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Bu Ülkede Devrimciler Vardı, Varolacak!..
Devrimci Kültür, Devrimci Ahlak,

Devrimci İdeoloji,
Yeniden Egemen Olacaktır!..
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10 Bin İşçinin Toplu Sözleşmesini Sattı!

İşte Devrimci İşçi Hareketi Bu Patron
Sendikacılığına  Karşı Savaşıyor!

İşçiler! Sendikalar Bizimdir! Sendikalarımızı 
Patronlar Adına Sendikacılık Yapan Sendika

Ağalarına Bırakmayalım!
Sendikalarımızı Biz Yönetelim!
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Devrimci İşçi
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz
SAVAŞAN KAZANIR
TESLİM OLMAYANLAR ÖLMEZ!
BİZE ÖĞRETTİĞİNİ AKLIMIZA

ÇAKTIK...
Ya uzlaşıp yok olacaksın, ya direnip ka-

zanacaksın. 
Direneceğiz, savaşacağız ve kazanacağız. 
BİLİYORUZ, bu kadar çaba, bu kadar

emek mutlaka örgütsel ve siyasi sonuç ve-
recektir.

BİLİYORUZ, inanç, gelmiş geçmiş en
büyük SİLAHTIR!

İNANIYORUZ, az bilirsin, çok bilirsin
ama yönün doğru ise sorun yoktur.

Büyük acılar yaşıyoruz, acı öldürmez
ama kül çürütür. KÜLLENMEYECEK
ACILARIMIZ. Cayır  cayır yanıyor içimiz-
de öfkemiz. 

Emperyalizm örgütsüzleştirmeye çalışı-
yor, yok etmek istiyor. Yok edemediğini
etkisizleştirmek istiyor.

Barış emperyalizmi yenmekle mümkün-
dür. Çünkü tüm savaşların sorumlusu em-
peryalizmdir.

MEYDAN OKUYORUZ... ÇÜNKÜ
DÜNYANIN HER YERİNDE DÜŞMANI-
MIZ DA VAR DOSTUMUZ DA... Emper-
yalizmin hiç şansı yok...

Sihirli bir güç yok.
Bilinecek yollar var. Öğreniyoruz. 
Biliyoruz. Faşizmden kaçarak kurtula-

mazsın, savaşacaksın.
"Kıyas hedefimizi belirler" diye öğret-

tin bize...
Bizim tek hedefimiz devrimdir.
Acının, umudun, öfkenin, direncin, sev-

menin sınırı yoktur... 

Kendimizi kimse ile kıyaslamıyoruz,
kendi ufkumuza yürüyoruz MERAK
ETME...

Yüreğimize basa basa yürüyoruz. 
Büyüyoruz Dayı, büyüyoruz...
Nasıl mı anladık büyüdüğümüzü? Senin

acına ve senden sonraki acılara da katlan-
mayı öğrendik. Bu acılar isyanımızı büyüt-
tü.

Bir elmanın iki yarısı gibi diğer yarımız-
dır şehitlerimiz. Onların şehitlikleri  bizim
yaşayan eksik yanımızı tamamlıyorlar... 

Öle vura, vura öle öğrenmeye devam edi-
yoruz. 

Acımıza katık ettik umudumuzu ve
inancımızı. 

Umut özgücümüzdür.
Kendi gücümüzle  imkansızlıklara imkan

arıyoruz. 
SÖZLERİN KULAKLARIMIZDA

"Cüretle süreci omuzlayanların geleceği be-
lirleyeceği muhakkaktır"

Omuz omuza,
adım adıma,
yürek yüreğe,
kuruyoruz geleceği.
Ömür boyu süren ne kaldı ki kavgadan

başka.
ÖZLÜYORUZ SENİ...
ÖZLEMEYE SAVAŞMAK DİYORUZ.

SAVAŞIYORUZ...
Neyimiz varsa onunla savaşıyoruz. 
Taş, molotof , mermi... neyimiz varsa... 
kararlı  
cüretli 
yaratıcı 
SAVAŞACAĞIZ KAZANACAĞIZ! 



İİ ç i n d e k i l e r
44 İşkence merkezi Ebu Gureyb’e

direnişçilerden baskın eylemi! 

45 “Her gün ırzımıza geçiyorlar”

46 Cepheli: Beynimizi

silahlandırmalıyız! Beynimiz
düşmanla savaş alanıdır!
Savaş alanını sürekli ateşe
tutmalıyız! -3

47 Sınıf Kini: Kinimizin kaynağı

halklara duyduğumuz
büyük sevgimizdir

49 BDP ve Demirtaş, barış süreci

baltalanmasın diye katliamı
unutturmaya halkı katilleriyle
barıştırmaya çalışıyor!

51 Konserlerimiz sosyalizmin

sesidir. 

53 Avrupa’da Yürüyüş:
Emperyalizmin tehdit ve
saldırılarına boyun
eğmeyeceğiz!

55 Avrupa’daki Biz: Kim,

hangi tarafta yer alacak? 

57 Kulağımıza Küpe Olsun...

58 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz 

Devrimcilik Dayı’nın Yaşamında
Yeniden Tanımlandı!

19 Kamu Emekçileri Cephesi:

Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli
memurlara özgürlük!

21 Bizim Mahalle: AKP’nin satılık

medyası varsa bizim de
duvarlarımız var!

23 Biz halkız, tarih yazıyoruz!
Tarih de bizi yazacak! Tarihin
akışını değiştiremezsiniz! -5 

26 Halk Düşmanı AKP: Elinizi,
dilinizi, kirli beyninizi
kadınlarımızın üzerinden
çekin!

27 Adalet İstiyoruz: AKP’nin
faşist iktidarına karşı her
alanda direnmek meşrudur! -2

30 Devrimci Okul:
Beynimizi diri, bilincimizi
sağlam tutmalıyız! -3

34 Kürt milliyetçi hareketin
tasfiyesinde ‘yeni dönem’ ve
Sol’un tavrı -6

37 Krizin sonucu 216 bin yeni
işsiz... Ayaklanmalardan
kurtulamayacaksınız!

39 Orta Doğu’nun tarihini direnen

halklar belirleyecek! 

41 Ayaklanma sürüyor!

7 Özgür Tutsaklardan: İşkenceye

karşı insanlıktan yana taraf
olmanızı, sorgulamanızı ve
gerçekleri duyurmanızı
bekliyoruz!

8 DHKC: Tüm kurumları ile

yozlaşmış, kendi halkına savaş
açmış bir devlete karşı devrimci

şiddet meşrudur!

12 DHKC: AKP, müfteri ve

yalancıdır! AKP, faşist
terörünü Partimize iftira

atarak örtmeye  çalışıyor!

14 Devrimci İşçi Hareketi:
Bu patron sendikacılığına
karşı savaşıyor!

17 Türkiye işçi hareketi tarihine

yeni gelenekler ekleyen,
Kazova işçileri kazanacak!
Faşizmin patronları
kaybedecek!

4 Bu ülkede devrimciler vardı,
varolacak! Devrimci kültür,
devrimci ahlak, devrimci
ideoloji, yeniden egemen
olacaktır

Halkımızın Ramazan Bayramını
Kutluyoruz!

Tüm dünya halklarının onurlu, mutlu, inançlarının
özgür olduğu bir dünyada yaşamasını diliyoruz.

Emperyalistler ve uşakları Suriye ve Orta Doğu’da
halkları birbirine düşürerek kan akıtmaya devam
ediyorlar. Ancak bugün halklar düne göre gerçekleri
daha iyi görüyor. Halkların direnişi karşısında
emperyalistlerin ve işbirlikçilerin politikaları iflas
etmiştir. 

Direnen tüm dünya halklarının yanında olduğumuzu
belirtiyor ve aylardır faşizme karşı fedakarca direnen
halkımızın geleneksel Ramazan Bayramını kutluyoruz!

Halk Cephesi



Dayı’nın şehitliğinin üzerin-
den 5 yıl geçti. Onsuz ama onun-
la yürüdük, yürüyoruz devrim
yolunda. Onun adı andımız, mi-

rası bayrağımız oldu!

Ondan öğrendiklerimizle yürüdük,
yürüyoruz. Kavgayı öğretti bize Dayı. En

zor koşullarda, hiçbir olanağın olmadığı
koşullarda düşmana nasıl darbeler vuru-
lacağını öğretti. Düşmanı, kendini en gü-
venlikte hissettiği inlerinde, beyinlerinden
vurduk. 

Dayı bize güçlü olanın silahlar değil,
ideoloji olduğunu öğretti. Marksizm-Leni-
nizmin güçlü ideolojisiyle vurduk düşman-
larımıza...

Dayı bizim devrim iddiamızdı. Tek ba-
şımıza da kalsak dünyaya kafa tutmayı öğretti. 

Dayı bizim pusulamızdı: Yolumuzdan
asla şaşmadık. Yalnız kalmaktan korkmadık.
Tek başımıza da kalsak devrimi, sosyalizmi sa-
vunduk. 

“Düşmanlarımızı sevindirmeyecek, dost-
larımızı üzmeyeceğiz” diye söz vermiştik...
Düşmanlarımızın korkulu rüyası, dostlarımız
için umut  olduk... 

Emperyalistler ve işbirlikçileri “ya dü-
şünce değişikliği ya ölüm” demişlerdi. 

Emperyalizm teslim almak istediği, po-
litikalarının önünde engel olmaktan çı-
karmak istediği GÜÇLERİ önce tecrit edip
yalnızlaştırmakta, sonra TERÖRİZM de-
magojilerini de kullanarak İMHA et-
mekteydi. Bu politikanın temelinde fi-
ziki imhadan çok BEYİNLERİN
İMHA EDİLMESİ vardı. Fiziki
imha buna hizmet eden bir araçtı. Di-

renişi seçenler yenilseler de yok ol-

mazlar. Yeniden ayağa kalkarlar. Bu nedenle
düşüncelerin teslim alınması egemen sınıflar
açısından belirleyiciydi. 

Biz direndik. Dayı’nın önderliğinde 7 yıl
direndik. Düşüncelerimizi değiştirmedik. 122
kez öldük. Onun için Amerikan uşakları “bir
siz değişmediniz” diyorlar. 

Büyük Ölüm Orucu Direnişimiz teslimi-
yetin önündeki en büyük barikat oldu. Di-
renmeyen çürür demiştik. Direnmeyenler çü-
rüdü. Çürümenin, teslimiyetin kol gezdiği dün-
yada Büyük Direnişimiz Erdallar’ı, Hasan
Selimler’i, İbrahimler’i, Alişanlar’ı yarat-
tı. Biz, hainler konusunda sizin gibi düşün-
müyoruz diyenlerin gerillaları ellerinde si-
lahlarla düşmana teslim olurken bizim bir der-
neğimize girmek için bile düşmanın barikat-
ları aşmak için saatlerce uğraşması gerekiyor. 

Beyinlerimizi teslim alamadılar, düşün-
celerimizi teslim alamadılar... 

Buna rağmen ne emperyalizm dünyada, ne
de faşizm ülkemizde tecrit politikalarından
vazgeçmemiştir. Fakat direniş karşısında  em-
peryalizmin ve faşizmin tecrit politikaları
paramparça edilmiştir. 

Bugün AKP elindeki tüm devlet olanak-
larına, tüm ülkeyi hapishaneye çevirmesine
rağmen halkı teslim alamamıştır. F Tiplerin-
de devrimcilerin 7 yıl süren direnişi şimdi tüm
Türkiye’de halkın elinde en güçlü silah ol-
muştur. 

Dün hapishanelerden tabutlar çıkarken
sessizliğe bürünen halk, bugün zulmün kar-
şısında 19 Aralık’ta hapishanelerde kurulan ba-
rikatları milyonlar olup sokaklara kurmakta ve
faşizmle ölümüne bedeller ödeyerek çatış-
maktadır. 

Dün “ya bendensin, ya düşmanımsın”

DDevrimcilik 
Dayı’nın Yaşamında 
Yeniden Tanımlandı!

Bu Ülkede Devrimciler Vardı, Varolacak!
Devrimci Kültür, Devrimci Ahlak, Devrimci

İdeoloji, Yeniden Egemen Olacaktır

Devrimcilik bedel
ödemeyi göze

almaktır! Bedel
ödemeyi göze
alamayan sol,

devrimci değildir!

Devrimcilik
direnmektir!

Direnmeyen çürür!
Direnmeyen sol

devrimci değildir!

Devrimcilik anti
faşist, anti

emperyalist olmaktır!
Amerika’yı,

Avrupa’yı kendine
örnek alan sol, sol

değildir!

Faşizmin terörü
pervasızlaşırken

devrimcilerin görevi;
halkı birleştirmek,

savaşı halklaştırmak,
halkı  savaştırmaktır!
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diye dünyaya imparatorluğunu
ilan eden Amerika bugün de Orta
Doğu’yu kan gölüne çevirmiştir.
Fakat Orta Doğu halkları emper-
yalizme karşı direnmektedir.
Amerika bugün Orta Doğu’da
bırakın direnenleri tecrit etmeyi;
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki
22 ülkede elçiliklerini bir süreli-
ğine kapatmak zorunda kalmıştır... 

Sonuç: TARİHİ; DÜZENLE,
EMPERYALİZMLE UZLA-
ŞANLAR DEĞİL, DİRENEN-
LER YAZMAYA DEVAM EDİYOR. 

Dünya Halklarının 
Kurtuluşu Devrimdir! 
Devrim de, Devrimcilik 
de Yeniden 
Tanımlanacak!

“Onun Devrimci Yaşamı Nez-
dinde, Devrimcilik Yeniden Tanım-
lanacaktır!” demiştik. 

“Önderimizi anlatmak, devrimci
hareketin tarihini anlatmaktır. Çün-
kü hareketimizin tarihinin her anın-
da, her aşamasında o vardır. Cüret,
iddia ve iradeyle, tarihsel adımlarla,
ilklerle, devrimin ufkunu genişleten
politikalar ve eylemlerle dolu bu ta-
rihi anlatmak, önderimize ve Türki-
ye halkına borcumuzdur. Fakat, bu-
günün dünyasında devrimciliğin, sos-
yalistliğin bu kadar ağır ve sinsi sal-
dırılar altında olduğu bir dönemde,
onun 38 yıllık devrimci yaşamı açı-
sından en başta vurgulamamız gere-
ken, onun devrimcilik anlayışı ve
devrimci yaşam tarzıdır. 

Dursun Karataş, her anında dev-
rim için yaşamaktır! Onun şahsında,
onun devrimci yaşamı önünde, DEV-
RİMCİLİK YENİDEN TANIM-
LANMALIDIR. Önderimiz nezdinde
somutlanan devrimcilik anlayışı, dev-
rimcilik ve sosyalistlik anlamında
bir iddiası olan herkes için, kendi dev-
rimciliğinin muhasebesini yapabile-
ceği tarihsel bir ölçü ve eşsiz bir ör-
nek sunmaktadır.  

38 yıldır bu kavganın içinde ve
önündeydi. Bu 38 yıl, dünyamızın alt
üst oluşlar yaşadığı, Türkiye devri-
minin sayısız badireler atlattığı, ateş

çemberlerinden geçtiği, büyük be-
dellerin ödendiği yıllardır. O bütün bu
dönemler boyunca hep ateş hattın-
dadır, her tarihsel dönüm noktasına
damgasını vuran öngörülerin ve po-
litikaların sahibidir. Önderimiz, dev-
rime inanç ve bağlılığını, yaşamında,
teorisinde, politikalarında somutla-
masıyla, Marksizm-Leninizmi sa-
vunmaktaki bilimsel ısrarı ve karar-
lılığıyla, düşman karşısında baş eğ-
mezliğiyle, kendine, ideolojisine, hal-
kına duyduğu sarsılmaz güveniyle, 24
saatini, kelimenin gerçek anlamıyla
devrime adamasıyla, her tarihsel dö-
nüm noktasında ortaya koyduğu güç-
lü iradesiyle, tüm devrimciler için,
tüm dünya devrimcileri için örnek
alınması gereken bir yaşamın sahi-
bidir. Ona önderlik sıfatını kazandı-
ran da bütün bu özellikleridir. Onun
şahsında devrimcilik yeniden tanım-
lanmalıdır derken, işte bu yaşamı ko-
yuyoruz önümüze. 

Düşünün ki, 38 yıllık yaşamının tek
bir anında bile düzeniçi bir yaşamı,
statükosu olmamıştır. Yasal, legal
hiçbir yaşamı olmamıştır. Yurtdı-
şında yaşamak zorunda kaldığı yıllar
boyunca da tek bir gün, tek bir saat
dahi, legal, yasal ya da icazet altın-
da bir yaşamı olmamıştır.” (Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi Bülteni, Sayı:
39, Tarih: 11 Ağustos 2008)

***

Faşist Başbakan Tayyip Erdoğan
halk ayaklanması devam ederken
Afrika ülkelerine yaptığı gezideki
açıklamada “Bunlar bir kaç gün
bağırır, çağırırlar susarlar. Yarın bu
bağıranların hiçbirini bulamazsı-
nız. Her biri bir tatil beldesinde
plajda güneşleniyor olur” şeklinde

konuşmuştu. 

Tayyip’in halk düşmanlığı,
halkı aşağılaması, küçümsemesi
bir yana, ona bu küstühlığı yaptı-
ran soldaki çürümedir. Kendine
solcuyum, ilericiyim, demokratım,
aydınım diyen kesimlerdeki yoz-
laşmadır, halktan kopmalarıdır.
Tayyip, halka sesleniyor; “bunla-
rın tuzu kuru sizi düşünen benim”
diyor. 

Soldaki çürüme, solun kendi
değerlerine yabancılaşması, halk-

tan uzaklaşması Tayyip Erdoğan gibi
bir halk düşmanına bu tür demagoji-
ler yapma fırsatı veriyor... 

***

Birgün gazetesi yazarlarından L.
Doğan Tılıç; "Gazetenin ilk sayısın-
dan itibaren, evimi bitirmek için
amelelik yaptığım tek yıl hariç, tatil-
lerde bile yazarak, sürdürdüm köşe-
yi. ‘Tatillerde bile yazan yazar ol-
dum’ " diyor. (6 Ağustos 2013) 

Birgün gazetesi kendini solda gö-
ren, hatta devrimciliği ağzından dü-
şürmeyen, devrimcilik, sosyalistlik
adına herkese akıl vermekten de geri
durmayan ÖDP’nin gazetesidir. 

L. Doğan Tılıç’ın satırlarını bir
daha okuyun. Bu da en “fedakar”ları...
Hem de, 'Tatillerde bile yazan yazar’
ünvanı kazanacak kadar “fedakar...”

Tılıç, yazısını aksatmadan yazıp
gazeteye göndermesini büyük bir er-
dem, fedakarlık gibi anlatıyor. Tabi ki,
yazıp göndereceksin, bunu niye çok
büyük bir meziyet gibi anlatıyor-
sun? İşte bugün solculuk, devrimci-
lik bu noktaya gelmiştir. 

Bunun adı devrimcilik değil, dü-
zen solculuğudur. Genç, yaşlı deme-
den insanlarımız canını ortaya koyu-
yor... 

Solculuk, devrimcilik adına öyle-
sine ucube, yoz değerler savunuluyor
ki, halktan insanlar “solculuk buysa
benden uzak olsun” deme noktası-
na geliyor. 

Reformistler yıllardır “bireysel
özgürlük” diyerek burjuvazinin ben-
cil, yoz kültürünü savundular. Bireyi
kutsadılar, ‘örgütün bireyi öldürdü-
ğü’nü söylediler. 

11 Ağustos
2013
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Hiçbir bedel ödemeden,
hiçbir zahmete girmeden,
yazı yazıp gazeteye e-mail ile
göndermeyi bile meziyet sa-
yan, gözaltının, işkencenin,
tutuklanma kaygısının ol-
madığı, geceleri evinde rahat
uyuyacağı bir “devrimci-
lik...” “İşim, eşim, evim, ke-
dim, köpeğim... çocuğumun
kolej masrafları...” diyen bir
devrimcilik...  Bunun adı hiç
bir zaman devrimcilik olma-
mıştır... Bundan sonra da hiç
olmayacaktır. 

Devrimcilik bedel öde-
meyi göze almaktır!

Devrimcilik direnmektir!

Devrimcilik savaşmak,
savaşı büyütmektir!

Bugün, faşizm koşulla-
rında bedel ödemeyi göze
almak için devrimci olmak da
gerekmiyor. AKP’nin politi-
kalarını desteklememek ye-
tiyor. 

Tayyip’in kahvaltı dave-
tine katılmamak, ya da “Her
Yer Taksim, Her Yer Direniş”
diye twitter masajı yazmak
yetiyor. 

Gezi Parkı’ndaki direnişi
ziyaret eden, ya da destek
mesajı yazan burjuva tel-
evizyonlarda dizi filmlerde
oynayan düzen içindeki on-
larca sanatçının evine bile
“uyuşturucu” gerekçesiyle
operasyon yapabiliyor. 

Her şeyiyle çürümüş bir
düzende bu tür sanatçılara
uyuşturucu operasyonu yap-

mak, “bana biat etmezseniz
size yaşam hakkı tanımam.
Sizin halk nezdindeki iti-
barınızı bitiririm” demek-
tir. 

O zaman tekrar başa dö-
nersek, devrimciliğin yeniden
tanımlanmasına ne kadar ih-
tiyaç olduğunu görürüz. 

Devrimciliğin en özlü ta-
nımını Ernesto Che Guevara,
“Devrim için savaşmayana
sosyalist denmez” diyerek
yapmıştır. 

Dayı, 38 yıllık yaşamıy-
la bu tanımın karşılığıdır.
Dayı, “devrime inanç ve bağ-
lılığını, yaşamında, teorisin-
de, politikalarında somutla-
masıyla, Marksizm-Leniniz-
mi savunmaktaki bilimsel ıs-
rarı ve kararlılığıyla, düşman
karşısında başeğmezliğiyle,
kendine, ideolojisine, halkı-
na duyduğu sarsılmaz gü-
veniyle, 24 saatini, kelimenin
gerçek anlamıyla devrime
adamasıyla, her tarihsel dö-
nüm noktasında ortaya koy-
duğu güçlü iradesiyle, tüm
devrimciler için, tüm dünya
devrimcileri için örnek alın-
ması gereken bir yaşamın
sahibidir.”

Dayı’nın Yaşamı
Tüm Cepheliler’e,
Tüm Devrimcilere
Örnektir!

Her yerde bir devrimci
gibi yaşamak devrimci gibi

41 Yıllık Devrimci Yaşam!
Şehit düşmesine kadar geçen 38 yıllık devrim-

ci yaşamının özeti, “benim çocuğum, annem, öğ-
retmenim ve özgürlüğüm... gecem, gündüzüm, ya-
şamım, sevgilim, her şeyim” dediği devrimci hare-
ketin yaratılmasıdır. Bütün yaşamı, son nefesine ka-
dar bu hareketi büyütmeye adanmıştır. Öğrendi ve
öğretti. Savaştı, savaştırdı. Hareketin önderi, kurmayı
ve emekçisi oldu. Bir hareket yarattı ve büyük, zen-
gin ve güçlü bir miras devretti. 

25 Mart 1952’de Ela zığ’ın mer kez köy le rin den
Kür dem lik (Ce viz de re) Kö yü’n de başladı yaşamı.
Devrimci yaşamının başlangıcı ise, 1970 ön ce sin -
e, li se yıl la rın a uzanır. O dönem başlayan sem pa tisi,
1970’de İs tan bul Üni ver si te si Or man Fa kül te si’ni ka -
za na rak İs tan bul’a gel mesiyle örgütlü bir devrim-
ciliğe dönüştü. 

Kızıldere’nin ardından adım adım THKP-C’yi sa-
vunan ve yeniden yaratmayı hedefleyen bir misyo-
nu üstlenmeye başladı. THKP-C sem pa ti zan lı ğı ile
baş layan bu dönem, inkarcılara, sinsi tasfiyecilere
karşı THKP-C’yi sahiplenen devrimci gençliğin ön-
derliğine uzandı. 

İs tan bul genç li ği nin mü ca de le si ni ör güt lü bir gü -
ce dö nüş tü re cek olan İYÖKD’ün (İs tan bul Yük sek
Öğ re nim Kül tür Der ne ği) ku ru luş ve mü ca de le sü -
re ci, Dayı’nın İs tan bul dev rim ci genç li ği nin ön de -
ri ko nu mu na yük sel me si sü re ci dir.

Sonrasında “Kur tu luş Gru bu”nun ve daha
sonra da inkarcılardan koparak Devrimci Sol’un ku-
rulmasına önderlik etti. O artık, devrimci hareketin
önderi Dayı’dır. Bu tarihte, kısa sürede dosta düş-
mana kendisini kabul ettiren ve örgüt ismi olarak 19
yıldır kullanılmamasına karşın hala dillerde ve gö-
nüllerde varlığını sürdüren DEVRİMCİ SOL vardır.
Bu tarihte, HALKIN ADALETİ vardır. Bu tarihte
ATILIMLAR vardır. Bu tarihde ÖLÜM ORUÇLARI
vardır. Bu tarihte tarihsel Devrimci Sol davası ve
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ vardır. Ve bu tarihin
her anı, Dayı’nın emeği ve önderliğiyle şekillenmiştir. 

1994’te Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephe-
si’nin kuruluşuna önderlik ederek, büyük bir tarih-
sel misyonu yerine getirmiştir. 

11 Ağustos 2008’de şehit düşmesine kadar,
Türkiye ve dünya devrimci hareketine, zaferler ar-
mağan etmiş, gelenekler ve direniş destanları ka-
zandırmıştır. 

Dünya ve Türkiye halkları onu unutmadı, unut-
mayacak; o Türkiye devrim mücadelesinin her
anında ve aşamasında, devrimimizin kılavuzu ola-
rak yaşamaya devam ediyor. Beş yıl oldu onu şehit
vereli. Ama onun devrimci yaşamı ve devrimci kav-
gası hala devam ediyor. 
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düşünmek örnek olmak... 

Ara yol yok. Ara yol savunucula-
rı disiplinden kaçan, sıkılan, özveri-
li olmayan rahatını fazla bozmak is-
temeyen her şeye rağmen bu yanı ile
düzenle bağlarını sıcak tutanlar...

Bunlar için devrimci mücadelenin
sınırları daraltılmıştır. Düzen ya-
şamları ile devrimci yaşamı ve çalış-
mayı birleştirmeye çalışırlar. 

Burjuva ideolojisinin bencil dü-

şüncelerle yoğrulmuş yaşamı ile ken-
dini devrime adamış, düzenden her şe-
yiyle kopmuş devrimci düşünce ve
yaşam SÜREKLİ ÇATIŞIR. 

Rahatına  düşkün düzen kültü-
ründen beslenen  küçük burjuva dev-
rimciliği ÖRGÜTÜN KENDİ YA-
ŞAMINA GÖRE DÜZENLENME-
SİNİ ARZU EDER.

NASIL AŞACAĞIZ?

En acımasız vuruşları kendimize

yapmadan, irin bağlamış yaraları
deşmeden devrimci bir ruh yarata-
mayız. Devrimci olmanın, devrimci-
leşmenin COŞKU VE HAZZINI YA-
ŞAYARAK. Büyük bir yarış; kendin
ile büyük bir yarış içine girmelisin.

HERKES PARTİLİ OLMAYA
ÇALIŞMALIDIR.

PARTİLİ OLMAK YENİ İNSAN
SAVAŞINI KAZANMAKTIR.

Merhaba,

Size Tekirdağ 2 No'lu F Tipi'nden
yazıyorum.

Dışarıda bir yakınınız, tanıdığınız
hatta belki de siz saldırıya uğramış,
gaz, cop, tazyikli suya maruz kal-
mışsınızdır. Sokakta, herkesin gö-
zünün önünde yaşananları bir düşü-
nün, göz göre göre nasıl kurşunluyor,
çivili sopalarla işkence ediyorlar in-
sanlara. Bir de hapishane şartları-
nı, devletin doğrudan "düşman"
olarak gördüğü devrimci tutsak-
lara yapılanları düşünün.

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapis-
hane'de tutuklu bulunan arkadaşımız
Deniz Kabak, işkenceci nitelikleri
ile bilinen hapishane yönetici ve
personeli tarafından, hücre araması
sırasında yaşanan bir sorun bahane
edilerek işkencelerle kaldığı hücre-
den çıkarılmış ve eli kolu bağlı-ke-
lepçeli halde "süngerli hücre" de-
nilen işkence mekanına götü-
rülmüştür. Duvarları süngerle
kaplanmış, penceresi olmayan bu
hücrede fiziki ve psikolojik baskı-
ya maruz bırakılmıştır.

Deniz Kabak, 28 Haziran 2013'de
yaşanan bu saldırıdan beri tek kişi-
lik hücrede tutulmaktadır. Yaşanan
ağır saldırı ve işkencelere, baskıla-
ra karşı süresiz açlık grevine baş-
layan arkadaşımızın başına gelebi-
lecek her türlü olumsuzluktan ha-
pishane yöneticisi ve personeli ile bir-
likte Adalet Bakanlığı ile Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de
doğrudan sorumlu olacaktır.

Ülkemizde işkence, ellerinde cop
ve çivili sopalarla terör estiren kol-
luk kuvvetlerince sokaklardan evle-
re, işyerlerine kadar taşınmıştır artık.
Akşam haberleri açtığımızda bir
evin penceresinden içeri gaz bombası
atıldığını, kuytu bir köşede kıstırılan
genç bir kardeşimizin öldüresiye
dövüldüğünü görürüz. Bu gerçekler
göz önündeyken hapishanelerde iş-
kencenin olmadığını, sadece kafa-
larını kuma gömüp inkar etmeye ye-
minli kişiler söyleyebilir.

Gün olur üst aramasında, gün olur
hücre aramasında; gün olur ziyaret,
gün olur revir muayenesi esnasında
personel tarafından bilinçli olarak ya-
ratılan ya da tırmandırılan bir sorun,
saldırı ve işkencenin zemini haline
getirilir. Ve tıpkı dışarıda olduğu
gibi, dört bir yanı kameralarla dol-
durulmuş hapishanelerde de "gö-

rüntüler bulunamaz!" kameraların
görüş açısı dışında kalan yerlerde sü-
rer gider işkenceler! Savcılar, ha-
kimler; kör, sağır ve dilsizdir bunların
karşısında. Adliye'nin arşivinde bal-
ya balya "Kovuşturmaya yer ol-
madığına dair karar" vardır böy-
le!

İşkencecileri ve onları sahiple-
nenleri uyarıyoruz. Kimse elimizin,
kolumuzun bağlı olduğunu, bu zul-
me karşı tavırsız- tepkisiz kalacağı-
mızı düşünmesin. İşkenceci personel
ve hapishane yöneticileri derhal gö-
revden alınmalı ve haklarında so-
ruşturma açılmalıdır. Bakanlık, kad-
rolu işkencecilerini koruyup kul-
lanmaktan vazgeçmeli cezai soruş-
turma dışında ayrıca idari soruştur-
ma da acilen başlatılmalıdır. Arka-
daşımız derhal teklilerden alınıp
3'lü hücreye verilmelidir.

Siz bizim sesimizi duymaz ve du-
yurmazsanız ailelerimizden, arka-
daşlarımızdan başka kimse haberdar
olamaz yaşananlardan... Bu neden-
le işkenceye karşı insanlıktan yana ta-
raf olmanızı, sorgulamanızı ve ger-
çekleri duyurmanızı bekliyoruz...

KENAN GÜNYEL

TUTSAKLARDAN BASINA ÇAĞRI;
İşkenceye karşı insanlıktan yana taraf
olmanızı, sorgulamanızı ve gerçekleri

duyurmanızı bekliyoruz...

11 Ağustos
2013
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Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu’nun 30 Temmuz 2013
tarihinde Yunanistan Sakız Adası
yakınlarında tutsak edilen iki savaşçı
hakkında 3 Ağustos 2013 Tarih ve
414 No’lu açıklamasını yayınlıyo-
ruz.

Boşuna Sevinmeyin!
Bugün Olmadıysa Yarın
Mutlak Halk Düşmanı
Karargahlarınızı
Başınıza Yıkacağız!

Savaşçılarımızın tutsak edilme-
siyle birlikte faşist AKP yöneticileri
korkularını, şaşkınlıklarını, gizleye-
miyorlar. Açıklama üstüne açıklama
yapıyorlar. Yunan devletine teşekkür
üstüne teşekkür mesajı gönderiyorlar...
Ancak açıklama yapanların yüzlerinde
korku ve şaşkınlık hakim; “ucuz at-
lattık” diye sevinemiyorlar bile. Çün-
kü iki Cephe savaşçısını tutuklatarak,
hapse atarak, katlederek, bitirileme-
yeceğini biliyorlar. Cephe savaşçı-
larının halkın adaletini uygulamaktan
vazgeçmeyeceğini biliyorlar... 

Amerikan emperyalizmine, işbir-
likçi AKP iktidarına ve işbirlikçi Yu-
nanistan hükümetine hatırlatırız: 43
yıldır devrimci hareketi bitirmek için
operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar,
katliamlar yapılıyor. Kızıldere’den
bugüne nice operasyonlar, nice kat-
liamlar atlattık. Nice insanlarımızı
katlettiniz. F Tipi hücre hapishaneleri
devrimci hareketi bitirmek için yap-
tırdınız. 122 insanımızı şehit verdik...
Devrimcileri, devrimci mücadeleyi
bitiremediniz. Türkiye’de onlarca
ilde, Avrupa ülkelerinde “eş güdümlü”
operasyonlar yaptınız bitiremediniz...
Devrimci mücadele halka dayanır,
gücünü ve kaynağını halktan alır.
Baskı yasaları ile tutuklama terörü
ile onu engellemek mümkün olsaydı
şimdiye tek bir devrimci ayakta kal-
mazdı. Ama biz varız. Dünyanın her

tarafında karşınıza çıkacağız. Dev-
rimciler çıkıp hesap soracak. 

Savaşçılarımızın
Tutuklanmasında
Amerika’nın Payı Mı Var? 

Birçok aklı evvel, çok bilmiş “terör
uzmanları” hemen savaşçılarımızın
tutuklanmasında Amerika’nın rolünün
olduğu yorumunu yaptı. Öncelikle şu
iyi bilinmelidir: Biz devrimciyiz. Em-
peryalizme ve faşist düzene karşı sa-
vaşıyoruz. Emperyalizmin ve faşizmin
sömürü, yağma ve talan düzenini,
yerle bir etmek için savaşıyoruz. Hal-
kın iktidarını kurmak için savaşıyoruz.
Dünyanın her yerinde dostumuz da,
düşmanımız da var. Amerika düş-
manlarımızın en başındaki isimdir.
Partimiz DHKP-C de tüm emperya-
listlerin hedef listelerinin başlarındadır.
Emperyalistler bizim gibi devrimci
örgütlerin kendi hataları eksikleri ne-
deni ile açık verdiklerinde buldukları
fırsatları  kaçırmazlar. Savaşçılarımıza
ulaşmaları, tutsak etmeleri, hatta kat-
letmeleri en büyük arzularıdır. Biz
savaşımızı hep bu gerçeklik içinde
sürdürdük ve sürdürmekteyiz. Savaş-
çılarımızın yakalanmasında da bir
açık bulmuşsa Amerika başta olmak
üzere düşmanlarımızın hiçbirisi bunu
kaçırmak istemez. 
İşbirlikçi Yunanistan hükümetine

istihbaratı Amerika mı vermiştir?
Elbette mümkündür... Ama bunun
için Amerika’nın özel bir istihbarat
çalışması gerekmiyor... Dünyanın
dört bir yanındaki 270 Amerikan el-
çilik ve konsolosluklarının devrim-
cilere karşı işkence merkezi, katletme
karargahı, operasyon merkezi olarak
çalıştığı sır değildir. 

AMERİKA DÜNYA HALKLA-
RININ KATİLİDİR!

BİZİM ÜLKEMİZDEKİ HER
HÜKÜMETİN PATRONU AMERİ-
KA’DIR!

HALKIMIZA SIKILAN HER
KURŞUNUN ATILAN HER GAZ
BOMBASININ HALK ÇOCUKLA-
RININ BEYNİNE İNEN HER SO-
PANIN, HER YUMRUĞUN SAHİ-
Bİ AMERİKA’DIR!
İŞBİRLİKÇİ TEKELLER ÖNCE

AMERİKA’NIN  SONRA KENDİ
KASASINI DOLDURMAK İÇİN
HALKIMIZI İKİ KEZ İKİ KAT
FAZLA   SÖMÜRÜYOR. HALKI-
MIZA İKİ KAT FAZLA ZULÜM
UYGULUYOR. ÇÜNKÜ PATRON
AMERİKA’DIR. ÖNCE PATRONU
DOYURACAK SONRA KENDİNİ. 
İŞTE BU NEDENLE ANALA-

RIMIZIN HER DAMLA GÖZYA-
ŞININ, HER KATLİAMIN, HER
COPUN SORUMLUSU AMERİ-
KA’DIR. 

HÜKÜMETLER AMERİ-
KA’DAN İZİN ALMADAN TUVA-
LETE BİLE GİDEMEZ!
İŞTE BU NEDENLE AMERİ-

KA’YA KARŞI SAVAŞMAK MEŞ-
RUDUR! 

AMERİKA 45 YILDA 54 ÜL-
KEYİ İŞGAL ETMİŞ BİR KATİL-
DİR.

BİZ CEPHELİYİZ... 
BİZİM DE DÜNYANIN HER

YERİNDE DOSTLARIMIZ VE
DÜŞMANLARIMIZ VARDIR. 

EMPERYALİZME DEĞİL BİR
BOMBA, TAŞ ATAN BİLE SAY-
GIYA DEĞERDİR!

EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİ
YAPANLARI İSE KENDİ HALK-
LARI LANETLEYECEKTİR! 

İşbirlikçi Yunan Hükümeti
Amerika’ya ve Faşist AKP
İktidarına Yaranmak İçin
Göstermelik Operasyon
Şovları Yapıyor!

Basında ve TV’lerde Yunanis-
tan’daki mültecilerin barındığı Lavrion

Tüm Kurumları İle Yozlaşmış, 
Kendi Halkına Savaş Açmış Bir Devlete Karşı

Devrimci Şiddet Meşrudur İşkencecilere Öldürme
Özgürlüğü Verenler Bizim de Devrimci Adaleti

Uygulama Özgürlüğüne Sahip Olduğumuzu Unutmasınlar!

DEVRİMCİLİK DAYI’NIN YAŞAMINDA,88
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kampına operasyon yapıldığı haberleri
çıkmaktadır. Operasyon için de Partimiz
DHKP-C bahane edilmektedir. Tüm
dünyaya ilan ediyoruz: Lavrion kam-
pıyla hiçbir ilişkimiz yoktur. Adı geçen
kampta tek bir insanımız yoktur. 

Yapılan operasyon birincisi, işbir-
likçi Samaras Hükümeti’nin Amerika’ya
ve faşist AKP iktidarına yaranmak için
yapılmıştır. İkincisi ve daha da önemlisi
işbirlikçi Samaras hükümeti bu baha-
neyle Lavrion kampını boşaltıp yerini
emperyalist tekellere peşkeş çekerek
otel yaptırmak, tatil beldesi yaptırmak
istemektedir. Birleşmiş Milletler’in yıl-
lardır bu kampı kapatma kararı olduğunu
herkes bilir. Partimiz bahane edilerek
yapılan bu operasyonun partimizle
hiçbir ilgisinin olmadığını Yunanistan
halkına bildiririz. 

Neden Şaşırıyorsunuz
Halk Düşmanları? 

Halka zulmetmenin, halkı katlet-
menin,14 yaşındaki çocuklarımızın be-
yinlerini sokaklara akıtmanın, eli sopalı,
çivili, satırlı, palalı faşistleri halkın üze-
rine salmanın, bütün sokakları işken-
cehaneye çevirmenin, bütün halkı gaza
boğmanın hesabının sorulmayacağını
mı sanıyorsunuz? Bütün Türkiye’yi
gaz odasına çevirdiniz. Hak diyenin,
hukuk diyenin, adalet isteyenin kafasına
copu indiriyorsunuz. Hakkını arayan,
direnme hakkını kullanan halkımıza
sürek avı başlattınız. Şafak operasyon-
larının ardı arkası kesilmiyor. Her gün
onlarca insanımız en meşru hak talep-
lerinde bulunduğu için gözaltına alınıp
tutuklanıyor... Bu zulmün hesabının
sorulmayacağını mı sanıyorsunuz?

Zulmün Olduğu, Adaletin
Olmadığı Yerde
Halkın Adaleti Vardır!

Gezi Parkı’ndakilere saldırı ile baş-
layan olayların başından beri 5 kişi kat-
ledildi. Halk çocuklarının hayatı o kadar
ucuz mu? Hani bunların katilleri? Tu-
tuklanan tek bir kişi var mı? 

YOK!.. Katiller bizzat AKP iktidarı
tarafından korunuyor. Soruşturma izni
dahi verilmiyor...

5 kişinin hayati tehlikesi hala sürüyor.
12 kişinin gözü polislerin yakın mesa-
feden ateş etmesi sonucunda gaz bom-

bası fişekleriyle kör edildi. 12 insanı-
mızın gözü çıkartıldı, bu kadar ucuz
mu insan hayatı... Başbakan Erdoğan
katil polislerinin sırtını sıvazlayıp du-
ruyor. “Kahramanlık destanı yazdılar”
diye katil polislerine ikramiyeler dağı-
tıyor... Soruyoruz; sizin canınız o kadar
kıymetli, değerli de halk çocuklarının
canı can değil mi?  

1 kişinin dalağı alındı. 20 kişi beyin
travması geçirdi. 7 bin 832 kişi yaralandı.
60 kişi ağır yaralandı. 4900 kişi gözaltına
alındı ve gözaltında her türlü onur kırıcı
muameleye, işkencelere maruz kaldı
insanlarımız. 64 yaşında bir kadın
kızının yanında işkenceci polisleriniz
tarafından çırılçıplak soyularak arandı.
Bunları unutacak mıyız? Bunların he-
sabının sorulmayacağını mı sanıyor-
sunuz? Sadece son süreçte Ankara, İz-
mir, İstanbul gibi illerde 100’ün üzerinde
insanımız eylemlere katıldığı için tu-
tuklandı. Halkın üzerine 150 bin gaz
bombası atıldı. 3 bin ton kimyasal ka-
rıştırılmış su sıkıldı. Ve AKP, iktidarı
katilleri korurken, tüm şiddetiyle halka
karşı zulmünü sürdürüyor. 

AKP ve Devlet Tüm
Kurumlarıyla Yozlaşmıştır!
Kendi Halkına Karşı Savaş
Açan Faşist Devlete Karşı
Direnmek, Savaşmak
Meşrudur!
İşbirlikçi Yunan hükümeti tarafından

tutsak edilen savaşçılarımız ve ele ge-
çirilen silahlara bakarak faşist AKP ik-
tidarı komplo senaryoları yazıyor. Halka
karşı açtığı savaşa, faşist terörüne meş-
ruluk yaratmaya çalışıyor. 

Çabalarınız boşunadır halk düş-
manları. Komplo teorileriyle faşist te-
rörünüze meşruluk kazandıramazsınız.
Ele geçirilen silahları hiç abartmayın.
Onlar halkın adalet özlemidir. Komplo
teorilerinizle kimseyi kandıramazsınız. 

Halkımız adalete susamış. Ekmek,
adalet, özgürlük istediği için katletti-
ğiniz 5 insanımızın ailelerine gidin,
“Ne istiyorsunuz?” diye bir sorun.
Günlerdir ADALET İSTİYORUZ diye
feryad ediyorlar. Katletme emrini veren
Başbakan Erdoğan “5 kişi ölmüşse ne
var” diyor. Mısır’ı niye görmüyorsunuz
diyor. 

Bir devletin Başbakanı evladı kat-

ledilen analara böyle derse, Başbakan
katilleri korursa, mahkemeler katilleri
korur ve aklarsa o devletin tüm ku-
rumları çürümüştür. O devlet tüm ku-
rumlarıyla yozlaşmıştır. O devletten
artık adalet beklemek boşunadır. Tüm
kurumlarıyla yozlaşmış düzende halk
adaletsiz kalamayacağına göre, bu dü-
zene karşı her türlü şiddeti kullanmak
meşrudur. 

Şiddete Başvurmayı Biz
Tercih Etmedik! Devrimci
Şiddet Faşist Teröre Karşı,
Çürüyen Düzeninize Karşı
Halkın Adaletidir! 

AKP, halk düşmanı yasalarla, ka-
rarlarla polise, devrimcilere katletme
özgürlüğü tanıyor. Bunun asıl zararının
kendilerine olacağını bilmelidirler. Her
cinayetin, her katliamın bedeli daha
ağır biçimde ödetilecektir. Devrimci-
lerin şiddete başvurmasının nedeni fa-
şizmin terörüdür. İktidar, halkın mü-
cadelesini, devrimci mücadeleyi boğ-
mak için şiddete başvurduğu için, dev-
rimciler de şiddete başvuruyorlar. 

Terörün, zulmün kol gezdiği bir
ülkede silaha sarılmaktan doğal ne
olabilir? Hiç kimse, devrimciler şiddete
başvuruyor diye onları suçlayamaz.
Devrimcilerin şiddeti gelişigüzel bir
şiddet değildir. O, halkın adaletini
temsil ediyor, faşizmin terörüne
karşı halkın savunmasını temsil edi-
yor. Bu yüzden devrimcileri “terörist”
ilan edip halktan yalıtabileceklerini
sananlar hep yanıldılar, yine yanılı-
yorlar.

AKP iktidarı, çıkardığı yasalarla, po-
lise işkence yapma, insanları katletme
ve buna karşı yargılanmama, hesap ver-
meme özgürlüğü tanıyor. Zaten şimdiye
kadar göstermelik yargılamalar yapılı-
yordu. İşkence yaptığı için, onlarca in-
sanımızı katlettiği için ceza alan kaç
polis vardır? AKP göstermelik mahke-
meleri bile fazla buluyor. 

Bu durumda evladı katledilen ana-
lar, babalar ne yapacak? 14 yaşında
beyinleri asfaltlara akıtılan çocukları-
mızın aileleri ne yapacak? Eskişehir’de
Ali İsmail Korkmaz’ı döve döve iş-
kenceyle katlettiler. Kamera görüntüleri
kaybedildi. Göstermelik olarak göz-
altına alınan iki kişi serbest bırakıldı.
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Devlet katillerini böyle korursa halk
ne yapacak? İşte devrimciler bundan
dolayı halkın adaletidirler. Devrimciler
halkın adaletini uygulamak için silaha
başvurmak zorundadırlar. 

İşkenceciler, Katiller AKP’ye
Boşuna Güvenmeyin!
Halka Zulmetmekten,
İşkence Yapmaktan
Vaz Geçin!

Artık işkencecilerin cezalandırıl-
ması her zamankinden daha çok hak-
lılık ve meşruluk kazanmıştır.

Bilinmelidir ki, işkenceciler insan-
ları katletme özgürlüğünü kullandıkları
ölçüde, biz de devrimci adaleti uygu-
lama özgürlüğümüzü kullanacağız.

Sınıflar mücadelesinin böyle şe-
killenmesi, kimsenin tercihi değil, ta-
rihsel bir zorunluluktur. Zafere ulaş-
mak, bu tarihsel zorunluluğun gereğini
yapmakla mümkündür. Ülkemiz sı-
nıflar mücadelesinde “halkın adaleti”
kavramı böyle yerleşmiştir ve halkın
en önemli özlemlerinden birinin ifadesi
olmuştur.

“Adalet” olmayan yerde, “adalet”
kavramının hiçbir değer taşımadığı bir
ülkede olan bitenlere “dur” diyecek,
adaleti uygulayacak birilerinin olması
gerektiğine inanacaksınız. Biz devrim-
ciler bunu yapıyoruz. Bundan sonra
da eylemlerimizi aynen sürdürecek,
halkın adaletini sağlayacağız. 

Halkın İktidarı ve Halkın
Yönetimi İçin Savaşıyoruz!

Halka yasaklanan alanlar, izin ve-
rilmeyen gösteriler, yeni baskı tedbirleri,
işkenceler, 14-15 yaşında çocuklarımızın
kafalarına nişan alınarak vurulması,
gençlerimizin karanlık sokaklarda döve
döve, vura vura öldürülmesi hemen
her şey halkın mücadelesini boğmak
için iktidarın elinden gelen her şeyi
yaptığının göstergeleri... İşsizliğin, yok-
sulluğun, sefaletin kol gezdiği ülkede,
art arda patlayan zamlarıyla halk için
hayat çekilmez hale getirildi. AKP ik-
tidarı vurgunculuktan, halkın ve ülkenin
zenginliklerini yağmalamaktan, emek-
çileri iliklerine kadar soymaktan başka
bir şey düşünmüyor. Hak aramak suç
ilan edildi. Haksızlığa, adaletsizliğe,

sömürüye ve zulme karşı çıkan herkes
devletin terörüne maruz kalıyor. Bu
düzene karşı çıkmak, başkaldırmak te-
rörizm” sayılıyor ve devrimciler halka,
yıllardan beri yapıldığı gibi, “teröristler”
olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bu da
yetmedi, AKP şimdi de tüm halk,
terörist ilan ediyor. 

Ama artık kimse bu yalana inan-
mıyor. Terör uygulayanın bizzat devlet
olduğunu, teröristlerin de devletin ba-
şında oturduğunu, hemen herkes daha
iyi görüyor ve anlıyor. Oligarşinin
“terörizm” demagojisi, kendi yüzünü
gizlemek isteyen suçlunun tavrına
benziyor. Halka her türlü baskıyı, zul-
mü, işkenceyi reva görecek, her türlü
haklı istemi zorla bastıracak, hak ve
özgürlükleri rafa kaldıracak; sonra da
tüm bunlara karşı çıkanlar, mücadele
edenler “terörist” ilan edilecek. AKP
iktidarının yaptığı budur.  Oysa terörün
kaynağı devlettir, terörizme başvuran
da devletin kendisidir. MİT, polis,
gibi örgütlerle, ilerici, demokrat ay-
dınlara sanatçılara, avukatlara, genç-
lere, mühendislere, memurlara kom-
plolar kuran kimdir?

Karakollara, şubelere işkence tez-
gahlarını kuran ve çalıştıran kimdir?
Her türlü yasal mücadeleyi yasaklayan,
yürüyüş yapan insanlara cop ve kur-
şunlarla gazlarla saldıran kimdir?

Gece yarılarında şafak operasyon-
larında evleri, büroları, dernekleri,
sendikaları, öğrenci yurtlarına kadar
basan, saldırılar düzenleyen, halka so-
kak ortasında zulmü reva gören kim-
dir?

Bunlara daha onlarcasını ekleye-
biliriz. Ülkemizde devlet terörünün
sınırı yoktur. Ve faşizmin bu terörü,
on yıllardır artarak, eksilerek ama hiç
bitmeyerek sürüyor.

Partimiz Amaçlarını ve
Hedeflerini Hiçbir Zaman
Gizlememiştir!

AKP’nin dudağı uçuklayan söz-
cüleri korkularını bastırmak için tutsak
edilen savaşçılarımızın istihbaratını
bir ay öncesinden aldıklarını ve he-
deflerinin nereler olduğunu bildiklerini
açıklıyorlar. Bunu açıklarken de büyük
bir zafer kazanmış edasıyla yapıyorlar.
Korkularınızı böyle bastıramazsınız.

Hedeflerimizi, amacımızı hiçbir za-
man gizlemedik. Hedeflerimiz hiçbir
kuşkuya, hiçbir komplo teorilerine yer
vermeyecek kadar açık ve net olmuştur.
Parti Cephe’nin eylemlerini dost da,
düşman da bilir. EVET, HEDEFLE-
RİMİZİ HİÇ GİZLEMEDİK... 160
YIL ÖNCE  İLAN EDİLEN  MANİ-
FESTOYA BAĞLIYIZ... “VAROLAN
TOPLUMSAL DÜZENİ ZORLA YI-
KIP YERİNE YENİSİNİ KURACA-
ĞIZ” DİYE İLAN ETTİ  DEVRİM-
CİLER . “BİZ DÜŞÜNCELERİMİZİ
VE AMAÇLARIMIZI GİZLEMEYE
ASLA TENEZZÜL ETMEYİZ TAM
TERSİNE ALENEN İLAN EDERİZ”
demiştir... 

Biz de ilan ettik. HEDEFLERİMİZİ
BİLİYORLARMIŞ... Bu bir sır değildir.
Tekrar ilan ediyoruz: Halka karşı sa-
vaşın karargahlığını yapan faşizmin
tüm kurumları ve bu savaşta yer
alan tüm halk düşmanları hedefi-
mizdir. Bunları bilmeniz, ne bizim za-
ferimizi ne de sizin  yenilginizi  önle-
yebilir; çünkü bu hedefleri hangi yön-
temlerle ne zaman ve nasıl vuracağımızı
asla bilemezsiniz. Bilemeyeceksiniz.
Bunu gizli tutuyoruz. 

Gün Bizim Gece Bizim...
Mutlaka Yapacağız...
Ve Engel Olamayacaksınız!

AKP İKTİDARINA KARŞI SA-
VAŞMAK HERKESİN GÖREVİDİR.
Kentler, mahalle mahalle basılıyor,
aranıyor. Adeta işgal orduları gibi ha-
reket ediyorlar.Dernekler sendikalar
artık çalışamaz haldedir.

Savaşı başlatan biz değil, oligarşidir.
Tüm devrimciler, yurtseverler, emek-
çiler... iktidarın halka açtığı savaşa
karşı koymalı, birleşmeli ve mücadele
etmelidir. 

Kazanmak için Savaşmaktan
başka yolumuz yoktur.

Halka Zulmedenler, Halkla
Alay Edenler, Halkı
Aşağılayanlar! Halkın
Katliamı Emrini Verenler
Hedefimizdir!

BAŞTA BAŞBAKAN OLMAK
ÜZERE BAKANLAR KURULU’NU;
HALKA AÇILAN SAVAŞA ONAY
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VEREN MİLLETVEKİLLERİNİ;
AKP İKTİDARINA HİZMET EDEN
EMNİYET MÜDÜRLERİNİ, VALİ-
LERİ, POLİS ŞEFLERİNİ, ORDU
VE JANDARMA KOMUTANLA-
RINI VE DİĞER GÖREVLİLERİ;
UYARIYORUZ!

AKP’nin zevzek Genel Başkan
Yardımcısı HÜSEYİN ÇELİK ve
halka karşı savaşta Başbakan Erdo-
ğan’ın akıl hocası YALÇIN AKDO-
ĞAN’ı özellikle uyarıyoruz. Halk
düşmanlığından vazgeçin!.. Ağzınızı
her açtığınızda halklarımıza  hakaretler
tehditler yağdıran faşist Göbels artığı
bu iki zevzeği AYRICA VE AÇIKCA
uyarıyoruz.Halkımıza hakaret etmek-
ten halkımızı aşağılamaktan vazgeçin. 

Halka karşı açılan savaşa son verin!
HALKA SALDIRMAKTAN HALK
ÇOCUKLARININ BEYİNLERİNİ
SOKAKLARA AKITMAKTAN
VAZGEÇİN!

Aksi halde, siyasi tarihimizde de-
falarca kanıtlandığı gibi, halka karşı
işlenen suçlar cezasız kalmaz, kal-
mayacaktır. Hesap sorulduğunda, terör
edebiyatına sarılmayın! Cezalandırı-
lanın eşlerini, çocuklarını kullanmayın!
Katlettiğiniz, işkence yaptığınız, idam
fermanı çıkardığınız devrimcilerin ve
halktan insanlarında eşleri ve çocukları
olduğunu unutmayın!

Biz, insanların acı çektiği, çocuk-
ların yetim, eşlerin dul kaldığı, sömürü
ve zulmün kol gezdiği, emekçilerin
yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı
bir düzen için değil; insanların acıla-
rının son bulduğu, herkesin insanca
yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı,
hâk ve adalet duygularının karşılığını
bulduğu sosyalizm için savaşıyoruz.
Bu düzenin kurulmasına engel olan
herkesi aşıp  GEÇECEĞİZ. Milyon-
ların çıkarı bunu gerektiriyor.

Müslüman Halkımıza
Çağrımızdır! 

AKP’nin dinle imanla hiçbir ilgisi
yoktur. AKP tekellerin hizmetçisidir.
İşbirlikçisidir, uşağıdır. Yağma ve
talan iktidarıdır. İktidarını korumak
için yapamayacağı, satamayacağı hiç-
bir şey yoktur. Halkımızın dini inanç-
larını da iktidara geldiğinden beri
kullanmaktadır. Orta Doğu’da Ame-

rika’nın maşası olduğunu artık siz de
görün. Afganistan’dan Irak’a, Lib-
ya’dan Mısır’a, Tunus’a, Suriye’ye,
Afrika’ya Amerika’nın politikaları
açıktır. AKP bütün buralarda Ameri-
ka’nın uşaklığını yaptı. Yanı başımızda
Suriye halkının mezhep çatışmasıyla
birbirini kırmasının baş sorumlusu
AKP’dir. Şimdi AKP, iktidarını ko-
ruyabilmek için ülkemizde de inançlar
arası düşmanlığı körükleyerek halkları
birbirine düşmanlaştırıyor. Bu oyunlara
gelmeyin. Bugün Alevi, Sünni, Kürt,
Türk, Çerkez, Laz, Gürcü, Arap...
tüm halkımızın temel sorunu ekmek
adalet ve özgürlüktür. Bugün esas
mücadelemiz bunun içindir. AKP bu
mücadelenin önüne geçmek için halk-
lar arası düşmanlığı körüklüyor. Bu
oyuna sakın gelmeyin İnançlarınızı
AKP’nin yağma ve talan iktidarının
korunması için kullandırtmayın...

Bizim baş düşmanımız emperya-
listler ve onların işbirlikçisi iktidar-
lardır... 

Polisler, Halka Karşı Suç
İşlemekten Vazgeçin!

Size işkence yapma halka saldırma
emri verenlerin emirlerine uymayın!
Aksi halde, halkın adaletine hesap
vermekten kurtulamayacaksınız. 

Emir Verenler Bu Emri
Uygulayanlar

Dünyanın neresine giderseniz gidin,
sizi bulacak ve cezalandıracağız. Bu-
gün veya yarın halkın adaleti mutlaka
yakanıza yapışacak, dünya size dar
gelecektir!

Her gün dernekler, evler basıl-
makta, talan edilmekte, insanlar sor-
gusuz sualsiz götürülmekte, işkence-
den geçirilmekte ve tutuklanmaktadır.
Demokratik örgütler, toplumsal mu-
halefet odakları örgütsüzleştirilip sus-
turulmaya çalışılmaktadır. 

Faşist terörünüz cevapsız kalma-
yacaktır. Bütün çabalarınız boşunadır.
Ülkeyi yasaklar, baskılar ve terörle
yönetebileceğinizi sanıyorsanız ya-
nılıyorsunuz. Baskı ve terörünüz sizi
vuran silah olacaktır. toplumsal mu-
halefeti ezme, yok etme hesaplarınız
boşa çıkacaktır. Halka karşı işlenen
suçların hesabı mutlaka sorulacaktır.

Bizim emperyalizme karşı sava-
şımız, Bağımsız Türkiye’yi yaratana
kadar sürecektir.

ABD ülkemizdeki ekonomik, si-
yasi, askeri varlığına son vermeli,
tasını tarağını toplayarak defolup git-
melidir. Aksi halde, Türkiye’deki ajan-
larının, görevlilerinin ve işbirlikçile-
rinin cesetlerini toplamaya devam
edecektir.
İKİ SAVAŞÇIMIZ TUTUKLAN-

DI DİYE SEVİNMEYİN! TUTSAK
EDEREK, KATLEDEREK CEPHE-
LİLERİ BİTİREMEZSİNİZ. 

14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI-
MIZDAN 55 YAŞINDAKİ TORUN
TORBA SAHİBİ DEDELERİMİZE
KADAR SİZİNLE SAVAŞACAĞIZ!

HER CEPHELİ ÖNCE SAVAŞ-
ÇIDIR. BUNU AKLINIZA KAZI-
YIN! 

BU KUŞAK CEPHELİLERLE
SAVAŞACAKSINIZ!

GELECEK KUŞAK CEPHELİ-
LERLE DE SAVAŞMAYI GÖZE
ALACAKSINIZ. 

BİZ HAZIRIZ. AMA SİZİN ÖM-
RÜNÜZ VEFA ETMEYECEK 

BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ:
ŞİDDETİNİZE, DEVRİMCİ ŞİD-

DETLE KARŞILIK VERECEĞİZ!
EMPERYALİZME KARŞI BA-

ĞIMSIZLIK, FAŞİZME KARŞI DE-
MOKRASİ, SÖMÜRÜYE KARŞI
SOSYALİZM MÜCADELEMİZİ
ENGELLEYEMEZSİNİZ!

NOT1: Yakalanan iki devrimcinin
ve silahların Yunanistan ile hiçbir
ilgisi yoktur. Yunanistan sadece bir
geçiş yoludur. 

Ayrıca Lavrion kampında tek bir
insanımız tek bir odamız yoktur. Kamp
baskını tam bir şovdur. 

NOT2: Yunanistan’da basılan ve
işgal altında tutulan kurumlar ise on
yıllardır Türkiye faşizmine karşı mü-
cadelesini Yunan halkının dayanışması
ile sürdüren devrimcilerin kurumla-
rıdır. 

Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi
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Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu’nun 6 Ağustos 2013
Tarih ve 415 No’lu açıklamasıdır.

AKP, 5 Ağustos tarihinde
Silivri’de görülen “Erge-
nekon” davasında estirdiği
faşist terörüne gerekçe ola-
rak Partimizi göstermek-
tedir. Partimizin mahkeme
heyetine saldırı düzenleye-
ceğini, 30 Temmuz’da Sakız
Adası’nda tutsak edilen sa-
vaşçılarımızın ve ele geçi-
rilen silahların bu saldırı
planlarının bir parçası ol-
duğunu söylemektedir. 

YALANDIR! İFTİRADIR!
1- Örgütümüzün Ergenekon da-

vasına bakan mahkeme heyetine iliş-
kin hiçbir açıklaması,  tehdidi, eylem
planı yoktur. 

2- Yunanistan’ın Sakız Adası’nda
tutsak edilen savaşçılarımızın “Er-
genekon” davası ile hiçbir ilgisi yok-
tur... Devrimci Halk Kurtuluş Partisi
olarak 43 yıllık tarihimizde savaşı-
mızın amacı, hedefi açık ve nettir.

3- Ergenekon davası oligarşi içi
iktidar kavgasının sonucudur.... 

4- Ergenekon adı verilen davada
yargılananların büyük çoğunluğu oli-
garşik devletin kontrgerilla yapılan-
masıdır. Ömürleri halka karşı savaşta
devrimcileri katletmek, işkence yap-
mak, gözaltına almak, kaçırmak ve
kaybetmekle geçmiştir. Tescilli halk
düşmanlarıdır!

5- Bu davada yargılanan Veli Kü-
çük gibi halk düşmanı kontrgerillacılar
devrimcilerin hedefi olmuştur. Bu
halk düşmanları halkın adaletine he-
sap vermekten de asla kurtulamaya-
caklardır. 

6- “Ergenekon”
denilen şey; Ameri-
ka’nın Orta Doğu ve
Afrika’ya “Ilımlı İs-
lam” modeli olarak
yarattığı AKP’nin
Amerika’nın des-
teğiyle devleti ele
geçirmek için yaptığı
tasfiye operasyonudur. AKP, bu ope-
rasyonla iktidarına karşı çıkabilecek
devletin ordusundan polisine, yargı-
sından eğitimine tüm kurumlarındaki
“laikçi, milliyetçi, ulasalcı, Kemalist”
kadroları tasfiye etmiştir. Sadece
devlet kurumlarındakilerle de kal-
mamış bu anlayışların aydın, yazar,
gazeteci, politikacı, STÖ temsilcisi
gibi sivil uzantılarını da tasfiye et-
miştir. Sözde “laik, milliyetçi, ulusalcı,
kemalist” olan işbirlikçi oligarşik
devlet Amerika’nın “Ilımlı İslam”
porojesi olan işbirlikçi AKP tarafından
ele geçirilmiştir. Halk düşmanı AKP
de, kontrgerillacı Ergenekoncular da
devrimcilerin hedefidir...

7- AKP, Ergenekoncularla yaptığı
savaşta faşist terörünü meşrulaştırmak
için örgütümüzü gerekçe yapmaktadır.
Örgütümüz tehdit etmez, yapar. Halk
düşmanlarını cezalandırmadan önce
halka ve devrimcilere karşı işlediği
suçlardan dolayı uyarmıştır. AKP’ye
son uyarımızın, “Ergenekon” dava-
sıyla hiçbir ilgisi yoktur. Uyarılarımız
her zaman açık ve net olmuştur. 

3 Ağustos tarih ve 414 sayılı
açıklamamızdaki uyarımızı bu ve-
sileyle bir kez daha tekrarlıyoruz:  

“HALKA ZULMEDENLER,
HALKLA ALAY EDENLER, HAL-
KI AŞAĞILAYANLAR HALKIN
KATLİAM EMRİNİ VERENLER
HEDEFİMİZDİR!

BAŞTA BAŞBAKAN  OLMAK
ÜZERE BAKANLAR KURULU’NU;
HALKA AÇILAN SAVAŞA ONAY VE-

REN MİLLETVEKİL-
LERİNİ; AKP İKTİDARINA HİZMET
EDEN EMNİYET MÜDÜRLERİNİ,
VALİLERİ, POLİS ŞEFLERİNİ,
ORDU VE JANDARMA KOMUTAN-
LARINI VE DİĞER GÖREVLİLERİ;
UYARIYORUZ!

AKP’nin zevzek Genel Başkan
Yardımcısı HÜSEYİN ÇELİK ve
halka karşı savaşta Başbakan Erdo-
ğan’ın akıl hocası YALÇIN AKDO-
ĞAN’ı özellikle uyarıyoruz. Halk
düşmanlığından vazgeçin!.. Ağzınızı
her açtığınızda halkımıza hakaretler
tehditler  yağdıran faşist Göbels
artığı bu iki  zevzeği  açıkca uyarı-
yoruz.

Halka karşı açılan savaşa son
verin! HALKA SALDIRMAKTAN
HALK ÇOCUKLARININ BEYİNLE-
RİNİ SOKAKLARA AKITMAKTAN
VAZGEÇİN!

Aksi halde, siyasi tarihimizde de-
falarca kanıtlandığı gibi, halka karşı
işlenen suçlar cezasız kalmaz, kal-
mayacaktır.”

Yalancı, iftiracı AKP bu açıkla-
mamızı 5 Ağustos’ta Silivri’de gö-
rülen “Ergenekon” davasında estirdiği
teröre gerekçe yaparak yalan ve ifti-
ralarına devam etmiştir.

AKP, halka karşı işlediği suçların
ve Partimize yönelik yalan ve iftira-
larının hesabını verecektir! 

Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi

Halkımıza Duyurulur!
AKP, Müfteri ve yalancıdır! AKP,

Faşist Terörünü Partimize İftira Atarak 
Örtmeye Çalışıyor!
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"Hiçbir özgür tutsağımızı zulmün
elinde bırakmayacağız, her türlü yol-
yöntemle düşmanın elinden alacağız"
diyen Halk Cepheliler bu iddiayla
en başta hasta olan devrimci tutsaklar
için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Devletin faşist yüzünü en net
gösterdiği yerler olan hapishane-
lerde, kendi yasalarını bile hiçe
sayarak nasıl tutsaklarımızı ÖL-
DÜRMEK istediğini biliyor, gö-
rüyor, duyuyoruz diyerek tüm hal-
kın bunu görmesini, duymasını,
istiyorlar. 

İstanbul 1 Mayıs Mahalle-
si’nde 31 Temmuz tarihinde kanser
hastası devrimci tutsak Kemal
Avcı’nın serbest bırakılması için
afişler asıldı. Afişlerin yanı sıra
duvarlara ‘Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın’, ‘Kanser Hastası Kemal
Avcı Serbest Bırakılsın’ yazılama-
ları da yapıldı.

Yazılamalar esnasında halka
Kemal Avcı’nın devletin kendi ya-
salarına rağmen özellikle serbest
bırakılmadığı da anlatıldı.

İstanbul Gazi Mahallesi'nin
en işlek caddesi olan Dörtyol’a
30 Temmuz günü Kemal Avcı’nın

fotoğrafının olduğu “Kanser Hastası
Devrimci Tutsak Kemal Avcı Serbest
Bırakılsın” Gazi Halk Cephesi imzalı

10 metrelik bir pankart asıldı. Halkın
pankart’a ilgisi yoğun oldu.

İstanbul, Sarıgazi’de 3 Ağustos
günü Kemal Avcı için İnönü Ma-
hallesi, Atatürk Mahallesi ve De-
mokrasi Caddesi’nde birçok yere
yazılama yapıldı.

Hatay’da 1 Ağustos günü iki
Halk Cepheli tarafından; Armutlu
Kemancı Kafe çevresi ve Mehmet
Yeloğlu Köprüsü’nde Kemal Av-
cı’nın serbest bırakılması gerektiğini
anlatan afişleri astılar. 

Ankara'da ise Halk Cepheliler
AKP il binasına yürüyüş yaptı. Her
Cuma günü saat 18.00'de Yüksel
Caddesi’nde hasta tutsak Kemal
Avcı'ya özgürlük talebiyle yapılan
eylemde, bu kez Yüksel Cadde-
si’nden AKP il binası önüne yürüyüş
yapıldı.

Yürüyüşü sivil polis ablukası ara-
sında attıkları sloganlarla gerçek-
leştiren Halk Cepheliler AKP il binası
önünde ise bir yığın çevik kuvvet
polisi ve TOMA’yla karşılandılar.
Eylem, atılan sloganların ardından
Sincan F Tipi Hapishanesi özgür
tutsaklarının gönderdiği mektubun
okunmasıyla sonlandırıldı.

Faşizm ve Onu Yaratan Bu Düzen
İçeride ve Dışarıda Hastalıklarımızın
ve Ölümlerimizin Temel Nedenidir!

Zulmün Elinden Kemal Avcı'yı da Alacağız!
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Genel-iş Genel Merkez Yöneti-
cileri patron sendikacılarıdır. İstanbul
Şişli Belediyesi’nde bu yapıyı yıkmak
için bunlarla savaştık! 

Genel-İş CHP’nin arka bahçesi
olarak görülüyor. 

Genel Merkez yöneticileri
CHP’nin hizmetindedir. CHP tara-
fından atanmış yöneticilerdir. Bu yö-
neticiler CHP’li belediyelere karşı
işçilerin haklarını koruyabilirler mi? 

İşçilerin hakları için grev yapa-
bilirler mi? Yapamazlar, nitekim
İzmir İzelman ve İzenerji’de yap-
mamışlardır. 10 bin işçinin toplu söz-
leşmesini 12 Eylül’ün faşist kurumu
Yüksek Hakemler Kurulu’na havale
etmişlerdir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi bün-
yesindeki İZELMAN ve İZENERJİ
şirketlerinde çalışan yaklaşık on bin
işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde
anlaşma sağlanamaması üzerine, 26
Temmuz 2013 günü için grev kararı
aldı. Ancak işverenin Yüksek Hakem
Kuruluna başvurusu sonucu, Genel-
İş ile Büyükşehir Belediyesi arasında
toplu sözleşme imzalandı.  Yüksek
Hakem Kurulunun toplu sözleşme ve
grev hakkını gasp etmesi sonucu
İZELMAN‘da çalışan 6 bin işçi greve
çıkamadı, sendika-işveren ortaklığı
ile başlamadan bitirildi. 

Sözleşmeyi imzalayarak grevi bi-
tiren Genel-İş Sendikası’na işçilerden
ve şube başkanlarından tepki geldi.
Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
Taner Şanlı, DİSK Genel Başkanı
Kani Beko ve DİSK Ege Bölge Tem-
silcisi Memiş Sarı’nın grev alanına
gelmemesine tepki olarak istifa etti.
İşçiler bu sonuçtan sorumlu tuttukları
Genel-İş Sendikası yöneticilerine ve
DİSK’e, toplu sözleşme sürecindeki
yasal prosedürleri yerine getirme-
dikleri için tepki gösterdiler. 

Sendika yöneticileri ise, tam bir
suç bastırma tavrı içinde, hataları
birbirinin üstüne attılar.  

DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
sendikanın sorumsuzluğuna tepki
gösteren şube başkanlarına ve yöne-
ticilerine saldırarak suç bastırmaya
çalışıyor.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası
1 Nolu Şube Başkanı Fikret Ocak,
grev ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi
ile yapılan anlaşma için “Gerek DİSK
Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı,
gerekse DİSK Genel Başkanı Kani
Beko’nun her şeyden haberi vardı”
dedi.

Kendisini ‘gizli çalışma’ yapmakla
suçlayan Beko’nun sözlerine tepki
gösteren Ocak, toplu sözleşme süreci
boyunca yapılan her toplantıyı so-
nuçlarıyla birlikte sendika üst yöne-
timi ve işçilerle paylaştıklarını söyledi
Ocak sözlerine şöyle devam etti: “İş-
verenin yüksek hakem kuruluna baş-
vurduğunu bunun üzerine ardından
genel merkez genel yönetiminin de
itiraz ettiğini herkesle paylaştık.
Grevde dahil olmak üzere YHK’ya
yapılan bütün başvuru ve yazışmalar
genel merkez tarafından yapılır.
Üyelerimize ve basına yaptığımız
açıklamalarda YHK’ya güvenmedi-
ğimizi söylerken, bu başvuruyu yapan
işvereni de kınamıştık. YHK’da alınan
kararda mevcut iki sendika üyesinin

DDİSK/Genel-İş Genel Merkez Yöneticileri İzmir İzelman
ve İzenerji’de 10 Bin İşçinin Toplu Sözleşmesini Sattı!

Cafer Konca Remzi ÇalışkanHüseyin YamanKani Beko

İşte Devrimci İşçi Hareketi Bu Patron
Sendikacılığına Karşı Savaşıyor!

 İşçiler! Sendikalar
Bizimdir! Sendikalarımızı
Patronlar Adına Sendikacılık
Yapan Sendika Ağalarına
Bırakmayalım!
Sendikalarımızı Biz
Yönetelim!

 Patronlarla Kol Kola
Giren Sendika Ağalarına İzin
Vermeyelim!

 Sendika Yönetimlerindeki
Çürümeye Karşı Savaşalım!

 Devrimci İşçi Hareketi
Etrafında Birleşip Devrimci
Sendikacılığı Örgütleyelim! 

 Kahrolsun Uzlaşmacı
Sendikacılık! Yaşasın
Devrimci Sınıf Sendikacılığı!
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şerhi bulunmaktadır. Alınan kararın
hukuksuz ve grevin önünü kesmek
için yapıldığı muhalefet şerhinde be-
lirtilmiştir. Bizler 1 nolu şube olarak
görüşmeler başladığından itibaren
kararlı durduk ve bunu her toplantıda,
yaptığımız görüşmelerde gösterdik.”

İşçiden Yana Bir 
Sendikacı, Patron İle 
Arasının Açıldığına 
Üzülebilir Mi?

Grev kararını desteklemek için
iş durdurma eylemi yapan Şube Baş-
kanlarını “Patronla aramızı açtılar”
diye suçlayan bir sendika Genel Baş-
kanı düşünün... İşverenle kol kola
girip kendi işçilerini ve sendikacılarını
suçlayan bu sendikacı işçiden yana
olabilir mi? Onlar işçinin değil, sen-
dikalardaki patronların temsilcileridir. 

DİSK Genel Başkanı Beko, Ge-
nel-İş 2 ve 3 Nolu Şube başkanlarını
eylem yaparak Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aralarını
açmakla, ipleri koparmakla ve daha
da ileri giderek görüşmelerin tıkan-
masına neden olmakla suçladı. 

Bu da yetmedi gece yapılan ‘oto-
büs eylemi’ hakkında ‘haberim yoktu’
diye yalan söyledi.

Neymiş, Aziz Kocaoğlu çok sert
tepki göstermişmiş... Üzüntüye, si-
teme bakın! O zaman sen daha sert
göstermeliydin. Yüzünü patrona değil
işçilere dönseydin...

Genel-İş Sendikası yönetiminin
de, Genel Başkan Beko’nun da, Ege
Bölge Temsilciliği’nin de eylemden
“haberimiz yoktu” demesinde hiçbir
inandırıcılık ve samimiyet yoktur.
Hepsi haberdardır. Otobüs şoförlerinin
iş durdurma eyleminden hemen sonra,
Genel Başkan Kani Beko, şube baş-
kan ve yöneticileri ile yaptığı top-
lantıda, uzun uzun kendisinin Anka-
ra’da bazı görüşmeler yaptığını an-
latıyor. Ankara’da, şube başkanla-
rından ve işçilerden habersiz yapılan
bu görüşmelerin iç yüzü, YHK ka-
rarlarının yazılı hali ele geçtiğinde
anlaşılıyor.  YHK karar tarihinin ey-
lemin yapıldığı gün olan 24 Temmuz
tarihi olduğu görülüyor.  Bu ne de-
mektir? Bu, YHK kararı eylemden

önce alındı, sözleşme eylemden önce
imzalandı demektir. Gündüz YHK
grevi bitirmiş eylem ise gece yapıl-
mıştır. Bunun sorumlusu sözleşmeyi
gizli imzalayanlardır.

Genel-İş Genel Başkanı 
Değil, Belediye Başkanının
Memuru

DİSK Genel Başkanı Beko, yap-
tığı açıklamada, özellikle, sendika
seçimlerinde karşısında yer alan 1
Nolu Şube başkanı Fikret Ocak’ı,
yönetimi ile birlikte planlı şekilde
süreci baltalamakla suçlayarak şu
ibretlik sözleri söylüyordu: “Görüş-
meler sürerken gece eylem kararı
alınmış. İzmir’de olmadığım için ge-
nel merkez yöneticilerini orada bı-
rakıp Ankara’ya gitmiştim. Hemen
DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’yı
aradım. O da ‘haberim yok’ dedi.
Görüşmeler devam ederken eylem
olur mu? İşte böyle bir zamanda
maalesef oldu. Gece saat 22:00’dan
sonra otobüsler hatlardan çekildi.
Sonra Başkan Kocaoğlu ile çok sert

bir diyalog sürecine girdik. Bana
hak etmediğim şeyler söyledi. İz-
mir’de adam gibi sendikacılık yap-
tım. Şimdi bir İzmirli olarak Anka-
ra’da kenti temsil ediyorum. Başkan
bana güvenmedi. Aziz Kocaoğlu’nun
bazı şeyleri düşünmesi lazımdı” 

Bir işverenin, bir patronun karşı-
sında sınıf ve kitle sendikacılığını
savunduğunu söyleyen bir sendika-
cının düştüğü duruma bakın... Toplu
sözleşme masasında işveren sendika
yetkilisini azarlayıp, aşağılayabiliyor.
“Hak etmediği!”  sözler söyleyebili-
yor. Buna müsade eden, bu zemini
hazırlayan ve Kocaoğlu’na cesaret
veren DİSK Genel Başkanı Beko’dur.
Kendi kabahatlerini örtmek için de
sağa sola saldırmaya başlamıştır.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
CHP’li Kocaoğlu ile Kani Beko ara-
sındaki ilişki ahbaplık ilişkisi değildir.
Biri belediye başkanı yani patrondur.
Diğeri Genel-İş Genel Başkanı. On-
binlerce işçinin temsilcisidir. Bu ko-
numda olan biri nasıl “Başkan bana
güvenmedi” diyebilir. Bir patronun

Bir işçinin anlatımlarından aktarı-
yoruz. Gelişmeleri şöyle anlattı:  İz-
mir'de Büyükşehir Belediyesine bağlı
iki ayrı yerde İzelman ve İzenerji’de
grev kararı alındı. İzelman yasa gereği
grev yasağı kapsamında. Fakat fiilen
grev yapmak mümkündür. Ayrıca İze-
nerji grev yasağı kapsamında değildir.
İzmir Belediye Başkanlığı Yüksek
Hakem Kuruluna başvurmuş. Hakem
kurulu da hem Genel-İş’e hem de
DİSK'e yapılan bavşuruyu iletmiş ve
DİSK’ten bir uzman da YHK toplan-
tısına katılmış. hakem kurulu 24 Tem-
muzda belediyenin başvurusun de-
ğerlendirerek belediyenin teklifinin
yarım puan üstünde toplusözleşmeyi
bağlamış. Toplantıya katılan DİSK
uzmanı da DİSK Başkanı ve Genel-
İş Genel Başkanı Kani Beko ve diğer
yöneticelere telefonla durumu bildir-
miş. Cep telefonlarına mesaj çekmiş.
Böyle olduğu halde Kani Beko 25
Temmuz’da yaptığı basın açıklama-
sında greve çıkılacağını bir kez daha
ilan etmiş. (Tam bir sahtekarlık. Her

şey bitmiş. Anlaşma yapılmış ama iş-
çiler böyle kandırılıyor.) 25 Temmuz
akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi
grevin olmayacağını, sözleşmenin
bağlandığını ilan etmiş. Ardından Kani
Beko aynı şekilde açıklama yapmış.
Gecede işçiler sendikayı basmışlar.
Kendilerine yalan söylendiği ve İzenerji,
YHK’nın görev alanına girmediği halde
İzenerji’de de sözleşme hakem kuru-
lunda bağlandığı için sendikayı bas-
mışlar. Genel Merkez Yöneticisi Cafer
Konca işçiler tarafından dövülmüş.
Kani Beko bir odaya kendini kilit-
lemiş. Polis çağrılmış. İşçiler ondan
sonra sendika binasını tahrip etmişler. 

Şu sendikaların düşürüldüğü hallere
bakın. Bir sendikanın Genel Başkanı,
DİSK’in Genel Başkanı kendini işçi-
lerden polislere korutuyor. Bu sendi-
kacılık bitmiştir. 

İşçiler Sendikalarımıza sahip çı-
kalım. Bunların bir fiskelik işi var...
Bunlar işçilerin değil, patronların sen-
dikacısıdır. Sendikalarımızı kendimiz
yönetelim. 

Bir işçinin nasıl satıldıklarına ilişkin anlatımından 
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sendika başkanına güvenmesi ne de-
mektir? 

İşveren sendikacıya, sendikacı iş-
verene neden güvensin? Çıkarları bir-
birine zıt olan iki taraf vardır ortada.
Beko’nun tarafı işçilerin tarafı Koca-
oğlu’nun tarafı işverenlerin tarafıdır.
Beko’nun konuşmalarına bakarsanız,
Beko işçilerin temsilcisi değil de Aziz
Kocaoğlu’nun memurudur. 

Patronla Sendikacının 
Kol Kola Olduğu Anlayış 
Düzen Sendikacılığıdır

Kocaoğlu, ‘kapsam dışı’ olarak
maaş alan 650 yandaşını, halk ara-
sındaki deyim ile A Takımı’nı işe
alan taşeron şirketlere ihale kazan-
dıran emek hırsızıdır. Kocaoğlu, işçi
dostu maskesi takan bir sahtekardır.
Lafa gelince “Emekçilerin sendika-
larda örgütlenmesinin ve toplu söz-
leşme yapılmasının vazgeçilmez bir
hak olduğunu“ söyler ama diğer

yandan da sendikacıların prosedür
açıklarını yakalayarak YHK’ya baş-
vurup grevi bitiren işçi düşmanıdır.
Kani Beko’nun “Adam gibi sendi-
kacılık yaptım” dediği sendikacılık
Kocaoğlu gibilerle işçilerden gizli
sözleşme imzalamak mıdır? 

İşte bizim PATRON SENDİKA-
CILIĞI dediğimiz tam da budur.
CHP’li belediye başkanları, CHP’li
sendika yöneticileriyle kolkola... Böy-
le sendikacılık olmaz! Bu sendika-
cılığın doğasına aykırıdır. Bu sendi-
kacılık işçilerin haklarını savunabilir
mi? Elbette ki hayır!  

Bu sendikacılığın sarı sendikacı-
lıktan farkı yoktur. İşçileri satarlar. 

Bu sendikacılık uzlaşmacı sendi-
kacılıktır. Bu sendikacılık işçilerin
mücadelesini yükseltmek şöyle dur-
sun tam tersine önüne set oluşturur.
Bu sendikal anlayış işçi sınıfının
mücadelesinin önündeki en büyük
engeldir. İZELMAN’da da böyle ol-
muştur. 

Beko, CHP’li Patron ile el ele
verip, toplu sözleşmeyi imzaladı. İş
durdurma eylemi yaparak işveren ile
arasını açan sendika şubelerini ola-
ğanüstü kongreye götürmek için ha-
rekete geçti. Yani intikam operasyonu
başlattı. Dilinden sınıf ve kitle sen-
dikacılığını düşürmeyen Kani Be-
ko’nun sendikacılıktan anladığı budur.
Beko’nun sınıf ve kitle sendikacılığı
sadece laftadır.

Genel-İş Genel Merkez Yöneti-
cileri, Şişli 3 No’lu Şube Olağanüstü
Genel Kurulunda işçilerin listesinin
karşısında patronun, yani Mustafa
Sarıgül’ün listesi için çalıştılar. Seçim
sandıklarında hile yaparak patronların
listesini kazandırdılar. Bunlar pat-
ronlarla işbirliği yaparak işçileri satan
sendikacılardır! Bu anlayış, işçi sen-
dikacılığı değil patron sendikacılığıdır.
Patron ve sendikacının kol kola girip
işçilere karşı birleştiği sendikal anlayış
düzen sendikacılığıdır. 

KESK’li Tutsak Aileleri ve Kamu Emekçiler
Cephesi, 4 Ağustos günü, ‘KESK’li Tutsaklar Ser-
best Bırakılsın’ talebiyle Taksim Galatasaray Lisesi
önünde bir araya gelip oturma eylemi yaptı.
‘KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, Direne Direne Kazanacağız’
sloganlarıyla tutsak arkadaşlarını selamladılar.
Yarım saat süren oturma eylemi boyunca sık sık
sloganlar atılırken, hep beraber marşlar söylendi.

Eylemde Eğitim-Sen 7 No’lu Şube üyesi Ali
Çam bir açıklama yaptı. Hiçbir saldırı karşısında
yılmayacaklarını ifade eden Çam, tutsak kamu
emekçilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Tutsak devrimci memurların aileleri, Ankara
Yüksel Caddesi’nde 3 Ağustos günü "Kamu Emekçi-
si Cephesi" ve "KESK’li Tutsak Aileleri" pankartları
açarak eylemlerini bu haftada sürdürdüler. 25
kişinin katıldığı eylemde, 31 Temmuz’da serbest
kalan Ankara Eğitim-Sen 1 No’lu Şube yönetici-
lerinden Acun Karadağ konuştu. Oturma eyleminin
ardından tüm KESK’li tutsaklar serbest bırakılıncaya
kadar bu meydanda olunacağı vurgulandı. Eylemde
ayrıca 26 Ağustos’ta, Malatya’da görülecek du-
ruşmaya çağrı yapıldı. 

Gezi Parkı direnişlerinin ardından yapılmaya başlanan di-
renişlerden biri de Ankara Yüzüncü Yıl Bölgesi’nde yapıldı. 4
Ağustos günü İzci Parkı'nda düzenlenen forumun gündemi
ODTÜ'nün içerisinden geçmesi planlanan ve Balgat ile Yüzüncü
Yıl'ı ikiye ayırması öngörülen yol projesiydi. Devrimci Mü-
cadelede Mühendis Mimarlar'ın da katıldığı forumda yol projesi
ve bölgedeki kentsel dönüşüm saldırısı birçok açıdan değer-
lendirildi ve bu süreçte nasıl bir mücadele örülebileceği üzerine
konuşmalar yapıldı. Halkın Mühendis ve Mimarları bu yol
projesine cepheden karşı çıkılması gerektiğine, kapitalizmle
uzlaşmanın olmayacağına, kapitalizme karşı ancak mücadeleyle
sonuç alınabileceğine, yol projesi kadar burada kentsel dönüşüm
talanının da çok önemli bir saldırı olduğuna da dikkat çektiler.

Mahalle halkının, ODTÜ'lü öğrenci ve akademisyenlerin
dâhil 50 kişinin katıldığı ve 2 saat süren forum haftalık planın
çıkarılması ve yol projesine dair rapor hazırlanması için bir
ekibin oluşturulmasıyla beraber sonlandırıldı. Forumun ardından
30 kişilik bir grupla ODTÜ içerisinden geçmesi planlanan yol
güzergâhı üzerinde incelemeler yapıldı. Ayrıca burada kesilmesi
planlanan ağaçlara kızıl kurdeleler bağlanarak sayım yapıldı.
Eskişehir Yolu tarafındaki çitlere "Rantın Yoluna Dur de! 40.000
Araç Geçmesine İzin Verme!" yazılı pankart asılarak eylem
sonlandırıldı.

DMMM'ler ODTÜ'den Geçirilmeye
Çalışılan Yol İle İlgili Halk Toplantısındaydı

RANTIN YOLUNA DUR DE! 40.000 ARAÇ
GEÇMESİNE İZİN VERME!"

Anlaşma Masalarında Değil, 
Kavganın Meydanlarında Haklarını Aradılar!

TUTSAK DÜŞTÜLER!
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4 aylık maaşlarını, kıdem ve ihbar
tazminatlarını alabilmek için aylardır
direnen Kazova Tekstil işçileri, 31
Temmuz günü Şişli’de yürüyüş yap-
tı.

Yürüyüş öncesi Saat 12.00'de
DİSK eski Başkanı şimdi milletvekili
olan Süleyman Çelebi çadıra uğra-
yarak ziyarette bulundu. Direniş hak-
kında bilgi aldı.

Saat 13.00’te Şişli Camisi önün-
de bir araya gelen işçiler, “Emeğimizi,
Alın Terimizi Gasp Eden Patronları-
mız Somuncu Ailesi’nden Haklarımızı
Alana Kadar Açlık Grevindeyiz” ya-
zılı pankartı açıp, önlüklerini giyerek
Bomonti'deki fabrika önüne kurduk-
ları direniş çadırına kadar yürüdüler.
“Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz”,
“Yaşasın Kazova Direnişimiz”, “İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Hak-
kımızı Ümit Somuncu'ya Yedirme-
yiz”sloganları eşliğinde fabrikanın
önüne gelindiğinde basın açıklaması
yapıldı. Açıklamada; “Patronları olan
Somuncu ailesinin sözde müslüman
geçinerek, iftar çadırlarında yemek da-
ğıttıklarını, Mavi Marmara gemisiy-
le Gazze'ye yardım şovları yaptıkla-
rına değinerek, bizlerden çaldıklarıyla
servetlerine servet katıp, lüks ya-
şamlarından ödün vermeyen Ümit So-
muncu ve oğlu Mustafa Umut So-
muncu'dan haklarını alıncaya kadar
mücadelelerini sürdüreceklerini vur-
guladılar.

Ayrıca geçen hafta yabancı bir ip-
lik marka adına haciz tespiti yapmak

için fabrikaya gelen avukat Ömer Du-
rak'ın dün sabah 06.00'da bir otobüs
dolusu çevik kuvvet ve sivil polisle
yangın merdiveninden çıkarak 3. kat-
tan demirleri kırarak içeri girmesine
de değinerek “Kendisinin Umut So-
muncu'yla işbirliği içinde olduğunu
düşünüyoruz. Kendileri bizleri böy-
le yıldıracaklarını sanıyorlarsa yanı-
lıyorlar”denildi. Açıklamanın ardın-
dan atılan sloganlarla eylem sonlan-
dırıldı.

Kazova Direnişinde 100. Gün
Kazova Trikotaj işçileri direniş-

lerinin 100. gününü, desteğe gelen-
lerle birlikte geçirdi. Kazova işçile-
rinin yüzüncü gününe; direnişteki
MNG ve Yurtiçi Kargo işçileri, dire-
nişteki Bölge Hastanesi işçisi Esin
Ulaşan, Türkan Albayrak, Beltaş iş-
çileri, Şişli Belediye işçileri, Grup
Emeğe Ezgi, Grup Ötekiler, Hakan
Yeşilyurt, Şişli Merkez Forumu, Ta-
tavla Forumu, Abbasağa Foru-
mu’ndan birçok insan katıldı. Coşkulu
mesajların verildiği programda, Ka-
zova işçilerinin mücadeleye yeni de-
neyimler kattığı ve mücadeleden ka-
zanarak çıkacağı belirtildi. 

Fabrika önünde yapılan program-
da, Kazova işçisi Aynur Aydemir kı-
saca Kazova işçilerinin işten atılma ve
mücadele sürecini anlattı. 

Ardından Paşabahçe Hastane-
si’nde işten atıldıktan sonra direnişe
geçen ve direnişini kazanımla so-
nuçlandıran Türkan Albayrak, Koza-

va işçilerinin mücadelesini destekle-
yen bir konuşma yaptı. Kazova işçi-
lerinin yeni arayışlar ve mücadele bi-
çimleriyle yoluna devam ettiğini be-
lirtti.

Sarıgazi’de Bölge Hastanesi’nde
çalışırken işten atılan ve tazminatını
alabilmek için direnişe geçen Esin
Ulaşan da kısa bir konuşmayla mü-
cadelesini anlattı ve Kazova işçileri-
nin kazanacağına olan inancını dile
getirdi. 

Ardından Grup Emeğe Ezgi Ka-
zova işçilerinin uzun ve zorlu bir mü-
cadele verdiğini ve kararlılıkla yol-
larına devam ettiklerini belirterek
söyledikleri ezgiler ve marşlarla Ka-
zova işçileriyle dayanışma duygula-
rını dile getirdi. 

Kazova işçilerini direnişteki MNG
Kargo ve Yurtiçi Kargo işçileri de yal-
nız bırakmadı. Direnişteki işçiler adı-
na Nakliyat-İş Sendikası olarak Ka-
zova işçileriyle ziyaretler yaparak
dayanışma içinde olmaya gayret gös-
terdikleri belirtilerek, işçi sınıfının ka-
rarlı mücadele örneklerinden birini or-
taya koyan Kazova işçilerinin müca-
deleyi kazanımla sona erdirecekleri
dile getirildi.

Kazova işçilerinin mücadelesinin
hukuksal süreci hakkında ÇHD üye-
si Av. Süleyman Gökten kısa bir bil-
gi vererek desteklerini bildirdi. Ar-
dından işçilere sürekli destek veren bir
dostları Nazım Hikmet’in bir şiiriy-
le katıldı. 

Kazova işçilerine semtlerdeki halk

Türkiye İşçi Hareketi Tarihine Yeni Gelenekler Ekleyen
KAZOVA İŞÇİLERİ KAZANACAK, 

DİRENENLER KAZANACAK!
FAŞİZMİN PATRONLARI KAYBEDECEK!
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toplantılarından da katılarak des-
tek verildi. Tatavla Forumu katı-
lımcıları ve Abbasağa Forumu ka-
tılımcıları da konuşmalarla Ka-
zova işçilerinin mücadelesini des-
teklerini ve forumlarda destek
çağrısı yaparak güçlendirmeye ça-
lışacaklarını dile getirdiler. 

Şişli Belediyesi işçileri de et-
kinliğe katılarak kısa bir konuş-
ma yaptı, Şişli Belediyesi işçisi
Yücel Hanoğlu, verdikleri mü-
cadeleyi aktardıktan sonra Ka-
zova işçilerinin direniş sürecinin
çok önemli olduğunu belirterek
bundan sonra da dayanışma için-
de olacaklarını belirtti.

Av. Behiç Aşcı ise Kazova iş-
çilerinin hem hukuksal olarak,
hem de fili olarak, verdikleri
mücadeleye, Kazova patronları-
nın lüks içindeki yaşamlarına ve
işçilerin yaşadıkları sorunlara
ve güçlük içindeki yaşamlarına
değindi ve kazanmak için kararlı
bir mücadeleye giriştiklerini ve
işçi sınıfının nihai hedefine var-
mak için çıktığı yolda Kazova iş-
çilerinin de küçük bir zaferle bu
nihai hedefe ilerleyeceğini be-
lirtti. 

Ardından Kazova işçilerinden
Davut Çelik Nazım Hikmet’ten
bir şiir okuyarak Kazova işçile-
rinin duygularını ve mücadele
azmini dile getirdi.

Kazova işçilerinin 100. gü-
nüne Ötekiler Müzik Gurubu
da söyledikleri Ermenice, Kürt-
çe ve Türkçe şarkılarla katıldı. 

BELTAŞ işçileri de gelerek
destek verdi. Kısa bir konuş-
mayla kendi süreçlerini anlatan
Beltaş işçisi, “Kazova işçileri
verdikleri mücadeleyle patron-
ların korkulu rüyası oldular”di-
yerek işçilerin yeni arayışlar ve
yöntemlerle mücadeleyi sürdür-
düklerini belirtti ve kazanacak-
larına inandıklarını ifade etti. 

Şişli Merkez Forumu katı-
lımcıları adına da Barış Doğan
konuşma yaparak, Gezi Parkı ey-
lemleri ve sonrası yaratılan ey-
lem ve dayanışma ruhunun, mü-
cadeleyi güçlendirdiğini belir-
terek, forum olarak Kazova iş-
çilerini desteklediklerini söyle-
yerek kazanacaklarına olan
inançlarını dile getirdi. 

Kazova işçileri, direnişe des-
tek olması amacıyla, fabrikada
yarı işlenmiş halde kalan ve iş-
leyerek tamamladıkları ürünleri
ve bazı yayınları satışa sundu.
Emek dostlarından da ürünlerin
satışı konusunda yardımcı ol-
maları istendi. 

Kazova Di̇reni̇ş
Günlüğü

06.08.2013
Bugün direnişimizin 160. 
Çadır direnişimizin 100.
Fabrika işgalinin 40. 
Açlık grevimizin 38. günün-

deyiz. 
Güne Devrimci İşçi Hare-

keti’nden bir arkadaşımızın zi-
yareti ile başladık. Öğleye doğ-
ru Bakırköy Hapishanesi tut-
saklarının mektubuyla moralimiz
çok yükseldi. Tutsaklar direni-
şimiz boyunca bizi hiç yalnız bı-
rakmadılar. Fiziken aramızda
olmasalar da mektupları ile bizim
moralimiz oldular, güç verdi-
ler, zafere olan inancımız daha da
artıyor.

TAYAD’lılar ziyarete geldi-
ler. Daha sonra Şişli Belediyesi
işçilerinden bir arkadaşımız gel-
di ve dayanışma amaçlı ördü-
ğümüz kazaklardan aldı.

Akşam ise Etiler forumuna
gidip hem oradaki dostlara di-
renişimizi anlatacağız hem de da-
yanışmalarını sağlamak için üret-
tiğimiz kazakları satacağız.

Sarıgazi Bölge Hastanesi emekçisi Esin Uluşan 6
yıldır çalıştığı hastanede yönetiminin ve patronlarının
baskıları nedeniyle istifaya zorlanmıştı.

6 yıllık çalışmasının son 6 ayına kadar asgari ücret
alan Esin Uluşan’ın 6 ay önce yapılan zamla maaşı asg-
ari ücretin biraz üstüne çıkmıştı. Ama sorun sadece asg-
ari ücret değildi. Yasal çalışma sürelerinin çok aşılarak
çalıştırılma, mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi key-
fi uygulamalar, çalışanlar üzerindeki patron baskısı en
çok rastlanan sorunlardandı.

Patronlarının baskısı sonucu istifa etmek zorunda
kalan Esin Uluşan kıdem ve ihbar tazminatı hakkını al-
mak için 18 Temmuz 2013 tarihinde direnişe başladı.
Haftada 1 gün Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde yürüyüş
yapma ve hastanenin önünde oturma eylemi ve basın
açıklaması yapma şeklindeki eylemini 1 Ağustos 2013
tarihinde çadır direnişine çevirdi.

Polis saldırısı ve çadırının gasp edilmesine rağmen
Esin Uluşan ısrarlı ve kararlı direnişini sürdürdü ve ka-
zandı.

Direniş başladığında işverenlerinin tavrı “Kendisi
ile asla görüşmeyiz, kıdem ve ihbar tazminatlarını da
ödemeyi” şeklindeydi. Daha sonra “Görüşelim ama
yanında avukatı olmadan yalnızca kendisi ile görüşe-
lim, bizden özür dilesin şekline döndü. Ama direniş
güçlüydü ve önüne çıkan her engeli, keyfiyeti aşıyor-
du. Nitekim 6 Ağustos 2013 Salı günü Esin Uluşan De-
vrimci İşçi Hareketi Hukuk Komisyonu'ndan avukatı
ile birlikte hastane yönetimiyle görüşerek haklarını
aldıktan sonra direnişine son verdi.

Devrimci İşçi Hareketi'de başında beri yanında ol-
duğu Esin Ulaşan'ın direnişini yaptığı bir açıklamay-
la kutladı. Yaptıkları bu açıklamada; "Esin Uluşan’ın
direnişi bir kez daha göstermiştir ki haklarınızı almanın
tek yolu direnmektir. Yasalar ve mahkemeler işçilerin
haklarını alabilmelerini sağlamamaktadır. Patronlar, iş-
verenler yasalar, polis, hâkim ve savcılar tarafından ko-
runurken işçilerin hak arama eylemlerinin önündeki en
büyük barikatlar olmaktadır. Bizim gücümüz meşru-
luğumuzdur. Esin Uluşan meşruluğundan aldığı güç-
le direnmiş ve kazanmıştır. Kendisini kutluyoruz" de-
nildi.
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Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu, KESK, 29 Tem-
muz günü, 2013-2014 arası Toplu
Sözleşme taleplerini ve eylem
programlarını açıkladı. Açıkla-
mada, toplu sözleşme sürecinin
nasıl  bir seyir izleyeceğinin işa-
retleri vardı. 

Taleplerin sıralandığı metinde
kararlılık ve kendi gücüne gü-
venden daha çok icazet hakimdi.
“İktidar, kamu emekçilerinin
beklentilerine uygun bir Toplu
Sözleşme yapmaya bu kez niyet-
liyse, öncelikle aşağıdaki temel
taleplerin karşılanmasını zorunlu
görmelidir!” deniliyor. KESK, ik-
tidarın niyetleriyle değil, kendi ni-
yetleriyle hareket etmek zorunda-
dır. Ancak KESK’te bu kararlılık,
kendi gücüne ve programına güven
yoktur. İktidarın karşısına “Vermezsen
alacağız!” kararlılığı ile çıkamıyor.
Bu güvensizlik içinde, kamu emek-
çileri için yeni bir “toplu sözleşme
oyunu”, “yeni bir aldatmaca” baş-
lamış oluyor. 

AKP faşizminin kamu emekçile-
rinin beklentilerine uygun bir toplu
sözleşme yapmayacağını bilmek için
alim olmak gerekmez. Geçmiş pra-
tiğine şöyle bir bakmak bile yeterlidir.
AKP faşizmi, iktidara geldiği tarihten
itibaren, adım adım kamu emekçile-
rinin hak ve özgürlüklerini çaldı.
Memurların Grevli Toplu Sözleşmeli
Sendika haklarını gasp etti. Grevli
Toplu Sözleşmeli Sendika hakkının
olmadığı yerde sendika, sendikacılık
yapamaz. Haklar kazanılamaz, ka-
zanılan hakların da hiçbirinin gü-
vencesi olmaz. 

-AKP, kamu emekçilerinin, eko-
nomik, sosyal, özlük ve demokratik
haklarını gasp etti.

-Düşünme ve örgütlenme özgür-
lüğünü yasakladı.

-Kamu emekçilerini susturup hi-
zaya getirmek için sürekli saldırdı.

-Devrimci Kamu Emekçileri he-
likopterli baskınlarla gözaltına alıp,
tutuklandı.

-Halktan yana olan kamu hizmet-
leri ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

-Kamu emekçilerinin iş güvencesi
ve temel kazanımları elinden alın-
maya çalışıldı. 

İşte böyle bir dönemde; aileleri
ile birlikte 15 milyonu aşkın kamu
emekçisi için 2014-2015 dönemi
toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.
KESK’in bütün bu anti-demokratik
uygulamalara pratik bir cevabı ol-
malıdır. Ama yoktur. KESK’in yaptığı
AKP’nin toplu sözleşme oyununda
figüran olmaktır. Figüranlığı kabul
ederek kamu emekçilerini bu oyuna
alet ediyorlar. 

KESK Emekçileri 
Kandırmaktan 
Vazgeçmelidir

Bugünün temel ihtiyacı Grevli
Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkımız
için mücadele etmektir. Bunun için
kamu emekçileri en baştan başlama-
lıdır... Aksi durumda büyük bedellerle
kazandığımız sendikalarımız ya
AKP’nin kurumlarına dönüşecek, ya
da düzenin sivil toplum örgütlerine
dönüşecek. Hatta denilebilir ki;
KESK, bugün, hedefleri ve politikaları
açısından kurulduğu noktadan da
daha geri bir noktadadır. Bu gerile-
menin nedeni KESK’in bugüne kadar
izlediği sendikal anlayışta aranmalı-
dır.

KESK, bugüne kadar kamu emek-
çilerinin örgütünden beklentisini kar-
şılayacak bir pratik sergileyememiştir.
Kitlesine güven verememiştir. KESK
üyelerine yabancılaşmış, kitlesini
yalnızca bir eylem gücü olarak
görmüştür. Her şey kendiliğinden-
ciliğe terk edilmiş, kitlenin talepleri

Kamu Emekçileri Sendikaları, Yeni Bir “Toplu
Sözleşme Oyunu” Daha Başlatıyor... Oyunun

Kuklaları Masa Başında, AKP Ne Verirse Onu Alacaklar!

Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük

Kamu Emekçileri Cephesi
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dikkate alınmamış, yönetimi ele
geçirme yarışında düzen sendi-
kacılığındaki gibi liste pazar-
lıkları tezgahına dönüşmüştür.
Bu nedenle üye kaybetmiştir.

KESK, militan bir sendikal
mücadele yerine uzlaşma çizgi-
sini seçmiştir. KESK’in sınıf ve
kitle sendikacılığıyla ilgisi yoktur.
“Grevli ve toplu sözleşmeli sen-
dika hakkı iddiası”ndan pratikte
vazgeçmiştir. Toplu sözleşme
bahanesiyle kamu çalışanlarının umut-
larını sömürmektedir. Kitleleri de
umutsuz hale getirmiştir. Kamu emek-
çilerini çaresiz, politikasız ve silahsız
hale getirmiştir. KESK mücadelesini
yasallığa hapsetmiştir. İktidarı karşısına
alacak eylemlerden uzak durmuştur.
Bu nedenle; “Mezarda Emeklilik Ya-
sası”na, Tasarruf Teşvik Fonu’ndaki
paraların hortumlanmasına sessiz kal-
mıştır. Özelleştirmelere, yaşanan eko-
nomik krizlere karşı kararlı bir duruş
sergilenememiş, yasak savmacı bir
çizgi izlemiştir. Bu nedenle KESK’in
eylemleri kitlesel değil, temsili ey-
lemler şeklinde olmuştur. 

KESK Avrupacıdır. Kopenhag
Kriterleri veya AB’ye Uyum baha-
nesiyle emekçilerin kazanımları ik-
tidar tarafından budanırken susmuştur.

KESK, sendika yöneticileri, sen-
dika bürolarına hapsolmuş, mücadele
etmek isteyen devrimci kamu emek-
çilerinin tasfiyesi için her türlü oyunu
yapmışlardır. 

Şimdi bu tablodaki KESK,
KAMU-SEN ve AKP’nin bizzat ör-
gütlediği “yetkili” sendika MEMUR-
SEN ile birlikte  kamu emekçisi için
toplu sözleşme sürecini başlattılar. 

KESK’in de Düzenin 
Sınırlarını Zorlamak Gibi 
Ne Bir Hedefi Var Ne de 
Bir Niyeti!

KESK, ekonomik, demokratik ta-
leplerini sıraladıktan sonra, toplu
sözleşme dönemindeki eylem prog-
ramını şöyle açıklıyor: “Eğer hü-
kümet bu talepleri yine dikkate al-
mazsa, kamu emekçilerinin haklarının
hükümet ve yandaş konfederasyonu
tarafından gasp edilmemesi için mü-
cadeleyi yükselteceğiz. Bu kapsamda
1 Ağustos tarihinde tüm illerde so-
kaklara çıkacağız. Görüşmelerin de-
vam ettiği günlerde farklı eylem ve
etkinlikleri yaşama geçireceğiz. İllerde
süren park forumlarına taleplerimizi
taşıyacağız.

Eğer hükümet taleple-
rimize olumlu yanıt vermez-
se; 20 Ağustos tarihinde İs-
tanbul, İzmir, Diyarbakır ve
Trabzon illerinden başlata-
cağımız ve 5 gün sürecek
olan yürüyüşlerle kamu
emekçilerinin taleplerinin
emekçi halkın talepleriyle
buluşmasını sağlayacağız. 
25 Ağustos tarihinde Anka-
ra’da yöneticilerimizin ka-

tılacağı merkezi bir eylem yapacağız.
Görüşmelerin masada süren boyutunu
tüm şeffaflığıyla kamu emekçileriyle
ve halkla paylaşacağız.” diyor.  

Görüldüğü gibi KESK’in AKP
iktidarını zora sokacak radikal bir
eylem çizgisi yoktur. “Sokakalara
çıkacağız“ gibi genel ve yuvarlak
ifadeler kullanıyorlar. Toplu sözleşme
süreci için belirtilen bir iki madde
dışında bir programı da yoktur
KESK’in. Yüz binlerce Kamu emek-
çisini eylemlere katmak yerine yö-
neticilerden oluşan merkezi eylemler
yapmayı planlıyor. Bütün bunların
ardındaki gerçek iktidara cepheden
tavır alamamaktır. İktidarla çatış-
maktan kaçınmaktır. 

Durum böyle olunca “Grevli Toplu
Sözleşmeli Sendika Hakkı”nı da,
ekonomik hakları da ne kazanmak
ne de korumak mümkün değildir.
KESK, yeni bir toplu sözleşme süreci
ile yeni bir aldatmacayı da birlikte
başlatıyor.

Kamu Emekçilerinin “Toplu Sözleşme Oyunu”
başlıyor,  AKP ne verirse onu alacaklar demiştik. AKP,
oyun oynama gereği bile duymadı. 

AKP toplu sözleşme oyununu hiç uzatmadan işbir-
likçi sendikası Memur-Sen ile bitiriverdi. 

KESK ve KAMU-SEN'i “oyun icabı” bile olsa  to-
plantılara alma gereği duymadan kapalı kapılar ardın-
da işi bitirdi. 

2014-2015 toplu iş sözleşmesi görüşmelerine AKP
Hükümet yetkilileri, MEMUR-SEN, KESK, KAMU-
SEN arasında yapılan görüşmeler ile bir anlaşmaya
varılacaktı. 6 Ağustos’ta hükümet 2014 yılı için yüzde
3+3 zam ya da taban aylıklarının 100 lira artırılması,

2015 için ise zammın yüzde 3+3'te tutulması teklifini
sunmuştu. KESK, KAMU-SEN düşüncelerini bile
söyleyemeden AKP’nin bu teklifi Memur-Sen tarafın-
da kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde biti-
rildi. 

7 Ağustos'ta Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafın-
dan yapılan açıklama ile “yetkili” sendika Memur-Sen
ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı söylendi.
Yapılan anlaşmaya göre 2014 yılında taban aylıklara
175 lira zam yapılacak. 2015 yılında ise yüzde 3+3
zam yapılacak. 

İşte kamu emekçilerinde toplu sözleşme oyunu
böylesi bir komedi. Oyun AKP nasıl istiyorsa öyle oy-
nanıyor.

KAMU EMEKÇİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞMESİ BİTTİ!
AKP OYUN OYNAMA GEREĞİ BİLE DUYMADI! 
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Eduardo Galeano diyor ki; "Du-
var yoksulların matbaasıdır: Risk
alarak, gizlice, bir anlığına, dün-
yanın unutulmuşlarına ve yoksul-
larına hizmet veren bir iletişim ara-
cı."

Biz de diyoruz ki; bütün duvarlar
bizimdir.

Çünkü; bizim olanaklarımız hiç
bir zaman burjuvazi gibi olmayack. 

Basın bizim eylemlerimizi, dü-
şüncelerimizi yazmıyor diyoruz. AKP
iktidarında ise burjuva medya tama-
men AKP'nin borazanı haline geldi. 

11 yıllık iktidarı boyunca halkı
yalanlarla yönettiler. Fakat, halkımız
artık eskisi kadar AKP'nin yalanlarına
kanmıyor.

Biz gerçeklerin sesini halka nasıl
ulaştıracağız? Bir dergimiz var. İdeo-
lojik mücadelede çok güçlü bir araçtır
dergimiz. Fakat onu da milyonların
içinde kaç insana ulaştırabiliyoruz
biliyorsunuz... 

Eduardo Galeano'nun söylediği
gibi duvarlar halkın matbası gibidir. 

Duvar yazıları devrimcilerin on-
yıllardır kullandığı bir propaganda
yöntemi...

Ancak, devrimcilerin bu matbaayı
yeteri kadar etkili kullandığını söy-
lemek de mümkün değil. Hatta belli
başlı mahallelerin dışında solun duvar
yazılamalarını kullandığı yok... Duvar
yazılamaları 12 Eylül öncesinde kal-
mış bir nostalji gibi bizim örgütlü
olduğumuz mahalleleri saymazsak...

Duvar yazılamalarını iradi olarak
yapan bir biz varız. 

Ancak daha etkili nasıl kullanırız
buna kafa yormalıyız... 

AKP hergün yalan bombardıma-

nıyla halkın bilincini bulandı-
rıyor. Halk yalanlara kanmasa
da yalanların psikolojik etkisi
altında kalıyor. 

Duvarları matba gibi nasıl
kullanırız? 

Sadece matbaa gibi de değil,
bir televizyon, bir gazete gibi kul-
lanmalıyız. Daha etkili kullan-
malıyız. 
AKP'nin ipliğini pazara çıkartacak

haftalık sloganlar yazabiliriz. Her
yalanına duvarlardan cevap verebi-
liriz.

Örneğin, her hafta duvarlara bütün
Cepheliler merkezi olarak belirlenen
bir sloganı yazabilir. 

Yazacağımız sloganlarımız halka
malolmalı. Birileri bizim sloganla-
rımızı duvarlarda görüp onlarda ya-
zabilmeli...

ÖRNEĞİN: POLİS SİMİT SAT
ONURUNLA YAŞA sloganını ma-
hallelerde yaygın bir şekilde yazıp
altına Cephe imzası attığımızda halk-
tan örgütsüz insanlardan bile çok sa-
yıda kişinin yazılama yapacağını dü-
şünüyoruz. 
Şu anda bile bu sloganımız mil-

yonlara ulaşmış durumda. Cepheliler
olsa da, olmasa da halk polise karşı
bu sloganı atıyor... 

Başka bir ÖRNEK: İstanbul'da
iki köprüden bir günde geçen insan
sayısı 5 milyonun üzerinde. Bütün
burjuva basının, -besleme basın da
dahil- toplam tirajı 5 milyonu geç-
miyor.

Otaban boyunca köprü ayaklarına
"YALANCI AKP..." 

EVET, SADECE BU İKİ KELİ-
MEYİ YAZACAĞIZ... Çok büyük
bir propaganda... 

5 milyon rakamı sadece otoban
üzerine yazılacak yazılamalar için
geçerli... İstanbul’un bütün anayol-
larını düşünün. 

Örgütlü olduğumuz mahallelelere
de mutlaka yazılama yapmalıyız fakat
biz poltikalarımızı, sloganlarımızı
bütün Türkiye'ye nasıl ulaştırırız ona

kafa yormalıyız... Otaban üzerindenki
köprü ayaklarına yapılacak yazıla-
malar Edirne’den Karsa, hatta Avru-
pa'dan Asya'ya bütün dünyaya ula-
şacaktır. 

Polis yazılamalarımızı silecektir.
Özellikle AKP belediye işçilerini,
zabıtaları bunun için seferber ede-
cektir. Biz tekrar tekrar yazmalıyız.
Bunu halka malederek yaptığımızda
ne polis, ne zabıta arkamızdan yeti-
şemeyecektir...  

Bu hafta YALANCI AKP  mi
yazdık. 

Haftaya HALK DÜŞMANI AKP
olabilir. 

Bir sonraki hafta DİN TÜCCARI
AKP,

Bir sonraki hafta AMERİKAN
UŞAĞI AKP,

- YAĞMA VE TALANCI AKP
- HIRSIZ AKP,
- POLİS SİMİT SAT ONURUN-

LA YAŞA,
- YALANCI ZEVZEK HÜZEYİN

ÇELİK,
- AKP'NİN GOBBELSİ: YALÇIN

AKDOĞAN,
- FAŞİZME KARŞI OMUZ

OMUZA,
- İŞKENCECİ POLİS ve benzeri

sloganlar... Amaç AKP’nin her ya-
lanına cevap vermek. AKP’nin yalan
dünyasını parçalamak. 

TEMMUZ AYINDA 120 İŞÇİ
ÖLDÜ! KATİLİ AKP’DİR...

Duvar yazılamalarının hepsinin
altında Cephe imzası... 

En görkemli ve en hızlı nasıl ya-
zılır, bunun yol ve yöntemlerini bul-
malıyız. Sloganlarımız hem çabuk
yazılmalı, hem otabandan araba içinde
geçerken insanlar rahatça okuyabil-
meli... Kısa slogan akılda kalır. Mesajı
daha nettir.. 

Yine yazacağımız sloganlarımız
günlük politikayı takip etmelidir... 

AKP bir yalan mı söylemiş, de-
magoji mi yapmış ya da halk düşmanı
bir politikası mı var... Hemen o hafta
tüm duvarlarımızda AKP'nin sahte-

AKP’nin Satılık Medyası

Varsa Bizim de Duvarlarımız Var!

Bizim Mahalleden

“Duvar yoksulların
matbaasıdır”

DİN TÜCCARI
AKP  
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karlığına cevap vermeliyiz.
5 milyon rakamı sadece İs-

tanbul'daki iki köprü üzerindeki
köprü ayaklarına yaptığımız
yazılamalar için geçerli... Biz
bunun örgütlü olduğumuz tüm
mahallelerde, hatta komşu ma-
hallelerde yapmalıyız. 

Yine örgütlü olduğumuz
tüm illerde yapmalıyız... 
İşte o zaman 5 milyona değil, 75

millyona ulaşma imkanımız olacak-
tır... 

Ayaklanma sürecinde devrimci-
lerin iradesi dışında yüzlerce okulda
liseliler yürüyüş yaPtı. Çok farklı
eylemler yaptılar... Yüzlerce liseliye
duvar yazılaması yaptırabiliriz...

Yüzlerce mahalle delikanlısına
yazılama yaptırabiliriz... 
Şöyle etrafınıza bakın; gözünüzün

gördüğü her şeyi yapan, üreten yüzü
yanık, eli nasırlı işçilerdir... Açlığı,

işsizliği, iş cinayetlerini, kölece ça-
lışma koşullarını nakış nakış duvarlara
işleyebilir... 

Onlarca gözaltına rağmen hala
Taksim’de sabahlara kadar polisle
çatışıyor halk... 

AKP'ye karşı halkın öfkesi, nefreti
azalmıyor, her geçen gün artıyor...
Biz milyonların duygularını, öfke-
lerini, kinini yönlendirmeliyiz... 
İnternetten haftalık duvar yazısının

duyurusunu da yapabiliriz... 
Duvar yazılaması nasıl yapılır en

basit haliyle herkesin kolaylıkla,

zevkle yapabileceği şekilde  an-
latmalıyız.. 

Ayaklanma esnasında bir
yandan polisle çatışılırken bir
yandan TOMA’ların üzerine ya-
zılama yapıldı. Bu konuda ya-
ratıcılıkta sınır olmadığını dü-
şünüyoruz... 

Bu işi halka maalettiğimizde
halk bunu daha da geliştirecektir... 

Devlet her hafta cuma namazla-
rında, camilerde okunan hutbelerle
merkezi olarak halka kendi politika-
larını ulaştırıyor...

Biz de politikalarımızı "yoksul-
ların matbaası"yla ulaştıracağız.
Duvar yazılamalarımızla ulaştıraca-
ğız... 

Bütün duvarlar bizimdir. Bütün
duvarlar bizim televizyon ekranları-
mızdır. Gazetelerimizdir... 

Cepheliler... Halkımız... tüm du-
varlar sizindir.

7 Ağustos günü TA-
YAD’lılar, Çağlayan’da
bulunan, İstanbul Adliyesi
B Kapısı önünde hasta
tutsak Kemal Avcı için
zincirleme eylemi yaptı.
“Hasta Tutsak Kemal Avcı
Serbest Bırakılsın” TA-
YAD’lı Aileler imzalı pan-
kartı açan TAYAD’lılara
ÖGB, sivil ve resmi po-
lisler saldırdı.

TAYAD’lılar eylem sı-
rasında faşist AKP’nin
hapishane politikasının
devrimcileri katletme üze-
rine kurulduğunu, hapishanelerde yüzlerce hasta tutsak
olduğunu, Kemal Avcı’nın halkını, ülkesini sevdiği için
devrimcilik yaptığı için tutsak edildiğini ve tecrit yüzünden
kanser olduğunu anlattılar. Kemal Avcı’nın derhal serbest
bırakılmasını isteyen TAYAD’lılar; “Bizler nasıl ki Güler
Zere’yi Yasemin Karadağ’ı Mete Diş’i zulmün zindan-
larından çekip aldıysak Kemal Avcı’yı da faşizmin
elinden çekip alacağız, bunun için her türlü bedeli
ödemeye hazırız” diyerek halkı Kemal Avcı’yı sahiplen-
meye çağırdılar. TAYAD’lılara işkence yaparak zinciri
kesmeye çalışan polislere ve ÖGB’lere avukatlar ve

halkın tepki göster-
mesi üzerine halka
ve avukatlara tehdit-
ler savuran polis, zin-
ciri keserek TA-
YAD’lıları işkenceyle
gözaltına alıp Çağ-
layan Karakolu’na
götürdü. Bu arada ey-
lemin görüntüsünü
çeken Yürüyüş mu-
habirine polis önce
kimlik sordu sonra
işkenceyle yere ya-
tırıp ters kelepçe ta-
karak gözaltına aldı.

Elleri ters kelepçeli olduğu halde polisin Yürüyüş mu-
habirinin kafasına vurduğunu gören halk polise müdahale
etti. Bunun üzerine polis halka küfürler ve tehditler
savurdu. Yürüyüş muhabirini de Çağlayan Karakolu’na
götürdü. Polis TAYAD’lıları ve Yürüyüş muhabirini tek
kişilik hücrelere attı. Hastahaneye  kelepçeyle götürülmek
istenince direnen TAYAD’lılara ve Yürüyüş muhabirine
polis yine saldırıp ellerini arkadan kelepçeledi. 

Karakoldaki işlemlerin ardından Yürüyüş dergisi mu-
habiri ve bir TAYAD’lı serbest bırakılırken, bir TAYAD’lı
da çocuk şubeden bırakıldı.
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AYAKLANMA
KARŞISINDA
REFORMİZM

Taksim Ayaklanması karşısında re-
formizmin tavrını anlamak hiç de zor
değil. 1 Mayıslarda EMEP, TKP ne yap-
tıysa aynı tavrını sürdürmeye devam
ettiler. Bütün halk ayaklanınca, Taksim
Meydanı'na akınca, TKP'de, EMEP'de
meydana gelmek zorunda kaldı. Burada
da amaçları, ayaklanmayı ileri götürmek
değildi. Taksim Dayanışma’da ayaklan-
mayı söndürmeye çalıştılar.

Polisin meydana saldırdığı 11 Hazi-
ran'da çatışmalar öğleden sonra da devam
ediyordu. Gezi Parkı'na yönelik bir
saldırı yoktu. Ama Taksim'in birçok ye-
rinde çatışmalar sürüyordu. Çatışmalar
sürerken reformistler apar topar bir top-
lantı yaptılar, ÖDP başkanı Alper Taş,
TKP başkanı ve diğer sol vardı. Çatış-
manın bitirilmesini konuşuyorlardı.
Kontrol Alper Taş'taydı. Sürmekte olan
çatışmanın bitirilmesini konuşuyorlardı.
“Bu anlamsz çatışma bitsin, biz de
parka ve çevresine yerleşelim, bunda
hemfikirsek gidip polislerle konuşacaz”
dediler. “Herkes kendi kitlesine çatışmayı
durdurmasını söylesin” diyorlardı. Ancak
bütün engellemelerine rağmen çatışmalar
büyüdü, akşam şiddetlenerek arttı, diğer
sabaha kadar çatışma sürdü, en şiddetli
çatışmalardan biri de 11 Haziran akşamı
yaşandı. 

EMEP bütün 1 Mayıslarda devrim-
cilerden uzak duruyordu. Türk-İş nere-
deyse, EMEP de onun peşinden gidi-
yordu. Henüz ayaklanma yeni başla-
mışken, halk öfkeliyken toplantılarda,
geri kararlar aldırmaya çalıştılar. Top-
lantılarda halktan insanların konuşmasını
istemediler, susturdular. Bir diğer örnek:

Taksim Dayanışma’ heyeti Başbakanla
görüşüp döndükten sonra yapılan top-
lantıda, Tayyip Erdoğan'la yapılan gö-
rüşmeyi halka açıklayalım dediğimizde
yaşandı. “Halka açıklarsak müdahale
olur” diyerek karşı çıktılar. Yani halktan
gizleyerek, saklayarak yön vermeye ça-
lıştılar. EMEP'in bu aldatmacaları Taksim
Meydanı'nda da sürdü. 6 Haziran'da
Taksim Meydanı'nda yapılan mitingi
bitirirken, EMEP'li temsilci, hiçbir karar
alınmamışken, defalarca “Taksim Mey-
danı’nı boşaltıyoruz, Gezi Parkı’na çe-
kiliyoruz” anonsu yaptı. Orada bulun-
masının tek sebebi, sadece miting prog-
ramının bitmesini anons etmekti. Kimse
kendilerine böyle bir yetki vermemişken,
sanki bütün Taksim Dayanışma adına
karar alınmış da bunu ilan ediyorlarmış
gibi bir aldatmacaya başvurdular. Bu
anonsu duyan halk yuhaladı, su şişeleri
fırlattı.

TKP ise, her fırsatta “yasal miting
yapalım” diyerek Taksim Dayanışma’yı
yönlendirmeye çalıştı. Kadıköy’de yasal
miting için defalarca uğraştılar. Taksim'de
saldırılar olurken, ülkenin her tarafında
şehitler verilirken, gencecik insanlar
hastanede komadayken, Kadıköy’de
Gazdan Adam Festivali yaptılar. TKP
1 Mayıs’ta da, Taksim'e izin verilme-
yeceğini duyar duymaz Kadıköy'e yasal
miting başvurusu yapmıştı. Taksim'de
devlet katletmek için saldırırken, 6 in-
sanımız komaya girmişken, TKP Tayyip
Erdoğan'ın övgüsünü almıştı. Halk
Ayaklanmasında da benzer bir tutum
sergiliyorlar.  Beyoğlu Esnafları Der-
neği'nin başkanı TKP'nin eski Gençlik
Kolları Başkanıydı. Bey-Der aracılığıyla
Cumartesi eylem yapmayın çağrıları
yaptılar. Pir Sultan Abdal derneklerinin
düzenlediği 2 Temmuz Sivas katliamı
davası için, Taksim Dayanışma adına,

BİZ HALKIZ
TARİH YAZIYORUZ!
TARİH DE BİZİ YAZACAK
TARİHİN AKIŞINI 
DEĞİTİREMEZSİNİZ! 

Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin Halk Ayaklandı!
FAŞİZMİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ!

KAYBEDECEKSİNİZ!
21. Yüzyıl
‘Ayaklanmalar Yüzyılı'
Olacak!
BİZ KAZANACAĞIZ!
ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ
HAKLIYIZ!

Açlık yoksulluk
adaletsizlik büyüyor
Çözemeyeceksiniz
Çözemeyeceğiniz için
ayaklanmalar ve halk
kurtuluş savaşları
meşrudur!... 

21. Yüzyıl
‘Ayaklanmalar Yüzyılı
Olacaktır’ 
21. Yüzyıl Bizim Olacak!
Bundan Eminiz! 

Her mahalleye, her
sokağa bir hapishane
yapsanız da 21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı
olacak. 21. yüzyıl bizim
olacak; bundan eminiz!

Emperyalizm, direnen,
savaşan, ayaklanmaları
bağrında büyüten
halkların karşısına
hapishaneleri, işkence ve
katliamları çıkarıyor... 

5
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Kadıköy’e çağrı yapılması için olağan-
üstü çaba sarfettiler. Bütün halk yüzünü
Taksim'e dönmüşken, Sivas katliamının
hesabını sormak için, bütün halkın gü-
cünü alarak Taksim'e yürümek gerekirdi.
Kadıköy’de yasal bir miting AKP fa-
şizminden hesap sormaya değil, onu
rahatlatmaya, nefes almasını sağla-
maya yarayacaktı. Kadıköy’e giden
kitle “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”
sloganları atarak öfkesini haykırdı. 

TKP'nin bu engellemelerine rağmen,
halk Taksim'e gelmeye devam etti.
Türlü türlü bahanelerle geldi, duran
adam olarak geldi, gelin damat düğün
için geldi, iftar sofraları açıldı. TKP,
Son toplantıda, “Cumartesi eylemleri
devam edecekse, biz Taksim Dayanış-
ma’dan ayrılabiliriz” diyerek dayat-
mada bulundu.

EHP ve ÖDP'de Cumartesi günleri
eylemlerin bitmesi için ellerinden ge-
leni yaptılar. Taksim Dayanışma heyeti
başbakanla görüşmeye gittiğinde, EHP'li
temsilci, Taksim Dayanışma’dan heyeti
telefonla arayarak "müzakere" yapabi-
leceklerini söylemiş. “Taksim Mey-
danı’nı kazandık, Gezi Parkı’nda in-
şaat yapmayacaklar, iki tane talebi-
mizi kazandık...” diyerek, heyetin Baş-
bakanla "müzakere" etmesi gerektiğini
söyledi. Yani başbakanla pazarlık ya-
pacaklar, bazı taleplerden de vazgeçe-
bilirler. Müzakerecilerin böyle bir hakkı
olması gerekir... vb. diyerek devrimcileri
ikna etmeye çalıştılar. İşin en vahim
yanı bu tartışmaları yapıp, ortak karar
almadan, kendi başına heyete talepler
konusunda esneyebileceklerini söyle-
meleridir. Hiçbir yetkisi olmamasına
rağmen oldu bittiye getirerek ayaklan-
mayı bitirmeye çalıştılar. EHP temsilcisi
yine kendi başına, diğer reformistlerle
birlikte Taksim Meydanı'na gelen kitleyi
engellemeye çalışıyordu. Toplantılarda
alınan karar: “Saat 21.00'da açıklama
okunacak, meydanda açıklamaya izin
vermezlerse beklenecek, açıklama
okunmayacak.” Böyle bir karar alın-
masına rağmen, EHP temsilcisi, “ka-
rarımız var polise yaklaşmayın” di-
yerek kitleyi uzaklaştırmaya çalışıyordu.
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar kitle da-
ğılmıyordu. Çünkü kimse, reformist-
lere sorarak ayaklanmamıştı. 

Taksim Meydanı’nın açılması için
en küçük bir bedel ödememişlerdi.
Buna rağmen, başta TKP ve diğer
örgütler, reformist partiler bayrak,
flama yarışına girdiler. Reklamcılıkta
üstlerine yoktu. Ayaklanmaya katılan
gençler, sıradan halk, toplantılarda bu
flamalardan rahatsızlığını dile getirme-
sine rağmen son ana kadar reklamcı-
lıkları devam etti. 

AYAKLANMA VE 
OPORTÜNİZM

1 Mayıs 2013'te Taksim Meydanı
yasaklanmıştı. Polis gün boyu saldırmış
ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Ardından
İstiklal Caddesi’nde de yürüyüşler ya-
saklandı ve her eyleme polis saldırdı.
Taksim yasağına karşı mücadele et-
mek için devrimci örgütlere çağrı
yapıldı ve toplantılar düzenlenmişti.
Bu toplantılardan sadece birine Partizan
katıldı. Bunun dışında DHF ve Partizan,
İstiklal Caddesi’nde devrimcilerin ör-
gütlediği “Taksim Yasağınız Sökme-
yecek” ortak eylemlerine katılmadı.
Halk ayaklanması başladıktan sonra
da, yine devrimciler olarak ortak bir
tavır almak gerektiği defalarca söylen-
mesine, birçok toplantı yapılmasına
rağmen Partizan bu toplantılara katıl-
madı. ESP devrimcilerin hiçbir toplan-
tısına katılmadı. Devrimci örgütlerle
birlikte hareket etmesi gerekirken, ayak-
lanmada sorumluluk alması gerekirken,
böyle bir tercih yapmadılar. Taksim
Dayanışma toplantılarında herhangi bir
katılımcı gibi söz alarak etkisiz kaldılar. 

Taksim'e saldırı olduğunda, Sarıga-
zi'den binlerce kişi otobana çıkarak,
Taksim'e doğru yürümeye başladı. Yü-
rüyüşün başında TKP kitleyi geri dön-
dürmeye çalıştı, başaramadı. Yola çı-
kıldığında da, EMEP ve DHF "biz
kitlenin sorumluluğunu alamayız"
diyerek ayrıldılar. Cephelilerin halk
ilişkilerinin önderliğinde Sarıgazi'den
gelerek köprüyü geçen kitle Mecidiye-
köy tarafında çatışmalara katıldı. 

ESP, “Halk Direnişini Büyüt ve
Yay” başlığıyla bir açıklama yayınladı.
Halka direnişi büyütme ve yayma çağrısı
yapan ESP direnişi büyütmedi ve yay-
madı. Direnişle ilgili sitelerinde yayın-
ladıkları birkaç açıklamadan birisi şöy-

NATO’nun “21. Yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak”
öngörüsüyle, “ya düşünce
değişikliği, ya ölüm” kararı,
NATO’nun müdahale alanını
genişletmesi, birbirini
tamamlamaktadır ve hepsi,
halkların ayaklanmalarını
bastırmak içindir... 

Emperyalizmin işkenceler,
tecrit hücreleri, ambargo, tecrit
ve kuşatma politikaları,
halkların ölüm dahil her şeyi
göze alan cüretli ve fedakar
politikalarıyla boşa
çıkarılabilir...

EKMEK ADALET VE
ÖZGÜRLÜK  76 milyonun
sorunudur. 
KMEK ADALET VE
ÖZGÜRLÜK dünya çapında 7
milyarın sorunudur.
Hapishaneler, tutuklamalar
ezilen halkları teslim almak
içindir. Halkları daha az
ekmeğe ve daha az adalete razı
edebilmek içindir... 

Emperyalistlere “siz henüz bir
şey görmediniz” diyoruz.
Ezilen halklarla emperyalist
sistem arasındaki uzlaşmaz
çelişkinin uzlaştırılmasının söz
konusu olmayacağı ortadadır
Tersine bu çelişki çok daha
keskin, çok daha şiddetli bir
biçimde sürmektedir... 

Dünya halklarının direnme
hakkını kurtuluş umudunu yok
etmeyi amaçlayan politikalara
teslim olmayacağız
Bağımsızlık demokrasi
sosyalizm düşüncemizden
vazgeçmeyeceğiz. Devrim ve
sosyalizm umudunun yok
edilmesine, halkların
çaresizliğine izin vermeyeceğiz
Bunu abartılı bulanlar tarih
önünde yeniktir...
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leydi: “Taksim
Gezi direnişinin
aktif bileşenlerin-
den olan LGBT
bireylerinin Onur
Haftası’nı selam-
lıyoruz. Duyarlı
kamuoyunu yürü-
yüşe destek ver-
meye çağırıyo-
ruz.” Devrimcile-
rin müdahale et-
mesi gereken bir-
çok gündem var-
ken, tercihlerini
LGBT'nin “onur
yürüyüşü”nden yana yapmışlardır.
ESP, Başbakanla Taksim Dayanışma’
heyetinin görüşmesinden önce yapılan
toplantıda, "müzakere" yapılarak uz-
laşılmasını istedi. Halka “direnişi
büyüt ve yay” çağrısı yapan ESP,
toplantılarda ise uzlaşma için çaba
sarfediyordu. Faşizmle uzalaşarak
direnişi nasıl yayıp büyüteceksiniz?

ESP, Taksim Gezi Parkı'yla baş-
layan halk ayaklanmasına Rajova
devriminin ilham kaynağı olduğunu
söylemiştir. Rajova Devrimi denen
şey, Suriye'de, emperyalizmin bes-
lediği çetelerin saldırısı sonucu oluşan
boşluktan faydalanan, PYD'nin de-
netimi ele geçirmesidir. Yani ortada
devrim yoktur. Suriye'de emperya-
listlere ve işbirlikçilerine karşı savaşı
sadece Suriye devleti veriyor.
PYD’nin ne Amerika'ya ne diğer
emperyalistlere ve işbirlikçilere ken-
dilerine dokunmadıkları sürece söy-
lediği bir şey yok. Tam tersine em-
peryalistlerle de, Türkiye, Suudi Ara-
bistan, Katar gibi işbirlikçi devletlerle
de, onların beslediği çapulcularla da
iyi geçinmeye çalışıyor. “Üçüncü
yol” dedikleri “bana dokunmayan
bin yıl yaşasın” anlayışıyla kendi çı-
karları dışında Orta Doğu kana bu-
lanmış umrunda değil... 

ESP neye göre “devrim” diyor o
da ayrı bir tartışma konusu. Türki-
ye'deki halk ayaklanması ise emper-
yalizme karşı, AKP faşizmine karşı
bir ayaklanmadır. Ayaklanan mil-
yonlarca kişinin Rajova'dan ilham
alması söz konusu değildir. Ki ayak-
lanan milyonların "Rajova'da devrim"

olduğundan haberi bile yoktur.  Fakat
Kürt milliyetçi hareketin yedeğinden
kopamayan ESP’nin beyni de Kürt
milliyetçilerinin söylemlerinin dışında
bir şey söylemesi mümkün değildir.
Niye Türkiye halkları ayaklanamaz
mı? Halkın ayaklanması için bir
neden yok mu?

AYAKLANMA VE KÜRT
MİLLİYETÇİLERİ

Halk ayaklanması boyunca
BDP’nin ikircikli tavrı ön plana çıktı.
BDP'nin ayaklanmaya karşı tavrı ne-
dir? Bunu, tek cümleyle açıklayacak
bir BDP'li bulmak mümkün değildir.
Bunun nedeni, tüm beklentilerini
“çözüm sürecine” odaklamalarıydı.
Çözüm sürecini sabote etmek için
yapıldığını iddia edenler bile oldu.
Ortak bir tutum alamadılar. Ancak
buna rağmen, Kürt halkı hem Taksim
Meydanı’ndaydı, hem Türkiye'nin
her tarafında ayaklanan bütün halkla
birlikte AKP faşizmine karşı ayak-
landı. Kürt halkı AKP'nin on yıldır
uyguladığı faşizmi etinde tırnağında
hissettiği için BDP’ye rağmen ayak-
lanmanın içinde yer aldı. 

Ayaklanmanın başında, Gezi Par-
kı'na gidip, çadırların önünde nöbet
tutan BDP milletvekili Sırrı Süreyya
Önder, gaz bombası isabet etmesi
yüzünden hastaneye kaldırılmıştı.
Hastaneden çıkarken, “Bunun al-
tından kalkamazlar, hesabını so-
racağız” dedi. Ardından Cumhur-
başkanı’yla ve Bülent Arınç’la gör-
üştü. Ayaklanma başladıktan birkaç

gün sonra yapılan bu
görüşmenin ardından,
Sırrı Süreyya Önder,
"Görüşmelerden
edindiğim izlenim
demokratik süreç-
lerin devreye girdi-
ği. Artık eylemler
bir şölene dönüşme-
li" dedi. Bunun ar-
dından bir açıklama
görmedik. 

BDP Genel Baş-
kanı Selahattin De-
mirtaş: “Bu eylemle
birlikte şu an bazı

ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi kesimler
Kürt sorununu nasıl baltalayabilirizin
içindeler. Bunların farkındayız. Her-
kesin dikkatli olması gerekir. İstan-
bul’da yaşayanlar gazın tadını ilk
kez tadıyor, ama Diyarbakır, Hakkari
ve Şırnak’ta günlerce gaz yedik. Bir
yıl geçmesine rağmen Diyarbakır
sokaklarından hala gaz kokusu geli-
yor. Biz Gezi Parkı’nda yaşananları
müzakere karşıtlığına çevrilmesine
izin vermeyeceğiz. Çünkü biz onlarla
hareket etmiyoruz. Bunu yapmalarına
izin vermeyiz. Tabanımız kesinlikle
ırkçı ve faşistlerle aynı etkinlikler
içinde olmaz. Bizim tabanımız ne
yapacağını bilir...”

BDP Genel Başkanı ayaklanmanın
başında ayaklanmayı ırkçı faşist ola-
rak nitelendirdi. Çözüm sürecini bal-
talamak olarak değerlendirmişti. Bir
süre sonra düşünceleri değişti. Ayak-
lanma hiç beklemedikleri kadar bü-
yüdü ve AKP iktidarını ciddi şekilde
salladı. Bu defa ayaklanmayı des-
tekleyen bir açıklama yaptı Selehattin
Demirtaş: “Biz hep onların yanında
olduk, onların taleplerinin arkasında
olduk. Onların ortaya koyduğu çiz-
ginin savunucusu olduk. Siz bir ağaca
baktığınızda sadece odun görüyor
olabilirsiniz. Bu sizin bakış açınız
ama Gezi Parkı’nda bir ağaç etra-
fında örgütlenen insanlar o ağacın
yapraklarının dallarının arasında
özgürlük aramışlardır. Ağaca bak-
tıklarında özgür bir gelecek görmüş-
lerdir. Sizden farkları budur. Bunu
anlamakta zorlanmış olabilirsiniz.”
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İşte iki ayrı açıklama... İlk günlerde
ayaklanmaya karşı saldırgan bir dil kullanan
BDP başkanı, ilerleyen günlerde ise tam
tersi bir açıklama yaparak, "Biz hep onların
yanında olduk" diyerek kendi kendini ya-
lanlamış oldu. Halk hangisine inanmalı.
Kürt halkı ayaklanmaya katıldı. Ama BDP'nin
açıklamalarının ardından, Gazi Mahallesi'nde
ve birkaç yerde, BDP’lilerle, Türk bayrağı
taşıyanların kavgalarını gördük. 

Abdullah Öcalan: “Gezi Parkı'ndaki di-
renişi anlamlı buluyor ve selamlıyorum. El-
bette bu duruş, yeni bir siyasal kırılma ya-
ratmıştır. Ancak hiç kimse ulusalcı, milliyetçi,
darbeci çevrelere de kendini kullandırma-
malıdır. Bu hareketin onların denetimine
girmesine Türkiye'deki demokrat, devrimci,
yurtsever ve ilerici çevreler izin vermeme-
lidir."

BDP, ayaklanmanın başından itibaren
ikircikli bir tutum sergilemiştir. Bunun tek
nedeni, milliyetçi bakış açısıdır. Oysa halklar
için olay çok sadedir, basittir. Bir tarafta
ezilen bütün halklar, diğer tarafta AKP
faşizmi ve Amerikan emperyalizmi var. Bir
avuç sömürücü, asalak dışında bütün halk
AKP faşizmine karşı birleşmiş ayaklanmıştır.
Bütün halkın anladığı ve bir anda birleştiği
ayaklanma karşısında BDP neden kafa ka-
rışıklığı yaşamıştır. Bir yandan AKP ile
barış masasına otururken, bir yandan AKP
faşizmine karşı mücadele etmek gerektiğini
açıklıyorlar. Bunun nedeni ideolojik olarak
zayıflığıdır. Çözümü kürt halkı ve ezilen
bütün halkların birlikte mücadelesinde
görmediği için, kafası karışıktır. Halkların
birlikte mücadelesine inanmadığı, böyle bir
ideolojik bakış açısı olmadığı için kendine
güvensizdir. Bu yüzden AKP ile masaya
oturuyor, bu yüzden emperyalizmle uzlaşa-
bileceğine inanıyor. Ayaklanma karşısında
bu kadar birbirinden çelişkili açıklama yap-
maları da bundan kaynaklanıyor. 

Nitekim, Kürt milliyetçi hareketin son-
radan ayaklanmayı destekleyen açıklamalar
yapmasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü
ayaklanma boyunca direnişin bir an önce
bitirilmesi için elinden geleni yapmıştır.
Tüm çabaları ayaklanmayı Kürt milliyetçi
hareketin AKP ile uzlaşmasına hizmet etmesi
için değerlendirmeye çalışmışlardır. 

(SÜRECEK)

“Hamileliği davul ça-
larak ilan etmek bizim ter-

biyemize aykırıdır. Böyle karınla
sokakta gezilmez. Her şeyden önce
estetik değildir. 7-8 aydan sonra
anne adayı biraz hava almak için
beyinin otomobiline biner, biraz do-
laşır. Sonra akşamüstü çıkarlar.
Şimdi ise maşallah, kanatlısı ka-
natsızı televizyonlarda uçuşuyor.
Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm de-
ğildir. Bunun adı terbiyesizliktir." 

Bu sözler kendini tasavvuf
düşünürü olarak ifade eden
Ömer Tuğrul İnançer'e aittir. 

Sizden ileri terbiyesiz ve
ahlaksız var mı acaba? Bu ko-
nuda AKP'nin eline kimse su
dökemez merak etmeyin. Ha-
mile bir kadına dahi bu mantık
ile bakmak ahlaksızlıktır. Na-
mussuzluktur. Sapıklıktır...

Bu sözler AKP'nin ahlak anlayışının göstergesidir.  TRT1'deki
iftar programında bu sözleri sarf eden İnançer de AKP'nin sözcüsüdür. 

AKP, kimseye ahlak dersi veremez. Vakit gazetesinin eski yazarı,
AKP'li Hüseyin Üzmez gibi tecavüzcü, sapık birini serbest bırakanlar,
zinayı suç olmaktan çıkarıp ahlaksızlığı meşru görenler, kadınlarımıza
laf söyleyemez. 

İnançer ahlaksızlara konuşma zemini yarattıktan sonra, biz
kimsenin ne diyeceğini baştan belirleyemeyiz diyerek sorumluluktan
kaçan TRT1'in özrü kabahatinden büyük... Kimsenin ne konuşacağını
belirleyemezmiş, haberlere sansürün alasını yapan, istediği zaman
yayını kesen, yalan yanlış haber yayınlayan sanki kendileri değilmiş
gibi... Taksim direnişi boyunca camide içki içildiği, başörtülü kadının
eylemciler tarafından dövüldüğü yalanları hala hafızalardadır. 

Evlerine mahkum edip, işe yaramaz bir eşya gibi gördüğünüz ka-
dınlarımızın o hamile halleriyle çalışmak zorunda kaldıkları, evlerinde
ağır sorumluluk altında oldukları, onurlu yaşam mücadelesi verdikeleri
ise akıllarına bile gelmez. Kadınlarımızın alnı açık, başı diktir. Ne
idüğü belirsiz ahlaksızların lafları ile dizlerini kırıp evlerinde otur-
mayacak kadar da direngen ve mücadelecidir.

AKP ve sözcüleri ya eline, diline, beline sahip olmayı öğrenecek.
Ya da kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın...
halkın her kesiminin hedefi olmaya devam edecektir. AKP’nin
ahlakı, gerektiğinde eve hapseden, gerektiğinde ise mal gibi pazar-
layan… gerektiğinde de ucuz iş gücü olarak sömüren emperyalizmin
ahlakıdır… 

Düşmanı
Halk

AKP

MİDESİZ AKP!
Elinizi, dilinizi,
kirli beyninizi 
kadınlarımızın
üzerinden çekin!

Tanıyın bu sapıkları! 
Adı: Ömer Tuğrul

İnançer’dir. Gördüğünüz
yerde ‘sapık’ diye yüzüne

tükürün!
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AKP’NİN FAŞİST İKTİDARINA
KARŞI HER ALANDA 
DİRENMEK MEŞRUDUR! -2-

Gözaltı İşlemi 
Yapıldıktan Sonra Ne 
Yapmalıyız?

Öncelikle gözaltının keyfiliğini,
AKP’nin gözaltına alma işleminin
nedenlerini kavrayarak hareket etmek
gerekmektedir.

AKP gözaltıları, yapmış olduğu
zulme karşı direnenleri korkutup, uy-
gulamak istediği politikaları rahat ya-
pabilmek ve direnişten korktuğu için
yapmaktadır. Ortada hukuki bir durum
yoktur. Tutuklamalar ve göz altılarla,
“direnirseniz sizi tutuklatırım” de-
nilerek, halkı korkutmak ve mücade-
leyi bitirmek hedeflenmektedir. 

Gözaltına alınan kişi açısından he-
defleri; hak alma mücadelesi ver-
meyen, kendi istediği tipte bir insan
olmasını sağlamak ve kişinin aley-
hine delil elde etmektir. Bu hedefle
hareket ettikleri için polis ve yargı-
nın “biz sizin suçsuzluğunuza yar-
dım edeceğiz, biz sizin haklarınızı da
savunuyoruz, size yardımcı olaca-
ğız” vb. söylemleri yalandır.

Gözaltına alınanların Ceza Usu-
lü Kanunu gereğince SUSMA
HAKKI vardır. Bu hak kullanılarak
ifade verilmemesi gözaltındakinin ya-
rarınadır. 

Susma hakkının kullanılmasının
önemi yönünden hukuk fakültele-
rinde şu örnek anlatılmaktadır: Ame-
rika’da Thompkins davasında sa-
nık, adam öldürme suçlamasıyla
yargılanmaktadır. Sanık hakkında
hiçbir delil bulunmamaktadır.  Sanık
3 saat süren ifade sırasında polis ta-
rafından sorulan sorulara büyük öl-
çüde sessiz kalıp; sadece “evet, ha-
yır, bilmiyorum” diye birkaç kez
cevap verir. 2 saat 45 dakika sonra
“Tanrıya inanıyor musun?” sorusu-
na “evet” diye cevap verir. “Tanrı’ya
dua ediyor musun”  sorusuna yine
“evet“ diye cevap verir. Son soru ola-
rak polis         “Peki, Tanrı’ya o ço-
cuğa vurduğundan dolayı seni af-

fetmesi için dua ediyor musun?”
sorusuna Thompkins yine “evet”
diye cevap verir. Sonuçta sırf bu be-
yandan dolayı sanık ceza alır. 

“Evet” denilerek verilen basit bir
cevap buna yol açabilmektedir. 

Ülkemizde soruşturma dosyasını
polis oluşturmaktadır. Emniyet süre-
cinde delillerin ve dosyanın tamamı
oluşmamıştır. Savcılığa sevk edilene
kadar polis dosyaya evrak koyabil-
mektedir. Bir avukatın veya gözal-
tındaki kişinin “ben dosyanın ta-
mamını gördüm, bir şey olmaz de-
mesi” büyük risktir. Verilecek ifade ile
bir kısım evrak, gözaltındaki kişinin
aleyhinde dosyadan çıkarılır veya
eklenir.  Dosya ve deliller görülme-
den verilecek ifade ileride kişinin
aleyhine delil olarak kullanılmak-
tadır. İddianamelerin çoğunda sanı-
ğın beyanı, sanığın dolaylı ikrarı de-
nilerek, tek başına ifadeye dayanıla-
rak, suçlamalar yapılmaktadır. Kişinin
kendisine göre “bir şey olmaz” diye
düşünüp söylediği bir söz, ikrar kabul
edilip; ileride aleyhine kullanılır. So-
rulan soruyu “anlamsız ve bir şey ol-
maz” diye düşünmek, ileride dönüşü
olmayan sorunlara neden olur. 

Polis, baskı ve işkence dışında
gözaltındakini iyi polis rolü yaparak
kandırmaya çalışır. Polis “Biz senin
iyiliğini düşünüyoruz. İfade ver-
mezsen suçu kabul etmiş olursun.
Biz, senin lehine de delil topluyoruz.
İfade ver çıkarsın. Kendini kur-
tar...” vb. yalan sözler söyler. Buna
verilecek cevap açıktır. “Kurttan,
kuzuya dost olmaz.” 

Gerçek olmayan sözlerin hepsini
hedeflerine ulaşmak için söylerler.
Eğer gözaltındakinin iyiliğini düşü-
nüyor ve serbest bıraktıracaklarsa, ne-
den gözaltına almışlardır. Gözaltı
yapmadan da bunları yapabilirler.
Çünkü ceza kanununda bu şekilde
düzenleme vardır. Buna rağmen göz-
altına alan polistir. Halkı düşünme-
dikleri açıktır.         

Ayrıca, siyasi olan bu hukuksuz
gözaltında ifade almaktaki amaçla-
rı; zulme karşı direnenleri korkutup,
uygulamak istediği politikaları rahat
yapabilmektir. 

Haklı olan bizleriz. Onlar, zulmü
temsil etmektedir. 

Tüm bu nedenlerden susma hak-
kını kullanarak ifade verilmemesi ge-
rekir.

“Üst aramasını kabul etmeme,
kimlik bilgileri dahil sorulan hiç
“bir soruya cevap vermeme,  hiç-
bir şeyi imzalamama, açlık grevi
yapma, parmak izi ve tükürük
örneği vermeme, susma hakkını
kullanma, saldırılara karşı slogan
atma, denileni yapmama”

Bunların hepsi haksızlığa karşı
durmak için yapılacak direnme yön-
temleridir. Suçlu onlardır. Halka sal-
dıran onlardır. Nasıl dışarıda diren-
mek gerekirse, bunlar yapılarak göz-
altında da direnmek meşrudur ve ya-
pılması gerekir.

Bunların yapılması “Hayır ben
suçlu değilim! Düşüncelerimi, gö -
zaltı yapsanız da değiştiremezsiniz!
Haklı olan biziz, siz zalimsiniz!
Zulme boyun eğmiyoruz!..” de-
mektir.

Tüm bunlar yapılarak haksızlığa
dur denilerek, hukuk terörü boşa çı-
karılmış olacaktır. Polis bunlar ya-
pıldığında, gözaltı yapsa da, halkın
direndiğini ve gözaltının da işe ya-
ramadığını anlayacaktır. Bu sayede
gözaltı saldırısı boşa çıkarılmış,
başka insanların gözaltına alınması
engellenmiş olacaktır.  

Gözaltında Çırılçıplak 
Soyarak Üst Araması 
İnsanlık Dışı İşkencedir! 
Her Türlü Üst Araması 
Keyfiyettir! Kabul 
Etmeyin!

Üst aramasını saldırı aracı ola-
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rak ve işkence yöntemi olarak kul-
lanırlar. Buna başta direnilmezse
sonraki süreçte saldırıları artacaktır.
Polis onursuzca aramayı dayatır. İn-
sanları çırılçıplak soymak ister. Ma-
kat araması yapmak ister. Bunlar iş-
kencedir ve kanunda yoktur. Hukukta
ve kanunlarda işkence yapmak suç-
tur. Suç işleyenlere direnmek için,
aramaya izin vermemek gerekir.

Gözaltında Susma Hakkı 
Yasal Haktır! Susma 
Hakkınızı Mutlaka 
Kullanın

Kimlik bilgileri dahil sorulan hiç
bir soruya cevap vermeme susma
hakkıdır. Bu hak kanunlarda tanın-
mıştır. Polisin sorgu, mülakat, sohbet
adı altında yaptığı işlemler, hukuki ve
kanuni değildir. Ceza usulü kanununda
ifade alma şekli kurala bağlanmıştır.
İfadenin ancak avukat huzurunda alı-
nabileceği düzenlenmiştir. Bu ka-
nunsuz yöntemleri şüpheli hakkında
delil toplamak ve onu tanımak için ya-
parlar. Bu yöntemlerle gözaltındaki-
ni tanıyıp kişiliğini, zaaflarını, nasıl
bir yöntem ile mücadeleyi bıraktı-
racaklarını, muhbir yapıp yapa-
mayacaklarını tespit edip rapor
haline getirirler. 

Gözaltında Hiçbir 
Belgeye İmza Atmayın!

İmza atmama, kanunlarda göz-
altındakine verilmiş bir haktır.
Ceza usul kanununda düzenlenmiş-
tir. Bunu polis de bilmektedir. Fakat
“imza atmazsan avukatına haber
vermeyiz, buna imza atmak zorun-
dasın, imzalamazsan hakkında kötü
olur” diye yalanlar söyler. Buna ka-
nunen hakları yoktur. Bunu da he-
deflerine ulaşmak için yaparlar. İlk
imza atıldıktan sonra artık olur olmaz
her şeye imza atılmasını isterler. Bu
şekilde bir müddetten sonra bir bak-
mışsınız aleyhinize belgelere de
imza atmışsınız. 

“İmza atmıyorsanız, buraya imza
atmıyorum, imtina ediyorum diye
yaz” derler. Bu da kanunsuzdur. Ceza

usul kanununda bunları polisin yaz-
ması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Bunları yazmak; imza atmak ve on-
ların imza atıldığında istediklerine
ulaşmasını sağlamak demektir.

Gözaltında Keyfiyete, 
İşkenceye, Hukuksuzluğa 
Karşı En Meşru Direnme 
Hakkınız Olan Açlık 
Grevini  Yapın!

Açlık grevi, slogan atma dire-
nenlerin zalimin elindeyken di-
renme yöntemidir. Herkesin yapılan
işkenceye, hukuksuzluğa, haksızlığa
direnme hakkı bulunmaktadır. Slogan
atarak, açlık grevi yaparak bunlar ya-
pılmış olur. Polisin verdiği yemeği
yememe hakkı kanunlarda bulun-
maktadır.

Gözaltında Parmak İzi, 
Tükürük Örneği, DNA 
Örneği Almak
Fişlemektir
Biz Suçlu Değiliz, Kabul 
Etmeyin!

Polis parmak izi, tükürük ve
DNA örneğini kişisel veri kaydı top-
lamak için almaktadır. Bu şekilde fiş-
leme yapmaktadır. Bunların alın-
masının suçlamadaki olaylarla bir
alakası yoktur ve herhangi bir delil
tespit etmek için yapılmamaktadır.
Kanunlara göre bu tip kişisel verile-
rin belli şartlarda alınması için dü-
zenleme vardır. Fakat polis her olay-
da bunları almaktadır. Yapılan suçtur
ve işkencedir. Kanunlarda insanların
vücutsal bütünlüğüne müdahalenin
suç olduğu belirtilmektedir. Onların
kanuna karşı hile yolunu kullanarak,
yapılanı kılıfına uydurmaları, işken-
ce yaptıkları gerçeğini değiştirmez.

Gözaltında Avukat 
İstemek Yasal Haktır!

Avukat isteme hakkının gözaltı
olduğu andan itibaren kullanılması
gerekmektedir. Bu kanunen tanınmış
bir haktır.   

Polis ve yargı, avukatın kendi me-
muru olmasını ve hedeflerine yar-
dımcı olmasını ister. Bu tipteki avu-
katların halkı savunmasını isterler.
Gözaltındakinin bu avukatları seç-
mesi için baskı yaparlar. Bu tip avu-
katın yapacağı avukatlık, avukatlık
değildir. Zalimin avukatlığıdır. 

Avukatlık sadece polis çağırdı-
ğında görüş yapılarak, ifade alınırken
sanığın haklarını hatırlatıp, noter
gibi imza atmak değildir.  Avukat
gözaltı olduğu anda gözaltındakinin
yanında olmalıdır. Arama yapılan
yere gitmelidir. Meşruluk temelinde
hareket edip, hukuksuzluğu boşa çı-
karmalıdır. Gözaltıların hukuki değil,
siyasi olduğunu kavramalı ve buna
karşı politik tutumla hareket edilmesi
gerektiğini bilmelidir. Gözaltında-
kinin direnişini kırmamalıdır. İş-
kenceyi ve hukuksuzlukları tespit et-
melidir.  Gerekirse emniyetten ay-
rılmamalıdır ve müvekkilini hiçbir
yerde yalnız bırakmamalıdır. Her
yaptığı işlem müvekkilinin yara-
rına olmalıdır. Müvekkilinin huku-
ki durumunu zora düşürecek hiçbir
işlemin parçası olmamalıdır. Halkı
için avukatlık yapmalıdır.

Gözaltına alındıktan itibaren avu-
kat talep edilmelidir. Talep edilen
avukat onların istediği avukat değil,
halkı için avukatlık yapan avukatlar
olmalıdır. Gözaltındakiler tanımadı-
ğı avukatlara bu gözle bakmalıdır. Po-
lis kendi istediği avukatı sokmak için,
bir takım oyunlar yapar ve kendisi-
ni avukat olarak tanıtır. Bunlara dik-
kat edilmelidir.

Polisin İşkencesi Doktor 
Muayenesinde Tespit 
Ettirilmelidir! Muayene 
Esnasında Polis 
Doktorun Yanında 
Bulunamaz!

Polis işkencesinin izlerinin tespit
ettirilmesi gerekmektedir. Ceza usu-
lünde gözaltındakinin doktora çıka-
rılması ve adli tıp raporu düzenlen-
mesi zorunludur. Polisin doktorun
yanında bulunmaması kanuni zo-
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runluluktur. Doktorun polisin ol-
madığı ortamda muayene yapma-
sı gerekmektedir. Bunu yapmayan
doktor işkenceyi onaylayan doktor-
dur. Polis dışarı çıkarılmalıdır.
Gözaltına alınan kişi, yapılan iş-
kence ve dayak izlerini ayrıntılı şe-
kilde tespit ettirmelidir. İşkence
olduğunun rapora yazılması zorun-
luluktur. Olay anlatımı yapılıp, bunun
rapora yazılması sağlanmalıdır. Ay-
rıca raporun bir örneğinin gözal-
tındakine verilmesi zorunludur.
Rapor örneği doktordan istenmelidir.

Gözaltında Direnmek 
“Örgüt Tavrı” değil, 
Meşru Hakktır!

Polis direnmek için yapılanlara
“örgüt tavrı” der. Hayır! Bu örgüt tav-
rı değil, halkın direnmek için yaptık-
larıdır. Devrimciler bunları yıllardır
yapmakta ve bedel ödemektedir. Bun-
ları halktan öğrenmişlerdir. Hukuk te-
rörüne karşı çıkmak için yapmakta-
dırlar. Bunları yaparak haklılığı sa-
vunmakta ve halka karşı sorumlu-
luklarını yerine getirmektedirler.

Savcılıkta Avukat 
Bulundurularak İfade 
Verilebilir Ancak 
Savcının Her Türlü 
Suçlayıcı İthamları 
Reddedilmelidir!

Savcılığa çıkardıklarında ifade
verme konusunda avukatla birlikte hu-
kuki duruma ve tutuma göre karar ve-
rilmelidir. Savcılıkta da direnmenin
hak olduğu, meşru olanın bizlerin ol-
duğu ve yapılanların hukuksal ol-
mayıp siyasi bir kararla olduğu bi-
linciyle hareket edilmelidir. İfade ve-
rilecekse savcının saldırgan, düşünceyi
açıklamaya yönelik, sizi veya başka-
sını suçlayıcı, dosyayla alakası ol-
mayan, pişmanlığa yönelik, somut
olayla alakası olmayan, gereksiz, hu-
kuki olmayan, geçmiş hukuki yargı-
lamalarla ilgili sorularına “bunu so-
ramazsınız” diyerek hukuk dışına çı-
kılmasına izin verilmemelidir. 

Yapılan işkence ve gözaltında-
ki uygulamalar savcılık ifadesi sı-
rasında anlatılmalıdır ve bunların
ifadeye yazılması sağlanmalıdır.
Savcının “Bunu suç duyurusu ya-
parak anlat. Benim görevim bu de-
ğil” söylemleri kanuna aykırıdır.
Çünkü kanunda savcıların bunları
yazması zorunludur. Bu savcıya ve-
rilmiş bir görevdir. Verilecek ifade-
de yapılanların suç değil, asıl göz-
altına alınmanın suç olduğu anla-
tılmalıdır. 

Tutuklama İşkencenin ve 
Hukuksuzluğun 
Devamıdır
Hapishanede Yapılanlara
Direnmek Meşrudur

AKP’nin yargısı talimatla tutuk-
lama yapmaktadır. Tutuklama da iş-
kencenin ve hukuksuzluğun deva-
mıdır. Hapishanede yapılanlara di-
renmek meşrudur.  Zalimlerin he-
deflerine ulaşmalarına engel olmak
ve HUKUK TERÖRÜNÜ önlemek
için direnilmelidir. 

Tutuklamadan sonra hapishane-
lerin girişinde polis  tutuklananla-
rı jandarmaya teslim eder. Saldırı
üst aramasıyla başlar. Amaç gözaltı
yapan polisin amacı ile aynıdır. Tu-
tuklananı onursuzca arayıp işkence
yaparak kişiliğini yok etmek ve di-
renişi devam ettirip ettirmediğini
tespit etmektir.  Yoksa tutuklanan
zaten gözaltından gelmiş, üzeri
aranmış ve hapishaneye girişte
tekrar aranacaktır. Burada yapılan,
onursuz arama ve işkencedir. 

Jandarmadan sonra gardiyanlar
çıplak arama dayatırlar. Bu da onur-
suz aramanın ve işkencenin deva-
mıdır. Ayrıca kanunda “soyarak,
çıplak arama” diye bir arama şek-
li yoktur. Bunu işkence yapmak için
yaparlar. Bu tür arama da kabul edi-
lemez ve kanuni değildir.

Tüm bunlara karşı her yerde ol-
duğu gibi “İNSANLIK ONURU İŞ-
KENCEYİ YENECEK” sloganı atıl-
malıdır. Bu slogan onların yaptıkla-
rının ne olduğunu yüzlerine söylemek

açısından önemlidir. Bu şekilde di-
renenleri teslim alamayacaklarını ve
hedeflerine ulaşamayacaklarını an-
larlar.  

Tutsak, müşahede denilen geçi-
ci kalınan hücreye konulduğunda
psikolog gelir. Psikoloğun sorduğu
sorulan soruların hepsi tutuklunun
baştan suçlu olduğunu, hastalıklı ol-
duğunu kabulden hareketle hazır-
lanmış sorulardır. Direnenler suçlu
değildir ve asıl suçlular halkı tutuk-
layanlardır. Hiç bir soruya cevap
verilmemelidir. Doktor kılıklı kişiler
bu suça alet olmamaları konusunda
uyarılmalıdır. 

Hapishanelerde Devrimci 
Tutsaklarla Mutlaka 
İlişki Kurun!

Normal hücreye konulduktan
sonra eğer varsa devrimci tutsakla-
ra ulaşılmalıdır. Ayrıca onlar size ula-
şırlar. Devrimci tutsaklarla irtibat
kurmaktan çekinilmemelidir. Çünkü
onlar 1920’lerden bugüne Türkiye
sosyalist hareketinin mirasıdırlar.
Nazımlardan Mahirlere, Denizlere,
Yılmaz Güneylere, Apolara, Fatih-
lere, Haydarlara, Hasanlara... 12 Ey-
lül’ün zindanlarını direniş odağına çe-
viren devrimcilerden 1996 Ölüm
Orucunun yaratıcılarına, 122 şehit ve-
rilen Büyük Direniş’ine devrimci
tutsaklar hapishaneler tarihini dire-
nişlerle, kanlarıyla yazmışlar ve çok
büyük bir değer yaratmışlardır. Fa-
şizmin hapishanelerini devrimin
okulları haline getirmişlerdir. 

Hapishane yönetimi sizi devrim-
ci tutsaklardan uzak tutmak için bas-
kı yapar ve yalanlar söyler. Asla
inanmayın. Buna karşı direnmek ve
kanmamak gerekir.  

AKP iktidarı faşizmin iktidarıdır.
Faşizm insanlığın düşmanıdır. Asıl
suçlu faşistlerdir. Bizleri hapishane-
ye atan. AKP iktidarıdır. AKP’nin fa-
şist iktidarına karşı her alanda di-
renmek meşrudur ve her yerdeki di-
renişimiz AKP faşizmine vurulan
çok büyük bir darbedir. Direnenler
haklıdır ve kazanacaktır. 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Merhaba Devrimci Okul okur-
ları. Konumuza geçen hafta kal-
dığımz yerden devam ediyoruz. 

Devrimci Eğitim Ve
Kadrolaşma...

Devrimci eğitimin kadrolaşmaya
yönelik amacı, devrimin sorunlarını
çözebilecek insan yaratmaktır. Mü-
cadelenin ihtiyaçlarını giderecek, kit-
leleri örgütleyecek, savaşı bü-
yütecek bu insan, kadrodur.

Kadro kendisini devrimin
örgütleyicisi olan partinin ih-
tiyaçlarıyla birleştiren insan
demektir.

Hasan Selim Gönen yol-
daşımızın ifadesiyle söyler-
sek; "...Mücadeleyi benliği-
min parçası olarak görüyorum. 

O yoksa ben de yokum.
Mücadelemizin her bir par-
çasını kendimin olarak görü-
yor, her eksiğimize, her ihti-
yacımıza, her hedefimize kar-
şı kendimi sorumlu hissedi-
yorum."

Kadro işte budur. Komutan
Rızalardır. Devrimci eğitimin kadro-
laşmaya yönelik amacı da daha faz-
la komutan Rızalar yaratılmasını sağ-
lamaktır. Ki komutan Rıza olmak,
burjuva ideolojisine kendi benliğin-
de sonuç alıcı darbeler vurup kendi-
ni geliştirmektir.

Mücadeleyi geliştirmemiz, devrim
yürüyüşümüzü hızlandırmamız ko-
mutan Rızaların,  Erdalların, İbra-
himlerin sayısını artırmamıza bağlı-
dır. Söz konusu olan, kadrolaşarak
devrimin sıra neferi olmaktır. Dev-
rimci eğitimin amacı, tam olarak
budur; Devrimin sıra neferi olacak,
yeni insanı yaratmaktır.

Bunu nasıl başaracağız?
Dayı’nın ifadesiyle söylersek;

"Başarmak için bey-
nimizde, hücreleri-
mizde burjuvaziye, dü-
zene ait ne varsa sö-
küp atmalıyız. Beyni
devrimle dolu, dev-
rimle yatıp devrimle
kalkan insanların

önünde hiçbir engel olamaz. Çö-
zümsüz hiçbir şey yoktur. Bütün Par-
ti Cepheliler, kendilerine bu tarzla ye-
niden bakmalıdır. O zaman kendimi-
zi de, düşmanı da tüm açıklığıyla bir
kez daha göreceğiz."

Düşman, yeni insan karşısında
güçsüzdür. Çünkü, yeni insan, kendi
benliğindeki burjuva ideolojisinin tor-
tularını söküp atmıştır. Bunun yolu,
ideolojik sağlamlığı kazanmaktır.

İdeolojik sağlamlık nasıl
kazanılacaktır?

Bakın Dayı ne diyor; "İdeolojik
olarak donanmalıyız. Burjuvazinin
ideolojik saldırıları karşısında ne is-
tediğimizi, neye karşı çıktığmızı, sis-
temin yerine neyi koyacağımızı iyi bil-
mek zorundayız. Bunun için her yol-
daşımız ideolojik donanımını ve ideo-
lojik mücadeleyi, hayatın hiçbir anın-
da ihmal edemez. İhmal burjuvazinin
beynimize girmesi demektir. Açık
kapı demektir. İdeolojik donanım,
ne istediğıimizi bilmek; direniş ve ör-
gütlenme, bir devrimcinin yaşam bi-
çimidir. Bunun dışında öne çıkan
hiçbir şey olamaz."

Devrimci eğitim, işte bunu sağla-
dığı oranda amacına ulaşır. Bu yanıyla
eğitim; devrimci olmak, devrimci
kalmak ve mücadelenin ihtiyaçlarını
öğrenip irili ufaklı zaferler kazanarak
bir ömür boyu devrimcilik yapmak
için gereken her şeyin ömür boyu öğ-
renerek içselleştirilmesidir.

Bu eğitimin amacı, burjuvazinin
benliğimize bulaştırdığı tortulardan
arınarak yeni insanı yaratmaktır.
Böyle olduğu içindir ki, devrimc eği-
tim, ancak ve ancak, devrimci sava-
şın içinde mümkündür. Değilse, kü-
tüphanelere çekilip kitap okumak
yeterli olurdu.Oysa devrimci eğitimin
amacı kişiliği, yaşam biçimi, ilişki tar-
zıyla, oturup kalkmasıyla... bir bütün
olarak insanı yenilemek, yeniden ya-

ratmaktır. Bu yaratma eylemi,
mücadelenin örs ve çekici ara-
sında mümkündür.

Eğitim, hayatın her an ve
alanında sürer. Cepheli için,
hayatın kendisi bir okuldur.  Ve
Cepheli, bu okulun daimi öğ-
rencisidir. Söz konusu olan
özel bir zaman ve mekan ge-
rektiren türden bir "eğitim ça-
lışması" değildir. Böylesi eği-
tim çalışmaları teorik ve pra-
tik boyutuyla olacaktır. Fakat,
kadronun eğitimi bununla sı-
nırlı değildir. Cepheli’nin eği-
tim zamanı da, mekanı da bü-
tün hayattır. Ki hayatın okul
olması oluşturur devrimci eği-

timin esasını.

Cepheli’nin temel ve tarihsel gör-
evi bellidir; kitleleri örgütlemek ve sa-
vaşı büyütmek... Bu temel ve tarihsel
görevlerin gerekliliklerini yerine ge-
tirmek için gereken her şeyi ama
herşeyi yapmak demek aynı zaman-
da. Cepheli’nin kendi benliğini de
burjuva ideolojisinin saldırılarına
karşı yeniden yeniden örgütleyerek
devrimciliğini büyütmesi demektir.

Dayımızın ifadesiyle söylersek;
“Parti-Cepheli, teoriyi, devrimciliği
kitleleri örgütlemek ve savaşmak
için öğrenir. Örgütlemeyen ve sa-
vaşmayan Parti-Cepheli olmaz”

Cepheli’nin eğitim anlayışının
odağında örgütlemek ve savaşmak

Ders: Beynimizi Diri,
Bilincimizi Sağlam Tutmalıyız

Biz Cepheliyiz
Cephelilerin Beyni

Savaş Alanıdır  
Bu Savaşı Kazanmak
İçin Beynimizi Diri,
Bilincimizi Sağlam

Tutmalıyız
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vardır. Eğitim bu ikisine hizmet edi-
yorsa devrimcidir zaten. Hizmet et-
miyorsa, vakit kaybından başka bir
şey değildir. Devrimci eğitim, kad-
roların beynini silah olarak kullana-
rak, düzene vurmasını sağlamalıdır.
İşte o zaman amacına ulaşmış olur.
Beynin silah olarak kullanılması de-
mek, o silahın ihtiyacı olan Cepheli’yi
de sağlamayı gerektirir.

Dayı’nın ifadesiyle söylersek; "İk-
tidarı alma bilincinde olan her kad-
ro; kadro ve savaşçı yetiştirmeden, kit-
leleri eğitmeden devrim heyecanı-
nın, coşkusunu ve düşüncesini taşı-
yamaz. Bir kadro için, hayatın her
alanı, her anı, eğitim faaliyetidir."

İşte bu faaliyetin kendisi, silaha
dönüşen bilincin cephaneliğini oluş-
turur. Bu cephanelikten beslenen
Cepheli, düzene taarruz ederek ha-
yatın her an ve alanında devrime, dev-
rimciliğe zafer kazandırır....

Eleştiri-Özeleştiri,
Devrimci Bir Silahtır

Devrimci safların içinde, düzen
ideolojisine karşı sürdürülen müca-
delenin temel yöntemi eleştiri-öze-
leştiridir.

Eleştiri-özeleştiri, devrimci bir
silahtır. Hedefi, devrimci saflara sı-
zarak ilkesizlik, kuralsızlık, zaaf ola-
rak açığa çıkan burjuva ideolojisine
vurmaktır. Bu silahın namlusu eleş-
tiri, tetiği ise özeleştiridir.

Burjuva ideolojisi ve kültürü sol
saflarda hayat bularak "akıllı solcu-
luk" olarak somutlanmıştır. Bir diğer
yandan, düzen ideolojisi ve kültürü
değişik biçimlerde devrimci saflara da
sızarak kendisini fiziki açık yaşanan
hatalar, ilkesizlikler, zaaflar olarak so-
mutluyor.

Bu bir savaş: İdeolojik savaş! Biz
devrimci ideolojiyi hayatın her alanına
taşımaya çalışırken, düşman da boş
durmuyor ve bizi kendi evimizde il-
kesizlikler, zaaflarla vurmaya çalışı-
yor.

Biz halkı devrimcileştirmeye ça-
lışırken, burjuvazi de beynimizi ele
geçirmeye çalışıyor. Evet, bu bir sa-
vaş;  İdeolojik savaş!

Dayı’nın ifadesiyle söylersek;
"Düşman önce beynimize girerek
mesafe almaktadır. Direnişte, ör-
gütlemede, yaşamda gedikler aç-
maktadır. Her şeyi çarpıtmaktadır.
Burjuva düşüncesini sol görünüm
altında tanıtmaktadır."

Durum bu. Bu gerçeklik karşısın-
da, burjuva ideolojisine taarruz et-
menin yegane yolu, eleştiri-özeleşti-
ri silahını kullanmaktır.

Bakın Stalin ne diyor; "Özeleştiri-
nin hedefi, hatalarımızı ve zaaflarımızı
ortaya çıkarmak ve yok etmektir."

Bu nasıl yapılacak ?

Bu konuda Lenin de şöyle diyor;
“Hatayı açıkca kabullenmek, ne-
denlerini ortaya çıkarmak, hataya yol
açan koşulları tahlil etmek, hatayı
ortadan kaldırmanın yollarını özen-
le araştırmak..."

Görüldüğü gibi, eleştiri-özeleşti-
ri bir ihtiyacın ürünüdür.

Eleştiri , hataları ve zaafları
göstermek için vardır.

Özeleştiri, hata ve zaafları gi-
dermek için vardır.

Eleştiri-özeleştiri, devrimci bir
ihtiyacın ürünüdür.

Bu ihtiyacın gereği yapılmazsa,
gelişim olmaz. İhtiyaç, devrimci saflara
sızarak değişik biçimlerde açığa çıkan
düzen ideolojisine taarruz etmektir.

Bu bir savaş: ideolojik savaş ve
eğer, düzen ideolojisi yok edilmezse,
etkilediği kişinin, ilişkinin, pratiğin
devrimciliğini çürütmesi kaçınılmaz
olur.

Eleştiri-özeleştirinin ihtiyacını
duymak, yaşamsal önemdedir. Bu
ihtiyacı duymayanlar, eleştiri-öze-
leştirinin devrimci arındırıcılığından
da yararlanamazlar. Öncelikle, eleş-
tiri özeleştirinin nasıl bir ihtiyaç ol-
duğunu, neden yaşamsal bir ihtiyaç ol-
duğunu kavrayacağız.

Zaaf nedir?
Bir devrimci için, zaaf, devrimci

olmayan her şeydir. Bunlar düzen-
den kalan taraflardır. Düzenin bulaş-
tırdığı burjuva ideolojisinin ve kül-
türünün izleridir. Bu tortuların olma-

sı, bu izlerin kalması her türden zaa-
fın yeşereceği bataklık demektir.

Devrimci saflara düzen içinden ge-
liyor, gelirken de düzenin kültürel,
ideolojik etkilerini üzerimizde geti-
riyoruz. Bu doğaldır. Doğal olmayan,
devrimci ilke, kural ve kültüre aykı-
rı sayılan bu türden özelliklere karşı
savaşmamaktır. Ki eleştiri-özeleştiri,
devrimci saflara taşınan ve açığa  çı-
kan her türden zaafa karşı, devrimci
ideolojinin silahıdır. Bu silaha ihtiyaç
duymalı, bu silahı kuşanmalıyız. İh-
tiyaç duyarsak kullanırız. Bu ihtiya-
cı duymak, zaaflardan nefret et-
mekle mümkündür.

Cepheli, bu ihtiyacı duyup gere-
ğini yaparak devrimciliğini büyü-
tendir. Devrimci anlamıyla eleştiri-
özeleştiri, bir Parti-Cephe tarzıdır. Bu
tarzın içinde övgü, sövgü, günah çı-
karma ve mazeretler yoktur. Eleştiri-
özeleştiri de Parti-Cephe tarzı demek,
ideolojik hesaplaşma sonucu düzen
ideolojisine vurmak demektir. İşte bu
savaş, devrimciliğimizin temellerini
güçlendirir...

Biliyoruz ki, hiçbir şey nedensiz
ve masum değildir. Olan ya da ol-
mayan, yapılan ya da yapılmayan her
şeyin bir nedeni vardır. Bu nedenler
ya devrimci ideolojiden ya da burju-
va ideolojisinden kaynaklanır. Dola-
yısıyla, olan-olmayan, yapılan yapıl-
mayan her şeyin kaynağına inerek sor-
gulamalıyız. Kaynağa, köklerine in-
mek ideolojik hesaplaşma demektir.
Bu hesaplaşmanın pratiği olarak yan-
lışın, zaafın yerine devrimci olanın ko-
nulması, eleştiri özeleştiri de Parti-
Cephe tarzıdır.

Zaaflar, savaştığımız sınıfın bizde,
içimizde kalan tortularıdır. Kazıyıp at-
malıyız. Eleştiri, zaafların yarattığı so-
runlara ışık tutar. Özeleştiri ise, o so-
nuçların nedenlerine inerek yok et-
meye yönelir. Kazanan, devrim ve
devrimcilik olur.

İlkesizlik ve zaafları, özeleştiri
ile gideremezsek yine BİZ kaybede-
riz. Kim bunu ister? BİZden biri is-
temez. BİZ olmak yanlışı, zaafı , il-
kesizliği özeleştiri silahıyla vurmak-
tır. İşte o zaman BİZ kazanırız. Cep-
heli, bunu ister.
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Halk ozanlarımızdan Dertli Diva-
ni bir deyişinde , "Cahiller kendini
aklar, Kamiller özünü yoklar" der.
Halkımızın bu deyişi, Cephelilerin
eleşteri-özeleştiri karşısındaki tavrını
da özetler. Ki Cepheli, eleştiri karşı-
sında özünü yoklayandır. Hata, zaaf ve
ilkesizlikler karşısında da mazeretle-
re, günah çıkarmalara sığınamaz. Ka-
çak güreşmez. Gereğini yapar. Öze-
leştiri yapar; Yani benliğinde, prati-
ğinde, yaşamında, ilişkilerinde dev-
rimci olmayan her neyse kesip atar.

Biz, Dayı’nın yoldaşları, öğren-
cileriyiz. Güçlüklerden, zorluk, zor-
balık ve sorunlardan korkmayız. Za-
aflara da devrimciliğimizi ezdirmeyiz.
Dayımız bize zorlukların nasıl alt edi-
leceğini öğrettiği gibi, zaafların nasıl
aşılacağını da öğretmiştir.

Devrimci bilincimiz, felsefemiz
ve tarihimiz zaafların nasıl alt edile-
ceğinin klavuzluğunu yapar bize. Bi-
liriz ki, hedefimize ilerlediğimiz bu
yolda karşımıza çıkan bütün sorunlar,
hata ve zaaflar gelişmemizin önünde-
ki engellerdir. Aştığımız oranda dev-
rim kazanacaktır. Biz devrimin ka-
zanmasını isteriz. Bu isteğin maddi-
leşmiş, ete kemiğe bürünmüş hali
özeleştiridir. Bu yanıyla, özeleştiri
somuttur.

Ve yine biliriz ki, esas olan "engel"
değil, engelleri ezmek için adım at-
maktır. Özeleştiri, işte bu adımlardır.

Devrim yürüyüşümüzde ileriye
doğru adım atmaktır. Onun somutla-
nabilir maddiliği buradan gelir. Çün-
kü, özeleştiri, hatalardan ders alma-
nın yarattığı devrimci değişim ve
gelişim anlamına gelir. Ki adım atan,
önündeki engeli gelişimin basamağı
haline getirir.

Zaaf dediğimiz her şey, burjuva
ideolojisinin saflarımıza sızması de-
mektir. Zaafları "iç düşman" yapan da
bu özelliklerdir. Devrimci olan her
şeye zarar vermeleridir.

Zafer, savaşa dair bir olgu ve hiç
kimse durduğu yerde zafer kazana-
maz. Bu bir savaş; İdeolojik savaş ve
Cepheli’nin görevi, bu savaşta zafer
kazanmaktır. Zafer kazanmak için, ta-
arruz etmek şarttır. 

Nasıl olacak bu? Devrimcide

devrimci olmayan her şeyin sor-
gulamasıyla olacaktır.

Yapılmayan işlerin, gecikmele-
rin, ertelemelerin, yürütülmeyen faa-
liyetlerin, ulaşılmayan hedeflerin,
sürdürülmeyen çalışmaların, istenen
sonuçların alınamadığı her şeyin... ge-
liştirilmeyen, yaratıcılığın... koyul-
mayan insiyatifin... gösterilmeyen
emekçiliğin... somutlanamayan cü-
retin... yaşam biçimlerinin... sorgu-
lanması, muhasebesinin yapılması
ve devrimci ilkelerin eleğinden ge-
çirilmesiyle kazanılır zafer.

Burjuvazi , devrimciliğe dair ne
varsa yok etmek istiyor. Bunun yolu
devrimcilerin beyinlerinin teslim alın-
masından geçiyor. Zaaflar, hatalar, il-
kesizlikler de burjuvazinin bu amacına
hizmet ediyor.

BİZ, Dayı’nın öğrencileriyiz ve
beynimizi silah olarak diri tutmanın
yolunun eleştiri-özeleştiriden geçtiğini
biliyoruz. Bu yanıyla, eleştiri öze-
leştiriyi zaman zaman günah çıkarı-
lan geçici bir yöntem olarak değil, bir
yaşam biçimi olarak kavrıyoruz. Bu
kavrayış, nasıl bir düzenden geldiği-
mizin, düzenden kalan tortuların,
burjuva ideolojisinin devrimci safla-
ra nasıl sızdığının ve bütün bunlara
karşı yeni insanı nasıl yaratacağımı-
zın devrimci bilgisine dayanmaktadır.

Bu yolda rehberimiz Dayımız’dır.
Omuzlarımızda onun elini daima his-
sederiz. Öğretmenimizin "gerisi ha-
yat" deyişinin özünde, devrimci ideo-
loji, gelenek ve kültürün klavuz ol-
ması vardır. "Reçete" sunulmaz. Ama
yön gösterilir ve nerelerden, nasıl güç
alınacağı öğretilir. Gerisi de gerçek-
ten Cepheli’ye kalmaktadır.

Bu bir savaş: İdeolojik savaş... Bu
savaşta, zafer kazanmak isteyen Cep-
heli, eleştiri-özeleştiri silahını kulla-
nacaktır....

Burjuva İdeolojisini
Halkın Ayakları Ezecektir

Halk düşmanlarının en zayıf yeri
neresidir?

Cevap, sorunun içinde vardır.

Halk düşmanlarının en zayıf yeri,

halka düşmanlıklarıdır. Öyle ki, bu
gerçeği açıktan savunamaz. Binbir ya-
lanla örtmeye çalışırlar.

Burjuva ideolojisi, biçimlendirdi-
ği hayat içinde halk düşmanlarının
gerçek yüzünü "görünmez" kılarak,
sömürü ve zulmün düzenini meşru-
laştırır. Bu tabloyu değiştirmenin ye-
gane yolu, devrimci ideolojiyi kitle-
lere taşımaktır. Halkı örgütlemektir.
Halkın örgütlenmesi demek, dev-
rimci ideolojinin maddi bir güvene
dönüşmesi demektir.

"...Teori kitleleri bir kez sardı mı,
maddi bir güç haline gelir.."
(Marks/Engels)

Burjuva düzeni için yıkıcı bir
güçtür bu. Çünkü, devrimci ideoloji-
sini kuşanan halk, artık sömürü ve zul-
me boyun eğmez. Ancak, bunu teo-
rik olarak tespit etmenin pek bir öne-
mi yoktur. Esas olan, gereğini yap-
maktır. Yani, halkı savaştırmak, savaşı
halklaştırmaktır teorinin maddi bir güç
haline gelmesi. Ki ancak, maddi bir
güç haline gelen devrimci ideoloji, ha-
yatın içinde burjuva ideolojisini ezip
geçer.

Cepheli’nin görevi, devrimci ideo-
lojiyi maddi bir güç haline getir-
mektir. Bunun için kitleleri örgütle-
yecektir. Kitleleri örgütlemek de-
mek, kitleyi etkisi altında tutan bur-
juva ideolojisini  ezmek demektir.
Burjuva ideolojisini ezecek olan, ör-
gütlenerek ayağa kalkmış halktır.
Devrimcinin amacı işte bunu başar-
maktır. Devrimci, ancak bunu başa-
rarak ideolojisinin gereğini gerçek-
leştirebilir. Çünkü, devrimcilik, kit-
leleri örgütlemektir.

Burjuva ideolojisine karşı en güç-
lü ve nihai sonucu alıcı taarruz, sa-
vaşın halklaşmasıdır. Bu savaş kar-
şısında burjuvazinin ne ideolojisi ne
iktidarı, hiçbir şeyi ayakta kalmaz.

Bakın ne diyor Dayı: "...temel
hedef kitleleri örgütlemek, güç top-
lamak, devrim yürüyüşünün  yolunu
açmaktır. Bu gerçeği hiçbir yoldaşı-
mız, taraftarımız unutmamalıdır. Unu-
tursa yolunu şaşırır. Sağa sola savru-
lur. Bugün savrulmadıysak, hala
ayakta isek, hala felaket tellallarını ve
düşmanı yanıltıyorsak bu nedenle-
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dir.Yolumuza devam ede-
ceğiz. Hiçbir dogmaya bağ-
lı kalmadan, Marksist-Leni-
nist doğrularımızı önümüze
alıp en yaratıcı biçimde, öz-
güvenimizi güçlendirerek,
ideolojik netliğimizi yük-
selterek yolumuza devam
edeceğiz. Pratiğimiz; dü-
şüncelerimizde netliğimizin
kanıtıdır. Bundan sonra da
böyle olacaktır."

İdeolojik netlik, ideo-
lojimizin gereğini yap-
maktır.

İdeolojimizin gereği ise
savaşı halklaştırmak, halkı
savaştırmak için her şeyi
yapmaktır.

Devrimci ideoloji niçin
var olmuştur?

Devrimci ideoloji, emek-
çilerin, sömürü düzeninden
kurtuluşlarının klavuzu ola-
rak var olmuştur. Bu yanıy-
la , sınıfsal bir ihtiyacın ürü-
nüdür. Onu yeni ve yenilmez
kılan bu ihtiyaçtır. Günümüz
dünyasında bu ihtiyaç, artan
orandaki yakıcılığı ile ya-
şanmaktadır.

Cepheli’nin görevi, halk
ile halkın zulüm ve sömü-
rüden kurtuluşunun klavu-
zunu tanıştırmaktır. Cephe-
li, bu tanışmayı sağlayacak
yolu, yöntemleri bulup ha-
yata geçirdikçe kendi dev-
rimciliğini de büyütecektir.

Halka ulaştırılamayan,
halkın içinde maddi bir güç
olarak örgütlenmeye çalışıl-
mayan "teori", ne eylem kla-
vuzudur, ne de devrimcidir.
Sadece laftır, dogmadır ve
hiçbir işe yaramaz. Akıllı
solcuların "ideolojisi" böy-
ledir.

Devrimci ideolojiyi ey-
lem klavuzu ve dolayısıyla
devrimci kılan ise halkı dü-
zen için yıkıcı bir güç hali-
ne getirerek savaştırması-
dır. Ama bu kendiliğinden
olmaz. Cepheli’nin görevi

bu savaşı , yani halkı örgüt-
lemektir.

Savaşın halklaşması, bur-
juva ideolojisinin halkın
ayakları altında ezilmesi de-
mektir.Ve işte biz, burjuva
ideolojisini halkın ayakları
altına sermek için ihtilalin
yolundan yürümeye devam
ediyoruz.

Cepheli, bulunduğu hir
alanda, her an bu yürüyüşün
adımlarını atmanın sorum-
luluğunu taşımaktadır.
Amaç, kitleleri örgütlemek-
tir. Halkın örgütsüzlüğü,
burjuva ideolojisinin ese-
ridir. Örgütlenmek ise dev-
rimci ideolojinin zaferidir.
"Milyonları örgütleyece-
ğiz" şiarı, ufkumuzun ve
hedeflediğimiz zaferin bü-
yüklüğünü gösterir. 'Birken
iki olmak' bu zaferin temel
taşıdır.

Hem bireyciliğin değıtı-
lıp yüceltildiği günümüz
dünyasında, hemde kitlele-
ri örgütlemeyi unutmuş bir
sol tablosu karşısında "bir-
ken iki olmak" büyük bir he-
deftir. Büyüklüğü "milyon-
ları örgütleyeceğiz" kararlı-
lığı kadardır.

Devrimi, ideoljimizi halk
içinde maddi bir güç haline
getirerek başaracağız. Bu,
örgütlenmek demektir. Ör-
gütlenmek, kitle çalışması
demektir. Adı üstünde "ça-
lışmak" demektir. Cephe-
li’nin görevi işte budur; Hal-
kı örgütlemek için çalışmak,
devrim için savaşmaktır.

Beynimizi Sağlam, Bi-
lincimizi Diri Tutmalıyız
dedik. Konumuzu bu hafta
burada bitiriyoruz. Haftaya
yeni bir konuda buluşmak
üzere, Hoşça kalın.

Bitti.

Moralimizi Oğullarımızın,
Kızlarımızın Moralleri Gibi

Her Zaman Yüksek
Tutacağız!

“Evlatlarımız nasıl başı dik duruyorlarsa biz de ba-
şımız dik ve özgür tutsakların aileleri olarak dayanış-
ma içinde olacağız” diyen aileler 3 Ağustos günü Bur-
sa’da bulunan Bursa Haklar Derneği’nde “moral çayı”
düzenlediler. 

Her Türlü
Araçla Birlik ve
Beraberliğimizi
Örgütleyeceğiz!

Hüseyingazi Kültür Araştır-
ma Derneği'nde bu sene ilki 13
Temmuz'da yapılan film göste-
rimlerinin bu hafta üçüncüsü
gerçekleştirildi. 3 Ağustos günü
mahalle çocuklarının duyurusu-
nu yaptığı film gösterimine 20
kişi katıldı.

Düzen Partileri Halkın
Sorunlarını Çözemez!

Maltepe İlçesi Gülensu Mahallesi’ndeki Kızılırmak
Kafe’de 23 Temmuz günü CHP Mahalle Temsilcileri ve
İlçe Yönetimi Meclis Üyeleri’nin de katıldığı seçim pro-
pagandası yapacakları bir toplantı gerçekleştirmek
için toplandılar. Toplantı Halk Cepheli devrimciler ta-
rafından protesto edilerek dağıtıldı. Toplantıya gelen hal-
ka; “Bu mahallede yaşanan olaylara, sorunlara, çetelere
ve işbirliği yaptığı işkenceci polisine sessiz kalan
CHP’nin seçimde burada çalışma yapmasına izin ver-
miyoruz” denildi. 
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Kürt Milliyetçi Harekin Tasfiye-
sinde ‘Yeni Dönem’ ve Sol’un Tavrı
konulu yazı dizimize Halkın Günlüğü
ile devam ediyoruz.  

Tasfiye Süreci Kürt 
Ulusal Hareketin 
Demokratik Muhtevasını 
Daha da Güdükleştirecektir

Halkın Günlüğü, “İmralı görüş-
meleri”nin “pazarlık” kısmıyla ilgili
olarak şu sonuca varıyor: “Esas olarak
Türk ulusunun egemenlik imtiyazları
pekiştirilirken, silahlı mücadeleyi
tasfiye etmesi karşılığında Kürt ulu-
suna tanınan ulusal haklar alabildiğine
geri ve cılızdır.” (H. Günlüğü,
Sayı:59. Syf: 16-17. 1-15 Mart 2013)

Bir sonraki sayıda ise şu sonuçları
çıkarıyorlar: (bkz. H. Günlüğü. Sayı:
60. Sf: 11-13, 16-31 Mart 2013)

“Sürecin esas yanı Kürt ulusu-
nun bağımlılık konumunun pekiş-
tirilmesi ve Kürt ulusal hareketin
düzen içine çekilerek eritilmesidir.”

“ Ortaya konulan bu resim, esa-
sen reformizm ve tasfiyeciliğin paraf
edilmiş tablosudur. ”

“Tek devlet, tek vatan, tek bayrak
tezine dokunulmayacaktır.”

Newroz Çağrısı PKK’yi Tasfiye
Etme Çağrısıdır: Halkın Günlüğü,
2013 Newroz’unda Diyarbakır’da
okunan A. Öcalan’ın açıklamasını,
“PKK’yi tasfiye etmeyi öngören
çağrı” olarak tanımlıyor. Bunun, “re-
formist, tasfiyeci rotaya bağdaş kur-
mak” olduğunu belirttikten sonra,
devamla şu belirlemeyi yapıyorlar: 

“Öcalan’ın mevcut projesiyle ulu-
sal hareket silahlı reformist özelliğini
de atarak doğrudan reformist hatta
oturdu. Yaptığı çağrı ve açıklamalarla

Türk hakim sınıflarının istediği
çizgiye geldi ve bu anlamda on-
ların yardımına koştu denilebi-
lir.” (H. Günlüğü, Sayı: 61. Sf:
12-15, 1-15 Nisan 2013)

“Öcalan’ın projesi demokratik
muhtevaya sahip bir uzlaşma metni
ve onurlu bir barışı ifade etmekten
uzaktır. ”

“Öcalan’ın çağrısı, iddia edildiği
gibi “yeni bir başlangıç” değil, yeni
bir başlangıcı sonlandırıp, yadsı-
yandır.” (H. Günlüğü. Sayı: 51. Agy)

H. Günlüğü, A. Öcalan’ın “silah-
ların dönemi kapanmıştır” sözlerini
“talihsiz”, “tasfiyeci, reformist beyan”
olarak tanımlıyor. O sözlerin Kürt
halkı için “anlam ve önemine” ilişkin
şunları söylüyorlar: 

“Devleti olmayan Kürt ulusunun
bundan sonra ve bu sürecin mahare-
tiyle kendini koruma ve gasp edilmiş
tüm haklarını geri almada kullanacağı
stratejik silahı, güvencesi ve yaptırımı
olan gerilla ordusu da olmayacaktır.
Ki, silahlı ordusunu yitirmesi ba-
ğımsızlık, kurtuluş ve özgürlük öz-
lemlerini de yitirmesi anlamına gel-
mektedir.” (H. Günlüğü, Sayı: 60.
Sf: 12-13)

Genel olarak etkileri üzerine de
şunları söylüyorlar: 

“ Coğrafyamız sınırlarını da ge-
çerek dünya çapında emperyalist ge-
riciliğin elinde halk savaşları ve
silahlı mücadelelere karşı bir saldırı
ve karşı propaganda argümanı olacak
bu beyan, silahlı devrimci mücade-
lenin başında bir sopaya dönüşecektir.
Kuşkusuz ki, geniş ölçekte silahlı
mücadeleleri de ideolojik ve teorik
olarak etkileyip zayıflatma fonksiyonu
görecektir.  Kısacası Öcalan’ın çağrısı
ve başlayan süreç, devrimci sınıf ve
güçlerin aleyhine, gerici güçlerin le-
hine işlev görecektir. ” (H. Günlüğü,
Salı: 61)

Evet, silahlı mücadelenin tasfi-

yesinin Kürt halkı açısından anlamı
asıl olarak bağımsızlık umudunun
yok edilmesidir. Emperyalizm ve oli-
garşi de bunu, silahlı mücadelenin
“umut” olmadığı noktasında kulla-
nacaktır. Zaten 1990’ların başından
beri kullanmaktadırlar. Kürt milli-
yetçilerinin  durumu ile birlikte ül-
kemiz özgülünde daha fazla gün-
demleştirmek isteyeceklerdir. Bunu
boşa çıkaracak olan da asıl olarak
silahlı mücadeleyi yükselterek çıkı-
lacaktır.

Demokratik Muhtevasını Destek-
leyeceğiz: H. Günlüğü, “Silahlı re-
formist özelliğini” kaybettiğini, “re-
formist hatta oturduğunu” belirttiği
Kürt milliyetçi hareketin pratiğine
ilişkin tavırlarının nasıl olacağına
dair şu belirlemeyi yapıyorlar: 

“Bizler ulusal hareketin bu tasfi-
yeci çizgisini eleştirirken, demokratik
muhtevasının desteklemekten ve en
önemlisi de Kürt ulusunun kendi ka-
derini tayin etme hakkı başta olmak
üzere bütün ulusal demokratik hak
ve kazanımları için mücadeleyi sa-
hiplenir ve destekleriz. ” (H. Günlüğü,
Sayı: 61. Sf: 12-15)

H. Günlüğü, oligarşinin Kürt mil-
liyetçi hareketi tasfiye ederken aynı
zamanda başta silahlı mücadele yü-
rüten ve savunan örgütler olmak
üzere tüm devrimci, demokrat güçlere
saldıracağı öngörüsünde bulunuyor.
Doğrudur. Faşizm gerçeğidir. Bu sü-
reçte saldırılarını daha da artıracaktır.
Üstelik “barış süreci”, “çözüm süreci”
destekçilerini de yanına alarak ya-
pabilecektir bunu. Askeri eylemler
başta olmak üzere her türden pratik
faaliyete “provokasyon” damgasını
vurmak isteyecektir. Bunların hepsi
yaşanmaktadır, yaşanacaktır da…

Ancak Halkın Günlüğü devrimci
örgütlerin böylesi bir süreçteki görevi
ve sorumlulukları noktasında bilinen
askeri eylem çizgisi ve kitle kuy-
rukçuluğu anlayışını öne çıkarmak-

Solun Görevi Kürt Halkının Kurtuluş
Umudunun Yok Edilmesini Desteklemek

Olamaz! Görev Halkımıza Gerçekleri
Anlatmak ve Mücadeleyi Yükseltmektir!

KÜRT MİLLİYETÇİ 
HAREKETİN 
TASFİYESİNDE 
‘YENİ DÖNEM’
VE SOL’UN TAVRI
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tadır. Şöyle olursa “sol”, böyle olursa
“sağ”, “saman alevi”, “keyfiyetçi”,
“ezber bozan yaklaşım” vb. gerekçeler
sıraladıktan sonra sadede geliyor:
“Süreci karşılamak ve atlatmak için”,
“güçleri koruma”, “güçleri birik-
tirme…”

Söylenenlerin anlamı açıktır: Oli-
garşinin önünü düzlemesine sessiz
kalmak, bir yanıyla yardımcı olmak. 

Ancak böylesi tavırların sonuçları
da bilinmez değildir. Karşı-devrim
güçleri, devrimci, direnen güçlere
saldırır, toplumsal muhalefeti sindi-
rirken, devrimci görev ve sorumlu-
luklarını yerine getirme yerine izleyici
olmak, çürümeyi, varolan devrimci
değerleri de kaybetmeyi getirecektir.
İdeolojik olarak mevcut durumdan
daha da sağa kayma, düzene yaklaş-
mayla sonuçlanacaktır. 

Türkiye devrimci hareketinin ta-
rihinde böylesi zor koşulları Halkın
Günlüğü’nün anlayışıyla atlatmaya
kalkanların ne gibi sonuçlar yaşadı-
ğının sayısız örneği vardır. 12 Eylül
cunta koşulları ortadadır. Cuntaya
karşı mücadele etmek, direnmek ye-
rine mücadeleyi tatil etmeyi, mülte-
ciliği seçenler ve tutsaklık koşulla-
rında bedel ödemeyi göze alama-
yanlar, ya tarih sahnesinden silin-
mişler, ya da parlamenterizmin ba-
taklığına yürümüşlerdir. 

2000-2007 Büyük Direnişi de bir
başka öğretici süreçtir. Emperyalizm
ve oligarşinin tecritle teslim alma
merkezli saldırısına karşı direnmek,
gerekli bedelleri ödemek yerine ken-
dini, “kaymak tabakayı” korumayı
seçenlerin de bugünkü durumları or-
tadadır. Kimileri bölünüp parçalanmış,
örgüt kimliklerinden uzaklaşmışlar
(TİKB gibi), kimileri de legalizme
(ESP gibi) yönelmiştir. TKP/ML ve
MKP’nin durumu da ortadadır. 

Ö.O direnişlerinde ihanete ihanet,
haine hain diyemeyen ve ihaneti
meşrulaştıran MKP’nin savaşmak,
çatışmak için kıra çıkardığı yirmi
dört gerillasının teslim olması öğre-
ticidir. Bu durum, savaşçı özelliklerini
kaybetmekle karşı karşıya oldukla-
rının somut halidir. Ancak Kürt mil-
liyetçi hareketin tasfiye sürecinin ge-

tireceği zorluklar karşısında, “Bu
süreci atlatmayı, güçlerini koru-
ma”yı, zorlu süreci “atlatma”yı temel
alanlar, mevcut durumlarından çok
daha gerilere savrulacaklardır. 

“PKK Dava Tutsağı”:
“Hiçbir Halk,
Öz Savunmasından
Mahsur Bırakılamaz:

Atılım’ın 59. Sayısında MLKP-
MK’nın “4 Nisan 2013 tarihli açık-
lamasıyla aynı sayfada “PKK Davası
Tutsağı” Sedat Avcı’nın Gümüşhane
Hapishanesi mektubu da yer almak-
taydı. PKK davası tutsağının mek-
tubundan da anlaşılıyor ki, Kürt mil-
liyetçi hareketin silah bırakmayaca-
ğına inananlar (az veya çok) mevcut.
Zira, hangi koşullarda silah bıraka-
cağıyla ilgili şunu söylüyor:

“Sayın Öcalan’ın ardından adım
atacak olan devlet ve meclistir. Ve
bu adımları müteakiben sınır dışına
çekilerek, savaşı doğuran nedenlerin
ortadan kaldırılması beklenecektir.
Ve gerçekleştirildiğinde de  TC devleti
taahhütlerine sadık kaldığı sürece
savaşmama kararına sadık kalına-
cağını deklare edecektir.”

A. Öcalan’ın mektubunda, “PKK
tutsağı”nın aktardıklarının hiçbiri
yoktur. “Savaşı doğuran nedenler”
biliniyor. Ve bu nedenler, başta Kürt
halkının bağımsız devlet kurma hakkı
olmak üzere tüm ulusal haklarıdır. 

Mektupta şunlara da yer veriliyor:
“…PKK’nin silah bırakması tam bir
dezenformasyondur. Şu çok iyi bi-
linmelidir ki, bugünün Orta Do-
ğu’sunda ve Türkiye’sinde silah bı-
rakan bir PKK, siyasal ve askeri ola-
rak yenilmiş bir PKK’dir.” “Şurası
bir gerçektir ki, kapitalist moderni-
teyle inşa edilen günümüz dünyasında
hiçbir halk, öz savunmasından mah-
rum bırakılamaz. Bir katliam-soykırım
anlamına gelen “silah bırakma” söy-
leminin gerçekle hiçbir bağı olmadığı
gibi... ”

“PKK dava tutsağı”, “1 milyon
kişilik TSK varken kalkıp da (on
bin kişilik gerilla kuvvetinin kıyas-
lamasını da yapıyor. Kısacası, on

bin kişilik “gerilla kuvvetinin” makul
karşılanması gerektiğini belirtiyor. 

Mektupta, PKK’nin silah bırak-
mayacağı iddia ediliyor. Oysa, A.
Öcalan dahil PKK’nin üst düzey yö-
neticilerinin tamamının buluştuğu,
ortak noktalardan biri de “silah bı-
rakmak”tır. “Öz savunma” vb. hiç
birisinin açıklamalarında yer almıyor.
Kaldı ki, silahlı olmak işin bir yanıdır.
Asıl önemli olan silahların kimin
hizmetinde olduğu ve olacağıdır.
Daha Nisan ayı sonu itibarıyla bin
beş yüzden fazla PKK gerillasının
Suriye’ye geçtiği ve emperyalizmin
denetimindeki çapulcularla aynı safta,
Suriye halkına, güçlerine karşı sa-
vaştığı iddia ediliyor. Kısacası, Tür-
kiye’den çekilen güçlerin, emperya-
lizmin bölgedeki çıkarlarına hizmet
edecek şekilde kullanılması, açıktır
ki ne Kürt halkının çıkarınadır, ne
de bölge halklarının. Oysa gerillayı
gerilla yapan Kürt halkının kurtulu-
şunu hedeflemesidir. Yine diğer halk-
lara zarar vermemesidir. 

Mektupta, “öz savunma”dan da
söz ediliyor. “Öz yönetim” ve “Öz
savunma”  ülkemiz (ve dünya) ger-
çeğinden uzak, soyut ifadelerdir.
Şayet “öz savunma”dan kasıtla, K.
Irak’taki Barzani-Talabani’nin yö-
netimindeki “peşmerge” güçleri ben-
zeri bir askeri güçten söz ediliyorsa,
bunun adı, tanımlanması doğru ya-
pılmalıdır. Çünkü, emperyalizmin
bölgedeki işbirlikçilerinin en başında
yer alan Barzani-Talabani yönetiminin
gerçeği ortadadır. Kürt milliyetçi ha-
reketin Barzani-Talabani’yi örnek al-
ması ise olumluluk değil, olumsuz-
luktur.

Sonuç olarak: Bilinmelidir ki, ko-
şulların da Kürt halkının Ulusal ta-
leplerinin karşılanması, güncel tanı-
mıyla “çözüm”ü, mümkün değildir.
Çözüm demokratik halk devri-
minde, devrimci halk iktidarında-
dır. Devrimci halk iktidarı, ulusal
sorunun çözümünün maddi zeminini
sunacaktır. Bu hedefe de, halkların
birlikte, ortak örgütlenmesiyle sür-
dürülecek anti-emperyalist, anti-
oligarşik temelli mücadele ile ula-
şılacaktır. 

11 Ağustos
2013
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Solun Görevi Kürt 
Halkının Kurtuluş
Umudunun Yok Edilmesini
Desteklemek Olamaz
Görev, Halkımıza
Gerçekleri Anlatmak ve
Mücadeleyi Yükseltmektir

Kürt milliyetçi hareket 1990’lı
yılların başından, özellikle de
1999’dan bugüne yürüttüğü politi-
kalarla tasfiyenin zeminini hazırla-
mıştır. Emperyalizmle ve oligarşiyle
uzlaşmak için masaya oturma isteği,
İmralı’da MİT-Öcalan görüşmeleriyle
sonuçlandırılmıştır. Türkiye’deki ge-
rillasını çekerek somut adım da at-
mıştır. 

ABD ve AB emperyalizminin
hiç çekincesiz desteklediği tasfiye
sürecinden Kürt halkına ve bölge
halklarına olumluluk anlamında hiçbir
şey kalmayacağı da açıktır. Oligar-
şinin piyasaya sürdüğü ve Kürt mil-
liyetçilerinin büyük bir sevinçle sa-
hiplendiği “barış”, “kardeşlik”,
“demokratikleşme”, “Kürt soru-
nunun çözüleceği” gibi söylemlerin
içinin tamamen boş ve yalan olduğu
da bilinmektedir. Hiç kimse aksini
söyleyemez. 

A.Öcalan, Newroz’da okunan
“Açıklama”sında, “silah değil siyaset
öne çıksın” diyerek tasfiyeyi başlat-
mıştı. O günden bugüne ağızlarından
düşürmedikleri, “Artık silah değil
siyaset konuşacak” dedikleri şey,
burjuva siyasettir. Kürt halkını dü-

zenle “barıştırmakla” meşguldürler. 

Düzenin Kürt halkına (ve genelde
Anadolu halklarımıza) karşı “tasfi-
ye-barış” sürecinde nasıl bir politika
izleyeceği ortadadır. Şu anda yetmiş
hapishanenin bulunduğu Kürt il-
lerine altmışdört yeni hapishane
daha yapılmaktadır. Bundan Di-
yarbakır ve çevresine düşen pay, iki
bin dokuz yüz altmış sekiz kişi ka-
pasiteli beş yeni hapishanedir. 

Sadece hapishane değil kuşkusuz.
Tüm bölgeye ve sınır boylarına “ka-
lekol”lar inşa ediliyor. Sadece Der-
sim’in Pülümür Vadisi’ne yirmi
bir karakolun yapılması bile, oli-
garşinin nasıl bir “barış”a, “çözüm”e
hazırlandığını görmemize yetiyor. 

Yozlaştırma unutulmuyor. Futbol
stadyumları da yapacakmış oligarşi.
Diyarbakır’a otuz bin kişilik yeni
bir stadyum yapılacağı da müjdele-
niyor…

Din; zaten AKP’nin halkımızı al-
datma ve uyuşturmada kullandığı
araçların en başında yer alıyor. Dinci,
gerici faşist bir gençlik yaratmak
için eğitim sistemi değiştirildi. Kürt
illerine özel sözleşmeli bin Mele’nin
(Kürt imam) atanması 2012 yılında
gerçekleşmişti. A. Öcalan’ın “İslam
kardeşliği” mesajıyla bunun daha da
pekiştirileceği bir gerçektir. Hizbullah
da, Kürt milliyetçiliğinin karşısında
yeniden diriltip güçlendirdikleri bir
araç haline getirilmiştir. 

Kürt illeri için “terör sorunu çö-
zülürse Türkiye’nin Çin’i olacak”

diyen işbirlikçi tekeller de büyük bir
iştahla beklemekteydiler. KÜSİAD’ın
(Kürk Sanayici ve İşadamları Der-
neği) kuruluş işlemlerini başlatmakta
gecikmediler. Şimdiden yer altı-yer-
üstü zenginliklerini yağmalamak için
sabırsızlanıyorlar. Güler Sabancı’nın
belirttiği gibi “barış-tasfiye”, tekelleri
ve bölgedeki işbirlikçilerini “uçu-
racak”tır. Kürt halkını bekleyen ise
açlık, yoksulluk, yozlaşma, baskı ve
zulümdür. İşte Kürt halkımızın ve
bir bütün olarak Analdolu halklarımızı
bekleyen gelecek kısaca bu yöndedir.
Sol, bu gerçekliğin bilinciyle hareket
etmek zorundadır. 

Kendisini ilerici, devrimci, sos-
yalist, ML… vb. olarak tanımlayan-
ların görev ve sorumlulukları nettir,
açıktır. Görev, halkımıza gerçekleri
anlatmak ve mücadeleyi yükseltmek-
tir. Kim ki, bu görev ve sorumlulukları
yerine getirmezse, sürecin sorumlu-
larından olacaktır. Tasfiye sürecini
destekleyenler, Kürt milliyetçilerinin
suç ortakları olarak tarihteki yerlerini
alacaklardır. Hiçbir örgüt, çevre ve
kişi, hiçbir gerekçenin arkasına giz-
lenemez. 

Sonuç olarak: kendisini ilerici,
devrimci, yurtsever, ML, sosyalist…
olarak tanımlayan örgütler, çevre ve
kişilerin görevi, Kürt halkının kurtuluş
umudunun yok edilmesini destekle-
mek olamaz. Görev halka gerçekleri
anlatmak, mücadeleyi yükseltmektir. 

Bitti

Gazi Halk Komitesi, 26 Temmuz günü yer sofrasında
iftar yemeği verdi. Çalışmalarını bir haftadır sürdüren
komite bu süre içinde Gazi Ma-
hallesi’ndeki bütün camileri ge-
zip, cami yönetimlerini iftar
yemeğine davet etti. İftarın ve-
rileceği gün komite iftar yerinin
hazırlıklarına erkenden asfaltı
yıkayarak başladı. Bir hoca ve
bir dedenin olduğu iftar yeme-
ğinin öncesinde ikisi de Müs-
lüman halka seslendi. “Yarin

Yanağından Gayrı Paylaşmak İçin Her şeyi Gelin Birlik
Olalım Kardeşlik Sofrasında, Gazi Halk Komitesi” yazılı

iki pankart iftar
yemeğinin oldu-
ğu yere asıldı.
Halk Komitesi
iftarını açan hal-
ka birlik olunma-
sı üzerine konuş-
malar yaptı. İftar
yemeğine 3000
kişi katıldı.

Gazi Halk Komitesi’nden İftar: “Yarin Yanağından Gayrı
Paylaşmak İçin Her Şeyi Gelin Birlik Olalım Kardeşlik Sofrasında!”

DEVRİMCİLİK DAYI’NIN YAŞAMINDA,336

Yürüyüş

11 Ağustos
2013

Sayı: 377



16 Temmuz 2013 günü, Vilayetler
Evi’nde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından verilen iftar ye-
meğinde, Başbakan R.T. Erdoğan
yaptığı konuşmada “kredi kartı kul-
lanmayın” çağrısı yapıp, şunları ek-
ledi;

“'Şu kredi kartları filan falan di-
yorsunuz ya, bunları almayın. Bun-
lardan ödediğiniz paralar, sadece
bir bankaya vereceğiniz, isim ver-
miyorum 600 trilyon, 1 yılda. 

Kim ödüyor bu parayı, zengin
değil, benim fakir kardeşim. (...) Bir
tanesine onu söyledim; 'Ya' dedim
'Allah aşkına, faizden elde ettiğin
gelir tamam, fakat bu faiz dışı gelirden
elde ettiğin parayı, gömüleceğin me-
zara doldurmaya kalksak, o mezar
almaz bunu.” (Hürriyet,  Ümit Çetin,
17 Temmuz 2013)

11 yıla yakın bir zamandır ülkeyi
yöneten sanki kendisi değilmiş gibi,
utanmazca ve arsızca konuşuyor,
halkla alay ediyor.  Bu soygun, talan
ve zulümden bizzat kendisi sorumlu
değilmiş gibi atıyor “ustamız”. Hedef
saptırıyor. Dün en çok vergi ödeyenler
listesine giren bankalara, maliye ba-
kanı aracılığı ile teşekkür eden kendisi
değilmiş gibi, alay ediyor işsiz, aç
ve açıkta bıraktığı bizlerle, halkları-
mızla. 

Ne oldu da bugün “faizden elde
ettiğin gelir tamam” demeye başla-
dın? Hani faiz haramdı? Kredi Kartı
meselesini halkı düşündüğünden do-
layı öne sürmedin. Ülkemizde,
AKP’nin sorumlu olduğu büyük bir
ekonomik kriz var. Halk borçlanma-
dan, kredi almadan yaşamını sürdü-
remiyor. Bankalar da bundan fayda-
lanıyor ve kredi faizleriyle, kredi
kartları aracılığı ile büyük bir rant
elde ediyor. Bu ranttan AKP  de ma-
yalanıyor ve yeşil sermaye palazla-
nıyor. Bakın şu soyguna: “76 mil-

yonluk Türkiye’de çocuklar ve yaşlılar
çıkarıldığında kişi başına neredeyse
bir kredi kartı düştüğü belirlendi.
(...) 2011 yılında ise rakamlarda
dikkat çekici artışlar yaşandı. Söz
konusu yıl içinde kredi kartı sayısı
51 milyona, banka kartı sayısı
da 81 milyona çıktı.

2012 yılında da kredi kartı
sayısı 54 milyon, banka kartı sayısı
da 91 milyon oldu. Bu yılın ilk dört
aylık döneminde ise toplam kredi
kartı sayısı 56 milyona, banka kartı
sayısı da 95 milyona ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar,
hizmetlerden 4 milyar lira, kredi-
lerden alınan ücret ve komisyonlardan
da 1,3 milyar lira gelir elde etti.
Geçen yılın aynı dönemi ile karşı-
laştırıldığında hizmet gelirleri yüzde
20, ücret ve komisyon gelirleri de
yüzde 31,4 arttı. Diğer faiz dışı ge-
lirler de eklendiğinde bankaların
toplam faiz dışı gelirlerinin tutarı 7
milyar 802 milyon liraya ulaşırken,
ücret ve komisyonlar ile hizmet ge-
lirlerinin faiz dışı gelirler içindeki
payı yüzde 69 oldu.” (Hürriyet, 17
Temmuz 2013)

“Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu (BDDK). (...)  kredi
kartı başına ortalama harcama limiti
ise son 5 yıl içerisinde yüzde 50
oranında artarak 1.500 TL’den 2 bin
300 TL’ye yükselmiş oldu. (Bu karar
tüketimi artırdığı gibi, aynı zamanda
borçlanmayı da teşfik etti.)

“2009 Ocak ayı itibariyle, bireysel
kredi kartı borçları 33 milyar 800
milyon TL iken, 2013 Ocak ayı iti-
bariyle iki kattan fazla artarak 72
milyar TL’ye ulaştı. 

“Bugün taksitli harcamalar 1
yılda % 52.85 artarak, 43.9 milyar
TL’ye çıktı.

“Her 100 kişiden 5’i bugün batık
durumda.” 

Bu korkunç tabloyu, faşist AKP
yarattı. Halkımız zevkinden değil,
geçinemediği için, mecburen kredi
kartına sarılıyor. Bir bankaya olan
borcunu, başka bir bankadan kredi
çekerek, kredi kartını kullanarak ka-
patmaya çalışıyor. Çünkü işsiz ve
işsizler ordusuna, 216 bin kişi daha
eklendi, TÜİK’in Nisan ayında ya-
yınladığı istatistiğine göre.

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistik-
leri, 2013 Nisan Dönemi Sonuçları'na
göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Nisan
ayında geçen yılın aynı ayına göre
0,3 puan artarak yüzde 9,3 oldu.
Geçen yıl Nisan’da 2 milyon 425
bin olan işsiz sayısı, bu yılın aynı
ayında 2 milyon 641 bine çıktı.”
(Star, 15 Temmuz 2013)

Benzin Zammı
Soygundur

Buna bir de yapılan zamları ve
özellikle de benzine yapılan zamları
ekleyip düşünürsek, halkımızın kredi
kartına rağbet etmeye devam edece-
ğini görürüz. Petrol üreten ülkeler
dahi AKP’nin benzinden elde ettiği
kar kadar,  para kazanmıyorlar.  Dün-
yanın en pahalı benzinini biz kulla-
nıyoruz. En çok benzin vergisini biz
ödüyoruz. Bu büyük bir soygundur.
Bunun ne kadar büyük bir soygun
olduğuna yandaki tablodan  bakınız. 

Benzin Zamları Soygundur! Erdoğan’ın Kredi Kartı Çıkışı 
AKP Krizinin Üstünü Örtmek İçin Yapılan Demagojidir! 

Krizin Sonucu 216 Bin Yeni İşsiz...
Ayaklanmalardan Kurtulamayacaksınız!
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Tüm bu zamların ve halka yapılan
zulmün nedeni, işte bu korkunç soygun
gerçekliğidir. AKP bunun üstünü kredi
kartıyla kapatmaya çalışıyor. Ama faşist
devlet terörünün, soygun ve talan dü-
zeninin devamı için olduğu gerçeğini
gizleyemiyor. 

AKP hükümeti ekonomik olarak
batmış bir durumdadır. Dolar kurunun
2 TL’ye kadar yükselmesiyle, var olan
borçları da katlanarak artmaktadır. Bak-
mayın siz İMF’ye borcumuzu sıfırladık
böbürlenmelerine, efelenmelerine. Ger-
çekler farklıdır. Sadece alacaklının adı
değişmiştir, ama ülke borç batağından
kurtulamamıştır. Tabii borç alan devlet
ve tekeller, ama ödeyen halkımız olduğu
gerçeği değişmemiştir.

1960’da 558 milyon dolar olan
borç, 2002’de 129.592 milyar dolara
çıkmış ve 2012’nin üçüncü çeyreğinde
326,251 milyar dolara tırmanmıştır.
(Kaynak: Hazine Müsteşarlığı)

2012 sonu itibarıyla kamunun top-
lam 563 milyar TL’lik iç ve dış borcu
ile özel sektörün 226 milyar dolarlık
dış borcu birlikte düşünüldüğünde Tür-
kiye’nin toplam borç yükü, 1 trilyon
TL’ye yaklaşıyor. Kısacası faşist AKP
yalan söylüyor. Hz. Muhammed’in bir
hadiste dediği gibi; “Münafık’ın ala-
metleri üçtür. Söz söylerken yalan
söyler. Vaad ettiği vakit sözünde dur-
maz. Kendisine bir şey emanet edildi-
ğinde hıyanet eder.” AKP münafıktır,
yalancı, güvenilmez, haindir.

Benzin 1.66’dan 5 TL’ye çıktı. 

Kredi borçlusu, gerçek anlamda 1.6
milyondan yaklaşık 14 milyona fır-
ladı.

10 yıllık AKP iktidarı döneminde,
toplam büyüme oranının % 50’ye yakın
olduğu söylenmesine rağmen, işçi-memur, emeklinin
emeği ile yaratılan bu artı değerden hiçbir pay verilmezken,
AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002 tarihinde, 100 TL
alan biri, bugün gerçek anlamda 50 TL ücret almaya
başladı. Halk kredi kartına sarılmayıp da ne yapacaktı,
aç mı kalacaktı? AKP çaldıklarıyla tok yaşamaya alışmış,
onun için açın halinden anlamıyor ve anlamak da işine
gelmiyor. Çünkü bu krizin sorumlusu kendisi ve uygu-
lamaya koyduğu faşist politikalarıdır.

Evet, ciddi bir ekonomik kriz var. Bu krizin gerçek
rakamları, istatistik raporu oyunlarıyla, halktan gizlenmeye
çalışılıyor. Tabi başbakanın dediği gibi, “bu kriz teyet

geçti” kimilerini. Onlar, bu krizden daha fazla kar yap-
masını ve servetlerine servet katmasını bildiler. İktidarla
el ele verip, talandan en büyük payı aldılar. 

Doğuş Holding yöneticisi ve yalakası Ferit Şahenk
gibileri 2012’de 2.6 milyar dolar olan servetlerini, 2013’te
3.4 milyar dolara çıkardılar. Bu yetmemiş olacak ki;
“750 milyar dolar milli geliri olan bir ülkede devlet, bu
gelirin en az yüzde 35’ine vergi ve SSK primi olarak el
koyup” (Yurt, Mustafa Sönmez, 22 Temmuz 2013), te-
kellere aktarıldı. Vergi ve zamlarla çaldığı alın terimiz,
çocuklarımızın hakkı, rızkı bu şekilde, faşist AKP’nin
soygun ve talan düzeni tarafından, iç ediliyor.

AKP iktidarının yönetememe krizi bugün, “yönetenlerin eskisi gibi yönete-
memesi, yönetilenlerin de eskisi gibi yönetilmek istememesi” durumundadır. 

AKP, iktidarını koruma telaşında kendisini desteklemeyen tekellere karşı da
açıktan savaş açmış durumda. 

Erdoğan’ın son zamanlarda yaptığı “Faiz lobileri” ve “kredi kartı kullanmayın”
demagojisi bu savaşın bir parçasıdır. 

6 milyarder tekel sayısını 11 yılda 44’e çıkaran AKP’dir. Faiz politikalarından,
kredilere tüm ekonomik politikalar AKP’nin politikalarıdır ve emperyalist ve
işbirlikçi tekellerin istediği politikalardır. Hiçbir banka, hiçbir tekel AKP
iktidarının ekonomik sisteminin dışında değildir. Tekellerin ihtiyacı olan her
türlü düzenlemeyi yapan AKP’dir. AKP politikalarının dışında bir “faiz lobisi”
vs yoktur... 

Erdoğan’ın bu söylemleri tamamen halkı aldatmak için söylenen
sözlerdir. 

Birincisi; Erdoğan, iktidarını desteklemeyen tekellere karşı açık bir savaş
açmıştır.

İkincisi; AKP iktidarı içinde bulunduğu çok ciddi ekonomik krizden
kendisinin sorumlu olmadığını, “faiz lobileri” diyerek AKP’ye komplo kuran
tekellerin AKP’yi iktidardan düşürmek için çıkardıklarını söyleyerek mağdur
rolü oynamak istiyor. 

Üçüncüsü; Böyle yaparak hem iktidarını desteklemeyen tekellerle hesaplaşmış
olacak, hem de halkın çıkarlarını korumak için tekellere karşı savaşan bir parti
rolü üstlenmiş olacak. 

“Kredi kartı kullanmayın” diyor.  Kredi kartı sayısı 56 milyona, banka kartı
sayısı da 95 milyona ulaştı. 2009 yılından 2013 yılına oranla kredi kartlarına
gelen haciz oranı yüzde 31 oranında arttı. Yüzbinlerce kişiye kreti kartlarından
dolayı haciz geliyor. Bunun tek somurumlusu AKP iktidarıdır. 

Erdoğan; “Kredi kartı kullanmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın”
diyerek güya hem halkı düşünmüş oluyor, hem de sorumluluğu tekellerin
üstüne atmış oluyor. 

Yarın yüz binler kredi kartı için de ayaklanacak. AKP şimdiden “sorumlusu
faiz lobisidir. Ben size kullanmayın demedim mi?” diyecek. 

İşte; faşist propaganda böyle yapılıyor. Halkı aç bırakan AKP, halkçı oluyor.
Halkın dostu oluyor. Suçu da tekellerin üstüne atarak hesaplaşacağı kesimlere
de gözdağı veriyor.

Bir “lobi”den bahsedilecekse eğer, tüm “lobi”lerin üstünde AKP oturmaktadır. 

Erdoğan’ın “Faiz Lobileri” ve
“Kredi Kartı Kullanmayın” Söylemleri

Demagoji ve Faşist Propagandadır!
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Basın “ABD Elçiliklerini Kapa-
tıyor” başlığı ile verdiği haberde
“ABD büyükelçilik ve konsolosluk-
larını güvenlik endişeleri sebebiyle
önlem olarak Pazar günü kapatacağını
açıkladı. Buna göre normalde Pazar
günü de çalışan Tel Aviv, Kahire,
Amman ve Bağdat'taki elçilikler 4
Ağustos'ta kapalı olacak. Bahreyn,
Abu Dabi, Kuveyt, Libya, Umman,
Katar, Suudi Arabistan, Yemen, Af-
ganistan ve Bangladeş'teki elçiliklerin
de kapalı olacağı belirtildi. Gerekmesi
halinde, misyonların kapalı kalma
sürelerinin artırılabileceği kaydedildi.
Bakanlık, güvenlik endişeleriyle ilgili
ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.
CBS televizyonu ise bu kararı, terör
örgütü El Kaide’nin saldırı plan-
larıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
Almanya ve İngiltere’den benzer
açıklamalar yapıldı. Almanya Dışişleri
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada
ise Yemen'deki büyükelçiliğin pazar
ve pazartesi günleri kapalı kalacağı
belirtildi. İngiltere de Sanaa'daki dip-
lomatik temsilciliklerinin hafta sonu
kapalı olacağını bildirdi” denilmek-
teydi. 5 Ağustos günü ise konsolos-
lukların 10 Ağustos'a kadar kapalı
kalacağı açıklandı. Amerika ayrıca
kendi vatandaşları  için seyahat uya-
rısında bulunmuş. Yani kendi va-
tandaşlarına Orta Doğu'daki 20 ül-
keden uzak durun demiş. 

Haberden de anlaşılacağı üzere
halkları katleden emperyalist ülkeler,
bunların başındaki Amerikan için
kendine güvenli bir yer yok. 2012
yılının Eylül ayında Libya'nın Bingazi
kentindeki Amerikan konsolosluğuna
yönelik eyleminden sonra Amerika
konsolusluklarına ilişkin güvenlik
önlemlerini artırmıştı. Amerika kon-
solosluklarının dünyanın en güvenlikli

yerleri olduğunu açıklayıp 29 ek gü-
venlik önlemi alma ihtiyacı hisset-
mişlerdir. 

Alişan Şanlı'nın Ankara Büyük-
elçiliğine yönelik feda eyleminden
sonra konsoloslukların ve elçilikle-
rinin ne kadar güvenli olduğunu an-
lattılar bir kez daha.  O tarihte der-
gimizin 351. Sayısında demiştik ki
‘Katiller, dünya halklarının öfkesinden
korunmak icin Bingazi’de Amerikan
elçisinin cezalandırılmasından sonra
29 ek önlem almış. 29 değil 129
önlem de alsanız halkların öfkesinden
kurtulamayacaksınız. Karargahları-
nızdaki sığınaklar, Obama’nın özel
talimatlarıyla yaptırdığınız en gü-
venlikli odalarınız sizi koruyamadı,
koruyamayacak. Ancak, size bir öne-
rimiz var: 29 güvenlik önlemi işe
yaramadı 30. önlem olarak öneri-
mizdir: ÜLKEMİZDEN DEFOLUP
GİDİN! BU VATAN BİZİM! Aksi
durumda halkların öfkesinden ko-
runmak icin “güvenlik” paranoyağı
olacaksınız. Tekrar ediyoruz; üsle-
rinizi, füzelerinizi, patriotlarınızı alıp
ülkemizden defolup gidin.”

Anlaşılan halkların kanını emen,
halkın üzerine bombalar yağdıran,
eli, kolu, gözü bağlı insanlara işkence
yapan, zenginlikleri yağmalayan
Amerikan emperyalizmi halkların
öfkesinden kendilerini koruyacak bir
gücün olmadığını anlamış. Ameri-
kanın o öve öve bitiremediği tekno-
lojisi, istihbarat yöntemleri, insansız
uçakları, silahları, akıllı bombaları
halkın öfkesi karşısında çaresiz kal-
mıştır. Çünkü adalete inanmış, hal-
kınız tüm acılarını kalbinde ve bey-
ninde taşıyan insanlarımızın karşı-
sında hiç bir güç duramaz. Sizin
bombalarınız, silahlarınız, barbar-
lığınız ölümü yenen insanları ya-

rattı. Onun karşısında çaresizsiniz.
İşgallariniz ve katliamlarınız varol-
dukça korkacak, kaçacaksınız.  

Bu karar Büyük Ortadoğu Proje-
sinin iflasıdır.  

Bu karar Arap Baharı söyleminin
bir safsatadan ibaret olduğunun iti-
rafıdır. 

Bu karar Amerikanın “Barış, De-
mokrasi, Özgürlük” ile yakından
uzaktan bir ilişkisinin olmadığının
kanıtıdır. 

Büyük Orta Doğu
Projesi Çökmüştür 

İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan,
Bahreyn, Mısır, Kuveyt, Libya,Um-
man, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri
petrol, doğal gaz yanında birçok yer-
altı madeni çıkarılan ülkelerdir. Fakat
bu zenginlik Orta Doğu halklarının
yaşamlarına yansımamıştır. Bunun
sorumlusu ABD emperyalizmi ve
iktidara getirdiği işbirlikçileridir.
ABD, Orta Doğu’nun bu zenginliğini
ele geçirmek için katliamlardan, iş-
gallere, işbirlikçileştirmeden, halkları
birbirlerine düşman edip çatıştırmaya
her yöntemi kullanmıştır.  Orta Doğu
halkları bu zenginlik içinde açlık,
yoksullukve ölümle karşı karşıya bı-
rakılırken, Amerikan tekelleri kasa-
larını doldurmuştur. Amerika Orta
Doğu’nun askeri, ekonomik, siyasi
her alanı hakim olmak istemiştir. Bir
yandan Türkiye, İsrail gibi ülkeleri
jandarma gibi kullanırken, bir yandan
doğrudan kendi askeri güçlerini yer-
leştirdiği üslerle de oluşturmuştur.
Büyük Orta Doğu Projesi Amerika
Orta Doğu coğrafyasındaki tüm kay-
naklara el koymak ve denetim kurma
amacını sağlamak, kendi ekonomik
krizini aşmak amacıyla 22 ülkeyi

ORTA DOĞU'NUN TARİHİNİ DİRENEN HALKLAR BELİRLEYECEK

Direnen Halk Karşısında Katil
Amerika’nın Kaçmak Dışında
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kapsayan ve yeniden biçimlendirmeyi
hedefleyen bir projeydi. Başka bir
anlatımla Orta Doğu’da emperya-
listlerin stratejik hedefi, BOP’un ege-
men hale getirilmesi, 22 ülkeye, em-
peryalistlerin istedikleri şeklin ve-
rilmesiydi. Emperyalizme şu ya da
bu oranda tavır alabilen, emperya-
listlerin istediği gibi bir kukla olma-
yan, emperyalistlerin politikalarının
önünde engel olan her ülke, emper-
yalistlerin ideolojik, psikolojik, askeri
saldırılarının, kuşatmalarının hede-
fidir. Bu projesini haklı göstermek
için bölgenin ekonomik gelişmesini
sağlamak istediğini ve demokrasi,
barış, insan haklarını taşıyacağını id-
dia ediyordu. Bu amaçla Afganistan'a
saldırdı. Irak'ı işgal etti. Kendi poli-
tikalarını tam olarak uygulayamadığı
ya da hakimiyetini kuramadığı ül-
keleri tehdit etti. Iran, Suriye ambargo
ve tehditlerle dize getirmeye çalıştı.
Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılar
düzenledi. Tunus'ta halkın sömürü
ve baskıya karşı tepkisini dile getir-
mesi ile başlayan ayaklanmaları güçlü
sınıf bilincli ve yüzyılların getirdiği
yönetme deneyimleri ile kendi poli-
tikasının parçası haline getirdi ve
“Arap Baharı” yalanıyla halkın tep-
kisini düzen içine çekmeye çalıştı.
Halkın tepkisini Yasemin Devrimi
diyerek işbirlikçi iktidarların yerine
yeni iktidarlar yerleştirdi. Tunus'ta
Zeynel Abidin Bin Ali'yi Mısır'da
uzun süre kullandığı Hüsnü Mubarek'i
çöpe atarak Müslüman Kardeşleri
iktidara getirdi. Bu iki ülkede halkı
düzen içine çekecek AKP benzeri
iktidarları iktidar aracılığı ile Orta
Doğu projelerini yaşama geçirecekti.
Bu arada tamamen hakim olamadığı
Libya, Suriye gibi ülkelerde muha-
lefeti örgütleyip “Arap Baharı” ya-
lanıyla işbirlikçi iktidarlar kurmak
istedi. Libya'daki kısmi başarısını
Suriye'de denemek istedi.  Suriye
halkının direnmesi ve emperyalizme
teslim olmaması Amerika'nın Orta-
doğu'daki politikalarını bozdu. 

“Arap Baharı” emperyalizmin
kullandığı yeni yöntemin ismidir. 

Amerika Arap Baharı ile diktatör-
lüklerin yıkılıp demokrasinin, özgür-
lüklerin inşa edilmesini sağlayan kur-

tarıcı rollerindeydi. Örneğin
Mısır’da yıllardır destekle-
diği Mübarek’i satıp yine
kendi işbirlikçisini iktidara
getirdi. Radikal İslamcılığa
karşı ılımlı (işbirlikçi) İs-
lamcıları kullanmak istedi.
Oysa sosyalizm tehlikesine
karşı Yeşil Kuşak Projesiyle
İslamcıları besleyen de em-
peryalizmdi. Ayrıca emperyalistler
“Arap Baharı” demeden önce Orta
Doğu halklarını on yıllardır emper-
yalizmin uşağı diktatörler aracılığıyla
sömürdü. Aç, yoksul bıraktı. “Arap
Baharı” dedikleri süreçle birlikte em-
peryalistler krallarla, işbirlikçi dikta-
törlerle sömürdükleri Orta Doğu hal-
kının diktatörlüklere olan birikmiş öf-
kesini hak ve özgürlük taleplerini Orta
Doğu politikaları doğrultusunda kul-
lanmaktan başka bir şey yapmadılar.
Bu yönlendirmeyle Tunus ve Mısır’da
halk, diktatörlükten kurtulmak ve de-
mokrasi hak ve özgürlük taleplerini
emperyalistlere dayanarak gerçekleş-
tirmek istemiştir. Ancak geçen süreç
bir kez daha  göstermektedir ki, em-
peryalizme dayanarak halklar hiçbir
hak ve özgürlük taleplerini kazanamaz.
Amerika, Orta Doğu halklarının dev-
rimci inisiyatiften yoksun öfkesini,
taleplerini sahiplenerek halkın  öfkesini
kontrol altına aldı ve istediği gibi yön-
lendirdi. Orta Doğu halklarının Ame-
rika ve diğer emperyalist devletlere
olan öfkesini, özgürlük ve  demokrasi
getirecek “umut” olarak görülmesini
sağladı. Ancak Orta Doğu’da em-
peryalizmin “demokrasi ve özgür-
lük” demagojilerinin ömrü doldu.
“Demokrasi, özgürlük getiriyoruz”
demenin halkları birbirine kırdırmak,
ülkeleri yağmalamak, gerici, işbirlikçi
iktidar kurmak olduğu aşikardır. Fakat
Mısır'da Müslüman Kardeşler’in ik-
tidara gelmesinden sonra halkın du-
rumu daha da kötüleşmiştir. Ülkeleri
emperyalist haydutlar tarafından daha
da  yağmalandı. Tunus’ta, Mısır’da,
Libya’da olanlar ortadadır. Suriye’de,
İran’da yapılmak istenenler ortadadır.
Emperyalistler Tunus ve Mısır’da ol-
duğu gibi miladı dolan diktatörleri
değiştirerek, Libya’da, Suriye’de,
İran’da emperyalizmin sömürü poli-

tikalarının önünde engel olan iktidarları
zorla devirerek Orta Doğu ve Afrika’yı
yeniden şekillendirmek istedi. Fakat
hiçbir ülkede başarıya ulaşamadılar. 

Sonuç olarak, emperyalistlerin zu-
lüm politikaları sürdüğü sürece halk-
ların öfkesinden kurtulamayacaklar...
Libya’dan sonra şimdi Orta Doğuda
ABD elçileri için hiçbir yer güvenli
değil... Sömürü ve zulüm düzeniniz
sürdüğü sürece sizin için dünyanın
hiçbir yerinde güvenli yer kalmayacak...
Halkların öfkesinden, kininden hesap
sormasından kurtulamayacaksınız.
Halklara kan kusturan, milyarlarca in-
sanı yoksulluğa, açlığa mahkum eden
emperyalistler bilmelidir ki; halkların
yürüttüğü savaş karşısında yapabile-
cekleri hiçbir şey yoktur. Böylesine
adaletsiz bir “dünya düzeni” karşısında
halkların her tür direnişi ve yürüte-
cekleri savaş meşru ve haklıdır. Dünya
halklarının bin yıllardır bastırılamayan,
yok edilemeyen direnme gücünü ye-
nemeyeceksiniz. “Turuncu Devrimler”,
“Kadife Devrimler”, “Arap Baharı”,
denilerek halkların bağımsızlık, de-
mokrasi, özgürlük, adalet istemleri,
emperyalist planlara basamak yapılmak
istenirken, hiç kuşku yok ki, görevin
en büyüğü dünya ve ülkemiz devrim-
cilerine düşmektedir. Ezilen halkların
anti emperyalist, kavgasını büyüttü-
ğümüz ölçüde, bu emperyalist planlar
işlemez hale gelecek, bu emperyalist
yalanlar ve komplolar dağılacak; halk-
ların ekmek, adalet, özgürlük istemleri,
devrim yoluna girecektir. Hiç kuşku-
muz olmasın; tarihin yasaları açıktır.
Zafer, direnen ve savaşan dünya halk-
larının olacaktır. En gelişmiş silahları,
hiçbir kural tanımadan kullanabilirler.
Ama direnen halklardan güçlü olma-
dıklarını yazacak tarih bir kez daha.
Orta Doğu onların değil, halkların
Orta Doğu’su olacak!
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Ekmek, Adalet ve
Özgürlük İstediğimiz
İçin;
Sivil-Resmi Faşizmin
Hedefi Olmaya Devam
Ediyoruz!
Onlar Faşistliğinin
Gereği Azgınca
Saldırmaya, Biz de
Geleneğimizin Gereği
Direnmeye, Halkı
Birleştirmeye Devam
Ediyoruz!
Faşizmin Olduğu Yerde
Direnmek Haktır Dedik.
Açlığın ve Yoksulluğun
Olduğu Yerde
Direnmekten Başka Çare
Yoktur Dedik!

Bugün ABD emperyalizminin
işbirlikçisi AKP'nin tüm ülkeyi saran
ve her geçen gün artan;  zulmüne,
açlığa, yozlaştırmasına... karşı di-
reniyoruz.

Katil, obur, hırsız, ahlaksız, aç-
gözlü... bu düzene ve tüm artıklarına
karşı BÜYÜYEN ÖFKEMİZLE....
Vatanımıza ve halkımıza duyduğu-
muz SEVGİMİZİN BÜYÜKLÜ-
ĞÜYLE mücadeleye, kavgaya yine
devam ediyoruz.

“Faşistler, Katil, İşkenceci
Polisler Mahallelerimizden
Defolun!”

Ankara’da, 3 Ağustos günü, Ma-
mak-Mutlu Mahallesi'nden son du-
rağa yürüyen Gözde Kocamaz, iki
kişinin, polis tarafından katledilen
Ethem Sarısülük'ün afişlerinin göz-
lerini oyduğunu görüp müdahale
etti. İki faşist ise Gözde Kocamaz’a
saldırıp hem darp etti, hem de küfür
ve tehdit ettiler. Bunun üzerine top-
lanan Halk Cepheliler saldırganların
peşinden giderek saldırıya uğrayan
Gözde Kocamaz ve Ethem Sarısü-
lük’ten özür dilemelerini istediler.

Yaşanan bu saldırıdan kaynaklı
Halk Cepheliler 5 Ağustos günü
Akdere Karakolu’nun olduğu 720.
Sokak girişinden karakola kadar
yürüyüş yaptılar. Karakol önünde
bir açıklama yapan Halk Cepheliler,
faşizmin devrimcilerin fotoğrafla-
rından bile korktuğunu ifade ettiler. 

Polisler eylem sırasında karakolu
ve mahalleyi ablukaya aldılar. 

“Katil İşkenceci Polisi Mahal-
lemizde İstemiyoruz Defolun”, “Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza” pan-
kartlarının taşındığı eylemde, “Ka-
tilleri Mahallelerimizde İstemiyoruz,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz, Halkız Haklıyız Kazana-
cağız, Katil Polis Mahalleden Defol”
sloganları atıldı.

AYAKLANMA SÜRÜYÜR
ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI İSTİYORUZ

TUTSAKLARIMIZI YANIMIZDA İSTİYORUZ!

Antalya Özgürlükler Derneği’nde 3 Ağustos günü, “Ekmek Adalet Ve
Özgürlük İçin Halk Anayasası İstiyoruz” konulu seminer yapıldı. Seminerde
Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Türkiye’de yapılan anayasalardan bah-
sedilirken, Sovyetler’de ve Küba’da anayasa yapım süreçlerinin nasıl
geliştiği üzerine duruldu. Dünyada yapılan yasaların ezenlerden yana ve
ezilenlerden yana yapılan yasalar olarak 2 ana sınıfa ayrıldığı vurgulandı. 

Ve Halk Cephesi'nin taslak olarak sunduğu "Halk ANAYASASI"nın
ancak halkın taleplerine cevap vereceği söylenip, herkesi bu anayasa
çerçevesinde birleşmeye çağrıldı.

Özgür Bir Gelecek Ancak Bağımsızlığı Esas
Alan Halk Anayasasıyla Gelecek!

Antalya

Antalya

Ankara

Ankara
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31 Temmuz günü Antakya Saray Caddesi’nde, 29
Temmuz’da gözaltına alınanlar ve tutuklamalar için
yapılmak istenilen eyleme AKP’nin faşist polisleri sal-
dırdı. Antakya Dayanışma, tutsak aileleri ve Halk Cep-
helilerin gözaltıları ve tutuklanmaları sahiplenmek
adına yapacağı eyleme halkın ve Saray Caddesi esnaf-
larının yoğun bir ilgisi vardı. Polisin saldırı tehdidine
karşılık oturularak basın metni okunmaya başlandı.
Ardından polis yoğun bir şekilde portakal ve biber
gazı sıkmaya başladı. Kitle buna sloganlarla ve alkışlarla
direndi. Polisin yönlendirdiği sokağa doğru çekilenler
orada eli sopalı sivil faşistlerin saldırısına uğradı. Halk
ve Saray Caddesi esnafları polise tepki gösterdi. Cadde
boyunca saldırı ve direniş sürdü. 3 kişi sivil faşistlerin
olduğu mahallede sıkıştırıldı ve linç edilmeye çalışıldı.
Cadde üzerindeki saldırıda birçok kişi yaralandı. Vali
Saray Caddesi’ni esnafın eylemlerden rahatsız olduğu
bahanesiyle yasaklamıştı. Fakat  esnaf eylemleri sa-
hiplenerek AKP Valisini bir kez daha yalanlamış oldu.

Gezi direnişi ile başlayan halk ayaklanması illerde
yapılan yürüyüşlerle devam ediyor. 2 Ağustos akşamı
Ankara Batıkent’te saat 21.00’de mahallelerde başlayıp
saat 21.30’da Belediye Meydanı’nda birleşilerek devam
edilen yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Devrimci
Mücadelede Mimar ve Mühendisler4in yürüyüş başla-
madan önce mahalle halkı ile beraber pankart yazıp,
döviz hazırlamasının ardından, sloganlar atılarak
yürüyüşe başlandı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş
devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunun
ardından aynı meydanda bitirildi.

Gözaltı ve Tutuklamalarla İlgili
Yapılan Eyleme Polis Saldırdı!

AYAKLANMA, Mahalle Yürüyüşleriyle
Devam Ediyor

3 Ağustos günü Halk Cepheliler Ab-
dullah Cömert’in katledildiği yerde eylem
yaptılar. Eylemde, Abdullah Cömert ve
Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinin hala
bulanmadığı, “polis kahramanlık destanı
yazdı” denilerek katillerin korunduğu
halka açıklandı.

Ayrıca Abdullah Cömert’in ailesi ve Halk Cepheliler
Abdullah Cömert’in katillerinin bulunmaması ve ikinci
ayına ulaşması sebebiyle yol kesme eylemi yaptılar.
Yol kesme eylemi 45 dakika sürdü.

Abdullah Cömert’in Katledildiği
Yerde Eylem Gerçekleştirildi! 

Hatay Uğur Mumcu

Ankara - Batıkent

Hatay - Antakya

Hatay - Antakya

Hatay Yol Kesme Eylemi

Bursa
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Kanser hastası devrimci tutsak Kemal Avcı için Halk
Cepheliler, 8 Ağustos günü, Galata Kulesi’ne pankart
astı. “Kanser Hastası Devrimci Tutsak Kemal Avcı
Serbest Bırakılsın” pankartını asan Halk Cepheliler,
Kemal Avcı’nın mide kanseri olduğunu ve ameliyatla
midesinin ¾’ünün alındığını söylediler. Halk Cepheliler
buna rağmen AKP iktidarının Avcı’yı serbest bırakmayarak

katletmeye çalıştı-
ğını ifade ettiler. 

“Kemal Av-
cı’ya Özgürlük!”
sloganlarının atıl-
dığı eylem, pan-
kart Galata Kule-
si’nde asılı halde
bırakılarak sonlan-
dırıldı.

İstanbul’da, 31 Temmuz günü, 1 Mayıs Mahallesi’nde,
Avrupa’da son dönemlerde devrimcilere yapılan saldırıları
protesto eden ozalit afişler asıldı. “Dünyanın Dört Bir
Yanında Devrimci-
lere Yapılan Ope-
rasyonların Sorum-
lusu Amerika’dır.
Amerika Defol”
yazan, Halk Cep-
hesi imzalı afişler-
ler ABD’nin saldı-
rıları yönlendirdiği,
hatta bizzat katıl-
dığı teşhir edildi.

Antakya’da Uğur Mumcu Bulvarı’nda her gün bul-
varın yeşillik alanında çevik kuvvet ve TOMA’lar halkı
korkutmak ve sürekli taciz etmek için bekliyor.  Abdullah
Cömert’in ailesi başta olmak üzere Armutlu halkı
rahatsız. Buna yönelik Abdullah Cömert’in ailesi
Armutlu halkına dayanışma çağrısı yaptı ve 30 Tem-
muz’da oturma eylemi başlatıldı. İlk gün halkın polis-
lerden önce sedirleri ve yemekleriyle geldiği eylem
beş saat sürdü.

2. gününde Halk Cepheliler Abdullah Cömert’in
ailesinin ziyaretine gittiler. Abdullah Cömert ve Ali
İsmail Korkmaz için her hafta yapılan eylemler ve
Halk Cephesi’nin programını dile getirilip, ailelerin
destek olması istendi. Aillere destek olacaklarını söyledi,
fakat iki gündür forum düzenlemeye çalıştıklarını söy-
lediler. Halk Cepheliler forumlara katılıp destek vere-
ceklerini söylediler. 

Antakya Uğur Mumcu Bulvarı’nda halk toplantısı
yapıldı. Zafer Cömert’in konuşmasıyla başlayan halk
toplantısı, halkın katılımıyla sürdü. Herkesin fikrini
belirttiği açık hava toplantısında, Taksim’e saldırı
olduğu haberi geldi. Bunun üzerine, “Her Yer Taksim
Her Yer Direniş, Abdullah Cömert Ölümsüzdür, Ali
İsmail Korkmaz Ölümsüzdür, Katil Polis Hesap Verecek”
sloganları atıldı. Ardından bütün devrim şehitleri adına
1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Abdullah Cömert’in
ve Ali İsmail Korkmaz’ın katilleri bulunana kadar so-
kakların bırakılmayacağı adına ant içildi. 

4. günde aynı programa devam edildi ve daha
kitlesel olmak için bildiriler dağıtılaması kararlaştırıldı
ve Abdullah Cömert Halk Komitesi kuruldu. 

Emperyalizmin Tehdit ve
Saldırılarına Boyun

Eğmeyeceğiz!

HALK Toplandı ve
Süreci Tartıştı

Kemal Avcı’ya Özgürlük!

Bağcılar Yenimahalle’de Ramazan Bayramı nedeniyle
yürüyüş yolu üzerine ‘Halkımızın Ramazan Bayramı
Kutlu Olsun - Karanfiller Kültür Merkezi’ yazılı pankart
asıldı.

‘Halkımızın Ramazan
Bayramını Kutluyoruz’

Bursa’da, 4 Temmuz günü, ev ve dernek baskınları
sonucu gözaltına alınıp tutuklanan devrimciler için ey-
lemler yapılmaya devam ediyor. 

2 Ağustos günü Heykel Meydanı’nda toplanan Halk
Cepheliler, AKP’nin politikalarını ve işkenceciliğini
teşhir ettiler. “Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuk-
lamalara Karşı Adalet İstiyoruz” pankartı açılan eylemde,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın, Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar
Bizi Yıldıramaz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganları atıldı.

Faşizme Karşı, Tutsaklarımızı
Yalnız Bırakmayacak, Adalet

Talebimizden Vazgeçmeyeceğiz!
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Irak ve Şam İslam Devleti örgütü,
geçen hafta iki Irak hapishanesine ko-
ordineli saldırılar düzenleyerek çok
sayıda mahkumu serbest bıraktı. Bazı
kaynaklarda serbest kalan mahkum
sayısının 6000'den fazla olduğu be-
lirtildi.

Yapılan açıklamada  "Aylar süren
hazırlık ve planlamalardan sonra, Saf-
evi hükümetinin en geniş iki hapisha-
nesi, Bağdat Ebu Guareyb ve Taci
Hapishanesi hedef alındı. Saldırılar
Irak'ın Şii hükümetinin Sünni Iraklılara
karşı işlediği suçlara bir cevaptır"
denildi. 

Saldırılar, giriş kapısında canlı
bombaların eylemiyle başladı. Açılan
boşluktan diğer savaşçı ekipler ha-
pishaneye saldırdı. Havan topları,
roket güdümlü bombalar kullanıldı.
Kuşatma altına alınan hapishaneye
Irak güvenlik güçlerinin ulaşmasını
engellemek için, diğer savaşçılar ta-
rafından kapatıldı. Yollardaki kontrol
noktaları ele geçirildi ve çevredeki
askeri üslere roketler fırlatıldı. Çatış-
malar en az 4 saat sürdü, 26 polisin
öldüğü bildirildi. Örgüt, 500'ü önde
gelen El Kaide savaşçısı olmak üzere
binlerce mahkumun serbest kaldığını
açıkladı. Irak parlamentosu ise güvenlik
ve savunma komitesi üyesi Hakim el
Zamili de 500 ile 1000 arasında mah-
kumun hapishaneden kaçtığını açıkladı.
Çoğunun El Kaide üyesi olduğunu
söyledi. Bunların aralarında ölüm ce-
zasına çarptırılmış üst düzey El Kaide
üyeleri olduğu bildirildi. Selahaddin
vilayetinin emirinin de kurtarılanlar
arasında olduğu haberleri geldi. Irak'ta
yapılan hapishane baskınından sonra
Libya'da ve Pakistan’da hapishane
baskınları yapıldı. Yüzlerce tutsak ser-
best bırakıldı. 

Amerika Irak'la 2003 yılında işgal
etti. Sözde oraya özgürlük ve barış
getirecekti. Barış, değil savaşı büyüttü.
Huzur yerine vahşi katliamlar ger-
çekleştirdi. Bir kaç yıl sonra  emper-
yalizm askerlerini Irak’tan çekmek
zorunda kaldı. İşbirlikçilerini bıraktılar.
İşbirlikçiler Amerika adına kendi hal-

kına karşı savaşıyor. Irak’ta
istikrar kurulmuş değil, Irak,
emperyalizmin dikensiz gül
bahçesine döndüremediler.
Şu an Amerikan emperya-
lizmine karşı islamcılar di-
reniyor. Halkı bu savaş çer-
cevesinde örgütlüyor. Ama
önemli olan nokta emper-
yalizmin bu ülkelerde başarı
elde edememesidir. Halkı
teslim alamamış olmasıdır.
Amerika’nın işkence mer-
kezine girmiş, yerle  bir et-
miş ve tutsakları serbest bı-
rakmış olmalarıdır.  Emper-
yalizm ve işbirlikçileri için
güvenli hiçbir yerleri kalmamıştır. 

Hapishaneler iktidarın kendini en
güçlü hissettiği, ideolojisini yansıttığı,
itaat ettirdiği ve ıslah ettiği kurumlardır.
İdeolojik olarak insanları dönüştürmeye
çalıştığı yerlerdir. Düzen hapishaneleri
aracılığı ile insanlara ideolojik, ahlaki,
fiziki her yönüyle saldırmaktadır. Onur
ve haysiyetlerini yok etmeye çalışır.
Halk ile iktidar arasındaki şavaşın
şiddeti hapishanelere her boyutuyla
yansır. Ülkemizde de cunta döneminde,
ekonomik, siyasi kriz dönemlerinde
ilk saldırı yerleri hapishaler olmuştur.
Siyasi iktidar halkın direnişini yoket-
mek için hapishanelere katliamlar dü-
zenler. Bu açıdan, hapishanelere yö-
nelik yapılan bu eylemler emperyalist
işgalcilerin ve işbirlikçilerin kendilerini
en güçlü hissettikleri yerlerde beyin-
lerinden vurulmuştur. Direniş karşı-
sında emperyalistler ve işbirlikçiler
için artık hiçbir yerin güvenlikte ol-
madığının göstergesidir. 

Halkın gücü gün gelir katliam mer-
kezlerini yerlebir eder. Zülum ilelebet
aynı devam etmez. Katliam, işkence,
tecavüz halkın onur ve haysiyetine
yönelik işlenen suçların bir bedeli ola-
caktır. Bombalanan topraklarda yakılan
hayatların söyleyecekleri bitmeyecek.
Her katliamın hesabı sorulacaktır. 

Halkıma, Ramadi'nin, Halidiye'nin
ve Felluce'nin insanlarına; erdem ve
onurlarını kaybetmeyen tüm dünyadaki

İşkence Merkezi Ebu Gureyb'e Direnişçilerden Baskın Eylemi

BİNLERCE TUTSAK ÖZGÜR

Geçit Yok Amerika’ya 
buralarda biz varız hey...
Türk’üz, Kürt’üz, Arap’ız
biz sömürü, işgal, istila
varsa 
YA İSTİKLAL YA
ÖLÜM! 
diyenler de vardı, varlar,
varolacaklar...!
Bağdatlı’yız, Bağdat'tayız,
Bağda'lı’yız
Bağdat'ta düşünce
bombalar adımız
meçhule kalır 
adımız meçhul
yanar kavrulur bedenimiz
sevdiklerimiz yanar
kavrulur
külümüz kalır geriye
rüzgarda savrulur 
sözümüz kalır
bir de öfkemiz, birde
öfkemiz, birde öfkemiz 
öfkeliyiz 
kül savrulur, söz kalır,
öfke büyür 
büyüyor 
Bağdatlı’yız, Bağdat'tayız,
dünyanın her yanındayız 
bu kan denizinin
dalgalarıyla yankileri
boğacağız...
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İnsanlara... Bu size, Amerikan-siyo-
nist hapishanesi Ebu Gureyb’den
kardeşiniz Nur’un mektubudur. İnanın
buradaki aşağılanmayı, sefaleti ve
haysiyetsizliği size nasıl anlatacağımı,
kelimelere nasıl dökeceğimi bilemi-
yorum. Siz sıcak evlerinizde karın-
larınızı doyururken, bizim maruz
kaldığımız aşağılanma ve çektiğimiz
açlığı, sizler su içerken çektiğimiz
susuzluğu, sizler derin uykuda iken
Amerikalılar’ın bize yaşattığı uykusuz
geceleri, sizler giyinikken bizim ya-
şadığımız çıplaklığı, bizi soyup ön-
lerinde sıraya dizmelerini nasıl an-
latabilir, nasıl kelimelere dökebili-
rim... Ey kardeşlerim; kamyonlarınızı
ve arabalarınızı Amerikan malları
taşırken gördüğümüzde kalbimiz sı-
kışıyor. Çünkü o araçlar benim hal-
kıma ait. Yüreğim kan ağlayarak
şöyle diyorum: Allahım! Benim in-
sanlarım, haysiyetlerini ve şereflerini
bir avuç Amerikan Doları'na satmış.
Yaşadıklarımızı ve kirletilen onuru-
muzu düşündükçe gözlerimden yaşlar
boşanıyor. Kardeşlerim; Allah’a ye-

min ederim ki, yaşadıklarımızı dile
getirmekten acizim. Bundan ar edi-
yorum. Ama yine de kelimelere sı-
ğınarak size olanları anlatacağım. ...
Hayvani zevklerinin aracı olmadı-
ğımızda, kendimizi şehvetlerine tes-
lim etmediğimizde nasıl öldüresiye
dövdüklerini ifade etmeme izin verin.
Siz ey bizim dini liderlerimiz olarak
ortalarda tozup gezenler! Amerika-
lıların bize reva gördüğü bu cinsel
ve hayvani eziyetler karşısında hala
nasıl oluyor da açık alınla ortalarda-
sınız? Bizi ve kendinizi birkaç dolar
kırıntısı karşılığında pazarlardaki kö-
leler gibi Amerikalılara ve Siyonist-
lere mi sattınız? Haysiyet ve şerefinizi
ne çabuk kaybettiniz? Hani bizleri
koruyacak, besleyecek ve namusu-
muzu asla çiğnetmeyecektiniz? Mek-
tubumu okuyanları, Allah adına, Ebu
Gureyb’deki vahşiliklere dur demeye
çağırıyorum. Buradaki insanlığa sığ-
mayan işkenceleri durdurmak için-
sesimizi yükseltmeye davet ediyorum.
Burada yapılanlar, Siyonistlerin ha-
pishanelerde Filistinli gençlere ve

kadınlara yaptıklarından daha berbat.
Orada fiziki işkence yapıyorlardı.
Oysa burada her gün ırzımıza geçi-
yorlar. Vahşi, kana susamış hayvanlar
gibi bedenlerimize saldırıyorlar. Ava-
zımız çıktığı kadar çığlıklar atıyoruz
ama kimsenin bizi duyduğu yok!
Eğer kalbinizde, ruhunuzda bir zerre
insanlık, haysiyet, onur ve şeref
varsa, birleşin ve bu hapishaneye
saldırın. Gelin ve kurtarın bizi! Elinize
geçen bütün silahlarla bu hapishaneye
saldırın! Hem onları hem de bizleri
öldürün!!! Biz çoktan ölüme razıyız.
Burayı yerle bir edin! Hepimizin
karnında onların piçleri var! Çoğumuz
hamileyiz! Biz dünden ölüme razıyız!
Size yalvarıyoruz; gelin ve kurtarın
bizleri! Size, ailelerimize ve ülkemize
daha fazla utanç vermemek için öl-
mek istiyoruz! Bizi öldürün! Size
yalvarıyorum; Allah için bizleri,
Amerikalıları ve onların piçlerini öl-
dürün! Allah rızası için! Size yalva-
rıyoruz...

Bacınız Nur 
(10 Nisan 2004)

Eğer kalbinizde, ruhunuzda bir zerre insanlık, haysiyet, onur ve şeref varsa,
birleşin ve bu hapishaneye saldırın! Gelin ve kurtarın bizi! Elinize geçen bütün

silahlarla bu hapishaneye saldırın! Hem onları, hem de bizleri öldürün!!! 
Biz çoktan ölüme razıyız! Burayı yerle bir edin!

Ebu Gureyb'deki Iraklı Kadınların Çığlığı: 

“Her gün ırzımıza geçiyorlar”

Açmaz Açamaz Deme 
Hiç Bir Zaman Bu Nar Çiçeği
Açacaktır Elbet 
Bizim Caddelerimizde de
Bayram Olacak
Halkın Üstüne Böyle Kalksa da Faşist Namlular
Namert Ellerdir En Sonda Bir Bir Kırılacak

Enver GÖKÇE

Bizler faşizme karşı, halktan emekten yana bir dünya için savaşan, işçinin,
öğrencinin, mühendisin, mimarın, gençliğin, memurun, avukatın,ezilen tüm
halkımızın yanında olan halkın mühendisleri olarak,  tüm halkımızın gelen-
eksel Ramazan Bayramını kutluyoruz. Gezi Parkı ºHalk Ayaklanmasında
şehit düşen Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, İrfan
Tuna, Ali İsmail Korkmaz’ı selamlıyoruz. Berkin Elvan gibi 14 yaşında gen-
cecik çocuklarımızın kanının yere dökülmeyeceği, daha güzel bir dünyayının
kurulacağı nice bayramlar diliyoruz. 
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DOĞRU DÜŞÜNMEKLE!
YAPTIĞIMIZ YANLIŞLAR

VEYA...

YAPAMADIKLARIMIZ....

DAHA ÇOK KAN, 

DAHA ÇOK ÖLÜM...

DAHA ÇOK AÇLIK VE YOK-
SULLUK,

DAHA ÇOK GÖZYAŞI DE-
MEKTİR!

Doğru düşünmeyen devrimcide
koşullar İDEOLOJİK EREZYON
yaratır.

İdeolojik erezyon nedir? Erez-
yon toprak kaymasıdır... Doğru dü-
şünmezsek ayağımızın altındaki top-
rak kayar.

Peki bu durumda ne yapacağız?

Her konuda, her sorunda; ana
halkayı yakalayacağız. Nedir ana
halka? TEMEL olandır. BAŞ çeliş-
kidir. 

Nasıl bulabiliriz? Neden sorusu-
sunu sorarak... Sorun nerede?

Kaynağını arayacak ve ana halkayı
bulacağız.

Neden "ana halkayı" bulmalıyız?
Çünkü HER ŞEY ONA BAĞLIDIR.

Her işte ana halkayı bulma ve onu
yakalayarak bütün zinciri çekme be-
cerisini öğrenmeli ve öğretmeliyiz.  

ISRARLA, SABIRLA, DİŞLE-
RİMİZİ SIKARAK zinciri çekmeli-
yiz. 

Doğru düşünmek en önemli şey-
dir bir devrimci için... Doğru düşün-
mediğimizde örgütle, mücadeleyle
aramıza mesafe girer. 

Bu da bizi son noktada düzene gö-
türür. 

Peki nedir doğru düşünmek?

Doğru düşünmek; "Nasıl" ve "ne-
den" sorularını sorarak başlar.

Soru soracak ve 5N1K ile bir çok

konuda doğru düşünceye ulaşaca-
ğız. 

Nedir 5N1K; ne, nerede, ne za-
man, neden, nasıl ve kim-kiminle
sorularına verdiğimiz cevaplardır.

SORUN ÇÖZMEK, ÖRGÜT-
LEMEK,  SAVAŞMAK her şey
doğru düşünebilmekten geçer.

Diyalektik materyalist yöntem-
le bakmıyorsak tek yanlı bakıyoruz
demektir. 

Sorunlara YÜZEYSEL BAK-
MAK HİÇ ÇÖZMEMEKTİR.

DOĞRU DÜŞÜNMENİN İL-
KELERİNİ ÖĞRENECEĞİZ. 

BİZİM FELSEFE ÖĞREN-
MEMİZ DÜNYAYI YORUMLA-
MAK DEĞİL DEĞİŞTİRMEK
İÇİNDİR . DOĞRUNUN BİLİ-
MİNE ULAŞMAK İÇİN FELSE-
FE ÖĞRENMELİYİZ.

Ne demek felsefe?.. Felsefe bilgi
demektir... O zaman doğru düşünmek
için öğreneceğiz.  Yani kendimizi eği-
tececeğiz. 

FELSEFE ÖĞRENMEK SO-
RUNLARI DAHA İYİ KAVRA-
MAMIZA, HER TÜRLÜ SORUNU
ÇÖZMEMİZE YARDIM EDER. 

FELSEFE ÖĞRENMEK BİZİM,
TOPLUMU DEĞİŞTİREN BİR
GÜÇ HALİNE GELMEMİZİ SAĞ-
LAR. FELSEFE DEVRİM YAP-
MAK İÇİN GEREKLİDİR. 

FELSEFE BİR DEVRİM SİLA-
HIDIR.

FELSEFE DOĞRU İLE YAN-
LIŞ ARASINDAKİ KESİN SINIR-
DIR.

Uzun yıllar önce içimizden bir yol-
daşımıza mektubumuzda dediğimiz
gibi;

Değişmek, dönüşmek vb. diyoruz.
Biraz soyut kalıyor galiba. Bugünden
baktığımızda şunu görüyoruz ki, de-

ğişmenin, içimizdeki düşmanı yen-
menin temel şartı savaşmaktır. Bunu
da daha somut hale getirelim. Sa-
vaşmak, verilen görevleri yerine ge-
tirmektir. Dava adamı olabilmektir.
Bunu da daha somut hale getirelim,
mesela, bir başlangıç anı alıp, yan-
lışları eleştirmeye başlamaktır, “bu-
günden sonra...” diye başlayıp, he-
men o andan itibaren devrimin aley-
hine gördüğümüz tutumlarımızı ter-
ketmektir, zamanında kalkmak, tem-
belliğimizi atmak için yüzümüzü yı-
kamak, randevulara zamanında git-
mek, günlük yaşamındaki davranış-
larına kadar  yeni bir kişilik kazan-
maya çalışmaktır. İşte savaşmak
özünde böylesine basittir. Önemli
olan sadece silah kullanmak değildir.

BEYNİNİ SİLAHLANDIR-
MAKTIR. 

Bu ise en temelinde “DOĞRU
DÜŞÜNMEKLE” mümkündür.

“Doğru düşünce” ile BEYNİNİ
SİLAHLANDIRANIN ÖNÜNDE
HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ.

BEYNİMİZİ SİLAHLANDIRMALIYIZ!
BEYNİMİZ DÜŞMANLA SAVAŞ ALANIDIR!

SAVAŞ ALANINI SÜREKLİ ATEŞE 
TUTMALIYIZ! -3-

Zor mu zor;
mümkün mü mümkün!

O zaman düşüncelerimizi
örgütleyeceğiz!

Bu ne demektir?
Beynimizi silahlandıracağız!

Peki nasıl beynimizi
silahlandıracak ve

beynimizi sürekli ateş
hattında tutacağız?

Nasıl yapacağız?
Tabii ki güç olarak, güçlü olarak

bunu yapabiliriz?

Nasıl güçlü olacağız?
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"Beş günlük kahramanca bir mücadeleden sonra işçi-
ler ezildiler... Benzeri görülmemiş bir insan kırımına gi-
rişildi... Burjuvazi öç almada hangi çılgınca yırtıcılığa ka-
dar yükselebileceğini ilk kez gösteriyordu. Ve yine de 1848,
1871 burjuvazisinin kudurganlığı karşısında henüz bir ço-
cuk oyunundan başka bir şey olmadı..." (Fransa'da İç Sa-
vaş, Syf: 216)

Marx, Fransa'da işçi sınıfının burjuvaziye karşı sava-
şında 1848'deki savaşta, burjuvazinin katliamcılığıyla, 1871
Paris Komünü sonrasındaki kıyıcılığını kıyaslamış ve 1848
savaşındaki 'benzeri görülmemiş insan kırımı’nı bile ço-
cuk oyuncağı olarak değerlendirmiş. Sonraki süreçte
burjuvazinin elindeki gücü ve serveti büyüdükçe vahşi-
liği, acımasızlığı, kıyıcılığı da büyüdü. 1. emperyalist pay-
laşım savaşında milyonlarca insan katledildi. 2. emperyalist
paylaşım savaşında Alman emperyalizmi milyonlarca Ya-
hudi’yi gaz odalarında, fırınlarda katletti. Sovyet halkın-
dan milyonlarca insanı katletti. Amerikan emperyalizmi
Hiroşima'da, Nagazaki'de atom bombalarıyla yüz binler-
ce insanı katletti. İngiliz, Fransız, İtalyan emperyalizmi
Afrika'da, Vietnam'da, Latin Amerika'da, Irak'ta, Afga-
nistan'da, Suriye'de... Milyonlarca insanı en vahşi yön-
temlerle katlettiler. Katletmeye devam ediyorlar. Marx'ın
dediği gibi, her katliamları bir sonrakinin yanında 'çocuk
oyunu' gibi kalıyor. Tarihsel bir gelişimdir bu.  Burjuva-
zinin vahşette sınır tanımayan sınıf kinidir bu.

İşin garip yanı ise, bugün bize insan hakları, demok-
rasi ve özgürlük dersi vermeye çalışanlar da aynı emper-
yalistlerdir.

İki yıldır tüm emperyalistler ve işbirlikçiler elbirliğiyle
Suriye yönetimini devirip ele geçirmeye çalışıyor. Bunun
için işbirlikçi kontralarına, paralı askerlerine, yağmacı halk
düşmanlarına para, silah, cephane ve her türlü araç gereç
yardımı yapıyorlar. Suriye'ye ambargo uyguluyor, kara-
lama kampanyaları yürütüyorlar.

Suriye'deki işbirlikçi halk düşmanı kontrgerillalar
hiçbir savaş kuralına, dini, ahlaki, siyasi değere uymadan
katliamlar yapıyor. Gözü dönmüş halk düşmanı katil-
ler ele geçirdikleri insanları kurşuna dizip, sadece dev-
let memuru, Hrıstiyan, Yahudi ya da Alevi oldukları
için işkenceler yapıp linç ederek, çatılardan atıp par-
çalayarak öldürüyor. Bomba yüklü araçları halkın ka-

labalık olduğu yerlerde patlatarak çocuk, kadın, bebek de-
meden katlediyorlar. Bu işkence ve katliamları kamera-
lara kaydedip internetten, TV kanallarına servis yaparak
dünyaya izletiyorlar.

Bu görüntülerden birinde Abu Sakkar takma adlı Ha-
lid El Hamad adlı insanlıktan çıkmış bir katil testere ile
bir insanın kafasını kesiyor. Bir insanın göğsünü keserek
kalbini, ciğerini çıkarıp ısırıyor ve "Esad'ın askerleri, ye-
min olsun ki kalplerinizi ve ciğerlerinizi yiyeceğiz!" di-
yor. Tam bu yaşananların, bu görüntülerin arkasında em-
peryalizmin halklara duyduğu kin, nefret ve düşmanlık ger-
çeği vardır.

Testere ile kafa kesip öldürdüğü insanların kalbi-
ni, ciğerini söküp yiyenlerle 1978'de Maraş katliamında
hamile kadınların karnını deşip bebeklerini öldüren-
ler, baltalarla kesip gözlerini oyanlar, 1993'te Sivas Ma-
dımak Otelde 33 aydını diri diri yakanlar, 1995'te Bu-
ca'da Ümraniye ve Diyarbakır hapishanelerinde,
'99'da Ulucanlar hapishanesinde devrimci tutsakları
demir çubuklarla, kasaturalarla, çivili sopalarla ka-
fataslarını parçalayarak katledenler, 19 Aralık 2000'de
Bayrampaşa hapishanesinde 6 devrimci kadın tutsa-
ğı kimyasal gazlarla, kahkahalar atarak yakanlar, Ro-
boski'de savaş uçaklarıyla köylüleri bombalayıp 34 ki-
şiyi katledenler... aynı emperyalist kurumların, kontr-
gerilla kamplarının eğitiminden geçmişlerdir.

Sınıflı toplumlarda, kapitalizmin hâkim olduğu bir dün-
yada yaşanan her şey, her gelişme sınıfsal bir nitelik ta-
şır. Egemenler de tarihin her döneminde dini inançları sı-
nıfsal çıkarları için kullanmıştır. Engizisyon mahkeme-
lerinden Haçlı seferlerine, cihadlara, Kerbela katliamın-
dan Osmanlı dönemindeki Alevi-Türkmen katliamlarına
on binlerce insanı katletmekte tereddüt bile etmemişler-
dir. Sınıfsal çıkarları söz konusu olunca ırkçı, dinci, mez-
hepçi ayrılıklar, düşmanlıklar yaratılıp körüklenir. Sürekli
canlı tutulur. İktidarlarını sürdürebilmek için kullanır. Aynı
dine mensup halklar bile en acımasız yöntemlerle birbir-
lerine kırdırılır. Dini inançları "bir insanı öldüren tüm in-
sanlığı öldürmüş olur" der. "Öldürmeyeceksin" der. Ama
çıkarları gerektirince "kafir" der, katleder, "sapkın" der kat-
leder, "dinsiz" der, "zındık" der, "katli vacip" der katle-
derler...

Hatay Reyhanlı benzeri katliamlar Suriye'de kafa ke-
sip kalp,ciğer yiyen katillerin, kontrgerillanın katliamla-
rı hep emperyalizmin ve işbirlikçilerin sınıfsal çıkarları için
yapılıyor. Yüz binlerce insan emperyalist tekellerin daha
fazla kar hırsı için kurban ediliyor. 

Emperyalistler, işbirlikçi burjuvazi çok yönlü bir sınıf
bilincine sahiptir. Dünyanın bir ucundaki yerleri, ülkele-
ri ve halkları bile kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye,
kendisine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Her politika-
sına, ilişkisine sınıf bilinci yön veriyor. Ezilen halkların
saflarında ise bu sınıf bilinci zayıftır. Çarpıtılmıştır. Ör-
gütsüzdür.

Biz vatanseveriz. Emperyalizme karşı ulusal çıkarla-

KİNİMİZİN KAYNAĞI
HALKLARA DUYDUĞUMUZ

BÜYÜK SEVGİMİZDİR

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için
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2 Ağustos günü Ankara Ethem Sarısülük Parkı'nda bir araya gelen mü-
hendis, mimar, şehir plancıları ve öğrencileri Gezi Parkı direnişi süreci, mes-
lek alanlarındaki sorunlar ve TMMOB'nin yetkilerini daraltan torba yasa
üzerine forum gerçekleştirdiler. Farklı meslek dallarından insanların da ka-
tıldığı forumda mühendislik, mimarlık alanına dair sorulara yanıtlar verildi.
Devrimci Mücadelede Mimar ve Mühendislerin de katıldığı forumda hal-
kın mühendisi ve mimarı olmak üzerine vurgu yapılırken hem TMMOB'ye
hem de halka yapılan saldırılara karşı örgütlü bir biçimde karşı durulma-
sı gerektiği anlatıldı. 

50 kişinin katıldığı forumun sonunda forumun gezici olmasına ve An-
kara'daki diğer forumlara da mühendis, mimar ve şehir plancılarının ka-
tılmalarına karar verildi. 4 Ağustos günü 100. Yıl Parkı'nda yapılacak fo-
ruma çağrı yapılarak forum sonlandırıldı.

rımızı savunuyoruz. Emperyalizme kar-
şı savaşılmadan ulusal çıkarlar da savu-
nulamaz. Vatansever olunamaz. Bunun
için anti-emperyalistiz.

Biz sosyalistiz. Bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm için mücadele
ediyoruz. Ülkemiz bağımsız olsun da
varsın, kapitalist olsun, oligarşik bir
yönetim olsun, faşist olsun, sömürü ol-
sun... demiyoruz. Bağımsızlık, bir hal-
kın ekonomik, siyasi, kültürel, askeri her
yönden ülkelerinin bugünü ve geleceğine
karar verip hükmedebilmesidir.

Emperyalizme bağımlılık, tarihin
hiçbir döneminde bu kadar açık sürdü-
rülmemiştir. Artık yeni sömürge ülkele-
rin görünüşte, göstermelik de olsa hiç-
bir bağımsızlığı kalmamıştır. Emper-
yalistler sömürgelerini, yeni sömürge-
lerini çok açık ve kaba bir biçimde yö-
netiyor. Bunu artık politik olmayan in-
sanlar bile görebiliyor. Ama burjuvazi-
nin sahip olduğu kadar sınıf bilincine sa-
hip olamadıkları için, burjuvazi kadar ör-
gütlü olamadıkları için gerekli ve yeterli
tepkiler, öfke, mücadele ortaya çıkmıyor.
Bu bilinci, bu kini, bu örgütlülüğü biz ya-
ratmalıyız.

Biz enternasyonalistiz. Dünyanın bir
ucundaki mazlum bir insana atılan her to-
katın acısını kendi yanağımızda duyarız,
değil ki bir halka karşı vahşice katliam-
lar uygulanıyorsa bir şey hissetmeyelim.
Ezilen halkların emperyalizme, yerli iş-
birlikçilerine, sömürücü zalimlere kar-
şı direnişini, savaşını, kendi savaşımız
olarak görmeliyiz. Çünkü tüm dünya
halklarını kardeş görüyoruz. Bu yüzden
kardeş Suriye halkını katleden, öldürdüğü
insanları sapık duygularla parçalayıp
yiyenlere, onları eğitip ırkçı, gerici ideo-
lojilerle şartlandıran emperyalistlere kin
ve nefret duyuyoruz. Hem de öyle böy-
le bir nefret değil. Emperyalistleri bu top-
raklara ayak bastıklarına pişman edecek
bir nefret ve öfke duyuyoruz, duymalı-
yız. Yaptıkları her şeyi kendimize, sev-
diklerimize yapılmış olarak görüyoruz.
Kinimizin, öfkemizin, nefretimizin ne-
deni emekçi halklara duyduğumuz büyük
ve çıkarsız sevgimizdir. Bu yüzden dün-
ya halklarına bunca acıyı, zulmü, katli-
amları yaşatanlara karşı kinimiz azal-
mayacak. Asla affetmeyeceğiz, hesabı-
nı mutlaka soracağız.

Gezi direnişi ile başlayan halk ayaklanması illerde yapılan yürüyüş-
lerle devam ediyor. 2 Ağustos akşamı Ankara Batıkent’te saat 21.00’de
mahallede başlayıp saat 21.30’da Belediye Meydanı’nda birleşilerek de-
vam edilen yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Devrimci Mücadelede
Mimar ve Mühendislerin yürüyüş başlamadan önce mahalle halkı ile be-
raber pankart yazıp, döviz hazırlamasının ardından, önceki günlerde ger-
çekleştirilen forumlarda belirlenen “Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde Eği-
tim”, “Eğitim Haktır Satılamaz”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Di-
ren Berkin Batıkent Yanında”, “Ethem Yoldaş Ölümsüzdür” sloganları-
nın yanı sıra ”Halkız Haklıyız Kazanacağız, Kemal Avcı’ya Özgürlük,
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” sloganları atılarak yürüyüşe başlan-
dı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş devrim şehitleri için 1 dakikalık say-
gı duruşunun ardından başlanılan meydanda bitirildi.

Ergene nehrinin temizlenmesiyle ilgi bugüne kadar hiç bir somut adım
atılmamış. Halkımızın gerçekleştirdiği çadır ziyaretlerinde hep bu umut-
suzluğu hissediyoruz. Bizim öncelikli görevimiz insanlardaki bu umut-
suzluğu yıkmak ve yeni umut tohumları ekebilmek. Şu an Çorlu deresi üze-
rinde (Ergeneyi besleyen en kirli dere) yoğun bir koku ve buhar var. Di-
ğer taraflar berrak görünürken derenin üstü karanlık ve puslu.

Bugün bir arkadaş geldi ressammış. Bize önerilerde bulundu. Biz de
onu hafta sonu yapacağımız “Halk
toplantılarına” davet ederek öneri-
lerini orada da dile getirmesini is-
tedik. Mahalleden deri fabrikasında
çalışan işçi bir arkadaş geldi. “Biz
kirletiyoruz siz temizlemeye uğra-
şıyorsunuz” diyor. Gülerek gerçek
sorumluların fabrika sahipleri ol-
duğunu söylüyoruz. Ziyaretçimizi de
halk toplantısına davet ediyoruz.

Gezi Direnişi Mahalle Yürüyüşleriyle
Devam Ediyor

Ergene Direniş Çadırında 27. Gün

Mühendis ve Mimarlar, Ethem Sarısülük
Parkı'ndaki Forumda Buluştu
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28 Aralık 2011gecesi Hakkari’nin
Uludere İlçesi’ne bağlı Gülyazı (Ro-
boski) Köyü’nün yakınlarında 34
Kürt F-16’lar tarafından bombala-
narak katledildi. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan katliamın ardından
“Ankara’nın dehlizlerinde kaybol-
masına izin vermeyeceğiz” diyordu.
Ancak aradan üç yıl geçmesine rağ-
men “Bombalama emrini kim verdi?
İstihbarat kimden geldi?” soruları
bu ülkenin Başbakanı, Genel Kurmay
Başkanı tarafından cevapsız bırakıldı.
Cevapsız bırakıldı çünkü emri veren
onlardı. 

29 Aralık 2012’de, Genelkur-
may’dan gelen açıklama 34 Kürt’ün
kazayla değil bilerek öldürüldüğünü
kanıtlıyordu. TSK tarafından yapılan
açıklamada o bölgede yürütülen ope-
rasyonların Meclis Kararı ile yürü-
tüldüğü yazılıydı. Yani, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Necdet Özel ko-
mutasındaki TSK, AKP’nin emri ile
operasyon yapmıştı. İşte bu katil
AKP hükümetinin Başbakanı Erdo-
ğan, 25 Temmuz 2013 günü, Şır-
nak’ta Şerafettin Elçi Havaalanı’nın
açılışını yaptı. Erdoğan, BDP’ye,
açılışın ardından verilen iftar yeme-
ğine Uludere’de, bombardımanda
ölenlerin birinci dereceden yakınla-
rının da katılmasını ve onlarla orada
görüşmek istediği haberini gönderdi.
Aileler daha önce bu iftara katıl-
mayacaklarını açıkladı ancak BDP
Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş’ın devreye girmesiyle aileler iftar
konusunda ikna edildi.

BDP, Kürt Halkının
Faşizme Öfkesini
Oligarşiyle Uzlaşma
Adına Harcıyor

Basında, Başbakan Tayyip Er-
doğan’ın, Şırnak’ta “Uludere’de 34
kişinin ölümü ile sonuçlanan askeri
operasyonda yakınlarını ve çocuk-
larını kaybeden aileler ile Şırnak’taki
iftarda bir araya geleceği” haberle-
rinin çıkmasına, Roboski katliamında

kardeşi Ferhat Encü ile 10’a yakın
akrabasını kaybeden Veli Encü,
“Başbakan ile görüşecek neyimiz
var?” diyerek tepki gösterip, ha-
berin yalan olduğunu ve adalet
taleplerini görmezden ve duy-
mazdan gelen Başbakan ile aynı
sofraya oturmalarının mümkün
olmadığını açıkladı.

Ancak, BDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın araya gir-
mesi sonucu Roboskili aileler Baş-
bakan Erdoğan’la görüşmeyi kabul
etti. Uludere’de yakınları ölen aileler
adına konuşan Zeki Tosun, “Sela-
hattin Demirtaş’ın devreye girmesiyle
birlikte aileler kendi aralarında top-
lanıp bir karar aldı. Bu karara göre
iftara katılmayı kabul ettik.” derken
Demirtaş da daha önce iftara katıl-
mayacağını açıklayan ailelerle BDP
olarak bizzat görüştüklerini belirterek,
“Bizim ricamızı kırmadılar. Aileler
bu akşam iftara katılıp, yaşanan
olaylarla ilgili sorunlarını anlata-
caklar” dedi. 

BDP, “Evlatlarınızın,
Eşlerinizin, Yakınlarınızın
Katilini Bağışlayın” Diyor

Roboski katliamının ardından 28
Aralık 2012 tarihinde bir anma et-
kinliğinde Demirtaş vur emrini Er-
doğan’ın verdiğini ve katliamdan bi-
rinci dereceden sorumlu olduğunu
belirterek şöyle demişti.  “Açık ko-
nuşalım bu katliamın emrini Tayyip
Erdoğan verdiği için üstüne gitmi-
yorlar. Bu kadar nettir. Eğer sorum-
luluğu olmasaydı, birkaç kişiyi şim-
diye kadar harcardı. 34 defa ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezalık bir
suç işlemiştir. O gece buradaki askeri
yetkililer, burada sınırdan geçişin
siviller tarafından yapılmasını ilet-
mesine rağmen Malatya ve Diyar-
bakır’daki hava taktik üssünden uçak-
ların kalkması emrini hava kuvvetleri
komutanı bizzat Başbakan’ı arayarak
onay alarak vermiştir. ‘Burada ge-
çenler sivillerdir’ denilmesine rağmen.

Bu da kayıtlarında vardır devletin.
Ama Hava Kuvvetleri Komutanı, Ge-
nelkurmay Başkanı ve Başbakan bu
sınır ötesi operasyon emrini bizzat
kendileri vermiştir.”

Evet, bir yıl önce bunları söyleyen
Demirtaş’ın bugün, yakınlarını bom-
bardımanda kaybeden aileleri, katli-
amdan birinci dereceden sorumlu Baş-
bakan Erdoğan ile aynı sofrada yemek
yemeye, hele ki, Müslüman halkımızın
kutsal saydığı ve sevdikleri, değer
verdikleriyle paylaştığı iftar sofrasında
bir araya gelmeye ikna etmesi, Kürt
milliyetçi çizginin uzlaşma adına si-
yasette her türlü ilkesizliği, fayda-
cılığı ve değersizleştirmeyi tarz ha-
line getirdiğini gösteriyor. Bunun
anlamı; “Evlatlarınızın, eşlerinizin,
yakınlarınızın katilini bağışlayın” de-
mektir.“Acınızı içinize gömün katil-
lerinizle barışın!” demektir. “Hesap
sormayı unutun! Faşizmin adaletine
güvenin!“demektir. Erdoğan da aynı
şeyi söylüyor zaten. “Yargılama sü-
recine güvenin!” diyor. BDP ve De-
mirtaş bu yaklaşımla, AKP faşizmine
en sıkıştığı ve en zorlandığı konuda
güç ve destek veriyorlar.

Özür Talebi Ailelerin
Değil BDP ve Demirtaş’ın
Düşüncesi ve Telkinidir

“Roboski bizim namus mesele-
mizdir”, “Roboski katilleri bulun-
madan çözüm yolunda ilerleme ol-
maz” diyen Demirtaş, aileleri Ro-
boskiyi yaratanlarla yemek yeme ko-
nusunda ikna etme çabası hakkında
“Konunun üstünün örtülmesi için de-

BDP ve Demirtaş, Barış Süreci Baltalanmasın
Diye Katliamı Unutturmaya, Halkı Katilleriyle

Barıştırmaya Çalışıyor
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ğil, ailelerin haklı taleplerinin kar-
şılanabilmesi için bu görüşme önemli
bir fırsat yaratacağı için devreye
girdim” diyor.

Başbakan ile Uludereli ailelerin
yaptığı görüşme için ise “... Aslında
aileler de hükümet ile yüz yüze gö-
rüşmek istiyorlar ama Başbakan is-
temiyordu düne kadar. Daha önce
Ankara’ya geldiler, Meclis’te bazı
iktidar milletvekilleriyle görüştüler.
AKP Genel Merkezi’ne de yürümek
istediler ama engellendiler. Başba-
kan’ın Şırnak’a gideceği gün hükü-
metten bana ‘Başbakan ailelerle gö-
rüşmek istiyor’ mesajı gelince ben
devreye girdim. Sayın Başbakan’ın
Şırnak‘a gelişi vesilesiyle bu görüş-
menin gerçekleşebileceği iletilince
biz de yardımcı olduk.  Roboskili ai-
leler katliam gerçekleştiğinde siyasi
mevkide 1. derecede sorumlu ma-
kamda olan Başbakan ile yüz yüze
görüşüp taleplerini ve beklentilerini
ilettiler” şeklinde açıklama yap-
tı.(28.07.2013 DHA)

Demirtaş; “Roboski için bugüne
kadar hükümet ciddi hiçbir adım at-
madı“ diyor ve devam ediyor; “An-
kara’da bir buluşma daha olabilir.
Ailelerin iki haklı talebi var. Özür
dilenmesi ve faillerin bulunması“ di-
yor. Roboskili aileler özür değil adalet
istiyorlar. Yakınlarının kanları yerde
kalmasın istiyorlar. Özür talebi aile-
lerin değil BDP ve Demirtaş’ın dü-
şüncesi ve telkinidir. 

Tabi ki AKP, kayıplar, yargısız
infazlar, katliamlar için bir adım at-
maz. Çünkü Kürt milliyetçileri ikti-
dara iki adım atıyorlar. Bu adımlarla
İktidara güç ve cesaret veriyorlar.
BDP, Şırnak’taki açılışa kitle çalış-
masını bizzat yaptı... 

Kardeşlerimizin Katilleri
İle Bir Araya Gelmemiz
Mümkün Değil!

Demirtaş’ın “görüşmeden mem-
nun kaldılar” dediği aileler ise daha
dört ay önce söylediklerine baktığı-
mızda, Erdoğan ile aynı sofrada ye-
mek yemeğe nasıl “ikna” edildikle-
rini anlamak çok zor olmayacaktır.
Katliamın yaşandığı günden bu güne

her gün “katiller bulunup yargılansın!”
diye feryat eden Roboskili aileler, 4
ay önce, Nisan ayında, kendileri ile
görüşmek isteyen AKP bölge mil-
letvekillerine tepki göstererek, gö-
rüşme talebini reddettiler. 

DİHA’nın 18 Nisan 2013 tarihli
haberinde katliamda yakınlarını kay-
beden ailelerden Azime Alma, AKP
heyetinin hangi yüzle karşılarına çık-
mak istediğini merak ettiğini söyle-
yerek, “Ne yüzle geliyorlar. Çocuk-
larımızı katleden ve katillerini ko-
ruyan bir zihniyetle bir araya gel-
memiz mümkün değil” derken, kat-
liamda yaşamını yitiren Selam En-
cü’nün annesi Semire Encü de,
AKP’li vekillerin Uludere’ye geliş-
lerine tepki göstererek, “Roboski
katliamını aydınlatmadan hangi yüzle
geliyorlar” diyordu. Katliamda ya-
şamını yitiren, Mehmet Ali Tosun’un
kardeşi Rahşan Tosun, “Kardeşleri-
mizin katilleri ile bir araya gelmemiz
mümkün değil. ... Bizim ikiyüzlü
insanlarla görüşmemiz olmaz” diye
öfkesini dile getirirken, bombardı-
manda yaşamını yitiren Serhat En-
cü’ün ağabeyi Veli Encü de, “Baş-
latılan barış süreciyle de katliamı
unutturmaya çalışıyorlar. Ancak
Roboski katliamı AKP hükümetinin
yakasında kara bir leke olarak ka-
lacaktır ve bu katliamı gerçekleşti-
renler bir gün mutlaka adaletin
önüne çıkarılıp hesap vereceklerdir”
diye tepkisini ortaya koyuyordu.

Öfkelerini ve tepkilerini haykıran,
içi yanan, adalet arayan bu ailelerin
dört ay sonra yakınlarının katili ile
aynı sofraya gönüllü oturmayacakları
apaçık ortadadır. Bu aileleri ve yine,
bir ay önce, 28 Haziran 2013’te, T-
24’te yayınlanan programda, kendi-
lerine kan parası teklif eden iktidara
“Biz kan parası istemiyoruz. Bugün
sizin çocuklarınızın bir parmağına
taş değse aklınız çıkar. Ama siz
bizim çocuklarımızı öldürdünüz!
Nedenini bilmek istiyoruz. Özür di-
lemenizi de istemiyoruz. Hesap ver-
menizi istiyoruz!”diyen, “... Her şeyin
üstünü para ile örtebileceğini zanneden
devlet ailelere 123 bin TL tazminat
ödemeyi ‘uygun buldu’. Daha sonra
bu parayı almayacağımızı dillendir-

diğimizde, evleri tek tek dolaşarak
“Her aileden iki kişiye kadro verecek-
lerini” söylediler. Bizim istediğimiz
ise yalnızca adaletin tecelli etmesiydi”
diyerek feryat eden, dökülen kanlarının
karşılığında rüşvet teklif edilerek onur-
ları kırılan aileleri katilleriyle aynı sof-
rada oturmaya ikna eden BDP ve De-
mirtaş’tır.

Her Yerde Tepki Alan
AKP’yi Meşrulaştıran
Kürt Milliyetçi Harekettir

Pragmatizm ve her şeyi barış sü-
recine endeksleyen Kürt milliyetçili-
ğinin gözlerini kör etmiş, duygularını
da köreltmiştir. Yakınlarının katilleriyle
aynı sofrada yemek yemenin ne büyük
acı olacağını, ne kadar onur kırıcı
olacağını göremez hale gelmişlerdir.
Politika adına insanların acılarını ve
öfkelerini küllüyorlar. Evlatlarını, eş-
lerini, kardeşlerini kaybedenlerin acı-
larına tuz basıyorlar. Yeter ki süreç
baltalanmasın! Yeter ki AKP görüş-
melerden vazgeçmesin! Bunun için
BDP ve Demirtaş, barış sürecine zarar
gelmesin diye katliamı unutturmaya
halkı katilleriyle barıştırmaya çalışıyor.
Katliam sonrası “Genelkurmayıma
göstermiş oldukları hassasiyetlerinden
dolayı teşekkür ederim“ diyen, katli-
amdan sorumlu bir kurmayına ‘üstün
hizmetlerinden dolayı’ şeref madalyası
takan, ölen yakınları için ailelere ‘kan
parası’ teklif ederek onları susturmak
isteyen, Roboski’yi soranlara fırça
atan, “tazminat verdik kardeşim yet-
mez mi” diyen, katliamın üstünü ört-
meye çalışan, halkı aşağılayan AKP
iktidarını ve Başbakan Tayyip Erdo-
ğan’ı bağışlatmaktır. AKP gittiği her
yerde halkın tepkisiyle karşılanırken
Kürt milliyetçi hareketinin desteğiyle
kendini meşrulaştırmaya çalışıyor. 

Haksızlığa, baskıya ve zulme uğ-
ramış, katliamlar yaşamış bir halkın
öfkesini sakinleştirmek faşizmin işini
kolaylaştırmaktır. BDP ve Demirtaş,
AKP faşizmini kendini aklama ma-
nevralarına alet olmamalıdır. Halkın
adalet talebi, düzenle uzlaşmakla,
katillerle barışmakla kazanılamaz.
Tek çare, tek çözüm devrimdir.
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Hatay'da her sene gerçekleştirilen
Evvel Temmuz Festivali, bu sene de
diğer yıllarda olduğu gibi Samandağ
sahilinde yapılacaktı. Konserin ola-
cağı günlerde Antakya’nın Armutlu
Mahallesi’nde polis ile halk arasındaki
çatışmalar devam ediyordu. Halk şe-
hitlerini sahiplenmek ve ülke gene-
lindeki polis terörünü sona erdirmek
için her akşam sokaklara çıkıyordu.
Ama katılım her geçen gün azalı-
yordu.

Grup Yorum’un çıkacağı Evvel
Temmuz Festivali’nden hemen önce,
diğer sol grupların organize ettiği
Evvel Temmuz isimli bir başka fes-
tival daha oluyordu. Halk Cepheliler,
bu festivalde içki tüketiminin serbest
olması gibi sebeplerle festivalden
ayrılmış, kendi festivalini örgütlemişti.
Diğer solun örgütlediği festival de
diğer yıllarda olduğu gibi aynı yerde,
yine içkiler eşliğinde yapılmıştı. Fes-
tivale Kardeş Türküler'in çıktığı gün
5.000 kişi, Haluk Levent'in çıktığı
gün 3.000 kişi katılmıştı. Bu festivale
halkın büyük tepkisi vardı. Halk An-
takya Merkez’de çatışırken, burada
içkiler eşliğinde eğlenilmesini doğru
bulmuyorlardı. Bu nedenle katılım
düşük olmuştu.

Grup Yorum'un konser yapacağı
gün, diğer sol gruplar festivalin iptal
edilmesini ve konserin yapılmamasını
istediler. Gerekçe olarak da halkın

aynı gün Armutlu’da çatışacak ol-
masını, konserin direnişi böleceğini
ve halkın buna tepki gösterdiğini be-
lirttiler. Kendileri festivallerini iptal
etmedikleri halde, bizden iptal et-
memizi istiyorlardı.

Solun bu düşüncesini halkın dü-
şüncesiymiş gibi genelleştirerek ge-
tirmesi, bizim de bazı arkadaşlarımızı
etkilemişti. Onlar da konserin iptal
edilerek, yerine eylemin olacağı ma-
hallede direnişçilerin içinde bir dinleti
olabileceğini, böylelikle direnişin
bölünmeyeceğini savunuyordu. Hal-
kın tepki göstermesinden ve katılımın
zayıf olmasından da kaygı duyuyor-
lardı. 

Direnişin olduğu mahallede sahne
kurmanın olanağı yoktu. Büyük bir
kitlesellik de yoktu. Orada megafonlar
eşliğinde bağlama ve gitarla bir iki
türkü çalınıp söylenebilirdi ancak.
Küçük de olsa konseri buraya taşı-
mamızı, festival kapsamındaki büyük
konseri iptal etmemizi istiyorlardı.

Biz bu düşünceye tereddütsüz iti-
raz ettik. Öncelikle Grup Yorum kon-
serleri diğer konserler gibi değildi.
Zaten içki içilen, içki satılan bir
konser değildi, diğer festivalin bu
özelliği nedeniyle ayrı yapılıyordu.
Bunun dışında Grup Yorum'un sah-
nesi politik bir sahneydi. Bir eğlence
sahnesi değildi. Devrimin, direnişin
gücünün ve ideolojisinin en güçlü

haykırıldığı mevzilerimizdendi.

Bu konserle direnişi bölmek, za-
yıflatmak ya da baltalamak bir yana,
halkın inancı ve mücadele gücü ye-
niden tazelenecekti. Halk çok daha
büyük bir inanç ve öfkeyle dolacak
ve konser ayaklanmanın daha da bü-
yümesine hizmet edecekti. 

Ayrıca Grup Yorum4u Hatay halkı
gayet iyi tanıyordu. Diğer tüm sa-
natçılardan farkını gayet iyi biliyordu.
Bu nedenle katılımın da çok daha
güçlü olacağını, konsere bir tepkinin
gelişmesinin de söz konusu olmaya-
cağını savunduk. 

Bu düşüncemizi önce Antakya
Merkez'de halkla yaptığımız söyleşide
dile getirdik. Ardından direnişin Ha-
taylı şehitleri olan Abdullah Cömert
ve Ali İsmail Korkmaz'ın ailelerini
ziyaret ettik ve onlara da anlattık.
Genel olarak konsere olumlu bakılı-
yordu. Abdullah Cömert'in abisi başta
tepkiliydi ama sohbetin sonunda o
da hak vermeye başlamıştı. Söyleşide
de halkın genel eğilimi, konserin
iptal edilmeden aynen yapılması yö-
nündeydi.

Görünüşe göre bu konserin iptal
edilmesini halk değil, diğer sol gruplar
istiyordu. Onların da amacı bizim
çok etkili ve güçlü bir şekilde çıkıp
halkla buluşacak olan sesimizi kes-
mekti. Esas sorun, bu düşüncenin

Konserlerimiz Sosyalizmin Sesidir! Sahnemiz Bir Mücadele Arenasıdır!

Hatay’da 30 Bin Yürek AKP Faşizminden 
Şehitlerin Hesabını Sordu!



 Cepheliler Antalya’da
Yazılama Yaptı!

1 Ağustos günü Antalya şehir merkezinde cepheliler
tarafından CEPHE yazılamaları yapıldı. Cepheliler polisin
“hassas” koruduğu Hükümet Konağı etrafında da yazı-
lamalar yaptılar.
Polisin yazılama
yapan Cephelileri
fark etmesine rağ-
men, yazılama ya-
pan Cepheliler
uzaklaşarak izlerini
kaybettirdiler.
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bizim arkadaşlarımızı da etkileye-
bilmesiydi. Oportünizmin ayak oyun-
larına, bizi susturmak için, etkisiz-
leştirmek için yapmadık şey bırak-
mamalarına alışkındık. Şenliklerde,
festivallerde, mitinglerde en sona bı-
rakmaktan tutalım, halkın isteğine
rağmen etkili oldukları yerlere ça-
ğırmamalarına kadar birçok örnek
vardı tarihte. 

Onların bu tutumuna karşı biz
çok daha özgüvenli çok daha dikkatli
olmak zorundaydık. Sahnemizin, tür-
külerimizin, şiirlerimizin, konuşma-
larımızın, ideolojimizin, tarihimizin
gücüne güvenmek zorundaydık. Hiç-

bir tereddüte kapılmamıza gerek yok-
tu. Biz asla direnişleri kıran olmadık.
Herkesin sustuğu, sindiği, geri çe-
kildiği, teslim olduğu dönemlerde
direniş destanları yazdık. İşte bu gü-
venle bu konseri de savunabilmeliy-
dik. Sonuçta arkadaşlarımız da ikna
oldular. 

Her ne olursa olsun, konseri aynen
yapma kararı aldık. Ve aldığımız ka-
rarın ne kadar doğru olduğunu daha
ilk dakikalarda anladık.

Konsere 30.000'i aşkın kişi katıl-
mıştı. Hem de birçok grubun konsere
gelmeme kararına ve boykot girişi-
mine rağmen. Halk, bu konseri diğer

konserlerden ayırmış ve sahiplenmişti.
Konser boyunca yapılan konuşmalar
ve söylenen şarkılarla konser çok
güçlü bir anmaya dönüşmüştü. Hep
birlikte şehitlerimizi anıyor ve onlar
için mücadele sözü veriyorduk. AKP
faşizmine, onun ülkemizdeki ve Orta
Doğu’daki uygulamalarına, ABD em-
peryalizmine karşı öfkemizi büyü-
tüyorduk. Konserimiz sosyalizmin
sesiydi. Eylem alanıydı. Sahnemiz
bir mücadele arenasıydı. Kendimize
ve ideolojimize güvenimiz sayesinde
bu güç ortaya çıkmıştı. 

Oportünizmin bu sesi susturma
çabalarına izin vermedik.

 Gerçekleri Duymayan
Kalmayacak!

Gazi Mahallesi’nde 1 Ağustos günü, Dörtyol Cad-
desi’nde Bağımsızlık Demokrasi  ve Sosyalizm için
Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Caddeden geçen arabaların
dergiye ilgisi yoğundu. Arabalardaki halk dergi alırken
Halk Cephelilere, Taksim’le, Berkin Elvan’la ilgili
sorular soruyordu. 2 Saat sonunda 150 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

 “Ellerimiz Sizi Katletmeye
Çalışan Polislerin Yakasında
Olacak!”

3 Ağustos günü Gençlik Federasyonu tarafından
polisin attığı gaz bombasıyla başından vurulan ve beyin
kanaması geçiren Mustafa Ali Tombul’un kaldığı Taksim
İlkyardım Hastanesi önünde eylem yapıldı.

Dev-Genç imzalı “Ali’yi Vuran Polisler Cezalandı-
rılsın” ve Gençlik Federasyonu imzalı, “Diren Ali Dev-
Genç Seninle” pankartlarının açıldığı eylemde, “Diren
Ali Dev-Genç Seninle”, “Halkız, Haklıyız, Kazanacağız”,
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganları
atıldı. 

Eylemde yapılan açıklamada, Berkin ve Ali’yi vuran
polisler hakkında hiçbir işlem yapılmadığı belirtildi.
“AKP iktidarının niteliği artık herkesin gözü önündedir”
denilen açıklamada, Berkin ve Ali’yi vuran polislerin
cezalandırılması talebiyle orada oldukları ifade edildi.
Ellerinin arkadaşlarını katletmeye çalışanların yakasında
olacağını söyleyen Dev-Genç’liler, insanların kafalarına
hedef gözeterek gaz bombası atan polislerin rahat uyu-
yamayacaklarını vurguladılar.

 Berkin’i ve Ali’yi Vuran
Polisler Cezalandırılsın!

Halk Cepheliler Berkin Elvan’ı vuran polislerin yar-
gılanması için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önünde oturma eylemlerine devam ediyorlar. 

4 Ağustos günü yine Acil kapısı önüne gelen Halk
Cepheliler, “Diren Berkin Halkımız Seninle” yazan pan-
kartı açtılar. 

Eylemde yapılan açıklamada, Mustafa Ali Tombul
ve Berkin Elvan’ı vuran polislerin cezalandırılması için
orada bulunduklarını söyleyen Halk Cepheliler, Berkin
ve Ali’nin yaşama tutunmaları için güç olacaklarını vur-
guladılar. Halk Cepheliler Berkin ve Ali’yi vuran polislerin
cezalandırılması talebini yükseltme çağrısı yaptılar.



Geçtiğimiz ay Almanya’da Ana-
dolu Federasyonu’na bağlı dernekle-
re ve evlere yönelik baskınlar yapıl-
mış, 5 devrimci uydurma gerekçelerle
tutuklanmıştı. Yine benzer gerekçe-
lerle Avusturya Anadolu Federasyo-
nu çalışanlarından iki kişi daha tu-
tuklanmış, sonrasında tarihi, yeri,
adresi tüm kamuoyuna ilan edilen
Anadolu Federasyonu’nun tatil kam-
pı basılarak katılanlar terörize edil-
meye, korkutulmaya çalışılmıştı...

Emperyalizmin saldırıları; Yuna-
nistan’ın da değişik şehirlerinde dev-
rimcilere yönelik baskın, gözaltı te-
rörüyle devam ediyor. Şu ana kadar
14 devrimci asılsız suçlamalarla iş-
kencelerle gözaltına alındı. Beş dev-
rimci tutuklandı. 

Halk Cepheliler Avrupa ve Tür-
kiye’de, Yunanistan’daki Halk Cep-
helilerle dayanışma ve saldırıları pro-
testo etmek için Yunanistan konso-
losluk ve elçiliklerinin önündeydi.

ALMANYA/Hamburg 
1 Ağustos’ta Gansemark’taki kon-

solosluk önünde bir araya gelen Halk
Cepheliler “Yunan Devleti Devimci-
lere Saldırmaktan Vazgeç, Baskılar
Bizi Yıldıramaz” dövizlerini açtı.
Sık sık sloganların atıldığı eylem
16.30’da sona erdi.

ALMANYA/Berlin 
Berlin Wittenberg Platz Meyda-

nı’nda bulunan Yunanistan Konso-
losluğu önünde 2 Ağustos günü eylem
yapıldı.

Eylemde, Almanca, “Yunanistan
Devleti Devrimcilere Saldırmaktan
Vazgeç, Baskılar Bizi Yıldıramaz” ya-
zan pankart açıldı.

AVUSTURYA/Viyana
Anadolu Federasyonu, 1 Ağustos

günü Viyana’daki Yunan Konsolos-
luğu önünde eylem yaptı.

Konsolosluğun önünde “Bağım-
sızlık İstemek Suç Değildir” ve Al-
manca olarak Yunan Hükümetinin Fa-
şist AKP ile işbirliği sona ermeli” pan-
kartları açıldı. Eylemde, “Yunan hü-
kümeti tutukladığı devrimcileri serbest
bıraksın. Yunan devletinin faşist AKP

ile işbirliği bitirilsin” denildi.

BELÇİKA/Brüksel
Belçika Halk Cephesi 2 Ağustos’ta

Yunanistan Büyükelçiliği önünde sal-
dırıların hesabını sormak için toplandı.

Polis, izinsiz olduğu gerekçesiy-
le eyleme engel olmaya çalışsa da
Halk Cephelilerin kararlı tutumu kar-
şısında izin vermek zorunda kaldı. Ey-
lemde, “Samaras Hükümeti, AKP
Faşizminin ve CIA’nın Suç Ortağı
Olma” yazan bir pankart açıldı.

Selanik’te Oturma Eylemi  
Yunanistan devletinin Halk Cep-

helilere karşı ekonomik ve siyasi çı-
karları ve emperyalizm ile olan iş-
birliği nedeniyle sürdürdüğü saldırı
dalgası büyürken, adım adım direniş
de büyütülüyor. Selanik’in en merkezi
meydanlarından olan Kamara Mey-
danı’nda 2 Ağustos günü, Halk Cep-
heliler, pankartları, dövizleri, slo-
ganları ve bildirileriyle bir oturma ey-
lemi yaptılar.  Eylem iki buçuk saat
sürdü.

Samaras Hükümeti, AKP Faşizminin ve CIA’nın Suç Ortağı Olma!

Emperyalizmin Tehdit ve Saldırılarına Boyun
Eğmeyeceğiz!

Av ru pa’da

Türkiye ve Kürdistan’daki Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi’nin
ve AGONAS dergisinin çalışmalarını yürüttüğü büroya yapılan baskın,
polisin işgaline dönüşmüştü. Polisin işgali sona ermesine rağmen büro-
nun anahtarı teslim edilmediği ve mühürlendiği için fiilen işgal devam
ediyordu. Bundan dolayı dergi ve komite çalışanları oturma eylemleri-
ne bürolarına girene kadar devam ettiler. Bu konuya ilişkin yaptıkları açık-
lamada dergi ve komite çalışanları, yaptıkları eylem sonucunda büronun
anahtarını aldıklarını, fakat içeriden alınanlara dair tutanak tutulmadığı-
nı belirttiler.

Şahitler eşliğinde büroya girerek yapılan aramayı fotoğraflar ve
video görüntüleriyle belgelediklerini belirten komite çalışanları 65 met-
rekarelik, iki odalı bir yerin aramasının 45 saat sürdüğünü ve eşya-
ların kullanılamaz hale geldiğini ifade ettiler.

Açıklamanın devamında, “Böyle bir arama için gerekli olan za-
man asla 45 saat olamaz. Böyle bir arama tamamen bizim Türkiye’deki
faşizm gerçeğini anlatmamızı ve politik tutsaklara sahip çıkmamızı
engellemek amacı gütmektedir” denildi.

17 Temmuz'da Avusturya'da Alman po-
lisi tarafından tutuklanan Özgür Aslan, 30
Temmuz günü Viyana'da mahkemeye çı-
karıldı. Duruşma sırasında Avusturya Ana-
dolu Federasyonu, Avusturyalı anti-faşist-
ler ve Özgür Aslan'ın yakınları eylem yap-
tılar. Eylemde, Almanca "Sınır Ötesi Ev Bas-
kınları Durdurun" pankartı ve Özgür As-
lan'ın resmi taşındı, Almanca, Türkçe ve İn-
gilizce "Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük",
"Yusuf ve Özgür'e Özgürlük" sloganları atıl-
dı. Almanca konuşmalarla Özgür ve Yu-
suf'un yanında olunduğu ve bu hukuksuz-
luğun kaynağı Almanya ve Türkiye dev-
letleri olduğu ifade edildi. 

Duruşma sonucunda Özgür Aslan’ın
tutukluluğunun devamına karar verildi.

45 Saatlik Arama ve 5 Günlük İşgalin, Büyük
Operasyon Havası Yaratmak Amacıyla Yapıldığı

Ortaya Çıktı

Özgür Aslan'ın Mahkemesi
Görüldü:  “Yusuf ve
Özgür’e Özgürlük!”
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Avusturya’nın Viyana şehrinde, 30 Temmuz’da, sı-
nır dışı edilecek ilticacıların bulunduğu hapishane
önünde Pakistanlı ilticacıların iade edilmesine karşı bir
yürüyüş düzenlendi. Binlerin katıldığı yürüyüşe Anadolu
Federasyonu da kızıl bayraklarıyla destek verdi. Kitle
Avusturya İçişleri Bakanı'nın partisi olan ÖVP (Avus-
turya Halk Partisi) binası önüne geldiğinde açıklamalar
yapıldı. Sosyalist Sol Partisi ve Yeşiller Partisi millet-
vekili Şenol Akkılıç'tan sonra Anadolu Federasyonu adı-
na yapılan konuşmada Almanya’nın talimatıyla Avus-
turya'da tutuklanan Yusuf Taş ve Özgür Aslan hakkın-
da bilgi verilerek, bulundukları hapishane önünde ki or-
tak eyleme çağrı yapıldı.

Yürüyüş İçişleri Bakanlığı’na kadar devam etti.
Yürüyüşte "Yusuf Taş ve Özgür
Aslan İçin Özgürlük", "Faşiz-
me Karşı Omuz Omuza" slo-
ganları atıldı. Özgür ve Yusuf
için yapılacak dayanışma ey-
lemi için yüzlerce bildiri dağı-
tıldı ve Türkiyeli devrimcilere
yönelik baskılar anlatıldı.

26 Haziran günü bir komplo ile tutuklanan Yusuf Taş
1 Ağustos'tan itibaren süresiz açlık grevindeyken, 17 Tem-
muz günü yine aynı komplo ile tutuklanan Özgür Aslan
da 4 Ağustos'tan itibaren Süresiz Açlık Grevine başladı.

Avusturya Anadolu Federasyonu’nun üyelerine yö-
nelik komplo ve iade tehdidine karşı açtıkları direniş ça-
dırında federasyon çalışanları dönüşümlü açlık grevini
sürdürüyor. Bildiri dağıtılarak Yusuf Taş ve Özgür As-
lan'ın bir komplo ile nasıl tutuklandığı herkese anlatmaya
devam ediliyor. Ayrıca imza toplanıyor. Çadıra gelen zi-
yaretçilerle sohbetler edilerek, komplo ile tutuklanan Ana-
dolu Federasyonu çalışanları Yusuf Taş ve Özgür Aslan
anlatılıyor.

Açlık grevinin 3 gününde Lüksemburg'dan konuya
ilgi duyan bir gazeteci açlık grevi çadırına gelerek rö-
portaj yaptı. 8 Ağustos'ta hapishane önünde yapılacak
eyleme çağrı yapıldı.

4’üncü günü e Siyasi Temel Haklar için Savunma Ko-
mitesi bileşeni birçok Avusturyalı grup ve kişi çadırı zi-
yaret ederek küçük bir çalışma toplantısı düzenlediler.
Perşembe günü hapishane önünde yapılacak eylem
için yüzlerce bildiri dağıtılıp, afişler asılırken, ayrıca tek
tek yürüyüşe katılanlarla konuşuldu. 

Aynı gün keyfi olarak tutuklanan üç ilticacı için des-
tek eylemine komite olarak katılım sağlandı. 500 kişi-
nin katıldığı eylem saat 21.00’de ilticacılarının bulun-
dukları kilisenin yanında son buldu.

İsviçre’deki Halk Cepheliler, 2 Ağustos günü Zürich
kentinde açtıkları bir haftalık çadırla; ülkemizdeki
AKP’nin baskı ve zulmünü herkese anlatıyorlar.

Zürich kentinde St. Jacob Kilisesi’nin önüne kur-
dukları çadırla birlikte; astıkları pankartlarla ve dağıt-
tıkları bildirilerle AKP faşizmini anlatıyor, teşhir ediyorlar. 

Halk Cepheliler yaptıkları açıklamada; “AKP’nin 10
yıllık sömürü ve yağma politikalarına karşı ayaklanan
Türkiye halklarına karşı faşist AKP iktidarı topyekün bir
savaş açtı. 5 şehit, binlerce yaralı, gözleri çıkanlar ve hala
komada hayati tehlikesi olan insanlar var. Bu saldırılardan
dolayı hiçbir kamu görevlisi yargılanmamış, cezalan-
dırılmamıştır” denildi. 

30 Temmuz’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Mücadele dergisinin ve Türkiye ve Kürdistan’daki Po-
litik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi’nin de çalışmalarını
yürüttüğü büroya yapılan polis baskınında gözaltına alı-
nan iki Halk Cepheli tutuklandı.

Atina’da 3 Ağustos günü yapılan duruşmaya Halk
Cephelilerin de içinde yer aldığı Politik Tutsaklarla Da-
yanışma Komitesi’nin yanısıra, KKE-ML (Yunanistan
Komünist Partisi-ML), Yunanistan Devrimci Komünist
Hareketi (EKKE), DIKTYO’dan  (Haklar Özgürlükler
Ağı) temsilciler katıldı.

Duruşmada Bulut Yayla örneği verilerek, insanların
Amerika ve Türkiye’nin gizli servislerinin işbirliğiyle so-
kak ortasından kaçırıldıkları, yasadışı şekilde Türkiye’ye
teslim edildikleri anlatıldı. Mahkeme görünüşte adil ol-
masına rağmen siyasi davrandı. Tüm bu gerçekleri dik-
kate bile almadan Alman ve Amerikan emperyalizmiy-
le Türkiye faşizminin istekleri doğrultusunda her iki dev-
rimciye de 1’er sene 3’er ay hapis ve 3000’er euro para
cezası verildi.

Yunanistan Devleti Türkiyeli
Devrimcilere

Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Mücadele Ettikleri İçin Ceza Verdi!

Faşizme Karşı Mücadele Edenler,
Komplolarla Tutsak Edilemez!

Avusturya'da Yusuf Taş
ve Özgür Aslan

Açlık Grevindeler

Bizi Göç Yollarına Süren
Katiller, Şimdi de Yeni

Katliamların Yolunu Açıyorlar!

İsviçre Halk Cephesi:
“Katledilenler ve Hala Komada Olan

Yaralılar İçin

Adalet İstiyoruz!”
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Emperyalizm halkları aç bırakır,
yoksullaştırır, işsizlik, krizler ve sa-
vaşlarla insanlığı, doğayı her şeyi tah-
rip eder. Faşizm ise emperyalist sis-
temin işlemesini sağlayan terör dü-
zenidir. Faşizm, işçi sınıfı ve halklar
için; baskı, işkence ve katliamla yö-
netilmek demektir.

Halklar, emperyalizmin vahşi sö-
mürüsü altında eziliyor. Faşizm halk-
ların kanını çok döktü, çok acılar ya-
şattı ve yaşatmaya devam ediyor.

Peki, bu durumda ne yapılacaktır?
Emperyalizme ve faşizme karşı çı-
kılmayacak mıdır? Neden boyun eği-
lecektir?

Bugün emperyalistler ve faşistler
bile halklara karşı yaptıkları zulmü,
sömürüyü, işledikleri suçu savunamaz
haldedirler. Çünkü haklı ve meşru de-
ğillerdir. Onlara karşı çıkmamak yap-
tıklarını onaylamaktır.

Türkiyeli Devrimciler Emperya-
lizme ve Faşizme Karşı Mücadele Et-

tikleri İçin Dünyanın Her Yerinde
Baskı ve Teröre Maruz Kalıyorlar.

Türkiye, emperyalizmin yeni sö-
mürgesidir. Ve faşizmle yönetilmek-
tedir. Türkiye halkları için bunun
anlamı, kendi ülkesinde köle gibi
yaşamaktır; sömürü, işkence, katli-
amla yönetilmektir. Türkiye Cumhu-
riyeti tarihi, herkesin bildiği gibi esa-
sında bir katliamlar tarihidir. Faşist bir
parti olan AKP bu kanlı tarihe her gün
yeni yeni sayfalar eklemektedir. Geç-
tiğimiz haziran ayında yaşanan ayak-
lanma ve ayaklanma sırasında yaşa-
nanlar, Türkiye’nin gizlenen yönetim
şeklini tüm dünyanın gözleri önüne
sermiştir.

Suçlu ve Terörist Olan Emperya-
listler ve Faşistlerdir. Emperyalizme
ve Faşizme Karşı Mücadele Etmek
Suç Değildir.

Her faşist ülkede olduğu gibi Tür-
kiye’de de demokrasi yok, özgürlük
yok, insan hakları yok, iş yok, eme-

ğinin karşılığını almak
mümkün değil, yasal
haklarını bile kullan-
mak suç. Türkiye ha-
pishaneleri bu hakları-
nı kullananlarla dolup
taşıyor. Böyle bir ya-
şamda, Türkiye halkla-
rının mücadele etmek-
ten başka kurtuluş yolu
var mı? Türkiye’li dev-
rimciler işte bunlara
karşı mücadele ediyor.
Halklar için ekmek, öz-

gürlük ve adalet istiyor. Bu haklar vaz-
geçilmezdir. Emperyalizmin yeni sö-
mürgesi ve faşizmle yönetilen bir
ülkede bu hakları kazanmanın tek
yolu savaşmaktır. Türkiye’li devrim-
ciler, bu hakları gasp eden emperya-
listlere ve faşistlere karşı mücadele et-
tikleri için işkence görüyor, katledi-
liyor, sürgün ediliyorlar. Ve Türki-
ye’deki bu gerçekleri anlattıkları için,
susturulmak, tecrit edilmek ve yok
edilmek isteniyorlar. Bu mücadelenin
en önünde Halk Cepheli devrimciler
yer aldığı için de dünyanın her yerinde
baskı ve teröre maruz kalıyorlar. Son
günlerde Avrupa’da ve Yunanistan’da
yaşanan operasyonların nedeni budur.

Yunanistan Hükümeti, Emperya-
lizmin Yarattığı Ekonomik Krizden
Çıkabilmek İçin Türkiyeli Devrim-
cileri ve Yunanistan’ın Hukukunu, Ba-
ğımsızlığını, Doğal Varlıklarını, Her
Şeyini Satılığa Çıkarmıştır.

Yaşanan Operasyonlar; ABD em-
peryalizmi ve Türkiye faşizmiyle gi-
rilen ekonomik, siyasi askeri anlaş-
maların sonucudur.

İşte Yunanistan Ekonomi Bakan-
lığı’nın Hürriyet gazetesinde, 2 Ağus-
tos 2013 tarihinde yayınlanan satış ila-
nı:

“Yunanistan’da yatırım fırsatları-
nı anlatan Ekonomi Bakanlığı, Türk
yatırımcıları, ekonomik kriz yaşa-
yan Yunanistan’da “kelepir yatırı-
ma” çağırdı. Bakanlık, Yunanistan’ın,
maliyeti 2 Milyon Euro’dan başlayan
300 projelik yatırım listesi hazırladı-

AVRUPA’dakiBİZ

Yunanistan Halk Cephesi: KİM, HANGİ TARAFTA
YER ALACAK? EMPERYALİSTLER VE FAŞİSTLER;
ANTİ-FAŞİSTLERE VE ANTİ-EMPERYALİSTLERE

SALDIRIYOR!

KİM, HANGİ TARAFTA YER ALACAK?
Devrimciler, Emperyalizme ve Faşizme Karşı

Mücadele Eder!

11 Ağustos
2013
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ğını belirterek, komşunun en büyük
adası olan Girit’te de cazip yatırım fır-
satları bulunduğunu belirtti” denilen
haberde bakanlığın Türk işadamları-
na gönderdiği pazarlama belgesinde
şunlar yazıyor: “Bakanlık, yatırım ma-
liyetleri 2 Milyon Euro’dan başlıyor.
Söz konusu 300 proje arasında turizm,
emlak, yiyecek-içecek ve ihracat
ağırlıklı projeler bulunuyor. Turizm,
büyük hayvancılık, dericilik, gıda
işleme yatırımcılar için cazip fırsat-
lar sunuyor. Otel, tekstil ve ekip-
manları konusunda adada ciddi pa-
zarlara ulaşmanın mümkün olduğu
kanaatindeyiz.”

Girit’teki İraklion şehrinde de kü-
çük bir arazinin turizme açık ve satı-
lık “İraklion’a 20 kilometre mesafe-
deki Kastelli Havaalanı yakınlarında
bir de sanayi bölgesi kurulacak. Yine
Girit’in bir şehri olan Hanya’da 2015
sonuna doğru yüzde 40 Hanya Ban-
kası, yüzde 30 Hanya Ticaret Odası
ile yüzde 30 arazi sahibinin hisse-
darlığında yeni bir sanayi bölgesi
kurulacak. Zaten bugüne kadar da ma-
rinalardan otellere birçok yeri Türk te-
kelleri kapatmış durumda.

ABD, Yunanistan İle Yeni İşbirli-
ği Anlaşmaları İmzaladı:

Basında çıkan haberlere göre, 30
Temmuz 2013 günü, Yunanistan Mil-
li Savunma Bakanı Dimitris Avra-
mopoulos ABD Savunma Bakanı
Chuck Hagel ile Pentagon’da bir
araya geldi. Pentagon “savunma iş-
birliği yol haritası” üzerinde anlaş-
maya vardıklarını açıkaladı. “Yunan
mevkidaşını Pentagon’da ağırlayan
Chuck Hagel, Avramopoulos’a Ame-
rikan savaş birimlerini Yunanistan'ın
Suda Körfezi'ndeki üste uzun yıllar-
dır ağırlamalarından dolayı teşekkür
etti” ve “Suda üssünün Libya’ya ger-
çekleştirilen operasyondaki son derece
önemli rolüne” vurgu yaptı. Ayrıca
“Balkanlardaki bölgesel güvenliğin
korunmasında Yunanistan’ın katkısını
öven Hagel, NATO çerçevesinde Yu-
nanistan ile yapılan işbirliğinin de-
ğerine atıfta bulundu.”

ABD’nin Balkanlardaki çıkarları
halklar için katliam, açlık ve savaş-
tır.

Amerikan Emperyalizminin Böl-
gesel Çıkarlarını Korumak İçin Tür-
kiye-Yunanistan Yüksek İşbirliği
Konseyi Kurulmuştur. Bu yüksek iş-
birliği sonucunda, Yunanistan yasa-
ları ve uluslararası yasalar da rafa kal-
dırılmaktadır. Bunun faturası, Türki-
yeli devrimcilere, baskı, işkence ve tu-
tuklama olarak çıkmıştır. Son süreç-
te, Yunanistan’da uzun yıllardır kalan
pek çok devrimci gözaltına alınmış,
evleri basılmış, işkence görmüş, tu-
tuklanmış ve iade davaları açılmıştır.
Politik iltica hakkı verilenlerin kim-
liklerinin açıklanması yasalara aykı-
rı olmasına karşın Türkiye faşizmine
ihbar edilmektedir. Türkiye’deki de-
mokratik faaliyetlerini yürütemez
hale geldiği için Yunanistan’a gelmek
zorunda kalan Bulut Yayla’nın bile bu
çerçevede nasıl korsanca kaçırıldığı-
nı herkes biliyor.

Yunanistan’da son yaşanan ope-
rasyonları bu çerçevede bizzat Sa-
maras yönetmiştir. Bu hizmetlerinden
dolayı da faşist Tayyip Erdoğan Sa-
maras’ı arayarak tebrik etmiştir.

Erdoğan kimdir, Samaras’a niye
teşekkür eder?

Samaras ne yapmıştır ki, Erdo-
ğan’dan teşekkürü hak etmiştir?

Erdoğan son 11 yıldır, Türkiye’de
yaşanan katliamların, işkencelerin,
yoksulluğun, adaletsizliğin bir nu-
maralı sorumlusudur. Hiç uzağa git-
meden Taksim direnişinde katledilen
devrimcilerin katliam emirlerini biz-
zat kendisi vermiştir. F Tipi hapisha-
nelerde katledilen devrimci tutsakla-
rın, Uluderede katledilen 34 Kürt
köylüsünün, açlıktan ölen bebekleri-
mizin katilidir. Orta Doğu’nun bir nu-
maralı Amerikan işbirlikçisidir. Lib-
ya’da, Mısır’da, Sudan’da, Suriye’de
katledilen hakların kanı onun eline bu-
laşmıştır.

Böyle bir faşist iktidardan teşek-
kürü hak edecek operasyonlar karşı-
lığı kaç para aldığını Samaras hükü-
meti açıklamalıdır...

Türkiye’nin İade Talebi Gerekçe-
leri Türkiye’deki Mücadele Koşulla-
rını ve Mücadele Nedenlerini Anlat-
maya Yeter: Yunanistan’da dergi da-
ğıttı, devrimcileri anma etkinliğine ka-

tıldı, yürüyüşlere katıldı, dernek faa-
liyeti yürüttü.

Atina’da, 6 aydır tutuklu bulunan
H.S., Yunanistan’a siyasi ilticada bu-
lunmuştur. 15 yıldır Yunanistan’dadır.
Politik Tutsaklarla Dayanışma Ko-
mitesi içindeki çalışmalarıyla de-
mokrasi mücadelesinin içinde yer
almış bir devrimcidir. Sokak orta-
sından kaçırılıp iade davası açılmış-
tır. Türkiye’de süren bütün davaları
düşmüştür. Ancak Türkiye’nin id-
dianamesinde yazanlar her şeyi açık-
lamaktadır: basın açıklamasına katıldı,
devrimcileri anma etkinliğine katıldı,
dergi dağıttı, yürüyüşlere katıldı,
hem de Yunanistan’da. Bunlar suç
mu? Türkiye’de suç!

Türkiye Gerçeklerini Anlatmaya,
Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mü-
cadeleye Devam Edeceğiz.

Bu çıplak gerçekler ortadadır.
Emperyalizm ve faşizm gerçeği or-
tadadır. Onlarla yapılan işbirliği so-
nucu yasal demokratik haklar da rafa
kaldırılmaktadır. Bütün bunlar karşı-
sında, Türkiye’deki devrimci müca-
deleyi mahkum etmek, isteyerek veya
istemeyerek emperyalizmi ve faşiz-
mi güçlendirmektedir. Ne yapacağız?
Hitler’in, Franko’nun, cuntacı Papa-
dapulos’un fotoğraflarını her tarafa
asıp onların anmasını mı yapacağız?
Onların bugünkü temsilcilerinin önün-
de secdeye mi varacağız? Emperya-
listlerin işgal günlerini mi kutlaya-
cağız? Hayır! Asla! Emperyalizm ve
faşizm, devrimcileri yok edebilir an-
cak devrimcilerin teslim olduğu o
günleri göremez. Tarih emperyalist-
lerin ve faşistlerin yok olduğunu ya-
zacak. Her gecenin bir sabahı vardır.
Biz kazanacağız. Çünkü biz halkız ve
haklıyız.

Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Birleşelim, Mücadele Edelim!

Kahrolsun Emperyalizm, Kah-
rolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!

Düşüncelerimizi savunmaya, Em-
peryalizmi ve Faşizmi Teşhir Etme-
ye Devam Edeceğiz!

YUNANİSTAN HALK CEPHESİ

DEVRİMCİLİK DAYI’NIN YAŞAMINDA,556

Yürüyüş

11 Ağustos
2013

Sayı: 377



KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Korkunun Panzehri;
Meşruluğun Altında
Yatan Gerçeklerdir! 

“Küresel Korku

Çalışanlar işini kaybetmekten kor
kuyor.

Çalışmayanlar asla iş bulamamaktan
korkuyor.

Açlıktan korkmayan yemekten kor

kuyor.

Otomobil sürücüleri yürümekten kor
kuyor, yayalar ezilmekten korkuyor.

Demokrasi hatırlamaktan korkuyor,
dil söylemekten korkuyor.

Siviller askerlerden korkuyor, askerler
silahsız kalmaktan korkuyor ve silahlar
savaşsız kalmaktan korkuyor.

Şimdi korku mevsimi.

Kadının erkeğin şiddetinden korkusu
ve erkeğin korkusuz kadından  korkusu

Hırsız korkusu, polis korkusu.

Kilitsiz kapı korkusu, saatsiz zaman,

televizyonsuz çocuk, uyku hapsız gece

korkusu ve uyandırma hapsız gündüz

korkusu.

Kalabalık korkusu, yalnızlık korkusu,

olandan ve olabilecekten korku, ölme

korkusu, yaşama korkusu.”

“Eduardo Galeano, Tepetaklak”

“Ak gün ağartır, kara gün
karartır”

Mutluluk ya da mutsuzluk insanın gün-
lük yaşayışını etkiler; mutlu insan iy-
imser, mutsuz insan karamsar olur.

Atasözü

“Eğitim görmüş
halkı bir yöne sevk
etmek kolay, sürük-
lemek güçtür, idare
etmek kolay,
köleleştirmek
imkansızdır.” 

Lord Brougham

Özlü Söz

Karikatür

Adamın biri yolda giderken, birden ayağı kayıp düşmüş.
Arkasından gelen adam, kalkmasına yardım etmiş. Düşen adam
teşekkür ettikten sonra "sizin bu iyiliğinize nasıl karşılık vere-
bilirim?" demiş.

- Vallahi ben şimdiki iktidar partisinin bir üyesiyim. İlk seçim-
lerde bizim partiye oy verirseniz, ödeşmiş oluruz... Adam ters
ters bakmış karşısındakine:

- Beyefendi, beyefendi, demiş. Ben düşünce kıçımı yere vur-
dum, kafamı değil...

Mücadelenin diyalektik
bir işleyişi olduğunu, kim-
senin onu durduramayaca-
ğını anlatan bir şiir

Kavganın Yüreği
Durur ilkyazın sürgünü

inancın rüzgargülü

durmaz

durur uykunun özsuyu

yarının coşkusu durmaz 

durur sarkacın gitgeli

kavganın yüreği durmaz
Kemal Özer

Şiir

Fıkra

Küresel Korku



Sacco ve Vanzetti'nin idamı,
burjuva hukukunun ve yargısı-
nın nasıl "sınıf çıkarları" doğ-
rultusunda kullanıldığının tarihi
bir örneğidir. İşçi önderleriydi-
ler onlar. ABD'deki "komünist
avı" döneminde bir komplo so-
nucu tutuklandılar ve burjuva hu-

kukunun komploya uygun olarak verdiği kararla
23 Ağustos 1927'de idam edildiler.

Senem Adalı, OKM, TA-
YAD ve Özgür-Der çalışma-
larında yer aldı. İnfazlara,
kaybetmelere karşı sayısız ey-
lemin örgütleyicisiydi. Mu-
hammed, mahalli alanda faa-
liyet sürdürüyordu. Bulun-
dukları semtte Kurtuluş dağı-

tımcılığını yapıyorlardı. 

Senem ve Muhammed 20 Ağustos 1996'da İstanbul
Alibeyköy'de kaldıkları evde silahsız, savunmasız durumda,

polis tarafından infaz edildiler.

Senem ADALI Muhammed KAYA

Baki, mücadele-
ye 1984'te Aydın Tu-
rizm Meslek Yük-
sek Okulu öğrenci-
siyken katıldı. TÖ-
DEF'in kurucuların-
dan biri oldu. 1991
sonunda farklı gö-

revler üstlendi. 22 Ağustos 1993'te
Aydın polisi tarafından işkencede
katledildi. Şehit düştüğünde dev-
rimci hareketin Ege Bölgesi Siya-
si Sorumlusu'ydu. 

Baki ERDOĞAN

İzmir-
A l i a ğ a
Rafineri-
si'nde sür-
d ü r ü l e n
direnişte
22 Ağus-
tos 1970'te

patronun adamları tara-
fından vurularak katle-
dildi. Parti-Cephe'nin işçi
alanındaki kadroların-
dandı.

Necmettin
GİRİTOĞLU

Bartolomeo
VANZETTİ

Nicola SACCO

Rizeli’ydi. Ana dili Lazca'dır. Ankara Üni-
versitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğ-
rencisiyken bir Dev-Genç'li olarak müca-
deleye katıldı. 1997'de Dersim Kır Gerilla
Birlikleri’ne katıldı. Şubat 1999'da tutsak düş-
tü. Mücadele devam ediyordu. 2001'de Ma-
latya Hapishanesi'nde 7. Ölüm Orucu Ekibi
direnişçisi olarak tecrite karşı ölüm orucuna
başladı. Direnişinin ilerleyen günlerinde

Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi ve 22 Ağustos
2002'de şehit düştü. 

Melek Birsen
HOŞVER

18 Ağustos - 24 Ağustos

“Gencecik, yaşlı, kadın, erkek... Böyle bir zaman-
da kendini öne sürüyorlarsa ve can verebiliyorlar-
sa, daha fazla konuşacak şey yok demektir. Ben de

bu direnişin içinde yer almalıyım.”
Birsen Hoşver

Melek, harekete dair duygularını böyle dile getiriyordu.
Sıra dışı bir yaşamı vardı Melek’in. Rize’nin Pazar İlçesi’nde
bir Laz kızı olarak gözlerini dünyaya açtı. Çay bahçeleri ara-
sında büyüdü. Çalıştı, çabaladı. Yoksulluk alın yazısı mıy-
dı, bilmiyordu. Sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındılar.
İstanbul’a sevdalandı... Arkadaş çevresi hep erkeklerden olu-
şurmuş. O da zamanla erkek gibi giyinmeye başlamış. Bir
deri ceketi varmış, yırtılmadık yeri kalmamış, eskimiş. Me-
lek bu deri ceketi çok severmiş, annesi çöpe bile atsa gider
çöpten çıkarır, yine giyermiş. İnat mı inatmış. 

Küçük, “zararsız” bir de çete kurmuşlar. Mahallelerinde
çocuklara yardım ederlermiş...

Şengül YILDIRAN; bu isim Melek için yeniden do-
ğuşun anlamı belki de. Arkadaşlıkları lise yıllarına daya-
nıyor. Şengül devrimci iken Melek “zararsız” çetenin li-
derliğini yapıyor. Şengül’ü çok seviyor ve değer veriyor
Melek. Ona bir zarar gelmesini istemiyor ve bu yüzden de
devrimcilikten vazgeçirmeye çalışıyor. Ama Şengül 93 yı-
lının Nisanı’nın son günü katledildiğinde Melek’teki de-
ğişim başlıyor.

Şengül hemen önünde duruyor. Ona bakarken belki yüz-

lerce kez intikam yemini ediyor.
Şengül’ün yoldaşlarıyla beraber slogan atıyor, marş

söylüyor cenaze töreninde.
Ve ondan sonra... Ankara’da Dev-Genç’liler içinde

forumdan foruma, anfiden anfiye, mitingden gösterilere
kadar her yerde Melek Birsen vardır artık. Dev-Genç’li
oluşu, artık yüreğindeki en kalıcı duygulardan birine dö-

nüşecektir. Yıllar sonra bile “Biz gençlikteniz. Gençlik gen-
çliğe sahip çıkar. Biz her ne kadar dağlara çıktıksa da da-
marlarımızda gençlik kanı dolaşıyor, deli deli akıyor, yani
her zaman her yerde gençliğiz” diye anlatır bir mektubunda.
Hep bu coşkuyla yaşar ve tutsak düşer Melek. Yıl 95’tir.
Ulucanlar Hapishanesi’ndeki bu kısa tutsaklığı, Melek Bir-
sen’in devrimcilik yaşamında sıçrama tahtası olur. Bir yol-
daşı bu süreci şöyle özetler: “Melek’in dikkat çeken yanı
açıklığı ve içten yaklaşımıydı. Gülnihal’le arasında ses-
siz ama güçlü bir bağ vardı. Gülnihal onun attığı her adım-
da yerinde duramıyordu. Melek ışıl ışıl gözleriyle heye-
canla öğreniyordu. Tahliye olurken ‘gözünüz arkada kal-
masın’ demişti. Dışarıdan ilk selamı gelince Gülnihal çok
sevinmişti...”

... Ölüm orucuna başlayacağı gün 26 Eylül’dü. 26 Ey-
lül Ulucanlar demekti ve oranın da onun için başka bir an-
lamı vardı. 20 gün sonra onu aldılar bizden. Önce yakın
bir yere koydular, seslerimiz ulaşıyordu o zaman. Ama ora-
da da fazla tutmadılar, alıp uzaklaştırdılar. En son gece “Fır-
tına olanlara rüzgar neylesin” marşını söylemişti bize.

Yoldaşları Melek’i Anlatıyor:
“Hareket Benim İçin Özgürlüktür”

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Anıları Mirasımız


