle çıkar
karşımıza hazırlıklı ol” demiştim.
Neden öyle dedim bilmiyorum ama
içimden öyle gelmişti. Gerçekten de
bir sürprizle çıktın karşımıza! 

Seni nasıl anlatsam bilmiyorum.
Şehitlerimizde olan tüm özellikler
sende de vardı. İnsanlara değer
vermek, mütevazılık, emektarlık,
az uyuyan, çok çalışan. Kendini

sürekli yenileyen, geliştiren. Hare-
ketimizin bize öğrettiği tüm bu özel-
likler sende vardı. Tabii ki sen de bu
özelliklere sahip olmak için çok ça-
lıştın biliyorum. Sürekli kendini ge-
liştirirdin. Bir hata yaptığında “ar-
kadaşlar geç kaldığımda beni teşhir
edin” derdin. Eksikliklerini bilirdin
ama bunların altında ezilmezdin,
bunların nasıl üstesinden geleceğini
düşünürdün hep. Nasıl daha iyisini
yapacağız, onu düşünürdün. 

İnsanlara değer veren yönünü kar-
şındaki insana davranışlarından bi-
liyorum. Kendimden örnekler vere-
bilirim bu konuda. Mücadeleye ka-
tılmadan önceki süreçte çok sorun
yaşıyordum. Benimle birkaç defa
gelip ilgilenmiştin. Oturup sorunlarımı
dinlemiştin, çözüm bulmaya çalış-
mıştın. Ben orada sana yalan söyle-
miştim ve aylar boyunca sana söy-
lediğim bu yalandan çok utanmıştım,
bunu nasıl düzelteceğimi düşünü-
yordum. Sonra seni bir konserde gör-
düm ve hemen yanına gelip yaptık-
larımı anlattım, sana yalan söyledi-
ğimi ve neden öyle yaptığımı söyle-
dim ve senden özür diledim. Sadece
bana bakıp gülümsemiştin ve “biz
seni ne kadar çok seviyoruz biliyor
musun?” demiştin. Gerçekten de göz-
lerinde o sevgiyi görmüştüm. Elimden
tutup beni halaya götürdün. 

Mücadeleye katıldığım süreçte
de bir dönem birlikte geçirdik. Yine
sen her zaman sorunlara çözüm bul-
maya çalışandın. Ben daha yeniydim
ve çevrede yaşanan olaylardan etki-
leniyordum. Kişilerin yaptıklarına
çok takılıyordum, çevremizdeki in-
sanların düzene gitmesinden bahse-
diyordum sana. Çevremizde yaşa-
nanlar olması gerekenler gibi değildi.
Bizim bölgede herkesin evi vardı,
düzene ait bir “garantisi” vardı. Sen
ise düzenden hiçbir beklentisi olma-

dan mücadeleye bağlıydın. Bana da
bunu anlatmaya çalışıyordun. 

Aslında ne kadar çok iş yaptığını
sen gittikten sonra anladık. Çok emek-
çiydin. Her işin peşinde koştururdun,
aynı zamanda bizi de motive etmeye
çalışırdın. Bu benim işim değil de-
mezdin, eksik gördüklerini tamamla-
maya çalışırdın. Kaç defa geceleri
uykusuz kalıpta bizim için yiyecek
ayarlamaya gittiğine tanık olduk. 

Şehitlerimize sıkı sıkıya bağlıydın.
İki yıl önce 19-22 Aralık anmasında
konuşma yapmıştın. Yaşadığınız sü-
reci anlattın bize ve sonunda duvarda
asılı şehitlerimizi göstererek, bir gün
bizim de resmimiz onların arasında
olacak demiştin. Senin de bugün res-
min onların arasında, sen de onlar
gibi kahraman oldun abi. 

Eylemlerde o kadar doğal ajitas-
yon çekiyordun ki, AKP'nin işbir-
likçiliğini, işkenceleri, katliamları,
ABD ile anlaşmaları anlatıyordun
halkımıza. Sınıf kinini sende görü-
yordum. Sen de yoksul ailenin ço-
cuğuydun ve insanlar artık açlıktan
ölmesin, sömürü, zulüm son bulsun,
ülkemiz karış karış satılmasın diye
mücadele ediyordun. Devrim inancı
ve coşkusuyla yapıyordun her işi.
Devrimi göremesek bile, bir gün
devrim olacak diyordun, bunun inancı
ile mücadeleye sıkı sıkıya bağlıydın. 

Sen bizim için hep bir örnek
oldun, bunu sonradan fark ettik. Yap-
tığın işleri hissettirmeden yapıyordun.
Gidişin sessiz sedasız oldu, son defa
ne zaman görüştüğümüzü hatırlamı-
yorum bile. Sessiz ve sedasız gittin
ama tüm dünyayı sarsmayı başardın.

Yoldaşları Alişan’ı Anlatıyor: İnsanlara Değer Vermek,
Mütevazılık, Emektarlık, 
Az Uyuyan, Çok Çalışan Kendini
Sürekli Yenileyen, Geliştiren!
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AKP iktidarı her gün yeni yeni an-
laşmalar yaparken, Amerika'nın uşak-
lığını yaparak ülkemize füze kalkan-
ları, patriotlar getiriyor. Ülkemizi
her gün biraz daha Amerika'ya ba-
ğımlı hale getiriyor. 

Diğer yandan Tayyip ve diğer ör-
gütler “barış” süreci diyerek halkımızı
kandırmaya çalışırken, sen “kurtuluşa
kadar savaş” şiarını tekrar haykırdın.
Bedenini silah yapıp 'koskoca' Ame-
rika'yı ve dünyayı sarsmayı başardın,
onlara nerede olurlarsa olsunlar yu-
valarına girip dağıtabileceğimizin
mesajını verdin. 

Eylem anındaki coşkunu göz
önünde canlandırabiliyorum. Bir işi
yaparken, bir eylem örgütlerken, son
şehitlerimizden sonra yaşadığın coş-
kuyu hatırlıyorum. Hepsinde ne kadar
da gözlerinin içi gülüyordu. Çok is-
tiyordun şehitlerimizin hesabını sor-
mayı. Vatanımızın satılmasına karşı
öfken hep büyüktü. 

Sessiz sedasız gittin ama dünyayı
Türkiye'den sarsmayı başardın abi.
Başardın ve bize yine öğretmeye de-
vam ettin. Fiziken aramızda olmasan
bile, varlığını hep mücadelemizde
hissedeceğiz. Ondan dolayı sana hoş-

çakal demiyorum abi, hoşgeldin di-
yorum, çünkü aramızdasın. Bizim-
lesin. Hep aramızda ve bizimle ola-
caksın. Yeni Alişanlar’la mücadeleyi
sürdüreceğiz. Her anımızda yanı-
mızdasın biliyorum. Ve hepimizin
tekrar devrimciliğinin muhasebesini
yapması gerektiğini gösterdin. Çok
iş bıraktın bize ve daha hızlı adımlarla
biz de bu işlerin üstesinden geleceğiz,
çünkü bayrağını artık biz devraldık.
Sana layık olacağız. 

Hoşgeldin abi, mücadeleyi birlikte
kucaklıyoruz. 

Avrupa’dan bir yoldaşı 

Öncelikle sevgiyle, özlemle kucaklıyorum. 

İyi haberlerini alıyoruz. İyisindir, bir ara rahatsızlıkların
olmuştu, telaşlandırdın bizi.. 

"Bekleme / bekledikçe gelmez vakit / sen gel /sen gelince
vakit tamamdır."

Şiirinde bu dizeleri okuduktan beri hep düşünürdüm. Be-
klemenin vakti değil diye. Seni çok beklettiğimin farkındayım.
Biraz geç olsada geldim işte. Bizim Alişan geldi Ümit abi.
C-9'dan, Alişan, İbo, Hüsamettin, Yümit, Sezgin abi karadeniz
dağlarını şenlendirme sohbetlerinin Alişan'ı. Özgürlük tutku-
muzun Alişanı, Sizin Alişan'ınız. Ahmet İbili'nin ekip yoldaşı,
savaşçısı. Geldim işte, hasreti, özlemi bitirdim işte. 

Yankilere “Soyunuzu, sopunuzu, tankınızı topunuzu,
KOVACAĞIZ YURDUMUZDAN, DEFOL AMERİKA'YI”
Feda ile demek için geldim. Alınca haberimi, geç oldu ama
güzel oldu, şık oldu, yakışıklı oldu be dağlım, diyeceğinden
eminim. 

Geçit yok elbette biz varken Amerikaya. Güzel yurdumuzu,
Anadolumuzu biz varken dikensiz gül bahçesi yapamayacaklar
kendilerine. Akıllı bombaları varmış, teknolojileriyle
bilmem neler neler yaparlarmış. Uzaydan plaka okurlarmış
daha neler. Bizim yüreğimizi beynimizi okuyamazlar.
Gözbebeklerimizin neye baktığını bilemezler. YA İSTİKLAL
YA ÖLÜM, AMERİKA DEFOL BU VATAN BİZİM dey-
işimizdeki hikmeti anlayamazlar. Anlayamayacaklar. Biz
anlatacağız. Kafalarına vura vura. Alınlarının ortasında
patlaya patlaya, biz anlatacağız. Hemde tam anladıkları
dilden. Cephenin dilinden. 

Ümit abi bir selam niyetine kabul edersin artık bu
satırlarımı. Gittiğim yerlere selamlarını götüreceğim. 

Kendine iyi bak, sağlığına dikkat et. Sevgiyle bağlılıkla
kucaklıyorum. 

Alişan DAĞLI ( Unutmamışsındır. Bak ben bile
hatırlıyorum abi) 

Alişan’a
Mümkün değil yaşa-
mak 

yitirilmiş umutlarla 

Hasmımız da bilir bunu 

Ve bundandır 

ilk vuruşu buraya yapar
daima 

umuda, köke 

Toplumlar ve de insan 

bağımsız değildir
doğadan 

Doğada basittir her şey 

Kök varsa yerin altında 

yeşerecektir 

Kesmek, görüneni yok
etmek 

sonu değildir doğanın 

Kök umuttur insanoğ-
lunda da 

Onlarca kez kesilip
yakılan bir ağaç gibi 

yeşerir yeniden 

Cenk meydanında ye-
nilgiler de yaşar insan 

Kayıplar da verir
kaçınılmaz olarak 

Gün olur baltayı sırtın-
dan yer 

Gün olur yeşil bir
ağacın dalında sallanır 

fışkıran bir sürgü mi-
sali 

etten, kemikten 

Gün olur alev topudur
tepeden tırnağa 

aydınlatır karanlıkları 

yok olurken kendisi 

İki düşüncenin savaşı
yaşanır hayatın her
anında 

Biri dön git der sırtını 

sevdiklerine, 

yarine, 

dostuna… 

Sana ne başkasından 

sen yaşa der 

Öteki, 

“ben yanmasam” 

diye kurar ilk cümlesini 

“Görecekleri var” diy-
erek 

usulca ilerler Conilerin
karargahına 

ALİŞANCA… 

Toprağa karışır 

Kök olur 

Umut olur 

Yeşerir 

Kızıl bir bayrak olur
geri gelir ALİŞAN...
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Geçen sayımızda birinci bölümünü
yayınladığımız “Bağımsız Kürdistan”
iddiasıyla ortaya çıkan Kürt milliyetçi
hareketi “Genişletilmiş Yerel Yöne-
timler” noktasına getiren 20 yılın
özetine yazımızın ikinci bölümüyle
devam ediyoruz. 

Abdullah Öcalan’ın, 
İmralı Savunmalarında 
‘Son Nokta’ Dediği An 
Bugündür

1989 sonrası, sosyalizmden uzak-
laşan PKK, giderek milliyetçi yanının
ağır bastığı bir sürece girmiş, “barış”
ve “siyasi çözüm” tek alternatif haline
gelmişti.  Öcalan’ın yakalanmasından
sonra ise bu süreç daha da ivme ka-
zandı.  

Öcalan, 31 Mayıs 1999’da İmra-
lı’da yargılanmaya başlandığında,
oligarşi bu dava nezdinde, kendi
sınıfsal çıkarlarına uygun olarak
siyasal, hukuksal, askeri, ideolojik
olarak Kürt milliyetçi hareketine
darbe vurmak ve Kürt halkının
mücadelesini mahkum etmek, ge-
rillayı ve halkı moralsizleştirmek
istiyordu. Abdullah Öcalan ise, oli-
garşinin bu savaşının karşısında,
örgüt adına, Kürt halkı adına, Anadolu
halkları adına hesap sormak yerine,
“af, legalleşme, barış” talepleriyle
çıkıyor ve Türkiye Cumhuriyeti
devletinin hizmetinde olma eksenine
oturan bir “savunma” yapıyordu. Bü-
tün meseleyi dil sorununa indirgeyip,
onlarca yıldır uğruna mücadele edilen
talepleri bir çırpıda silip atıyordu.
Demokrasi sorunundan, sömürüden,
kurtuluştan bahsetmiyordu. 
İmralı’da Kürt halkının çıkarları

ve devrimcilik savunması yoktu.
Öcalan, Kürt halkının çıkarlarını,
halk kurtuluş savaşlarının tarihsel
meşruluğunu savunmayı değil, ortaya
koyduğu görüşlerle, savaşın zeminini
siyasal olarak ortadan kaldırmayı,

oligarşinin icazetine sığınmayı tercih
etti. Öcalan’ın savunmalarının bü-
tününde, barış adına, örgütü legal-
leştirerek tasfiye etmek ve silahlı
mücadeleden vazgeçtiğini ispat et-
meye çalışmak vardı. 

Öcalan’ın dava boyunca sürdür-
düğü tavır ve savunmaları, oligarşinin
tezlerini ve propagandalarını güç-
lendirdi, Kürt ulusal mücadelesi ve
devrimci mücadele karşısında açık
bir psikolojik üstünlük sağlamasına
hizmet etti. Öcalan’ın İmralı tavrı,
bugün “barış” sürecinin baş mimar-
larından olan ABD emperyalizminin
kendi “çözüm”ü tasfiyecilik sürecinin
hazırlanmasını hızlandırdı.  

Öcalan, İmralı savunmalarında
“son nokta”yı koymak istediğini söy-
lüyordu. Öcalan’ın “son nokta” de-
diği, emperyalizmin ve işbirlikçi Tür-
kiye oligarşinin bir tasfiye hareketiydi.
Halkın mücadelesine “son noktayı
koymak”, ideallerden vazgeçmekti.
İmralı’da konulan “son nokta”,
PKK’nin tasfiyesi ve devrimciliğe
saldırıydı. Şimdi Öcalan’ın “son nok-
ta” dediği yere gelindi.

Henüz 1999’larda şöyle diyordu
Öcalan; “PKK’nin askeri sorun ol-
maktan çıkması, Kürt sorununun si-
yasal çözümünün yolunu açacak ve
beraberinde siyasi sorun olmaktan
çıkması anlamına da gelecektir. Dev-
letin bütünlüğünü birliğini zorlamak-
tan, ona güç verme sürecine girile-
cektir. Devletle demokratik bütünleşme
yolu açıldıkça devlete karşıt konum
aşılacaktır. Yasal sürecin gerekleri iş-
ledikçe demokratik tarz açık tutuldukça
PKK’nin tüm iç ve dış merkezleri,
kurumları anlamsız hale gelecek, teh-
like olmaktan çıkacaktır. Bu da ger-
çekten devlet açısından kendini aşırı
kilitlenmeden kurtaracak, maddi man-
evi güç kaybını önleyecektir.

Türkiye karşıtı güçlerin yine Tür-
kiye içinde bu temelde çıkar sağla-

yanların elinden kullanacakları bir
silah alınacak ve hatta doğru de-
ğerlendirilirse güce dönüştürülebi-
lecektir.” (İmralı, Abdullah Öcalan’ın
İkinci Savunması, 23 Haziran 1999)

Öcalan Oligarşiye ve 
Emperyalizme Mesaj 
Göndermeye Kürt 
İsyanlarını Mahkum 
Etmekle Başladı

Emperyalizmin Zaferini İlan Etti. 
Silah yanlış, isyan yanlış, UKKTH
yanlış, ayrılık yanlış dedi.

Federasyon yanlış, otonomi yanlış,
20 yıldır yaptıklarımız yanlış dedi.

70’lerde demokratik mücadele,
vermeliydik, 90’larda legalleşmeliy-
dik dedi.

Dogmatiktik, amatördük yanlış
yaptık dedi. 

Solu Kemalist olmakla suçlayan
Öcalan Atatürk’e övgüler düzmeye
başladı. 
İmralı’da bu söylenenler birden

bire ortaya çıkmamıştı. Öcalan, daha
ilk ateşkesten itibaren düzenle bü-
tünleşmeye yönelik “taktik”ler, po-
litikalar üretmeye başlamıştı.

İmralı, İdeolojik 
Yenilginin Aynasıydı

Kimileri Öcalan’ın İmralı’da mah-
kemeyi bir “görüşme masasına” çe-
virdiğini söylediler, oysa İmralı, ideo-
lojik yenilginin aynasıydı. Günden
güne daha da gerileyerek 14 yıldır
devam ediyor bu süreç. 

Öcalan’ın İmralı’da “Kürt soru-
nunun en pratik çözümünün demo-
kratik ve kültürel haklarını kullan-
madan geçtiği, çıkmazın böyle aşıla-
cağı ve şiddetle artık bir yere varıla-
mayacağı dava dolayısıyla daha iyi
anlaşılmıştır. Demokratik ve kültürel
kimlik iyi anlaşılmalıdır. Siyasi kim-
likten farklıdır. Daha çok devletle
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özgür yurttaş ve özgür toplum teme-
linde demokratik birliği ifade eder”
diyerek artık isyan yanlışlığını ilan
ediyordu. Artık şiddet yanlıştır diyordu.

“Sorunun bu boyuta gelmesinde,
devlet kadar, 90’lardan itibaren de-
mokratikleşmeye ayak uyduramayıp
eski yöntemde, yani silahlı savaşta
ısrar eden PKK’nin de sorumluluğu
vardır” diyerek kendilerini suçlu-
yordu.

Abdullah Öcalan, DGM’ye sunulan
29 Mayıs 1999 tarihli dilekçesinde
“Bundan sonra fırsat bulursam, çabam
silahlı çatışmanın ortadan kaldırılması
ve PKK varlığının yasal zemine çe-
kilmesi, demokratik sistemle bütün-
leştirilmesi temelinde olacaktır. Devletin
duyarlılığıyla, yaratıcı çabalarıma gü-
venerek bu rolü başarıyla oynayaca-
ğıma inanıyor ve kararlılığımı vurgu-
luyorum. Bir 21. yüzyıl manifestosu
olarak algılanması gereken bu demo-
kratik birlik içerikli savunmamın rolünü
oynaması için elden gelen her çabayı
sergileyeceğim sözünü veriyorum” di-
yor ve devam ediyordu: “Eğer devlet
sorunun çözümü için bir kanal açarsa,
dağdakiler için bir af çıkarsa PKK
de kendini mevcut duruma uyarla-
yacaktır. Bana bir kanal açılırsa
benim o gücüm vardır.” (Abdullah
Öcalan, 1.6.1999, Ö. Bakış)

“Ulusların Kaderlerini Tayin
Hakkı artık geçerliliğini yitirmiştir”
diyerek, “demokratik çözüm alter-
natifsizdir” diyordu. 

Öcalan,“sistemin içinde çözüm
olanakları olduğunu keşfetmişti. Öca-
lan’a göre “Her ideolojinin kendini
uygulayabilme olanağı var”dı artık;
Bu nedenle “Zor gereksizleşmiştir”
diyordu Öcalan.

Kürt sorununun nasıl çözüleceği
konusundaki önerilerinde ise; “Pratik
çözüm Türk ulusal değerlerinin, başta
Türkçe olmak üzere temel eğitim dili
olarak öğretmek, Kürtçeyi de serbest
ifade ve eğitim dili olarak bırakmaktır.
Her iki dilin ihtiyaca göre öğrenilmesi
aslında anayasanın da bir gereğidir”,
“... dil ve kültür özgürlüğü ağırlıklı
bazı yaklaşımları geliştirirse, ger-
çekten tarihi bir aşama yakalanır.
Bölge halkı, devleti demokratik ira-
desiyle tanıyıp birleşmeyle artık kor-

ku, endişe kalkar... benim devletim
anlayışı gelişir. İsyan, çatışma ze-
minleri de böyle kalkar... anayasal
vatandaşlık, ifade özgürlüğüyle bü-
tünleşti mi, sorun büyük oranda çö-
züm yoluna girmiştir.” diyerek çö-
zümü demokratik ve kültürel hakların
kullanılmasına indirgiyordu. Bu güne
gelinen nokta tam da bu noktadır. 

İmralı Savunmalarında; 
Burjuva Demokrasisine 
Övgüler Düzüldü

“Batı” değerleri yüceltildi, Ame-
rika’dan, İngiltere’ye kadar halklara
kan kusturan emperyalistlere demok-
rasi övgüsü yapıldı. Emperyalizmin
demokrasisi 20. yüzyılın galibi ilan
edildi. Bunun karşısında duranların
“kazanma” şansı olmadığı söylendi.
Emperyalizmle uzlaşmak için her
yol mübah, emperyalizme direnmek
“İlkellik, geri kafalılık, değişen dün-
yayı anlayamamak” sayıldı. 

Bugün de durum bundan farklı
değildir. Öcalan’ın İmralı savun-
masının sadece başlıklarını alt alta
yazdığımızda 1999’dan 2013’e uza-
nan sürecin köşe taşlarını görmek
mümkündür. İmralı savunmala-
rında da, bugün gelinen süreçte
de, devrimci bir tahlil ve özgür-
lük-bağımsızlık talebi yoktur. İm-
ralı’da Öcalan, dışarıda BDP ve
KCK Yürütme Konseyi, emper-
yalizmin ve oligarşinin duymak is-
tediklerini söylüyorlar.

Öcalan’ın İmralı savunmalarında;
emperyalizme, Atatürk’e, misakı mil-
liye, orduya, MGK’ya övgüler vardı.
Oligarşiye ve emperyalizme, barışa
ve siyasi çözüme fırsat vermeleri
çağrısı yapıyordu. Eğer Kürt sorununda
gereken demokratik yaklaşımı göste-
rilmezse fırsatı kaçıracakları uyarısı
yapıyor, bizi değerlendirin diyordu.

“Eğer doğru değerlendirmezsek
Türkiye’nin 21. yüzyıl kaybı olmak
kadar, doğru değerlendirilmesi halinde
sadece geçmişin bu en ağır kilit soru-
nundan kurtulmakla kalmayacak, ge-
lecek yüz yılda bölgede lider ülke
olma şansını yakalaması anlamına
gelecektir.” diyerek Türkiye’nin ya-
yılmacılığına yol gösteriyordu Öcalan.

Bu da yetmiyor, “Türkiye burada bü-
yük tehlikelerden korunmak kadar,
tersine yani güç kaynağına dönüştürme
şansına sahip olacaktır. İçte ve dışta
PKK’nin askeri savaş olanakları çö-
zümle birlikte Türkiye’nin hizmetine
girecektir” diyerek halkların katili oli-
garşiye gücümüzü gücünüze katarak
sizi güçlendirelim diyordu. 

“Avrupa olmak üzere birçok mev-
ziye girme ve gerçekten bölgede lider
ülke konumuna yükselme bu çıkmaz-
dan ve çatışma ortamından kurtulma
ile yakından bağlantılıdır. Türkiye’nin
stratejik olarak tehlike arzeden birçok
odaklar karşısında çözümle birlikte
güç kazanması işin can alıcı özüdür”
diyerek oligarşinin yönetimindeki
Türkiye’nin bölgede “lider ülke” ol-
masını istiyordu.

İmralı Süreci 
Emperyalistlerin ve 
Oligarşinin Silahlı 
Mücadeleyi Tasfiye 
Sürecidir

Öcalan’ın yakalanmasıyla başla-
yan ve bugün de Kürt milliyetçilerinin
barış ve uzlaşma gündeminin merkezi
ilan edilen “İmralı süreci” emperya-
listlerin ve oligarşinin Abdullah Öca-
lan aracılığıyla, PKK’ye silah bırak-
tırma sürecidir. Kürt halkının silahlı
mücadelesinin tasfiye sürecidir. Em-
peryalizmin ve oligarşinin bunun dı-
şında bir çözüm arayışı yoktur. Em-
peryalistler, Kürt milliyetçi harekete,
“statü” istiyorsan, “çözüm” istiyorsan
“benim çözümüme razı olacaksın,
silah bırakacaksın” dedi. Ve Abdullah
Öcalan, son olarak “Demokratik
Özerklik” talebinden de vazgeçti.
Önce bağımsız Kürdistan hedefinden
vazgeçtiler. Federasyon istiyoruz de-
diler. Konfederalizm istiyoruz dediler.
Özerklik istiyoruz dediler. Gelinen
nokta ise zaten oligarşinin Avrupa
uyum paketlerinde olan hak kırıntıları
üzerine sürüyor tartışma. 

Çünkü Öcalan, İmralı’da, MİT
ile yaptığı görüşmelerde “Demokratik
Özerklik”in dayatılmasının anlamsız
olduğunu söyleyerek, “Yerel yöne-
timlerin yetki alanlarının genişle-
tilmesi, Valilerin seçimle gelmesi
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ve anayasada yeni bir  vatandaşlık
tanımı getirilmesi”ni yeterli gördü-
ğünü açıkladı. 

Emperyalizm çağında ulusal so-
runun burjuva sistem içinde çözülmesi
devri çoktan kapanmıştır. Oligarşik
diktatörlükler altında ise, ulusal so-
runun çözümünden bahsedilemez.
Çünkü ulusal sorun da devrim soru-
nudur artık. Oligarşik iktidar yıkıl-
madan Kürt halkının ulusal haklarına
tamamen kavuşması mümkün değildir.
Oligarşi ve emperyalizm, Kürt halkını
düzene nasıl yedekleriz, nasıl pasifize
ederiz diye yöntemler geliştiriyorlar.
AKP’nin bugün “Kürt sorununa çö-
züm” tartışmasını yeniden gündeme
getirmesi de bu anlayıştan bağımsız
düşünülemez. AKP hükümetinin, Av-
rupa ve Amerikan politikalarının dı-
şında bir çözüm önerisi yoktur.
AKP’nin çözüm anlayışı ancak em-
peryalizmin çizdiği sınırlar çerçeve-
sindedir. Bu çerçeve Amerika’nın Or-
tadoğu planları ve “terörle mücadele”
politikalarıyla uyumludur.

AKP’nin vereceği en küçük bir
hak kırıntısı bile Kürt halkının di-
renme dinamiklerini yok etmek için-
dir. Hedef sadece PKK’yi silahsız-
landırma süreci de değil. Kürt halkının
en küçük direnme dinamiklerini yok
etme, umudunu yok etme sürecidir.
Düzen yedekleme sürecidir...

AB’nin çözümü de, Kürt halkına
bir takım kültürel haklarının tanın-

masından ibarettir. Bunlar da esas
olarak “bireysel olarak” kullanabile-
cekleri haklar düzeyindedir. AKP’nin
yapmak istediği de bu kadardır zaten.
Yani dil serbestliği ve buna bağlı
olarak Kürtçe televizyondur, Kürtçe
kurslardır... Yerel yönetimlerde biraz
yetki genişlemesidir... Hepsi budur.
AKP’nin, “Tek millet, tek vatan,
tek bayrak”la özetlenen şovenizmin-
den eksilen bir şey yoktur. AKP’nin,
inkar, asimilasyon, sindirme, yok et-
medışında bir politikası yoktur. 

AKP’nin de asıl amacı PKK’ye
silah bıraktırarak tasfiyesini başlatmak,
bölgedeki Kürt halkının oylarını top-
layarak iktidarını pekiştirmektir. Bu
plan doğrultusunda da Avrupa ve Ame-
rikan emperyalizmiyle işbirliği halinde
saldırılar, manevralar geliştirmektedir. 

AKP’nin Kürt Açılımı 
Tasfiyenin Bir Parçasıydı

Kürt milliyetçileri Kürt halkını
‘90’lardan itibaren gerçekleşmesi
mümkün olmayan “barış” söylem-
leriyle umutlandırdılar. 2009’da, AKP
faşizminin, sözde “Kürt açılımı” adı
altında başlattığı süreçte bu tasfiyenin
bir parçasıdır.  Kürtçe TV, Kürtçe
dil kursları, Kürtçe köy ve şehir isim-
lerinin serbest bırakılması gibi hak
kırıntılarından başka bir şey yoktur
bu açılımda. Habur projesi, Oslo sü-
reci, KCK operasyonları, kırda ve

şehirde gerillaların katledilmesi, Kürt
halkının silahlı direnişinin tasfiyesi
içindir. Bütün bunlar Kürt sorununun
çözümüne değil, oligarşinin manev-
ralarını güçlendirmeye hizmet etti. 

Öcalan’ın “Çözüm 
Önerilerinde” Halkların 
Çıkarları Değil, Türkiye 
Oligarşisiyle Birlikte 
Emperyalizmin Taşeronu 
Olmak Savunuldu

Kürt milliyetçileri, ‘90’ların ba-
şında, ilk ateşkes ilan ettikleri günden
bu yana, gerilla mücadelesini, oli-
garşiyi uzlaşma masasına oturtmak
ve yukarıda Öcalan’ın çizdiği çerçevi
oligarşiye kabul ettirmek için sür-
dürdüler.  İmralı’da Abdullah Öca-
lan’la yeniden başlatılan süreçte de
“Kürt sorununun çözümü” yoktur.
“Adım adım” PKK’ye silah bırak-
tırmanın “yol haritası” vardır. 

Emperyalizmle ve oligarşiyle uz-
laşarak “Kürt sorunu” çözülemez. Bu
emperyalizmin ve işbirlikçilerin do-
ğasına aykırıdır. Emperyalistler dün-
yanın hiç bir yerinde ezilen, sömürülen
hakların sorunlarını çözmemiştir. 

Emperyalistler ve oligarşi tara-
fından çizilen bu “yol haritası” Ab-
dullah Öcalan aracılığıyla Kürt mil-
liyetçi harekete dayatılmaktadır.

Bitti

9 Mart günü Bursa’nın Kestel İlcesi’nde Yürüyüş dergisi
okuru 354. sayısının tanıtımını yaparken AKP’nin polisleri
tarafından keyfi bir şekilde kimlik kontrolü yapmak istedi.
Yürüyüş okurları buna karşı çıktı. İşkenceci polisler ise
dergiyle ilgili gelmedik kimlik kontrolü yapıp gidicez
diyerek keyfiliklerini dayatmaya devam ettiler. Yürüyüş
okurları bu keyfi uygulamaya karşı çıktı. AKP’nin işkenceci
polisleri 2 ekip daha çağırarak Yürüyüş dergisi dağıtıcılarını
zorla gözaltına aldılar. Sloganlarla karşılık verilence gaz
ile müdahale ettiler. İşkenceyle polis otolarına bindirip ka-
rakola götürdüler. Karakolda da işkenceye devam eden
katil polisler, ne kadar aciz olduklarını gösterdiler. Yürüyüş
okurları karakolun içinde de slogan ve marşlar eşliğinde
direnmeye devam ettiler. Yürüyüş okurlarını sahiplenmeye
gelen Halk Cepheliler’i zorla dışarı çıkardılar, keyfi bir

şekilde üst araması yapacaklarını söyleyen işkenceciler
Yürüyüş okurlarının ellerini arkadan kelepceleyerek iş-
kenceyle tek tek ayrıdılar. İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
Bu sloganı 15 yaşındaki Ceyda Çiloğlu’nun polislerin su-
ratlarına patlayan tokattır. 

“Burada gömülecek yer çok” diyerek  tehtidlerine devam
eden işkencecilere “karakollarınızın altı cenazelerimizle dolu”
denerek cevap verildi. Tüm işkenceciler tanıyacak Cepheliler’i.
Acizliklerinde başlarını bile kaldıramayan işkenceciler hiçbir
işlem yapmadan hastaneye götürüp rapor alacağız diyerek
yeni işkence yolunu açmaya calıştılar. Buna karşılıkta oturma
eylemiyle karşılık verildi. Zorla müdahaleyle rapor almaya
götüren polisler korkularını araç içerisinde de gösterdiler.
Sahiplenmek için Yürüyüş okurlarıyla beraber arabayla gelen
Halk Cepheliler’i fark edenince, “Bizi takip ediyorlar kapıları
kitleyin” diyerek ne kadar korktuklarını gösterdiler. 6 saat
boyunca keyfi bir şekilde gözaltında tuttuktan sonra saat
22.00’da serbest bırakıldılar. Dışarıda sahiplenmeye gelen
Halk Cephelilerle birlikte slogan atılarak karakoldan çıkıldı.

Baskılarınız Gözaltılarınız Milyonların Sesi
Olmamıza Engel Olamayacak!
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Gençlik Federasyonu’nun İstanbul
Okmeydanı’ndaki binasına 14 Mart
2013 tarihinde sabah saat 06.00 ci-
varında AKP’nin işkencecileri tara-
fından operasyon düzenledi. Aynı
saatlerde İdil Kültür Merkezi’nin et-
rafı da polis tarafından kuşatıldı. 

Gün henüz ağarmadan geldi iş-
kenceciler. Gaz bombalarıyla saldır-
dılar. Gençlik Federasyonu’nu nefes
alınamaz hale getirdiler... Çatılardan
attıkları bombalarla, içeride 13 kişi
olmasına rağmen, Federasyon bina-
sında yangın çıkardılar. Katliama
gelir gibi gelmişlerdi yine. 19 Ara-
lık’ta Bayrampaşa Hapishanesi’nde
çatıyı delerek ateş saçan, bombalar
atan katiller, Dev-Genç’lilerin dire-
nişine karşı saldırılarını yangın çı-
kartarak boyutlandırdılar.

Pencerelerden içeri giren katiller
sürüsü, içeride bulunan 13 kişiyi iş-
kencelerle gözaltına aldı. Ters ke-
lepçeli olarak, baygın bir şekilde
gözaltına alınanların isimleri şöyle:
Sevinç Bozdağ, Meral Dönmez, Kaan
Ünsal, Nehir Sarıkaya, Onur Doğan,
Ahmet Bay, Mahir Mete Kul, Yusuf
Kul, Ufuk Anıl Çalımlı, Hale Elibü-
yük, Birdal Nakay, Dilan Poyraz ve
Engin Tek.

Faşist AKP iktidarı, 18 Ocak’tan
bugüne Halk Cephesi’ne yönelik 3.
baskın düzenledi. 2 ay içinde 3.
baskın düzenleyen komplocu polisler,
“11 çelik kapı, kozmik oda” yalan-
larının teşhir edilerek açığa çıkartıl-
masına tahammül edemedikleri için
yine çelik kapı yalanını kullandılar.
Gençlik Federasyonu’nun giriş ka-

pısını kıran
polisler, ka-
pıyı basına
göstererek,
inandırmaya
çalıştılar.

Bur juva
medya yine,
yalanlarıyla
AKP faşiz-
minin saldı-
rısına suç or-
taklığı yap-
maya devam etti. “Terör örgütünün
hücre evi” olarak gösterilen Gençlik
Federasyonu binası, yasal bir ku-
rumdur. Ama faşizm kendi yasalarını
da tanımamakta, keyfi davranmak-
tadır. 

Halk Cepheliler, devam eden tes-
lim alma, yola getirme saldırılarına
direniyor. İşkencecilerin yangın bom-
baları, burjuva medyanın yalanları
amacına ulaşamıyor.

Dev-Genç’liler, yapılan baskınla
ilgili olarak aynı gün yaptıkları yazılı
açıklamada, vatansever gençlere ses-
lenerek, “Gün Dev-Genç’lileri sa-
hiplenme, onların kavgasını omuz-
lama günüdür! Gün emperyalizme
hiç olmadığı kadar daha fazla kafa
tutmanın günüdür. AKP öldüreceğim,
yok edeceğim derken, Dev-Genç’liler
büyümeye, örgütlenmeye devam edi-
yor. Devam edecek. Çünkü; Dev-
Genç Gelenek, Dev-Genç Gelecek-
tir!” dediler.

Türkülerimizden Korkuyor,
Sanatımızdan Korkuyor,
Devrimciliğimizden
Korkuyorlar!
Korkularını Büyüteceğiz,
Umudu Bütün Halkımıza
Yayacağız!

İdil Kültür Merkezi’nin, yüzlerce
maskeli, tüfekli polis tarafından 14
Mart’ta saat 05.00'ten beri kuşatma
altında olmasıyla ilgili olarak Sanat

Cephesi yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Bizler AKP iktidarı

gibi bu vatanı emperyalistlere, cümle
sömürgenlere satmaya kalkışmadık.
Bizler, AKP iktidarı gibi emperya-
lizme boyun eğmedik. Kurtuluş Sa-
vaşı'nda kahraman dediğimiz anti
emperyalistlere, vatanseverlere, bugün
terörist deniyor. Bizler devrimciler,
devrimci sanatçılarız. Bu aldatma-
calarla halkımızın kandırılmasına
izin vermeyeceğiz.

Bu tarih bizim, bizler bu halkın
evlatları, onurlu süt emmiş devrim-
cileriyiz. Ne halkımıza, ne vatanımıza
ihanet etmedi türkülerimiz, sanatımız.
Ama onlar bir avuç sömürücü asalak.
Bugün devrimcileri bulundukları her
yerde halka doğruları göstermesinler
diye, susturmaya çalışıyorlar. Sus-
mayacağız. Gözaltına da alsanız, tu-
tuklasanız, işkence etseniz de sus-
mayacağız.” denildi.

Kuşatma devam ettiği saatlerde
yapılan açıklamada, “Burada Grup
Yorum elemanlarından İbrahim Gök-
çek, Selma Altın, Ali Aracı, Caner
Bozkurt, Grup Yorum korosu ele-
manlarından Sultan Kavdır, Damla
Sandal, Bahar Ertürk, İdil Tiyatro
Atölyesi oyuncularından Ahmet De-
nizer, Yeliz Yılmaz ve Ali Rıza Çelik
toplam 10 kişiyiz” bilgisi verilerek,
İdil Kültür Merkezi önüne gelinerek
devrimcileri sahiplenme çağrısı yapıldı. 

Bu Halkın Vatansever Evlatlarını, Onurlu Süt Emmiş
Devrimcilerini Teslim Alamayacaksınız!

Var Olan Tek Gerçek; Devrimcilerden ve Halktan
Duyduğunuz Korkunun Büyüyor Olmasıdır!
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Ülkemizde Gençlik

13 Mart’ta açıklama yapan Balıkesir Genç-
lik Derneği girişimi, Balıkesir’de öğrenci olan Si-
bel isimli arkadaşlarının ailesinin İzmir polisi ta-
rafından tehdit edildiğini duyurdu. Bozyaka
Polis Karakolu’na çağrılan ailenin gitmemesi üze-
rine, tekrar arandıkları belirtilerek, “Ailelerimi-
zi aramaktan vazgeçin, komplolarınızda boğu-
lacaksınız.” denildi.

7 Mart günü Liseli Dev-Genç’liler, İstan-
bul Gazi Mahallesi’ndeki Şair Abay Konanbay
Anadolu Lisesi’ndeydi.

Liseli Dev-Genç’liler, okulun iki öğrenci-
sinin de katılımıyla, okul çıkışında “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz Alacağız”
kampanyasının 300 adet bildirisini dağıttılar.

Aynı gün içerisinde Şair Abay Konanbay
Anadolu Lisesi duvarlarına “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler”,“Parasız Eğitim Sı-
navsız Gelecek İstiyoruz, Alacağız!”, “Liseli
Dev-Genç” yazılamaları yapıldı.

 Parasız Eğitim Hakkımızı
İstiyoruz Alacağız!

Parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitim için müca-
dele eden; Anadolu topraklarında hançer gibi saplanan
Amerikan üslerine ve füze kalkanlarına hayır diyen ve bu
mücadele içinde tutsak düşen Dev-Genç’lilerle dayanış-
mak için mektup gönderelim.

Tutsak Dev-Genç’lilerin Adresleri;
Mahir BEKTAŞ ve Güven USTA: F Tipi Hapisha-

ne EDİRNE

Gürkan TÜRKOĞLU ve Beşir ÖZDEMİR, Ulaş DO-
ĞAN: 1 No’lu F Tipi Hapishane - KANDIRA/KO-
CAELİ

Baki Can IŞIK, Cavit YILMAZ ve Erdem HANOĞ-
LU: 2 Nolu F Tipi Hapishane -KANDIRA/KOCAELİ

Ayberk DEMİRDÖĞEN, Şafak YAYLA, Doğan
TAŞTAN, Eser MORSÜMBÜL, İlkay İŞLER,  Berk ER-
CAN, Yakup IŞIK, Hakan KARABEY: 1 Nolu F Tipi Ha-
pishanesi/ TEKİRDAĞ

Binali ÇELİK, Mert TOKA, Ahmet Doruk TURHAN:
Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi -ŞİRİNYER/İZMİR

Rıdvan AKBAŞ: 1 Nolu F Tipi Hapishane-SİN-
CAN/ANKARA

Candaş KAT: F Tipi Hapishane/ KIRIKKALE

Mert KOCA: L Tipi Hapishane/ANTALYA

Gülçin BULUT: L Tipi Hapishane/ANTALYA

Didem TÜTENK ve Eylem MAHANDA: Şakran Ka-
dın Hapishanesi – ALİAĞA/İZMİR

Cemray BAŞ, Ebru YEŞİLIRMAK, Melis CİDDİ-
OĞLU, Duygu YÜCEL, Elif Sultan KALŞEN ve Cansu
ALATAŞ: Kadın Kapalı Hapishanesi - BAKIR-
KÖY/İSTANBUL

Tutsak Dev-Genç’liler Onurumuzdur, Sahip Çıkalım

Gençlik Federasyonu ile TAYAD’lı Aileler’in her hafta düzen-
lediği “Tutsak Anneler, Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!” eylemi
11 Mart günü Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi önünde yapıldı.

Eylem de basına açıklama yapan TAYAD’lı Mehmet Güvel; “An-
nelerimiz çocukları uyuşturucu kullanmaması, yozluğun dibine sav-
rulmaması için mücadele ederken tutsak düştüler.” dedi.

Ardından 1 saatlik oturma eylemine geçildi. Cep telefonu ka-
merasıyla çekim yapmaya çalışan polislere Dev-Genç’liler izin ver-
meyerek, kameralarını kapattırdı. Oturma eyleminde marşlar ve tür-
küler söylendi.

6 Mart günü Dev-Genç’liler, tutsak olan yoldaşlarını, anneleri-
ni sahiplenmek için Gazi Mahallesi’ndeki Şair Abay Konanbay Li-
sesi önünde masa açtılar. Masaya gelenlere; Tutsak Dev-Genç’li-
lerin 1 Mayıs’a katılmak, Füze Kalkanına “Hayır” demek gibi ya-
sal, demokratik eylemlere katıldıkları, bunları talep ettikleri için tu-

tuklandıkları anlatıldı. Diğer yandan
tutsak annelerin, AKP’nin ailelere na-
sıl saldırdığının kanıtı olduğunu söy-
lediler. 6 saat açık kalan masada
pankartlar, dövizler yere serildi. 600
bildiri dağıtıldı ve 2 Yürüyüş dergi-
si halkımıza ulaştırıldı.
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Devrimci Annelerimizle
Gurur Duyuyoruz

 Baskılar Bizi Yıldıramaz



Halk Cephesi’nin, AKP iktidarının hukuksuz tutuk-
lamalarına karşı her hafta İstanbul Adliyesi önünde dü-
zenlediği “Adalet Nöbeti” eylemi beşinci haftasında de-
vam ediyor. 

6 Mart günü de yaklaşık 50 kişinin katıldığı eylem-
de “Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Yaşasın Dev-
Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Halkın Avukatları Yal-
nız Değildir”, “Halkın Sanatçıları Yalnız Değildir”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” dövizleri ile “Faşizme Kar-
şı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyo-
ruz” pankartı taşındı. Atılan sloganların ardından oturma
eylemine geçildi. Oturma eyleminde Grup Yorum şarkı-
ları söylendi. Eylem atılan sloganlarla sona erdirildi.

Adalet Nöbeti 13 Mart’ta devam etti. “Faşizme Kar-
şı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyo-
ruz” pankartı açılan eylemde yapılan baskınları ve yaşanan
hukuksuzluğu anlatmak için Halk Cephesi adına Nuri Ci-
hanyandı bir açıklama yaptı. AKP iktidarının kendine mu-
halif kimseyi bırakmak istemediğini söyleyen Cihanyandı,
bu yüzden her yere saldırdığını ifade etti.

Cihanyandı, iktidarın son olarak KESK’e saldırdığı-
nı belirttikten sonra sözü eyleme destek vermek için ge-
len Efkan Şeşen’e bıraktı. Şeşen de ülkeyi parsel parsel
satan zihniyetin devrimcilere ve devrimci sanatçılara sal-
dırdığını söyledi.

Eylem Bertolt Brecht’in ‘Ekmek’ şiirinin okunması-
nın ardından sona erdi.

Adaletsizlik Düzenin Sonunu Getirecek
Adalet Arayanlar, Uğruna Direnecekler!

Ülkemizde Gençlik

5 Mart günü Hatay Antakya Merkez’de Liseli-Dev-Genç’liler, “Tut-
sak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” kampanyasını duyurmak için Ar-
mutlu Mahallesi’nde bulunan Elektrik Caddesi’ni afişlerle donattılar. Elek-
trik Caddesi’ne “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” afişlerinden
50 adet yapıldı. Afişlemeden sonra Armutlu Mahallesi’nin sokakların-
da kuşlama yapıldı. 

Liseli Dev-Genç’liler daha sonra Nimet Fahri Öksüz Lisesi’nin önü-
ne giderek, 10 adet afiş astılar. Ayrıca Nimet Fahri Öksüz Lisesi, Nimet
Fahri Turizm Lisesi ve Özel Doğuş Okulları önünde kuşlama yapıldı. Kuş-
lamadan sonra liselilerin sıklıkla kullandıkları lise çevrelerine pullar ya-
pıştırıldı.

6 Mart günü Dev-Genç’liler, Hatay Samandağ Merkezde “Tutsak Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın” kampanyasını Samandağ halkına duyur-
mak için afişleme çalışması yaptılar. Dev-Genç’liler Samandağ Emni-
yeti’nin karşısındaki duvarı “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
afişleri ile donattılar. Samandağ’ın AKP’li işkenceci polisleri. Dev-Genç’li-
lere, “Sizi takip edeceğiz, birazdan okulunuzu arayacağız, ailelerinizi ara-
yacağız.” sözleriyle tehdit ettiler. 

Bu çalışmadan sonra işbirlikçi okul idaresi, öğrencilerin okul paydosu sı-
rasında okulun önüne bir yığın po-
lis getirerek, öğrencileri korkutma-
ya çalıştı. Ertesi gün okul girişinde
de işbirlikçi okul müdürü Ömer
Solgun, Liseli Dev-Genç’li olan
Sadık Altunöz’ü odasına çekerek sor-
gulamaya çalıştı. Solgun, Altunöz’ü
polise vermekle tehdit etti. Ancak is-
tediğini elde edemedi.

Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler

11 Mart günü Ankara’da Dev-Genç’li-
ler Ankara Üniversitesi Cebeci kampü-
sünde bulunan 2 yemekhanede işgal ey-
lemi gerçekleştirdi. Uzun süredir ye-
mekhane işçilerinin iş koşullarının dü-
zeltilmemesi ve işçilere kadro verilme-
mesi, yemekhane yemeklerinin sağlıksız
malzemeler ve sağlıksız koşullarda ya-
pılması, ayrıca yemekhane ücretinin Ha-
cettepe ve Gazi Üniversitesi’nde 1 TL
iken Ankara Üniversitesi’nde 1,75 TL ol-
masından rahatsız olan öğrenciler, ara-
larında imza toplamış ve rektörlüğe ilet-
mişlerdi. Fakat rektörlük kesin olarak ta-
lepleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Dev-Genç’liler ile DYG,
Ekim Gençliği, Kaldıraç, TÜM-İGD,
SYK, ÖGY, Söz Dergisi ve SGD ortak bir
işgal eylemi gerçekleştirdi. Eylem bo-
yunca toplam 900 öğrenciye ücretsiz
yemek dağıtıldı. Rektörlüğün tüm gün bo-
yunca 8000 TL zarara uğradığı açıklan-
dı. Dev-Genç’liler talepler kabul edilin-
ceye kadar işgal eylemine devam ede-
ceklerini açıkladılar.
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“Taleplerimiz Kabul
Edilene Kadar Ücretsiz

Yemek Yiyoruz”



Ankara Halk Cephesi tarafından,
24 Mart - 4 Mayıs 2012 tarihlerinde
yapılan baskınlarla tutuklanan ve
“suikast timi” ilan edilen Umut Şener,
Semiha Eyilik, Hakan Yılmaz, Hasan
Karapınar, İlhan Kaya, Bayram Dal-
yan, Barış Önal, Metin Bulut, Rıdvan
Akbaş, Hatice Kalkan, Emel Keleş
ve Burcu Sönmez'in serbest bırakıl-
ması için 5 günlük açlık grevi eylemi
yapıldı.

8 Mart günü Abdi İpekçi Parkı'na
kurulan direniş çadırı, basın açıkla-
masıyla başladı. Açıklamada
“AKP'nin halk düşmanlığı bir sonuç
vermeyecek. AKP'nin polisi istediği
kadar baskınlar düzenleyerek dev-
rimcileri tutuklasın. Bizler doğru ol-
duğunu bildiğimiz yolumuzdan asla
vazgeçmeyeceğiz, komplolarla tu-
tuklanan devrimciler serbest bırakı-
lana kadar mücadele edeceğiz” de-
nildi.

Yapılan açıklamanın ardından
parkta bulunan oturma alanlarından
bir tanesinin önüne pankart asılarak,
üzeri ve etrafı naylonla sarılarak, so-
ğuk hava koşullarına karşı önlem
alınmaya başlandı. Bir kısmı naylon
ile kapatıldıktan sonra halaylar çe-
kilerek sloganlar atıldı.
Komployla tu-

tuklanan devrimcilerin ailelerinin de
bulunduğu çadırda, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar günü olması nede-
niyle devrimci kadın tutsaklara kartlar
yazıldı.

Saat 14.45 civarında çadırın et-
rafını sarmaya başlayan çevik kuvvet
polislerine çadırda bulunan 4 Halk
Cepheli'nin cevabı “Komploları Boşa
Çıkartacağız, Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz” oldu. Bu sırda
işkenceci polis Halk Cephelilere sal-
dırarak, işkenceyle gözaltına almaya
başladı. Halk Cepheliler'in gözaltına
alınışını görüntüleyen + İvme Dergisi
muhabiri sivil polislerin fotoğraf ma-
kinesine el koymaya kalkışmasına
karşı çıktığı için gözaltına alındı.

Gözaltındaki Halk Cepheliler, ilk
önce arama bahanesi ile Ankara Em-
niyeti Siyasi Şube'ye oradan Adli
Tıpa, ardından da Güvenlik Şube'ye
götürüldü. Gözaltında bulunan 4 Halk
Cepheli ve Artı İvme dergisi muhabiri,
arama bahanesi ile işkence gördü.
Kadın Halk Cepheliler, polisler ta-
rafından elle taciz edildi. Güvenlik
Şubenin ardından Adli Tıp'a yeniden
götürülen Halk Cepheliler buradan
serbest bırakıldı.

Çadırdaki ilk ekibin gözaltına
alınmasının ardından, saat 18.00'de

çadırı tekrar kuran 3 Halk
Cepheli, yine işken-

ceci polis tarafın-
dan gözaltına

alındı. 
Ahlaks ız

polis tarafın-
dan gözaltına

alınırken ve gözal-
tında Halk Cepheliler
yine fiziki ve sözlü ta-
cize uğradılar. Güven-
lik Şubeye götürülen
Halk Cepheliler, saat
21.30'da serbest bıra-
kıldı.

Çadır direnişinin
ilk günü gözaltına alı-
nanların isimleri şöyle:
Ayşe Arapgirli, Başak
Kavruker, Duygu
Tunç, Zeynep Cansu

Tatar, Hasan Zubaroğlu (+ İvme der-
gisi muhabiri), Ezgi Antmen, Egemen
Akkuş ve Cem Dursun.

Halk Cepheliler ilk gün yaşanan
saldırıların ardından 9 Mart günü
saat 13.00'te yeniden bir basın açık-
laması yaparak çadırı yeniden kura-
caklarını söylediler. Yapılan açıkla-
mada “AKP polisi şunu hiçbir zaman
unutmasın biz her zaman söylediği-
mizi yaptık ve yaptığımızı da sa-
vunduk. 12 Mart akşamına kadar
burada olacağımızı söyledik. Yapılan
hiçbir gözaltı bizi bu kararımızdan
vazgeçiremeyecek” denildi. 

Ardından, aynı yere yeniden çadır
açıldı. İlerleyen saatlerde İdilcan Mü-
zik Topluluğu ve + İvme Dergisi
Müzik Topluluğu birlikte türküler,
marşlar ve halaylarla çadırda Halk
Cephelilerle birlikte oldu. Gündüz
saatlerinde çadırda olan TAYAD'lılar
ise Elin Altı'nda 1231 gün, zafere
kadar nasıl oturduklarını, direndik-
lerini anlattı. 

Ziyarete gelen halk, 10 Mart günü
yapılacak olan 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü eyleminde Halk Cep-
hesi saflarında olmaya çağrıldı. Ha-
laylar ve sohbetlerle ilerleyen saat-
lerde gece kalacak Halk Cepheliler
gelerek çadır nöbetini devraldı. Parkın
içerisinde iki sivil polis arabası çadırı
görebilecek bir yere park ederek
çadırı takibe aldı.

Çadırın üçüncü günü olan 10
Mart'ta, Devrimci 8 Mart Platformu
eylemine katılınacağı için, çadırda
nöbetçiler bırakılarak eyleme gidildi.
Devrimci 8 Mart Platformu’nun ey-
leminden sonra çadır toplu olarak
ziyaret edildi. 

Halk Cepheliler, 13 Mart günü
eylemlerini sonlandırarak komployla
tutuklanan arkadaşlarının mahkeme-
sine gittiler. Mahkeme sonunda Hatice
Kalkan, Metin Bulut, Hakan Yılmaz,
Burcu Sönmez, Barış Önal, Bayram
Dalyan, Semiha Eyilik tahliye edi-
lirken İlhan Kaya, Emel Keleş, Rıd-
van Akbaş ve Hasan Karapınar’ın
tutukluluk hallerinin devamına karar
verildi. Bir sonraki duruşma 3 Mayıs
2013’e ertelendi.

AKP’nin Komplo Tezgahlarına Karşı Devrimcileri
Sahipleneceğiz!
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Roboski
Katliamı ile
ilgili rapor
yayınlandı.
Bu rapora
göre katlia-

mı gerçekleştirenlerin hiç biri suçlu sa-
yılmadı. “Basit bir iletişimsizlik hata-
sıyla katledilmiş 35 kişi…” Suçlu,
ekmeğini kazanmak için küçük yaştan
itibaren sınır ülkelere gidip oradan
ihtiyaçlarını karşılayan köylüler oldu.

17'si çocuk olmak üzere 35 insan
toplu halde katledildi.

Katliamdan sağ kurtulan Servet
Encü, “Bu işi (kaçakçılık) babalarımız
da, dedelerimiz de yapıyordu. Biz de
yaptık. Burada fabrika falan yok. Biz
bu iş ile geçiniyoruz. Bu köyde bu sı-
nırlarda herkes bu işi yapıyor." diyor.

“Suçlular” anlatıyor:
“Bizi sınırda durduran askerler bi-

zimle hiç konuşmadılar. Olaydan son-
ra hiçbir askeri yetkili yardıma gel-
medi. Bombalamadan sonra yaralı

olan birkaç kişi yardım gelmemesi
üzerine soğuktan donarak öldüler...

2-3 saat sonra yardım geldi. As-
ker veya yetkili kimse gelmedi, sadece
bizim insanımız geldi...

4 uçak gelerek 1,5 saat boyunca
bombaladı. Biz karakola da tele-
fonla haber verdik, gelmediler. Gece
saat 3 gibi biz yaralı ve ölüleri yolun
yarısına kadar getirdik. Yaralıların
yarısı yolda öldü.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Çelik, “İlk etapta terörist ol-
dukları zannı ile saldırı yapılmıştır. An-
cak mahalli idarelerden ve ilk giden
devlet görevlilerinden bu şahısların bü-
yük çapta sigara kaçakçıları oldukla-
rı kimlikleri açıklanmadan tespit edil-
miştir” demişti katliamın ardından. 

Çelik, yaşananları bir hata olarak
değerlendirdi o gün. Bu değerlendir-
meyle katliamın üzerini kapatmaya ça-
lışıyorlar. Operasyon kazası diye bir
şey yoktur, sizin her şeyi kaza olarak
göstermekte üstünüze yoktur zaten.

Kaza kurşunları da sizin için “eğitim
zaiyatı”dır. İş kazaları, zaten “önüne
geçilemeyecek bir durum”dur. Bun-
ların hepsini “kaza” olarak değerlen-
diriyorsunuz. Ama biz diyoruz ki,
bunlar sizin hesap vermeniz gereken
suçlarınızdır… 

SONUÇ
Halk düşmanları: Tüm kurumlarıyla

Roboski Katliamı’nı yapan Devlettir.
Mahkemeler, araştırmalar, soruştur-
malar, komisyonlar, raporlar... bunla-
rın hepsi halkı oyalamak ve devleti ak-
lamak için yapılan girişimlerdir. 

Düşmanı
Halk

AKP

Roboski Katliamında Bir Tek
Ölenler Suçlu
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2012 verilerine göre Türkiye'de dört kişilik bir işçi ai-
lesi için açlık sınırı 1061, yoksulluk sınırı da 3354 TL ola-
rak hesaplandı.

Yani açız! Her geçen gün açlığımız artarken, asgari
ücretle krallar gibi geçinilir diyen Faruk Çelik hangi ül-
kede yaşıyor diye sorası geliyor insanın.

Faruk Çelik bir de kurnazlık yapıp 770 lirayı bir anda
800 TL olarak gösteriyor. 30 TL, onların yıllık verdiği
zamma eşittir ama hemen yuvarlayıverir rakamları, ak-
lınca kurnazlık yapıyor…

2012 yılı işsiz sayısı 2 milyon 518 bin kişi olarak be-
lirlendi. 

Türkiye’de net asgari ücret 1 Ocak-30 Haziran 2013
tarihleri arasında 773.01 lira olarak uygulanıyor. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 3-4 kişilik bir ai-
lenin asgari ücretle geçinip geçinemeyeceği üzerine yap-
tığı konuşmalarda bu ücretle nasıl geçinilir dersini veriyor.

Çelik, asgari ücretle ilgili olarak “800 lira büyük para.
Geçinilmez diye bir şey yok. Geçinirsiniz” diye konuştu.
Çelik, 800 lirayla nasıl geçinileceğini anlamayan milyon-
larca yoksula ise akıl verdi: “Asgari ücretle geçinilir mi?
Geçinilir. Nasıl geçinilir? Peynir alırsınız, ekmek alırsı-
nız, zeytin alırsınız, geçinirsiniz. Kim istemez bin 500, 2
bin lira asgari ücret olsun, hepimiz isteriz. Ancak dikkatli
olunmalı, bu ücretin çok fazla artırılması işsizlik yaratır.”

Ne anlıyoruz bu sözlerden? 
Yoksuluz diyenler yalan söylüyor(!) Açız diyenler ya-

lancının önde gideni(!)
Asgari ücret neyinize yetmiyor, oturun oturduğunuz

yerde... Biz (zenginler) yiyoruz ama siz sakın bize bak-
mayın, zeytin-peynir devam.

Sanki işsizlik düşükmüş gibi şimdi bir de işsizlikle teh-
dit ediliyor. Taşeron sistemine karşı çıkan işçilere Baş-
bakan, işsizlik çoğalır o zaman diyor. “Açız, asgari üc-
ret düşük” diyenlere Faruk Çelik; “sesinizi kesin yok-
sa işsizlik çoğalır” diyor. AKP, “işsizliği düşüreceğiz”
diye esnek çalışma dedikleri kuralsız çalışmayı çalışma
hayatının bütün alanlarına yaymaya çalışıyor... 

Türkiye'de 16 milyon ücretli çalışan var. Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) verilerine göre ücretli çalışanların yüzde
47'si asgari ücretli. Asgari ücret dahi alamayan milyonlarca
yoksul insan var. Milyonlarca yoksul, milyonlarca öfkeli
ses demektir.

Şimdi de bir başka istatistik bilgisini paylaşalım sizin-
le, dünyanın en zenginleri listesinde Türkiye, dolar mil-
yarderi sayısında dünyada 7'inci, Avrupa'da da 2'nci sıra-
da yerini almış. Yukarıda okuduğumuz asgari ücretle ge-
çinmek zorunda bırakılan milyonlarca insanın içinde 10-
15 tane milyarder. İşte bunun aması yok. Bu, çok açık bir
gerçek. Milyonlarca yoksulun alın terini, emeğini, boğa-
zından geçecek ikinci lokmayı, ikinci bir kıyafeti, sağlığını,
parasız eğitim hakkını gasp eden halk düşmanlarının ya-
rattığı bir gerçek…

Faruk Çelik’in 
Matematik Bilgisi



AKP, Kamu Emekçileri Cepheli memurlara saldırmaya
devam ediyor.

19 Şubat günü 28 ilde Kamu Emekçileri Cepheli me-
murlara yönelik operasyonlarda 184 kişiyi gö-zaltına al-
mış 59 kişiyi tutuklamıştı. 

Ancak AKP’nin polis ve savcılarına bunlar yetmemiş
ki, savcılağın itirazı ile Hatay’da 3 öğretmen,  Maraş’tan
1 doktor tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. 

Saldırılar devam etti. Ankara’da da daha önce gözal-
tına alınıp serbest bırakılan memurlardan 8’i tekrar gözal-
tına alınarak tutuklandı. Tutuklanan Kamu Emekçileri Cep-
heli memurların sayısı 72’ye çıktı. 

Ve AKP polisinin komplosuyla CD’de, adın çıktı de-
nerek KESK üyesi memurlar Ankara savcılığı tarafından
ifade almak için karakollara çağırılmaktadır. 

Bu oyunlara yabancı değiliz. Bu oyunları, bu taktik-
leri AKP’nin suç dosyasından tanıyoruz. 1 Nisan 2004 yı-
lında yine devrimcilere, Cephelilere yaptığı komplo ope-
rasyonlarında Erdoğan Kaldi’ ye imzalatılan sahte bel-
gelerle ve  “diskte adın var” denilerek 150’yi aşkın kişi
gözaltına alınmıştı.  Gözaltına alıp tutuklamak istediğini
“diskette adın çıktı” diyerek alıp tutukluyorlardı. 

Şimdi de anlaşılmaktadır ki, polis kamu emekçilerine
yönelik saldırılarını CD komplosu üzerine oturtmaya ça-
lışmaktadır. Basında çıkan haberlerde “2010 yılından Yü-
rüyüş baskınında ele geçen bir CD’ de 600 memurun adı-
nın yazdığı” söylenmektedir. 

Diskette adın çıktı diye Ankara’da savcılık tarafından
100 kişi ifadesi alınmak üzere karakollara çağırılıyor. Kamu
Emekçileri Cephesi’yle ilgisi olmayan memurlar da ifa-
de almaya çağırılıyor. 

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ OLARAK ÖNCE-
LİKLE ŞUNU BELİRTMEK İSTİYORUZ: 

BU HABERLERİN HEPSİ YALANDIR. 
İÇİNDE 600 KİŞİNİN YAZILI OLDUĞU VE 2010

YILINDA YÜRÜYÜŞ DERGİSİNDEKİ BASKINDA ÇI-
KAN BİR CD YOKTUR!

Polis CD’de adın çıktı diyerek devrimci memurlara se-
lam veren herkesi baskı altına almak istiyor. 

İfade vermeye çağırdıkları  memurlara polis “adınız
CD’de çıktı” diyerek suçluluk psikolojisine sokmaya ça-
lışmaktadır. Sendikal faaliyetlerinden dolayı insanlar
“örgüt üyesi” diye suçlanmaktadır. 

Örgüt üyesi olmadığını söyleyen memurlara “tamam
örgüt üyesi değilsen o zaman adın CD’den çıktı. Benim
iradem dışında adımı CD’ye yazmışlar diye suç duyuru-
sunda bulun” diyorlar. 

Ankara polisi ve savcısı açıkça “CD’de adın çıktı” diye
tehdit ederek KESK üyesi ve Kamu Emekçileri Cephesi
ile ilişkisi olan mamurları işbirlikçilik yapmaya zorluyor... 

Kendileri yazıp kendileri oynuyorlar. Bunlar halkı yıl-
dırma işbirlikçileştirme politikalarıdır.

Ergenekon davasında da bunu çok yaptılar. Özellikle il-
gili ilgisiz gazetecilerin ismini koydular. Nazlı Ilıcak,
Mehmet Ali Birand, Ertuğrul Özkök, Güneri Civaoğlu gibi
yazarlar “bizim ilgimiz yok” diyerek gidip suç duyurusunda
bulundular. Kişiliksiz AKP yalakaları bile AKP’nin suçla-
maları sonrasında suçluluğa kapılıp suç duyurusunda bu-
lunmak zorunda kaldılar. 

Şimdi de bu oyunlarını devrimciler üzerinde oynamaya
çalışıyorlar. Halkımız şunu iyi bilmelidir ki; ne Yürüyüş
dergisinde ne de başka bir yerde ele geçirilen bir liste yada
CD yoktur. Bunlar halkı yıldırma, işbirlikçileştirme yalanları,
komplolarıdır. Yıllar önce 1 Nisan operasyonlarını , CD ya-
lanlarını boşa çıkardığımız gibi sahiplenme ile bu yalan-
ları da boşa çıkartalım. AKP’nin onurumuzu, düşüncele-
rimizi yalan iddialarla sorgulamasına izin vermeyelim. İş-
birlikçi, faşist AKP’ye karşı mücadelemizi büyütelim.

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ KOMPLOLARLA,
GÖZALTILARLA, TUTUKLAMALARLA YILDIRI-
LAMAZ!

Devrimci Memur
Hareketi

7 Mart akşamı Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi önünde Tavır dergisi dağıtıldı.
Vasıf Öngören'in yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği Zengin Mutfağı adlı oyu-
nun gösteriminden önce 19.45 ve 20.30 arası gerçekleşen dağıtımda Tavır’a ilgi
yoğundu.

İzlemeye gelenlerin içerisinde sanatçılar da vardı ve onlarla da görüşüldü,
Tavır tanıtıldı. Anti-faşist bir oyun olan Zengin Mutfağı izlendi. Oyun bittik-
ten sonra 15 Tavır dergisi  halka ulaştırıldı. Dağıtımın ardından kulise gidildi.
Yönetmen ve oyuncularla görüşüldü. Faşizmi anlatan böyle bir oyunda oyna-
dıkları için tebrik edildi ve tutsak devrimci sanatçıların da selamları iletildi.

AKP’nin Polisi “CD’de Adın var”diyerek
Kamu Emekçilerine Saldırmaya

Devam Ediyor!

Faşizme Karşı TAVIR Alalım!

17 Mart
2013

45

Yürüyüş

Sayı: 356

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!



2 Mart tarihinde TMMOB’nin 42. Dönem 2. Danış-
ma Kurulu yapıldı. İMO Teoman Öztürk Salonu’nda ya-
pılan kurul, Mehmet Soğancı’nın açış konuşmasıyla
başladı. Soğancı konuşmasında TMMOB’un yaptığı ça-
lışmalardan ve “mücadelesinden” bahsederek AKP’nin
kozmik odası olduğunu, buralardan saldırı yasalarının ha-
zırlandığını belirterek, bu saldırılara karşı eşit, özgür, de-
mokratik Türkiye için mücadele edeceklerini belirti.

Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinden
danışma kurulu üyesi olmayan
üyelere söz verildi. Bu bölümde söz
alan “Devrimci Mücadelede Mü-
hendis Mimarlar”dan dört kişi ko-
nuşmalarında hiçbir danışma ku-
rulu üyesinin son günlerde KESK’e
ve demokratik kurumlara yapılan
saldırılardan, kitlesel gözaltı ve
tutuklamalardan bahsetmemesinin
ibret verici olduğunu söylediler.

Konuşmalarda, “Bu saldırıların temelinde faşizm var. Fa-
şizm, saldırılarını meşrulaştırmak için yalan ve dema-
gojilere başvuruyor, bu faşizmin en temel özelliklerinden
biridir, burada da bunu yapıyor. TMMOB Danışma Ku-
rulu üyeleri bu yalan ve demagojilerden etkilendikleri için
mi bu saldırılardan bahsetmiyorlar.” denildi. 

250 kişinin katıldığı Danışma Kurulu’nda Devrimci
Mücadelede Mühendis Mimarlar tarafından “AKP Ör-
gütlülüğümüzü Elimizden Alıyor, AKP’nin TMMOB’ye

Yönelik Saldırı Yasalarına Karşı Di-
renelim, Örgütlenme Hakkımıza
Sahip Çıkalım “ pankartı ile İlhan
Kaya ve Barış Önal'ın 13 Mart ta-
rihinde mahkemelerine çağrı yapı-
lan afişin olduğu masa açıldı. Ay-
rıca “TMMOB Yüzünü Kendisini
Yok Edenlere Değil Yanında Yer
alanlara Çevirmelidir!” başlıklı bil-
diri dağıtıldı.

İzmir Halk Cephesi, tutsaklarını sahiplenmek için 9
Mart günü YKM önünden Konak Meydanı’na kadar bir
yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından okunan basın met-
ninde, “Bizler her ne olursa olsun türkülerimizi söylemeye,
halkımıza gerçekleri anlatmaya, bedeli ne olursa olsun tut-
saklarımızı zulmün zindanlarından çıkarana kadar her cu-
martesi aynı yerde, aynı saatte eylemlerimize devam ede-
ceğiz.” denildi. 

Eylemde ayrıca Kırıklar 2 No'lu F Tipi Hapishanesi’nin

işkenceci müdürü Necmi Üçler teşhir edildi ve devrim-
ci tutsakların başına gelebilecek her şeyden sorumlu ola-
cağı vurgulandı. 

Polisler eylem boyunca Halk Cephelileri taciz ve pro-
voke etmeye çalıştılar. 

“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Teslim Olma-
dık Olmayacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları eşliğinde
eylem bitirildi. 

19 Şubat günü kamu emekçileri’ne yönelik operasyonda Esen-
yurt’taki evinde gözaltına alınan ve komplo sonucu tutuklanan Aşır
Emir öğretmene köylüleri sahip çıkarak, yapılan hukuksuzluğu pro-
testo etti. Eylemde aynı gün gözaltına alınan ve tutuklanan Esenyurt
Dersimliler Derneği Başkanı Hüseyin Kalanç’ın da aynı hukuksuz-
luğu yaşadığı belirtildi. 

3 Mart günü İstanbul Esenyurt’ta, Fevzi Çakmak Caddesi’nde
bildiri dağıtımıyla başlayan eylemi, Ardahan’ın Damal İlçesi’ne bağlı
Tepeköy’lülerin kurduğu Tepeköylüler Derneği düzenledi. Dernek
önünde toplanan Tepeköylüler, yürüyüş düzenleyerek Esenyurt

Depo Durağı’na kadar ilerle-
di ve burada açıklama yaptılar.
Açıklamanın ardından 80 kişi-
nin katıldığı eylem “Aşır Öğ-
retmen Serbest Bırakılsın”,
“Hüseyin Kalanç Serbest Bı-
rakılsın”, “Baskılar Bizi Yıldı-
ramaz”, “Adalet İstiyoruz”
sloganlarıyla sona erdi. 

KESK Yürütme Kurulu, 19 Şubat’ta Kamu
Emekçileri Cephesi’ne yönelik yapılan baskın-
ların 5 Mart günü devam ettirilmesiyle ilgili
olarak 8 Mart’ta yazılı bir açıklama yaptı. Açı-
klamada, KESK üyelerinin sindirilmek isten-
diği belirtilerek, “Sendikalarımızı ve üyeler-
imizi yasa dışı yöntemlerle izleyerek-dinley-
erek ardı ardına yaptıkları operasyonlarla ve
2911 sayılı yasaya dayanarak her türlü meş-
ru eylemimizi dava konusu edip yönetici ve üy-
elerimize dava açarak KESK'in mücadele az-
mini ve kararlılığını kırmayı beceremeyenler,
şimdi de yönetici ve üyelerimizi ifade vermek
için her gün emniyete çağırarak bizleri yıldı-
rabileceklerini, KESK’i bertaraf edebilece-
klerini sanmaktadırlar… KESK’liler bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonrada zulmün
karşısında asla boyun eğmeyecektir.”

TMMOB Yüzünü Kendisini Yok Edenlere Değil Yanında
Yer alanlara Çevirmelidir!

AKP’nin Zulmüne Boyun
Eğmeyeceğiz

“Aşır Emir ve Hüseyin Kalanç
Serbest Bırakılsın!”

Komplolarla Tutuklanan Devrimciler Serbest Bırakılsın!
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AKP’nin, komplo düzenleyerek
keyfi tutuklama saldırısına karşı ey-
lemler devam ediyor. Halk Cepheliler,
faşizmin saldırılarını teşhir ederek,
teslim alınamayacaklarını, yola gel-
meyeceklerini söylüyorlar.

İstanbul-Gülsuyu
Halk Cepheliler, 5 Mart günü der-

neğin bulunduğu sokaktan başlayıp,
Heykel Meydanı, Otobüs Durakları,

Fatma Manım Meydanı, Esenkent
trafo ve minibüs son duraklarına
“Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
afişlerini astılar. 9 Mart günü yapı-
lacak mitingin afişleri de yapıştırıldı. 

1 Mayıs Mahallesi’nde 100 adet
afiş asıldı.

İstanbul-Taksim
TAYAD'lılar açtıkları masalarla

AKP'nin hukuksuzluğunu teşhir etmeye
devam ediyor. 7-8 Mart günleri Gala-
tasaray Lisesi önünde açılan masada
300 bildiri dağıtıldı. “Baskılar, Tutuk-
lamalar Bizi Yıldıramaz” pankartı asıldı
ve 9 Mart’ta Kadıköy'de yapılacak
Dünya Emekçi Kadınlar gününün çağ-
rısı yapıldı. 10 tane Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. 

İstanbul-Sarıgazi
Kampanya kapsamında Sarıga-

zi’de “AKP haklarımızı gasp etti,
emeğimizi, örgütlenme hakkımızı,
özgürlüğümüzü gasp etti. Haklarımız
için savaşacağız. ADALET İSTİYO-

RUZ ALACAĞIZ HAKLIYIZ KA-
ZANACAĞIZ” pankartı asıldı.

İstanbul-İkitelli
7 Mart günü İkitelli’nin Atatürk

Mahallesi’ne 50 kampanya afişi ya-
pıldı.

Antalya
Antalya Kapalıyol'da 9 Mart’ta,

Liseli Dev-Genç’liler masa açtı. 

Masanın açık kaldığı süre boyunca
AKP'nin, Kamu Emekçileri Cephe-
si’ne yaptığı operasyon megafonla
anlatıldı. Masaya gelenlerle Yürüyüş
dergisi üzerine konuşuldu. AKP'nin,
Kamu Emekçileri, HHB ve ÇHD
üyesi avukatlarla Grup Yorum'a yap-
tığı baskınların halkın muhalefetinden
korkulduğu için yapıldığı vurgulandı. 

Megafonla yapılan anlatımlar ve
Grup Yorum şarkıları çalındığı sırada
karşıda toplanan sivil polisler kame-
ralarla çekim yaparak, fotoğraf çe-
kerek tacizde bulundular. 

Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz

Gerçekleri söylemek, yazmak, yalanlar
üzerine kurulu iktidarlar için her zaman teh-
likeli olmuştur. Bu yüzden de ezenlerin, sö-
mürenlerin iktidarı hep gerçeklere karşı da
savaş içinde olmuştur. Doğruları söyleyenlerin
sesini boğmaya çalışmıştır onların iktidarları
Bunun yeni bir örneği de Bağımsızlık De-
mokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş dergisine
yönelik el konulma kararlarıdır.

Derginin 354. sayısının ardından 355.
sayısı da toplatıldı. AKP iktidarı, “FUHUŞ
DEVLETİ” gerçeğinin yüzlerine vurulma-
sından duyduğu rahatsızlığı bu şekilde bertaraf
etmeye çalışıyor. Ne kadar saldırırsa saldır-
sınlar gerçeklerin önüne geçemezler. Er ya
da geç gerçekler yolunu bulacaktır.

Grup Yorum, gelenekselleştirdiği Bağımsız Türkiye Konserleri'nin
üçüncüsünü 14 Nisan günü saat 15.00'te Bakırköy Halk Pazarı
Alanı'nda düzenleyecek.

İlki 2011'de 150 bin kişi ile gerçekleşen konserin geçen yıl dü-
zenlenen ikincisine ise 350 bin kiş katılmıştı. Bu yıl ise emperyalizme
ve faşizme karşı Tam Bağımsız Türkiye diyen
500 bin kişinin, milyonlar olma umuduyla, ba-
ğımsızlık düşünü gerçeğe dönüştürmek için, 14
Nisan'da Bakırköy Halk Pazarı Alanı'nda olması
hedefleniyor.

Konserde ayrıca Grup Yorum'a yurt dışından
ve Türkiye'den sanatçı dostları da eşlik edecek.

Konserin ücretsiz olduğunu duyuran Grup
Yorum, katılım için herhangi bir davetiye ge-
rekmediğini; katılacak sanatçıların isimleri ve
otobüs kalkacak illerin bilgilerinin önümüzdeki
günlerde açıklanacağını bildirdi.

Verdiğiniz Toplatma
Kararları Gerçeklerden

Korkunuzun
Göstergesidir!

Bağımsız Türkiye Konserinde
"Amerika Defol" Sloganını Omuz

Omuza Haykıralım

Sarıgazi

Antalya
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Merhaba,
Coşkuyla, sevgiyle sıkıca kucaklı-

yorum.
Uzun bir aradan sonra satırlarla da

olsa tekrar kucaklaştık. 3 aylık mektup
yasağı bugün bitti. O nedenle 3 aydır
voltalayamıyorduk. Şimdi de ziyaret ya-
sağı başladı. Gördüğün gibi yasaksız gü-
nümüz yok. Ya iletişim yasağı ya da zi-
yaret yasağı sürekli devrede. Biri bitip,
diğeri başlıyor.

Fırat Özçelik’in de selamlarını ile-
tiyorum. Fırat’ın da mektup yasağı bit-
ti. O da çıkana kadar ziyaret yasaklı ola-
cak. Normalde 2011’in Ağustos ayında
tahliye olması gerekiyordu. Disiplin
cezalarından dolayı, “iyi halli” olma-
dığından tahliye edilmedi. Son tahliye
tarihine kadar tutuyorlar. O son tarih de
geldi… 17 Mart 2013 günü Fırat’ı dı-
şarı uğurluyoruz.

Sağlığın nasıl? Umarım iyidir, biz
iyiyiz… Hem de çok iyi, Şanlılar’a sa-
hip olmanın onuru bizim. Tüm dünya
halklarının onuru bizim.

Tüm dünya halklarının yüreğindeki
yangın Yankeeler’in karargahına ta-
şındı. Ne diyordu bilgemiz; “Güçlü
olan emperyalizm değil devrimdir.”
Hayat binlerce kez doğruladı bu sözü de-
ğil mi? Emperyalizm hiçbir zaman ye-
nilmez bir güç olmadı. Tersine can çe-
kişmekte, çürümekte olan ve tarihi, si-
yasal olarak yok olmaya mahkum olan
emperyalizm gerçeği var. Onun gücü
halkların örgütsüzlüğünden geliyor, ör-
gütsüz halklar karşısında askeri, eko-
nomik ve siyasi olarak örgütlü olan em-
peryalizm terörle, baskıyla, yalanla,
demagojiyle, işbirlikçileriyle ayakta
kalmaya çalışıyor.

On yıllardır dünyanın her karış top-
rağına halkların kanını-gözyaşını akıtan
emperyalizm, elbette döktüğü bu kanın
karşılığını da alacaktı… Halkların ahını
nefretini alan ABD’nin yakasına elbette
halkın elleri yapışacaktı.

Emperyalizm, ülkeleri işgal ediyor,
darbeler yaptırıyor, kontra operasyon-
ları örgütlüyor, dünyanın her tarafında
CIA ajanlarıyla komplolar, provokas-
yonlar düzenliyor; ambargolarla, ku-
şatmalarla, tehditlerle; direnen ülke
yönetimlerine saldırıyor. Halkların te-
pesine bombalar yağdıran, işkenceler, te-
cavüzler gerçekleştiren emperyalizm;
halkların inançlarına, kültürüne de sal-
dırıyor, hakaret ediyor, aşağılıyor… 

Kısacası; emperyalistler yakıyor,
yıkıyor, talan ediyor, milyonlarca emek-
çinin emeğini, alın terini sömürüyor,
kendi pis-iğrenç yoz yaşamını halklara
empoze edip yozlaşmayı yaymaya ça-
lışıyor…

Suçları bu denli büyük olan ABD,
halkları adaletsiz mi sandı? Gün gelir dev-
ran döner derler. Gün geldi ve emperya-
lizm halklarına öfkesiyle yüzleşti.

Eminiz ki; Irak’tan Suriye’ye, Filis-
tin’den Asya’ya, Latin Amerika’dan Af-
rika’ya… Tüm dünya halklarının tüm ezi-
lenlerin yüreği soğumuştur. Halka terör
estirirken ülkeleri işgal edip yakıp–yı-
karken, halkın önderlerini linç ettirirken
sevinç çığlıkları atan, “zaferler” kutlayan
ABD emperyalizmi, bu defa hezeyan ya-
şadı… Sınırsız propaganda ile kendile-
rine asla erişilemeyeceğini, dokunula-
mayacağını, güvenliklerinin aşılamaya-
cağını söylüyorlardı. Oysa kendilerini
kandırdılar. Gerçekle, adaletle karşıla-
şınca sığınaklarına koşuşan, rüsva halde
yakalanan onlardı. “Emperyalizm ka-
ğıttan kaplandır” diyen ustaların sözünü
bir kez daha tekrarlamak gerekiyor…
Ölümü yere çalanların önünde hiçbir şey
engel olamıyor. Halkın fedaileri her
yerde, en olmadık zamanda dikilir kar-
şılarına… “Hayalet” diyorlar. Tabii gö-
remezler. Beş yüz doksan dört karanfil
ve ABD’nin katlettiği milyonlar onu
görünmez kılıyor. Yankeeler’in ve uşak-
larının gözlerine perdeler inecek her
yerde.

“Direnmeyen çürür” bilimsel gerçeği
ortada. Çürüyenler, çürüyen düzenle
hepten bütünleşirler. Bütünleşsinler…
Barış, uzlaşma, çağın gerekleri, deği-
şim… söylemlerinin hepsi de biatları-

nı örtmek içindir. “Geçmişte yaşanan
acıları unutmaya hazır” olanlar o yol-
da ilerlerken; geçmişi-yaşananları asla
unutmayanlar ise tarihin onurlu say-
fasındalar.

Halklar unutmaz geçmişini, bugü-
nünü… Acılarını, çektiği çilelerini, top-
rağa verdiklerini ve suçluları unutmayan
halk, güzel günlerin geleceğine dair
olan inancını ve umudunu da büyütüyor.

Yılgınlar, ruhsuzlar, umutsuzlar,
inançsızlar, iddiasızlar ne yapacak? Ta-
bii ki düzenin çarklarında bir dişli olmak
için tüm güçleri harcayacaklar. Bunun
için önce kendilerini kanıtlama, ege-
menlere güven verme derdine düşe-
cekler… Ve nihayetinde teslim olduk-
larında düzenle bütünleştiklerinde, ta-
rihin akışını engellemek gibi sonuçsuz
bir çabaya ortak olacaklar. Ne yazık ki
kimse tarihin akışını engelleme başarı-
sını gösteremedi. Hayatın gerçekleri, çe-
lişkiler bu nafile çabaları ezip geçiyor.

Kurumlar basılıp, onlarca devrimci
gözaltına alınıp, tutuklandı. Tam bir ya-
lan bombardımanı yapıldı ve hala sür-
dürülüyor. Acizlik o denli büyük. Hak-
sız olanların, adaletsiz olanların, zul-
medenlerin elinde tek bir şey var o da
yalan, demagoji, geçekleri ters yüz
ederek, karalamalarla iftiralarla, zul-
münü  örteceklerini sanıyorlar ama
gerçekler her şeyin üstündedir. Hiç bir-
güç gerçekleri örtemiyor.

Halkın yüz akı olanlara yönelik ya-
lanlar kendilerini vuruyor. Basını,
TV’siyle Halk Cephesi’ne karşı sefer-
ber oldular. Halk için adalet mücadele-
sinde onurlu yerini alan halkın avukat-
larına; halkın sesi olan Yürüyüş’e; hal-
kın sanatçıları olan Yorum’a; halkın gu-
ruru-onuru olan Dev-Genç’lilere; kısa-
cası halkın umudu olanlara yönelik bu
saldırılar ne ilk ne de son... 

Haklı olanın karşısında haksızın
hükmü yoktur. Haklı olanlar er ya da geç
kazanırlar…

Buradaki arkadaşların selam ve sev-
gilerini iletiyorum... Kendine iyi bak.
Tekrar sıkıca kucaklıyorum.

Kenan GÜNYEL
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi

Hapishanesi

Beş Yüz Doksan Dört Karanfil ve ABD’nin Katlettiği
Milyonlar Alişanlar’ı “Hayalet” Yapıyor!
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Türkiye-Yunanistan Yüksek Dü-
zeyli İşbirliği Toplantısı’nın ikincisi
4 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirildi. Yunanistan Başbakanı
Antonis Samaras başkanlığındaki
Yunan heyeti, 12 bakan ve 120 tek-
elci patronla; R. Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki Türkiye heyeti ise
10 bakanla toplantıya katıldılar. Top-
lantıda, ekonomik, politik, sosyal
birçok alanda toplam 25 ortak karar
alındığı, 25 anlaşma yapıldığı açık-
landı. 

Yunanistan Başbakanı Antonis
Samaras, ortak basın toplantısında;
“Bugün Türk-Yunan ilişkileri için
büyük gün” ifadesini kullandı. Peki
kimler için büyük bir gün? Türkiye’ye
gelen 120 Yunanlı işadamı ve Türk
işadamları için mi, yoksa Yunanistan
ve Türkiye halkları için mi?

Emperyalizmin işbirlikçisi olan
iktidarlar yıllarca Türk ve Yunan
halkları arasındaki düşmanlığı ör-
gütlediler. Onyıllarca barış içinde
yaşayan halkları birbirlerine kırdır-
dılar. Düşman ilan ettiler. Bugün ise
onlarca anlaşmanın altına imza atıyor,
el sıkışıyor, kardeşlikten, komşuluk-
tan, dostluktan bahsediyorlar. Peki
ne adına ve kim için?

25 Karar Tekellerin 
Çıkarları İçindir

Tarımdan spora kadar birçok alan-
da anlaşmalar imzalandı. Bunlar:
Ekonomik anlaşmalar, dışişleri ba-
kanlıkları arasında ve polis teşkilatları
arasında işbirliği ve bilgi akışı, “Te-
rör”e karşı ortak mücadele, Kıbrıs
sorunu ve mültecilik akınına karşı
önlemler, adalet alanında güçlendi-
rilmiş işbirliği, azınlıkların kimlik
sorununun çözümü, bilgi teknoloji-
lerinin paylaşımı olarak öne çıkmakta. 

Alınan kararların başında, eko-
nomik alandaki işbirliği geliyor. Buna
göre Türkiye ve Yunanistan arasındaki
ticaret hacminin 2015 yılına kadar

10 milyar dolara çıkarılması plan-
lanıyor. İşte bu nedenle Samaras,
yanına 120 tekelci işadamını da alarak
Türkiye’ye geldi. 10 Milyar dolarlık
ticaretten kimlerin faydalanacağı açık
değil mi?

Yoksullukla boğuşan Türk ve
Yunan halkları, bu anlaşmalarda
neden yok acaba? Onların sosyal
yaşamları, ekonomik yaşamları, ma-
aşları, sigortaları için neden işbirliği
yapılmıyor, neden kararlar alınmıyor? 

Neden karşılıklı işbirliği, ortak
ve çok zengin bir coğrafyada yaşayan
iki komşu halkın gelecekleri için
oluşturulmuyor?

Çünkü Erdoğan ve Samaras te-
kellerin temsilcileridirler. Onları il-
gilendiren tekellerin çıkarlarıdır. Bu
nedenle halkların sorunlarının çözümü
noktasında değil, tekellerin ticaret
hacminin genişlemesi yönünde ka-
rarlar almaktadırlar. 

Erdoğan ve Samaras hükümetleri
açıklamalıdır; 10 milyar dolarlık ti-
caretten kimlerin payına ne düşe-
cektir? 10 milyar dolar kimlerin ka-
sasına akacaktır? Hangi şirketlerin
sermayeleri genişleyecektir? 

Hangi şirketler hangi yatırımları
yapacaktır?

Ya da açıklayın, 10 milyar dolarlık
ticaretten Türk ve Yunan halklarına
ne düşecektir?

Bitmeyen Terör 
Demagojisi ve 
Devrimcilere Karşı 
Saldırı Planları

Türkiye yıllardır Yunanistan’a
“Teröre destek veriyor” diyerek, Yu-
nanistan’ın devrimcilere kapılarını
kapatmasını; devrimci, demokrat,
yurtsever insanları iade etmesini is-
tedi. Bunda da her zaman terör ede-
biyatına sarıldı. 

Son zamanlarda yine, artan silahlı
devrimci eylemler karşısındaki aciz-

l i -
ğinin sonucu ola-
rak, “Yunanistan’da eğitim görü-
yorlar, Yunanistan’dan giriş yapı-
yorlar, Lavrion kampı terör örgütünün
eğitim kampı” gibi demagojilerle,
birincisi; devrimci eylemler karşı-
sındaki acizliklerinin üstünü örtmeye,
ikincisi; yurtdışında AKP iktidarının
faşist yüzünü teşhir eden demokratik
kurum, kişi ve faaliyetlere ve siyasi
mültecilere karşı bir saldırı başlatmaya
çabalamaktadırlar. 

İki ülke arasındaki “teröre” karşı
işbirliği anlaşmalarının temelinde de
devrimci demokrat kurumlar ve bun-
ların AKP iktidarının faşist yüzünü
teşhir eden faaliyetleri vardır.

AKP iktidarı Lavrion Kampı’nın
askeri bir kamp olmadığını, şehrin
göbeğinde, barınma olanağından yok-
sun çocuklu ailelerin kaldığı bir kamp
olduğunu çok iyi bilmektedir. Bunu
isteyen herkes gidip yakından göre-
bilir. Bu kamp BM çatısı altında hiz-
met veren bir kamptır. 

Sorunun esası, terör demagojisine
başvurarak, devrimciler üzerinde bas-
kı oluşturmak ve Türkiye’ye iadesini
sağlamak. Son zamanlarda İnterpol
aracılığı ile çıkarılan arama kararları
da bunun göstergesidir. Hatırlanacağı
üzere yakın zamanda devrimci Nevzat
Kalaycı’nın aynı yöntemle Türkiye’ye
iadesi istenmiş, devrimcilerin yap-
tıkları kampanyalar ile bu talebin
yasadışılığı deşifre edilerek
Kalaycı‘nın iadesinin reddi sağlan-
mıştı. Türkiye Devleti, bunu bir
saldırı politikasına çevirmek iste-
mektedir. 

Yunanistan Devleti İle AKP İktidarı Tarafından Yapılan
Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı Halkların Değil,

Tekellerin Toplantısıdır!
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Türkiye Faşizmi kendisinin teş-
hirinden rahatsızdır. Faşist yüzünün
teşhir edilmesi, Erdoğan’nın gelişen,
demokratikleşen ülke maskesini dü-
şürmektedir. Bu nedenle de, demo-
kratik kurumları ve bu kurumlarda
demokratik faaliyetler yürüten dev-
rimcileri, terör demagojisi ile hedef
göstermeye ve faaliyetlerini engel-
lemeye çabalamaktadır. 

Sonuç olarak; Türkiye ve Yuna-
nistan arasındaki “terör” anlaşması
devrimci demokratlara, demokratik
kurum ve faaliyetlere ve de siyasi
mültecilere karşı bir saldırı kampan-
yasının ilk adımıdır.

Sorunun bir başka boyutu da
siyasi iltica talebinde bulunan Tür-
kiyeli devrimcilerin kimlik bilgilerinin
Türkiye’nin eline nasıl geçtiğidir.
1951 Cenevre anlaşmalarına göre,
siyasi iltica talebinde bulunan ki-
şinin, can güvenliği dolayısıyla
kimlik bilgilerinin saklı kalması
zorunludur. 

Yunanistan devleti, Türkiyeli dev-
rimcilerin kimlik bilgilerinin Türkiye
Devleti’nin eline nasıl geçtiğini açık-
lamalıdır. Bu siyasi iltica talebinde
bulunan insanların can güvenliğini
tehlikeye atmaktır. Ayrıca Yunanistan

devleti bilmelidir ki, bu durumdan
zarar görecek her devrimci için so-
rumlu ve suçlu durumuna düşecektir.
Yunanistan devleti 1951 Cenevre an-
laşmalarına bağlı kalmalıdır. 

Sorunları Yaratanlar 
Çözüm Getiremezler

Toplantı sonrasında yapılan ortak
basın açıklamasında konuşan Erdo-
ğan, Kıbrıs sorununa dair yaptığı de-
magojilerin ardından, “Batı Trak-
ya’daki soydaşlarımız, aynı şekilde
Türkiye’deki Rum vatandaşlarımız,
her iki ülke arasındaki bir dostluk
köprüsünün ifadesidir” ifadelerini
kullandı. 

Sanki bu halklar yıllarca kendi
kendilerine düşman olmuşlar. Sanki
bu halklar arasındaki düşmanlaşmayı
yaratanlar kendileri değillermiş. 

Soruyoruz, yıllarca Anadolu top-
raklarında yaşayan bu halklar nasıl
düşmanlaştırıldılar? Anadolu’da,
Trakya’da karşılıklı olarak katlettik-
lerinizi, mallarını yağmaladıklarınızı
açıklayın. 

Açıklayın, düne kadar gavur de-
dikleriniz, nasıl bir dostluğun ve kar-
deşliğin garantisi oldular? Bu köprü
nasıl ve hangi çıkarlar çerçevesinde

kuruldu?

Kıbrıs halkları, yıllarca sizlerin
garantörlüğünde düşman ilan edil-
mediler mi? Kıbrıs, sizlerin ve İngiliz
ağababanızın garantörlüğünde ikiye
bölünmedi mi? Kıbrıs’ta askeri yı-
ğınağı kim yaptı?

Selanik’te, Atatürk’ün evini bom-
balayıp, Türkiye’de katliam yapanlar
sizin istihbarat örgütünüz değil miydi?
Bugün kol kola, el ele veren  ve kar-
deş olan o istihbaratçılarınız bu güne
kadar, iki halka karşı daha ne saldırılar
yaptılar açıklayın.

Karşılıklı olarak Ege sahillerindeki
orman yangınlarını açıklayın.  Açık-
layamazsınız, çünkü tüm bu sorunları
yaratanlar sizlersiniz. 

Türkiye ve Yunan 
Halkları!

Halkların sorunları ancak halk
iktidarında çözülür. Bugüne kadarki
tüm sorunlarımızın sorumlusu olan
tekellerin iktidarları bizim sorunla-
rımızı çözemezler. Sorunlarımızın
çözümü kendi ellerimizdedir. Bunun
için emperyalizme ve işbirlikçi ikti-
darlarına karşı örgütlenmeli ve mü-
cadele etmeliyiz.

İstanbul-Esenyurt
Cepheliler, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine yönelik

feda eyleminde şehit düşen Alişan Şanlı’yı selamlamak
amacıyla 5 Mart günü Esenyurt’ta yazılama yaptılar.

Esenyurt Yenikent, Yeşilkent mahallelerine “Alişan
Şanlı Ölümsüzdür Cephe” , “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim Cephe”, “Polisler Hepinizin Sonu Mücahit Daştan
Gibi Olacak DHKP-C”, “Umudun Adı DHKP-C” olmak
üzere 5 ayrı yazılama yapıldı. Ayrıca Esenyurt’un çeşitli
yerlerine de 15 tane “CEPHE”, “DHKC”, “DHKP-C”
imzaları atıldı.

İstanbul-Sarıgazi
6 Mart günü İnönü ve Atatürk Mahalleleri ile birçok

merkezi yere Cepheliler
tarafından yazılama ya-
pıldı. 20 adet Cephe, 4
adet DHKP-C ve 4 adet
“Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim / Cephe” yazıla-
maları yapıldı.

Alişan Şanlı Ölümsüzdür!
9 Mart’ta saat 16:00 civarında, İstanbul Gülsuyu-

Gülensu Mahallesi’ndeki Engin Çeber Halk Kütüpha-
nesi’nin kapısı zorlandı ve camları kırıldı. Çeteler,
Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği’nden sonra Engin
Çeber Halk Kütüphanesi’ni hedef aldı. 

Saldırı tamamen polisin yönlendirmesiyle, kütüphane
çalışanının, Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı
nedeniyle orada bulunmaması fırsat bilinerek yapıldı.
Çeteler, halkın camlara çıkıp tepki göstermesinin
ardından kaçtılar. 

Bu saldırıların AKP’nin uşakları polisler ve mahal-
ledeki uyuşturucu satan çeteler tarafından yapıldığını
belirten Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği, “AKP uşağı
işkenceci katil
polis ve birlikte
çalıştığı uyuştu-
rucu çetelerin bu-
nun bedelini öde-
teceğiz!..” açık-
lamasında bulun-
du.

Çeteler Halka Hesap Verecek!
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 Avusturya
İnnsbruck şehrinde, Museum’un

önünde Türkiye’de yapılan hukuk dışı
baskınlara karşı Anadolu Kültür Mer-
kezi tarafından 9 Mart günü eylem
yapıldı. Yapılan açıklamada “AKP,
dünyanın en büyük teröristi Ameri-
ka'nın yetiştirmesidir. Asıl terörist
AKP'dir” denildi.  “Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz”, “Bizi Bitirmek İçin Tari-
hi Yok Etmeniz Gerekiyor, Çünkü Ta-
rihi Biz Yazdık” pankartları açılan ey-
lemde, “Katil ABD, İşbirlikçi AKP”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları
atıldı.

 Almanya 
Mannheim şehrinde, AKP’nin

devrimci kurumlara yönelik baskın-
larına karşı 3 Mart günü SUSMA-
YACAĞIZ adı altında bir dayanışma
gecesi düzenlendi. 

Yerel sanatçılardan Akın Demir-
cioğlu ve Ekrem Sümbül gruplarıy-
la birlikte Anadolu’dan ezgiler sun-
dular. Yeşiller Partisi Federal Mil-
letvekili Avukat Memet Kılıç ise
Almanya’daki avukat örgütlenmesi-
nin baskınlarla ilgili açıklamasını
okuduktan sonra, yaşanan hukuk-
suzlukları eleştirerek, dayanışmanın
önemine vurgu yaptı. Söz sırası ken-
dilerine gelen Anadolu Gençlik’ten
bir temsilci ise Dev-Genç’in direnme
geleneğinden bahseti. Güneş Tiyat-
rosu’nun oyunlarıyla, İbrahim Kıla-

vuz’un da şiirleriyle destek verdiği
dayanışma gecesinde, Emekçi, Zey-
nel Aba ve Cihan Özkaya da türkü-
leriyle yer aldılar. 

AABF yönetim kurulu üyesi Dr.
Hüseyin Akpınar da konuşmasında
sistemin toplumsal muhalefete ta-
hammülünün olmadığını söyledi.
MLPD temsilcisi enternasyonal da-
yanışmanın önemine vurgu yaptı.
Anadolu Federasyonu başkanı Lati-
fe Adıgüzel AKP’nin faşist yüzünü
bir kez daha ortaya koyduğunu, ça-
renin ise direnmekten ve her alanda
örgütlenmekten geçtiğini söyledi.
Son olarak sahneye Avrupa’da bu-
lunan Grup Yorum elemanları çıktı. 

AKP'nin Saldırılarına Karşı
Direnmeli ve Hesap Sormalıyız

Av ru pa’da

Venezülla Devlet Başkanı Hugo
Chavez’in hayatını kaybetmesinin ar-
dından 13 Mart’ta yazılı açıklama ya-
pan Yunanistan Halk Cephesi, “Baş-
ta Venezuela halkı olmak üzere tüm
Latin Amerika halklarının acısını
paylaşıyoruz. Chavez yarattığı de-
ğerlerle dünya halklarının emperya-
lizme karşı mücadelesinde hep ya-
şayacaktır ve Latin Amerika halkla-
rının önünde bayrak olacaktır” dedi.

AKP’nin devrimcilere saldırısına karşı İngiltere Halk Cephesi 12 Mart’da
bir dayanışma gecesi düzenledi. Anadolu Halk Kültür Merkezi’nin (AHKM)
düzenlediği gece saygı duruşuyla başladı.
İlk olarak AHKM bünyesinde çalışma yapan müzik grubu sahne aldı. Ar-

kasından Meryem Altun Halk Sahnesi kısa bir şiir tiyatrosu sundu. 
Uluslararası Halkoyunları Ekibi’nin gösterisi coşku kattı. Halk ozanı Eren-

soy Akkaya  Anadolu türküleri ve deyişler söyledi
Grup Yorum’dan İnan Altın sahneye davet edildi. Altın, süreci, AKP’nin

saldırılarını, yalanlarını ve gözaltında yaşadıkları işkenceleri halkla paylaş-
tı. Niyazi Koyuncu alkışlarla, karşılandı. Dinleyenlere karadeniz halklarının
acısını, coşkusunu ve direncini taşıdı. 

Saat 18.00’de başlayıp 22.00’de biten dayanışma gecesine 700 kişi katıldı.

Yunanistan Halk Cepheliler, Yunanistan’da politik mülteci olan Türkiyeli dev-
rimcilere yönelik artan gözaltı ve tutuklamalara karşı kampanya başlattı. 

Son bir ayda, içlerinde bir Halk Cepheli’nin de olduğu 4 kişi, haklarında İn-
terpol tarafından arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu hukuksuz
uygulamalara karşı Halk Cepheliler “Türkiyeli Devrimcilere Yönelik Baskı ve
Tutuklamalara Hayır! - Hiçbir Politik Mülteci Türkiye Faşist Devletine İade Edi-
lemez!” sloganıyla bir kampanya başlattılar.  

8 Mart’ta,  çeşitli sol örgütlerin katılımıyla kurulan “İnsan Hakları, Demo-
kratik Hak ve Özgürlükler Komitesi Girişimi”nin toplantısına katılan Halk Cep-
heliler, toplantıda konuya ilişkin bir bilgilendirme konuşması yaptılar. Bu top-
lantının bitiminden sonra, Atina Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bazı sol ör-
gütlerin oluşturduğu “Binlerin Girişimi-Kriz Döneminde Faşizm ve Cevabımız”
oluşumunun toplantısına katılarak bildiri dağıtıldı ve Türkiyeli devrimcileri sa-
hiplenme çağrısı yapıldı.

Chavez Halkının
Geleceği İçin Yaşadı

ve Ölümsüzleşti

Susmadık Susmayacağız, Dayanışmayı
Büyüteceğiz

Hiçbir Politik Mülteci Türkiye Faşist Devletine İade Edilemez!

Avusturya merkezli, sendika
haberlerine yer veren, www.la-
bournet.at adresinde yayın yapan
site, tutuklu KESK’lilerin ser-
best bırakılmasını talep eden bir
form hazırlayarak; Başbakan Er-
doğan’a gönderilebilmesi için
http://www.labourstartcampa-
igns.net sitesinden yayınladı.

Tutuklu Emekçilere
Uluslararası
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“Canlı bomba” diye lanse edilerek hedef gösterilen
Sevtap Türkmen ve Hasan Biber'in, Mersin’de yaşayan
aileleri, 8 Mart günü eylem yaptılar. 

“Yakınlarımızı Size Katlettirmeyeceğiz!” yazılı pan-
kartın açıldığı eylemde Sevtap Türkmen'in abisi Murat
Türkmen kardeşinin hedef gösterildiğini, amacın hedef
gösterilen kişilerin sokak ortasında infaz edilmelerine or-

tam hazırlamak olduğunu açıkladı.

Hasan Biber'in kızı Cansu Biber de, babasını anlattı.

Ardından Hasan Biber'in şiirini okudu. 22 kişinin katıl-

dığı eylem “Gözaltılar, Baskılar, Tutuklamalar Bizi Yıl-

dıramaz!”, “Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!” ve “Yaşa-

sın Devrimci Dayanışma!” sloganları atılarak sona erdi.

Afişe Edilen Yakınlarımızın Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Almanya'nın Backnang şehrinde 10 Mart günü çıkan yangında 8 insanımız
öldü. 8 insanın yanarak ölmesinin sorumlusu Alman devletidir. Derme çatma,
ahşaptan, ısıtma sistemi dahi olmayan bir evde yaşamaya mahkum edilen in-
sanlarımızı yakan emperyalizmin çürümüş düzenidir. 

Anadolu Federasyonu, Türkiyelilere yönelik ırkçı saldırıların sıkça yaşandığı
Almanya’da yaşanan bu son yangınla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açık-
lamada, yangınların hep yoksulları bulduğu belirtilerek, itfaiyenin alarmdan an-
cak 7 dakika sonra geldiği; suyunun bittiği ve nehirden su çekmek zorunda kal-
dıkları anlatıldı. 

Mannheim Anadolu Dayanışma Evi de 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Irk-
çılığa, aşağılanmaya, yabancı düşmanlığına, eğitimde, sağlıkta, konutta hep en
kötülere mahkum edilmemize karşı birleşelim, örgütlenelim, mücadele edelim”
çağrısında bulundu.

Yunanistan Halk Cephesi de “Almanya'da İnsanlarımızı Yakan Emperya-
lizmdir” başlıklı açıklamasında, “Almanya suçludur. Çünkü Almanya’da yüz-
lerce evin kundaklamasına rağmen, açılan soruşturmaların hiçbiri sonuçlanma-
mış ya da sonuçlar halka açıklanmamıştır.” açıklamasında bulundu.

 İngiltere
İngiltere’nin Coventry şehrinde 9 Mart günü

Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde F
Tipi Film gösterildi. 65 kişinin katıldığı gösterimde
Grup Yorum elemanı İnan Altın ve Niyazi Koyuncu
da beraber küçük bir konser verdiler.

 İskoçya
F Tipi Film 10 Mart günü Glasgow şehrinde gös-

terildi. Glasgow Alevi Kültür Merkezi ve Cem-
evi’nin (GAKMC) organize ettiği 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü programına Grup Yorum ele-
manı İnan Altın ve Niyazi Koyuncuda katıldı.

Backnang’da Diri Diri Yanan 8 İnsanımızın
Hesabını İstiyoruz!

 Hollanda
Amsterdam’da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yapılan

yürüyüşle kutlandı. Halk Cephesi yürüyüşe “SABO’NUN YO-
LUNDAYIZ” pankartıyla katıldı. Program, Hollanda Türkiyeli İş-
çiler Birliği’nde yapılan bir konuşmayla devam etti. Konuşmada 8
Mart’ın anlamı ve düzen tarafından nasıl içinin boşaltıldığı anlatıldı. 

 Avusturya 
Viyana'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle,

Anadolu Federasyonu'nda bir program düzenlendi. Programda 8
Mart’ın tarihi kısaca anlatıldı. Devamında kadın şehitlerimizden
Ayçe İdil Erkmen, Şenay Hanoğlu, Sevgi Erdoğan, Gülsüman Dön-
mez, Fintöz Dikme ve Nurhan Azak anlatıldı. Gülsüman için “İşte
Gidiyorum Çeşmi Siyahım” türküsü söylendi.

Programa konserle devam edildi. Salonda kadın şehitlerimi-
zin fotoğrafları ile “Devrime Meşale Bizim Kadınlarımız”, “Ka-
dınlar Mücadeleyle Özgürleşecek Devrimle Kurtulacak; Sa-
bo'nun Yolundayız Halk Cepheli Kadınlar” pankartları asıldı.

 Almanya
Almanya’nın Wuppertal şehrinde, 10 Mart’ta bir program ger-

çekleştirildi. Programda, dünyadan ve ülkemizden kahraman ka-
dınlarımızı anlatan bir metin okundu.  Mesude Demirel de bir ko-
nuşma yaptı. 

Sabo’nun YolundayızF Tipi Film Tecrit Gerçeğini Ülke
Ülke Anlatmaya Devam Ediyor

Alişan Şanlı, Berlin'de düzen-
lenen bir yemekte anıldı. Alişan
Şanlı'nın dostları, yoldaşları; şe-
hitliğinin 40. günü nedeniyle Yorum
Kültür Evi'nde bir yemek düzenledi.
Programda,  Alişan'ın ailesine ve
yoldaşlarına hitaben yazdığı mek-
tuplar okundu, sohbetler edildi.
Anma yemeği hep birlikte söylenen
“Bize Ölüm Yok” marşıyla bitiril-
di. Köln’de de,  Hansaring semtinde
duvarlara “Alişan Şanlı Ölümsüz-
dür", "DHKP-C", "Dev-Genç",
"DHKC", "DHKP-C” yazılamala-
rı yapıldı.

Alişan Emperyalizme
Karşı Mücadele
Çağrısı Yapıyor

Anadolu Federasyonu'nun Irkçılığa karşı baş-
latmış olduğu kampanya Berlin'de de devam ediyor.
Berlin Anadolu Federasyonu çalışanları, kampan-
ya çerçevesinde 2 ve 3 Mart tarihlerinde bildiri da-
ğıtıp, imza topladılar. Ayrıca 30 iş yerine de “Şeh-
rimizde Nazi İstemiyoruz” yazılı afişler asıldı.

Irkçılığa Karşı Omuz Omuza
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KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Hazıra konmak
Hiçbir emek harcamadan, çaba göster-
meden başkasının emeği ile ortaya çık-
mış olan şeyden yararlanmak.

Deyimler

Kara kara kazanlar

okuyanlar yazanlar

dünya güzel bir kitap

okumayan az anlar

Vuruşkan Bir Şahandır
Umut

Tuzağa düşmüş bir ceylanın
bakışındaki hüzün değildir umut
Kınalı keklik gibi ürkek
bir kuş da değildir
Ne yalvar yakar olmuştur
zulmün pençesinde
ne de düşürmüştür
kırların ve türkülerin
onurunu yere
Baharda bir tomurcuk
gibi patlayan öfkedir umut
barajını yıkan bir ırmaktır
açılır serpilir
ve büyür kıyısında sevda
Emzirir aşkı
emzirir ve büyütür gül nakışlı
sabırlardan
Ferhat'ın direncini
bin yılların sabır taşını çatlatıp
açar bin yılların kapısını
Düşmana dönük
bir mavzer gibidir umut
yaratır tetik ve parmak
en gürbüz çocuğunu tarihin

Ahmet Telli

Çözülmez denilen her sorunun mutlaka
bir çözümü vardır. Dağın büyüklüğü
gözümüzü korkutmamalı.

Atasözü

Mani

Temel, Dursun, İdris ağaç dik-
meye karar vermiş ve aralarında
görev paylaşımı yapmışlar. Temel
ağaçları getirecek, Dursun çu-
kurları açacak ve İdris de çukur-
ları kapatacaktır. Ertesi gün bu-
luşmak üzere sözleşirler. 
Ertesi gün, çukur açıp kapatan
Dursun'la İdris'i gören bir köylü
"Ha uşağım ne yapaysunuz" de-
yince, "Ağaç dikeyruz" derler. 
Köylü şaşırır, "hani ağaç" der. 
"Temel ağaçları getirecekti, gel-
medi, biz de işimizden kalmaya-
lım dedik." 

Fıkra

Şiir

Dağ ne kadar yüce olsa,
yol üstünden aşar... 

Umut Çocuk Öykülü Boyama Kitabı,
Renkleri Siz Seçin, Siz Boyayın

Bir İnsana Köpekmiş Gibi
Davranılsa da, O İnsan

Havlamak Zorunda Değildir

(Tupamarolar kitabından)

Özlü Söz



Devrim bayrağını
dağlarda dalgalandıran,
sosyalizm umudunu köy-
lülere taşıyan Cephe ge-
rillasıydılar. 28 Mart
2004ʼte Dersim'in Hozat
İlçesi yakınlarında Kinzir
Ormanlarıʼnda, oligarşi-
nin askeri güçleri tara-

fından katledildiler.

Hıdır DEMİR, Dersim Çemişgezek Paşacık Köyüʼndendi. Örgütlü
mücadeleye 1993'te katıldı. İstanbul'da Seher Şahin Silahlı Propaganda
Birliği'nde yer aldı. 1995'te kır gerillasına katıldı. Ekip komutanıydı. 

Haydar BOYRAZ, Sivas Gürün Telin doğumludur. 1994'te devrim-
ci harekete sempati duymaya başladı. Örgütlü bir devrimci olduktan son-
ra İstanbul İkitelli bölgesinde çalıştı. 1997 Eylül'ünde gerilla birliğine ka-
tıldı.

Erhan KÖKDEMİR, Elazığ Sivriceliʼydi. 1994ʼte Gebze Liseli DEV-
GENÇ içinde yer aldı. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Bir süre İstanbul
Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan, Mayıs 1998'de gerillaya ka-
tıldı.

Büyük direnişin bayraktarlarından biriydi. 8. Ekipte Ölüm
Orucuʼna başladı. 330 gün açlığa ve zulme karşı direni-
şini sürdürdü. 26 Mart 2003ʼte kaldırıldığı Numune Has-
tanesiʼnde, zorla müdahale işkencesi altında şehit düştü.

Yusuf, 16 Ekim 1971 İskenderun doğumluydu. Onun
devrim ve sosyalizm yürüyüşü, 1995ʼte Dicle Üniversite-
si Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken başladı. Gözal-
tılar, işkenceler yaşadı. 1998ʼde illegal alana geçti. Son ola-
rak Akdeniz Silahlı Propaganda Birlikleriʼnden birinin ko-

mutanıydı. 2000 Ağustosʼunda tutsak düştü ve Ceyhan Hapishanesiʼne ko-
nuldu.

Yoldaşlarıyla birlikte 19 Aralık Operasyonuʼnda katliamcılara karşı di-
rendi. Sonrasında ne F Tipleriʼnin hücreleri ne de başka bir şey, Oʼnu di-
renişinden döndüremedi. Büyük direnişin şehidi olarak ölümsüzleşti.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Bu düzende attığım her adım, soluduğum her nefes
devrimci olmamın nedenidir. Devrimci olmasaydım

kendime o zaman şaşardım aslında. Her şeyi görüp de
susmak, bilip de değiştirmek için harekete geçmemek

zaten yaşamak demek değildir.” 
Yusuf ARACI23 Mart - 29 Mart

1993ʼün 24 Mart
gecesi, İstanbul Bah-
çelievlerʼde üç Dev-
rimci Sol kadrosunun,
komutanının bulundu-
ğu bir ev kuşatıldı. Tes-
lim ol çağrılarına ce-
vapları tek bir cümley-
di: “Devrimci Solcular

Teslim Olmaz!”

Farklı alanlarda görevli olmaları-
na rağmen, devrimci hareketin karşı
karşıya olduğu darbe ihanetini alt et-
mek için bu evde bir araya gelmişler-
di. Kuşatıldıklarında; uzun devrimci
geçmişlerine, misyonlarına yakışır
tarzda sürdürdükleri 4,5 saatlik ça-
tışmayla direniş geleneğimize altın bir

sayfa ekleyerek ölümsüzleştiler.

Recai, Karadeniz Bölgesi Sorumlusu; Yalçın Ar-
kan, Ege Bölgesiʼnde gerilla birliğini örgütlemekle gö-
revli; Avni, Sivas Tokat Dağlarıʼnda komutan yardımcısı
idi. 12 Eylül öncesinden başlayarak birçok alanda so-
rumluluklar üstlendiler. FTKSMEʼlerde, SDBʼlerde
savaştılar. Yıllarca süren tutsaklıklar yaşadılar ve tah-
liyeler veya firar eylemleriyle dışarıya çıktıklarında, kav-
gayı kaldıkları yerden sürdürdüler.

Devrimci hareketin bir taraftarıydı.
Adana doğumluydu. Fedakar, coşkulu
ve paylaşımcı bir emekçiydi. Yurtdışında
devrimci mücadelenin içinde yer aldı.
Şehitleri anma hazırlıkları içindeyken,
25 Mart 1997ʼde beynindeki habis bir ur
nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Dürüstlüğüyle, devrimci saflığıyla, mütevazılığıyla onu
hep örnek alırdık. Çok konuşmazdı. Yerinde ve özlü konuşur,
daha çok dinlerdi. Bacaklarının kemik yapısı bozuluyordu. Bunu
hiçbir zaman kendisi için engelleyici faktör olarak görmedi. Fi-
ziki ve iradi olarak çok güçlü idi. Kampın su ihtiyacını tanker-
le taşıyarak karşılıyorduk. Avni abi ciple su getirirdi. Tankeri cip-
ten ayırıyordu. Tekerleğin önündeki taş kaydığı için, tankeri tut-
maya çalıştı. Bizi çağırmıyor, tek başına yerine koymaya ça-
lışıyordu. Zorlanıyor ama bırakmıyordu. Biz fark edip yanına
gittiğimizde ona çok kızdık. Kendisini yaralayabileceğini söy-
lediğimizde o utangaç gülüşü ile yapabileceğini söyledi. 

Ona çok saygı duyuyorduk. İnsanlara karşı çok saygılı idi
ve itinalı yaklaşırdı. Onun askeri yeteneğine hayran kalıyorduk.
Topografya, fizik bilgisini bizlere aktarırken, pratikte gösterirken

çok alçak gönüllülükle yaklaşırdı. Onun nişancılığı, sakinliği,
soğukkanlılığı tatbikatlarımıza da yansıyordu. Bir tatbikatta ro-
ketle bir hedefi nişan aldığı yere isabet ettirerek tahrip etmişti.

Hepimiz çok coşmuştuk. O anki sevincimizi ona bir demet sarı-
kırmızı çiçek vererek ifade etmeye çalışmıştık. Çok utanmış ve
sıkılmıştı. Öne çıkarılmaktan, övgü almaktan çok sıkılırdı. Bu
tür şeylerden hoşlanmazdı.

İradesini ve gücünü sonuna kadar zorlardı. Eğitimimizin
önemli bir parçası olan sporun sonlarına doğru hepimiz çok zor-
lanırdık. Bir keresinde kendisini çok zorladığını fark ettim. Buna
rağmen bırakmıyordu. En sonunda kötüleşti. Ama kendisini to-
parlar toplamaz spora devam etti. Hepimize ders olmuş ve ya-
şantısı ile öğretmişti yine.

Böylesi insanlara, komutanlara, yöneticilere sahip olmanın
bizim için ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Kısa bir süre
sonra şehit olduklarını öğrendiğimizde yoldaşlarımız, önder-
lerimiz, savaşçılarımız kısaca canlarımız alınmıştı bizden. Ar-
kalarında koca bir aydınlık bırakarak.

Onları tanımaktan mutluluk duyuyorum. Yüzlerindeki aydınlık;
dinginlikleri, güleç yüzleri, sevgi dolu gözleri hep gözümün önün-
de. Onları düşünürken geleceğin komünist insanlarının yürü-
yüşünü görüyorum. Açık, dürüst, yalın, duyarlı, sevgi dolu, na-
muslu, cesur ve ülkesine, insanlarına ölümüne sevdalı...

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Avni TURAN’ı
Anlatıyor: “İradesini ve gücünü
sonuna kadar zorlardı”

Cahit ÇİFTECİ

Avni TURANRecai DİNÇEL

İbrahim Yalçın
ARIKAN

Yusuf ARACI

Hıdır DEMİR Erhan KÖKDEMİRHaydar BOYRAZ


