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Almanya’da 9’u Türk 10 Kişinin Katledildiği NSU
Irkçı Nazi Katliam Davası Başladı!

IRKÇILIK KAPİTALİZMİN ÇOCUĞUDUR!
KATİL ALMAN DEVLETİDİR!

7 yıl boyunca farklı şehirlerde aynı silahla 10 in-
sanımız öldürüldü

Aynı silah olmasına rağmen cinayetler arasında
bir bağ kurmadılar! Ölenlerin aileleri suçlandı!

Nazilere Alman istihbaratının özel kimlik hazır-
ladığı açığa çıktı!

Dava dosyaları ve deliller Adalet Bakanlığı tara-
fından imha edildi!

Zschape'ye hapishanede ve mahkemede bir katil gibi değil, bir kah-
raman gibi davranılıyor!

MÜNİH MAHKEMESİ’NDE YARGILAMA BİR ŞOV'DUR! 
GERÇEK SUÇLULAR YARGILANSIN! ADALET İSTİYORUZ!

AFFETMEYECEĞİZ, UNUTMAYACAĞIZ! 
DİRİ DİRİ YAKTIĞINIZ İNSANLARIMIZIN 

HESABINI SORACAĞIZ!

Katliamcı AKP’den Hesabını Soracağız!
1 Mayıs Alanı’nda Şehitlerimizin Kanı Var!

1 Mayıs Alanı’nı Halka Kapatmaya 
Gücünüz Yetmez!

Faşist AKP’nin 1 Mayıs Terörü:Faşist AKP’nin 1 Mayıs Terörü:
İki Halk Cepheli Meral Dönmez ve Fehmi Oran Meşe, Lise Öğrencisi DilanÖğrencisi Dilan
Alp, Üniversite Öğrencisi İbrahim Akın ve Serdar Gül Polisin Nişan Alaraksin Nişan Alarak

Ateş Etmesi Sonucunda Başından Vurularak Ağır Yaralandılar! ralandılar! 
72 Kişi Gözaltına Alındı... Yüzlerce Yaralı...
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

“(...) Gerçek bir önder bırakın yoğun

devrimci potansiyelin olmasını hiçbir

ilişkinin, hiçbir olanağın olmadığı

koşullarda dahi yaşamanın ve kitlelere

ulaşmanın yolunu bulan insandır.

Nasıl sorusunun reçetesi yoktur.

Bunun cevabı devrimci inanç,

yaratıcılık, disiplinli olmak ve engin bir

halk sevgisidir”



İİ ç i n d e k i l e r
37 Devrimci Memur Hareketi:

70’in üzerinde devrimci
memur  neyle suçlandığını
bilmeden tutuklu!

39 Deniz, Hüseyin, Yusuf
savaşımızda yaşıyorlar

40 Hasta tutsaklarımızı zulmün
hücrelerinde bırakmayacağız

42 Adalet İstiyoruz:
Kar maskeli “ileri demokrasi”,
helikopteri ile okula indi

44 Emek Haber: Faşist AKP’nin
polisleri Taksim’de direnen
işçilere saldırdı 

46 Komünist emlakçı TKP isim
hırsızlığına devam ediyor

48 “IMF’ye borcun silindiği”
yaygarası bilindik
AKP sahtekarlığıdır

50 Avrupa’daki Biz: Irkçılık
kapitalizmin çocuğudur!
Katil Alman Devletidir!

52 Avrupa’da Yürüyüş: Almanya’da

Nezif Eski için direniş çadırı...

56 Yitirdiklerimiz

58 Gomedi’den

59 Öğretmenimiz

SAVAŞTA YERİMİZİ ALALIM
SAVAŞIMIZI BÜYÜTELİM

23 Devrimci Okul:
Sınıfsal Bakmak -2

26 Sanatçıyız Biz: Sanat
Cephesini güçlendirelim -1

28 Cepheli: Cepheli yetinmez
savaşan yetinmez

29 Emperyalizm sömürü düzeni
sürsün diye Bangladeş’te
işçileri katletti! AKP, yağma
ve talan düzeni sürsün diye
1 Mayıs’a saldırdı!

31 Özgür Tutsaklardan: Sürgün
sevkler AKP’nin acizliğidir

32 Halkın Hukuk Bürosu:
Yasadışı takip ediliyoruz
ve izleniyoruz

33 Sınıf Kini: Bizler, düşmanda
olmayan bir hazineye,
adalet duygusuna sahibiz
adaletimizin meşruluğu halktır

34 Röportaj: Kazova
işçileri direnişi anlatıyor:
Tüm haklarımızı alana
kadar direnişimiz sürecek

36 Devrimci İşçi Hareketi:
Taksim 1 Mayıs Alanı’dır,
halkın belleğinden
silemediniz, silemeyeceksiniz

8 Faşist AKP’nin 1 Mayıs terörü

9 1 Mayıs 2013’te AKP faşizmine
karşı halk sokak sokak direndi
her tarafta Cepheliler vardı

14 AKP Taksim’i “yasaklamış”
tüm yasaklarınız hükümsüzdür
2014’te yine Taksim’deyiz 

17 Karşınızda marjinaller yok
halk var! Halkı faşist
terörünüzle bitiremezsiniz!

19 Tarih hırsızı AKP

20 Taksim 1 Mayıs Alanı’dır

halka aittir!
21 AKP’ni̇n “Akil İnsanlar

Komi̇syonu”ndaki KESK
Başkanı Lami Özgen, hala
AKP’nin ‘çözüm’üne hizmet
mi edeceksin?

22 Gençlik Federasyonu’ndan:
Emperyalizmin yaratmak
istediği gençlik olmayacak
haklarımız için savaşacağız!

4 Savaş ve sürecin kadroları -2

12.05.2013 Pazar - 
Grup Yorum’a Özgürlük
Yer: İdil Kültür Merkezi
Önü- Saat:14.00

****
13.05.2013 Pazartesi

Devrimci Annelere
Özgürlük!
Yer: Bakırköy Hapishanesi
Önü-Saat: 12.30

****
15.05.2013 Çarşamba

AKP’nin Saldırılarına
Karşı Adalet Nöbetindeyiz
Yer: İstanbul Adliyesi 
Saat: 12.30

Faşizmin Baskılarına
Karşı Her Cuma
19.00’da Taksim
Tramvay’dan
Galatasaray Lisesi’ne
Yürüyoruz!
Sanat Cephesi
Devrimci Avukatlar

****
Komplolarla

Tutuklanan Devrimciler
Serbest Bırakılsın! 
Her Salı Günü, 
Saat 13.00’da 
ADALET BAKANLIĞI
ÖNÜNDEYİZ!

Tutuklu KESK’li
Memurlar Serbest
Bırakılsın! Her
Cumartesi Saat 14.00’te
Ankara Yüksel
Caddesi’nde Eylem
Yapıyoruz!

****

İşten Atılan Emekçiler
Haklarını Almak İçin
Her Hafta Cumartesi
Günü Saat 19.00’da
Taksim’den Galatasaray
Lisesi’ne Yürüyor!

HALK CEPHESİ / EYLEM ÇAĞRISI



KADRONUN GÖREVİ KAD-
RO YETİŞTİRMEKTİR!

Kadronun mücadele içindeki en
büyük sorumluluğu yeni kadro-

lar yaratmasıdır. Bu sonuç alıcı bir
kadro politikası ve programla elde edi-
lir. Çok yönlü bir çalışmayı gerekti-
rir… Özellikle bugün kadrolarımızın
çoğu gençtir. Devrimci bir motivas-
yona sahip olmakla beraber yeterli bil-
giye, deney ve tecrübeye sahip de-
ğillerdir. Ciddi bir savaş sınavından
geçmemiş durumdadırlar. Halk ger-
çeğimizi tam bilince çıkartmamış-
lardır. Halkımızın yüksek fedakar-
lıklarını, yaşadığı acıları çok yakın-
larında hissetmemişlerdir. Böylesi
bir sorunumuz mevcuttur. Peki bu du-
rum karşısında ne yapmak gerekir?
Birincisi, eğitimi sürekli kılmak ve el-
den bırakmamak. İkincisi, moral de-
ğerlerimizi özümsetmek, deneyleri-
mizi çoğaltmak, gerçek olanı göste-
rerek sarılmasını sağlamak.

Günümüzün kadrosu, tarihimizin
tecrübesinden, geçmiş deney-

lerden, şehitlerimizden yeni ve genç
olduğuna bakmaksızın öğrenmelidir.
Tecrübesizim ve deneyimsizim demek
sürecimizin kadrosu olmama gerek-
çesini getirmez. Çünkü savaşımızın
genç ama öğrendiği, okuduğu her şeyi
deneyim ve tecrübeye kısa sürede
dönüştürecek, bir adım değil beş
adım öne çıkan kadrolara ihtiyacı var-
dır. Savaşın ve sürecin kadrosu olmak
bu yeteneği, ahlakı kazanmayı ge-
rektirmektedir. 

Milyonları örgütlememiz için
kadrolara ihtiyacımız var. Bu-

radaki asıl sorunumuz kadroları nasıl
yetiştireceğimiz ve halkla nasıl bir iliş-
ki kuracaklarıdır. Çünkü militan kad-
roların doğrudan halkla ilişki kur-
masını bilmesi önemlidir. 

Kadrolar, savaşımızı, geleceği-
mizi, sürecimizi örgütleyen mü-

cadelemizin mimarlarıdır. Çünkü P-
C’nin örgütleyicileri kadrolarıdır. Ör-
gütsel işlerliğimizin bir saat gibi ça-

lışması ve büyümesi için en önemli
güçlerdir. 

Peş peşe şehitler veriyoruz. En
kahramanlarımızı Alişan gibi,

Eyüp Beyaz gibi yiğitlerimizi uğur-
luyoruz. Çünkü P-C’li kadrolar ağzı
çok iyi laf yapan kürsü devrimcileri
değillerdir. Savaşın en önünde yer alır-
lar. En bilinçli, en politik ve en cesur
olanlarımızdır onlar. Hem cesurdur-
lar hem de doğru düşünürler. Cesaret
ve doğru düşünmek her daim için kad-
ro yenilenmesini beraberinde getirir.
Bu noktada kimin kadro, kimin sem-
patizan, kimin örgütlü-örgütsüz ol-
duğu ayrımını yapmamız gerekir. Bu
ayrımı yapmazsak doğallığında ör-
gütsel bir şekilsizlik ve karmaşa da or-
taya çıkar. Saflarımızda kadro yeni-
lemesi yaptıkça bu şekilsizlikte orta-
dan kalkacaktır. Hele de saflarımız-
da şu yanlış anlayışa izin verilme-
melidir. Yeni genç kadrolar eski kad-
rolara yaslanarak mücadeleyi yürü-
temezler. Yalnızca eski kadroların
deneyim ve tecrübelerinden öğren-
meyi esas almalıdır ki gelişsin. Kad-
rolarımızı şekillendiren, Parti-Cephe
ruhunu veren sürecimiz ve savaşı-
mızdır. Bu yüzden kadrolarımız ihti-
yaca göre kendi ve yeni insan yetiş-
tiren örgütleyen, feda ruhuyla öne çı-
kıp boşluklar bırakmayanlardır. Kit-
leleri örgütlemek, savaşa dair kısa ve
uzun vadeli programlarımızı gerçek-
leştirmek için pratik bir biçimde feda
ruhuyla dolu militan kadrolar yetiş-
tirmeliyiz. Elbette ki kadro yetiştir-
mek, yeni insan kazanmak birkaç
görüşmeyle, konuşmayla olacak iş de-
ğildir. Nasıl eğiteceğimiz, yetiştire-
ceğimiz önemlidir. Ayrıca bugüne
değin kıyımızda-köşemizde, yanı-
mızda olan ama göremediğimiz fakat
kadrolaştırabileceğimiz insanımızın
olduğunu gözden kaçırmamalıyız.
Lakin politik ve pratik kimi gerilik-
leri savaş içerisinde verilecek olan cid-
di bir eğitimle aşabilir, aştırabiliriz.
Önemli olan yeni insana, sürecin
kadrosuna nerede ve nasıl bir savaş-

çı kişilik kazandıracağımızdır. Anla-
şılan o ki Dağdan Kopan Ateş kita-
bındaki yeni insan nerededir sorusu-
na, bugün en somut haliyle Parti-Cep-
he’liler cevap veriyor.

“Kısa süre sonra Tello, istediği
kullandığı yumuşak, ikna edici

tonla döndü. Componer olan dedi,
yeni adamı nerede bulacağımızı bili-
yor musunuz? Devrim zafere erince
yeni toplumla birlikte yaratmak iste-
diğimiz yeni insan gelecektir.” Biz sa-
dece baktık. “Hayır kardeşler” dedi.
“Nerede olduğunu biliyor musunuz?
Tırmanmadığımız tepenin üstündedir.
Tam ordadır, gidin onla buluşun, onu
yakalayın, arayın, tutun. Yeni insan
normal insanı aşmıştır. Yeni insan
orda, süper gayrettedir. Yeni insan yor-
gun bacakları aşmıştır, açlık, yağmur,
sivrisinek, yalnızlığı aşmıştır. Orta-
lama insandan daha çok ses vermeye
başlayan ortalama insan vardı. Tipik
insandan fazla veren… Yorgun ol-
duğunu unutmaya başlayınca, ken-
disini unutunca, bir yana koyunca,
yeni insanı bulacaksınız. Öyleyse
yorgun ve bitkin hissediyorsanız,
bunu unutun ve tepeye tırmanın. Te-
peye varınca yeni insandan küçük bir
parça bulacaksınız. Yeni insanı ya-
ratmaya tam burada başlayacağız.
Tam burada yeni insan şekillenecek.
Çünkü Frente’nin yeni insanların ör-
gütü olması gerekir, zaferden sonra
yeni insanlar toplumunu kurabile-
cek insanlar. Eğer bu yalnızca laf de-
ğilse, gerçekten yeni insanlar olmak
istiyorsanız, gidin ve öne yetişin”
Orospu çocuğu! Yeni insan bu tamam.
Bu tanımı kabul ediyorduk, özellik-
le yeni insan olmak istiyorsak birçok
sıkıntı çekeceğimizi kavradıktan son-
ra hepimiz bu kavramı benimsiyor-
duk. İçimizdeki eski insanı öldürme-
mizle yeni insan doğmaya başlaya-
bilirdi. Che’yi, Che’nin yeni insanı-
nı düşünürdüm ve Che’nin yeni in-
sandan söz ettiğinde ne demek iste-
diğini anladım, ortalama insandan
fazla başkalarına veren insan. Feda-
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karlıklarla kusurların, pisliklerin tah-
ribiyle. Baktık, Tello’nun haklı ol-
duğuna ikna olduk. Bu piç bizi zayıf
yerimizden vurmuştu. Çünkü hepimiz
Che gibi, Julio Buitrago gibi olmak is-
tiyordu. 

Böylece yüklerimize asıldık, ka-
yışları omuzlarımıza geçirdik,

birbirimize baktık ve bizi… öldüre-
cekse bugün yeni, şu orospu çocuğu
yeni adamı yakalayacağız dedik. Öğ-
leyin yeni insan filmi zihnimden ge-
çiyordu. Che gibi olmak, yemin ede-
rim, daha önce beş kez dinlendiğimiz
yerde bir kez bile dinlenmedik. Bu da
bazı konularda açıklık olmamasının
ilk yorgunlukta sizi nasıl teslim aldı-
ğını gösterir. 

Doğru değil, insan her zaman bi-
raz daha fazlasını verebilir. An-

cak tepetaklak olur veya ölürse ve-
recek şeyi yoktur, ayaklarımın üs-
tündeyken ve düşmemişken, daima
daha fazlasını verebilir. Bu bütün
eylemlerde, toplumsal hareketin her
yerinde böyledir. (...)

Ve kampa ulaşıp yemeğimizi ye-
dik, kendimizi yetişmiş gerilla

gibi hissediyorduk. Ve bizi yetişmiş
gerilla gibi selamladılar. Şuydu. Ken-
dimizi doğuruyormuşuz, her şey yeni
başlıyormuş gibi hissediyorduk. Çev-
reye karşı fiziksel dayanıklılığın ve
moral dayanıklılığın gelişim, ilk
uyum döneminin sonu buydu.” (Dağ-
dan Kopan Ateş, Sayfa: 99-100-101)

Komutan Tello’nun yeni insanı
Parti-Cephe’nin kadrosu olan

insandır. Zorluklara karşı eğilmez, bü-
külmez bir iradeye sahiptir. Aşmıştır.
Düzenden birçok insanı çekip çıkar-
tıp devrimcileştiren insandır. Çok
yönlü düşünen ve çalışan, bekleme-
den yapan, yalnızlığa karşı savaşan
sürecin ihtiyaçlarını karşılamada po-
litika belirleyen, yüksek feda duygu-
suna sahip olandır. Biz tarihimizden
güç alarak manevi değerlerimize sa-
rılıyoruz. Çünkü bunlar bize ait, hiç
kimsenin gücü bunları almaya yet-
mez. Çünkü taşıyıcı olan kadrolardır.
Yarattığı, yaratılan her şeyi feda ru-
huyla kazanmıştır. İsteyerek ve ina-
narak yapmıştır. Attığı her adımın po-
litik sonuçlarını görerek politika üre-

tendir. Bir an olsun boş kalacak, bek-
leyecek zamanımızın olması söz ko-
nusu değildir. Beş adım öne çıkma he-
defimizle halka gidiyoruz, kendimi-
zi eğitiyoruz. Her bir kadromuz doğ-
ru düşünmeyi ve yönetmeyi öğrenmiş,
öğretendir. Yani akıl ve cüreti birleş-
tiren kadrolar olmak. 

KADRO ÖNCE KENDİNİ
YENİLER ÖRGÜTLER

Kadrolarımız yeniyi kurabilmek,
yaratabilmek için önce kendile-

rinden başlamak ve yeni insanlar ör-
gütleyebilmek durumundadır. Parti-
Cephe saflığı, temizliğiyle donanan ve
kendini partiye adayan insanlarımız-
la kuşku yok ki sürecin yükünü
omuzlayan, aşabilen olacağız. Çünkü
eğitimli ve doğru düşünen kadroları-
mızla örgütlemede hedeflerimize ula-
şabiliriz. 

Savaşın kadroları, savaşı savaşın
içerisinde öğrenerek ustalaşa-

caktır. Bilmediklerinden korkmayan,
dikkatli ve cüretli kadrolarımız öğ-
retecek ve öğreneceklerdir. Siyasi
çizgimiz nettir. Doğruluğu defalarca
kanıtlanmıştır. Bu çizgiyi her koşul-
da maddi güce dönüştüren olabilme-
liyiz. Siyasi çizgimiz pratiğe ilişkin
her noktada doğru yol ve yöntemi
gösterecektir. Kaldı ki, bir kadronun
siyasi çizgimizi uygulamada kararlı ve
militan olması, örgütçü olması, sa-
mimi olması belirleyici olan ölçüdür.
Bugünkü kadrolarımızın en güçlü
yanları eski deneyimlerini bugünkü
ihtiyaçlara göre biçimlendirmeleridir.
Bu yüzden savaş içinde deneyimsiz
olan yoldaşlarımızın sürecin ön aç-
madaki cüretleri belirleyicidir. Şe-
hitlerimizden Hasan Selim Gönen
buna en somut örnektir. Kadrolar
teknik, politik ve askeri olarak tüm
mücadele biçiminde ustalaşmalıdır.
Önüne gerçek ve somut görevler ko-
yabilen olmalıdır. Özellikle bilinme-
lidir ki, kadroların eksikliği, düştük-
leri yanlışlar Parti-Cephe’ye zarar
verir. Oysa Parti-Cephe’li olmak ta-
rihsel bir onuru taşımak ve sahip ol-
maktır. Yaratıcı ve üretken olmalıdır.
Eğer bu özelliklerine sahip değiller-
se faaliyet yürüttükleri alanda bir
aksaklık söz konusu olduğu bilin-

melidir. Üretmeli, kendini eğitmeli,
bilgisini, öğrendiklerini yeni olan
kadro adayına taşımalıdır. Özellikle
kadroların mücadele konusunda us-
talaşmaları, militanlıkları halka cesaret
verir. Savaşma motivasyonu ve gücü
verir. İdeolojik çizgimizle donanan,
üstlendiği görevi cüretle yerine geti-
ren kadroların morali yüksektir. Bir
kadro ne savaşımızın en zorlu anın-
da ne de başka bir anında moral bo-
zukluğu yaşamamalıdır. Morali bozuk
kadro, niteliğini kaybetmiştir, zaval-
lıdır, acizdir. 

Kadrolarımızın erdemlerinin ve ki-
şiliğinin gelişmesi için kullana-

cağı araç eleştiri-özeleştiri silahıdır.
O’nu eğitecek olan bu silahımız ve sü-
recimizin ihtiyaçlarına cevap ver-
melidir. Düşünme biçimi, çalışma
tarzı ve eğitimimiz kendi gerçeğimi-
ze, kitlemizin gerçeğine uygun ol-
malıdır. Öyle ki, sürecin ruhunu, ka-
rakterini ileriye taşıyan, yenisini ya-
ratan olmalıdır. Parti-Cephe’li kad-
rolar yeniyi kurma gücünde olmalıdır.
Tarihimizden aldığımız güçle yeni ve
devrimci olana ürkmeden girişilme-
lidir. Gelişmiş devrimci bilince sahip
olmalıdır. Disiplin ruhu olmalı, gün-
lük ve uzun vadeli görevlerini unut-
mamalı yerine getiren olmalıdır. 

Milyonları örgütlemek için hızlı
bir kadro örgütlenmesine ihti-

yacımız var. En pratik ve en militan,
hızlı kadrolar yetiştirmeliyiz. Hem sü-
recin hem savaşın kadrosu yapabil-
mek önemli. Kadro özelliklerine sa-
hip olmadığını düşündüğümüz her bir
insanımızı yeniden gözden geçirme-
li, öne çıkarmalı ve damarlarına ak-
settirmeliyiz. Kadro politikamız eği-
tim biçimimizi belirler. Bu yüzden ön-
celikle her insanımızı iyi tanımalıyız.
Doğru biçimde eğitmeli ve yerinde
görevlendirmeler yapmalı, önünü
açan olmalıyız. Örgüt içi emekçiliği
ve kitleyle, yoldaşlarıyla kurduğu
bağ belirleyici olmalıdır. Özellikleri,
yetenekleri iyi bilinmelidir. Ki doğ-
ru yerde istihdam edebilelim. Her bir
kadro adayımızın zayıflıkları, eksik-
likleri giderilmelidir. Barındırdığı di-
namiklerine göre geliştirmeli, güven
duymalı ve güven vermeliyiz. Gerek
kadro adayımızı gerekse kadrolarımızı
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en verimli, üretken biçimde değer-
lendirdiğimizde hem daha sonuç alı-
cı oluruz hem de kitleler içinde yeni
kadrolar çıkarırız. 

KADRO NİTELİKLERİ

Kadro hedefimizi belirlerken ör-
gütlü ve örgütlü olmayan in-

sanlarımızı da yani ileri ilişkileri de
düşünmek gerekir. Organik bir bağı
olmayıpta, örgütlü kadrolar kadar iş
yapan insanlarımız kitleler içinde
mevcuttur. Bu yüzden örgütsüz kad-
roları göz ardı edemeyiz. 

Parti-Cephe’li kadrolar;

- Kendini sosyalizm davasına adamış,
mücadele içinde sınanmış olmalı. 

- Kitlelerle iç içe olmalı, onların
duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
yönlendiren olmalı. Ayrıca kitleler
içinde bulunduğu alanın sorunlarıy-
la ilgili politika üretebilen halk ön-
derlerini öne çıkartmalı, işlevli hale
getirmelidir. Ayrıca kadro, en başta
kitlelere güven vermeli, onlara ön-
derlik edebilmelidir. 

- Savaşın ve sürecin ihtiyaçları doğ-
rultusunda kadrolarımız olanaklar
yaratmalı, sorumluluk üstlenmekten
korkmayan olmalıdır. 

-Savaş içinde verdiği kararların ta-
kipçisi olmalı, sarsılmaz kararlılıkta
olmalıdır. 

-Ölçülü, ağırbaşlı, geleneklerinin ta-
şıyıcısı, yeni gelenekleri yaratan ol-
malıdır. 

-Kadrolar savaş içerisinde koşulları
lehlerine çevirmeyi bilmeli, zorluklar
altında pratik çözümler, olanaklar
yaratmalıdır. 

-Sorunun olduğu yerde sorun çözen
olmalıdır. 

-Kadrolarımız Parti-Cephe’li çalışma
tarzını, yaşayış biçimini ve disiplini-
ni temel almalıdır. 

-Akıl ve cüreti birleştiren, uzlaşmaz
olandır. 

-Ana halkadan uzaklaşmayandır. 

-Politikalarımızı anlayan, duruma
göre uyarlayan, politika üreten, ön-
görülü olmalıdır. 

-Anti-emperyalist duygu ve düşüncesi

güçlü olmalıdır. 

-Moral-motivasyonu güçlü olmalıdır,
moralsizliğe izin vermemelidir. 

-Sıra neferi olmalıdır. 

-Cüretli, kendini aşan ve yenen ol-
malıdır. 

-Ağırbaşlı, erdemli ve olgun olmalı-
dır. 

-Alternatifli çalışmalı, militan çalış-
ma tarzına sahip olmalıdır. 

-Sürecin gerisinde değil önünde ol-
malıdır. 

-Her kadromuzun eğitim grubu, ko-
miteleri, kendine bağlı ekipleri, iliş-
kileri olmalıdır. Sadece örgütümüzün
imkan ve ilişkileri ile sınırlı kalma-
malıdır. 

-Çok yönlü olmalı, aynı anda birçok
iş yapabilmeyi, birkaç alana baka-
bilmeyi başarabilmelidir. 

-Sızlanmamalı, şikayet etmemelidir. 

Her alanın, her sürecin, her kuru-
mun kadro niteliğinde farklı-

lıklar vardır; Elbette ki Parti-Cephe’li
kadrolarda ortaklaşan bir ruh ve ge-
lişime açıklık söz konusudur. Örgüt-
leyen ve süreci ileriye taşıyan olmak
gibi. 

Mahir Çayan’ın deyimiyle genç-
lik “toplumun ateşleyici fitili-

dir” Her zaman suskunluğu ilk bozan,
ilk tepki veren olmuştur. Öne çıkar.
Atılgandır, militandır. Öğrenmeye
ve şekillenmeye açıktır. Dinamik ve
coşkuludur. Yöneticilik özelliklerini
taşır. Gelenek yaratır, vefalıdır genç-
lik kadrolarımız. 

Gençlik tüm olumlu  özelliklerine
rağmen, saflarımızda kitlelere

önderlik etme niteliğine rağmen, de-
ğiştirme, dönüştürme ve yeni kadro-
lar yetiştirme konusunda yeterli de-
ğildir. Deney ve tecrübe eksikliği
belirleyicidir. Sürece uygun politika
belirlemede yavaşlığı söz konusudur.
Günlük düşünme ve yaşama alış-
kanlığı vardır. Geleceğe yönelik dü-
şünme, hedefli çalışma alışkanlığı
yoktur. Halkla bağı zayıftır. Genç-
likten mahalleye geçtiğinde yeni du-
ruma uyum sağlamada zorlanmakta-
dır. 

Parti-Cephe’li gençlik en başta sü-
reci kavrayan ve politika ürete-

bilen olmalıdır. İhtiyaca göre kendi-
ni yetiştiren, ihtiyaca cevap veren, sa-
vaşımızın hem hamalı hem kurmayı
olmalıdır. Eğiten, kadrolaştıran, yö-
netici, kendini çok yönlü geliştiren,
partinin politikalarını kitlelere taşıyan
olmalıdır. 

Mahallelerde faaliyet yürüten
kadrolarımız halkı iyi tanıma-

lı ve hareketin tüm ihtiyaçlarının
karşılanabileceği alanlar olarak bak-
malıdır. Aradığımız, ihtiyacımız olan
her şeyi mahallelerdeki kadroları-
mız bulabilir. Mahalledeki hayatın
içinde pişmiştir. Hayatı, düzeni, sö-
mürüyü tanır. Kendi bildikleri alanın
dışına pek çıkmak istemezler. Örgü-
tümüzle organik bağı olmayan iliş-
kilerimizin çoğunluğu mahallelerde
bulunur. 

Mahallelerdeki gençlerimiz ge-
nelde yozlaşmanın bataklığın-

da çekip çıkardığımız gençlerdir. Ko-
lay kolay üzerlerindeki alışkanlıkla-
rı bırakmazlar. Mesela gençliğin kad-
roları alışkanlıklarını daha çabuk terk
ederler. 

Parti-Cephe’nin mahalle kadrola-
rı insanlarla rahat ve çabuk ilişki

geliştirmeli, kitle bağı güçlü olmalı-
dır. Mahallenin sorunlarına hızlı çö-
züm bulan ve politika üreten olmalı-
dır, önderlik etmelidir. Savaşımızın ih-
tiyaçlarını karşılayacak yeni ilişkile-
ri, olanakları yaratmalıdır. Bu alandaki
kadrolarımız dürüst olmalı ve dü-
rüstlüğü mahalleye taşımalıdır. 

Mahalle kadromuza en iyi örnek
Şenay Hanoğlu, Gülsüman

Dönmez ve Birol Karasu’dur. 

Birol Karasu ailesi olan, bir çocuk
babası kadromuzdur. Bir yandan

ailesinin geçimini sağlayan, diğer
yandan örgütlü çalışmasını yürüten
yerel kadrolarımızdandı. Ailesini her
şeye hazırlamıştı, şehitliğine bile.
Halk kahramanı olan kalender bir yol-
daşımızdı. 

Devrimci işçiler örgütçü olmalı ve
işçilerle hızlı ve sağlam bir bağ

yakalamalıdır. Kendi iş yerindeki ve
benzer işkolundaki çalışma şartlarına,
işçilerin yaşam koşullarına vakıf ol-
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malı, hedefleri olmalıdır. 

Devrimci sendikacılık alanında
yetkinleşmeli, savaşımızın ihti-

yaçlarını karşılayan olabilmeli, hızlı
ve doğru çözümler bulabilen olmalı-
dır. İşçi örgütlenmesini yaygınlaştır-
malıdır. 

Devrimci memurlar belli bir plan-
program ve çalışma disiplinine

sahiptirler. Bürokrat ve küçük-burjuva
alışkanlıklarını yendikçe kadro nite-
liğine sahip olurlar. 

Devrimci memurlar bürokrat ça-
lışma tarzını terk etmeli, girişken

ve örgütçü olmalıdır. Devrimci sen-
dikacılığı işlerli hale getirmeli, yeni
kadrolar yetiştiren ve eğiten olmalı-
dır. Şehidimiz Elmas Yalçın, Gülse-
ren Beyaz, Ayşenur Şimşek, Zehra
Öncü gibi.

Devrimci Sanatçılar statükolarını,
sahne popülizm gibi özelliklerini

bir yana atıp sanatını halk için kul-
lanmalıdır. Umudun sesini kitlelere ta-
şımalı, düşmana saldıran bir sanat an-

layışıyla yeni kadrolar yetiştirmelidir.
Araştırmacı, sürece ve ihtiyaca göre
sanatını biçimlendirmeli, yenilikçi
olmalı, kalıplarla hareket etmemeli-
dir. Devrimci sanat cephesini oluş-
turmak için örgütleme yapmalıdır.
Kadrolarımız, kitleleri birleştiren ol-
malıdır. 

Savaşçı kadrolarımız, her zaman
sürecin önünü vurarak açan ol-

malıdır. Feda ruhu ile kuşanmalıdır.
Cüretli, militan olmalıdır. Ya hesap
sormalı, ya şehit düşen olmalıdır.
Hasan Selim Gönen gibi hesap soran,
yöntemler geliştiren olmalıdır. Alişan
Şanlı gibi emperyalist hedeflere kor-
kusuzca giren olmalıdır. Tek başına ol-
duğunda umutsuzluğa düşmemeli,
savaşı büyüten olmalıdır. Üstün bir
ahlaka sahip olmalı ve adalet için va-
rolduğunu unutmamalıdır. Yaratıcı
olmalı, olmazcı asla olmamalıdır. 

Halkın içinde erimeli ve adaletin
uygulayıcısı olmalıdır. Halk düş-

manlarına karşı eli hep tetikte olma-

lıdır. Ve yeni savaşçı kadroları yetiş-
tiren olmalıdır. 

Her alandaki kadrolarımız, dö-
nemlerin ihtiyacına göre hare-

ketin yükünü omuzlamış ve yüzü-
müzün akı olmuşlardır. 

Sürecimizin ve savaşımızın kad-
rosu, Hasan Selim Gönenler, Er-

dallar ve Alişan Şanlılarda somut-
lanmaktadır. 

Yoğun saldırıları yaşadığımız gün-
lerde yeni insanlarımızın her

biri kadro adayımızdır. Mücadelenin
yükünü omuzlayarak hızla boşlukla-
rı dolduracak olanlarımızdır.
Demokratik mücadeleye bile taham-
mülsüzlüğün olduğu, demokratik mü-
cadelenin de illegalize edilmeye ça-
lışıldığı dönemde, bir yandan
demokratik mücadeleye sahip çıkıl-
malı, bir yandan da düşmanın yok
etme saldırısına karşı illegal çalışmaya
her bir insanımız, kadromuz hazır ol-
malıdır. 

Bitti...

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya ve Ko-
caeli’nden 500’ü aşkın avukatın katıldığı yürüyüşe, An-
kara Barosu Başkanı, Av. Metin Feyzioğlu, Bursa Baro-
su Başkanı  Av.Ekrem Demiröz, Adana Barosu Başkanı
Av.Mengücek Gazi Çıtırık ve Adana, Ankara ve İzmir Ba-
rosu Yönetim Kurulu üyeleri de destek verdi.

CHP  Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün
ile Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin de ka-
tıldığı açıklamada, yürüyüşe destek veren ka-
tılımcılar; ÇHD’nin 1974’den beri özgürlük
ve adalet mücadelesi yürüttüğünü, savunma
kurumuna karşı yönelen bu şiddet ve  tehdi-
de asla pabuç bırakılmayacağını, tutukla-

maların bu mücadele azmini ve direncini artırdığını, tu-
tuklu avukatlar özgürlüklerine kavuşuncaya kadar alan-
larda ve sonuna kadar ÇHD’nin yanında duracaklarını ifa-
de ettiler.

ÇHD Genel Sekreteri Av. Hüseyin Aslan tarafından
tutuklu avukatlar raporunun özetinin okunmasının ar-

dından, Halkın Hu-
kuk Bürosu'ndan
Av. Evrim Deniz
Karatana konuşma-
sında: “Bizler bu-
gün buraya Adalet
Bakanlığı’ndan bir
şey dilemeye değil
adaletsizliklerini
yüzlerine haykır-
maya geldik.Mes -
lektaşlarımız tam

100 gündür tutuklu. 100 gündür iddianame bile hazır-
lanmadı. Adalet Bakanı bugün karşımıza çıkmaya cesa-
ret edemedi çünkü bizim karşımıza çıkacak yürekleri yok.
Bugün olduğu gibi bundan sonra da halkı savunmaya, so-
kaklarda halkın yanında hak aramaya devam edeceğiz”
dedi. Eylemde sık sık, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz” sloganları atıldı.
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1 Mayıs'ta İstanbul'da 2 bin kapsül biber gazı, 370
ton su, 37 TOMA kullanıldı.

 Polis telsizlerinden gaz stoklarının tükendiği
anonsu yapıldı.

Son kullanma tarihi 2011 olan biber gazları kulla-
nıldı.

5 kişi nişan alınarak başından vuruldu. Komalık
oldu.  2 kişi görme kaybı yaşadı, 2 kişi işitme kaybı
yaşadı.

Yoğun bakımdaki Meral Dönmez’den sivil po-
lisler ifade almaya kalkıştı. 

Meral Dönmez ve Dilan Alp hala yoğun bakım-
da iken tedavi gördükleri hastane tarafından “yatak
yok” denilerek kapı önüne bırakıldı. 

AKP’liler ve AKP’nin bürokratları 1 Mayıs’ta
estirdikleri terörü savundular:

“Fevkalade orantılı müdahale ettik.” (İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu)

“Dilan’ın elinde molotof var.” (İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu) Dilan’ın elindekinin molotof
kokteyli olmayıp sirke şişesi olduğu ortaya çıktı.

“Dilan masum bir kız çocuğu değildir.”  (İstan-
bul Valisi Hüseyin Avni Mutlu)

Taksim Meydanı miting alanı olmaktan çıkartılır-
sa illa orada miting yapacağız diye tutturamazsınız! (4
Mayıs 2013, Başbakan Erdoğan)

“Şu an illa Taksim demeniz bana AKP iktidarına
karşı yapıyoruz dedirtir, ben bundan bunu anlıyo-
rum.” (Başbakan Erdoğan)

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs mitinglerini ya-
saklamaya çalışan AKP ve onun İstanbul Valisi bu
sefer de Taksim İstiklal Caddesi'nde protesto yürü-
yüşlerini yasakladı. 1 Mayıs'ın ardından İstiklal
Caddesi'nde yapılan bütün yürüyüşlere polis pan-
zer, cop ve gaz bombalarıyla saldırıyor.

Faşist AKP’nin 1 Mayıs Terörü:
İki Halk Cepheli Meral Dönmez ve Fehmi Oran Meşe, Lise Öğrencisi
Dilan Alp, Üniversite Öğrencisi İbrahim Akın ve Serdar Gül, Polisin

Nişan Alarak Ateş Etmesi Sonucunda Başından Vurularak Ağır
Yaralandılar! 72 Kişi Gözaltına Alındı... Yüzlerce Yaralı...
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1 Mayıs 2013 mitinginin,
Taksim’de yapılmasını engelle-
mek için, AKP iktidarı günler
öncesinden karşı propaganda yap-
maya, halkı aldatmaya çalıştı.
Taksim’de inşaat olduğu, 30 met-
relik çukurun olduğu yerde 1
Mayıs mitinginin yapılmasına
izin vermeyeceklerini açıkladılar.
Ancak kısa süre sonra, amaçla-
rının bu olmadığı ortaya çıktı.
Çünkü önümüzdeki yıllar için
de, Taksim için söz vermeyecek-
lerini açıklamışlardı. AKP ikti-
darının amacı Taksim’i tamamen
halka kapatmaktı. 

DİSK, KESK, TTB ve
TÜRK- İŞ son olarak Başbakanla
görüştüler, yine sonuç alamadılar.
Bunun üzerine Vali ve İstanbul
Emniyet Müdürü, 1 Mayıs’a ka-
tılımı engellemek için, polis
takviyesi, gaz bombası takviyesi
yaptıklarını, saldıracaklarını
açıkladılar. 

Başta, Halk Cephesi’nin için-
de yer aldığı, Devrimci 1 Mayıs
Platformu’nun Taksim’de olma
ısrarıyla birlikte, sendikalardan
oluşan, 1 Mayıs Tertip Komitesi,
son güne kadar Taksim’deki ıs-
rarını korudu. Ardından, TÜRK-
İŞ, TTB, KESK, ÖDP, Halkevleri
Beşiktaş kolundan yürüyeceğini
açıkladı. DİSK, Devrimci 1 Mayıs
Platformu, HDK ve devrimci ku-
rumlar, Şişli kolundan Taksim’e
yürüyeceğini açıkladı. 

AKP’nin polisi, bir hafta ön-
cesinden, Taksim ve çevresini

bariyerlerle kapatmaya başla-
mıştı. Her adımda demir bari-
yerler vardı. Köşe yazarları, tel-
evizyonlardaki tartışma program-
ları sendikaları suçluyordu. Bile
bile Taksim için inatlaşmakla
suçluyorlardı. Ama AKP’nin fa-
şist terörü bütün yazdıklarını
unutturdu. Buna karşın, özeleştiri
vermediler, “Biz yanılmışız” de-
mediler. 

TKP ise, 1 Mayıs’ın Taksim’de
kutlanmasının zor olduğunu ön-
ceden düşünmüş olmalı ki, Kadı-
köy’de 1 Mayıs kutlaması yaptılar.
1 Mayıs günü on binlerce kişi gaz
bombalarının altındayken, yüzlerce
kişi yaralanırken, Kadıköy’de
“Kutlama” yaptılar. Şarkılar söy-
lediler, halaylar çektiler. TKP bu
tavrıyla, Başbakanın, Valinin
övgüsünü aldı. Buna karşın halkın
tepkisini çekti. 1 Mayıs’tan sonra,
KESK yürüyüşü yapılırken, kitle
TKP binasının önünden geçer-
ken yuhaladı…

1 Mayıs 2013
Devletin, otobüsleri, metro-

büsleri, vapurları, metroları ya-
saklaması yolları kapatması ve
62 bin polisi İstanbul’a yığması
yoksul gecekondu mahallelilerin,
işçilerin, emekçilerin, öğrenci-
lerin, sendikacıların 1 Mayıs’ta
bir araya gelmesini engelleye-
medi. Halkı korkutmak istediler,
gözdağı verdiler. Ancak on bin-
lerce kişi Taksim’e yürümek için,
Şişli, Mecidiyeköy, Beşiktaş’a
aktı. Vali çıktığı televizyonlarda

1 Mayıs 2013’te AKP Faşizmine Karşı Halk
Sokak Sokak Direndi

Her Tarafta Cepheliler Vardı!
Katliamcı AKP’den Hesabını Soracağız!

1 Mayıs Alanı’nda Şehitlerimizin Kanı Var!
1 Mayıs Alanı’nı Halka Kapatmaya 

Gücünüz Yetmez!
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yalan söylemeye devam ediyordu.
İstanbullular Valinin çağırısına uy-
muş, Taksim civarına gelmemiş!! 

Yalan...
62 Bin polise karşı, saatlerce

Taksim’e yürüme kararlılığı gösteren
çatışan kitle kimdi? Marjinal gruplar
diyerek aldatmaya çalışıyorlar. Bütün
İstanbul’da ulaşımı engellemelerine
rağmen, on binlerce kişi, yürüyerek,
özel araçlar tutarak, ısrarla Taksim
için geldi. Vali yalan söyleyerek bu
gerçeği gizlemeye çalışıyor. 

Beşiktaş: Sabah 07.00
Beşiktaş ve Şişli yönünde binlerce

polis, panzer, TOMA, helikopterler
vardı. Bütün ulaşım yolları engellense
de, kitleler akın akın Beşiktaş ve
Şişli’ye doğru akıyordu. Polis’in ilk
saldırısı Beşiktaş koluna oldu. Bar-
baros Bulvarı’nda, henüz birkaç grup
gelmişken, hiçbir uyarı yapmadan
gaz ve su sıkmaya başladılar, kitleye
saldırdılar. 

Bu saldırılar saatlerce sürdü. Be-
şiktaş’ın ara sokaklarında çatışmalar
devam etti. Sendikalar gelmeye baş-
ladığında, karşılıklı beklemeler, po-
lisin gaz ve su sıkmaları saat 13.00’e
kadar sürdü. TTB, KESK ve TÜRK-
İŞ sembolik kutlama yapıp dağıl-
maları yönündeki polisin taleplerini
kabul etmedi. Bütün kitleyle birlikte
yürümek istediler. 

Polise karşı hiçbir eylem yap-
mamalarına rağmen, TTB ve diğer
sendikalara gaz ve su sıkılmaya de-
vam etti. İlerleyemeyeceklerini dü-
şünen sendikalar, saat 13.00 civa-
rında, yaklaşık 7 bin kişilik kitleye
konuşma yaparak, eylemi sona er-
dirdiklerini açıkladılar.

Beşiktaş kolundan, sadece HAK-
İŞ polisle anlaşarak, Taksim’e sem-
bolik 50 kişilik grupla çıktı. Davul
zurna çalarak halay çektiler. Tel-
evizyonlardan da bu görüntü izletildi.
Ancak Hak-İş’in bu şekilde Taksim’e
gitmesi, halkın tepkisini çekti. Herkes
gaz, cop, gazlı su ile saldırıya uğ-
rarken, bu şekilde halay çekmemeleri
için uyarıldılar.

Şişli: Sabah 07:00
Sabahtan itibaren Şişli yönü polis

ablukasına alındı. Şişli’de DİSK bi-
nasının önünde toplanmak üzere ha-
rekete geçen kitlelere ara sokaklarda
polis saldırdı. DİSK binasının hiza-
sında, ana cadde üzerinde DİSK,
Halk Cephesi’nin içinde bulunduğu
Devrimci 1 Mayıs Platformu ve
diğer örgütler kortej oluşturdu. Saat
09.00’a kadar marşlar ve sloganlarla
1 Mayıs Alanı’nın yasaklanamaya-
cağı haykırıldı. Bu esnada oraya
gelmek isteyen kitleler ise ara so-
kaklarda engelleniyor ve çatışmalar
devam ediyordu. 

Tek Tip giysileriyle, beyaz gömlek
siyah pantolon ve kırmızı fularlarıyla,
Halk Cepheliler en öndeydi. O anda
Halk Cephesi pankartı henüz ulaş-
mamıştı. Mücadele Birliği, Halk
Cephesi kitlesinin önüne pankart
açtı. Halk Cepheliler gidip konuştular
“Bu bizim kitlemiz neden kitle-
mizin önüne geçiyorsunuz biraz
kenara geçin bu yaptığınız fırsat-
çılıktır, sadece görüntü, fotoğraf
vermek adına burada duruyorsu-
nuz, çirkin bir şey yapmayın” de-
diler.   Buna rağmen, bu konuşmalara
rağmen Mücadele Birliği, Halk Cep-
hesi kitlesinin önünde durmakta ısrar
etti. Daha sonra Devrimci 1 Mayıs
Platformu temsilcileri gelip sorunu
çözdüler Mücadele Birliği arkaya
geçti. DİSK yöneticilerinin polisle
yaşanan tartışmalarının ve kararlı
bir şekilde ‘Önümüzden çekilin
Taksim bizimdir’ demesinin ardın-
dan polis saldırısı başladı.

DİSK Binası Çevresi
09.05 gibi polis TOMA adı verilen

araçlarıyla kitlenin üzerine gazlı taz-
yikli su sıktı. Bu suyu yaklaşık 10
dakika boyunca aralıksız sıktılar. Bu
esnada birçok insan bayıldı. Kitleler
ise çatışmak üzere geri çekildi. Sık-
tıkları gazlı tazyikli su sonucu in-
sanlar yerlere düşmüştü kiminin
ayakkabısı kiminin tişörtü, hırkası
her şey yerdeydi. Baygın bir halde
yardım bekleyenlere de su ve gaz
sıkmayı sürdürdüler. Basın üyeleri
bir apartmanın girişinde durdu. Nefes
alabilmek için apartmanın giriş ka-
pısının camını kırdılar. Bu esnada
TOMA aynı şekilde apartman ke-

narlarına sığınan kitleye de su sık-
maya devam etti. O kadar yoğun su
sıkıyorlardı ki, boğulma tehlikesi
geçirenler oldu. Sıktıkları su ve gaz
ilk kez bu kadar yoğundu. Daha ön-
ceki eylemlerden farklıydı bu on
beş dakika boyunca normal nefes
alamamalarına neden oldu. Kalbinden
kaynaklı fenalık geçirenlere de özel-
likle su ve gaz sıkılıyordu. Yerlere
düşenlere özellikle devamlı su sıkı-
yorlardı. 

Birçok esnaf kapılarını açtı. Su
ve limon verdi. Polislerin korkaklığı
gözle görünüyordu. Hatta çatışmalar
devam ederken bir ara amirleri kal-
kanları indirin demesine rağmen kal-
kanları indiremediler. Devrimcilerin
attığı bilyelerden o kadar korkuyor-
lardı. Çatışmalar 09.30’dan itibaren

POLİSE TAŞ ATANI 
VURUN

“Bu medyaya göre taş atan, molotof
atanlar çiçek çocuk; polis faşist! Ondan
sonra Başbakan bağırıyor çağırıyor. Tabii
bağıracağım. Polisime karşı terörist bir
eylem gerçekleştirenleri savunursan, onla-
rı masum gösterirsen sessiz kalmam. Gaz-
dan etkilenen militanlar masum ama kafa-
sına taş isabet eden, bilye isabet eden ve
yaralanan, o an beyin kanaması geçiren
polis faşist. Biz bu tezgaha gelmeyiz, bo-
zarız. 

TAKSİM’DE,  KADIKÖY’DE
YASAK!

Sana neresi miting alanı olarak göste-
rilirse orada yaparsın. Burası hukuk dev-
leti.. İstanbul’da Yenikapı’da devasa mi-
ting alanı yapılıyor. Aynı şekilde Anadolu
yakasında yapılıyor. Buralar yapıldığı za-
man icabında biz Taksim’de de, Kadı-
köy’de de mitinge müsaade etmeyeceğiz.

SAPAN TAŞI MI ATTI
ASIN!

Yargı, bu sapan taşlarını kullananları
rahatlıkla bırakabiliyor. Siz bu sapan taş-
ları denilen demir bilyeleri kullananları,
ki suç olduğuna dair yasal düzenlemeler
yapıldı, bu molotofkokteylleri kullananları
bu kadar rahat bırakırsanız, bunlar bir
kapıdan girer, öbür kapıdan çıkarsa bu ül-
kede terörle mücadele zorlaşır.” (Başba-
kan Erdoğan)
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KATLİAMCI AKP’DEN HESABINI SORACAĞIZ!

DİSK binasının arka sokağına
taşındı. Orada yaklaşık 100-
150 kişilik bir grup polisle ça-
tışıyordu. (İçlerinde Halk Cep-
heliler, Mücadele Birliği, Kal-
dıraç ve başka gruplar vardı)
Polis TOMA gelene kadar çok
zorlandı. Korkuyorlardı ve bir
şey yapamıyorlardı. 

Bir grup DİSK’in olduğu
sokaktan ara sokağa geçti. Bu
ara sokakta 6 kişi çatışmaya
devam etti. Uzunca bir süre po-
lisin aşağıda kalan kalabalık
kitleye doğru gitmesini buradaki
çatışma engelledi. Sadece bir
sapan vardı ve sapandan çok
korkuyorlardı. Polis sokağı tam
olarak göremiyordu, sokağın
köşesinden biber gazı atmaya
çalışıyorlardı. Attıkları gaz bom-
baları birçok kez oradaki 6 ki-
şinin başını ve vücutlarının çe-
şitli yerlerini sıyırarak köşedeki
dükkanın içine girdi. O sırada
sokaktaki halk (apartman sa-
kinleri) su, peçete ve limon ver-
di. Her hangi bir sıkışma duru-
muna karşı apartmanlarının ka-
pılarını açık bırakmışlardı. 

Diasa’nın olduğu bölgede,
kalabalık olan bir başka kitlenin
üzerine ses bombası attılar. Dia-
sa’nın içine gaz bombası attılar,
içeride işçiler olmasına rağmen,
gaz atmaya devam ettiler. Onun
haricinde her şeyi kullandılar.
Burada bir saatten fazla sürdü
çatışma. Bir devrimci başına
aldığı coptan kaynaklı baygınlık
geçirdi arkadaşları geri çektiler.
Çatışma boyunca “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş”, “Umudun Adı DHKP-
C”, “Yaşasın Devrimci Daya-
nışma” sloganları duyuldu. Bu-
rada TOMA geldikten sonra iki
yönden kitleyi sıkıştırdılar. Bu-
nun üzerine DİSK binasının
önüne kadar kitle çekildi. Daha
sonra Polis DİSK binasına girdi,
gaz bombaları attı. Atılan gazdan
kaynaklı bayılanlar olmuşdu.
DİSK’in ara sokaklarında ça-
tışmalar devam etti. 

Halkın evlerine gaz bom-

bası attılar, yangın çıktı. Yal-
nızca basının durduğu bir yere
iki yerden birden gaz bom-
baları attılar. Gaz bombaları
bacaklarının arasından geçti.
Basın olmalarını belirtmele-
rine rağmen bu şekilde sal-
dırdılar. 

Sonra DİSK’in önünden
Taksim’e giden yolda barikat
kuran polisler taş yağmuruna
tutuldu. Yolu açmaları için
bir süre taş atıldı. Polis de
emekçilerin Taksim talebine
yine gazla saldırarak karşılık
verdi. Bu çatışma yaklaşık
3 saat sürdü.

DİSK’in önünde gaz bom-
balarından arta kalan kovanları
saydığımızda 7 farklı gaz çe-
şidi kullanıldığını gördük.
DİSK’in önünde çatışma sü-
rerken bir ara Halk Cepheliler
ara sokaktan çıkıp DİSK’in
önündekilere su sıkan
TOMA’ya ve çeviklere taşlarla
saldırdılar. Polis oradaki saldırı
karşısında kaçarak çekilmek
zorunda kaldı. Bir süre sonra
tekrar yerleştiler. DİSK tam
anlamıyla abluka altına alın-
dı.

Kitle polisle çatışmaya de-
vam ediyordu. Bin kişiden
fazlası ise Cevahir Otelin ora-
ya çekilmişti. Neden çekil-
dikleri belli değildi ama bu-
radaki kitle davul zurna eşli-
ğinde halay çekiyorlardı.

Şişli Cami’nin orada çok
sayıda yaralı vardı ve çatış-
malar devam ediyordu. Bo-
monti’de çatışmalar oldu ve
çok sayıda yaralı vardı. Başka
bir kitle, Profilo Alışveriş
Merkezi’nin bulunduğu yere
çekildi. Orada iki saat süren
bir çatışma oldu. En uzun so-
luklu çatışmalardan biri ora-
daydı. Sapanlarla misketler
atılıyor, kaldırımlar sökülüyor,
yollardaki saksılar, PTT ku-
tuları, banklar barikat malze-
mesi olarak kullanılıyordu.
Buradaki çatışma bir süre ara
sokaklara dağıldıktan sonra

Polislerin korkaklığı gözle görünüyordu.
Hatta çatışmalar devam ederken bir ara amir-
leri kalkanları indirin demesine rağmen kal-
kanları indiremediler. Devrimcilerin attığı
bilyelerden o kadar korkuyorlardı.



tekrar devam ediyordu. Partizan, Halk
Cephesi vardı. Buradan sonra Çağla-
yan yönünde yüründü. Ara sokaklarda
sloganlar atıldı. Polis ara ara gaz attı.
Buradan daha sonra Okmeydanı’na
gidildi.

Saat 11.30 civarında Mecidiyeköy
otobüs durakları ve Rum Mezarlı-
ğı’nın bulunduğu tüm yollar tutul-
muştu. Çevik kuvvet polisleri, sivil
giyimli polisler Taksim yönüne giden
tüm yolları TOMA, Panzer ve Ak-
replerle kapatmıştı. Buradan geçmeye
çalışan kitleyi polis engelledi, özel-
likle küfürler ederek burada bulunan
insanları aşağılıyordu. 

12.00 sularında Mecidiyeköy,
Kuştepe dönemecinde yaklaşık 50
kişilik bir grup halinde Halk Cep-
heliler vardı. Burada yarım saat
süren çatışmada “Yaşasın 1 Mayıs,
Haklıyız Kazanacağız, Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” sloganları
başta olmak üzere sloganlar atılarak
polise karşı taşlarla direnildi. Çev-
redeki insanlarda zaman zaman slo-
ganlara eşlik etti, halka AKP faşizmini
teşhir eden ajitasyonlar çekildi.

Halk Cepheli Fehmi 
Meşe Başından Yaralandı

Mecidiyeköy civarında çatışmalar
sürerken, Fehmi Meşe başında isabet
eden gaz bombası sonucu ağır yara-
landı. Gözünü kaybetme tehlikesiyle
karşı karşıya kaldı. Beyin ameliyatı
geçirdi. 

Saat 13,30 sularında ara sokak-
lardan geçilerek Okmeydanı SSK
Hastanesi’nin oraya gelindi burada,
Halk Cephesi, DHF, Kaldıraç, BDP,
Devrimci Yol, Dev-Lis, flamaları vardı
yaklaşık bin kişi vardı. Aynı saat Ce-
vahir Otelin alt caddesinde Halk Cep-
hesi, DHF, Partizan ve BDP kitlesi
polisle çatışıyordu. Gerek Okmeydanı
gerekse Cevahir Otel’in civarında
halk polise kızıyor, kitleye su, limon,
peçete veriyordu. Cevahir Otel’in
altından Okmeydanı SSK Hastane-
si’nin bulunduğu caddeye gidildi,
polis hastane içine, bahçesine biber
gazı attı ve tazyikli su sıktı. Saat
14.30 sularında Okmeydanı’na gelindi
buradaki çatışmalarda çok sayıda kişi

polisin attığı gaz bom-
balarıyla yaralandı. Bu-
rada da Halk Cephesi,
DHF ve BDP vardı

.

Okmeydanı:
Saat 08.00

Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda top-
lanan Halk Cepheliler
hazırlıklarını tamam-
ladıktan sonra Şişli yö-
nüne doğru sloganlarla
yürüyüşe geçtiler  “Za-
fer Yakında , Haklıyız
Kazanacağız, “Gün
Doğdu” marşlarıyla
Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nin
altında kalan Hasat sokağa girdiler.
Trafik polisleri kitleyi görünce kaç-
tılar. Yaklaşık bin kişilik bir kitle
yürüyordu. Basın da eşlik ediyordu.
Buradan Abide-i Hürriyet Caddesi’ne
çıkıp toplanma alanına gitmek isteyen
kitleye polis biber gazıyla saldırdı.
Ancak Okmeydanı grubunun Şişli
bölgesine gelmesiyle çatışmaların
niteliği değişti. Büyük bir moral ve
coşkuyla öne çıkan engeli aşıyorlardı.
Ve daha önce DİSK çevresinde, Şişli
bölgesinde daha dağınık olan gruplara
ulaştılar. Molotof kokteyli havai fişek
taşla karşılık veren kitleyle polis ara-
sında burada yaklaşık yarım saat ça-
tışma sürdü, polisler kasklarını bı-
rakıp kaçtılar, polislerden yarala-
nanların olduğu gözlemlendi. Bu an-
dan itibaren, artık Şişli’deki çatış-
maları bırakıp, Taksim’e çıkmaya
çalışıyorlardı. Taksim’e çıkmayı zor-
layan, en çok yaklaşan da buradaki
gruplar oldu. 

Hedef Taksim: Havadan 
Helikopterlerle
Gaz Sıkıldı

Şişli’nin arka sokaklarındaki kitle
ikiye ayrıldı, bir kol Taksim’i zorla-
mak için Dolapdere’ye doğru yöneldi,
diğer grup, Hacıahmet yönüne doğru
çatışmaya devam etti. 

Bomonti’den barikatları kurup
ateşe vererek HaberTürk binasının
önüne çıkıp Taksim’e çıkan barikat-
lara yöneldiler. Polisin havadan he-
likopterlerle HaberTürk binasının

üzerinden ve Taksim’in girişinden
gaz atmasına kitle taşlarla ve kur-
dukları barikatlarla karşılık verdi.
HaberTürk binasından Tarlabaşı’na
geçen kitle burada da barikatlara
yüklenmeye devam etti. Polisin biber
gazına karşılık sapanlarıyla bilye ve
taş atarak karşılık verdi. Burada yak-
laşık bir buçuk saat Taksim yönünde
çatışma devam etti. Taksim’e en
çok yaklaşabilen Halk Cephesi’ydi.
Ancak çok fazla yaralı verdiler. Ba-
cağı kırılan, vücutlarının her tarafına
gaz bombası isabet edenler çok faz-
laydı. TOMA’yla  saldırmaya çalışan
polis çaresiz kalıp etrafa boş boş su
sıkmakla yetindi, Dolapdere’nin ara
sokaklarından çekildi. 

Yaralananlar gruptan ayrılmak
zorunda kaldılar. Tarlabaşı’ndan zor-
layıp Taksim’e ulaşmaya çalıştılar.
Bütün gazlar TOMA’lardan gelen
gaz karışımlı sular boşa çıktı. Kit-
lenin direncini, azmini kıramıyor-
du. Sadece çok yorulanlar, sıkılan
gazdan dolayı nefessiz kalanlar, kısa
kısa dinleniyordu. Epilepsi hastası
bir yaralıyı en yakın eve götürdüler.
Astım hastası başka biri daha yere
yuvarlandı. Karga tulumba onu da
eve taşıdılar. Sara hastasını iyileştir-
mek için uğraşırken, ev sahibi Xalo,
9 kişinin gözaltına alındığını söyledi,
Faşizme öfkesini dile getirdi. Evi
zor durumda bırakmamak için, bal-
kondan atlayıp gitmek isteyen Halk
Cephelileri, Xalo bırakmadı. Biraz
daha bekleyin dedi, her taraf tutulmuş.
Yemek ikram etti, ortalık sakinleşince
gitmelerine izin verdi. 

Dolapdere’de Çatışma 3 saate yakın sürdü,
Halk Cepheliler ve 50 Kişilik BDPli saatlerce
çatıştı. En militan çatışanlar Cepheliler ve
BDP’lilerdi. Faşizme karşı, Kürt gençleriyle
omuz omuza çatışıldı. Orada, dost kim,
düşman kim, çok net ortaya çıkmıştı. Kürt
halkı, AKP iktidarına karşı direnenlerin
yanında yer aldı. Bir ara o kadar su sıktılar
ki TOMA’nın suyu bitti. Başka birini getir-
diler. Bu sefer yeşil su sıkıyorlardı. Bu su
yüze değdiği zaman yakıyor. Öksürmeye
neden oluyor. Bir ara dağıtmak için üst ma-
halleden akrep denen aracı kitlenin üzerine
sürdüler ve akrepten gaz bombası attılar.
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Xalo’nun evinden dışarı çıkanlara,
komşu evden seslendiler, genç bir
kadın ayağından yaralanmış, onlar
da eve almışlar. Ev sahibi arabasıyla
herkesi uygun bir yere bıraktı.
Buradaki kitle de, Okmeydanı’nda
süren çatışmalara dahil olmak için
Okmeydanı’na yöneldi.

Dolapdere
Çatışma 3 saate yakın sürdü, Halk

Cepheliler ve 50 Kişilik BDP’li sa-
atlerce çatıştı. En militan çatışanlar
Cepheliler ve BDP’lilerdi. Faşizme
karşı, Kürt gençleriyle omuz omuza
çatışıldı. Orada, dost kim, düşman
kim, çok net ortaya çıkmıştı. Kürt

halkı, AKP iktidarına karşı
direnenlerin yanında yer
aldı. Bir ara o kadar su
sıktılar ki TOMA’nın suyu
bitti. Başka birini getirdiler.
Bu sefer yeşil su sıkıyorlardı.
Bu su yüze değdiği zaman
yakıyor. Öksürmeye neden
oluyor. Bir ara dağıtmak için
üst mahalleden akrep denen
aracı kitlenin üzerine sürdüler
ve akrepten gaz bombası at-
tılar. Bir gaz bombası orada
bulunan bir esnafın dükka-
nının içine girdi. Dükkanın
içinde 3 kişi gazdan dolayı
bayılmak üzereyken son anda
çıkarıldı. Mahalleden insanlar
zılgıtlarla kitleye destek ol-
dular. Bir çok aile limon attı. 

Her tarafta yoğun çatış-
malar sürerken, Halk Cephesi
kortejini bulmak isteyenler
“Her tarafta Cepheliler var,
hangisini arıyorsun?” diye
cevap alıyorlardı. Yoğun gaz
bombasından dolayı insanların
elbiseleri yanıyordu. Mesela
hiç gaz bombası isabet etme-
mesine rağmen, elbisesi yan-
mış olan bir kişi, olaylardan
çok daha sonra farkına vardı.
Muhtemelen gaz bombası dı-
şında, gaz bombasına karıştı-
rılmış, kimyasal şeyler kulla-
nıyorlardı, insanların üzerlerini
yakan bir şeydi. Buradaki kitle
de bir süre sonra Okmeyda-
nı’na geçti. 

Okmeydanı
Okmeydanı’nın girişinden du-

manlar yükseliyordu. Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi girişinde çatışma var-
dı. Tüm kitlenin Okmeydanı’na gel-
mesi duyurulmuştu. Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda toplanılacaktı. Köz
dergisi, yaklaşık 150 kişiyle, 11:30
civarında Okmeydanı’na gelmişti,
bir saat kadar slogan attılar, ses ara-
cından şarkı çaldılar. Çatışma için
kitleler gelince Közcüler ayrıldılar.
İlk anlarda, Gençlik Federasyonu
üyesi Meral Dönmez başına isabet
eden gaz bombası sonucu ağır yara-
landı. Gaz bombalarını atarken,

özellikle Halk Cephelileri hedegö-
gözeterek, sakatlamak, öldürmek
amacıyla ateş ediyorlardı. Polisler,
demokratik kurumlardan tanıdıkları
insanları isimleriyle çağırıp, küfür
ediyorlar, “neler neler yapacağız”
diyerek tehdit ediyorlardı. 

Okmeydanı’da birçok grup vardı,
Halk Cepheliler gelince ise çatışmalar
şiddetlendi. Anadolu ışıkların olduğu
bölgede, polis 3 defa püskürtüldü.
Sokağın birinde 60, 70 polis, iki ta-
raftan da kitle sıkıştırınca, korkudan
ne yapacağını şaşırdı, bir o yana, bir
bu yana koşuyorlardı. Kitleye gözdağı
vermek için, coplarını, silah gibi kit-
leye doğrultarak, sanki kurşun sıka-
cakmış gibi yapıyorlardı. 

Okmeydanı’da kullandıkları
gaz daha çok etkiliydi, insanı ta-
mamen kitliyordu. Artık helikop-
terlerden de gaz atmaya başladılar
burada. Okmeydanı’da da çatışma
2 saatten fazla sürdü. Saat 16:00
gibi, kitle eylemi bitirdi. Akşam
20:00’de, Yaralılar için, Okmey-
danı’da yine yürüyüş yapıldı.

2 Mayıs günü, bütün Şişli, Meci-
diyeköy, Taksim çevresinde yıkılmış
polis ve jandarma bariyerleri hala
duruyordu. O kadar çok bariyer ge-
tirmişler ki, bir haftada zor topladılar.
On binlerce kişi gaz bombalarından,
gazdan etkilenerek, vücudunda sıy-
rıklarla ayrıldı 1 Mayıs Alanı’ndan.
200’ün üzerinde insan ciddi yara-
lanmalar, sakatlanmalar geçirdi,
onlarca kişinin bacağı kırıldı, parmağı
koptu.

6 Kişi, kısa mesafeden başına
gaz bombası sıkıldığı için, beyin ka-
naması geçirdi, ölüm tehlikesiyle
karşı karşıya kaldı. Bir kişi gözünü
kaybetti. Beyin kanaması geçirenler
günlerce komada kaldı. 

Şehitler pahasına kazanılan 1 Ma-
yıs Alanı Taksim’i savunmak için
yüzlerce kişi yine kanını döktü. Yine
Taksim’e çıkan her sokakta halkın
kanı aktı. 1 Mayıs 2013 göstermiştir
ki, Halkın karşısında hiçbir güç du-
ramaz, Taksim halkındır. Halk kanı
pahasına, canı pahasına Taksim’i sa-
vunmaya devam edecektir.
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Bu 1 Mayıs, AKP’nin yalancı yü-
zünü en açık haliyle ortaya sermiştir.
AKP’ye ve AKP'nin yalan üzerine
kurulu siyasetine kananlar ya da kan-
maya dünden hazır olanlar teşhir ol-
dular. AKP, Taksim'i yasaklamanın
adını "alandaki yayalaştırma faa-
liyetleri" olarak koydu, AKP’nin
şakşakçısı yazar, sanatçı, siyasetçi,
sendikacılar da bu yalana sahip çıktı.
Şunu herkes çok iyi biliyordu ki;
sahip çıkılan insan hayatına verilen
önem" değil, AKP'nin politikalarıy-
dı.

Kime sordunuz Taksim’de kazı
yaparken? Ama AKP kimseye sorar
mı? Erdoğan ne diyorsa o olacak!
Kim itiraz edebilir Erdoğan’a... 1
Mayısı kutlamak isteyen on binlerce
emekçi “marjinal...” O zaman vurun.
Onları katledebilirsiniz. Onlara her
türlü zulmü yapabilirsiniz.

Kime Neye Göre 
Marjinal?

1 Mayıs' tan geriye yine AKP’nin
artık yıllardır duymaya alıştığımız
demagojileri kaldı; "Taksim' de halk
yoktu, Marjinal örgütler vardı. Polisle
çatışanlarda bu örgüt mensuplarıydı.
Halk bizi dinledi Taksim' e gelmedi."
(İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu) 

Terörle, tehditlerle yapmak iste-
diğiniz oydu. Kimse Taksim’e çıka-
masındı. Bunun için bütün İstanbul’da
sıkıyönetim ilan ettiniz. Taksim’e
giden bütün yolları ulaşıma kapattınız,
60 bin polisle bütün İstanbul’da terör
estirdiniz. Ama başaramadınız. 

Halk yine binler olup Taksim’e
aktı. Taksim’e çıkan bütün sokaklarda
çatıştı. Terörünüze, gaz bombalarınıza,
coplarınıza boyun eğmedi. Taşla, so-
payla, sapanla direndi... 

“Marjinal” miş... AKP’nin zihin
özürlü valisinden de ancak böyle bir

açıklama beklenirdi. 

Nedir Marjinal?
"Toplumda görüş ve

yaşayış biçimiyle uçlarda
yaşayan, topluma aykı-
rı”

Yani marjinallik
"uçta olmaktır, aykırı
olmaktır, farklı olmak-
tır." Yani siyasi anla-
mıyla halktan kopuk ol-
mak, uzak olmak, halktan
olmamaktır. AKP kendisi
dışında herkesi "marjinal" ilan ederek,
kendisi dışındaki tüm kesimleri düş-
man olarak gördüğünü söylemek is-
temektedir. Bu yüzden AKP politi-
kalarına karşı olmak "marjinal" ol-
maktır. Bir kaç sene öncesine kadar
daha dardı bu marjinaller listesi...
Ama artık bunun yüzdelik payı ço-
ğaldı. Yani artık AKP politikalarına
yedeklenmeyen herkes marjinal. Bu
bayatlamış yalanları artık kimse ye-
miyor. Hem de hiç kimse. Kendi
şakşakçılarınız bile... En güçlü AKP
şakşakçılarından Nagehan Alçı bile
"Valiyi kınıyorum, polisi kınıyo-
rum" dedi. 

Taksim Tarihsel ve 
Siyasal Olarak  
1 Mayıs Alanı’dır

Devrimcilerin Taksim’de 1 Mayıs
kutlama çabası yıllarca sürdü. Şehitler
verildi. 2007' den 2010 yılına kadar
ise doğrudan hedef oldu Taksim.
Sendikaların statükolarını sarsa sarsa
yürüdü hem de. Politik netlik ve ıs-
rarlı, kararlı mücadeleyi engelleye-
mediniz pes ettiniz. Ve 1 Mayıs Alanı
şehitlerimizle kazanıldı. Mehmet Akif
Dalcı'ya verdiğimiz sözümüzü yerine
getirdik. Ve 2010'dan sonra her sene
2'ye 3'e katlandı kitlenin sayısı...

Kitle arttıkça öfke arttı, kitle arttıkça
sloganlar çoğaldı. Kitle arttıkça
AKP’nin uykuları kaçtı.Ve Taksim
2012 1 Mayıs'ı dünyadaki en kitlesel
ikinci 1 Mayıs kutlaması oldu.

1 Milyona yaklaşan kitle bağım-
sızlık ve devrim sloganları atıyor,
eşitliği, adaleti haykırıyordu. Tüm
ezilenler oradaydı. Halk bu kalaba-
lıktan moral buldu, coşku buldu,
umutlandı. Gelişmeler gösteriyordu
ki AKP’nin artan zulmüne tepki ola-
rak büyük bir kitleselliğe erişilecek
dünyanın en kitesel 1 Mayıs’ı kutla-
nacaktı. İşte bu seneki saldırı, AKP’ye
karşı olan kitlenin birleşik, kitlesel
olarak gücünü ortaya koymasını en-
gellemek içindi. Bu, AKP’nin faşist
terörle suskun toplum yaratma poli-
tikasının iflasının, yönetememe kri-
zinin herkesçe de görülmesiydi. Bu
anlamıyla "inşaat çalışması" yasak-
lamak için bahanedir.

Haklar Diplomasiyle 
Değil, Mücadeleyle 
Korunur

Her sene olduğu gibi bu sene de
sendikaların tavrı önemliydi. Çünkü
AKP pazarlık yapmıyor gibi görün-
sede sendikaların tavırlarını ölçüyor
kendince. Ve kendi uzlaşmacı, sarı

AKP TAKSİM'İ "YASAKLAMIŞ!" 
TÜM YASAKLARINIZ HÜKÜMSÜZDÜR
2014'TE YİNE TAKSİM'DEYİZ 
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sendikalarının dışında asıl DİSK ,
KESK gibi işçi-emekçi örgütleri be-
lirleyici oluyor. Çünkü asıl muhalif
ve devrimci tavrı bu sendikaların
göstermesi gerekiyor. Çünkü bu sen-
dikalar can-kan-tutsaklık bedeli ku-
rulmuş örgütlerdir ve halkındır... Bu
yanıyla DİSK'in yeni başkanı Kani
Beko' nun 1 Mayıs öncesi açıklama-
ları bu reformist-uzlaşmacı kafa ya-
pısının nasıl da Erdoğan'ın karşısında
güçsüz bir duruş sergilendiğini gös-
terdi: "İstanbul'da çok kötü bir fo-
toğraf önce Türkiye'ye sonra dünyaya
vermek istemiyoruz. Barış rüzgarla-
rının estiği bu koşullarda Türkiye'de
barışla ilgili çalışmalar yapılırken
kalıcı barışı tesis etmek için kollar
sıvanmışken kesinlikle bu alanda ça-
tışma istemiyoruz. İstanbul sokakla-
rında çatışma istemiyoruz. İşçiler
olarak birlik gününde hakkımız olan
1 Mayıs kutlamalarını yapmak isti-
yoruz. Sayın valiye birkez daha ses-
leniyorum. Basın açıklamasını da
inşaatın içinde değil bu Taksim Ala-
nı’nda sırtını 30 bin metrekareye dö-
nerek yapmasını istiyoruz. Önümüz-
deki 1 Mayıs'ta tekrar ediyorum. Biz
başta vali olmak üzere başbakan ve
diğer kurum ve kuruluşlarla diplo-
matik girişimleri sürdüreceğiz. Bu
günü barış ve kardeşlik içinde kut-
lamak istiyoruz"

Yukarıda söylenen sözleri Hak-
İŞ, Memur-Sen başkanları söylemi-
yor. DİSK genel başkanı söylüyor.
Bu faşizmdir, yasal-demokratik
hakkımızın gaspıdır diyemiyor. Bir
kandırmaca olan, barış sürecinden
bahsederek kurnazlık yapıyor. Sanki
barış sürecine katkı diyince Erdoğanın
bütün yağları eriyecek "ne istiyorlarsa
verin" diyecek.... Bu yalana siz "kan-
mış" olabilirsiniz. Ama bütün işçileri
bu yalana ortak etme hakkını kimse
size vermez. 

Dünyaya kötü görüntü vermek
istemiyormuş. Devrimci sendikaların
böyle bir kaygısı olamaz. Aksine fa-
şizm her platformda teşhir edilmelidir.
Bakış açısı bu olmayanlar Validen,
Başbakandan anlayış bekler... İşçiler,
emekçiler Taksimi diplomasiyle değil
çatışa çatışa, kanını dökerek kazandı...
Eğer sizin gibi Başbakana, valiye

havale etselerdi bu zaferi kazana-
mayacaklardı. Kani Beko da bunu
çok iyi biliyor. Ancak reformizm
açıktan çatışmayı göze alamaz, bu
da diline yansır.

Dün kazandığın hakların bugün
elinden alınabilir. Bu durumda hak-
larımızı korumanın tek yolu faşizmle
diyalog geliştirmek onlardan mer-
hamet beklemek değil, faşizme karşı
savaşı büyütmektir. 

AKP Dostları Hak-İş 
ve Memur-Sen’in 
Maskaralığı

AKP'nin Taksim olmaz, başka bir
yere gidin çağrılarına duyarlılık gös-
terip, hemen sırtını halka çevirenler
yerlerini seçtiler:

HAK-İŞ 1 Mayıs'ı Karabük'te
kutladı. Bu maskaralığa konfederas-
yona bağlı Hizmet-İş, Öz Orman-İş,
Öz Gıda-İş, Öz İplik-İş, Çelik-İş, Öz
Tarım-İş, Öz Ağaç-İş, Öz-İş, Birli-
korman İş, KKTC Kamu-Sen, Öz
Maden-İş, Medya-İş, Öz Taşıma-İş,
Öz Petrol-İş, Futbol-Sen ve Liman-
İş sendikalarının üyeleri de eşlik etti.
Tüm Türkiye'deyiz yalanıyla yapılan
bu miting işçi düşmanlığının, AKP
dostluğunun resmidir. Aynı Hak-İŞ
Taksim kazanıldıktan sonra Taksim'i
kendilerinin kazandığını söyleyebi-
lecek kadar da gülünç olabiliyordu.
Soruyoruz:; "Niye kazandığınız alana
sahip çıkmıyorsunuz" Çünkü cop
var, gaz var, en önemlisi de Tayyip'i
karşına almak var değil mi? Ki zaten
onun karşısında değil komutası al-
tındasınız.

Bir ikinci maskaralıkta; Memur
Sen'e ait. 1 Mayıs'ı Çanakkale'de
kutladı bu çok vatansever sendikacılar.
E tabi Çanakkale Şehitlerinin ruhunu
kutladığınız 1 Mayısla daha da nur-
landırdınız değil mi? Sahtekar va-
tanseverler, Sahtekar sendikacılar.

TKP Yine Düzenin Uslu 
Çocuğu Olmayı Seçti! 
AKP’den TKP’ye 
Övgüler Yağdı! 

TKP 1 Mayıs'ta Kadıköy' deydi.

Bu anlayışlı davranışıyla devlet er-
kanının övgülerine de mashar oldular
tabi. Çünkü bir tarafta çatışan "mar-
jinaller" ve bir tarafta polis güvenliği
altında şarkılarla; şiirlerle, halaylarla
AKP icazetinde kutlanan 1 Mayıs...
Devletin yine uslu çocuğu olmayı
istemişti TKP. 

2007 yılında da İstanbul’un giri-
şine barikat kuranlar, 1 Mayıs Alanı’nı
kazanmak isteyenleri bir taraftan gaz
sıkıp joplayarak otobüslere bindirirken
Kadıköy’e gidin diyorlardı. Kadıköy
kutlamaları Taksim mücadelesinde
hep devlete güç veren oldu. Bu sene
olduğu gibi. 

Nasıl ki, 1 Mayısların yasallaşma
mücadelesinde yokken, demokratik-
leşme mücadelesinde kazandığınız
tek bir hak yokken, kazanılmış hakları
kullanıyorsunuz. Nasıl ki 1 Mayıs
Alanı’nın kazanılma mücadelesinde
alan fetişizmi demagojisi yapıyorken
daha sonraları alanları kullandınız
ve şimdi utanmadan demokrasi mü-
cadelesi dersi veriyorsunuz. Rahatsız
olmayın, biz yeniden kazanırız Tak-
sim'i, siz o zaman gelirsiniz...

Gençlik ve Spor Bakanı Suat
Kılıç, 1 Mayıs'ın tatil olmasıyla ilgili
Twitter hesabından alçakça bir mesaj
attı 1 Mayıs'ın ardından: "Bugün
de "1 Mayıs tatili" okullar bile
tatil. soruyorum arkadaşlara: bu
kadar tatili hak edecek ne yaptık?
Çalışın."

Beyinlerini emperyalizme kira-
lamış bu AKP’li, burjuvalar çalışma
ne demektir bilmezken halkı aşağı-
layıp, halka akıl vermeye çalışıyor.
Emek düşmanlığınızın, halk düş-
manlığınızın hesabını vereceksiniz.

İnatlaşma Yok, Devrimci 
İrade Var! AKP Zulmüne 
Boyun Eğmeme Var!

Yalaka yazar çizer takımının bir
çoğu korkakça halka uygulanan terörü
kınarken: "KÖR İNATLAŞMADAN"
bahsediyordu. Başbakan kibarca "ba-
kın alan müsait değil, bu sene burada
yapmayıverin" demiş, fakat Taksim
fetişizmi bu masum ricayı geri çe-
virmişti. Bu kör inatlaşma yüzünden
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çatışmalar çıkmıştı. 

Hayır! Ortada inatlaşma falan
yok, kör dövüşü yok! Ortada apaçık
1 Mayıs Alanı’nın gaspı var.  Orta
da yasakçı bir zihniyet ve bu yasağı
tanımayıp,  hakkı olanı almaya çalı-
şanlar var. Yani ortada ezenler ve
ezilenler var. Yani ortada faşizm ve
halkın demokrasi mücadelesi var.

Ve 1 Mayıs sonrası Erdoğan’ın
yaptığı açıklamayla da Taksim’in bu
seneye özgü değil tümden yasakla-
nacağının duyurulması, bizim hak-
lılığımızı ortaya koymuştur.

İnşaatın Bahane, 
Erdoğan İtiraf Etti; 
Taksim de ve Kadıköy 
de Yasak!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
bundan böyle Kadıköy ve Taksim'de
mitinge izin vermeyeceklerini söyledi.
AKP’nin Kızılcahamam'daki kam-
pında açılış konuşmasını yapan Tay-
yip Erdoğan, Kadıköy ve Taksim
meydanlarında miting yasağının ilk
sinyallerini de vermiş oldu böylece.
Başbakan "Belki yarın Taksim miting
alanı olmayacak. E ben de geçmişte

Taksim'de miting yaptım. Ama belki
yarın Taksim de miting alanı olma-
yacak. Yasak olmasına rağmen ben
burada miting yaparım diyemezsin.
Sana neresi gösterilirse orada miting
yapmak zorundasın. Burası hukuk
devleti. 'Kadıköy'de de mitinge izin
vermeyeceğiz."Yeni miting alanları
yapılınca Kadıköy'e de mitinge izin
vermeyeceğiz. En ufak savrulma
olunca esnafın camı çerçevesi iniyor.
Hayat duruyor. Ulaşım bunlardan
dolayı durduruldu."

Hadi ordan halk düşmanı! Nerede
demişse orada miting yapacakmışız.
Bu zamana kadar sana sormadık, bun-
dan sonrada asla sormayacağız.Eğer
soranlar olursa emin ol ki onlar bizden
değildir. İşte bu sözler bir kez daha
devrimcilerin haklılığını kanıtlamıştır.
AKP bu sene kendince Taksim' i ya-
saklamanın zeminin hazırlamaya ça-
lışmıştır ama kimse bu yalanı yutma-
dı...Yutmayacakta.

Haklı Olan Biziz.,
Kazanacak Olan Biziz,
Çözüm Örgütlenmekte  ve
Mücadeleyi Yükseltmekte

Bu 1 Mayıs herkese bir kez daha

göstermiştir ki: Demokrasi mücadelesi
sürekli bir mücadeledir. Faşizm asla
durmuyor. Gaz stoklarını yenileriyle
dolduruyor, polis sayısını artırıyor,
faşist yasalarını çıkarıyor. Fakat bun-
ları güçlü olduğu için değil, tam ak-
sine korktuğu için yapıyor. Mesele
tam da burada. Korkması gereken
AKP'dir. Emperyalizmdir. Güçlü 2012
1 Mayıs'ı onları çok korkutmuştur.
Burada mesele kesinlikle alan sorunu
değil, bir sınıf tavrıdır. Ezenler halk-
ların kan-can bedeli kazandıklarını
geri almaya çalışıyor. Emekçiler de
bu haklarını kesinlikle vermemek
için aynı kararlılıkla mücade etmeli.
1 Mayıs'tan beri hastanede yoğun
bakımda olan Dev-Genç’li Meral
Dönmez ve devrimci bir liseli olan
Dilan Alp bunun en iyi kanıtıdır.
Onlara "militan" diyor faşist vali. O
zaman öldürmek serbest diyor... Bu
alçaklığı kimse sindirmemeli. Bu al-
çaklığı bugün sindirenler yarın nam-
luyu kendi üzerlerine çevrili bulurlar.
Bu yüzden faşizme karşı demokrasi,
kapitalizme karşı sosyalizm, emper-
yalizme karşı bağımsızlık mücade-
lesini yükseltmeli ve 2014 1 Mayıs'ını
Taksim'de kutlamak için daha güçlü
hazırlanmalıyız...

Zonguldak
Halk Cephesi yayınladığı yazılı

bir açıklamayla 1 mayıs’ta yaşanan
polis terörünü kınadı.

İstanbul
Ataşehir 1 Mayıs  Mahallesi’nde

1 Mayıs  işçi  ve  emekçi dayanışma
gününde polisin Taksim  Meydanına
bırakmayarak saldırması ve onlarca
kişinin yaralanmasıyla sonuç-
lanan eylem, mahallede  bulunan
Halk Cephesi, ESP, KÖZ ve
Alınteri'nin katılımıyla protesto
edildi. 1 Mayıs günü  saat
19.00'da  Karakol Durağı’nda
bir  araya gelen kitle  merkez
son durağa doğru sloganlarla
yürüdü. Atılan sloganlarda  sıkı
sık “Yaşasın Taksim direnişimiz,
Baskılar bizi Yıldıramaz. Yü-

rüyüşe 100 kişi katıldı.

Devrimci 1 Mayıs
Platformu
Yaralıları Ziyaret Etti Devrimci 1
Mayıs Platformu, 1 mayıs'ta polisin
attığı gaz bombalarıyla ağır yarala-
nan

Dilan Alp ve Meral Dönmez'i
Bahçelievler Medical Park Hastane-

si'nde, Serdal Gül'ü Çağlayan Me-
morial Hastanesi'nde, Fehmi Meşe'yi
Şişli Etfal Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yoğun bakımda olan yaralılara,
geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu
saldırıların hesabının sorulacağını
ifade ettiler.

Edirne
1 Mayıs günü Taksim’de estirilen

terörü kınamak için basın açıklaması
yapıldı. HDK, DHF, Gençlik Mu-
halefeti, TKP-1920, Kaldıraç, Tıp
Öğrenci Kolu ve Dev-Genç’lilerin
katılımıyla 1 Mayıs günü Taksim'de
yaşanları kınamak için basın açık-
laması yapıldı. Taksim Meydanı’nın
devrimcilerle, emekçi halkla bü-
tünleştiği hiçbir kuvvetin Taksim’in
değerini silemeyeceği ve halkımıza
kapatamayacağı belirtildi. 

AKP’nin 1 Mayıs Terörüne Protesto:

Edirne
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1 Mayıs günü Taksim Meydanı’na
çıkmak isteyen işçilere, emekçilere,
öğrencilere vahşice saldırdı faşizm.
Tonlarca su, tonlarca gaz kullanıldı
bu saldırılarda, İstanbul gaza boğul-
du... AKP’nin binlerce katil polisi,
İstanbul’da terör estirdi.

Vali Mutlu’nun komutasında pol-
islerin vahşi saldırısı sonucu ikiyüzden
fazla insan yaralandı ve yüzlerce
insan yoğun gazdan etkilendi, onlarca
insan gözaltına alındı, işkencelerden
geçirildi. Eğer kimse ölmediyse bu
saldırılarda, tamamen tesadüftür.

1 Mayıs öncesinde “Marjinal
gruplara karşı güç kullanacağız!”
diye tehditlerde bulunmuşlardı. İs-
tanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1
Mayıs’ta Taksim Meydanı’nın ka-
patılacağını belirterek, “Marjinal
gruplara karşı emniyet teşkilatımız
her türlü tedbirini aldı. İhtiyaç ol-
duğunda bunla ilgili güç kullanımını
da kararlı bir şekilde yerine getire-
cektir” demişti.

Mutlu, halkın 1 Mayıs’ta Taksim
Meydanı’na gelmemeleri çağrısında
bulunarak, şöyle devam etti: “İhtiyaç
olduğunda bunla ilgili güç kullanı-
mını da kararlı bir şekilde yerine
getirecektir… Marjinal gruplar biz
ne dersek diyelim, bu alana çıkmaya
çalışacaklardır. 3 bin – 4 bin ney-
se… Biz bunlarla ilgili zaten ted-
birlerimizi aldık. Bunlara da gerekli
müdahalelerimizi yaparız.”

İşçilere, memurlara, öğrencilere,
devrimcilere tüm halka sabahın ilk
saatlerinden itibaren vahşice saldır-
dılar 1 Mayıs günü. Bu saldırılarda
Dilan ALP, Meral DÖNMEZ,Fehmi
Oran MEŞE, Zafer YOLCU ve İb-
rahim AKAL tüfekle , hedef gözeterek
atılan gaz bombalarıyla ağır yara-
landılar. Tüm yaşananlar TV ekran-
larına, fotoğraflarına açık açık yansıdı.
AKP’nin terörü gizlenemez hale
geldi. Zaten böylesine kitlesel bir
saldırının boyutlarını gizlemesine de

imkan yok-
tu.

Dört kişi
kafasından
gaz bomba-
sıyla yarala-
narak hasta-
neye kaldırıl-
ması ve
a m e l i y a t a
alındı. Vali
Mutlu ise
yine “marji-
nal” dema-
gojisine baş-
vurdu. Kendisini ve
polisi savunabilecek
başka hiçbir keli-
mesi yoktu ve üst
üste açıklamalarında
sürekli “örgüt üye-
si”, “marjinal” de-
yip durdu. Suçluluk
psikolojisiyle, poli-
sin şiddetine maruz
kalanları suçlu olarak gösterip ken-
disini ve polisin saldırılarını meşru-
laştırmaya, haklı göstermeye çalıştı.
Daha saldırılar sürerken şu açıklamayı
yaptı basına: “…Bugün, fevkalade
orantılı, fevkalade dengeli bir mü-
dahale gerçekleştirdik. Bu müda-
halelerde gönül elbette ki ne polis-
lerimizin ne de sivil vatandaşları-
mızın,  radikal örgüt mensubu olarak
kayıtları bizde olsa bile, sıkıntı çek-
mesini istemez. Ama gazımızı su-
yumuzu, önce suyu çok yoğun olarak
kullandık. Size taş, demir bilye atı-
yorlar. Biz kimseye demir bilye, taş
atmadık…”

Ertesi gün yaptığı açıklamada
pervasızca halka yapılan saldırıyı sa-
vunmaya, insanları suçlayarak sal-
dırıları meşrulaştırmaya devam edi-
yordu: “Bunlar emniyette kayıtları
olan marjinal grup üyesi 3 kişidir.
Hepsi de emniyetle girdiği çatışmada
yaralanmıştır. Birinin arkadaşlarının
attığı taştan yaralandığına dair, ar-

kadaşlarının sözleri vardır. Dilan
isimli bir kızımız var, pek çok köşe
yazarı Taksim’e teyzesinin evine gi-
derken yaralanan kişi olarak yazıyor.
Dilan, 19 yaşında bir kızımız, örgüt
üyesidir. Marjinal bir grup üyesidir.
Bizde kaydı var. Bu tür marjinal
gruplarla bağlantısı olan bir kızdır.
Dünkü kayıtlarda, emniyet mensup-
larıyla taşla yapmış olduğu çatış-
madan görüntüler vardır.”

Bu açıklamalarla saldırılarını ak-
layamayan Vali Mutlu, işi daha da
ileri götürerek kafasından ağır yara-
lanan Dilan ALP’in görüntülerini ba-
sına dağıttı. Utanmazca, görüntülerde
gazdan korunmak için elinde taşıdığı
sirke şişesinin molotof kokteyli ol-
duğunu iddia etti. İnsanlar polisin
terörüne karşı özel önlem almak zo-
runda kalıyor. O bunu katliamcılığını,
işkenceciliğini, halk düşmanlığını
meşrulaştırmak için çarptırarak kul-
lanıyor.

İddiaların altı boş çıkınca yeni

Karşınızda Marjinaller Yok Halk Var!
Halkı Faşist Terörünüzle Bitiremezsiniz!

Saat: 11.00 gibi polis
telsizlerinden bir anons
duyuluyor: "Gazımız bitti,
takviye lazım." 
Emniyetten yetkili biri yanıtlıyor: 
"Stoklar tükendi, idareli kullanın"

(HaberTürk, Fatih Altaylı, 2 Nisan 2013) 12 Mayıs
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bir açıklama yaparak tüm suçu halkı 1 Mayıs’a
katılmaya çağıranlara attı: “…gençlerin şu ve
ya bu şekilde gösterilerin içinde bulunması ile
ilgili çağrıları yapanlar hukuk önünde yanlış
yapmışlardır. Gençlerin bu gösterilere katılan-
ların hukuk dışı bir toplantıya çağrılmasıyla
ilgili bütün çağrılar yanlıştır hukuk dışıdır. Bu
olaylar içerisinde yaralanan, polislerimiz olsun,
göstericiler olsun bütün bunların sorumlusu
bu çağrıları yapanlardır.” 

Boşuna uğraşma, saçmalamalarınla, yalan-
larınla, demagojilerinle herkesin gördüğü gerçeği
saklayamaz, kendini aklayamazsın.

AKP faşizmi saldırıyor, işkence yapıyor ve
katlediyor, ardından yok “teröristti”, “marji-
naldi”, “suç kaydı vardı”, “oğlu, kardeşi,
yakınları suçluydu, teröristti” diyerek saldı-
rılarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunun pek
çok örneğini gördük daha önce. Bugün yine
aynı demagojiye başvuruyor suçluluk psikolo-
jisiyle. 

Diyelim ki öyle olsunlar... “Marjinal”, “örgüt
üyesi”, “terörist” olsunlar, elinizde “suç kayıtları”
olsun. Bunlar işkencenin, katletmenin gerekçesi
olabilir mi? Faşist AKP, bana karşı çıkana
“marjinal” derim, “terörist” derim işkence yapar,
katlederim diyor açıkça. Böyle diyerek tüm
sesleri kesmek, katliamlarını, işkencelerini daha
rahat yapabilmek istiyor. Yasa-hukuk tanımaz-
lığıyla da açıkça gözdağı veriyor halka.

Faşist terörünüz, işkenceleriniz, katliamcı-
lığınız yanınıza kar kalmayacak. Suçlarınızın
hesabını er geç vereceksiniz halka.

AKP, onun faşist valisi ve polisi katliamcılığına
ve demagojilerine istediği kadar devam edebilir.
Halkın emekçilerin 1Mayıs’ı nerede ve nasıl
kutlayacağını AKP ve onun faşist valisiyle polisi
belirleyemez. Faşist terörünüzle halkın 1 Mayıs’ı
sahiplenmesini, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamasını
engelleyemeyeceksiniz. 1 Mayıs bizimdir ve
Taksim 1 Mayıs Alanı’dır. Hiçbir güç 1 Mayısların
1 Mayıs Alanı’nda kutlanmasını engelleyemez.

Başaracaktık

Provoke etti bir bebek

Baksan daha minnacık

Barışacaktık

Pırt diye doğup geldi

Provokatör yahu işte

Gelişinden belli

Barışacaktık

Provokatör arkadaş provokatör
işte

Pırt diye çıkıp 

Kavga alanına girer gibi gel-
di

Sıkılı yumruklarından belli

Provokatör

Su götürmez provokatör işte

“ıngaaa da ıngaaa”

Slogan atar misali

Bağırışından belli

Provokatör olduğuna var ya 

Yok en ufak şüphe

Şu gözlere bakın hele

Seni anasının gözü 

Su bulandırıcı ufaklık

Provokatör kere provokatör
işte

Saldırışına bakın memeye

Belli üç günde kurutacak ana-
sını

Obur, açgözlü ufaklık

Pırt diye de çıkıp geldi arka-
daş

Uğursuzun provokatörü

Felaketi memleketin

Hesap edildi geriye 9 ay 10
gün

Tam da babasının işten pos-
talandığı gün 

Görüyorsunuz ya

Bismillah daha ilk adımında
ana karnına

Söndürmüş ocağını babasının

Şöyle birkaç ay gecikse var
ya

Yemin olsun barışacaktık

Dayanamadı besbelli

Pırt diye fırladı geldi

Seni provokatör işsiz veledi

Birkaç ay beklese

Ne işsizlik ne açlık 

Ne tekmesi polisi ne cop

Ne TOMA’lar biber gazları

Ne ölümleri bebeklerin açlık-
tan

Beklese az biraz

Allah kuran çarpsın

Tüm memleket uçacaktık

Birkaç ay gecikse velet

Arkadaş ne kin ne düşmanlık

Ne vurmak ne vurulmak

Ne şiddet ne ölüm

Sarılıp Amerikan bezine 

Kardeş kardeş uyuyacaktık

Duramadı arkadaş

Pırt diye doğdu da geldi

Sırf provoke olsun diye

Sırf memlekette açlık

Sırf memlekette zulüm

Sırf memlekette ölüm

Var desinler diye

Durduk yerde de ölüp gitti

Az daha dayansa sefalete

Size yemin billah olsun 

Uçacaktık arkadaş uçacaktık

Çekemedi bu hali

Provoke edip gitti

Seni uğursuz ufaklık

Nitekim araştırdık

Ermenilik var sülalesinde 

Çingenelik desen karışmış

Komünistlik, Alevilik karanlık

Belli ki soyağacı karanlık 

Melanet ufaklık…

Şadi Özbolat

PROVOKATÖR 
BİR BEBEK

1 MAYIS ALANI’NDA ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!118

Yürüyüş

12 Mayıs
2013

Sayı: 364



Taksim 1 Mayıs Alanı’nı sıradan
bir “alan” sorununa indirgeyenler
sadece düşmanın sınıf kinine bak-
malarını öneririz. 

Tarihi olmayanın geleceği de ol-
maz. AKP, emekçi halkın tarihini si-
lerek, çarpıtarak kendine göre yeniden
tarih yazıyor. Ve bunu yaparken
yalan, demagoji, riyakarlık, terör her
türlü alçakça yöntemlere başvuruyor. 

Taksim’i sıradan bir alan sorununa
indirgeyen, her yıl bozuk plak gibi,
“alan fetişizmi” demagojisi yapan
reformistler, “bizim için alanın önemi
yok, işçi sınıfıyla buluşmak önemli”
diyen sarı işbirlikçi sendikacıların
kuyrukçuları... kurtulun artık kom-
plekslerinizden. 

Sadece düşmana bakın. Düşmanın
sınıf kinine bakın. Taksim 1 Mayıs
Alanı’nı vermemek için neleri göze
aldığına bakın... 

Siz de mi inanıyorsunuz AKP’nin
işçilerin can güvenliğini düşündüğü
için Taksim 1 Mayıs Alanı’nı yasak-
ladığına?

Her şey artık daha açık; 

AKP, açık konuşuyor. Halk düş-
manlığını gizlemiyor. “Kafanıza göre
istediğiniz yerde 1 Mayıs kutlaya-
mazsınız, benim dediğim yerde, be-
nim belirlediğim gibi kutlayacaksı-
nız” diyor.

TAKSİM EMEKÇİLERİN GÜ-
CÜYLE, MÜCADELESİYLE ÖZ-
DEŞLEŞMİŞTİR! 

TAKSİM KONTRGERİLLA
DEVLET GERÇEĞİDİR!

AKP, “Taksim emekçilerle ha-
tırlanmayacak” diyor. “Devlet be-
nim” diyor kontrgerilla devlet ger-
çeğini unutturmak istiyor. 

Taksim’e “oteller, AVM’ler, tu-
ristik yerler yapacağım” diyor. Tak-
sim’den emekçileri, halkı sürüp; Tak-
sim tekellerle anılacak diyor.  

Son üç yıldır Taksim’de yapılan

1 Mayıslar emekçilerin halkın gücünü
tekrar göstermişti. 2012 1 Mayıs’ı
dünyanın en kitlesel kutlanan ikinci
1 Mayıs’ıydı. 

AKP’nin düşmanlığı Taksim 1
Mayıs’ın işçi sınıfının, emekçi hal-
kımızın zihninde yarattığı bu tarihsel
önemdir.  

Taksim’de emekçilerin kanı var.
Şehitlerimiz var. Taksim’e çıkmak
vefadır. Şehitlere verilen devrim sö-
züdür. Devrim iddiasıdır, katliamlarla,
kontrgerilla faaliyetlerle işçi sınıfının
mücadelesinin durdurulamayacağıdır.
Şehitlerin, devrim mücadelesinin ya-
şatılmasıdır. 

Taksim halka yasaklanan, gasp
edilen 1 Mayıs Alanımızın yeni şe-
hitler verilerek onlarca yıl sonra söke
söke düşmandan geri alınmasıdır...
AKP’nin düşmanlığı bunlaradır.

AKP Emekçilerin 
Mücadelesinin 
Tarihini, 
Hafızalarını Yok 
Etmek İstiyor!

Mesele şehitler verilerek tekrar
kazandığımız 1 Mayıs Alanı’nın iş-
çilere, emekçilere, halka kapatılma-
sıdır... Mesele inşaat minşaat değil,
işçilerin can güvenliği değil... Her
gün işçileri katleden bu iktidardır...
Her gün canımıza kasteden bu ikti-
dardır... AKP emekçinin düşmanıdır,
halkın düşmanıdır... AKP, inşaat ba-
hanesiyle 1 Mayıs Alanımızı gasp
etmiştir. 

Mesele sadece bir yer, sıradan
bir alan meselesi değildir... 

AKP, devletin ‘77 1 Mayıs kat-
liamını unutturmak istiyor. Devletin
katliamıyla ve işçilerin emeğiyle,
direnişleriyle özdeşleşen, şehitle-
rimizin kanıyla bezenmiş Taksim
1 Mayıs Alanı’nın tarihsel anlamını
yok etmek istiyor. 

AKP, HAFIZALARIMIZI SİL-
MEK İSTİYOR. Tarihi yok etmek
istiyor.  Sadece Taksim 1 Mayıs ala-
nı’na çıkmayı yasaklamıyor, Tak-
sim’in 1 Mayıs’la özdeşleşen tüm
değerlerini yok etmek istiyor. 

Taksim’i emekçilerin elinden alıp
faşizmin, gericiliğin meydanı yapmak
istiyor. 

AKP, KENDİ İDEOLOJİSİNE
GÖRE HALKLARIN KANLA YA-
ZILAN TARİHİNİ YENİDEN YA-
ZIYOR.

Ulucanlar, Bayrampaşa, Diyar-
bakır hapishanelerini müze yaparak
yaptı bunu. Hem bu hapishanelerdeki
direnişi, mücadeleyi yok etmek isti-
yor. AKP, hem de devletin katliam-
larının üstünü örtüyorlar... 

Taksim’de yapmak istedikleri de
budur... 

Reformistler,  “alan fetişizmi”nden
bahsederek AKP’nin politikalarına
hizmet etmeyin. 

YÜREKLİ OLUN! TAKSİM’DE
ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR.
TAKSİM; İŞÇİ SINIFININ MÜCA-
DELESİNİN SEMBOLÜDÜR!

ŞİMDİDEN İLAN EDİN! SE-
NEYE VE HER SENE 1 MAYIS-
LARDA TAKSİM’DEYİZ. TARİ-
HİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ. TAK-
SİM’İ TEKELLERİN, GERİCİLE-
RİN, FAŞİZMİN MEYDANI YA-
PILMASINA İZİN VERMEYECE-
ĞİZ!

12 Mayıs
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Tarih Hırsızı AKP
Taksim’i 1 Mayıs’a Yasaklayarak Emekçi

Halkın Mücadele Tarihini Yok Etmek İstiyor!
Taksim’i 1 Mayıs’a Yasaklayarak Emekçi

Halkın Mücadele Tarihini Yok Etmek İstiyor!



İstanbul’un en büyük ve en merkezi
yeridir Taksim Meydanı. Kent Mmey-
danları halka aittir. Meydanlar halkın
kavga ve sevinç yerleridir. Taksim
Meydanı da öyledir. 1977, 1989 yıl-
larında yapılan katliamla birlikte Tak-
sim meydanı devrimcilerin kanları
ile sulanmıştır. Ve Taksim Meydanı
her dönem can pahasına savunulmuş-
tur. Böyle olduğu için AKP 2010 yı-
lında Taksim’i 1 Mayıs Alanı olarak
tanıdı, güçlenen halk örgütlülüğü kar-
şısında Taksimi halka kapatamadı.
Çoşkulu geçen iki yıllık 1 Mayıs ey-
lemlerinden rahatsız olan AKP bu
sene yayalaştırma çalışmaları gerek-
çesiyle Taksim’i kapatmaya çalıştı. 1
Mayıs eylemlerine izin vermeyeceğini
açıkladı. 1 Mayıs günü ise azgınca
ve vahşice saldırdılar halka. Öyle ki
İstanbul’un üzerinde gaz bulutu oluştu.
Halkı Taksim’e sokmama gayreti yü-
zünden İstanbul’da sıkıyönetim ilan
edildi. Yollar kapatıldı. Halka saldır-
mış, öldürme kastıyla hareket etmiş,
milyonları mağdur etmişken bu du-
rumu savunmaktan geri durmadılar.
Beklediklerinden daha başarılı ve öl-
çülü olduklarını açıkladılar. 

Başbakan Erdoğan ise bir hukuk
devleti olduklarını iddia etti. Hukuk
devleti, Erdoğan’ın aldığı kararlara
uymakmış.

Hukuku kim oluşturuyor. Erdoğan
mı? Erdoğan öyle efelenmiş ki, ağ-
zından her çıkan sözü hukuk sanıyor.
Kimi kandıracağını sanıyor acaba.
Kendini ortaçağdaki krallara benze-
tiyor herhalde. Burjuva devriminden
sonra bütün yasa metinleri zulme
karşı direnişi meşru bir hak olarak
kabul etmişlerdir. İnsan Hakları Ev-
rensel Sözleşmesi’nden, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne kadar ulusal-
arası sözleşmelerde direnme hakkı
ilk maddeler arasındadır. Türkiye’nin
yasalarında yer alan “suç oluşturulan
bir emir yerine getirilmez” maddesi,
“bütün eylem ve işlemler kanuna da-
yanır” maddesi, Anayasanın 13. Mad-
desi’ndeki temel hak ve hürriyetlerin
özüne aykırı biçimde sınırlandırıl-

mayacağı  maddesi ile direnme hak-
kını kabul etmiştir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü temel
bir haktır, bu nedenle 1 Mayıs Ala-
nı’nın halka kapatılması yasal değildir.
1 Mayıs Alanı’nın kapatılması hukuk
dışı ise bu hukuk dışılığa direnmek
en doğal haktır. Taksim Alanı için
verilen direniş, bizim kanımızla ka-
zandığımız ve yasa halini almış hak-
larımızın çiğnenmesini engellemek
için zorunludur. 

Taksim’in 1 Mayıslara kapatılması
üzerine DİSK’in 2008 yılında  Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)
açtığı mahkeme devleti haksız bul-
muştu. AİHM kararları vermişti: 

- AKP’nin, 1 Mayıs'ın Taksim'de
kutlanmasını engellemek toplantı ve
gösteri özgürlüğü ile ifade özgürlü-
ğünün ihlalidir. 

- Toplantı istenilen yerde yapıla-
bilir. 

- Hükümetin kısıtlama gerekçeleri
kanıtlanabilir değildir. 

- DİSK'in Taksim'i kullanmak is-
temesi üyelerine karşı görevidir. 

- Hükümetin bu hakkın kullanıl-
ması için hoşgörülü olması gerekir. 

AİHM verdiği bu karar kanımızla
kazandığımız hakkın bir kararla onay-
lanmasıdır. Ulusal ve uluslararası hu-
kukta toplantı ve gösteri yürüyüşün
bir hak olduğu ve sınırlandırılama-
yacağı kabul etmiştir. Ve bu yönde
verilmiş bir mahkeme kararı var. Gör-
dük ki, mahkeme kararlarına saygı
duymamızı isteyen, mahkeme kararları
yücelten AKP işine gelmeyince ka-
rarları yok sayabiliyormuş. AKP be-
nim ağzımdan çıkan her sözü hukuk
kabul edin diyerek kendini şiddet ve
katliamla halka dayatmaya çalışıyor.
Uyguladığı şiddet ile her haksızlığa,
her keyfiyetine, her hukuksuzluğuna
rıza göstermemizi istiyor. 

AKP için hukuk, yasa, mahkeme
kararları işine yarıyorsa varlar, işine
yaramıyorsa onları rafa kaldırabiliyor.
Yok sayıyor. Sonuç olarak, bir hukuk
devleti olduğumuz, herkesin hukuka
uyduğu söylemi bir safsatadan iba-

rettir. Denir ki, hukuk bir örümcek
ağı gibidir, güçlüler onu delip geçiyor,
zayıf olanlar ağlar içerisinde kalıyor.
AKP hukuk diye önümüze koyduğu
yasalarla bizi hareketsiz ve sessiz bı-
rakmak istiyorlar. Halkın haklarını
korumayan, çıkarını gözetmeyen ya-
saları hukuk diye kabul ettiremezler
bize. Adaletsizliği hukuk diyerek yut-
turamazlar. Biz keyfi uygulanan hukuk
değil, adalet istiyoruz. 

Ümit İLTER

Gel
Hayata  hakkını meydanda
verelim

Sergül gibi kırmızı ve dik durarak 

Gel Meydanları ayağa kaldıralım 

Daracık sokaklara sığmaz
sevdamız 

Gel meydanı halaya katalım 

Gizli saklı çıkmazlarda duyulmaz

Gel şarkımızı meydanlarda
haykıralım 

Ağlamanın vakti geldi geçti
çoktan 

Gel meydanda açılan yaramıza

Derman olsun diye meydanı
basalım 

Gel meydanlarda hesap soralım 

Görsünler bakalım naramızın
kudretini 

Gel meydanlarda titretelim
oligarşiyi 

Ve gülümüzün rengi çıksın
meydana 

Gel yanacaksak meydanlarda
yanalım

Öleceksek dövüşerek ölelim...
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HALKA AİTTİR!



AKP, 1 Mayıs Alanı’nı Taksim’de
inşaat var, “güvenlik sorunu” diyerek
halka yasaklamış ve tam bir terör
estirmişti. AKP’nin amacının “gü-
venlik” olmayıp Taksim’i halka ka-
patmak olduğunu başından itibaren
söylendi. Sonuçta AKP’de bunu itiraf
etti. Bundan sonra istediğiniz gibi
eylem yapamazsınız diyor. Konfe-
derasyon başkanları Tayyip Erdo-
ğan’dan 1 Mayıs Alanı’nı açması
için icazet dilenmeye gidiyor, Erdo-
ğan, hayır diyor, kesinlikle olmaz...
Konfederasyon başkanları otururken
Erdoğan İstanbul Valisini yanlarında
telefonla arayıp “bundan sonra Tak-
sim, Beyoğlu, İstiklal Caddesi de
eylemlere kapanacak” diyor.

AKP 1 Mayıs’ta estirdiği terörünü
pervasızca savunurken Taksim’i hal-
kın her türlü eylemine kapatıyor. 

AKP’nin polisi 1 Mayıs’tan sonra
Grup Yorum’un her hafta cuma gün-
leri yaptıkları Taksim’den Galatasa-
ray’a yüründüğü “Faşizme Karşı De-
mokrasi Haksız Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz” eylemine saldırdı.
Denizlerin anma eylemine saldırdı.
Hey Tekstil ve Kazova işçilerinin
her cumartesi günü yaptıkları eyleme
saldırdı. 

AKP’nin faşist terörüne utangaçça
laf edip esas olarak Taksim’e çıkmak
isteyen devrimcileri, sendikacıları ve
demokratik kitle örgütlerini “bu kadar
riskli bir alana çıkmakta inat etmekle”
suçlayanları tekzip edercesine Erdo-
ğan ve AKP’liler bir daha Taksim’de
mitinglerin yapılmayacağı açıklama-
sını yaptı. 

İşte Erdoğan’ın açıklaması: Per-
vasızca saldırılarını sürdürüyor. 

“Bu medyaya göre taş atan, mo-
lotof atanlar çiçek çocuk; polis faşist!

Ondan sonra Başbakan bağırıyor
çağırıyor. Tabii bağıracağım. Polisime
karşı terörist bir eylem gerçekleşti-
renleri savunursan, onları masum
gösterirsen sessiz kalmam. Gazdan
etkilenen militanlar masum ama ka-
fasına taş isabet eden, bilye isabet
eden ve yaralanan, o an beyin kana-
ması geçiren polis faşist. Biz bu tez-
gaha gelmeyiz, bozarız.”

Taksim’de, Yasak 
Kadıköy’de Yasak

“Sana neresi miting alanı olarak
gösterilirse orada yaparsın. Burası
hukuk devleti.. İstanbul’da Yenika-
pı’da devasa miting alanı yapılıyor.
Aynı şekilde Anadolu yakasında ya-
pılıyor. Buralar yapıldığı zaman ica-
bında biz Taksim’de de, Kadıköy’de
de mitinge müsaade etmeyeceğiz.”

Erdoğan’a Faşist 
Yasalar Yetmedi : Asın!

“Yargı, bu sapan taşlarını kulla-
nanları rahatlıkla bırakabiliyor. Siz
bu sapan taşları denilen demir bil-
yeleri kullananları, ki suç olduğuna
dair yasal düzenlemeler yapıldı, bu
molotofkokteylleri kullananları bu
kadar rahat bırakırsanız, bunlar bir
kapıdan girer, öbür kapıdan çıkarsa
bu ülkede terörle mücadele zorla-
şır.”

İşte Faşist AKP’nin 
Çözümü Bu?

AKP, bana muhalefet olan hiç
kimseye yaşam hakkı tanımam diyor.
Miting mi yapacaksınız, benim gös-
terdiğim yerde yapabilirsiniz diyor.
Öyle istediğiniz gibi de yapamazsınız
diyor. Benim istediğim gibi yapa-
caksınız diyor. Yoksa yaptırmam di-

yor.  AKP’nin çözümü bu. 

AKP’nin “AKİLLERİ” 
Halka ne anlatıyorsunuz?

AKP’nin “akil insanları” anlatın
bunları gittiğiniz yerlerde. Halk
AKP’nin çözümünün ne olduğunu
anlatın. 

KESK Başkanı Lami Özgen; ne
diyorsun AKP’nin çözümüne? Ne
anlatıyorsun gittiğin yerlerde? 

1 Mayıs’ta İstanbul’u 15 milyon
insana zindana çevirdiğini anlatıyor
musun? 

Gaz stokları bitene kadar halka
nasıl saldırdığını anlatıyor musun?
Gözünüzün önünde Başbakan’ın Va-
liyi arayıp “bundan sonra Taksim’e
hiç bir eylem için izin verilmeyecek”
talimatını nasıl verdiğini anlatıyor
musun?

Erdoğan’ın talimatından sonra İs-
tanbul polisinin Taksim’de yapılan
her türlü eyleme saldırdığını anlatıyor
musun?

KESK üyesi 70’in üzerinde me-
murun aylardır neyle suçlandıklarını
dahi bilmeden hapishanelerde tutuklu
olduğunu anlatıyor musun?

Bunları anlatmıyorsan ne anlatı-
yorsun? AKP’nin yalanlarından başka
halka anlatabileceğiniz tek bir kelime
var mı? YOKTUR! Var diyorsan söyle.
Adaletsizliğin sembolü olan adalet
saraylarının önünde eylem yapmak
da yasaklandı Tayyip’in talimatlarıyla... 

Onun için KESK Başkanı Lami-
Özgen’den bir an önce AKP’nin “akil
insan komusyonu”ndan istifa etmesini
istiyoruz. Temsil ettiğiniz o kurum
devrimci memurların on yılları bulan
büyük bedeller  ödeyerek verdikleri
mücadele ile kuruldu. KESK’i AKP’nin
faşist politikalarına alet etmeyin. 

Faşist AKP Taksim’i 1 Mayıs’a Kapatmakla Yetinmiyor! 
Tüm Alanları Halka ve Emekçilere Kapatmak İstiyor! 

AKP’nin “Akil İnsanlar” Komisyonundaki
KESK BAŞKANI LAMİ ÖZGEN, 
HALA AKP’NİN ‘ÇÖZÜM’ÜNE 
HİZMET Mİ EDECEKSİNİZ?
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Ülkemizde Gençlik

"BELİEVE turnesi kapsamında
bugün İTÜ stadyumu'nda vereceği
konser için dün özel uçağı ile İstan-
bul'a gelen dünyaca ünlü şarkıcı
Justin Bieber, tam anlamıyla fiyas-
kolara neden oldu. Özel uçağından
indikten sonra pasaport kontrolüne
girmeyen ünlü yıldız, kaçıp VİP mi-
nibüsüne binince havaalanı polisle-
rini peşinden koşturdu. Aracı polis-
ler tarafından çevrilen ve inmemek
için ısrar eden Bieber'ın korumala-
rı da polislerle tartıştı. Pasaport
kontrol memuru, ünlü yıldızı ara-
cından indiremeyince ufacık bir per-
denin arkasından pasaport kontrolü
yaptı.  Bieber'ın korumaları ise şem-
siye ile basın mensuplarının görün-
tü almasını engelledi. Saatlerce bek-
leyen hayranları, ünlü sanatçıyı gö-
remeyince gözyaşı döktü.” (Akşam
02.05.13)

İşte emperyalist kültürün çocuğu...
İşte Amerikan emperyalizminin dün-
yaya pazarladığı gençlik modeli:
Justin Bieber...

Justin Bieber Kimdir?
Amerikan emperyalizminin tü-

kenmiş yoz kültürünün tüm dünya-
ya pazarladığı bir kapitalist markadır.
Coco Cola gibi tüm dünyaya Ame-
rika eliyle pazarlanan ancak Coco
Cola'dan daha tehlikeli bir marka...

Neden tehlikeli? 
“Zevkler ve renkler tartışılmaz, is-

temeyen dinlemesin, beğenmeyen
dinlemesin” denilecek kadar basit de-
ğildir özünde Justin Bieber mesele-
si. Emperyalizm bir gençlik yaratmak
istiyor. Düşünmeyen, sorgulamayan,
ayakları yere basmayan, emeğin kıy-
metini bilmeyen, kısa yoldan köşe-
yi dönmeyi hayal eden bir gençlik is-
tiyor. Bu yüzden daha 14’ünde ünlü
olan, 18’inde her türlü pisliğe bu-
laşmış, paranın ve şöhretin simge-

si haline gelmiş, ukala, bir piyondur.
Kapitalist tekeller Gençliğe model
diye diyar diyar gezdiriyor. 

Bakın halk düşmanı, bulduğu her
fırsatta gaz sıkan polis, Justin Bie-
ber’e basit bir pasaport kontrolü
bile yapamıyor. Amerikan kültürü-
nün çocuğuna basit bir kontrolü bile
yapamayan aynı polis teşkilatı, 1
Mayıs’ta çoluk çocuk, yaşlı genç de-
meden tüm halka hınçla, öfkeyle
saldırıyor. Hastanelik, komalık ede-
ne kadar, kafatasını kırana kadar
zulmediyor. Kırmaya, yok etmeye ça-
lıştıkları kafatasının içinde teslim
olmayan, faşizme boyun eğmeyen,
emperyalizmin istemediği bir genç-
lik var çünkü. 1 Mayıs’ ta kafatası kı-
rılan ve beyin kanaması tehlikesiyle
günlerce yoğun bakımda kalan Dev-
Genç'li Meral Dönmez yeni sömür-
ge ülkemizde emperyalizmin ve iş-
birlikçilerinin korktuğu gençliktir.
Bu yüzden öldürülmeli, yok edil-
melidir. Ülkemizde gençlik her dö-
nem halkın mücadelesinin ateşleyi-
ci dinamiti görevini görmüştür.    Yıl-
lardır “Tam Bağımsız Türkiye”
özlemiyle eşitlik ve adalet için mü-
cadele eden Dev-Genç’lilere em-
peryalizm ve işbirlikçileri saldırmış,
yerine Justin Bieber gençliği yarat-
mak için çabalamışlardır. 

“Okuldan Kaçıp Justın’e Koştu-
lar.  Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bie-
ber’i görmek için okuldan kaçan
"hayranları", şarkıcının kaldığı ote-
lin önünde adeta kamp kurdu. Sabah
saatlerinden beri otelin önünde bek-
leyen gençlerden bazılarının üze-
rindeki okul formaları dikkat çekti.
Okuldan kaçıp kaldığı otelin önüne
koşan hayranları, Justin Bieber'ı
görmek için her yolu denedi. Otel gö-
revlileriyle de konuşan genç kızlar,
Bieber'ı görmek için uzun süre bek-
ledi.” (Star Haber, 2 Mayıs 2013)

Halk Çocukları !
Yeni sömürge ülkemizde gençli-

ğin rolü; bize paralı eğitimi dayatan,
analarımızın, babalarımızın emeğine
göz diken, bizi yozlaştıran, eğitimi
ayrıcalıklı bir hale getirip halk ço-
cuklarına niteliksiz eğitimi dayatan,
emperyalizme karşı mücadele et-
mektir. Tek kurtuluş yolu devrimci-
lerin yanında yer almaktır. Ne em-
peryalizme ne de onun çürümüş kül-
türüne ihtiyacımız yok. Emperya-
lizmin kanlı elleriyle bize sarılması
yalandır. Bu kanlı elleri saklıyor
Justin Bieberlar , Madonnalar...

Anadolu halkının evlatlarının
binlerce örneği vardır kendine örnek
alacağı.  Halkı için canını feda eden
24’ünde Türkiye devrim hareke-
tinin önderi olan Mahir Çayanlar,
18’inde komutan Sibel Yalçınlar,
20’sinde Ölüm Orucunda şehit düşen
Cananlar, Taksimi kazanmak için
sokak sokak çatışarak Dev-Genç
geleneğini sürdüren Dev-Genç’liler
var. Teslim olmayacak ve boyun
eğmeyeceğiz. Emperyalizme ve
onun işbirlikçilerine vatanımızı ge-
leceğimizi haklarımızı teslim etme-
yeceğiz. Faşizme boyun eğmeyece-
ğiz. Faşizmin karşısında feda ruhuyla
her yeri savaş meydanına çevirece-
ğiz. Bizim gençliğimiz; fedakar, di-
rengen, haksızlıklar karşısında baş-
kaldıran, boyun eğmeyendir. Em-
peryalizmin yaratmaya çalıştığı genç-
lik olmayacak, emperyalizme karşı
savaşacağız. Ülkemiz gençliğini
yem etmeyeceğiz kapitalizm denen
azgın kan emiciye.

Halk çocuklarının yeri Justin
Bieberların kaldığı otel önü değil hak
arama mücadelesidir. Bağımsız, de-
mokratik, sosyalist Türkiye mü-
cadelesidir. Çünkü gençliğin geleceği
kendi ellerindedir.

EMPERYALİZMİN YARATMAK İSTEDİĞİ
GENÇLİK OLMAYACAK HAKLARIMIZ İÇİN

SAVAŞACAĞIZ!

Gençlik Federasyonu’ndan
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Sevgili Devrimci Okul okurları,
geçen hafta başladığımız Sınıfsal Bak-
mak konusuna kaldığımız yerden de-
vam edeceğiz.

Sınıfsal Bakmak
Bir devrimci, her olaya, her olgu-

ya sınıfsal bakmak zorundadır. Çünkü
yaşanan ve yaşanacak her şey sınıfsal
bir nitelik taşır. Her sınıf, gündeme ge-
len her olayda, kendi sınıf çıkarları açı-
sından bakar meseleye. Her sınıf ol-
guları değerlendirirken, o olguları,
tarttığı terazide sınıf ölçülerini kul-
lanır. Doğal olan ve olması gereken
de budur sınıflar mücadelesinde.
Çünkü keskin uzlaşmaz çelişkilerle
ikiye ayrılmış bir toplumda, bir sı-
nıfın lehine olan mutlaka öbür sını-
fın aleyhinedir. Kısacası, biri için iyi
olan, diğeri için kaçınılmaz olarak kö-
tüdür.

Sömürücü toplumlarda her eylem,
söylem mutlaka bir sınıfa hizmet eder.
Ne "sınıflar üstü" diye bir şey vardır,
ne de ortada, kıyıda köşede kalma, ta-
rafsız olma durumu vardır. Bu söy-
lemlerin hepsi sınıflar gerçeğini unut-
turmak ya da emekçilerin bilincini
bulandırmak için piyasaya sürülür.
Burjuvazi, emekçi yığınların sınıf bi-
lincine ulaşmasını istemez. Onun için
burjuva kültür ve ideolojiyle emekçi kit-
lelerin beynini teslim almaya büyük
önem gösterir. "Hepimiz aynı gemi-
deyiz.", "Tüm toplumun çıkarları",
"Milli çıkarlarımız" gibi söylemler-
le sürekli sınıf bilincinin oluşmasını en-
gellemeye çalışır...

Sınıf bilinci, "Kendi sınıfının top-
lumdaki yerini ve özelliklerini bi-
limsel olarak kavramak" olarak ta-
nımlanmış. Bu anlamda ezilen, sömü-
rülen her emekçinin "sınıf bilincini"
kavraması demek, kendi kurtuluşunun
aslında tüm insanlığın kurtuluşu demek
olduğunu, kendi kurtuluşunun kapita-
list sömürü düzenini ve asalak burju-

va sınıfını yok et-
mekten geçtiğinin,
yeni bir dünya kurma
gücüne ve niteliğine
yalnızca ait olduğu
sınıfın sahip olduğu-
nun farkında olması
demektir.

Sınıf bilinci, tüm gelişmelere iki ayrı
cephenin tarafından biri olarak baka-
bilmektir. Gelişmeler içinde kendini, o
cephelerden biriyle birlikte göreme-
yenlerin doğru bir tutum belirlemele-
ri de mümkün değildir. Bu anlamıyla
sınıfsal bakmak, sınıflar mücadele-
sinde yerini, safını, kim olduğunu,
kime karşı neden, nasıl ve hangi
araçlarla, ne için savaştığını bil-
mektir. Yani proletarya ideolojisiyle do-

nanmaktır. Proletaryanın ideolojisi;
sosyalizm için sınıf mücadelesi yürüt-
meyi, bu mücadelenin sonucunda pro-
letaryanın iktidarını kurmayı ve sos-
yalizmi inşa etmeyi ve giderek sınıfsız
topluma, komünizme geçmeyi içerir.
İdeolojik netlik, kavgada da NET

olmayı getirir. Soru işaretlerini, tered-
dütleri, karasızlıkları, yılgınlıkları or-
tadan kaldırır. Tek doğruyu öne çıkar-
tır. "YA DÜZEN YA DEVRİM" İşte
gerçek bu kadar yalın, sade ve bıçak
gibi keskindir. Bu keskinliğin arasını
bulmaya dönük her teori düzene kaçış,
burjuvaziye hizmettir.

Lenin şöyle diyor: "Burjuva mı, yok-
sa sosyalist ideoloji mi? Bunun bir
üçüncü yolu yoktur. Çünkü bir üçün-
cü ideolojiyi (...) insanlık yaratmamıştır.
Bundan dolayı sosyalist ideolojinin her
küçültülüşü, onları sosyalist ideoloji-
den saptırışı, aynı zamanda burjuva
ideolojisinin güçlendirilmesidir.” (Le-
nin, Ne Yapmalı)

Sınıfsal bakışta, her zaman kendi-

mize şu temel soruyu sorarsak hataya
düşmeyiz, "Bu düşünce ya da eylem
kime hitap ediyor." Evet temel soru-
numuz bu olmalı. 

Pratiğimiz, eylemimiz, düşünce-
miz kime hizmet edecek, ediyor...
Burjuvaziye mi, proletaryaya mı ya da
emperyalizme mi, dünya halklarına mı?
Basit "kime?" sorusu dahi bize yol gös-
terecektir.

Diğer bir nokta da burjuva düzenin
halkın çıkarına, devrimin yararına bir
şey yapmayacağına kesin gözüyle ba-
karak düzenin sunduğu her şeyi akıl-
mantık süzgecimizden geçirerek sor-
gulayacağız. Burjuvazinin sınıf bilin-
ciyle hareket ettiğini, sınıfın çıkarını ko-
rumak için yapmayacağı şey olmaya-
cağını unutmayacağız. Yüzümüz hal-

ka dönük olduğu sürece, her şart ve
koşul altında halkımızın menfaatle-
rini, çıkarlarını koruruz. Sınıfsal
bakmak da, öz itibariyle zaten budur.
Sınıfının çıkarlarını ne pahasına
olursa olsun korumak... Tereddütsüz
tek Yol Devrim demek...
İki sınıf; burjuvazi ve proletarya,

iki yaşam, iki düşünce (ideolojik) de-
dik... Ve bu saflaşmada ortada bir yer
olmadığını düzen-devrim netliğini

ifade ettik. İki düşüncenin - ideolojinin
çarpıştığı yerde sınıfsal bakmamak
gibi bir durum olamaz. Toplumsal, si-
yasal gelişmeleri, olayları, olguları
değerlendirirken, bunlara yönelik dü-
şünce belirtip tavır belirlerken bakışı-
mız mutlaka bir sınıfa hizmet eder.
Kimsenin, ben ortadayım deme,
kendini tarafsız - izleyici ilan etme
durumu yoktur. Bu koca bir yalandır.
Kimsenin sınıflar üstü, sınıflardan ayrı
bir konumu olamaz, olmamıştır. Yap-
tıkları, mutlaka bir sınıfa hizmet eder.
Bu anlamıyla sınıfsal bakmamak diye
bir durum söz konusu olamaz. Herkes,
bir sınıfın ideolojisiyle bakar. Olay-
lara, olgulara, ya burjuva ideolojisi
yön verir bakışına ya da işçi sınıfının
ideolojisi. Basit ve şaşmaz sınıflar
mücadelesi gerçeği budur.

Peki, "sınıfsal bakmamak" nasıl
oluyor dersek; bir burjuvanın yani
Rahmi Koç gibilerin asgari ücret, grev,
sendika, işçi hakları gibi konulara,
fabrikasında çalışan işçi Rıza’nın gö-
züyle bakıp değerlendirmesi, burjuva-

Ders: Sınıfsal
Bakmak - 2

Sınıfsal Bakmak,
Sınıfın Çıkarlarını
Her Şeyin Üstünde
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zi için sınıfsal bir bakış olmaz
diyebiliriz. Bu farazi, yani ger-
çekleşmesi burjuvazi için im-
kansız bir örnektir. Burjuvazi-
nin sınıf bilinci güçlüdür. Bu
yüzden gündeme gelen her
olaya sınıf çıkarları temelinde
bakar, şaşmaz bir katılık ve kes-
kinlik içinde yaklaşır. Sınıf
düşmanlarına karşı tavizsiz-
dir, acımasızdır... Burjuvaların,
bir işçinin gözünden olaylara
bakması ancak masallarda, Ye-
şilçam filmlerinde ve bolca
şırınga edilen pembe dizilerde müm-
kündür. Yani hayal dünyasında, oysa
hayat gerçektir. Gerçekler acımasız...

Kendi sınıf bakış açısıyla hareket et-
memek, daha sık ve yaygın olarak işçi
sınıfında, emekçilerde görülür. Çünkü
bu kesimlerin büyük bir bölümü, sınıf
bilincine sahip olmazlar başlangıçta.
Burjuvazi, ezilen yığınları, ideolojisiyle,
kültürüyle yönlendirmesi altına alarak
sınıf bilincinin oluşmasını engelleme-
ye çalışır. Bu durum, elbette ki burju-
vazinin çıkarlarına uygun olandır. İşçi
sınıfının hep kendiliğinden bir sınıf ola-
rak kalmasını ister. Kendisi için sınıf ol-
masını, o bilince ulaşmasını istemez. Bu
bilinç, "Burjuvazinin iktidarını yık,
işçi sınıfının iktidarını, proletarya dik-
tatörlüğünü kur" der. Bu bilinç, "Top-
lumsal yaşamda tüm olup bitenler,
belli sınıfsal çıkarların görünümleridir"
der.

Marksizm - Leninizm’in kılavuz-
luğu da, işçi sınıfına bu bilici taşıyacak
olan devrimcilerdir. Devrimciler, adı üs-
tünde, sistemi değiştirmek, işçi sınıfı-
nın, köylülüğün, kısacası halkın ikti-
darını kurmayı amaçlar. Proletaryanın
ideolojisini temsil ettikleri için, her ko-
nuda burjuvazi ile taban tabana zıt bir
duruş sergilerler. Kapitalizmin doğası
gereği burjuvazi ile proletarya arasın-
daki çelişkinin uzlaşmazlığı gibi, bur-
juvazi ile devrimcilerin olaylara bakı-
şı da uzlaşmaz karşıtlık içerir.

Devrim ve karşı devrim arasında
aşılmaz duvarlar olması gerekir. Ancak
iktidar hedefinden kopmuş "protesto"
hareketi ya da "muhalif" güç olmayı ter-
cih eden sol saflara burjuva ideolojisi
ve kültürü çok rahat sızmaktadır. İşte,
işçi sınıfının, devrimin safında oldu-

ğunu söyleyip de burjuva ideolojisinin,
çıkarlarının savunulması böyle yaşan-
maktadır. Adı devrimci, solcu, Mark-
sist - Leninist, komünisttir... Dilinden
proletarya, sınıf, devrim, sosyalizm...
düşmez. Ancak taktikleriyle, politi-
kalarıyla, halkın istek ve taleplerinin
çok gerisindedirler. İktidar gibi bir
hedefleri yoktur. Yaşanan her gelişmeyi
değerlendirmelerinde burjuva ideolo-
jisinin yönlendirmesini görürüz. Kı-
sacası kafası bulanmış sol, yaşadığı
olaylara, gelişmelere sınıfsal bakmak
yerine, burjuva ideolojisinin etkisinde,
yönlendirmesinde kalarak, burjuvazi-
ye hizmet edecek tarzda bakmaktadır...

Dayı da bu konuda bizi uyarmak-
tadır: "Savaşı daha yüksek biçimler-
de sürdürmemizi, halka daha çok
gitmemizi engelleyen ve enerjimizin,
zamanımızın büyük çoğunluğunu
alan; devrimcilik, sosyalistlik görü-
nümüyle saflarımıza sızan burjuva
ideolojisidir." (Kurtuluş / 22 Temmuz
1995)

Burjuva ideolojisi - kültürü etkisi-
ne girmiş "sol", sınıfsal bakıştan uzak-
laşmıştır. Bu, sınıflar mücadelesi ger-
çeğinden kaçıştır. Kaçış, sınıflar mü-
cadelesinin yasalarından ve her koşulda
proletaryanın çıkarını, tavrını ve poli-
tikasını savunmaktan kaçıştır. Özcesi
devrim mücadelesinden, bu mücade-
lenin bedellerinden ve burjuvaziyle ça-
tışmaktan kaçmaktır.

Çatışmadan kaçışın olduğu yerde
barış, uzlaşı, diyalog, farklı alternatif-
ler, mücadele biçimleri... söylemleri ön
plana çıkar. Tarihsel ve bilimsel olarak
uzlaşması imkansız proletarya ve bur-
juvazi uzlaştırılmaya çalışılır. Yetmez,
"düzen ya da devrim" , "proletarya dik-

tatörlüğü" gibi söylemler kes-
kin, radikal bulunur. AB’nin sı-
nıfsal niteliği unutulur. Em-
peryalizmin işbirlikçileri eliy-
le gerçekleştirdiği karşı-dev-
rimler, "devrim" ilan edilir.
Devletin, mahkemelerin, mec-
lisin, hükümetlerin, eğitimin...
sınıfsal niteliği unutulur. Kar-
şı devrimci, işbirlikçi, faşist
kişi ve kurumlarla bir araya ge-
linir ama sol saflarda bedel
ödeyenlerle bir araya gelmek-
ten kaçılır... Böyle uzar gider.

Kısacası sınıfsal niteliğin unutulduğu,
burjuva ideolojisinin yönlendirmesine
girildiği andan itibaren yanlış yapıl-
maya başlanır. Ve bu yanlışla burju-
vaziye hizmet proletaryaya ihanettir...

Sınıfsal Tavır Koymak 

İdeolojik Netlik Gerektirir
Ülkemizde çatışmadan kaçışın

adı, akıllı solculuk olmuştur. Bu dü-
zen içinde yerleşmiş, eşi, işi, aşı olan,
gece rahat uyumayı seçen solculuk-
tur. Bu anlamıyla devrimciliği bir boş
zaman hobisi ya da sabah büro açıp ak-
şam eve gidene kadar (mesai boyunca)
süren bir mesleğe dönüşmüştür. Düzen
içinde yaşamayı tercih etmek, düzene
de kendini kabul ettirmeyi gerektirir.
Bunun yolu da radikal ya da militan de-
dikleri çizgiyi eleştirmektir...

Sol saflardan burjuva ideolojiyi
söküp atmalı, yaşamasına izin ver-
memeliyiz. Sola yönelik eleştirilerimiz,
politikalarına yansıyan burjuva ideo-
lojisinin yansımalarındandır. Proletar-
yanın değil burjuvazinin çıkarlarına hiz-
met eder konumda olmalarındandır.
Birkaç örnekle hatırlayalım içine dü-
şülen çarpıklıkları.

19 - 22 Aralık 2000 katliamı, Ölüm
Orucu ve F Tipi hücre hapishaneler. Bu
süreçte çarpıklıkları yazmakla bitmez.
"Cepte keklik mi sandınız?" diyerek, 19
Aralık ve Nazi kamplarına dönen F Tip-
lerini görmezden geldiler. "Farkımızı
koyduk, iyi oldu" diyerek, kendilerinin
artık devrimcilerden farklı olduğunu
gösterip, direnişle yollarını ayırdılar. Ai-
lelerimizin suratına kapıları kapattılar.
Gün gün, hücre hücre devrimciler
Ölüm Oruçlarında erirken, bir deri bir

Devrim ve karşı devrim arasında aşılmaz
duvarlar olması gerekir. Ancak iktidar

hedefinden kopmuş "protesto" hareketi ya da
"muhalif" güç olmayı tercih eden sol saflara

burjuva ideolojisi ve kültürü çok rahat
sızmaktadır. İşte, işçi sınıfının, devrimin

safında olduğunu söyleyip de burjuva
ideolojisinin, çıkarlarının savunulması böyle
yaşanmaktadır. Adı devrimci, solcu, Marksist
- Leninist, komünisttir... Dilinden proletarya,

sınıf, devrim, sosyalizm... düşmez. Ancak
taktikleriyle, politikalarıyla, halkın istek ve
taleplerinin çok gerisindedirler. İktidar gibi
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kemik kalmış bedenleriyle,
ölüme de zulme de meydan
okurken burjuva basının san-
sürüne ortak oldular, şehit dü-
şen devrimcilerin dahi tabut-
larına omuz vermediler... Ve
tüm bunlar solculuk, sosya-
listlik, devrimcilik adına ya-
pıldı... İki sınıf, iki irade...
Peki solculuk adına durulan
yer neresi? Direnenlerin sa-
fında değillerdi. Aksine bur-
juvazi gibi, "direnişi bırakın",
"ölmeyin" çağrıları yaparak
burjuvaziyle aynı noktada bu-
luştular. İşte size sol saflarda burjuva
ideolojisiyle olaylara bakışa acı bir ör-
nek... Oysa saldırısının ne demek ol-
duğunu, bu saldırıyla emperyalizm ve
işbirlikçisi burjuvazinin tüm halkı tes-
lim almak istediklerini... hepsi de uzun
uzun anlatır, süreç tahlilleri yapar.
Görmek yetmiyor elbette, sınıf tavrı
koymak gerekiyor. Bu da ideolojik net-
lik istiyor...

"Taksim 1 Mayıs Alanı’dır" 1 Ma-
yıs'ın tarihine ve bu tarihte reformist,
revizyonist, oportünist solun çarpılık-
larına ilişkinde elbet söylenecek çok şey
var. 

Sadece Taksim Meydanı üzerinde
süren irade savaşından bahsedelim.
Taksim'deki ısrarımızı anlamayanlar,
Taksim'in sınıflar mücadelesindeki
önemini de anlayamamıştır. Yaşanan,
burjuvazi ile proletarya arasında irade
savaşıdır. Görev, burjuvaziye geri adım
attırmak ve gasp ettiği için işçi sınıfı-
na ait mevziyi tekrar kazanmaktır. Bu,
işçi sınıfının mücadelesini güçlendi-
recek moral ve coşkuyu artıracak bir ka-
zanım olacaktır. Ve halkların dövüşe dö-
vüşe kazanabileceği gerçeği, bedelle-
ri ödenerek herkese gösterilmiştir. Bu
zafer, emekçilerin kendilerine olan
güvenini artırdığı gibi; yenilmez, geri
atmaz denen düşmanın, işçi sınıfının
gücü karşısında duramayacağı gerçe-
ğini de bir kez daha göstermiştir. 

Sınıf savaşı, mevzi mevzii, irili
ufaklı bir çok çatışmayla sürer. Bu ger-
çekten uzaklaşan "sol", Taksim ısrarı-
na "takıntı" diyebilmiştir. Kendisi" ta-
kıntılardan" kurtulup işbirlikçi sendi-
kaların kuyruğuna takılıp Taksim dı-
şında alanlarda 1 Mayıs'ı kutlayabil-

miştir. Hem çatışmadan kaçmış, hem
de işçi sınıfının gücünü bölmüştür...
İşte, işçi sınıfının içinden, onun çıkar-
larına uygun bakmamanın, burjuvazi-
ye hizmetin en somut örneklerinden biri
de bu tür mücadele kaçkınlarıdır. 

Kürt sorununa bakışta ulusların
kendi kaderini tayin hakkı unutularak
AB çerçevesi, bireysel hakların ta-
nınması, emperyalistlere çözüm çağ-
rıları yapılması... gibi bir çok çarpık-
lıkla karşılaşılır. Kürt milliyetçiliği,
sınıfsal bir bakışla eleştirilmez. Aksi-
ne pohpohlanır ve kendileri de kuyru-
ğuna takılarak, sınıf çıkarlarının değil,
bu güçten faydalanmanın derdine dü-
şerler. Sınıf çıkarlarının yerini örgütsel,
bireysel çıkarlar alır...

Sol yönünü şaşırdığında burjuva-
ziden her duyduğuna inanır hale gelir.
Burjuva medya "Arap Baharı" der. Ba-
karsınız aynı değerlendirmeler sol-
sosyalist yayınlarda da çıkar. Burjuva
medya bıkmadan, usanmadan dev-
rimci eylemleri karalar, şaibeli göster-
meye çalışır, bakarsınız aynı dili bur-
juvazinin kuyruğundan giden sol da ya-
par. Burjuvazi, AKP'yi Ergenekon,
Balyoz gibi davalarda, Kürt sorununun
çözümünde, Anayasa yapımında ayrı
bir yere koyarak pazarlamaya çalışır.
Bakarsınız solda da AKP’yi olumlayan
tespitler gırla gider. Hatta utanmadan
AKP ile "Türkiye'de Demokratik
Devrim Gerçekleşti" diyebilmişlerdir.
Oligarşi içi çatışmalarda AKP’den
yana tavır alabilmişlerdir. Anayasa
değişikliğindeki, “yetmez ama evet”
tavrı buna örnektir. Oysa unutulmaması
gereken şudur. Oligarşi içi çatışmalar-
da devrimciler taraf olmazlar. Dev-
rimciler bilir ki, kendi aralarında her ne

kadar çatışıyor olsalar da halka
karşı her zaman birlik olurlar.
Solda; burjuva ideolojisine tes-
lim olan, etkisine giren kişi,
kurum, örgüt ne olursa olsun tü-
kenir, yok olur. Solculukları, Av-
rupa’nın işçi partileri gibi olur.
Bugün reformizimin burjuva
ideolojisine teslim olduğunu
görürüz. Söylemleriyle, eylem-
leriyle her şeyleriyle proletar-
yadan ve çıkarlarından kop-
muşlar, kendi bireysel, örgütsel
çıkarları sınıf çıkarlarının mü-
cadelesi önünde bu kesimlerde

aşılması gereken engeller olarak dur-
maktadır...

Devrim İçin Sınıf
Düşmanlarımıza Karşı
Tavizsiz Olacağız

Devrim mücadelesi uzun soluklu bir
mücadele. Bu mücadelede, hiç bir
cephede, düşman karşısında geri adım
atmaya tahammülümüz yok. Aksine her
gün yeni yeni mevziler kazanmamız ge-
rekiyor. Bu da, burjuvazi karşısında iri-
li ufaklı zaferler kazanmak demek. El-
bette yenilgimiz de olabilir ama her ye-
nilgiden dersler çıkarıp, bu dersler ışı-
ğında yeni zaferi biz kazanacağız.

Sınıf bilincimizi kaybetmediğimiz
sürece hep dik duracağız. Burjuvazinin
saldırıları karşısında ideolojimizden
aldığımız güçle ve onun yol gösterici-
liğinde gerekli sınıf tavrını koyacağız.
İrademiz, emekçilerin iradesi olacak.
Gücümüz, emekçilerin gücü olacak. Bu
kavgada yalnız olmadığımızı dünya
halklarının yanımızda olduğunu unut-
mayacağız.

Kısacası, sınıfımızın çıkarlarını ko-
rumak için burjuvazinin gözünün ya-
şına bakmayacağız. Burjuvaziye kar-
şı kin ve öfke dolu olacağız. Ve o gün
geldiğinde, burjuvaziyi tarih sahne-
sinden silerken ufacık dahi bir tereddüt
yaşamayacağız. Sınıf düşmanlarından
hesap sorarken acımasız olacağız. Za-
ferimize inandığımız, o günün özle-
miyle yanıp tutuştuğumuz sürece za-
ferimiz kaçınılmazdır. Bu duygularla
devrimimizi büyütmeye devam edi-
yoruz.

Bitti...

Devrimciler bilir ki, kendi aralarında her ne
kadar çatışıyor olsalar da halka karşı her

zaman birlik olurlar. Solda; burjuva
ideolojisine teslim olan, etkisine giren kişi,
kurum, örgüt ne olursa olsun tükenir, yok
olur. Solculukları, Avrupa’nın işçi partileri

gibi olur. Bugün reformizimin burjuva
ideolojisine teslim olduğunu görürüz.

Söylemleriyle, eylemleriyle her şeyleriyle
proletaryadan ve çıkarlarından kopmuşlar,

kendi bireysel, örgütsel çıkarları sınıf
çıkarlarının mücadelesi önünde bu

kesimlerde aşılması gereken engeller
olarak durmaktadır...
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"Haksızlığı her kabul ediş, daha
büyüğünü doğurur"

Bugün sanat alanında, iki temel
sorun vardır:

1- Sanat emekçileri örgütsüz-
dür...

2- Sanatçılar halktan koparıl-
mıştır...

Örgütsüzlük ve halk ile bağlarının
kopartılmış olması sanat emekçilerine
saldırı, hak gaspları, ekonomik-politik
kuşatma karşısında güçsüz ve çaresiz
bırakmaktadır.

O halde, sanat alanında gereğinin
yapılması gereken somut iki görev
vardır:

1- Sanat emekçilerinin örgüt-
lenmesi...

2- Sanatçıların halk ile bağının
kurulması...

Sanat emekçileri, bir çok sorunla
kuşatılmış durumdadır. Bu sorunlar,
her geçen gün daha da artıp ağırlaş-
maktadır. Eserlerinin, emeklerinin
doğru dürüst karşılığını almamaktan,
eserini sergileyeceği oyununu prova
edeceği, konserini vereceği salon bu-
lamamaya... Yaşam ve gelecek gü-
vencesi olmamasından, yaşlılık ve
hastalık gibi durumlarda ortada kal-
maya... Sanatsal üretim için gereken
imkanlara sahip olamamaktan, maruz
kaldığı hak gaspı ve baskılar karşı-
sında yalnız kalmaya... Setlerce kölece
çalıştırılmaktan, iş güvencesi olma-
masına... Sanatını geliştirme, eğitim,
araştırma vb. gibi olanaklara sahip
olamamaktan, sponsor dilencisi du-
rumuna düşürülmeye... Sanat alanında
yaşanan bir çok sorun vardır.

Sorun var ama bu sorunların
çözümü için gereken örgütlenme
yoktur. Oysa, somut sorunların çö-
zümü için örgütlenme olmazsa ol-
mazdır.

Hak arama, hak alma ve hakkını
savunma bilincinin, maddi bir güç
haline gelmesidir örgütlenmek. Diğer
alanlarda olduğu gibi, yakıcı bir ih-
tiyaçtır bu. Açık ki, örgütlü değilsen

güç haline gelemezsin. Örgütlü güç
olamazsan, haklarını kazanamaz ve
savunamazsınız. Tarih ve hayat bunu
öğretir.

Bırakın, ülkemizin kültür-sanat
politikalarına dair söz ve karar hak-
larının olmamasını, daha kendilerinin
sosyal-mesleki haklarına ilişkin söz
ve karar hakları yoktur sanatçıların.
Çünkü, sanat alanında, alanın kendi
sorunlarına çözüm üretecek, bu amaç-
la mücadele edecek, birlikteliği sağ-
layacak ve giderek, ülke genelini il-
gilendiren kültür-sanat politikalarının
oluşturulmasında söz sahibi olmak
isteyecek bir örgütlenme söz konusu
değildir.

Sanatçılar örgütsüzdür. Gerçeklik
budur. Örgütsüzlük, sanat emekçilerini
güçsüzlüğe ve çaresizliğe mahkum
etmektedir. Bu durum kanıksandığı
oranda, benzer sorunlar yaşayanlar
birbirlerinin sorunlarına, durumlarına
kör ve sağır olmayı tercih edebil-
mektedir.

Bugün sanat alanında, sanat emek-
çileri arasında hak alma bilinci hayli
eksik, hak arama örgütü ise yoktur.
Bu eksikliği giderek her geçen gün
daha yakıcı ve acil bir ihtiyaç haline
gelmektedir. Sanat eserlerinin, "ucu-
be" ilan edilip yıkıldığı, sanat emek-
çilerine, "Siz de kimsiniz, bir avuç,
serseri" ve bir bütün olarak sanata,
"Terörün arka bahçesi" denildiği,
sanat emekçilerinin yaşam ve gelecek
güvencelerinin olmadığı koşullarda,
örgütlenme ihtiyacı, her yeni gün,
kendisini hissettirmektedir.

Bilinir: "Haksızlığı her kabul
ediş, daha büyüğünü doğurur." Ki
hak arama-alma bilincinin somutla-
namaması demek olan örgütsüzlük,
dayatılan haksızlıkların karşısında
geri adım atmanın sürekliliği demek-
tir.

Hal bu iken, örgütlü olmanın, ge-
rekliliği konusunda sanat alanında
belli bir isteksizlik, inançsızlık, ön
yargılar ve "özgürlük" adına karşı
çıkışlar olduğunu biliyoruz. Yaşıyor
ve tanık oluyuruz.

Hiç kuşku yok ki, aydın-sanatçı-
ların adeta kendi misyonlarını inkar
eder tarzda, kendilerine has örgütlülük
konusunda bile adalet içinde olmaları
bir "sonuç" sayılır. 12 Eylül Ameri-
kancı-Faşist Cuntasının halkı örgüt-
süzleştirme saldırısıyla başlayıp bu-
güne ulaşan süreç içinde ve emper-
yalizmin yozlaştırma politikalarının
etkisiyle yaratılan bir sonuçtur bu
tablo.

"... Özellikle '80 cuntasından son-
ra, ilerici aydınlar, sanatını devrim
uğruna yapan, devrimcilerin gece-
lerine katılan bir çok sanatçı, yavaş
yavaş siyasi arenadan çekilmeye baş-
lamış veya yurtdışına çıkmış, yıllar
boyunca orada sürgün kalmıştır. Ül-
kede kalan aydınlar, sanatçılar, ede-
biyatçıların bir çoğu ise düzen tara-
fından zamanla bir noktaya çekilmiş
ve ardından korkutulan, sindirilen
bu sanatçılara, egemen güçlerin he-
gemonyası altında, çalışmaları kay-
dıyla olanaklar sunulmuştur. Böylesi
bir süreçten bugüne dek geçen 30
yıl içerisinde ya kimliksiz, çıkarcı,
statükocu ya da düzen sınırlarından
çıkmayan, düzenin şakşakçılığını ya-
pan, solculuk adı altında kitleleri
kandıran, onları karamsarlığa, umut-
suzluğa sevk eden bir sanatçı, aydın
kuşağı oluşturumuştur. İstisnalar tabi
ki hep oldu." (TAVIR-Eylül 2011,
Sanatımızla Varız Öyleyse Örgütlen-
meliyiz. 1, syf: 3)

Bu tablo içinde, 'hak arama-mü-
cadele etme-örgütlenmenin düşün-
cesine bile tahammül edemeyip pra-
tiğinden kaçanlar olduğu gibi, hayatın
öğreticiliğiyle bu ihtiyacı giderek
daha fazla hissedenler de vardır. Ol-
maktadır ve olacaktır.

Ölüsüne sahip çıkmayan, hasta-
sına-yaşlısına bakamayan sanat alanı,
dirisinin de bir çok olumsuzlukla,
sorunla kuşatılmasını yaşamaktadır.
Kendi sosyal-mesleki sorunlarını çöz-
mede güç olamayan, halkla bütün-
leşmesinin önünü açamayan sanat-
çılar, ülkenin kültür-sanat politika-
larının oluşumuna nasıl etki eder?

SANAT CEPHESİNİ GÜÇLENDİRELİM - 1

1 MAYIS ALANI’NDA ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!26

Yürüyüş

12 Mayıs
2013

Sayı: 364



Edemez! Edemiyor da zaten. Ve da-
hası, sanatçılarımızın böyle bir ufku
da bulunmuyor.

Neden?

Çünkü, sanat emekçileri örgüt-
süzdür. Ancak bu bir "kader" değildir.
Bu tabloyu değiştirecek olan sanat
emekçileridir. Haklar, içi boş ve gös-
termelik "açılım"larla bahşedilme-
yecek, mücadele edilerek kazanıla-
caktır.

"Özgürlük" adına örgütlenmeye
demagojik bir biçimde karşı çıkanlara
da Jean Paul Sartre'ın bir cümlesiyle
cevap verelim; "İnsanın özgürlüğü,
kendisine yapılanlara karşı takındığı
tavırda gizlidir."

Sanat alanı ve sanat emekçileri
bu denli olumsuz koşullarla kuşatıl-
mışken, sanatçının özgürlüğü, halkına
ve sanata yapılanlar karşı takındığı
dirençli, onurlu tavırda somutlanabilir
ancak.

"Özgürlük" adına yaşananlar, ya-
pılanlar ve koşullar karşısında üç may-
munu oynamak, özgürlük değil, da-
yatılanlara ve dayatanlara boyun eğmek
demektir. Karşı koyup hakkını arama
ise örgütlülüğü zorunlu kılıyor.

Faşizm, halk düşmanıdır. Bu halk
düşmanlığı kapsamında kendi sanatçı
ve sanatına da düşmandır. Nazi şef-
lerinden Gobbels'in "Kültür kelime-
sini duyunca elim silahıma gidiyor"
deyişi bundandır. Çünkü, kültür-sanat
halkı aydınlatır.

Hukuk, medya, ordu, eğitim ku-
rumlarında kendi istediği düzenle-
meleri yapan iktidar, sanat alanını
da bir bütün olarak kendi çıkarları
çerçevesinde düzenlemek istiyor. "Pa-
dişahım Çok Yaşa Sanatı" istediklerini
yüksek perdeden ilan ediyorlar.

Heykelden tiyatroya, müzikten
sinemaya... Sanat, bir bütün olarak
bu kalıba girecek diye dayatıyorlar.
Bu kalıbın dışında kalanlara da hayat
hakkı tanımayacaklarını, kaçak gü-
reşecek meydan bırakmadan ilan edi-
yorlar. Konusu, içeriği, biçimi üreti-
miyle karşılarında esas duruşa geçmiş
bir 'sanat' istiyorlar.

Bu "istek" bir politikadır. Artık
herkesin net olarak görebileceği bi-

çimde açığa çıkan halk ve sanat düş-
manı bir politikadır bu. Mehmet Ak-
soy'un heykelinin yıkılması... Fazıl
Say'a yönelik saldırgan yaklaşımlar...
verilen hapis cezası, Şehir ve Devlet
Tiyatrolarının tasfiyesine yönelik gi-
rişimler... Pınar Aydınlar'a türkü ya-
sağı... Grup Yorum'a yönelik artan
oranda saldırılar, gözaltı ve tutukla-
malar, ev hapis cezaları... F Tipi
Film'in afişlerinin yasaklanması...
Torba Yasa'da sanatçıyı örgütsüz ve
güvencesiz kalmaya mahkum eden
hukuki düzenlemeler...

Tesadüfen ve birbirinden bağımsız
gerçekleşen şeyler değildir bunlar.
Aksine, belli bir sanat politikasının
dışa vurumudur. Amaç, sanat alanını,
bir bütün olarak kendi tekellerine al-
maktır. Bu amaç doğrultusunda her
geçen gün, ileri adımlar atılmaktadır.
"Padişahım Çok Yaşa Sanatı" anla-
mına gelen "Muhazafakar sanat" adı
altında sanat alanını şekillendirmek
için, "Ya bendensin ya da düşmanım"
mantığıyla atılan adımlardır bunlar.

Şehir Tiyaroları'nın tasfiye edil-
meye çalışmasına karşı 2012 Ni-
san'ında binlerce kişinin katıldığı ey-
lemde okunan bildiride şöyle deni-
yordu:

«... 1974'ten beri ehil ellerde olan
İstanbul Şehir Tiyatrosu göz göre
göre ehlileştirlimeye çalışılıyor.

Tüm bunlar sanatı, ve sanatçıyı
hizaya sokma ve halkın gözünde
küçük düşürme gayretleridir. Bilinsin;
gerçekleri eğip bükerek hiç kimse
sanat ve sanatçı ile halkın arasına
nifak sokamaz. Hedefin ne olduğunu
görüyoruz. Özgür düşünceden kork-
mayan herkes görüyor. Çok sesliliği
tek bir notaya dönüşterecek olan
"Muhafazakar sanat" gibi söylemler,
demokratikleşme diye sunuluyor. Sa-
natsal yaratıcılık, siyasi iradeye teslim
ediliyor.» (Aktaran: Tavır-Haziran
2012, Oyuncular Cephesinde İsyan
var. syf: 9-10)

Bu tablo karşısında yapılması ge-
reken nedir? Saldırılar karşısında dik
durup örgütlü olarak karşılık veril-
mezse, faşizm istediği sonucu elde
eder. Nitekim, bu amacına ulaşmaya

başlamıştır. Yakınmak, çözüm değil-
dir. Gözünü kapatarak görmezden
gelmek, çözüm değildir. Saman alevi
gibi gelip geçici tepkiler, çözüm de-
ğildir. Egemenlerin insafına sığınmak
çözüm değildir.

Seçenekler bellidir: Ya halk için
sanat yapılarak sanatçı kalınacak ya
da "Padişahım Çok Yaşa"ya bir bi-
çimiyle boyun eğilerek dalkavuk olu-
nacaktır. İlki, onurlu olan ve olması
gerekendir. İkincisi, kendi sanatına
da ihanet etmektir.

Çözüm, faşizmin her türlü baskı,
saldırı ve hak gasplarına karşı bir
araya gelerek mücadele etmektir.
Haklarımızı ve sanatımızı savunmak
için örgütlenmektir çözüm. Ki sal-
dırılara, hak gasplarına yönelik karşı
koyma iradesinin pratik ifadesi ör-
gütlenmektir.

Çözüm, sanatın ve sanatçılarımızın
gücünü açığa çıkartmaktır. Hiç unu-
tulmasın ki; "Bir Ülkenin Türkülerini
Yapanlar, Yasalarını Yapanlardan
Daha Güçlüdür." İşte bu gücü açığa
çıkarmanın tek yolu, örgütlenmek
ve mücadele etmektir. Örgütlenme
ve mücadele etme seçeneği olduğu
sürece, hiç kimsenin umutsuzluk,
yılgınlık ve karamsarlığa kapılmaya
da hakkı yoktur. Sanat alanının ya-
şadığı sorunlar, maruz kaldığı ku-
şatmayı, saldırıları ele almak ve çö-
zümler üretmek için bir araya gelelim.
Gücümüzü açığa çıkartalım. Bunun
için, Sanat Cephesi'ni inşa ederek,
sanatı faşizme karşı güçlü bir cephe
haline getirmeye çağrıyoruz sanat
emekçilerini.

Sanat Cephesi, düzenin politik,
kültürel, ekonomik, mesleki baskı
ve hak gaspları karşısında sanatçıları
örgütlü bir güç haline getirecektir.

Bunu nasıl başaracağız?

Nasıl başaracağımızın temeli ön-
celikle istemektir.

Biz, devrimci sanatçılar olarak,
sanatçılarımızın bir araya gelme-
siyle, sanatın diliyle seslerini yük-
selttikçe, sanatı halkla bütünleş-
tirdikçe, "Faşizme Karşı Omuz
Omuza" oldukça büyük bir güç ol-
duğumuzu göstereceğimizi biliyoruz.
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İşte o zaman, halk için sanat yapan-
ların halk düşmanlarından çok daha
güçlü oldukları görülecektir bir kez
daha.

Bu amaçla, "Nasıl Bir Örgüt-
lenme?" sorusuna, şu cevabı veri-
yoruz: "... Sanatçıların, haklarını
aradığı, aynı alanda sanat yapan
sanatçıların bir arada bulunabilme,
paylaşma ve üretim zenginliğinin
sağlanmasına hizmet eden bir ör-
gütlenmeyi hedeflemeliyiz.

Karikatüristler, sinema emekçileri,
fotoğrafçılar, ressamlar, müzisyenler,
yazarlar, edebiyatçılar ve daha bir
çok sanat alanında üretimde bulunan
aydın ve sanatçıların; sonrasında
ayrı ayrı örgütlenmesini şekillendi-
receği, temelde de birbirleriyle temas

halinde olan, ortak kararlar alabilen,
sosyal, ekonomik, siyasal taleplerin
bu temelde ayrı ayrı sanat alanlarının
bir arada durarak baskı unsuru
oluşturduğu bir örgütlenme olmalı-
dır.» (Aktaran-Kasım 2011- Syf: 3,
Sanatımızla Varız Öyleyse Örgütlen-
meliyiz-2)

Bu örgütlenmeyi baş hedef olarak
önümüze koyuyoruz. Hedefimize ulaş-
mamızın adımlarını da değişik biçim-
lerde atmayı sürdürüyoruz. Sürdüre-
ceğiz. Bugünün koşullarında devrimci,
demokrat, ilerici, aydın sanatçılarımızın
görevi, Sanat Cephesi'ni inşa ederek
sanatın ve sanatçılarımızın gücünü
açığa çıkartmaktır. İşte o zaman, sa-
nılanın aksine, sanatçılarımızın güçsüz
çaresiz ve yalnız olmadığı görülecektir.

Güç, örgütlü olmaktır. Görev, örgüt-
lenmektir.

Görev; zamane Zübüklerinin "Siz
kimsiniz?" höykürüşüne karşı, kararlı
bir sesle "Binlerce yıldır sizin gibilerini
çok gördük ve ezip geçtik sanatımızla
hepsini" diyerek, sanatın o güçlü ve
birleştiren sesiyle cevap verilmesinin
cephesini örgütlemektir.

Zulüm değil, sanat güçlüdür!

Sanatçılarımıza yönelik ekono-
mik-politik kuşatma uygulayarak "Siz
de kim oluyorsunuz?" diyen zamane
Zübüklerine karşı, aslında ne kadar
güçsüz olduklarını sanatımızın ay-
nasında göstermektir görev. Yeter ki,
kendimize, sanatımıza, halkımıza gü-
venelim.

Eksiklerimizi tamamlamak için
öğrenmek zorundayız. Hiçbir anımız
boş olmamalı. Boş bıraktığımız her
an düzene hizmet edecektir. Biz tüm
zamanımızı devrimin ihtiyaçlarını
karşılamak için doldurmalıyız. Bah-
settiğimiz zamanı doldurmak, dolu
dolu geçirmek; düzenin dayattığı vakit
geçirmek için yapılan hobiler değildir.
Üretmekten, gelişmekten, sorunlara
çözüm olmaktan bahsediyoruz. Birçok
konuda bilgimiz olabilir. Belli konu-
larda deneyimli de olabiliriz. Bunlar
bize asla yetmemeli, daha fazla öğ-
renme ve üretme isteğini, zorunlulu-
ğunu taşımalıyız. “Bu konuda yeterli
bilgim var” demek, “daha fazlasını
öğrenmeyeceğim, daha fazlasını
yapmayacağım” demektir. Bu bakış
açısı Cepheli’ye ait değildir. Cepheli
her zaman daha fazlasını öğrenme
isteği ve iddiasını taşımalıdır, her-
kesten öğrenme isteği ve iddiasını
taşımalıdır. Aksi bizi çürütür. Bugün
yeterli gördüğümüz her şey yarın
bize yetmez. Neden? Çünkü sürecin
gerisinde kalırız. Düşman hiçbir boş-
luğu es geçmiyor. Eksik bıraktığımız
her yeri, her şeyi kendi kültürü ve
politikalarıyla dolduruyor. Yetinmek,
yetinmecilik, düşmana, düzen kültü-

rüne, bizi teslim alma-
sına açık kapı bırakmak

demektir.

Cepheli öğrenmek ve öğretmek
zorundadır. Bunun için, yaşadığımız
dünyada varolan her şey bizi ilgilen-
dirmeli, merak uyandırmalı bizde.
Eksiklerimizi tamamlamak için can-
hıraş emek harcamalıyız. “Vakit bu-
lamadım”, "Uygun ortam yaratama-
dım” gibi bahaneler üretmeden. 

Biz, öğrenme-öğretme, gelişme-
geliştirme iddiasını taşırsak mutlaka
bir yolunu bulur ve bunun koşullarını
yaratırız. Var olan koşullara teslim
olmadan, yaratıcılığımızla yaparız
bunu. Yetinmeyerek, yaratıcılığımızın
önündeki tüm engelleri kaldırarak
yaparız.

Daha büyük sorumluluklar almak,
ihtiyaçları tamamlamak her zaman
gerekli olandır. Sıradan olanı, yapıl-
ması gerekeni yapmak Cepheli’nin
hedefi değildir. Bu zaten olması ge-
rekendir.

Cepheli adımlarını daha büyük
atmayı hedeflemeli. Yeterlilik duy-
gusuyla hareket edenler adım ata-
mazlar. Sorunları çözemez yaratıcı-
lıklarını kullanamaz, politika ürete-
mezler.

Cepheli en iyi olan neyse, en
güzeli neyse onu yapmayı hedefle-
melidir. Bunun için kafa yormalıyız.
Aksi, devrimciliğimizi kirletir, geli-
şimimizi engeller. 

Daha fazlasını yapmamızın önüne
geçen yetinmecilik duygusundan hızla
uzaklaşmalıyız. Uzaklaşmazsak sü-
recin gerisine düşeriz. Eksiklerimiz
olabilir. Bilmediklerimiz olabilir –ki
bunlar hep olacaktır- önemli olan
bunların giderilmesi için harcadığımız
emektir. Hata yapmaktan korkmayan,
cüretli adımlar atan, eksiklerimizi
gören ve gidermek için tüm yaratıcı-
lığını kullanan olmalıyız.

Sonuç olarak;

Eksiklerine karşı savaşan yetinmez.
Eğitimini sürekli tutan, eğitimini dev-
rimci yaşamının tümüne yayan, her-
kesten, her şeyden öğrenmesini bilen
yetinmez. Devrimciliğinin gelişmesini,
mücadeleyi büyütmek isteyen yetin-
mez. İnisiyatifli olup, sadece söyle-
nenle yetinmeden hareket eder ve
karşısına çıkan tüm engelleri kaldır-
mak için çatışır. Zaaflarını, eksiklerini
dayatmaz. 

Cepheli şunu unutmamalıdır: Biz
kendi işimizi ne kadar iyi yaparsak,
gelişir ve geliştirirsek savaş o kadar
büyür.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Yetinmez
Savaşan Yetinmez
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Emekçilerin kanıyla beslenen ka-
pitalizmin iş cinayetlerine Bangla-
deş’te bir yenisi daha eklendi. Ucuz
işgücü nedeniyle emperyalistlerin
dünyaca ünlü tekstil markalarının
üretim merkezi haline gelen Bangla-
deş’in başkenti Dakka’da, 24 Nisan
günü, kaçak yapılan sekiz katlı Rana
Plaza iş merkezinin çökmesi ve
tekstil fabrikası kompleksinde yangın
çıkması sonucu içlerinde çocuklarında
olduğu 771 işçinin cesedi çıkartıldı.
900 işçi halen kayıp. Hala enkaz al-
tından işçilerin yanmış ve parçalan-
mış, cansız bedenleri çıkartılıyor ve
ölü sayısının 1400-1500’e çıkması
bekleniyor.

Niye çöktü bina?

Bangladeş’te ve bütün yeni sö-
mürge ülkelerde binaların çökmesinin
nedeni; ucuz işçilik, ucuz malzeme,
hırsızlık, yolsuzluk, kapitalist sö-
mürü düzenin en ucuz maliyete en

fazla kar elde etme hır-
sından başka bir şey de-
ğildir. Aynı şey ülkemiz
içinde geçerlidir.

Başta Amerika, İtalya,
Hollanda, Çin, İspanya ve
İsveç olmak üzere çok sa-
yıda emperyalist doymak
bilmeyen aç gözlü tekel-
lerin kar hırsı Rana Pla-
za’yı yüzlerce işçiye mezar
etti. Önce kar sonra insan
diyen kapitalizm insanları
katletti. Ne göçük ne yan-
gın kaza değil, göz göre
göre işlenen cinayettir.
Çünkü, işçiler bina çök-
meden kısa süre önce de-
rin çatlaklar tespit edi-
yorlar ancak fabrika pat-
ronları binanın boşaltıl-
ması yönündeki uyarıları
dikkate almıyor. Bu cinayetler ne
ilktir ne de son olacaktır. 

Bangladeş’te, 2005’ten bu yana,
fabrika yangınlarında 700 işçi öldü-
rüldü. 

Daha kısa bir süre önce, 2012‘in
Kasım ayında, yine Bangladeş’te As-
hulia sanayi bölgesinde, bir hazır gi-
yim fabrikasında çıkan yangınında
124 işçi yanarak ölmüştü. O zaman
da yöneticiler, yangın alarmının çal-
masının ardından işçilere işe dön-
melerini emretmiş ve onların üst kat-
larda hapsolmalarına yol açmıştı. 

Dünyanın En Pahalı 
Markalarının En Düşük 
Maliyete Üretildiği 
Ülkedir Bangladeş

Benetton, Zara, Mango, Wal-Mart,
El Corte Ingles, JC Penney, KİK,
C&A, Trimark, Premark gibi dünyaca
ünlü dev firmalar için tekstil ürünü

üreten bu fabrikalarda, milyonlarca
Bangladeşli günde 13-14 saat kötü
şartlarda, hiçbir can güvenliği ol-
maksızın, ayda 37 dolara, yani sefalet
ücretine çalıştırılıyordu.  

Emperyalist tüketim kültürünün
markaları olan bu emperyalist tekel-
lerin düşük maliyetle yüksek üretim
hırsı işçileri katletti. Aralarında, Ban-
gladeş’ten, dünya ortalamasının çok
altında fiyatlarla tekstil ürünü alan
Benetton, Primark ve Next gibi dev
markaların da olduğu hazır giyim
şirketlerinin karlarında işçilerin kanı
ve canı vardır. Taşeron firmalar, tekstil
ürünlerini ucuza mal etmek için mer-
diven altlarında, sağlıksız ve güven-
liksiz koşullarda üretim yaptırıyorlar. 

Taşeron demek, ölüm demek, ucuz
işgücü, yoğun sömürü demektir. 10-
12 saat çalışmak demektir, kölelik
demektir, sigortasız çalışmak, primlerin
ödenmemesi demektir. Taşeron demek,
iş güvenliği önlemlerinin ihmal edil-
mesi demektir, iş güvencesizlik de-

Emperyalizm Sömürü Düzeni Sürsün
Diye Bangladeş’te İşçileri Katletti

AKP, Yağma ve Talan Düzeni Sürsün Diye
1 Mayıs’a Saldırdı

İŞTE KATİLLER BUNLARDIR!
Benetton, Zara, Mango, Wal-Mart,
El Corte Ingles, JC Penney, KİK,

C&A, Trimark, Premark...

 Bangladeş’te
Emperyalist Tekellerin
Lüks Markalarına
Üretimin Yapıldığı Rana
Plasa Göçtü: 771 Ölü, 900
İşçi Hala Kayıp, Binlerce
Yaralı... Ölü Sayısının
1500’e Çıkması Bekleni-
yor...

 Katilleri Emperyalist
Tekellerdir! Göçen
Kapitalist Sömürü ve
Soygun Düzenidir! 

 Taksim’de 1 Mayısı
Kana Bulayanlarla
Bangladeş’te Yüzlerce
Emekçiyi Katledenler
Aynı Sömürücülerdir!
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mektir, Taşeron demek, kıdem tazmi-
natının olmaması demektir, örgütsüz
olmak, sendikasız olmak demektir.

AKP, Yağma, Talan, 
Sömürü Düzeni Sürsün 
Diye 1 Mayıs’a Saldırdı

Türkiye’de de Bangladeş gibi, iş
kazaları günlük yaşamın bir parçası
haline gelmiştir. AKP’nin kazanılmış
haklara dönük saldırılarıyla, özelleş-
tirmeyi, taşeronlaşmayı, kuralsız ve
güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran
yasal düzenlemeleriyle iş cinayetleri
ve işçi ölümleri hızla artıyor. “Türki-
ye’de 2002-2011 yılları arasındaki iş
kazalarında 10 bin 804 işçi hayatını
kaybetti

Türkiye de Bangladeş gibi em-
peryalistler, işbirlikçi tekeller ve pat-
ronlar için ucuz işçi cennetidir. Mil-
yonlarca işsiz, düşük ücretlerle ve
koşulların ağırlığına rağmen çalışmaya
hazırdır. Bangladeş te Türkiye gibi
yeni sömürge bir ülke. Tekeller en
yüksek karı elde etmek için her türlü
cinayeti işliyorlar.

1 Mayıs’ı AKP bunun için kana
buladı. İşçiyi, emekçiyi, halkı ne
kadar sindirip susturursa bu yağma,
talan, sömürü düzeni ancak o şekilde
varlığını sürdürebilir.  Susmayacağız,
sinmeyeceğiz. Soygun düzenine karşı
her alanda direneceğiz...

Bangladeş’te Yüz binler 
Adalet İçin Meydanları 
Doldurdu

10 yaşındaki çocukları bile kölelik
ücretine çalıştıran emperyalist tekeller,
vahşetlerinin dünya halkları nezdinde
lanetlenmesi üzerine, suçlarını bas-
tırmak, katliamcı yüzlerini gizlemek
için ölen işçilerin ailelerine “Sorum-
luluğumuzun farkındayız“ diyerek
“mümkün olan en iyi ve anlamlı bi-
çimde “tazminat ödeyeceklerini açık-
ladılar. 

Bangladeş’te yüz binlerce halk,
binanın sahiplerinin yakalanması ve
idam edilmesi talebiyle meydanlara
döküldü. Yüz binlerce hazır giyim
işçisi Dakka’da ve kentin çevresindeki

sanayi bölgelerinde sokaklara çıktı.
Yolarda lastik yakarak araçları de-
virdiler. Bangladeş halkına mezar
olan fabrikaları işgal edip sokaklara
barikatlar kurdular. Tekellerin bekçi
köpeği polis, halka plastik mermi,
gaz ve tazyikli suyla saldırarak halkı
engellemeye çalıştı. 

Kapitalizmde Her Şey 
Kar İçindir
İnsanın Değeri Yoktur

Kapitalizmin daha ucuz iş gücü,
daha fazla kar yasası işledikçe, kapi-
talizm var oldukça tekellerin karı için
insan katliamı da devam edecektir.
Dünyanın her yerinde, azgın sömürü
koşulları altında çalışan milyonlarca
işçinin can güvenliği, kapitalistler
için maliyeti arttıran gereksiz önlem-
lerdir. 

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
yasalar da patron için daha fazla ma-
liyet artışı demektir. İşçilik maliyet-
lerinin artışı patronlar için rekabet
gücünün zayıflaması anlamına gel-
diğinden daha çok çalıştırıp az ücret
ödemek, kaçak çalıştırmak, iş sağlığı
ve güvenliği harcamalarından kaçın-
mak kapitalistlerin bilinen “maliyet
azaltma” yöntemleridir.

Tekstil sektörü, tekeller için, ku-
ralsız çalıştırmanın temel kural olduğu,
iş güvenliğinin ise ek maliyet olarak
kabul edildiği, yoğun emek sömürü-
sünün yaşandığı sektörlerden biridir. 

Dünyanın ikinci büyük tekstil ih-
racatçısı olan Bangladeş bu dereceyi
çocuk, genç, yaşlı milyonlarca işçinin
vahşice sömürülmesi sayesinde ve on-
ların kanları üzerinde edinmiştir.

Sağ kurtulan işçilerin anlatımı
kapitalizm için insanın hiçbir değeri
olmadığını anlatıyor. İşçiler, olay
anında yangın alarmının çaldığını
fakat işletme müdürünün işçilerden
işlerinin başına dönmelerini iste-
diğini, fabrikadaki yangın söndür-
me tüplerinin boş olduğunu ve acil
çıkış kapılarının da işçilerin üzerine
kilitlendiğini, göz göre göre ölüme
gönderildiklerini anlatıyorlar. 

Ortada açıkça bir cinayet varken,
Tekellerin uşaklığını yapan burjuva-

zinin çıkarları için her türlü kolaylığı
sağlayan, Bangladeş hükümeti, daha
önce yaşanan yüzlerce iş cinayetle-
rinde olduğu gibi, ölümlerde hiç so-
rumluluğu yokmuş gibi davranıyor
ve utanmazca, ölen işçilerin ardından
bir günlük yas ilan edileceğini duyu-
ruyor. Yine daha önce yaptıkları gibi
halkın öfkesini dizginlemek için üç
beş yöneticiyi göstermelik olarak tu-
tuklayıp yargılayacaklar. Birkaç yetkili
“cezalandırılarak” katliamın üzeri ör-
tülecek. Ama asıl sorumlular ellerini
kollarını sallayarak yeni cinayetler
işlemeye devam edecekler. 

İşbirlikçi Bangladeş Hükümeti,
“Sorumlulardan hesap sorulacak” di-
yerek halkın öfkesini susturmaya ça-
lıştı. Üç fabrika yetkilisi Hindistan
sınırından kaçmaya hazırlanırken ya-
kalanıp tutuklandı fakat bunlar ara-
sında gerçek katiller, emperyalist te-
kellerin temsilcileri yoktu.

Sendikaların Görevi 
İşçilerin Öfkesini 
Susturmak Değil, 
İktidara Yöneltmektir

Düzen sendikaları işçiden yana
değil, patrondan yanadır. 

Bütün dünyada olduğu gibi Ban-
gladeş’te de düzen sendikaları ve sen-
dikacılar her iş cinayetinden sonra,
işçilerin öfkesini dizginlemek için,
gerçek katil olan emperyalizme, te-
kellere ve devlete yönelen tepkileri
azaltmak için iş güvenliği önlemlerinin
ve denetimlerin artırılması, ekonomik
iyileştirmeler taleplerini ileri dile ge-
tirmekle yetiniyorlar. 

Katliamdan sonra Bangladeş’te de
sendikalar ise, ortada yüzlerce işçinin
kanı dururken, hesap sormak yerine
daha sağlıklı koşullarda üretim ya-
pılması için “Temiz kıyafetler” kam-
panyası başlattı.

Erdoğan’ın “Gelişmeye 
Açık” Dediği 
Bangladeş’te 4 Milyon 
Çocuk İşçi Var

Bangladeş’te yayımlanan Financial
Express gazetesi, hazır giyim sektö-
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ründeki kötü çalışma koşulları şu
sözlerle anlatmış:

“Yalnızca birkaç giyim fabrikası
sahibi işçilerinin aylık ücretlerini ve
fazla mesailerini zamanında ödüyor...
Çoğu fabrikada, patronlar, kasıtlı
olarak, işçilerin en az iki aylık üc-
retlerini ve fazla mesailerini içeride
tutuyorlar. Fabrika yönetimleri iş-
çileri rastgele işten çıkartıp işe alıyor
ve sayısı azaltılmış işçiler alacaklarını
çoğu durumda alamıyorlar. Dahası,
işçiler, aileleri ve çocukları, haftalık
tatillerin yokluğunda, hem psikolojik
hem de fiziksel olarak ağır biçimde
etkileniyorlar.

“Bangladeş’teki hazır giyim fab-
rikalarının çoğunda asgari güvenlik
önlemleri; gerekli sayıda yangın sön-
dürücü bile bulunmuyor. Yalnızca
Dakka’daki 227 kadar fabrikanın
acil çıkış kapısı yok. Çoğu fabrika
zorunlu olan aylık acil tahliye tatbi-
katlarını uygulamıyor... Ulusal emek
araştırmalarına göre, tüm sanayide

yalnızca beş müfettiş var ki bu, sek-
törün filizlenmeye başladığı 1970’li
yıllardaki sayıyla aynı.”

Bangladeş, emperyalistler için sa-
dece büyük ucuz emek gücünün değil
çocuk emek gücünün de yoğun sö-
mürüldüğü bir ülkedir. Çalışma Ba-
kanı Faruk Çelik’in, Bursa’da, Bebe
Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği üyesi
tekstil patronları ile toplantı yaptığı
toplantıda ; “Bangladeş gibi ülkelerde
insanlar neredeyse karın tokluğuna
çalışıyor. 170 milyon nüfusu ile yüz
ölçümü olarak bizden daha küçük
bir ülke olan Bangladeş’e bir de
büyük markaların iş gücünde fay-
dalanmak için fabrika kurması, bu
ülkelerle rekabeti iyice zorlaştırıyor”
diyerek örnek verdiği ülkedir Ban-
gladeş. Başbakan Erdoğan’ın,
2010’da, “gelişmeye açık bir ülke”
dediği yerdir Bangladeş. 

İşsizliğin had safhada olduğu Ban-
gladeş’te 14 yaşın altında 4 milyonu

aşkın çocuk işçi, günün büyük bö-
lümünü çalışarak geçiriyor ve çoğu
zaman bunu karın tokluğuna yapıyor.
Ücret alabilenlerin aylıkları ise 10
doların üzerine çıkmıyor.  Çocuklar
ailelerine katkı sağlamak veya yaşa-
mını sürdürebilmek için tekstil atöl-
yelerinde, pazarlarda, dökümhane-
lerde, tuğla fabrikalarında, tren is-
tasyonlarında çalışıyorlar. Bir avuç
azınlık, bir eli yağda bir eli balda
lüks içinde yaşasın diye ölüyor yoksul
halkların çocukları.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
verilerine göre, günümüzde dünyada
yaklaşık 215 milyon çocuk işçi var.
Okula gidemeyen ve oyun oynama-
yan, gerektiği gibi beslenemeyen, .
zorla “köle işçi” olarak çalıştırılan,
uyuşturucuya, fuhuşa bulaştırılan bu
çocukların sorumlusu emperyalizmdir.
Düşük maliyete yüksek üretim adına
Bangladeş’te katledilen işçilerin katili
emperyalizmdir. 

Merhaba, nasılsın? Ben iyiyim,
arkadaşlarım da iyi (...) 

İyiyiz dedim ama öfkeli olduğu-
muzu da belirteyim. Gerçi öfkelen-
mekte iyi sayılır. 28 Mart'ta Mehmet'i
(M. Bıldırcın), Mustafa Abacı (Dok-
tor-KESK'li) ve Mehmet Doğan' ı
(KESK Eğitim-Sen) "Sevk" ettiler.
Sevk kelimesini tırnak içine aldım.
Çünkü sözde sevkti. Sürgün demek
daha doğru olacak. Gün içinde gelip
“On dakikada hazırlan sevkin var"
dediler. Daha neyin nesidir demeden
aldılar. Bir açıklamada bulunmadılar.
Bir yağmur yağıyordu, bir yağmur.
Mehmet'in "sevk"e götürülmesinden

diğer tutsak arkadaşlarımızın haberi
bile olmadı. Oysa sesli olarak da
tartışmamızda oldu, protestomuzda...

Henüz nereye götürüldüklerini
kesinleştiremedik. Osmaniye'ye ya
da Ceyhan olabileceğine dair bazı
duyumlar aldık. Ama sadece du-
yum...

Bugün sohbete çıkmıştık. Neden
sevk etmiş olabilirler diye düşündük
de... Düşüncelerimizi birbirimize
açıkladık, bir "mantıklı" neden bu-
lamadık. Ama olasılıkları sıraladık:

1- Verilmeyen yayınlarla ilgili
hemen her hafta suç duyurusunda
bulunuyorduk. Ağırlıklı olarak MEH-
MET bulunuyordu.

2- Kantin fiyatlarında yapılan
(kimi kalemlerde % 400 zam) astro-
nomik zamlarla ilgili Mehmet suç
duyurusunda bulunmuştu. 

3- Hak ihlallerini TAYAD'a ve
köşe yazarlarına rapor etmiştik. Meh-

met gönderiyordu mektupları.
4- 22 Mart'ta Veli Ağababa ve

Nurettin Demir gelmişti. İkisi de
CHP milletvekiliydi. Mehmet’le gö-
rüşmüşlerdi. Ve Mehmet de onlara
bir hak ihlalleri raporu sunmuştu. 

5- 18 Şubat'tan sonra doğalgaza
geçiyoruz diye yakılmayan kalori-
ferler ve verilmeyen sıcak su ile ilgili
de müdürle görüşmüştü Mehmet. 

Yani bütün bunlar idareyi rahatsız
etmiş olabilir diye düşünen arkadaşlar
oldu sohbette... Yalnız şöyle bir şey
de var: Hadi diyelim Mehmet'i bun-
lardan dolayı gönderdiler. Peki Kamu
Emekçileri Cephesi'nden Mehmet
Doğan ve Mustafa Abacı'yı neden
sürgün ettiler? Velhasıl "akıl-sır er-
diremedik" bu işe!

Hacı Demir, 
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi

02.04.2013

SÜRGÜN SEVKLER
AKP’NİN ACİZLİĞİDİR!

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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Sadece İstanbul’da bu-
lunan mobese sayısı 5 bin 549.

360 derece dönebilen, görüntüye
yaklaşıp uzaklaşan mobeselerin kayıt
altına alınması, görüntünün saklanması,
saklama süresi, aktarılma şekli hak-
kında bir yasal düzenleme olmadığı or-
taya çıktı. TBMM Böcek Araştırma
Komisyonu üyelerinin sorularına ce-
vap veren Emniyet Müdürlüğü “Ka-
mera görüntülerin saklanma süresiy-
le ilgili kurumumuzu bağlayıcı bir
yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu
nedenle kamera kayıt süreleri tekno-
lojilere bağlı olarak değişmektedir.
Teknolojiye göre10-30 gün kayıt sak-
lama imkanı Eski analog teknolojiye
sahip kameralarda ortalama 10 gün
kayıt saklanabilirken, yeni FullHD
kameralarda ise bu süre 30 güne ka-
dar çıkabilmektedir. Kurumumuzdan
resmi yazı ile savcılık makamları, il-
gili mahkemeler ve soruşturma bi-
rimlerimizin talep etmiş olduklar gö-
rüntü kayıtlar, arşiv yönetmeliği aidiyet
numarasına göre DVD ve CD orta-
mında kilitli dolaplarda 5 yıl saklan-
maktadır” denilmektedir. 

Cevabın devamınd yer alan ifa-
deler şöyle: “MOBESE kameraları
halkın yoğun olarak bulunduğu ka-
muya açık alanlarda kurulmuştur. 

Bu açıdan MOBESE kameraların-
dan yapılan izlemeler belli çevre ve ya
bireylere yönelik olmayıp, genel izle-
me yapılmaktadır. Bu kameralarda
ses kaydı da yapılmamaktadır....

Görüntüler kamera izleme ve ka-
yıt programlar vasıtasıyla kaydedil-
mektedir. Ancak görüntülerin akta-
rımında mevzuatta bir görüntü format
standardı yoktur.

Bu nedenle görüntüyü talep eden
birimler, herhangi bir VCD, DVD ile
izleme yapabilmek amacıyla AVI,
MPEG gibi genel izleme formatla-
rında da kayıt istemektedir. Bu du-
rumda, orijinal kodlara sahip olma-
yan görüntülerin MOBESE kamera-
sına ait olup olmadığı tespit edile-
memektedir. İnternet ya da televizyon
ortamlarında yayımlanan görüntülere

ait orijinal kopyalara ulaşılamadığı
için de görüntülerin MOBESE ka-
merası ya da başka bir kamera gö-
rüntüsü olup olmadığı tespit edile-
memektedir.”

Emniyet Müdürlüğü yaptığı bu
açıklamayla yasadışı bir şekilde her-
kesi izlediğini itiraf etmiş oluyorlar.
Sadece izlemiyor, kayıt altına aldığı
görüntüleri isterse 5 yıl saklayabil-
diğini açıklıyor. Arşiv yönetmeliğine
göre 5 yıl saklayabiliyor derken daha
uzun saklayabileceklerini de söylemiş
oluyor. Devlet, açık alanda , sokak-
larda, parklarda, caddelerde herkesin
gördüğü izlediği bir alanda izleme
yaptığını ve özel birini değil herkesi
izlediğini söylüyor. 

Halktan korktukları için herkesi iz-
leme ihtiyaçı hissediyorlar  ama dev-
rimcileri de özel olarak izliyorlar. Ör-
neğin Mobeseler devrimcilerin örgütlü
olduğu mahallelerde veya demokra-
tik kurumları izleyebilecek merkez-
lerde yerleştirmiştir. AKP kendisine
muhalif olan  tüm kurumları, der-
nekleri gece gündüz izliyor, bu da yet-
miyor halkın her kesimini izliyor. Ne-
den bu kadar çok korkuyorlar. Panik
bir ruh haliyle gözlerini halkın üze-
rinden ayırmıyorlar. 

Korkarlar çünkü uyguladıkları
zulmün halk tarafından karşılığı ola-
cağını biliyorlar. Kendilerince tedbirli
davranıyorlar. Ayrıca sokaklara bu
kadar kamera yerleştirmişken ka-
rakollarda nedense düzgün çalışan
bir kameraya rastlamazsınız. Ken-
di suçlarını ortaya serecek merkez-
lerde kamera bulundurmazlar. 

Hapishanelerinde ve karakolla-
rında, işkence merkezlerinde kame-
raları ya bozulmuştur ya da kayıt yap-
mıyordur. Kaç işkenceci bozuk ka-
meralar sayesinde korunmuştur. 

Bir diğer nokta izleme ve  kayıt al-
tına alınması yasadışı olarak yapılıyor
ve özel hayatı ihlal etme suçunu oluş-
turuyor. İki nedenle yasadışıdır. Bi-
rincisi, devlet yaptığı tüm eylem ve iş-
lerde yasaya dayanmak zorundadır. Bir
mevzuata dayanmadan iki adım ata-

maz, söz söyleyemez. AKP’nin sa-
vunduğu hukuk bunu emrediyor. İkin-
cisi, açık alanda da  olsa kişilerin gö-
rüntüsünü alıp arşivlenmesi, kayıt al-
tına alınması hem anayasaya hem de
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
aykırıdır. Bu izlemeler bir yerden ge-
çerken birisinin sizi görmesi gibi an-
laşılmamalıdır. Siz bir yerde otururken,
konuşurken, eyleme katılırken fotoğ-
raflanıp, görüntülenip bu görüntüleri-
niz yıllarca saklanabiliyor. Açık alan-
da yaptığınız her şey arşivleniyor.
Size ait olan ama başkasının elinde bu-
lunup istediği gibi kullandığı bir arşiv
oluşturuyorlar. Arşivi elinde tutanlar ise
görüntüleri istediği gibi kullanabiliyor.
Üzerinde oynama yapabiliyorlar. Son
çıkan teknoloji ile birlikte taksim
meydanında oturan bir kişi okmeyda-
nında oturuyormuş gibi gösterilebili-
yor. Ve bu hiç farkedilemiyor. Kişinin
bakış yönü, bulunduğu yer, yanında-
ki kişi tamamen değiştirilebiliyor. Bu
her türlü komplonun hazırlanması
için polisin eline verilmiş bir fırsattır. 

Anayasa, kanunsuz işlem olmaz
dese de devlet MOBESE’ler için ya-
sal bir  düzenleme yapmaya ihtiyaç
duymuyor. Hoş yasal düzenleme olsa
da ona uymuyorlar, istediklerinde ya-
saları rahatça çiğneyebiliyorlar. Yasa
ha var, ha yok. Yasaları zaten halkı sö-
mürmek ve baskı altında tutmak için
yapıyorlar. Oysa yasalar devletin key-
fi davranmasını engellemek için önem-
li denilmektedir. Ama sömürge tipi fa-
şizmde devletin yasalara uymasını
beklemek saflıktır. Onlarca örnek
buna kanıttır. faşizm burjuva huku-
kunun şekli icaplarına dahi uymaz.
Ama herkese yasalara uymalarını, ka-
rarlara saygı göstermelerini istiyorlar. 

Bizim de sorularımız var. Sizin uy-
madığınız yasalara halk neden uysun?
Siz kral halk köle mi? Siz her davra-
nışınızda özgür olacaksınız, halk ba-
ğımlı ve tutsak öyle mi? bu hakkı ne-
reden alıyorsunuz. Hayır Ne siz Kral-
sınız, ne halk köle, siz Amerika’nın
uşaklarısınız. Ve halkın örgütlü gücü
karşısında haddinizi bileceksiniz.

Yasadışı Takip Ediliyoruz ve
İzleniyoruz!

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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Düşman, ahlaki ve siyasi olarak
tam bir çürüme içindedir; bir ceset gi-
bidir. 

Bizden de bir ceset olmamız iste-
niyor. Unutmamızı isterken, canlı
ceset olmamızı istiyorlar. Affetmemizi
isterken canlı ceset olmamızı isti-
yorlar. Teslim olmayanlara, ihanet et-
meyenlere ölümü dayatırken; “yaşa-
mayı”, direnmeye tercih edenlerin de
zaten işini bitirip canlı ceset olarak bir
kenara atıyorlar. 

Bu korkuyu, ihaneti meşrulaştır-
maya çalışmaktır. Devrimcilerin halk-
la bağlarını kopartmaktır. 

Bir diğer yanda ise, “Koca koca si-
yasetler”, hainlerin alınlarından öp-
tüler... Hala da bize diyorlar ki; “Hain
olma konusunda sizin gibi düşün-
müyoruz.”

Büyük Direniş'te veya bir çatış-
mada veya herhangi bir devrimci
faaliyette yoldaşlarını yarı yolda bı-
rakmanın adı ihanettir. Denilir ki; “İn-
sana has davranıştır. Bu da insan
gerçeği, onlar da bu kadar yaptı
işte..”

Yok böyle değil. İnsana has olan
yoldaşlarını satmak değildir. İnsana has
olan, yoldaşlarını yarı yolda bırakmak
değildir. İnsan gerçeği direnmektir, in-
san gerçeği yoldaşlarını, örgütünü sat-
mamaktır. Ancak böyle insan olunur.
Tersi, canlı ceset olmaktır. Nasıl dü-
şündükleri kendilerinin olsun. Biz bil-
meliyiz ki, insanın mayasında vefa
olmalıdır, ihanet değil. 

İ H A N E T İ
MEŞRU GÖR-
MEYECEĞİZ VE
KORKUYU EZE-
CEĞİZ! KARŞI-
MIZA ÇIKTIĞI
HER YERDE

İHANETİ VE
KORKUYU YERE
ÇALACAĞIZ! 

KARŞIMIZDA-
Kİ DÜŞMAN
GERÇEĞİ. Savaşı
Kazanmak İçin Bu
Düşmanı İyi Tanı-
mak Gerekir. Düş-
man kanımıza susa-
mıştır. “Kan içici-

likte kendi çapında rakip tanımayan,
her türlü yalan ve ahlaksızlığı erdem
sayan” bir düşmanla savaşıyoruz. 

Öyle bir düşmanla savaşıyoruz ki;
katlimize ferman çıkararak insan avı-
na çıkıyor. Yargılamayı bile lüks gö-
rüyor. Arkadan vuruyor, çatışma çık-
tı diyor. Hapishanelerinde silahsız, sa-
vunmasız insanlarımızı öldürüyor,
isyan diyor. 

Bedenleri dışında hiçbir silahı ol-
mayan 6 kadını diri diri yakıyor. 

VE TÜM BUNLARDAN TEK
BİR KİŞİ BİLE MAHKUM OL-
MUYOR. 

Yasal dergi satanı vuruyor. Öldü-
remezse felç bırakıyor. Yoksul ma-
hallelerimizi helikopterlerle, robo-
coplarla, infaz timleri ile basıyor, in-
sanlarımızı gözaltına alıyor, elinde tek
bir delil olmadan tutukluyor; aylarca,
yıllarca hapse atıyor. 

Savcı da yargıç da infaz da aynı
elde birleşmiş, halka ve devrimcile-
re meydan okuyor, tehditler yağdırı-
yorlar. İşte bu “adalet” düşmanın
adaletidir. İşte bu adalet düşmanın so-
ruşturması, düşmanın gözaltısıdır. 

Bulduğu 15-16 yaşındaki çocuk-
larımızı korkutup işbirlikçileştirip,
yüzlerce insanı “teşhis” ettiren düş-
manın adaletidir. İşte bu onur ve na-
musa kapılarını sıkıca kapatanların
adaletidir. 

Faşizm; insanlık onuruyla bağ-
daşmayan, dünyanın en aşağılık, en

şerefsiz işi işkenceciliği, katliamcılı-
ğı, yalancılığı, provokatörlüğü mes-
lek edinmiştir. 

Bu nedenledir ki; kan, irin ve
pislik, içtiği suya, yediği ekmeğe
bulaşmıştır. Sıktığı eli kirletmektedir. 

Böyle bir düşmana karşı savaşmak
dünyanın en şerefli işidir. Yediden yet-
mişe herkese işkence yapan, kadın-
larımızı aşağılayan, silahsız insanla-
rımızı dahi katleden, her adımda hal-
kın karşısına terörle çıkan faşist düş-
man acımasızdır, kinini kusmaktadır.

Düşmana Düşmanlık 
Duymayanlar, Değil 
Devrimci, Vefalı Bir Dost 
Bile Olamaz! 

Burjuvazi; en sefil çıkarlarını
ayakta tutmak için gözünü kırpmadan
vahşete başvuran bir sınıf kinine sa-
hiptir. 

Nasıl bir düşmanla savaştığını
bilmeyen bir Cepheli; faşizmle, em-
peryalizmle hiçbir koşulda uzlaşma-
ma geleneğini ve teslim olmama tav-
rımızı kavrayamaz. 

Faşizmin bize duyduğunun bin
katı bir kin ve öfkeyle bilenmeliyiz.
Savaşmak için bu gereklidir. Silahı,
adamı, fırsatı olmayanların kin ve öf-
keleri de yoktur.

Biz sıradan intikamcı değiliz, ama
hesap sorma duygumuz düşmandan
çok daha fazla gelişmiş olmalıdır. Bi-
zim intikam duygumuz adaletimizdir.
Çünkü bizler, düşmanda olmayan bir
özelliğe, adalet duygusuna sahibiz. 

Sonuç olarak;

- Halklarımıza, yoldaşlarımıza
yapılan hiçbir şeyi unutmayacağız. 

-Adaletimiz, mayasını unutma-
maktan alacaktır. 

- Adaletimiz, gücünü affetme-
mekten alacaktır. 

-Adaletimiz, duruluğunu halkın
gücünden alacaktır. 

-Adaletimizin gücü, mayası, meş-
ruluğu, halktır. 

-Adalet olmadan affetmek olmaz! 

-Adalet hesap sorma ile adalet in-
tikam ile beslenecektir. 

BİZLER, DÜŞMANDA
OLMAYAN BİR HAZİNEYE,

ADALET DUYGUSUNA
SAHİBİZ

ADALETİMİZİN
MEŞRULUĞU HALKTIR!

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için

12 Mayıs
2013
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1 Ocak 2013 tarihinde kıdem taz-
minatları ve alacakları ödenmeden
işten atılan Kazova Trikotaj Fabri-
kasından işten atılan ve bir süredir
direnişte olan işçilerle yaptığımız rö-
portajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?

Bülent Ünal: Adım
Bülent Ünal. 1976 Kas-
tamonu doğumluyum. 10
yıllık tekstil işçisiyim. 1
yıl Kazova Trikotaj Fab-
rikasında aksesuar takip-
çisi olarak çalıştım. 

Yürüyüş: Neden di-
reniştesiniz? Bize yaşadıklarını-
zı anlatır mısınız?

Bülent Ünal: 4 aylık maaşları-
mızı, kıdem ve ihbar tazminatlarımız
ödenmeden, 31 Ocak 2013 tarihinde
işten çıkartıldık. İş yeri sahipleri biz-
lere hiçbir açıklama yapmadan iş
yerindeki malları kaçırarak ortadan
kayboldular. Haftalarca muhatap bu-
lamadık. Ben aslında fabrikayı işgal
etme taraftarıydım. Çünkü mah-
keme yoluyla haklarımızı alacağı-
mıza inanmıyorum. Tabi bu öneri
kabul görmedi. 

Kendi bölümümde tek çalıştığım-
dan ve bu fabrikada yeni işçi olmam
nedeniyle diğer arkadaşları fazla ta-
nımıyorum. Neticede ortaya bir karar
çıkmadı. Haftalar sonra arkadaşlar
bana ulaşarak ÇHD’li avukatlarla gör-
üştüklerini ortaklaşa karar alarak di-
renişe başlayacaklarını söylediler. Ben
de katıldım. İlk eylemimiz 27 Şubat’ta
Şişli Bomonti’de ki fabrika önünde
yaptığımız basın açıklaması oldu. 

Yürüyüş: Direnişinizin somut ta-
lebi nedir? 

Bülent Ünal: Ödenmeyen 4 ay-
lık maaşlarımız, kıdem ve ihbar taz-
minatlarımız var. Somut taleplerimiz
bu haklarımızı almaktır. Alana kadar
direnişimizi sürdüreceğiz. 

Yürüyüş: Haklarınızı ala-
bilmek için ne tür eylem-
ler yapıyorsunuz?

Bülent Ünal: Her Çar-
şamba günü Şişli Camisi
önünden fabrikaya kadar
yürüyerek basın açıklaması
yapmaya başladık. Sonrasında
her Cumartesi günü bizler gibi
hiçbir hakları verilmeden işten
çıkartılan Hey Tekstil işçile-
riyle birlikte Taksim’den Ga-
latasaray Lisesi’ne kadar
yürüyüp basın açıklaması yapmaya
başladık. Ayrıca her Pazar günü pat-
ronlarımız Ümit Somuncu ve Mus-
tafa Umut Somuncu’nun evlerinin
önünde basın açıklaması ve oturma
eylemleri yapmaya başladık. Hemen
hemen yaptığımız 3 eylemede aynı
zamanda başladı. 

Yürüyüş: Eylemleriniz
patronlarda nasıl bir etki
yaratıyor? Kazanacağınıza ina-
nıyor musunuz?

Bülent Ünal: Çarşamba günleri
fabrikanın önünde yaptığımız eylem-
lerden rahatsız patronlarımızın aşırı
rahatsız olduklarını onlara dalkavukluk
yapan bazı kimselerden biliyorduk.
Ayrıca birkaç kez fabrikadan malzeme
kaçırdıklarını duymamıza rağmen ye-
tişemedik. İşte tüm bu nedenlerden
dolayı fabrikanın önüne çadır kur-
mayı diğer arkadaşlarla konuşarak
kararlaştırdık. 29 Nisan günü ça-
dırımızı açtık. 

Evet kazanacağımıza inanıyorum.
Biz kazanırsak bu bölgede çalışan
binlerce tekstil işçisine de umut
olacağız. Çünkü bu bölgede çalışan
tüm işçilerin sıkıntısı aynı. Onun
için direnişimiz de çok önemli. Di-
renişimizin kazanması için başta
tekstil işçileri olmak üzere tüm işçi
arkadaşlarımızın destek vermesini
istiyoruz. 

Yürüyüş: Çadır direnişinizden

bahseder misiniz? Başka neler
yapmayı düşünüyorsunuz?

Bülent Ünal: Şimdilik çadırı-
mızda 24 saat nöbetleşe kalarak di-
renişimizi sürdürüyoruz. Diğer ey-
lemlerimize de devam ediyoruz. He-
nüz aldığımız başka bir karar yok.
Ancak kendimizi bunlarla sınırlan-
dırmayacağımızı söyleye bilirim. 

Ve ek olarak şunları da belirtmek
istiyorum: Bu ülkedeki yaşam şart-
larının ne kadar ağır olduğunun far-
kındayım. Bizlerden önceki direniş-
lerin bize umut olduğu gibi bizim
direnişimizin de başka işçilere umut
olmasını, yol göstermesini diliyorum.
Direnen işçiler kazanacak. 

Yürüyüş: Neden direniştesiniz?
Bize yaşadıklarınızı anlatır mı-
sınız?

Songül Kara:
Adım Songül Kara.
Kazova Trikotaj işçi-
siyim. 3 yıldır maki-
nacı olarak konfeksi-
yon bölümünde çalışı-
yordum. Patronlarımız
haklarımızı vermeden
kaçıp gittiği için diğer
bölümlerdeki arkadaş-
larla direnişe başladık. 

Röportaj

Kazova İşçileri Direnişi Anlatıyor: Tüm
Haklarımızı Alana Kadar Direnişimiz Sürecek!

Kazanacağımıza inanıyorum.
Biz kazanırsak bu bölgede

çalışan binlerce tekstil
işçisine de umut olacağız.

Bülent Ünal

Songül Kara
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Emeğimizin karşılığını almak için
sendikaları, basını ve duyarlı insanları
yanımızda görmek istiyoruz. 

Yürüyüş: Haklarınızı alabilmek
için ne tür eylemler yapıyorsu-
nuz?

Songül Kara: Çarşamba günleri
Şişli Camii’nden fabrikaya kadar yü-
rüyoruz. Cumartesi bizler gibi direnen
işçilerle birlikte Taksim’den Galata-
saray Lisesi’ne yürüyoruz. Pazar
günleri de patronlarımızın bildiğimiz
adreslerine giderek basın açıklaması
yapıyoruz.  

Yaptığımız tüm eylemlerde kar-
şımıza bir muhatap bulamadık ve
çadır kurma kararı aldık. Kazanaca-
ğımıza inanıyorum. Çünkü direnerek
haklarını kazanan birçok insan var. 

Yürüyüş: Çadır direnişinizden
bahseder misiniz? Başka neler
yapmayı düşünüyorsunuz?

Songül Kara: Şuan çadırımızı
yeni kurduk. Başka bir karar henüz
almadık. Diğer eylemlerimizle birlikte
24 saat çadırımızdayız. 

Ulaşabileceğimiz herkese derdi-
mizi anlatacağız. Televizyonlara, ga-
zetelere gideceğiz. Yardım alabile-
ceğimiz her kapıyı çalacağız. Bu ül-
kede emeğe, haklıya saygısı olan
çok insan var. Bu yüzden her direniş
zaferle bitecek. 

Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Ali Yaman: Adım Ali

Yaman. 1982 doğumlu
Samsun Bafra’lıyım. 2000
yılında Kazova Trikotaj
Fabrikasına girdim. 13 yıl-
dır dokuma bölümünde ça-
lışıyorum. 

Haklarımızı alamadığı-
mız için, karşımızda bir

muhatap bulamadığımız için direnişe
başladık. 

Yürüyüş: Direnişinizin somut
talebi nedir? 

Ali Yaman: Bizi 11 kişi olarak
Nes Triko olarak değiştirdiler. Pat-

ronumuz namus sözü verdi. İmza at-
tırarak 10 yıllık haklarınızı vereceğim
dedi. Ancak alamadık. Alamadığımız
maaşlarımızı ve tazminatlarımızı is-
tiyoruz. 

Yürüyüş: Haklarınızı alabilmek
için ne tür eylemler yapıyorsu-
nuz?

Ali Yaman: Bu güne kadar ya-
pılan eylemlere fazla katılamadım
fakat haklarımızı alabilmek için yap-
mamız gerektiğini düşünüyorum. 

Patronlarımız şerefli insanlar ol-
madığından eylemler yapmaya baş-
ladık. 9 gün önce de çadırımızı kurarak
dönüşümlü olarak fabrikanın önün-
deyiz. Umudumuzu hiç kaybetmedik.
Hakkımızı, emeğimizin karşılığını,
alınterimizin karşılığını istiyoruz.

Yürüyüş: Çadır direnişinizden
bahseder misiniz? Başka neler
yapmayı düşünüyorsunuz?

Ali Yaman:Arkadaşlarımızla dü-
zenli olarak bir araya gelerek karar
alıyoruz. Zamanla farklı şeyler yap-
mayı düşünüyoruz.  

Bizim gibi çalışan insanların mağ-
dur olmaması için daha iyi kanunlar
çıkartılmasını istiyorum. 

Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?

Arif Rama-
zan Aktaş: İsmim
ARİF RAMAZAN
AKTAŞ. 1984 yı-
lında Kazova’da
işe başladım. 1999
yılında emekli ol-
dum. Bana tazmi-
nat olarak 2 milyon
verdiler. Esas tazminatım 6 milyon-
muş. Beni kandırdılar. 13 yıllık taz-
minatımı, 4 aylık maaşımı vermeden
kaçıp gittiler. 30 sene yanlarında ça-
lıştım. Bunların yaptığı insanlığa sığ-
maz. 

Yürüyüş: Neden direniştesiniz?
Bize yaşadıklarınızı anlatır mısınız?

Arif Ramazan Aktaş: Alacak-
larımızı temin edebilmenin tek yolu
direnmek olduğunu düşündüğüm için. 

Önce yürüyüş, basın açıklaması
eylemleri yapmaya başladık. Daha
sonra ise fabrikanın önüne çadırımızı
kurduk.  

Yürüyüş: Eylemleriniz
patronlarda nasıl bir etki
yaratıyor? Kazanacağınıza
inanıyor musunuz?

Arif Ramazan Aktaş: Fabri-
kadan iplik, kazak vs malzeme ka-
çırdıklarını duyduk. Şuan hala ma-
kinalar var. Onları kaçırmalarını ön-
leyip haklarımızı almak için çadır
kurduk. Umudumuzu yitirmedik. Ka-
zanacağımıza inanıyorum. 

Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?

Ümran Gürsoy: Adım
Ümran Gürsoy. 1965 Ordu
doğumluyum. Bu iş yerinde
17 senedir çalışıyorum. 

Yürüyüş: Neden direniş-
tesiniz? Bize yaşadıkla-
rınızı anlatır mısınız?

Ümran Gürsoy: Ben
buradan emekli oldum. Ancak taz-
minatımı ve 4 aylık maaşımı alama-
dım. Onun için direnişe katıldım. 

Yıllarımızı bu fabrikada geçirdik.
Emeğimizin karşılığını, hakkımızı
istiyoruz. 

Yürüyüş, basın açıklaması, hafta
sonları ise patronlarımızın evlerinin
önünde basın açıklaması ve oturma
eylemleri yaptık ve hala devam edi-
yoruz. Bende birçok eyleme katıldım
ve katılmaya da devam edeceğim. 

Karşımızda bir muhatap bula-
madığımız için çadır kurma kararı
aldık. 

Evet kazanacağımıza inanıyorum.
Umudumu hiç yitirmedim. Ulaşa bi-
leceğimiz herkese televizyon kanal-
larına,  gazetelere gideceğiz. Sesimizi
duyurmaya çalışacağız. Allah tüm
çalışan arkadaşlarımıza yardım etsin.
Patronlara vicdan versin. 

Yürüyüş: Sonuna kadar direnenlerin
kazanacağına biz de inanıyoruz ve
size direnişinizde başarılar diliyoruz.

Röportaj

Ali Yaman

Arif Ramazan
Aktaş

Ümran Gürsoy
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2013  1 Mayıs’ı AKP iktidarının te-
rörü ve halkın direnişiyle anılacak. Tarihe böyle yazıldı
çünkü.

1 Mayıs’ı televizyonlardan izleyenler bile iki şey gö-
rüyorlar, AKP polisinin bilerek ve isteyerek insan öldür-
me çabası ve halkın direnişi…

AKP daha haftalar öncesinden terör estirmeye başla-
dı. Taksim’de inşaat var dediler, çukurlar var, tehlikeli de-
diler, 1 Mayıs günü 5 insana beyin kanaması geçirtti-
ler.

İnşaat bahanedir, ayrıca AKP iktidarı yetkililerinin in-
şaat bahanesine sığınma hakları yoktur. Çünkü kendileri Tak-
sim’de yayalaştırma inşaatı başlamadan uyarılmışlardır. 1
Mayıs’ta Taksim’de anma ve kutlama yapılacağı, bu nedenle
inşaata 1 Mayıs’tan sonra başlanması söylendi. Ama AKP
iktidarının amacı inşaat değil 1 Mayıs’ın Taksim’de kut-
lanmasını engellemek olduğundan hemen inşaata başladı-
lar. Hatta yazın İstanbul’un nisbeten izinler ve tatil nede-
niyle boşaldığı da bilinmesine rağmen yazın değil kışın in-
şaat yapmayı tercih ettiler. Sonuçta 1 Mayıs’ta inşaat bu-
günkü haline geldi. Bu nedenle AKP iktidarı inşaat gerek-
çesine sığınamaz.

Kaldı ki son iki 1 Mayıs kitlesel ve coşkulu geçmiş,
tek bir olay dahi olmamıştır. Yani polis gösterilere, ey-
lemlere saldırmadığı sürece olay çıkmasının mümkün ol-
madığı tekrar kanıtlanmıştır. Eğer inşaattan kaynaklı bir
güvenlik sorunu olursa zaten işçiler bunun önlemini ala-
caklardır. Bu da bilinmesine ve açıklanmasına rağmen AKP
yasaklamada ısrar etmiştir. Süreçteki tartışmalarda AKP
bakanlarının açıklamaları da asıl niyetin inşaattan kaynaklı
güvenlik değil Taksim’i tekellerin istediği şekilde dü-
zenlemek olduğu ve halka Taksim’i yasaklama olduğu an-
laşıldı. AKP bakanları dediler ki; “Taksim’de AVM ya-
pacağız, Taksim’de gösteri yapılmasına izin vermeyeceğiz,
miting alanları belirlenmiştir orada yapsınlar”… san-
ki 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak ve anmak için kendilerine
soruldu! Sanki onlar bize Taksim’i bahşettiler. Hayır, Tak-
sim’i devrimciler  kazandı, mücadele kazandı.

Ancak 2013 1 Mayısı’nda AKP polisinin terörünün daha
da tırmandığına tanık olduk. Gaz bombaları kurşun ola-
rak kullanıldı. 5 kişi kafalarına gaz bombası isabet etmesi
sonucu beyin kanaması geçirdi. Onlarca insan yüzünden
yaralandı. Bir kişinin sol gözüne gaz bombası isabet et-
mesi sonucu kör oldu. Ağzının içi parçalanan oldu. Ha-
len iki devrimci hastanede yoğun bakımda ve hayati teh-
likeleri sürüyor. AKP polisinin kullandığı gaz bombala-
rının yeni bir tür olduğu söyleniyor. Ayrıca polis adeta sı-
nırsız bir şekilde gaz bombası kullanmıştır. Öyle ki Ok-
meydanı’nda polisin gaz bombası bitmiş, takviye bombalar
gelmiştir.

Yine Şişli’de polis
kortejlere uyarı dahi
yapmadan saldırmış-
tır. Hem de insanları
gaz bombası ile boğ-
mak istercesine. Göz
gözü görmez olmuş,
yaşlılar, çocuklar ve
hastalar ölüm tehli-
kesi yaşamıştır. Ölüm
olmaması şans sonu-
cudur.

Bir kez daha gördük ki halk için tehlike olan AKP po-
lisidir. İstanbul işgal edilmiş, sıkıyönetim ilan edilmiş, so-
kağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Ulaşım durdurulmuş,
insanların ulaşım hakları yok edilmiştir.

Bütün bu terör ve tehditler halkın 1 Mayıs’a katılımı-
nı engelleyememiştir. Halk adeta her şeyi göze alarak 1
Mayıs için, Taksim için gerekiyorsa yaya yürümüş ama
miting alanına ulaşmaya çalışmıştır. Taksim’de 1 Mayıs
kutlamasının meşruluğu bir kez daha görülmüştür. Halk
Taksim’in yasaklanmasına karşı gün boyu sokak sokak ça-
tışmıştır. Çatışmayı yaratan, başlatan AKP’dir.

AKP bakanlarının ve İstanbul Valisinin, Emniyet
Müdürünün açıklamaları halka düşmanlıklarını göster-
mektedir. “Fevkalade orantılı güç kullandık, güvenlik uy-
gulaması yaptık, siz önce polise yapılan saldırılara bakın…”
açıklamaları onlara aittir. Kaç polise, nerede saldırı yapılmış
açıklayın? Polis halka saldırana kadar kimse polise sal-
dırmamıştır. Yoksa AKP’nin bakanları halkın üzerine, ka-
fasına bombalar yağarken durup beklemelerini mi isti-
yorlar?

Hayır, böyle bir şey olmayacak. AKP bakanlarının açık-
lamaları onları sorumluluktan kurtarmaz. Hesap verecekler.
Bombalarla beyinleri dağıtılan, gözleri kör edilen gencecik
insanlarımıza, Meral Dönmez’e, Dilan Alp’e hesap ve-
recekler.

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır. Bu alanı biz kazandık.
AKP bize bahşetmedi.

2014 1 Mayıs’ını Taksim’de kutlayacağız.

HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

AKP PATRONLARIN, BEZİRGANLARIN,
ABD’NİN PARTİSİDİR, 

HALK DÜŞMANIDIR!

TAKSİM AKP’NİN DEĞİL HALKINDIR!

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

Devrimci İşçi
Hareketi

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır,
Halkın Belleğinden Silemediniz,

Silemeyeceksiniz!
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Mafyacı Dündar Kılıç’ın torunu
Onur Özbizerdik yine mafyacı Olgun
Peker’i silahla vurmuştu. Mafyaların, katil sürülerinin ha-
misi AKP Onur Özbizerdik’e tam 9 gün içinde “soruşturma
tamamlandı” diye iddianame hazırla. 

19 Şubat’ta 28 ilde DHKP-C operasyonu diye gözal-
tına alınan 185  kişiden tutuklanan 70’ün üzerindeki Kamu
Emekçileri Cepheli memurlar aylardı neyle suçlandıkla-
rını bile bilmeden tutuklular. 

Evet, mafyacılar için 9 günde iddianame hazırlayan
AKP’nin yargısı aylar geçmesine rağmen devrimci me-
murlar için hala iddianame hazırlamadı. 

Operasyonun olduğu ilk günden itibaren söylüyoruz.
Bu operasyon bir DHKP-C operasyonu değildir. Bu
operasyon kamu emekçilerini sindirme operasyonudur. Bu-
nun için AKP, kamu emekçileri içinde en dinamik, mü-
cadeleci kesim olan Kamu Emekçileri Cepheli memurları
hedef almıştır. AKP, Kamu Emekçileri Cepheli memur-
ları gözaltına alıp tutuklayarak tüm memur kitlesine
gözdağı vermek istiyor.

Çünkü AKP’nin gündeminde bütün memurları köle-
leştirecek olan kölelik yasaları vardı ve KEC’li memur-
lar  bu kölelik yasalarına karşı etkin bir mücadele içindeydi.
70’in üzerinde devrimci memur aylardır bundan dolayı tu-
tuklu. 

KEC’li Memurlara 
Sahip Çıkmak Tüm 
Memurların Görevidir!

AKP, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda bugüne kadar yaptığı ve
halen yapmak istediği değişiklikler-
le Kamu çalışanlarını adım adım kö-
leleştiriyor. 

Kamu emekçilerin tek avantajı
olan iş güvencesini gasp ediyor. 

Sözleşmeli memur uygulamasıy-
la memurlar taşeron işçisi haline ge-
tiriliyor. 

“Performansa dayalı ücret siste-
mi’ ile kuralsız çalışma hakim çalış-
ma sistemi haline getiriliyor. 

Sürgünler yasallaştırılıyor. 
Örgütlenmenin önünde birçok en-

geller varken bu çalışma düzeniyle
mevcut örgütlenmelerimiz tasfiye
edilecek. Yeni örgütlenmeler imkan-
sız hale getirilecek.

AKP iktidarının bu saldırıları per-
vasızca sürerken KESK dahil tüm me-
mur sendikaları tam bir sessizlik

içinde. 
KEC’li memurlar sendikaların bu sessizliğine rağmen

kölelik yasalarına karşı susmadılar. Tüm memurların hak-
ları için AKP’nin kölelik düzenlemelerini iş yerlerinde, afiş-
lerle, bildirilerle alanlarda teşhir etti. Bu çalışmalarda göz-
altına alındılar. Polisin gözaltılarına, engellerine rağmen
örgütlü oldukları tüm illerden gelip Ankara’da toplanarak
Meclise yürüdüler. 

Ve AKP’nin kölelik düzenlemelerine karşı mücadeleyi
daha da yükselttikleri bir dönemde DHKP-C operasyonu
diye 28 ilde 185 KEC’li memur gözaltına alındı ve 70’in
üzerinde memur aylardır neyle suçlandıklarını bilmeden
tutuklular. 

Kamu emekçileri;
Aylardır F Tiplerinde tutuklu olan memurlar sizlerden

biri. Kimi öğretmen, kimi doktor, kimi hemşire, kimi be-
lediyelerde, kimi adliyelerde, vergi dairelerinde,  büro
emekçileri. 

Ve tüm memurların köleleştirilmesine karşı mücade-
le ettiler. 

Tutsaklarına Sahip 
Çıkmayan Örgütlenmeler 
Hiçbir Hakkın 
Mücadelesini Veremez

Faşizmin hüküm sürdüğü ülke-
mizde en küçük haklar için bile bü-
yük bedeller ödemek zorunludur.
Bugün sahip olduğumuz sendikala-
rı kurmak için de büyük bedeller
ödendi. Kamu Emekçileri Cephesi bu
uğurda Ayşenur Şimşek gibi şehitler
verdi. Her dönem gözaltılar tutsaklar
verdi. 

İlk memur sendikalarını kuranlar
Kamu Emekçileri Cepheli memur-
lardır. Eğer bugün sendikalarımız
varsa bunda Kamu Emekçileri Cep-
heli memurların payını hiç kimse in-
kar edemez. 

Kamu Emekçileri Cepheliler, şe-
hitler, tutsaklıklar pahasına sahip ol-
duğumuz haklarımızı gasp ettirme-
mek için yine her türlü bedeli göze
alarak mücadelesini sürdürüyor. 

Onlara sahip çıkmak hangi sen-
dikanın üyesi olursa olsun tüm me-
mumurların görevidir. Namus bor-
cudur, onur borcudur. 

Devrimci Kamu Emekçilerine
Adalet İstiyoruz!

70’İN ÜZERİNDE DEVRİMCİ MEMUR AYLARDIR
NEYLE SUÇLANDIĞINI BİLMEDEN TUTUKLU

Devrimci Memur
Hareketi

70’İN ÜZERİNDE KEC’Lİ SAV-
CILIK SORUŞTURMASINDA
BUNLARLA SUÇLANDILAR.
AYLARDIR SORUŞTURMA
AÇILMADAN TUTUKLULAR!
1- Kamu emekçilerinin ekonomik, de-
mokratik talepleri için mücadele etmek ve
eylemlerine katılmak,

2- Kamu emekçilerini örgütlemek, ör-
gütleme toplantıları, seminerleri, panelleri
yapmak...

3- 1 Mayıs, Newroz, 8 Mart gibi miting-
lere katılmak,

4- Kamu emekçilerinin mücadelesinde şe-
hit düşenlerin ve devrimcilerin cenazele-
rine katılmak, 30 Mart’ta anmaya katıl-
mak, Kızıldere’ye gitmek,

5- Grup Yorum konserine katılmak, kon-
ser bileti satmak, F Tipi Film’i izlemek,

6- AKP’yi eleştiren yayınları okumak,

7- Muharrem ayında Aşure dağıtmak,

8- Bağımsız Türkiye istiyoruz, Amerika
ülkemizden defol demek,

9- Amerika ve işbirlikçileri Orta Do-
ğu’dan defol demek... 
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Bugün 70’in üzerinde tutuklu KEC’li için KEC’liler,
tutukluların aileleri ve yakınları mücadele ediyorlar. Ay-
lardır soruşturma dahi açılmadan neden tutuklandıkları-
nı soruyorlar. İstedikleri sadece adalet. 

AKP’nin yargısı tutuklamaları tedbir olarak değil, ce-
zalandırma olarak kullanıyor. Gözaltına alınmalarının üze-
rinden aylar geçti, hala neyle suçlandıklarına dair iddianame
açılmadı. 

Talebimiz bir an önce iddianamenin açılmasıdır. 
KEC’lilere yönelik savcılık sorgasunda yöneltilen

suçlamaların hepsi de yasal demokratik, sendikal faali-
yetlerdir. 

Tutuklu KEC’lilere sendikası ile katıldığı eylemeler suç-
muş gibi neden katıldığı soruldu.

Neden sendikanızda toplantı yaptınız denildi. 
Neden il il dolaşıp üye yapıyorsunuz diye sordular.  
Muharem ayında aşure dağıtmayı dahi “örgüte eleman

kazanmak için aşure dağıttılar” diye suçlandılar. 
Bu faşist mantığa göre yemek yemek, su içmek, açık-

mak... her şey örgüte adam kazanmak ya da örgütün pro-
pagandasını yapmak diye suçlanabilir. Bu durumda hiç-
bir haktan, hukuktan bahsedilemez. 

AKP’nin yargısı kendine göre suç üretip buna göre tu-
tukluyor ve aylarca sorgusuz sualsiz hapishanede tutuyor. 

AKP, bugün bu suçlamalarla KEC’lileri tutsak etmiş-
tir. Ancak bu saldırı tüm memurlara yöneltilen bir saldı-
rıdır. AKP’ye muhalif olan hekes bu ve benzeri gerekçe-
lerle suçlanacaktır. 

Kamu Emekçileri; 
Tutsak KEC’lilere Sahip 
Çıkalım!

KEC’li tutsakları sahiplenmek en temel haklarımıza sa-
hip çıkmaktır. 

KEC’li tutsakları sahiplenmek sendikalarımızı sa-
hiplenmektir.

KEC’li tutsakları sahiplenmek; örgütlenme hakkına sa-
hip çıkmaktır.

KEC’li tutsakları sahiplenmek; AKP’nin kölelik ya-

salarına karşı çıkmaktır. 
KEC’li tutsakları sahiplenmek kazanılmış haklarımı-

zı korumaktır. 
Tutsaklarını sahiplenmek onurdur. Tutsaklarını sa-

hiplenmeyen örgütlenmeler hiçbir hakkın mücadelesini ve-
remez. 

KEC’li memurlar aylardır tutuklu olmalarına rağmen
ne üyesi oldukları sendikalar, ne de bağlı oldukları
KESK 70’in üzerindeki üye ve yöneticisine sahip çık-
mamaktadır. 

Adeta KEC’li memurlar ve tutsakların ailelerinin
zorlamasıyla sınırlı sayıda eylemlere katılmaktadırlar. Ka-
tıldıkları eylemlerde de alınan eylem kararlarına uymayarak
adeta yapılan eylemi üzerlerinde bir yük olarak görmek-
tedirler. 

Çerçevesi belirlenmiş her hafta Galatasaray Lisesi önün-
de yapılan yarım saatlik eylemi bile bir basın açıklama-
sı oldu bittiye getirip bitirmeye çalışmaktadırlar. 

Tutuklu KEC’lilerin ailelerinin dövizlerde, pankartta
kullandıkları “KESK’li Tutsak Aileleri” imzasına bile iti-
raz etmektedirler. 

Tekrar tekrar belirtmek itiyoruz: TUTSAKLARINI
SAHİPLENMEYEN HİÇBİR ÖRGÜTLENME DE-
MOKRATİK, EKONOMİK,  HAK VE ÖZGÜR-
LÜK MÜCADELESİ VEREMEZ. Çünkü KEC’liler
bunun için tutuklular. 

KEC’lileri sahiplenmek tüm kamu emekçilerenin na-
mus ve onurudur!

KEC’liler ve tutsakların aileleri her hafta Cumartesi
günleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde HAKSIZ TU-
TUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ di-
yerek eylemler yapıyorlar.  

Tutuklu KEC’liler için adalet istemek tüm kamu
emekçilerinin görevidir. 

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ HAKSIZ TU-
TUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

KEC’Lİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

KESK'in Örgütlü Gücünü
Tutuklamalarla Yok Edemezsiniz!

19 Şubat’ta gözaltına alınan ve hala neyle suçlandığı bilinme-
den tutuklu olan Kamu Emekçileri Cepheli Tekirdağ Eğitim-Sen
Şube Başkanı Erdal Korkmaz için Tekirdağ Eğitim-Sen tarafından
yapılan eylemle sahip çıkıldı. 

6 Mayıs günü Tekirdağ Eğitim-Sen tarafından Tuğlalı Park’ta
eylem yapıldı. Eylemde, Tekirdağ Eğitim-Sen Şube Başkanı Er-
dal Korkmaz’ın hukuksuz bir şekilde tutuklandığı ve derhal ser-
best bırakılması gerektiği vurgulandı. Yapılan bu saldırıların asıl
amacının KESK’in verdiği örgütlü mücadeleyi yok etmek olduğu
ifade edildi. Eylemde ayrıca 6 Mayıs 1972’de asılan Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan için bir konuşma yapıldı. 50 kişinin katıldığı eyleme Tekirdağ Gençlik Komitesi de
destek verdi.
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Bir gardiyan ilmiği açtı, genişletti,
başından geçirip taktı Deniz'in bo-
ğazına. 

Gür sesiyle haykırdı Deniz:
"Yaşasın Tam Bağımsız Türki-

ye, Yaşasın Türk ve Kürt Halkla-
rının Kardeşliği, Yaşasın İşçiler
Köylüler, Kahrolsun Emperya-
lizm!" tazelendi darağacı. 

Yusuf getirilmişti
"Duydum" dedi Deniz'in sesini. 

Kendi çıktı "tahtına" Yusuf. "Ben
ülkemin bağımsızlığı ve halkımın
mutluluğu için şerefimle bir defa
ölüyorum. Sizler bizi asanlar, şeref-
sizliğinizle her gün öleceksiniz. Biz
halkımızın hizmetindeyiz. Sizler
Amerika'nın hizmetindesiniz. Yaşasın
Devrimciler, Kahrolsun Faşizm!"

Sıra Hüseyin'e geldi. Sabırsızlanan
faşist savcıya "sabır" tavsiye eden
Hüseyin, var gücüyle haykırmaya
başladı: "Ben şahsi hiçbir çıkar gö-
zetmeden halkımın mutluluğu ve ba-
ğımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı
bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan
sonra bu bayrağı Türk halkına emanet
ediyorum. Yaşasın İşçiler, Köylüler
ve Yaşasın Devrimciler! Kahrolsun
Faşizm!"

Tekmelendi tabure...

Geleneği olmayanın geleceği ola-
maz" ... Gelenekler emek verilerek
yaratılan, içerisinde yılların birikim-
lerinin, can bedeli yaratılan değerlerin
yer aldığı ve her zaman bir kuşaktan
diğerine yaşatılarak devredilen de-
ğerlerdir. 

Geleneklerin yaratılmasında onu
ortaya çıkaran çaba kadar, sahiplenme
bilinci de belirleyicidir.

Yüzyıllardan beri sömürülen, ezi-
len, hor görülen Anadolu halklarının,
ezenlere, istilacılara karşı dalgalan-
dırdığı isyan bayrağı, 71 silahlı çıkı-
şıyla Denizlerin, Mahirlerin elinde
yeniden yükselirken, bugün sürdür-
düğümüz Anadolu ihtilalinin, devri-
mimizin de ilk adımı atılmış oldu.

Anadolu halklarının bağımsızlık
ve özgürlük ateşini darağaçlarında
alevlendiren Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnanların dalga-
landırdığı bayrak bugün bizim eli-
mizde, bizim savaşımızdadır. 

Onların darağaçlarında düşmana
meydan okuyarak sergiledikleri inanç
ve kararlılık, Çiftehavuzlar'da Sabo-
ların, Edaların "Varsa cesaretiniz
gelin" diye haykıran sesinde, binlerce
düşman kuşatmasında ölümü tilili çe-
kerek karşılayan Günerlerin, Özlem-
lerin, Hüseyinlerin düşmana yönelttiği

"Siz teslim olun" haykırışında bü-
yüyüp güçlenerek bugüne geldi.

Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan, '71 silahlı devrim ha-
reketinin önderlerinden, 50 yıllık re-
formist, icazetçi "sol"dan kopuşun
simgelerindendirler. Onlar, yaşamları,
mücadeleleri, devrim yolunda halkları
ve vatanları için ölümü gülerek kar-
şılamalarıyla geniş kitlelerce benim-
senmiş, bayraklaşmışlardır.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin adları
Türkiye halkları için uzlaşmazlığın,
devrime inancın, zulme ve sömürüye
başkaldırının adıdır.

DENİZ, HÜSEYİN, YUSUF 
SAVAŞIMIZDA YAŞIYORLAR

6 Mayıs günü Çanakkale'de İskele Mey-
danı Truva Atı'nın yanında Denizlerin idam
edilişlerin anması yapıldı. Anmada işbirlikçi
hükümetlerin hala devrimcilere saldırdığı,
sokak ortasında katletmeye devam ettiği
vurgulandı.

“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganları
atılan anmada, Şarkışla ve Gündoğdu marş-
ları söylendi.

Eyleme Ekim Gençliği, YDG, SDG,
BDP, EMEP,S GDF ve DEV-GENÇ'liler
katıldı.

3 Mayıs günü AKP Faşizminin halkın her kesimine uyguladığı
zulme ve keyfi tutuklamalara karşı Sanat Cephesi ve Devrimci
Avukatların Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi önüne
yapacağı yürüyüşe saldırdı. Tramvay Durağı’ndaki basın açıkla-
masından sonra AKP’nin eli kanlı polisleri tarafından cop ve biber
gazıylayapılan saldırı sırasında birçok kişi yaralandı. Saldırıda  TA-
YAD’lı Nuri Cihanyandı biber gazından ve kafasına aldığı cop dar-
belerinden dolayı fenalaşarak Taksim İlkyardım Hastanesi’ne
kaldırıldı. Gözaltına alınan olmadı.

Bu saldırının AKP’nin işkenceci, katil polisinin 1 Mayıs’ta
direnen, tüm halka tahammülsüzlüğü açıkça ortaya koyulmuş oldu. 

AKP’nin Eli Kanlı Polisleri Halkın Sesini
Susturamazsınız!

Deniz, Yusuf, Hüseyin
3 Fidan 
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Devlet F Tipi hücrelerde hasta tutsakların tedavi gör-
melerini engelleyerek katletme politikasına devam edi-
yor.

Hapishanelerde yüzlerce tutsak hasta ve bunların bir-
çoğunun da hayati tehlikesi var. Devlet ise hayati tehlikesi
bulunan tutsakları ya tedavilerini sürdürmeleri için serbest
bırakmayarak ya da artık iyileşme ihtimalleri kalmadığında
bırakarak katletmeye devam ediyor.

İki buçuk yıldır F Tipi hücrelerinde tutulan devrimci
tutsak Mete Diş de katledilmek istenen hasta tutsaklardan
biri. Testis kanseri olan Mete Diş bir ameliyat geçirdi ve
hastalığında düzelme olmadı. Kullanması gereken ilaçlar
çok zor bulunduğu için doktorlar eski kullandığı ilaçları
veriyor. Sürekli hastaneye gidip gelmeleri işkenceye
dönüştürülüyor. 

Tüm bunların yargılandığı mahkemeye belirtilmesine
rağmen, Mete Diş tahliye edilmeyerek katledilmeye ça-
lışılıyor. Daha önce Güler Zere’ye yapılmak istenen
şimdi de Mete Diş’e yapılmaya çalışılıyor.

Verdikleri mücadeleyle Güler Zere’yi, Yasemin Ka-
radağ’ı zulmün elinden alan Halk Cepheliler şimdi de
Mete Diş’i zulmün hücrelerinde bırakmamak için kam-
panya başlattılar.

Bu kampanya kapsamında 4 Mayıs günü Mete’nin
yaşadığı mahalle olan Okmeydanı’da bir yürüyüş yapıldı.
Üzerinde Mete Diş’in resmi olan “Kanser Hastası Mete
Diş Serbest Bırakılsın” yazan pankartın taşındığı eylemde
ayrıca, Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü imzalı, “Fut-
bolcumuz Mete Diş’e Özgürlük” pankartı da taşındı.

Yürüyüş boyunca mahalle halkına Mete Diş’in bu
mahallenin çocuğu olduğu, F Tipi hücrelerinde katledil-
meye çalışıldığı anlatılarak sahiplenme çağrısı yapıldı.
Yürüyüşte “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”, “Mete
Diş Serbest Bırakılsın!”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeye-
ceğiz!” sloganları atıldı.

Mahallede yapılan yürüyüş sağlık ocağı önünde sona
erdi. Burada bir açıklama yapan Nuri Cihanyandı,
AKP’nin kendilerini çok iyi bildiğini, Güler Zere’yi,
Yasemin Karadağ’ı nasıl aldılarsa Mete Diş’i de zulmün

elinden almak için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Ci-
hanyandı bu eylemin sadece bir başlangıç olduğunu,
Mete Diş’i alana kadar eylemlerine devam edeceklerini
ifade etti.

Eylemde bir konuşma yapan Grup Yorum üyeleri de
bu eylemin Mete Diş’i almak için bir başlangıç olduğunu
ifade ettiler. Grup Yorum Güler Zere için yaptıkları
beste olan “Halkın Elleri”ni seslendirdi.

“Haklıyız Kazanacağız” marşının söylenmesini ar-
dından 250 kişinin katıldığı eylem sona erdi.

Hasta Tutsak Mete Diş Serbest Bırakılsın  
İstanbul, Sarıgazi mahallesinde Halk Cepheliler 5

Mayıs günü, F Tipi hapishanesinde tutuklu bulunan
hasta tutsak Mete Diş’in serbest bırakılması talebiyle
yazılama yaptı. Mahalle duvarlarına üç adet “Hasta
Tutsak Mete Diş Serbest Bırakılsın Halk Cephesi” slogan
yazıldı.

AKP HASTA
TUTSAKLARIN KATİLİDİR

Çağdaş Hukukçular Derneği yaptığı yazılı açıklamayla,
Sincan Cezaevinde pankreas kanseri teşhisi ile tedavi
gören hasta tutsak İrfan Eskibağ 07 Mayıs gece yarısı
yaşamını yitirdi. Biz Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi olarak bu ölümlere sessiz ve seyirci kalmayacağı-
mızı, sorumluların yargı önüne çıkarılması için mücadele
edeceğimizi bildiriyor, tüm kamuoyunu duyarlı olmaya
davet ediyoruz" dedi.

Hasta Tutsaklarımızı Zulmün
Hücrelerinde Bırakmayacağız!     
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Faşist AKP, alkole “savaş” açıp
“milli içkimiz ayrandır” diyerek,
emperyalizme bağımlılığı, uşaklığı
ve işbirliğini gizleyemez. AKP’nin
ve Erdoğan’ın milliliği sahtedir. YA-
LANDIR. 

Ülke “ABD ve NATO’nun Askeri
Üssü” ve toprakları haline getirilip,
bayrakları semalarımızda dalgalanır-
ken; topraklarımız gerici, yobaz, katil
sürüleri, El-Kaide, Müslüman Kar-
deşler vb’lerin cephe gerisi, eğitim
merkezi olurken; Suriye halkının ka-
nına bulanmış, postalları altında çiğ-
nenip, ezilirken; CIA, FBI, MOSSAD
vb ajanlarının, cirit attığı bir ülkeye
dönüşmüşken; içki demagojisiyle
millilik yapmak, İKİ YÜZLÜLÜK
ve SAHTEKARLIKTIR! AHLAK-
SIZLIKTIR!

Millilik, oğlunu Amarikalarda
okutmakla, ülkeyi tekellere parsel-
lemekle; Afganistan, Libya, Suriye
vb ülkelerde, emperyalizmin, paralı
askerliğini, uşaklığını ve işbirliğini
yapmakla olmaz! 

“Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa
yağ kokar aslı ayrandır” derler. Her
şeyin aslı belirleyicidir. Aslının ka-

rakteri ne ise ona uygun davranır.
Erdoğan’ın aslı da millilik değil  iş-
bilikçi uşaklıktır.

Erdoğan’ın aslı; göbeğinden ABD
ve AB’ye bağımlılıktır, soygun ve
talan projesi olan BOP’ta (Büyük
Orta Doğu Projesi) eş başkanlığı’yla
uşaklık ve  emre itaattır! 

Aslı faşist olan, AKP ve Erdoğan’a
göre çalıp, çırpmak, sömürüp zul-
metmek, katletmek, işkence yapmak,
kul hakkı yiyip zenginleşmek, hal-
kımızı aç ve açıkta bırakmak, evini,
barkını yıkmak günah değil! İnsan-
ların dini ve milli duygularını sö-
mürmek, takiye yapmak, riyakarlık
günah değil!

AMAAA!...  İçki içmek en büyük
günah ha? Din sömürücüsü haram-
zade en büyük günahkar sensin. İçki
içme günahını gündeme getirip bunu
gizleyemezsin.

Hadi oradan Amerikan
Beslemesi! Millilik Kim?
Sen Kim?

Ulusal onur ayaklar altına alınmış,
ülke karış karış satılmış ve halkımızın,

Avrupa’nın en yoksulları sıralama-
sında ikinci konuma gelmesinin baş
sorumlularından birisi seniken, mil-
lilikten bahsedemezsin. 

Millilik, ekonomide çift rakamlı
gelişme (10 yılda % 4.6), dış borç
sıfırlanması (2003’te 130 milyar dış
borç, bugün 337 milyar dolar) yalanı
ve demagojileriyle yapılmaz. Millilik,
halkın emeği ve alın teriyle elde edi-
len, karlı KİT’leri emperyalist ve iş-
birlikçi tekellere peş-keş çekerek ol-
maz.

Uluslararası tekellerin, emperyalist
sömürgeci politikalarına karşı mü-
cadele edilerek, savaşılarak ve Ana-
dolu topraklarından defedilerek olur.
Millilik, milliyetçilik, emperyalizme
karşı dövüşmekle olur. Özgür, Ba-
ğımsız, Demokratik bir ülke müca-
delesi verme, onuruyla olur.

Bugün ulusal onuru savunmak
da devrimcilerin omuzlarındadır. Ül-
kesine ve halkına ölümüne bağlı olan
CEPHE’lilerin omzundadır.

AKP İktidarı’nın milliliği cüzda-
nı’nın kalınlığı kadardır. ONUN
rengi, kokusu ve ülkesi, VATANI
YOKTUR. 

Erdoğan: “Milli İçkimiz Ayrandır!”

Hadi Oradan Amerikan Beslemesi: Hiçbir Milli
Özelliği Kalmayanların “Milli İçeceği” mi Olur?

13 ay önce Ankara’da yapılan baskınlar sonucunda
‘suikast timi’ iddiası ile tutuklanan devrimcilerin serbest
bırakılması için yapılan eylemlere her salı günü olduğu
gibi 7 Mayıs günü de devam edildi.

Adalet Bakanlığı karşı-
sında yapılan eylemde, “AKP
iktidarına buradan soruyoruz:
Yalanlarınız ile tutukladığınız
ve bir yılı aşkın süredir tutsak
aldığınız devrimcilerin çal-
dığınız özgürlüklerinin, kan-
ser hastası 25 yaşındaki Mete
Diş’i tahliye etmemenizin, 1
Mayıs’ta işçilere, emekçilere
attığınız her gaz bombasının,

halka reva gördüğünüz zulmün hesabını nasıl verecek-
siniz?

Bizler her türlü baskınıza, sokaktan kaçırmalarınıza,
işkencelerinize, gaz bombalarınıza, komplolarınıza karşı

d i r e n e c e ğ i z .
ABD emperya-
lizmine ve işbir-
likçisi AKP’ye
teslim olmayaca-
ğız. Tüm baskı-
lara karşı mil-
yonları örgütle-
yecek ve kaza-
nan biz olaca-
ğız!” denildi.

12 Mayıs
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25 Mart tarihinde AKP iktidarının
“ileri demokrasi” hedefine bir adım
daha yaklaşıldı. O gün, bir helikop-
ter havalandı ve Ankara’nın merke-
zinde bir lisenin bahçesine indi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
ait olan helikopterin yolcusu, Ankara
Emniyet Müdürü Kadir Ay ve be-
raberindeki “üst düzey” emniyet
yetkilileri idi. 

Bu yolculuk ertesi gün gazete-
lerde, televizyon kanallarında “Bü-
yük örgüt operasyonları”, “Çifte
saldırının failleri için operasyon”
olarak duyuruldu. Milliyet gazetesi
“Lise Bahçesine Skorsky indi”
başlıklı haberinde, helikopterin özel-
liklerinden de bahsetmeden geçe-
miyordu. Haberde helikopterin; çift
motorlu, 2 pilot, 14 yolcu kapasiteli,
250 km hız yapabilen, 2,5 saat
havada kalabilen, ABD yapımı
Skorsky S70 olduğu yazıyordu. 

AKP “ileri demokrasi” yolculu-
ğuna ABD yapımı “ileri teknoloji” ile
çıkmıştı. 

“Büyük Operasyon”, “Büyük
Darbe” olarak duyrulan; demokra-
tik kurumlara, dergi ve yayın büro-
larına, evlere yapılan baskınlarda
da uzun bir süredir helikopter kulla-
nılıyordu. Her defasında, bu baskın-
ları uygulayan polis terörünü yazdık,
uygulamaları teşhir ettik. “Olağan
uygulama” olarak karşılanıp, alışıl-
maması gerektiğini anlattık. 

18 Ocak tarihinde sabaha karşı
tüm hukuksuzlukları ve koçbaşları ile
kapımızı kırıp büromuzu talan etmek
üzere geldiklerinde de helikopterle-
ri vardı. 

Bu baskınlar, Ankara’da iki
sendika ve 20’ye yakın eve ya-
pıldı. 

Hedeflerden biri, Liman-İş
Sendikası Genel Merkez bina-
sıydı. Binanın karşısında bulunan
Ankara Atatürk Lisesi’nin bah-
çesine inen helikopter, Ankara
Emniyet Müdürü Kadir Ay’ı ta-

şıyordu. Okulun az ilerisinde,
kreş, hastane, evler, iş yerleri, lo-
kantalar ve pastaneler, otobüs
durakları vardı. Helikopter ora-
daki halkın üzerine inmişti aslın-
da. Ama kimin umurunda?..

Daha sonra gazetelerden fo-
toğraflarını da gördüğümüz bas-
kında sendikanın tüm kapıları kı-
rılmış, içerisi talan edilmiş, daha
sonra basına yansıyan fotoğraf-
lardan da gördüğümüz gibi özel
harekat polisleri uzun namlulu
silahlarıyla, bina girişlerinde
nöbet tutuyorlardı. 

Aynı “ileri demokrasi”
uygulamaları Genel-İş Sen-
dikası Genel Merkez binası içinde ya-
pıldı. Orada da kapılar kırıldı, eşya-
lar dağıtıldı, silahlar doğrultuldu. 

Sendika binaları dışında yirmiye
yakın evde de estirildi bu terör. Ev-
ler basıldı; genç, yaşlı insanlar uy-
kularından, kar maskelilerin üzerle-
rine doğrulttukları uzun namlulu si-
lahlarla uyandırıldı. 10-11 yaşında-
ki torunlarının gözleri önünde yer-
lerde sürüklenenler oldu. Evlerinin
kapıları kırıldı, eşyaları talan edildi. 

Hizaya getirilmiş televizyon ka-
nalları “büyük DHKP-C operas-
yonu” olarak duyurdukları helikop-
terli baskınları, meşrulaştırma, gör-
evini layıkıyla yerine getirme tela-
şındaydı. Çok sayıda kişinin gözal-
tına alındığı ve bunlardan birisinin
“Örgütün Ankara il sorumlusu” ol-
duğunu duyurdular. Oysa bu “büyük”
baskınlarda sadece iki kişi, uygula-
nan teröre karşı direnme hakkını
kullandığı için gözaltına alınmış
daha sonra da savcılık tarafından ser-

best
bırakılmıştı. İki kişi-
den birisi “İl sorumlusu” diye du-
yurdukları kişiydi. 

Ankara’da esen AKP’nin terörü-
nün bir de “hukuksal” kılıfı vardı. Bu
da 24.03.2013 tarihli Ankara 2 No’lu
Hakimliği’nin arama ve el koyma ka-
rarıydı. 

18 Ocak tarihinde Halkın Hukuk
Bürosu, Çağdaş Hukukçular Der-
neği, Yürüyüş dergisi, Gençlik Fe-
derasyonu, TAYAD, İdil Kültür
Merkezi, Okmeydanı Haklar Der-
neği ve başkaca demokratik kitle ör-
gütlerinin, kapıları, duvarları, pence-
releri kırılıp, kar maskeli onlarca po-
lis uzun namlulu, lazerli silahlarını in-
sanların başına dayadığında da benzer
“hakim” kararlarından söz edilmişti. 

Öncelikle şunu sormak gerekir: 24
Mart tarihinde bir arama kararı al-
dıysan neden bu kararı cebinde gez-
dirip 25 Mart tarihinin sabahında okul

bahçesine helikopter indirip,
camı, kapıyı kırıp arama yapı-
yorsun? İkincisi; arama kararı al-
mış olman, sana insanların ev-
lerinin kapılarını, duvarlarını
kırma, onlara silah çevirme, mu-
kavemet etti diye gözaltına al-
dığın kişilerin “il sorumlusu”
diye basına isimlerini servis

KAR MASKELİ
“İLERİ DEMOKRASİ”,

HELİKOPTERİ İLE OKULA İNDİ!



etme hakkı verir mi? Vermez elbet-
te. Ama bu hesabı soracak tek bir ha-
kim ya da savcı var mı Ankara’da?
Bırak Ankara’yı Türkiye’de var mı?

Cevapları da vereceğiz. Ama bir
soru daha soralım. Tüm Ankara’yı
mobeselerle kuşatan güvenlik ağınız
yok muydu? Bırakın mobeseyi sen-
dikaların bulunduğu caddedeki dük-
kanların, bankanın kamera kayıtları-
na dahi baksanız sendikalardan içeri
kimin girip çıktığını görürdünüz. Üs-
telik AKP polisinin araştırma yön-
temlerinden biridir bu. “AKP’nin bi-
nasına LAW atan eylemcinin kimli-
ğinin belirlendiği”ni duyurdukları
andan itibaren hesaplarsanız hiç de
öyle “gecikmesinde sakınca” bulu-
nacak bir hal olmadığını görürsü-
nüz. Evet bu sendikalarda aradıkları-
nı bulamayacaklarını bile bile, yal-
nızca güç göstermek için yaptılar bu
baskınları. 

Tüm bu yapılanları olağan karşı-
layanlar, alışıldık bulanlar, siz sessiz
kaldıkça, o helikopterler, okulları-
mıza, hastanelerimize, sendikaları-
mıza inmeye devam edecek. 

Sendikal mücadeleyi, demokrasi
mücadelesinin dışında tutup, yasal,
ekonomik hak alma aracı olarak gö-
renler, bakın sendikalarımızı da aynı
pervasızlıkla basıyorlar, talan edi-
yorlar. Okullarımıza helikopterle ini-
yorlar. Hala kendinizi AKP terörünün
dışında görebiliyor musunuz?

AKP’nin emniyet teşkilatı, Baş-
bakanlarına karşı mahçup oldu. İstih-
barat birimlerinden, asayiş birimleri-
ne, özel timlerinden, terörle mücade-
le şubesi personeline kadar başarısız

oldular. Bu mahçubiyetlerini bu tür
baskınlarla gidermeye çalışmaktadır-
lar. Nereye saldıracaklarını bilemez
haldedirler. Bu saldırılarını hiçbir hu-
kuksal kılıfa sığdıramazlar. Şafak
vakti bir sendikaya böyle bir “ope-
rasyon” düzenlemek için başka bir yol
kalmamış olması, her türlü araştırma
yönteminin elenmiş olması gerekir. 

Deniyor ki; “Eylemcilerin ora-
da bulunmasından şüphelendik”
tüm soruşturmayı basına servis eden
hatta birlikte yürütenler söylesin,
neden şüphelendiler? Eylemci oldu-
ğunu iddia ettikleri kişilerin bu sen-
dikalarda olduğunu gösteren tek bir
dayanak gösteremezler. 

Liman-İş Sendikası’nın 15 yıl
önceki genel başkanını aramak için
15 yıl sonra sendikayı basıyorlar. Ne
yapacaksınız şimdi? Okuduğu oku-
lu, girdiği simitçiyi de basacak mı-
sınız? 15 yıl önce oturduğu mahal-
leyi, kahveyi, eşini, dostunu, akra-
balarını da arayacak mısınız?

Cunta, postallarını nasıl ilk olarak
sendikalara attıysa, yakın zamanda 1
Mayıs’ta sendika binasına gaz bom-
baları yağdırdıysa aynı sebeple gel-

diler. Yıldırmak, sindirmek için.
Orada olmadıklarından adları gibi
emin oldukları eylemcileri arama
bahanesiyle göz dağı vermek üzere
kırdılar kapıları. Ne kaybetmiş olur-
lardı ki düşman sınıfın örgütlerini
basmaktan. AKP’nin “ileri demok-
rasi” söylemlerini dilinden düşür-
mezler, helikopteri, kar maskeli özel
harekat polisleri ile gelip sendikala-
rımızı, evlerimizi basması, kapıları-
mızı kırıp, talan etmesi hiçbir hu-
kuksal gerekçe ile açıklanamaz. 

Sonuç olarak; AKP yasadışı ge-
rekçelerle, sendikalar, demokratik
kitle örgütleri, kültür merkezlerine fü-
tursuzca saldırdı, saldırıyor. Önce hal-
kın en ileri güçleri devrimcilerin
kurumlarına  saldırdı, adım adım sal-
dırılarını genişletiyor, genişletecek.
1 Mayıs günü yaptığı saldırılar bunun
açık kanıtıdır. Kendisine karşı olan
herkesi hedef olarak görüp saldırıyor.
Kanımızla kazandığımız alanlarımı-
za, birlik, dayanışma, mücadele günü
olan 1 Mayıs’a saldırıyorlar. Hakkı-
mıza sahip çıkma mücadelemize
katletmeye çalışarak saldırıyor. Ada-
letsizliklerine yenilerini ekleyerek yö-
netiyorlar. 

1 Mayıs’tan sonra Taksim’de, Be-
yoğlu’da, Galatasaray Lisesi önünde,
İstanbul Adliyesi önünde eylem yap-
mak yasaklandı. Ve AKP’nin polisleri
yapılan tüm eylemelere saldırıyor. 

Hayır! AKP’nin terörüne boyun
eğmeyeceğiz! Alanlar bizimdir! Hak-
larımız bizimdir! Kurumlarımız için,
Haklarımız için, Alanlarımız için, 1
Mayıs’ta saldırıya uğrayanlar için
Adalet İstiyoruz!

Çanakkale’de 1 Mayıs
Pikniği

28 Nisan günü Çanakkale'de Dev-Genç'liler Kilitba-
hir’de 1 Mayıs Pikniği yaptılar. Kahvaltı yapıldıktan son-
ra yemek hazırlıkları yanı sıra; halat çekme, voleybol, ip
atlama, mendil kapmaca ve bilgi yarışması gibi oyunlar
oynandı. 

Piknikte yaklaşan 1 Mayıs’ın önemi, ezilen halkların
ve emekçilerin mücadelesi ve hedefimizin neden Taksim
olması gerektiği anlatıldı. 

Halaylar çekilen, oyunlar oynanan pikniğe 20 kişi ka-
tıldı.

12 Mayıs
2013
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1 Mayıs’ta Taksim’i işçilere,
emekçilere, halka kapatıp, faşist po-
lisini insanların üzerlerine tazyikli su
ve biber gazlarıyla saldırttıran AKP,
“inşaat var bu seferlik böyle olmak
zorunda. Yasaklamıyoruz… 30 met-
relik çukurlar var. Ya birileri zarar
görürse…” yalanlarının arkasına
sığınarak, aslında Taksim’i tüm eylem
ve etkinliklere kapatıp burjuvazinin
gözde eğlence mekanı haline getir-
meyi planlıyor. Faşist AKP’nin po-
lisleri hemen 1 Mayıs sonrası Tak-
sim’de yapılan tüm eylemlere mü-
dahale ederek saldırmıştı. Bu saldırı-
lara 4 Mayıs akşamı bir yenisi daha
eklendi. Hakları patronları tarafından
gasp edilerek işten atılan ve tam 37
haftadır bir araya gelerek Taksim’de
seslerini duyurmaya çalışan Hey Tek-
stil ve Kazova Tekstil işçilerine polis
azgınca saldırdı. Taksim Meydanı’n-
da bir araya gelen Hey Tekstil işçile-
ri 1 Mayıs’ta polisin attığı gaz bom-
basının kafasına gelmesi sonucu ağır
yaralanan ve valinin “marjinal örgüt
üyesi” diye açıklamalar yaptığı, ar-
kadaşları Ali Ekber Alp’in kızı Dilan
Alp’i sahiplenmek için “Marjinal
Değil İşçiyiz, Dilan Bizim Kızımız”
yazılı pankartı açtı. Kazova Tekstil
işçileri ise “Kazova Tekstil Patronları
Ümit Somuncu ve Mustafa Umut
Somuncu’ya Haklarımızı Yedirmey-
eceğiz” yazılı pankartı açıp kortejle-
rini oluşturarak Galatasaray Lisesi’-
ne doğru yürüyüşe geçtiler. İşçilerin
önü TOMA’larla ve çevik kuvvet

polislerinin kurduğu barikatla kesil-
di. İşçiler kararlı bir şekilde barikatı
zorlamaya başlayınca önce TOMA’-
lardan tazyikli su sıkan polisler daha
sonra coplarla işçilere azgınca saldırdı.
İlk saldırının ardından Metro girişi
önünde toplanan işçiler “Her Yer
Taksim Her Yer Direniş, Zam Zulüm
İşkence İşte AKP” sloganlarını atarak
işkenceci polisleri teşhir eden ko-
nuşmalar yaptılar. Polis ikinci kez
coplarla saldırdı. Gözaltı yaşanmaz-
ken birçok işçi aldığı darbeler sonu-
cu yaralandı. Tüm bu yaşananlara
tanıklık eden yüzlerce insan “işte
AKP’nin ileri demokrasisi budur
görün” diyerek tepkilerini gösterdiler. 

Kazova İşçilerinin Çadır
Direnişi

Di̇reni̇şi̇n 3. Günü
(1 Mayıs 2013 Çarşamba)

Bugün tüm dünyada işçilerin bir-
lik, dayanışma mücadele günü olan 1
Mayıs ülkemizde Taksim’e çıkmak
yasaklandı. Sabah 08.00 de fabrika ci-
varında buluşarak, Şişli’ye DİSK
önüne gitmeye çalıştık. Bir kısmımız
DİSK önüne geçebilirken, bir
kısmımız Bomonti tarafında kaldık.
Çünkü polis biber gazı ve tazyikli su
kullanarak bizler gibi ana caddeye çık-
maya çalışan binlerce kişinin üzeri-
ne saldırdı. Saatlerce bizleri sokak so-
kak gaza boğan polis toplanıp kortej
oluşturmamamız için elinden geleni
yaptı. DİSK önünde, Bomonti’de,

Mecidiyeköy’de ve birçok yerde so-
kaklar savaş alanına döndü. Onlarca
insan yaralandı. Bazılarımız ilk kez
katılıyordu 1 Mayıs’a. Bu zamana ka-
dar “polis ne yapsın taş atanlara karşı
kendini koruyor, onun için su ve gaz
kullanıyor’’ diye düşünen arkadaş-
larımızın tüm bu görüşleri bugün iti-
bariyle değişti. Çünkü hepsi kimin
kendini savunduğunu, kimin insan-
ların canına kastettiğini gördüler.
Bize bayramımızı cehenneme çevi-
renlere hınçları daha da arttı. Bizler
açısından epey öğretici bir 1 Mayıs
oldu. 

Di̇reni̇şi̇n 4. Günü
(2 Mayıs 2013 Perşembe)

Çayımızı koyup kahvaltımızı
yaptık. Arkadaşlarımız da yavaş ya-
vaş gelmeye başladılar. Bugün öğlen
ve iş çıkış saatlerinde yine bildiriler-
imizi dağıttık. Gündüz çadırda duran
arkadaşlarımız gelince gececiler din-
lenmek üzere evlerine gittiler.

Direnişin 5. Günü
(3 Mayıs Cuma)

Öğlen saat 13.00’te 10 sene önce
Kazova’da çalışırken hayatını kay-
betmiş bir işçinin avukatı geldi. Mah-
kemeyi kazanmışlar ancak alacakları
temin edememişler. Çarşamba günü
eylemlere katılacağını söyledi. Oysa
Ümit Somuncu daha önce bize bu
olayı anlatırken ölen işçinin eşine
maddi yardım ettiğini ve emekli

Faşist AKP’nin Polisleri Taksim’de
Direnen İşçilere Saldırdı 
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yaptığını söylemişti. Saat 16.30’da ci-
var fabrikalarda çalışan işçiler yemek
getirdiler. Şişli Belediyesi işçilerinden
bir arkadaşımız geldi. 

Direnişin 6. Günü
(4 Mayıs Cumartesi)

Saat 13.00’te, iş yerlerinden emek-

li olan ancak mücadelenin emekliliği
olmaz diyen, Emekliler Cephesi üye-
leri kalabalık bir şekilde ziyaretimi-
ze geldi. “Kazova İşçisi Yalnız Değil-
dir” yazılı pankartlarıyla ve “Kazova
İşçisi Yalnız Değildir, İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarıyla gelerek
direnişimiz süresince sonuna kadar

yanımızda olduklarını söyledi-
ler. İçlerinden bir abimiz bizle-
re şiir okudu. Sonra hep birlik-
te türküler, şarkılar söyleyerek
halaylar çektik. Bir saatlik ziy-
aretin ardından tekrar gelece-
klerini söyleyerek ayrıldılar.

Direnişin 7. Günü
(5 Mayıs Pazar)

Bugün tatil günü olması nedeniy-
le etraf sakin. Öğlen 1 Mayıs’ta yar-
alanan ve hastanede yatan arkadaşları
ziyarete gidenlerimiz oldu. Akşama
kadar bir kaç kişi etraftan geçerken
soran ya da ayaküstü sohbet etti-
klerimiz harici kimse gelmedi.

Karadeniz'de büyük bir
gözaltı ve tutuklama terörü
yaşamıştık. İki şehirde toplam
14 arkadaşımız tutuklanmış-

tı. Onlar için kampanya başlattık. Bu hukuksuzluğu teş-
hir ediyor, arkadaşlarımızın serbest bırakılması için her
hafta basın açıklamaları yapıyorduk. Kısa bir süre son-
ra Erzurum ve Ankara'da yargılanacak olan arkadaşları-
mızın mahkemeleri açıldı.

Yoldaşlarımızın mahkemelerine de toplu halde gide-
cek, mahkeme önlerinde de açıklamalar yapacak, onla-
rı yalnız bırakmayacaktık.

Arkadaşlarımızın davaları tam bir buçuk yıl sürdü. Ve
biz bu süre içinde iki ayda bir Ankara'ya ve Erzurum'a gi-
dip geldik. Her gidişimizde bir minibüs şöförüyle anla-
şıyorduk. Minibüsçüleri, esnaf ilişkilerimiz aracılığıyla
buluyorduk. Böylece o uzun yol için daha uygun bir fi-
yat belirliyorduk. Fiyatı ne kadar düşürsek de neredey-
se her ay mahkemeye gittiğimizden yine de zorlanıyor-
duk. Ama hiç minübüs, servis vs ilişkimiz yoktu.

Şoförler halktan inasanlardı. Hemen hemen hiçbiri-
nin devrimcilerle bir ilişkisi olmamıştı. Bizi onlarla ta-
nıştıran esnaf abilerimiz şoförlere nereye gideceğimizi söy-
lüyor ama niçin gittiğimizi söylemiyorlardı. Çekinip vaz-
geçeceklerinden korkuyorlardı. O yüzden şoförler bizi yol-
culuk esnasında tanıyorlardı ancak. Devrimci olduğumuzu,
devrimcilerin makemesine gittiğimizi öğrenince önce çe-
kiniyor ya da geriliyorlardı. Ama bizim yolculuk boyunca
örgütlü ilişkilerimizi, birlikte yiyip içtiğimizi, türkü
söyleyip coşkuyla horon oynadığımızı, en çok da bir yıl
boyunca arkadaşlarımızın her mahkemesine gidip onla-
rı sahiplendiğimizi görüp şaşırıyorlardı. Bu durum hoş-
larına gidiyor, bizi daha iyi tanımak için sorular soruyor,
kıran kırana tartışıyorlardı. Hatta bir tanesi bizi öylesi-
ne merak etmişti ki Ankara Adliyesi önüne geldiğimiz-

de gidip dinlenmek yerine bizimle birlikte duruşmayı iz-
lemeye gelmişti. Bir başkası Erzurum polisinin tüm bas-
kısına ve aracına yüzlerce kira cezası vermesine rağmen
kendi deyimiyle delikanlıca bir tavır göstermiş ve bizi ora-
da bırakıp kaçmamıştı.

Yolculuklar, şoförleri etkiliyor, bize sempati duymalarını
sağlıyordu; tüm bunlara rağmen bir sonraki mahkeme za-
manı geldiğinde biz yine araç bulma derdine düşüyorduk.
Çünkü daha önceki şoförlerin ya başka bir işi oluyor ya da
polisin baskısına bir yere kadar dayanabiliyorlardı.

Ancak temel neden bizim bu şoförleri de örgütleme,
ilişkimiz haline getirme gibi bir hedefimizin, düşüncemizin
olmamasıydı. Yolculuk esnasında doğallığında bir
ilişki kurmamıza, bize duydukları sempatiyle ayrıl-
mamıza rağmen bir dahaki mahkeme tarihine kadar
arayıp sormadık hiçbirini. Gidip bir çayını içelim, der-
gimizi verelim, ilişkimiz haline getirelim demedik. Bir-
gün öyle bir telefon aldık ki ancak o zaman hatamızı, ne
kadar küçük düşündüğümüzü anlayıp utandık.

Ankara'daki duruşmadan dönmüştük. Hiç tahliye
alamamıştık. Ertesi gün telefonumuz çaldı. Arayan mi-
nübüs şoförü abimizdi. Tanıyamadık ilk önce. Kendisi-
ni tanıtınca da şaşırdık. Üstelik bu arayan abi, bizi bir-
gün önce Ankara'ya götüren şoför değildi. 2 ay önceki
mahkemeye götürmüş olan şofördü. Arkadaşlarımı-
zın mahkemesini merak ettiği için aramış, tahliye olup
olmadığını soruyordu. Cevaplayıp görüşmek dileğiyle
telefonu kapattık. Sonra da, dernektekilerle birbiri-
mize bakakaldık. Aylar önce bizi mahkemeye götüren
şoför abi, bizden öyle etkilenmişti ki, iki ay sonra atı-
lan mahkeme tarihini unutmamış, ne yaptığımızı me-
rak edip bizi aramıştı. Oysa biz onu çoktan unut-
muştuk. Bu da bize iyi bir ders olmuştu.

Halk denilen okulda öğrenecek daha çok şey olduğunu
görmüştük.

Hayatın 
Öğrettikleri

Halk Okulundan Öğrenmek
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Ey Türkiye halkları duyduk duy-
madık demeyin ve artık üzülmeyin!
Çünkü Fikir Kulüpleri Federasyonu
(FKF)  kuruldu! Evet yanlış duyma-
dınız, tarih yeniden canlanıyor..."Sö-
nen" devrim ateşi yeniden harlanıyor.
1965'in ruhu yeniden vücut buluyor...
Ve asıl bombayı da şimdi söylüyoruz:
FKF'yi yeniden kuran örgüt ise, ül-
kemizin tek komünist partisi, Türkiye
Komünist Partisi, TKP! 

Böyle şaşalı bir giriş yapmış
bile olsak, içinizde bir kıpırtı oldu
mu bu haberi duyunca? Bizim olmadı,
muhtemelen hiç kimsenin de olma-
mıştır. Bunun nedenlerini anlatacağız.
Ama en baştan böyle bir şeyi TKP'nin
yapmış olması bile umutsuz olmamız
için yeterli bir neden olabilir. Çünkü
TKP Türkiye'deki revizyonizmin bay-
raktarıdır. Yani tahribatçıdır. Ger-
çeklerin, Marksizm-Leninizm bilmi-
nin tahribatçısıdır... Düzenin demok-
rasi oyununun soldan bir parçasıdır.
Bu yanıyla  FKF'yi yeniden kurdu-
ğunu iddia etmesi, klasik isim hır-
sızlığının tezahüründen başka bir şey
değildir. 

FKF’nin "yeniden kuruluş" haberi
TKP'nin internet haber sitesi
Sol.org'da "tarihi karar" olarak veri-
liyor. Bizce de tarihi bir haber bu...
Tarihe bir hırsızlığı daha not düşü-
yoruz böylece.  Sitedeki haberlere
göre "15 Mart'ta OTDÜ'de toplanan
Üniversite Kongresi'nin (bu kongrede
TKP’liler dışında da kimse yok)  al-
dığı tarihi kararla Fikir Kulüpleri
Federasyonu'nun yeniden kuruldu-
ğunu ilan etti." Kuruluşa 180'in üze-
rinde öğrenci kulübünün destek ver-
diği, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden
600 delegenin katılımıyla gerçekleş-
tirildiği de yazılıyor ayrıca haberlerde.
Tam da TKP'ye yakışan "ben yaptım
oldu" tarzı... Nerede sayı olarak çok-
sam, toplarım kitleyi, yaparım "Üni-

vesite Kongeresini" ve kurarım
FKF'yi. TKP bu kara mizahı çok iyi
biliyor. Devrimcilerden öcü gibi kor-
kan, onlarla aynı eylemi bırakalım,
aynı toplantılarda bile olmamaya
özen gösteren bir partiden de kolektif
bir şey beklemeyiz zaten. Ki asıl ko-
nuda bu değil. Fakat şu açıdan de-
ğerlendirelebilir ki, hadi geçtik Dev-
Genç’lileri, diğer oportünist, reformist
sola da bir birliktelik çağrısı yok
TKP'nin. En azından ÖDPli, EMEP’li
gençleri ya da Öğrenci Kolektiflerini
de çağırmalarını beklerdik. Fakat
TKP hiçbir siyasi yapının olmadığı
yeni bir oluşum diye lanse ediyor.
Ama biraz da TKP'yi tanıdığımız
için ve en komünist onların olduğunu
bildiğimiz için bu "pastadan" kimseye
pay vermek istemediğini de anlaya-
biliyoruz. Ne pasta ama! 180 öğrenci
kulübü! 600 delege! Alın size TKP'nin
merkezi bir mitingindeki sayı... Bu
işleri iyi yapar TKP’liler. TKP gibi
yasal bir ismi bile gizleyerek, kitleleri
yanıltmaya çalışıyor. 2005 yıllında
Yurtsever Cephe'yi kurmuştu bu parti.
Ne oldu acaba bu çakma isimli genç-
lik örgütü? Gençlik "Yurtsever" de-
yince, "Cephe" deyince koşup gel-
medi mi? Gelmedi ve bugün de FKF
deyince gelmeyeceği gibi...

Bu YENİDEN FKF  kurucuları-
nın, isim hırsızlığının,  bu köksüzlerin
kendilerine ilk soy arayışları değil.
SİP'ken bir kongreyle, hem de kon-
greye davet ettikleri misafirlere bile
yapacakları isim değişikliğini haber
vermeden, kendini TKP olarak lanse
eden bir parti var karşımızda. Yıllarını
devrim mücadelesi içinde geçirmiş
ve son anına kadar da sosyalist olarak
yaşamış Mihri Belli de bu üç kağıt-
çılığın mağdurlarından biridir. Ha-
reketimizin bu hırsızlar için çok güzel
bir tespiti vardır "Komünist Em-
lakçılar." Evet bu emlakçılar için o

zamanlar demiştik ki; "Devrimci si-
yaset, elbette bir ideolojik, program
işidir. Ama devrimci siyaset, en az
bunlar kadar önemli başka şeylerle
birlikte yapılır; ahlak, dürüstlük,
açıklık, ilkelilik gibi... Bunlar yoksa,
ağzınızdan Marksizm-Leninizm hiç
düşmüyor da olsa, programınız en
komünist program da olsa, boştur;
yaptığınız devrimci siyaset değildir."
(Büyük Direniş ve Sol, sayfa 406) 

Ve Mihri Belli de o zaman maruz
kaldığı bu hakaret için şunları yaz-
mıştı: “SİP'lilerin şovmen yanları
kuvvetli. Biz konuk olarak konuşma
olanağı bulamadık. Başta Aydemir
Güler, konuşmacılar solcu söylemde
birbirleriyle yarıştılar. Ancak söyle-
nenlerde önemli eksiklikler vardı.
Örneğin F Tipi cezaevlerinin tecrit
hücrelerine sokulmaya karşı direnen
mahpusların açlık grevi ve ölüm
orucu eylemi hakkında tek sözcük
çıkmadı konuşmacıların ağzından.
Benim mesajım okunurken de"Mah-
pusun, eli kolu bağlı insanın çare-
sizlik içinde başvurmak zorunda
kaldığı açlık grevi, ölüm orucunu
bile kan içinde boğdular"cümlesi
okunmadan sondaki paragrafa geçildi.
Bu saygısızlıktı besbelli. Ama aynı
zamanda SİP yönetiminin bu eylem
karşısında nasıl bir tutum ve davranış
içinde olduğunu dışa vuruyordu.”
(Odak, Aralık 2001/ alıntı-Büyük
Direniş ve Sol-sayfa 407) 

Mihri Belli'nin ölüm orucuyla
ilgili yazdıklarını sansürlemeleri, 19
Aralık katliamının ardından yaptıkları
"devrimci demokrasi bitti" sevinç
tamtamlarıyla paraleldi. O zaman
buna şaşırmamıştık ve hala yaptık-
larına şaşırmıyoruz. Bu "komünist-
lerden" biz her şeyi bekleriz!

Karşımızda tarih hırsızlığının ya-
nında, devrimci geleneği yozlaştırma
çabaları da var. Evet, FKF'de 1965

Komünist Emlakçı TKP 
İsim Hırsızlığına 
Devam Ediyor
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yılında üniversite gençliği tarafından
kuruldu. Fakat şimdiki yozlaşmış bu
komünistlerin hiç de ilgilenmedikleri
ülke sorunlarıyla meşgul oldu o za-
manın FKF’lileri, sonrasının Dev-
Genç’lileri. FKF’liler öğrenci sorun-
larını ülkenin içinde bulunduğu em-
peryalist işgalden ayrı görmediler ve
asıl olarak anti-emperyalist muhte-
vada örgütlendiler ve geliştirdiler
kavgalarını. Bu nedenle Mahir gibi,
Ulaş gibi, Sinan gibi, Deniz gibi
yiğit savaşçılar, önderler çıktı bu ör-
gütten. Ülkenin bağımsızlık müca-
delesinde TKP gibi sözde değil, pra-
tikte mücadele edilmesi gerektiğini
savundular ve bunun için FKF’deki
revizyonist, reformist, uzlaşmacı an-
layışlarla girdikleri ideolojik müca-
deleyi kazandılar ve 10 Ekim 1969'da
yapılan Fikir Kulüpleri Federas-
yonu'nun 4. Kurultayı'nda federas-
yon "Türkiye Devrimci Gençlik
Federasyonu", yani kısaltılmış adıyla
"DEV-GENÇ" adını aldı. Büyük
bağımsızlık gösterileri, işgaller, fo-
rumlar Dev-Genç örgütlülüğü altında
daha merkezi bir hal alarak, devrimci
özüne kavuştu. Ve Mahirler , Denizler
ülkenin ihtilali için silahlı mücadeleyi
yürütecekleri örgütlerini kurdular.
Yani FKF şimdiki TKP'nin oldu bit-
tiye getirip, yeniden kurduk diye-
meyeceği kadar önemli bir yere sa-
hiptir ülkemiz devrim mücadelesin-
de.Yani 1969'da revizyonizm mah-
kum edildi. Yani TKP'nin kökleri ilk
darbeyi burada aldı. Bu yüzden ül-
kemiz revizyonist hareketi Dev-Genç
darbesiyle yaralıdır. Ve bu yüzden
Dev-Genç kiniyle doludurlar bu re-
vizyonistler. 

Bu yeni FKF’liler yukarıda yaz-
dıklarımızı alt edercesine diyorlar ki
sonuç deklerasyonlarında; "Üniversite
kongresi, üniversitenin kurumu ol-
duğu toplumun sorunlarından ba-
ğımsız olamayacağı, bu sorunlara
ilişkin geliştireceği duyarlılığın ko-
num itibariyle bilimden, aydınlan-
madan, bağımsızlıktan ve özgürlükten
yana olması gerektiği gerçeğinden
hareket ederek bu başlıkları tek tek
ele almış, bu değerlerin güncellikteki
izdüşümleri üzerine tartışmıştır.” Ba-
ğımsızlık ne zamandan beri sizin ilgi

alanınıza girdi. "Sloganlarımız var"
derseniz, biz de "pratik konuşur" de-
riz. 1 Mayıslar dışında yaptığınız
herhangi bir eyleminiz var mı, tek
bir anti-emperyalist eyleme bırak ka-
tılmayı, destek verdiniz mi? Sizin
tek hassasiyetiniz "din"... Keşke ül-
kenin başka meselelerine de kafa
yorsanız... Haftada bir, İstiklal’deki
parti binanızın önüne inip, dergi da-
ğıtmaktan başka ne iş görürsünüz
siz? Ha pardon! Bir de on yılda bir
isim çalarsınız bir yerlerden. Asıl
belirleyici olan bağımsızlık müca-
delesi adına ortaya ne koyduğunuzdur.
TKP'liler kuruluş kongrelerinde
"Güncellikteki izdüşümleri" üze-
rinden tartışmışlar... Umarım ne tar-
tıştığınızı 600 delegeniz anlamıştır. 

Sol.org'da hazırlık komitesinde
bulunan öğrencilerle yapılan bir rö-
portajda yayınlanmış. Burada öğren-
cilere soruluyor: "FKF’nin kuruluş
süreci nasıl ilerleyecek? Soruya ha-
zırlık komitesindeki arkadaşlar daha
kolay cevap verecektir sanırım" Ve
öğrencilerden Doğacan isimli "FKF"
li diyor ki: "Şu anda Kongre Hazırlık
Komitesi aslında FKF Kuruluş Ko-
mitesi adını alıyor ve kongrede de
karara bağlandığı gibi, bu "kuruluş
komitesine" başvuruda bulunan bütün
kulüpler alınabiliyor. Bunun dışında
kongre hazırlık toplantılarında kon-
grenin ardından değerlendirme top-
lantıları yapılması kararı da alınmıştı.
Bu birazcık fiilen FKF’nin kuruluş
toplantılarına dönüşecek gibi duruyor.
Tüm öğrenciler, tüm üniversiteliler
bu toplantılara katılarak bu sürecin
bir parçası olmalılar diye düşünü-

yorum."

Tekrar soruyor sol.org: "Yani so-
mut adımlardan ziyade daha çok
önümüzde şöyle bir süreç var gibi
bir şey tarif ediyorsun değil mi?" 

Ve öğrenci diyor ki: “Evet. Yani
bunlar konuşulacak, üzerine tartışı-
lacak konular daha." 

TKP’liler konuşacaklarmış daha.
Devrimciler bir yana, ülkede AKP'ye
ses çıkartabilen muhalefet kalma-
mışken hala bir şeyleri tartışmaktan
bahsediyorlar. Siz tartışa durun bu
ülkenin FKF'den, Dev-Genç'e dev-
rimci mirasının gerçek devamcıları
neredeyse ayda bir polis tarafından
kurumlarında saldırıya uğruyor, 19
Aralık'ta yaktıkları gibi yakmaya ça-
lışıyorlar Dev-Genç’lileri. Fakat bun-
dan size ne değil mi? İyi işte, istedi-
ğiniz olur,  devrimci demokrasi biter,
öyle değil mi? Ortalık size kalır...
Siz tartışadurun bu ülkenin gerçek
vatanseverleri, devrimcileri savaş-
maya devam ediyor. Ve ne yazık ki,
kimse de bitiremiyor.

FKF ülkemiz devrimci tarihinde
bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve
gelişmiştir. Ve 1969 yılında misyo-
nunu tamamlayarak Dev-Genç'e ev-
rilmiştir. Yani devrimci mücadele-
mizdeki yeri bitmiştir. TKP’lilerin
FKF üzerinden yaptığı isim hırsızlı-
ğıdır, siyasi düzenbazlıktır... Gerçek
FKF’liler toplantılarında kıyasıya bu
ülkenin durumunu tartışmışlar ve
devrimci pratiği örgütlemişlerdir.
Şimdi TKP’lilerin FKF toplantılarında
ne konuşacaklarını çok iyi biliyoruz.
O toplantılarda "devrimci demok-
rasi"nin "açmazlarını" anlatacaksınız,
oraya gelenleri nasıl TKP'ye üye ya-
parım da aidat alırımı tartışacaksınız.
Bırakın FKF’yi tarihimizde yarat-
tıklarıyla kalsın, genç yeni insanlara
yalan, yanlış şeyler anlatmayın... An-
latıp devrim şehitlerine karşı saygı-
sızlık yapmayın. Bırakın, bu onurlu
mirası, onun tertemiz şekilde taşı-
yanlar anlatsın... Bırakın, isimler ye-
rinde kalsın. Olduğunuz gibi görünün,
göründüğünüz gibi olun... Tarih böy-
lece sizi en azından tövbe etmiş ya-
lancılar olarak yazsın. 

FKF ülkemiz devrimci
tarihinde bir ihtiyaç olarak
ortaya çıkmış ve gelişmiştir.
Ve 1969 yılında misyonunu
tamamlayarak Dev-Genç'e
evrilmiştir. Yani devrimci

mücadelemizdeki yeri
bitmiştir. TKP’lilerin FKF

üzerinden yaptığı isim
hırsızlığıdır, siyasi
düzenbazlıktır...
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Başbakan Erdoğan'ın basında yer
alan demeçlerine göre, "14 Mayıs’ta
yapılacak ödemeyle IMF borcu sı-
fırlanacak."

Acaba gerçekten böyle mi ?
“..Türkiye’nin 2012 dış borç stoku

337 milyar doları buldu. AKP iktidarı
devraldığı 2002 sonunda bu, 130
milyar dolardı... Toplam dış borcun
üçte biri devletin ve Merkez Banka-
sı’nın. Yani 110 milyar doları IMF’nin
alacağı 2 milyar dolara düştü ama
Dünya Bankası ve öteki benzeri ku-
ruluşların alacağı 20 milyar doların
üstünde.” (Kaynak: Hazine Müste-
şarlığı veri tabanı, Aktr. M. Sönmez,
24 Nisan 2013)

Görüldüğü üzere resmi verilere
göre, borç miktarı düşmemiş tam ter-
sine artmıştır. Sadece borçlanılan te-
keller ya da aracı tefeci uluslararası
bankaların ismi değişmiştir. Zaten
2000’li yıllardan sonra yeni  uygula-
maya göre, artık IMF gibi teşhir olmuş
kurumlar çok fazla öne çıkarılma-
maktadır. Emperyalizmin  yeni sürece
uyarlanmış sömürü politikasına göre
“devlet küçültülmekte”dir. Yani dev-
letin eskiden olduğu gibi  madenler,
sanayi, tekel gibi temel üretim birimleri
üzerindeki etkisi sonlandırılmaktadır.
Devlet direk yatırımcı olmayınca dev-
letin direk borçlanmasına da gerek
kalmamaktadır. Devletlerin bu görevini
artık özel sermaye yerine getirmekte,
devlet ise sadece ülkeye “yatırım”
adı altında giren yabancı sermayeye
“neyin nasıl peşkeş çekileceğini, pa-
rasının batmaması için ne gibi  gü-
venceler vereceği” konularını, dü-
zenlemektedir. Yani artık devletler
yatırımcı değil, “yap işlet devret” adı
altında ülkeye gelen yabancı serma-
yeden kira alan komisyoncu pozis-
yonundadır. Aynı zamanda da bu ya-
tırımcı sermayenin rizikosunu da direk
devlet üzerine almakta garantörlüğünü
üstlenmektedir. Eskiden IMF’nin yap-

tığı açıktan denetimi ise şimdi-
lerde, devlet kendiliğinden yapmak
zorunda. Yani  bir "oto kontrol"
sistemi oluşmuş durumda. Ülke-
miz açısından en bilinen iki olgu,
hükümetin döviz kurunu sürekli
düşük tutması ve batma ihtimali
olan yatırımları garanti altına almak
için Merkez Bankası’nda önemli bir
miktar döviz rezervi tutmak zorunda
olmasıdır. Çünkü, yatırımcı sermaye
büyük tekellerden aldığı paranın faizini
döviz üzerinden ödüyor. Dövizdeki
dalgalanma, yatırım adı altında gelen
talancının kaçmasına neden olacağı
için, bu önemli. Şu anda; "Merkez
Bankası bugünkü haliyle yüzde 30’a
yakın aşırı değerlenmiş , döviz kurunu
korumaya çalışıyor..." (agy) Bu %30
şişirme kimin cebinden çıkıyor? Tabii
ki halkın cebinden.

Hatırlanacağı üzere, IMF’nin ata-
dığı Ekonomi Bakanı Kemal Derviş,
2000’li yılların başında ülkemiz,
ekonomik sistemini emperyalizmin
bu yeni ihtiyacına göre uyarladıktan
sonra AKP’ye teslim etmişti. Ardın-
dan IMF’nin yerini, "Poor's, Moody's,
Fitch, Ratings" gibi uluslararası kredi
derecelendirme kurumları almıştır.
IMF patronlarının, borç verdiği hü-
kümetlerin, dünya halklarının gözü
önünde “yularından” tutup çekmesi
süreci gerilerde kalmıştır. Yeni oluşan
kredi piyasasına göre borçlu yeni-
sömürge ülkeler, kendi kendilerini
emperyalist tekellerin çıkarları doğ-
rultusunda denetlemek durumunda-
dırlar. Aksi halde, kredi kurumların-
dan alacakları düşük notlar yatırım-
ların, yani borçlanarak yürümenin
önünü tamamen kesebilmektedir.
Kapitalizmin ideologlarının  dayattığı
yeni sömürü biçimine göre “devletler
küçülmeli” yani, sadece halkına kar-
şı; cop, gaz ve katliam dayatan sa-
deleşmiş uzmanca faşist görevler
üstlenmeli, sanayi, sağlık ve diğer

bütün sosyal alanlardan elini çek-
melidir.  Yani yılların, birikimi olan
Kamu İktisadi Teşebbüsleri  pul pa-
rasına tekellere peşkeş çekilirken,
diğer yandan taşeronlaştırmanın önü
açılmakta, işçiler örgütsüzleştiril-
mektedir. Ayrıca, süreç içindeki teşhir
olunmuşluğuyla  IMF, emperyalistler
nezdinde de eski önemini yitirmiştir.  

Sonuç olarak geçmiş hükümetlere
göre en fazla borç AKP döneminde
alınmıştır. “...2003-2012 döneminde
yaklaşık 400 milyar dolar dış kaynak
girişi gerçekleşti... Bu miktar kendi-
sinden önceki bütün hükümetlerin
yaklaşık 10 katı... Son 32 yılda giren
dış kaynağın %92’sini kullanan
AKP..." (Kaynak: TÜİK, Merkez
Bankası, Kalkınma Bakanlığı veri
tabanı-agy)

AKP, gelmiş geçmiş bütün ikti-
darların en işbirlikçisi olduğu görül-
düğü üzere. Resmi verilerle bu durum
sabittir.  “Yatırım” adı altında gelen
devasa projeler, yaratacağı rant ile
tekellerin kasasını doldururken  hal-

“IMF’YE BORCUN SİLİNDİĞİ” YAYGARASI
BİLİNDİK AKP SAHTEKARLIĞIDIR!

Borç IMF’ye Ödenip Silinip Direk
Emperyalist Tekellere Borçlanılmaktadır

DIŞ BORÇ: 129 MİLYAR
DOLARDAN 337 MİLYAR
DOLARA

KAMU BORCU: 257
MİLYAR LİRADAN 
563 MİLYAR LİRAYA

HANE HALKI BORCU:
6.4 MİLYAR LİRADAN 255
MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

 TOPLAM BORÇ 2.5 KAT
HALKIN BORCU TAM 
40 KAT ARTTI
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kımızsa sadece yaşam pahalılığı
olarak yansımaktadır. Bundan son-
ra da böyle olacaktır. Tarımın,
hayvancılığın ve esnaflığın ölme-
sinin tümünde yatan ana  sebep
bu vahşi olduğu kadar sinsi ve
görünmez sömürü biçimidir. 

AKP’nin talancılığının yanın-
da, sosyal yardım adı altında halkı
aşağılayarak yapılan yardım ise
tekellere ödenen faiz miktarının
%1 civarındadır. Bu yanıyla,
AKP’nin pek güvendiği iktidarı
geçicidir. Ortada bir gelişmişlik
olmayıp, devasa projelerin te-
kellere peşkeş çekilmesi, vardır.
Borçlar katlanarak artmakta, AKP
ve yandaşları oluşan ranttan pay-
larını almaktadır. Bu dış borçlar
halka ise  hayat pahalılığı olarak
yansımaktadır. Durum buyken fa-
şist AKP iktidarını sürdürmek için
demagoji ve yalanla kendini ba-
şarılı göstererek kitleleri kendine
yedeklemek istemektedir. Sömürünün
açığa çıkardığı tepkinin bastırılması
için ise faşist devletin güçlendirilmesi
gerekiyor.

Çarpık kapitalizmin egemen ol-
duğu, emperyalizmin yeni-sömürgesi
bir ülkenin borçlardan kurtulması
mümkün değildir. Emperyalizmle
yeni-sömürge ülke arasındaki ilişkinin

doğal sonuçlarından biridir borçlar.
Çözüm, emperyalizmin işbirlik-

çisi AKP iktidarına son vermektir.
Bunun yolu anti-emperyalist anti-
oligarşik devrimdir.

“IMF” NEDİR?
“...Uluslararası Para Fonu ya da daha çok bilinen kısaltmasıyla IMF

(International Monetary Fund), küresel finansal düzeni takip etmek, borsa,
döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak,
aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan
uluslararası bir organizasyondur. 1944 yılında ABD'nin New Hampshire
eyaletindeki Bretton Woods'da kurulan ve 1947'de fiilen çalışmaya başlayan
milletlerarası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilattır.

Avrupa devletlerinin II. Dünya Savaşı sonrası bozuk ve depresyon içindeki
ekonomik durumlarının aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş boyunca ih-
racatının altın stoklarının artması, ekonomik bakımdan yardım yapacak tek ülke
durumuna gelmesine sebep oldu. ABD, Avrupa devletlerine doğrudan yardım
yapmak yerine mali müesseseler kurarak yardım yapılması taraftarı oldu ve 1944
yılında Bretton Woods'ta 45 devletin iştirakiyle bir takım kararlar alındı. Bretton
Woods Antlaşması'nda; birisi, Milletlerarası Para Fonu, diğeri, Milletlerarası İmar
ve Kalkınma Bankası (IBRD) yahut kısaca Dünya Bankası isimleriyle iki ekonomik
müessesenin kurulması kararlaştırılmıştır...” (Kaynak, Wikipedia İnternet Ansik-
lopedisi)

Bizim tanımızla ise, IMF,  2’nci Paylaşım Savaşı’ndan enaz kayıpla çıkan
ABD’nin, bunu fırsata dönüştürüp  imparatorluğunu hazırlamak için,"Marsall
Truman Doktrini adı altında başlatttığı yeni sömürge ilişkilerinde önemli bir kurum-
laşmasının adıdır. Süreç içinde bu işlevini fazlasıyla yerine getirmiştir.

AKP’nin “ileri demokrasi”si dev-
rimciler üzerinde etkisini göstermeye
devam ediyor. Polisler baskınlar yap-
mayı, sokak ortasından insan kaçırmayı
alışkanlık haline getirdi. AKP Mehmet
Ağar gibi, devrimci katillerini serbest
bırakmak için elinden gelen her şeyi
yaparken, bir yandan da komplolarla
devrimcileri “hizaya sokmaya” çalı-
şarak, kimin demokrasisini uygula-
dığını da göstermiş oluyor.

AKP’nin polisleri 4 Mayıs günü
yine bir devrimciyi kaçırdı. İstanbul
Gazi Mahallesi’nde kalan Nadir Çınar
sokak ortasında pusu kuran polisin
saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı son-
rası burnu kanayan Nadir Çınar siyasi

şube pol-
isleri ta-
rafından
kaçırıldı.

Nadir
Çınar’ın
kaç ır ı l -
m a s ı n ı

protesto etmek isteyen Halk Cephe-
liler 5 Mayıs günü Vatan Caddesi
üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü
önüne gittiler. Halk Cepheliler em-
niyet müdürlüğü önüne geldiğinde
yine polisin saldırısına uğradılar. Po-
lisin bu saldırısı üzerine Halk Cep-
heliler pankartlarını açarak trafiği
durdurdular. Polisin Halk Cephelilere
saldırısı caddede de devam etti.

5 Mayıs akşamı Halk Cepheliler
Gazi Mahallesi’nde de Nadir Çınar’ın
serbest bırakılması için protesto eylemi
yaptı. Eski Karakol’da toplanılarak
Gazi Cemevi”ne yürünen eylemde
“Kaçırarak Bizleri Yıldıramazsınız!
Nadir Çınar Serbest Bırakılsın!” pan-
kartı açıldı. Yürüyüş esnasında “Ana-
ların Öfkesi Katilleri Boğacak, Ka-
çırmalar Gözaltılar Bizi Yıldıramaz,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücade-
lemiz, İşkencecilerden Hesap Sorduk
Soracağız” sloganları atıldı.

Halk Cephesi adına Ali Asker Dur-
gun bir açıklama yaptı. “AKP iktidarı

bir yandan barış manevralarıyla halkı
oyalarken, bir yandan da devrimcilere
ve halka 12 Eylül cuntasından daha
azgınca saldırıyor” denilen açıklamada
Nadir Çınar’ın Gazi halkından olduğu
ifade edildi. Çınar’ın yozlaşmaya
karşı mücadele ettiği için daha önce
tutsaklık yaşadığını söyleyen Durgun,
“ AKP halktan ve devrimcilerden kor-
kuyor. Arkadaşımıza herhangi bir
zarar gelirse bunun hesabını mislisiyle
soracağız” dedi.

Dev-Genç ve kızıl bayraklı yapılan
400 kişinin katıldığı eyleme, DHF,
ESP, PARTİZAN, HALKEVİ, SYKP
de destek verdi.

4 Mayıs günü Gazi Mahallesi’den
işkence yapılarak kaçırılın Nadir Çı-
nar 6 Mayıs günü çıkarıldığı savcılık
tarafından “örgüt üyeliği ve örgüte
silah temin etme” iddialarıyla mah-
kemeye sevk edildi. Çınar, çıkarıldığı
mahkeme tarafından da tutuklanarak
Metris T Tipi Hapishanesi’ne götü-
rüldü.

Bizleri Bitiremezsiniz! Korkunuzu Büyütmeye Devam Edeceğiz! 
12 Mayıs
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IRKÇILIK KAPİTALİZMİN ÇOCUĞUDUR!
KATİL ALMAN DEVLETİDİR!

6 Mayıs'ta Münih Mahkemesi’nde
tam anlamıyla bir şov izledik. Bu şov
öyle bir şovdu ki, bir çok insanımız-
da Zschape denilen katil Nazi'yi bo-
ğazından sıkıp canını alma isteği ya-
rattı. Kocası öldürülen Adile Şim-
şek‘te aynı duyguları yaşamıştı. O sa-
londa gördüklerine inanamıyordu.
Şimşek; "Gözlerinde bir vicdan

azabı var mı, bir pişmanlık duygusu
okuyabilir miyim diye baktım. Ama en
ufak bir vicdan azabı ya da pişman-
lık göremeyince, bir kez daha yıkıldım.

İçimden kalkıp yanına gitmek,
boğazına sarılıp, bağırmak geldi:
‘Söyle, hiç vicdan azabı çekmiyor
musun? Sen ne biçim insansın?’
Bunu yapamayacağım için daha
fazla dayanamadım ve
kendimi dışarı attım.” 
İşte insanlarımızın

çoğunda bu duyguyu
yaratmıştır bu mahke-
me.

Alman Devleti
mahkemedeki bu ada-
letsizliğe, bu şova bi-
lerek izin vermiştir.
Ama Alman Devleti
şunu çok iyi bilmelidir, mahkemede
adeta bir "Kraliçe, iş kadını, kahra-
man" havasıyla oturan bu Nazi ka-
dın insanlarımızın nefretini ve öf-
kesini artırmıştır. İşte bu nefret ve öf-
keden korkulmalıdır. Halkımızın ar-
tık Alman devletine inancı yok ol-
maya başlamıştır.

Zschape, mahkeme salonunda
çok rahattı. Bu, onun cesaretinden
kaynaklı bir rahatlık değildir. Bu, Al-
man devletinden aldığı güçten kay-
naklı bir pervasızlıktır. Avukatları ona
iş kadını gibi giyinmesini ve rahat et-
mesini söylemiş muhtemelen. Yara-
tılmak istenen sen bir suçlu değilsin
görüntüsüydü.

Mahkemede psikolojik üstünlük
kurmaya çalıştılar. Avukatları ile şa-
kalaştılar, telefonda görüntü izlediler.
Salondaki polisle şakalaştılar.

Sanki 10 insanımızın katili değil-
di karşımızdaki bu kadın.

Bu mahkemede verilmek istenen
bir mesajda şudur Alman halkına; Al-
man gençleri arasında bir sempati ya-
ratmak isteniliyor, Zschape bir kah-
raman gibi ağırlandı o mahkeme sa-
lonunda ve bu şekilde de yansıtıldı Al-

man halkına. Ba-
kın bir ırkçı bir
Nazi ama kendin-
den emin ve rahat...

Münih'te görü-
len dava bize bir kez daha Alman
Devleti’nin ırkçı NSU örgütünü des-
teklediğini göstermiştir.

Başından itibaren bu davada asıl
yargılanması gerekenin Alman Dev-
letini temsil eden kurumlar olduğunu
yazmıştık. 

ALMAN DEVLETİ SUÇLU-
DUR! 

ASIL YARGILANMASI GERE-
KEN ADALET BAKANLIĞI, ANA-
YASAYI KORUMA ÖRGÜTÜ VE
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’DIR!

Bu kurumlar yargılanmadığı ve
ceza almadığı müddetçe bu katliam-
lar devam edecektir.

Zschape'nin bu kadar pervasız
şekilde hareket etmesinin sorumlusu
Adalet Bakanlığı’dır.

NSU'nun kuruluşundan bugüne
kadar bu davanın asıl sorumlusu Al-
man devletidir.

SUÇLUDUR, ÇÜNKÜ;
1- Öldürülen 10 kişi aynı silahla

katledilmiştir. Ama Alman devleti
başından itibaren AYNI SİLAH KUL-
LANILMASINA RAĞMEN KAT-
LİAMLARDA NAZİLERDEN ŞÜP-
HELENMEMİŞTİR. 

 2. Paylaşım Savaşı’ndan
sonraki̇ en büyük dava
adaletsi̇zli̇k ile başladı! 

 7 yıl boyunca farklı
şehirlerde aynı silahla 10
insanımız öldürüldü!

 Aynı silah olmasına rağmen
cinayetler arasında bir bağ
kurmadılar! Ölenlerin aileleri
suçlandı!

 Nazilere Alman
istihbaratının özel kimlik
hazırladığı açığa çıktı!

Dava dosyaları ve deliller
adalet bakanlığı tarafından
imha edildi!

 Zschape'ye hapishanede ve
mahkemede bir katil gibi
değil, bir kahraman gibi
davranılıyor!

 MÜNİH
MAHKEMESİ’NDEKİ
YARGILAMA BİR ŞOVDUR! 

 GERÇEK SUÇLULAR
YARGILANSIN! ADALET
İSTİYORUZ!

Almanya’da 10 İnsanımızın Katledildiği 
NSU Irkçı Nazi Katliam Davası Başladı!
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AYNI Sİ-
LAH KULLA-

NILMA-
S I N A
R AĞ -
M E N
B İ R
TÜR-
L Ü
KA-

TİLLERİ BULA-
MAMIŞTIR! İşte buna kimse

inanmıyor. Ki Alman polisinin bu kat-
liamlardan bilgisi olduğu ortaya da
çıkmıştır.

2- Sürekli olarak ölen Türkiyeli-
lerin kendi aileleri suçlanmıştır. 7 yıl
boyunca insanlarımıza kan kustur-
muşlardır. 

Gazetelerde boy boy mafyanın
işi olduğu yazıldı. Aile içi infazlar de-
nildi, ailelerin acılarını daha katladı-
lar.

3- NSU örgütünün kurulmasından
itibaren içinde "Verfassungsshutz"
(Anayasayı Koruma Örgütü) yer al-
mıştır.

Anayasayı koruma örgütü devle-
tin bir istihbarat kurumudur!

4- Anayasayı koruma örgütü biz-
zat bu örgüte 1 Milyon Euro para ya-
tırmıştır!

5- İntihar ettiği söylenen 2 Na-
zi'nin üzerinde Alman gizli servisinin
(Anayasayı Koruma Örgütü) kimlik-
leri çıkmıştır. Bizzat bu kişiler adına
kimlik hazırlanmıştır.

6- 10 insanın katili olan bu Nazi-
lerin gizli servise çalışan ajan ol-
dukları ortaya çıkmıştır.

7- Davanın başından itibaren sü-
rekli dava dosyaları kaybolmuştur. Bir
dava dosyası zaman aşımı yalanı ile
bilerek imha edilmiştir.

8- NSU'ya yardım ettiği belirlenen
gizli servis elamanları bırakın gö-
revden alınmayı terfi ettirilmiştir.

9- Son olarak gördüğümüz bu
mahkemeden gerçek bir adaletin çık-
mayacağıdır.

10- Yine devletin hapishanesinde,
Zschape'nin rahat bir şekilde yaşadı-
ğı 2 gün önce tahliye olan bir kadın
tutuklu tarafından açıkladı.

Göçmen tutukluları korkuttuğu,
hizmetçisi gibi kullandığı ortaya çık-
mıştır.

11- Sadece düşünceleri nedeniy-
le tutuklanan devrimciler ise yıllarca
tecrit hücrelerinde tutuluyor: Mek-
tupları, gazeteleri ve kitapları veril-
mezken Zschape aşk mektupları alı-
yor, hapishanede bir popstar ve bir
kahraman edasında yaşıyor.

Bütün bunların tek sorumlusu
vardır; Alman Devleti!

MAHKEME'DE
ZSCHAPE'Yİ SAVUNAN
AVUKATLARDA BİRER
NAZİDİR!

Bu avukatlar Zschape'yi seve seve
savunuyorlar bu çok açık. Bir Nazi-
yi savunmak suçtur. Yasalar gereği sa-
vunuyorsan dahi yüzün yere bak-
malıdır, bırakın yere bakmayı kadına
gülücükler atıyorlar.

Mahkeme boyunca Avukatlar
Zschaepe'ye hayranlıklarını sergile-
diler, ciklet verdiler. Katil Zschaepe
hiçbir şey olmamış gibi duruşma sa-
lonunda sakız çiğnedi. Zschaepe'nin
avukatları utanmadan, hakim Mangf-
red Götzl'ın tarafsız olmadığını ileri
sürdüler. Daha ne bekliyorlar dersiniz!

Avukatların soyadlarına baktığı-
mız zaman bile ırkçı bir soydan gel-
dikleri belli oluyor. 3 avukatın so-
yadlarının Stahl (Çelik), Sturm (Fır-
tına) ve Heer’dır (Ordu) Bunlar Al-
man nazilerininde kullandığı terim-
lerdir. Belki birer Nazi çocuğudurlar.

ÖLEN İNSANLARIMIZ
İÇİN ADALET İSTEMEYE
DEVAM EDECEĞİZ!

Gazetelerde mahkeme önündeki
protesto "2 Türk kızının gösterisi" ola-
rak verildi. Adalet istiyoruz diyerek
o mahkeme salonuna girmek iste-
mişlerdi. Alman polisi mahkemeye
katılımı engellemek için adeta günler
öncesinden tehditler yağdırdı.

"Kuş uçurtulmayacak, yoğun gü-
venlik önlemleri alınacak, trafiğe
kapatılıcak" vb. açıklamalar yaptılar.
Bunun tek amacı vardı o mahkeme sa-
lonunun önüne insanların gelmesini
engellemek.

Ama devrimcileri engelleyeme-

diler. Alman Devleti’nin onca tehdi-
dine rağmen o nazilerin suratına
"Hesap vereceksiniz" demek için o
mahkemenin önüne geldiler.

"2 Türk kızı." Ne kadar da çok
korktular onlardan. Herkes hayran
oldu bu iki kıza. İnsanlarımızı diri diri
yakan bu faşistlerden korkmadıklarını,
halkımızın sahipsiz olmadığını gös-
termek için gittiler o mahkemeye.

Bu "iki Türk kızı" ANADOLU
GENÇLİK ÜYESİDİRLER. Onlar
ölen insanlarımız için adelet iste-
mek, halkı sahipsiz bırakmamak için
oradaydılar. Hesap sorma kültürünü
Dev-Gençli'lerden almışlardı. Onlar
da bu kültürden gelen iki Dev-Gen-
çli’ydi. Bu yüzden bu kadar öfkeliy-
diler bu katillere. O yüzden o salona
girip, "Sen istediğin kadar kuzu
postuna girmeye çalış ama bir
kurtsun" demek istiyorlardı. 

O iki Dev-Genç'li kız 3 buçuk mil-
yon halkımız adına onların öfkeleri
adına oradaydılar. Onlarında öfkele-
rini kuşanmışlardı.

BUGÜN O MAHKEME
SALONUNUN ÖNÜNDE
BİNLER DEĞİLDİK
AMA İNANIN
OLACAĞIZ! BUNU
ALMAN DEVLETİNİN
ADALETSİZLİĞİNİN
KENDİSİ YARATIYOR!

Bizim halkımız adaletinde, ada-
letsizliğinde ne demek olduğunu çok
iyi bilir. Ve oynanan bu oyunun far-
kında. Bizim halkımız ulusal bilinci
yüksek bir halktır. İnançlarına de-
ğerlerine sahip çıkacaktır. Dünyada
anti-emperyalist bilinci en yüksek
olan halktır. Dünyada ulusal mücadele
verip ülkesini işgalcilere teslim et-
memiş bir halktır. Korkak değildir.
Ölülerinin hesabını soracaktır. Şu an
AKP'nin “sakin olun her şey düzele-
cek” yalanlarına inanıyorlar ama ger-
çekleri mutlaka görecekler. Biz mü-
cadele etmezsek o mahkemeden hiç-
bir adaletin çıkmayacağını anlataca-
ğız halkımıza ve birlik olmalarını sağ-
layacağız.

Daha güçleneceğiz ve o mahke-
mede Adaleti Biz Yargılayacağız!
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Nezif Eski için 30 Nisan günü
Düsseldorf Fransız konsolosluğu
önünde destek açlık grevi çadırı açıl-
dı. Nesif Eski'nin direnişi sahiplenmek
ve ölümünü engellemek için yapılan
eylemden vazgeçmeyeceklerini du-
yaran Halk Cepheliler "Demokratik
hakkımızı savunmaktan vazgeçme-
yeceğiz!" vurgusunu yaparak herke-
sin çadıra gelip direnişi sahiplenme-
ye çağırdırlar.

Çadırın 1. ve 2. Günü
Yazılan Günlük:

1. gün: 30 Nisan sabahı çadırmı-
zı Düsselorf’da Fransız başkonso-
losluğu önüne kurduk. Pankartlarımızı
çadırımızın etrafına astık ve Nezif Es-
ki’nin resimlerini çadırımızın önüne
astık. Almanca ve Türkçe bildirileri

insanlara ulaştırdık ve
Nezif Eski’nin direnişini ve
Fransız devletinin hukuksuz-
luğunu teşhir ettik. İnsanlar
Fransa’da böyle bir dayatma-
nın olamayacağını söyledi şa-
şırarak. Fakat biz onlara Ne-
zif Eski’nin durumunu ve aç-
lık grevinin 49. gününde ol-
duğunu anlattık. Nezif Es-
ki’nin direnişi karşısında şa-
şıran insanlara Şadi Özbo-
lat’ın da Tek Tip Elbise'ye kar-
şı aynı şekilde direndiğini ve
kazandığını söyledik. 

2. gün: 1 MayısNöbetçi arkadaş-
larımız dışında herkes kendi bölge-
lerindeki 1 Mayıs yürüyüşüne katıl-
dıktan sonra saat 15.00’e doğru çadıra
gelmeye başlandı. Saat 17.00’e doğ-
ru Almanca bildiri sesli bir şekilde

okundu. Akşam Köln sanat Atölye-
sinden arkadaşlar saz çaldı ve hep bir-
likte türküler söylendi. 

Eylemin 3. günü çadırımızda dö-
nüşümlü açlık grevi başlayacağı du-
yurusu yapıldı.

Av ru pa’da Baskı ve Tehditleriniz Devrimci
Tutsaklara Sahip Çıkmamızı

Engelleyemez!

Hitler'in Çocuğu Zschape,
Hesap Vereceksin

Almanya’da, 6 Mayıs günü Münih Eyalet Yüksek Mah-
kemesi’nde görülen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ör-
gütünün davasına Anadolu Federasyonu da katıldı.

Sabahın 6.00’sında mahkeme önüne gelen Federasyon
çalışanları Türkçe ve Almanca, “Hitler'in Çocuğu Zschae-
pe, Hesap Vereceksin” pankartını açtılar. Pankart, gün boyu
mahkeme önünde habercilerin ilgi odağı oldu ve onlar-
ca röportajlar yapıldı. 

Mahkemenin ilk duruşmasında, Beate Zschape’nin
avukatları mahkeme binasına girdiklerinde üst araması
olduğunu ve neden tek savunma avukatlarına yapıldığı-
nı sorarak, reddi hakim talebinde bulundular. Bundan do-
layı mahkemenin ikinci oturumu, 14 Mayıs tarihine er-
telendi. Davaya ayrıca tanınan 3-4 Nazi de seyirci ola-
rak katıldı.

Mahkeme önünde Anadolu Gençlik üyesi iki kişi Al-
manca, “Adalet İstiyoruz” pankartı açıp polis bariyerle-
rini geçerek eylem yaptılar. Ellerindeki kırmızı boyalı şi-
şeyi polis otosuna fırlatarak, “9 Esnafımızın kanı sizin eli-
nizde” sloganlarını attılar. Orada görev alan 500’ün üze-
rinde polis Gençlik üyelerine saldırdı ve sürükleyerek göz-
altına almaya çalıştı. Slogan atarak “Adalet İstiyoruz”, “Bu
dava kamuoyuna açık olmalı, neyi gizliyorsunuz?”,
“Nurhan Erdem ve diğer tutuklu devrimciler Almanya ha-
pishanesinde yıllarca tecrit altında tutulurken, katil Bea-
te Zschape niye özel muamele görüyor” diye hesap sor-

dular. Gençlerin kararlı direnişi ve diğer eylemciler ta-
rafından sahiplenilmesinden dolayı gözaltına almaya ça-
lışan polis geri çekilmek zorunda kaldı. Gençlerin dire-
nişi devam ederken, bir Anadolu Federasyonu çalışanı Al-
man Antifaşistler tarafından kurulan sahneye çıkarak, “İşte
Almanya demokrasisi, iki genç kızımızın protesto et-
melerine izin vermiyorlar. Bizler Nazilere karşı olduğu-
muz için sürekli polis tarafında coplanıyoruz, gözaltına
alınıyoruz. NSU yıllarca bizleri öldürürken, bunlar biz-
lere saldırıyor ve protesto hakkımızı engelliyorlar” diyerek
herkesin sahip çıkmasını istedi. 150’ye yakın olan ey-
lemciler sahip çıkarak, gençlerin gözaltına alınmasına izin
vermedi. O saate kadar sokak trafiği açık tutulurken, Ana-
dolu Federasyonu ve Alman Solcular trafiği kapatarak ey-
lemlerini yolda yaptılar. Polis bunu da engellemeye ça-
lışırken, sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Anadolu Gen-
çliği üyeleri saatlerce 10-15 polisin çemberi içinde di-
renişlerini dava boyu sürdürdüler.

Katledilen İnsanlarımız İçin Adalet
İstiyoruz!

Almanya'da sekizi Türkiyeli, dokuz yabancı esnafı İç-
işleri Bakanlığına bağlı Anayasayı Koruma Örgütünün de-
netiminde katleden NSU (Nasyonalist Sosyalist Yeraltı)
örgütü katillerinin davasının başladığı gün, Berlin Ana-
dolu Federasyonu çalışanları Türkiyelilerin yoğun olarak
yaşadığı Kreuzberg Köprüsüne “Katledilen insanlarımız
için adalet istiyoruz-Anadolu Federasyonu” yazılı bir pan-
kart astılar. Katledilenlerin resimlerinin de olduğu pan-
kart gün boyunca asılı kaldı.
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Almanya 
Bremen'de, 60 Halk Cepheli’nin

de içinde bulunduğu 1 Mayıs kutla-
masında Cepheliler, yürüyüş boyun-
ca, “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş! Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız!” sloganlarını attılar. Şehir
merkezinde Alman sendika yönetici-
lerinin konuşmalarının ardından çe-
kilen halaylar ve söylenen türkülerle
yürüyüş sonlandırıldı.

Berlin’deki 1 Mayıs kutlamaları
her yıl olduğu gibi yine 30 Nisan ak-
şamından başladı. 

Berlin'deki ilk 1 Mayıs yürüyüşü
sendikalar öncülüğünde yapıldı. Ber-
lin Halk Cephesi, kızıl fularları, yıl-
dızlı bereleri ve kızıl bayraklarıyla
kortejde yerini aldı. 

Yürüyüşün biteceği yer olan Bran-
denburger Tor Meydanı’na gelindi-
ğinde Halk Cephesi kortejinde açılan
30 metrelik kızıl bayrak herkesin
ilgi odağı oldu. Bu meydan aynı za-
manda Amerika, Fransa gibi emper-
yalistlerin Büyükelçilikleri, Konso-
loslukları ve yine Alman parlamen-
tosunun bulunduğu bir yerdi.

Berlin’deki ikinci 1 Mayıs eylemi

anti-faşist gruplar tarafından organi-
ze edilen Devrimci 1 Mayıs'da yine
Halk Cepheliler de kızıl bayraklarıyla
yerlerini aldı. Berlin’in bir başka
semtinde yürümek isteyen 200 kişi-
lik Nazi grubu anti-faşistlerin müda-
halesiyle engellendi.

Köln’de Halk Cepheliler 60 kişi-
lik kortejiyle “Halk Cephesi“, “Ya-
şasın 1 Mayıs – Es Lebe der 1. Mai”,
Mahir ve Dayı’nın resmi bulunan bir
pankart ile yürüyüş alanında yer al-
dılar. Yürüyüş sırasında Almanya’da
ırkçılığı ve Nezif Eski’nin direnişini
anlatan konuşmalar yapıldı. Ayrıca
Grup Yorum’un 8 Haziran’da Ober-
hausen Arena’da düzenleyeceği kon-
serin duyurusu ve bilet satışı yapıldı.
Nezif Eski’nin direnişine destek ol-
mak için de onlarca fax metni imza-
landı.

Stuttgart’ta yapılan 1 Mayıs’ta
Halk Cepheliler, Halk Cephesi ve
Anadolu Federesyonu pankartları al-
tında yürüdüler. Kızıl fularlarla ve kı-
zıl bayraklar taşıyan kitle sloganlar
atarak yürüdü. 140 kişinin katıldığı
yürüyüş saat 11.30'da sona erdi. 

Ulm şehrinde Alman sendikalar ve
göçmen örgütleri, sabah
10.00’da Alman Sendi-
kalar Birliği (DGB) önün-
de toplandı. Anadolu Fe-
derasyonu da “Irkçı Sal-
dırılara Karşı Örgütlene-
lim” pankartı, kızıl fla-
maları, fularları, “Nezif
Eski Açlık Grevinin 50.
Gününde”, “Nezif Eski
Üzerindeki Baskılar Kal-
dırılsın”, “Irkçılığa Karşı
Tek Ses” dövizleri ile yü-
rüyüşe geçti.

1 Mayıs Dort-
mund'da da coşkuyla
kutlandı. 100 kişinin ye-
raldığı Halk Cephesi kor-
teji, coşkusuyla tüm kit-
leyi etkiledi. Parti-Cephe
sloganları atan umudun
çocukları Dayı'nın resmi-

ni taşıdılar. Kızıl bayrakların, şehit re-
simlerinin de taşındığı kortej, alana en
önde taşınan “Yaşasın 1 Mayıs” pan-
kartıyla ve gür sloganlarıyla girildi. 

Duisburg: Halk Cephesi korteji 1
Mayıs yürüyüşünde önde Mahir ve
Dayı’nın resimleriyle ve “Yaşasın 1
Mayıs” pankartıyla yerini aldı. Yü-
rüyüşün sonunda 1 Mayıs meyda-
nında türküler söylendi ve halay çe-
kildi. Halk Cephesi kortejinde toplam
35 kişi katıldı.

Hollanda - Rotterdam:
500 kişilik kitle saat 18.00’de

Rotterdam belediye binası önünde
toplanmaya başlandı. 

Türkçe, Kürtçe, Hollandaca ve
İngilizce dillerinde Halk Cephesi im-
zalı “Yaşasın 1 Mayıs” ve Anadolu

Avrupa Halk Cephesi Coşkuyla 
1 Mayıs Alanlarını Doldurdu

Devrimci Tutsak
Nezif Eski'nin Gönderdiği
Mesaj:

UMUDU FEDA RUHUYLA BÜ-
YÜTÜYORUZ!

“Herkes barış ve uzlaşma yolunu
tutarken, biz ısrarla direnmeyen çürür
diyoruz ve umudu feda ruhuyla bü-
yütüyoruz. 1 Mayıs'ın coşkusuyla,
direnmenin onuru ve sıcaklığıyla
MERHABA. 

Bugün direnişin adı Mehmet’tir, kı-
zıl bir nehir olup aktık alanlara, Ali-
şan olup kuşandık umudu, umut ki sığ-
maz dört duvar arasına, yine hep bir
aradayız işte. Şadi abimizin direnişi ve
zaferi bize direnme gücü verdi ve ben
bu güç ile Özgür Tutsak olmanın
coşkusunu yaşıyorum, gelenekleri-
mize bağlı olmanın, inançlı ve karar-
lı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Beni tutsaklığımdan bu yana, hiç
yalnız bırakmayan Özgür tutsakları-
mıza ve tümüyle büyük ailemize
umudumuza sonsuz teşekkürler.

YAŞASIN 1 MAYIS!

İNSANLIK ONURU
IŞKENCEYİ YENECEK!

KURTULUŞ KAVGADA
ZAFER CEPHEDE!

Nezif Eski”

Almanya / Mannheim

Almanya / Dortmud
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Gençlik imzalı “İhsan Gürz İçin
Adalet İstiyoruz” pankartlarıyla, kı-
zılbayraklarla 80 kişilik Halk Cephesi
korteji yürüyüşte yerini aldı.

Fransa
Mulhouse şehrinde yaklaşık 1500

kişinin katıldığı kutlamalarda işçi
ve memur sendikaları, anti-kapitalist
parti ve örgütlerin yanı sıra Türkiyeli
sol gruplarda 1 Mayıs kortejinde
yerlerini aldı. Halk Cephesi de coş-
kulu sloganları ve kızıl bayraklarıy-
la yürüyüş meydanındaydılar.

1 Mayıs kutlamaları Paris şeh-
rindeki Bastille meydanında yapıldı. 

Halk Cepheliler de her sene ol-
duğu gibi alandaki yerini aldılar. İlk
olarak Anadolu Federasyonu imzalı
“Emeğimizle Varız Hakkımızı isti-
yoruz” Fransızca pankart, Dayı'nın
resminin bulunduğu “Devrime Onsuz
Ama Onula Yürüyeceğiz” Türkçe
pankartı, “Emperyalizm Değil Dire-
nen Halklar Kazanacak” pankartı ve
Cephe yıldızı asıldı.

Belçika - Brüksel
Brüksel Halk Cephesi kızıl bay-

raklarıyla 1 Mayıs meydanında yer-
lerini aldı. Meydanda, Halk Cephe-
si, standını kurarak bildiri dağıtıp bil-
gilenderme çalışması yaptı.

İngiltere - Londra
Halk Cephesi kortejinde; “Em-

peryalizmle Uzlaşmayacağız, AKP
Faşizmine Teslim Olmayacağız!,
Milyonları Örgütleyeceğiz!” pan-

kartının arkasında tek tip kıyafetle-
riyle gençler ve çocuklar yerlerini al-
dılar.

Disiplini ve görselliği ile Halk
Cephesi korteji etrafta izleyenlerin ve
basının ilgi odağıydı. Yürüyüş bo-
yunca, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “Mahir’den
Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga”, “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Sa-
vaş” sloganları atıldı. Genel katılımın
yaklaşık 2000 olduğu 1 Mayıs yürü-
yüşüne Halk Cephesi 120 kişiyle
katıldı.

İsviçre - Zürich 
Halk Cephesi 1 Mayıs kortejinde

20 kişilik Tek Tip kıyafetlilerin ar-
dından, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Em-
peryalizmle uzlaşmayacağız, AKP
Faşizmine Teslim Olmayacağız, Mil-
yonları örgütleyeceğiz”, “Irkçılığa
karşı Tek Ses Tek Yürek” pankartla-
rını taşıdı. Yürüyüşte 80 kişilik Halk
Cepheli vardı. Akşama doğru Alter-
natif grupların yürüyüşüne polisin sal-
dırısı sonucu çıkan çatışmalarda 51
kişi gözaltına alındı.  

Rusya ve Ukrayna’da
1 Mayıs Coşkusu

1 Mayıs Ukrayna ve Rusya'nın he-
men hemen tüm şehirlerinde kutlan-
dı. Mitinglere bulundukları şehirler-
de Halk Cepheliler de Rusca ve Türk-
çe yazılı “Yaşasın 1 Mayıs” pankar-
tı ile katıldı.  Özellikle Sovyet gazi-
leri, Halk Cephesi kortejini ilgi ve se-
vinçle karşıladılar.

Suriye'de Emperyalistler ve
İşbirlikçileri Protesto Edildi!

Türkiye'de Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Sal-
dırganlığa Halkların Birliği Sempozyumuna katılarak, so-
nuç bildirgesinde katılımcı tüm ülkelerin 6 Mayıs'ta Su-
riye'yle dayanışma amacıyla gösteriler düzenlenmesi ka-
rarı üzerine bir gösteri düzenlendi. Şam'daki Türkiye ve
ABD Büyükelçilikleri önünde yapılan gösteriye muha-
lif birçok parti - vatansever örgütlülükler ve Suriye Halk
Cephesi de temsilen katıldı.

İstanbul'daki anti-emperyalist sempozyuma katılan

yaklaşık 20 ülkenin aynı anda Suriye'ye dayanışma ey-
lemi yapma kararı sonucunda bir araya geldiklerini ve Tür-
kiye'de dayanışma örneği gösteren herkesi selamladık-
larını, 6 Mayıs'ın Suriye'nin şehitler günü olması müna-
sebetiyle şehitlerini Suriye'yi emperyalizmin işbirlikçi-
lerinden kurtaracakları güne olan inancıyla andıklarını ve
İsrail'e karşılık verme dahi, vatan savunmasında yapıla-
cak her şeye Suriye halkı olarak hazır olduklarını ifade
etti. Eylem, Zaferi mutlaka kazanacaklarına dair sloganlar,
marşlar ve halaylarla bitirildi.

Ayrıca Suriye Halk Cephesi, 1 Mayıs'ta Taksim'e yü-
rümek isteyen halka saldıran AKP'nin katil polisi'ni pro-
testo eden bir açıklama yayınlandı. 

Almanya  / Duisburg

Almanya / Hamburg

Belçika

İngiltere
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Irkçılığa Karşı Tek Sek
Tek Yürek Konser'i

Şehir Şehir Kapı Kapı Dolaşılarak
Duyuruluyor

3 Mayıs günü Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 8 Haziran’da Oberhau-
sen Arena'da yapılacak olan 2. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Grup Yo-
rum Konser çalışması yapıldı. Grup Yorum'u hiç tanımayan gençler rubun böy-
le bir konuyu işlediğini duyunca etkilendiler.

Toplam 150 afiş yapıldı ve 400 el ilanı dağıtıldı.

Frankfurt’ta 5 Mayıs günü Saz-Rock Derneği’nde bir söyleşi düzenlen-
di.

Sabah saatlerinde hep birlikte yapılan kahvaltıyla başlayan söyleşide Yo-
rumcular Türkiye’deki konser çalışmalarından örnekler verdi. Bağımsız Tür-
kiye konserinde biraraya gelen yüz binlerin heyecanı ve coşkusu paylaşıldı.
Söyleşide ırkçı saldırılar, Alman hükümetinin faşist örgütleri koruması konuları
tartışıldı. Söyleşi sonunda konser çalışmaları ile ilgili planlar tartışıldı.

Hamburg Alevi Kültür Merkezi’nde 4 Mayıs günü gerçekleşen söyleşi-
de Almanya’da bizzat Anayasayı Koruma Örgütü tarafından korunduğu or-
taya çıkan ırkçı NSU’nun katlettiği insanlarımızın resimleri ile “Irkçılığa Kar-
şı Birleşelim Örgütlenelim“ pankartı asıldı. Söyleşiyi organize eden Ekin Kül-
tür Merkezi adına söyleşi hakkında yapılan açılış konuşmasında genel olarak
Avrupa’da özel olarak Almanya’da ırkçılığın giderek arttığı belirtildi.

Ardından Grup Yorum üyeleri konuşmaları için sahneye davet edildi. Grup
Yorum üyeleri ilk olarak Türkiye’de yaşanan gelişmeleri AKP faşizmin ge-
nel olarak halka, devrimcilere ve özel olarak Grup Yorum üzerindeki baskı-
ları, saldırıları belirterek, Grup Yorum’un bu mücadele içindeki yerini anlat-
tılar. 80 kişinin katıldığı ve 2 saati aşkın süren söyleşi Grup Yorum üyerinin
müzik dinletisiyle sona erdi.

Düren’de üç Yorum dinleyicisinin katıldığı çalışma bir buçuk saat sürdü.
Türkiyeli'lerin yoğun yaşadığı Nord Düren ve çarşı merkezine gidildi, afiş asıl-
dı, el ilanı dağıtıldı. Sohbetlerde 24 Mayıs Düren Alevi derneğinde Grup Yo-
rum’un vereceği söyleşiye davet edildi. 

Almanya’nın Bielefeld şehrinde Bielefeld Üniversitesi’nde 14 Mayıs’ta
yapılacak Grup Yorum söyleşisi için 6 Mayıs günü Grup Yorum dinleyenle-
ri tarafından bir bilgilendirme standı açıldı.

Birçok insanın ziyaret ettiği stantta olumlu tepkiler alındı. Bir Alman genç
Grup Yorum’u eskiden bir Türkiyeli arkadaşının onu zorla Yorum‘un bir kon-
serine götürdüğünü ve o günden beri Grup Yorum‘un türkülerini ve duruşu-
nu çok beğendiğini söyleyip, konsere gelmek istediğini belirtti. Üniversite-
de ayrıca “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” ve Grup Yorum’un yapacağı söy-
leşi ve dinletinin çağrısının yazılı olduğu bir pankart asıldı.

 Katledilenler İçin
Adalet İstiyoruz!

Almanya’nın Münich şehrinde, 6
Mayıs günü görülmeye başlanan NSU
davası olarak da bilinen, 8 Türkiyeli 1
Yunanistanlı’nın öldürüldüğü katliam-
lar ile ilgili, Belçika Anadolu Federas-
yonu Alman Büyükelçiliği önünde aynı
gün bir eylem düzenledi. Yargılamanın
başlayacağı günlerde oluşan havadan
belliydi ki Alman yargısının derdi ırk-
çı katilleri yargılamak değil, katilleri ak-
lamaktı. Bunun için mahkemeyi 6 Ma-
yısa erteleyerek kamuoyunun ilgisini
azaltmaya çalışsalarda Anadolu Fede-
rasyonu bulunduğu her ülkede Adalelet
için mücadele etmeye devam edecek
açıklaması yapıldı.

 Hollanda'da F
TİPİ FİLM İzletildi

Hollanda'da sinemalarda yasakla-
nan F Tipi Film, Utrecht Alevi Kültür
Derneğinde 5 Mayıs günü gösterildi.

Film sırasında duygusal anlar ya-
şandı, bazı sahnelerde ağlayanlar oldu.
Film gösterimine 65 kişi katıldı. Film
gösterimi öncesinde ve sonrasında 8 Ha-
ziran 2013 tarihinde Oberhausen'da ya-
pılacak olan Grup Yorum konserinin du-
yurusu yapıldı ve Yürüyüş dergisi da-
ğıtıldı.

 Mücadelenin Sesi
Atina Sokaklarında

Yunanistan’ın Atina şehrinde 8 Ma-
yıs günü, Halk Cephelilerin çıkarmış ol-
duğu Agonas (Mücadele) dergisinin top-
lu dağıtımı yapıldı.

4 Halk Cepheli'nin katıldığı tanıtım-
da 4 dergi halka ulaştırıldı.
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Bana göre hareket... Açlıktan ya da hastane
kapılarında, emekli kuyruklarında kimsenin

ölmemesi demek. Hareket umut demek. Hareket
ekmeğe, adalete, eşitliğe, özgürlüğe ve özgür

vatana duyulan özlem demek. Kısacası hareket
gelecek demek.” 

Şengül Akkurt 

18 Mayıs-24 Mayıs

Zeynep, 1993-96 yılları arasında Gaziantep Mücadele ve
sonra da Kurtuluş dergisinin temsilciliği görevini üstlenmiş-
ti. Bu yıllar içinde polis onu mücadeleden vazgeçirmek için bir-
çok kez gözaltına aldı, işkence yaptı. "...Ya mücadeleyi bıra-
kacaksın ya Antep'i terk edeceksin..." dediler hep. Ancak o, ne
mücadeleyi bıraktı, ne de Antep’i terk etti. Tersine gözaltılar
yaşadıkça, baskılar gördükçe mücadeleye daha çok sarıldı. '93
Eylül'ünde Gaziantep'te dergi bürosu açıldığı zaman gelenle-
ri karşılarken yeni bir mevzi kazanmanın sevinci vardı onda.
O gün açılışa gelenleri karşılayan Zeynep KORKMAZ, tu-
tuklamalar olduğunda kurumlarımızı sahiplenendir. Kurumları

açık tutmak için büyük çaba göstermiştir. Tutuklamalardan son-
ra dergi bürosunun tüm yükü onun omuzlarındadır. Öyle bir
durumda dergi dağıtımı daha da önemli bir hale gelmiştir. Bu-
nun önemini anlamayıp, dergi dağıtımında yan çizenler oldu-
ğunda; "Bunlar ne?", "Boyunuza bakın da...", "Devrimcilik ya-
pacak adam yalan söylemez" deyip doğruyu, yapılması gere-
keni göstermeye çalışıyordu. O anda dergiyi sürekli ve yay-
gın dağıtmak bir görevdi. Hem polisin saldırılarına verilecek
bir cevaptı bu, hem de daha çok insana ulaşmak için dergi da-
ğıtımını genişletmek zorunluydu.

Tutuklananlar oldu, "Ben ne yapabilirim ki” demeyen, ter-
sine öyle bir durumda daha çok çalışmak gerektiğini savunan,
bunu pratikte gösteren biridir. Bu zorluklar, yokluklar karşı-
sında yılmayan, teslim olmayan bir iradedir. Bu bağlılık ve ira-
de nedeniyledir ki, ne Antep’i terk etmiştir, ne de mücadele-
yi. Antep’ten sadece bir kez, kendi isteğiyle o da Dersim dağ-
larına umudu taşımak için çıkmıştır....

Yakınları Zeynep Korkmaz'ı
Anlatıyor: Ne Antep’i Terk

Etti, Ne De Mücadeleyi

2000'den bu yana tutsaktı. 19-22 Aralık
Katliamı’nda kurşunla yaralandı. Oligarşi-
nin “Hayata döndürme” adına sıktığı kur-
şunlar, vücudunda yaralar açtı.

Sevkedildiği Tekirdağ F Tipi Hapisha-
nesi'nde 8. Ölüm Orucu Ekibi içinde yeral-
dı. Direnişin belli bir noktasında zayıflık gös-

terdi ve ölüm orucunu bıraktı. Daha sonra ciddi rahatsız-
lıklar başgösterdi vücudunda. Tedavisinin yapılmaması, has-
talığının ağırlığına rağmen tahliye edilmemesi nedeniyle
21 Mayıs 2004’te, 26 yaşındayken, tecritin aldığı 112. can
olarak aramızdan ayrıldı.

Ali ŞAHİN

18 Mayıs 1977 doğumlu Şengül, müca-
deleye Malatya Gazi Lisesi’nde okuduğu yıl-
larda katıldı. Daha sonra Malatya ve İstan-
bul’da Kurtuluş bürosunda çalıştı. Nurtepe
gecekondu halkının örgütlenmesinde yeraldı.
Defalarca gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı.
Oligarşinin hukuksuz “ceza”ları sonucu
mücadelesini illegalite koşullarında sür-

dürdü. 19 Aralık 2000 Katliamı karşısında tereddütsüz feda
savaşçısı olmak istedi. Bu görevi üstlendiğinde, yine te-
reddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne. 20 Mayıs 2003’te An-
kara Kızılay’da feda eylemi hazırlığı içindeyken kazayla
meydana gelen patlama sonucu şehit düştü

Şengül AKKURT

Aykut 1961 doğumludur. Bolu’da mü-
cadelenin en ön saflarındaydı. Daha sonra Ka-
radeniz’de, Aybastı Bölgesi’nde çalışmaya
başladı. 19 Mayıs 1980’de faşistler tarafın-
dan katledildi.

Aykut KAYNAR

22 Mayıs 1980'de İstanbul Gültepe'de
faşistlerin, kaldıkları evi basması sonucu şe-
hit düştü.

Hamit KAYA

Bir Cephe gerilla birli-
ğiyle, oligarşinin askeri güç-
leri arasında 20 Mayıs
1998’de Dersim Hozat Ta-
vuklu Köyü yakınlarında çı-
kan çatışmada, saatlerce ça-
tışıp birliğin kuşatmayı yar-
masını sağlayarak şehit düş-

tüler. Çatışırken son anlarında ellerindeki malzeme ve dö-
kümanları imha edecek bir cüret ve iradeyle kucakladı-
lar ölümü.

Hüseyin Kılıç, 1977 Malatya Akçadağ Kasımuşağı do-
ğumludur. Mücadeleye 1991’de Malatya’da lise öğren-
cisiyken katıldı. Bir süre İstanbul mahalli bölgelerde ça-
lıştı. 

Zeynep Korkmaz, 1975, Kilis-Söğütlü doğumludur.
Mücadeleye lise yıllarında katıldı. 1993-96 arasında
Gaziantep Mücadele ve Kurtuluş Temsilcilikleri’nde
bulundu. 1997’de gerillaya katıldı.

Hüseyin KILIÇ Zeynep KORKMAZ

Anıları Mirasımız



Kaypakkaya,
1970’ lerdeki
devrimci kopu-
şun bir halkası-
dır. Gençlik için-
deki çalışmala-
rının bir aşama-
sında, içinde bu-
lunduğu ve başı-
nı Perinçek’in

çektiği PDA’dan
koparak TKP/ML’nin kurulmasına ön-
derlik etti. Klasik halk savaşı modeli-
ni temel alan bir stratejiyi savundu. 12
Mart Cuntası’na karşı silahlı mücade-
leyi sürdürürken, 24 Aralık 1972 gecesi
Vartinik'e bağlı Mirik Köyü’nde ku-
şatıldılar. Çatışmada Ali Haydar Yıldız
şehit düşerken, Kaypakkaya yaralı
olarak kuşatmayı yarmasına rağmen
daha sonra tutsak düştü.

Dersim, Elazığ ve Diyarbakır'da
aylarca işkencede kaldı. Ser verdi, sır
vermedi. 18 Mayıs 1973’te Diyarba-
kır işkencehanelerinde ölümsüzleşti.

İbrahim KAYPAKKAYA

Küba'nın İs-
panya'ya karşı
bağımsızlık sa-
vaşının önde-
riydi.

1853'te Ha-
vana'da doğdu.
16 yaşında La
Patria Libre
(Özgür Vatan)

adlı bir gazete çı-
kardı. 17 yaşında bağımsızlık savaşı-
na katıldığı için tutuklandı. Altı ay kü-
rek cezasından sonra, İspanya'ya sü-
rüldü. Sürgün hayatının uzun bir bö-
lümünü New York'ta geçirdi ama La-
tin Amerika'yla bağını sürdürdü. Ya-
zılarıyla ünü tüm kıtaya yayıldı. Küba
Devrimci Partisi'nin kuruluşuna ön-
derlik etti. Marti, partisinin önderli-
ğinde gerilla savaşı temelinde sürdü-
rülen bağımsızlık savaşına katılmak
amacıyla 11 Nisan 1895'te gizlice
Küba'ya döndü. Ne ki, 16 yıl ayrı kal-
dığı ülkesine döndükten bir ay sonra,
19 Mayıs 1895'te bir çarpışmada vu-
rularak şehit düştü. Fakat bağımsızlık
ateşini bir kez tutuşturmuştu ve o ateş
yanmaya devam etti.

Jose MARTİ

Emperyalizmin işbirlikçileri aracılığıyla Suriye halklarına saldırma-
sı Halk Cepheliler tarafından 6 Mayıs günü yapılan eylemle protesto edil-
di.
İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi’nde ya-

pılan eylemde “Emperyalist Saldırılara Direnen Suriye Halklarının Ya-
nındayız” pankartı açıldı. “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadele-
miz”, “Kahrolsun ABD İşbirlikçi AKP”, “NATO’nun Askeri Halkların
Katili Olmayacağız” slo-
ganları atılan eylemde
Bülent Uluada tarafında
bir açıklama yapılarak
Amerika’nın demokrasi
getiriyoruz yalanlarını
daha önce işgal ettiği
Irak’ta, yüzbinlerin kat-
ledildiği Libya’da gör-
düklerini ifade etti.

13 haftadır Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde keyfi bir şekil-
de, komplolarla tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması talebiyle “Ada-
let Nöbeti” eylemini yapan Halk Cepheliler, 8 Mayıs günü 14. haftasında
da basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. 

Adliyenin C Kapısı önünde eylem yapmak isteyen Halk Cephelile-
re polis gaz bombası ve tazyikli suyla sal-
dırdı.

Direnen kitleye biber gazı sıktı. 25 ki-
şinin yer aldığı eylemde, zorla adliyenin
meydan olan kısmına sürüklenen Halk
Cepheliler burada oturma eylemlerine
başladılar. Polisler bu sefer de oturma ey-
lemine saldırdı. Polis, meydanın dışına ka-
dar Halk Cepheleri TOMA ile sürükledi. 

Başına isabet eden gaz bombası ile ağır yaralanan ve beyin travması
ve kanaması ile hayat mücadelesi veren Meral Dönmez’in yoğun bakım-
da ifadesi alınmak istendi. Faşist AKP’nin katil polislerine yakışan bu yeni
saldırıydı.

Hastane idaresi polisin yoğun bakımdaki Meral Dönmez’in ifadesinin
alınmasına izin verdi. Bunu öğrenen Halk Cepheliler, 6 Mayıs günü saat
16.45’de hastane önünde basın açıklaması ile bu durumu protesto edip hal-
ka teşhir etti.

Emperyalist Saldırılara Direnen
Suriye Halklarının Yanındayız

Hakkımızı Aramaya, Adalet İstemeye
Devam Edeceğiz!

AKP Halk Düşmanlığını Hasta Yatağında
Zorla İfade Alarak Gösteriyor
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