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" 'Batı Uygarlığı' zarif kürkünün altında bir
sırtlan ve çakal sürüsünden başka bir şey değil...
Bunlar silahsız halkların kanıyla beslenen yaratıklardır.”
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ANCAK SAVAŞILIR!
DÜNYA HALKLARI!
DÜNYANIN TÜM VATANSEVERLERİ!
EMPERYALİZME KARŞI BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM!
BAĞIMSIZLIK OLMADAN, DEMOKRASİ, ADALET,
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, ULUSAL HAKLAR,
İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
HİÇBİR ŞEY OLMAZ!
ÖCALAN, PARİS KATLİAMI'NDA;
“MİT, AKP YAPMADI, ONLAR DA ŞAŞIRDI”
AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
KATLİAMI, MİT-AKP-FRANSA’NIN BİRLİKTE YAPTIĞI
AÇIĞA ÇIKTI
BU KÖRLÜĞÜN VE BİTMEYEN “YANILGILAR”IN NEDENİ,
UZLAŞMA, TESLİMİYET VE TASFİYECİLİKTİR
BU POLİTİKA DEĞİŞMEZSE, KÖRLÜK,
ÇAKALLAR SİZİ BOĞANA KADAR DEVAM EDER





“Kahramanlık yapman gereken zamanda yapman
gereken şeyi yapmandır aslında”
“Bugün Yüksel direnişi gerçekten bizim
onurumuzu kurtardı” “Türkiyeli emekçilerin
onurunu kurtardı diye düşünüyorum.”
İnsanların açlıktan öldüğü bir ülkede yaşıyoruz işin
böyle bir boyutu var bir de bunun hırsızlığı
vesairesi var, cebimizden çaldılar, hayatımızdan
çaldılar, doğamızdan her şeyimizden çalıyor bu
adamlar, çok suçlular.
(...) Biz o kadar haklı, o kadar meşruyuz ki kendimi
böyle bir yerde görüyorum. Aslında bu direngenlik
vesairenin dayandığı bir siyasi bir temel olduğunu
söyleyebilirim; karşıdakini tanıma, nasıl bir ülkede
yaşadığını bilme ve bugüne kadar belki biraz
kişisel tarihimin de getirdiği şeyler ve tarihsel
olarak da haklı olduğumuza duyduğum büyük
inanç.
Çok büyük bir inanç var, biz haklıyız onlar
karşısında. Hem halk olarak haklıyız çok yanlış bir
yerde duruyorlar, hem ezen ezilen ilişkisi
açısından. Biz ezilenler her zaman haklı
olduğumuzu biliyoruz.”

 
"Kazandık"
Kazanacağımızı düşünüyorum, hatta kazandığımızı
düşünüyorum. Bu eylem kendi talebinin çok
üstünde kazanımlar elde etti.”
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ABD’siyle, Fransa’sıyla, İngiltere’siyle, Almanya’sıyla
TÜM EMPERYALİSTLER,
SIRTLAN VE ÇAKAL SÜRÜSÜDÜR
SIRTLAN VE ÇAKALLARLA İTTİFAK YAPILMAZ
ONLARA GÜVENİLMEZ

ONLARLA ANCAK SAVAŞILIR!
DÜNYA HALKLARI!
DÜNYANIN TÜM VATANSEVERLERİ!
EMPERYALİZME KARŞI BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM!
BAĞIMSIZLIK OLMADAN, DEMOKRASİ, ADALET, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK,
ULUSAL HAKLAR, İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ; HİÇBİR ŞEY OLMAZ!
Bu tarih, elbette bilinmeyen bir tarih değildir.
Sadece Fransa için değil; halklar için kan ve
gözyaşı, açlık ve yoksulluk,
adaletsizlik ve zulüm dolu
bu sömürgeci tarih, Amerika için de, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda
için de geçerlidir.
Sorun bu tarihin uzlaşmacı, reformist, teslimiyetçi politikalar nedeniyle
YOK SAYILMASIDIR.
Yok saymadan, AB üyeliği savunulamaz çünkü.
Yok saymadan, emperyalistlerden demokrasi beklenemez. Yok saymadan,
emperyalizmin askeri müdahaleleri "özgürlük, demokrasi" adına alkışlanamaz.
YOK SAYMAK, masum bir unutma veya ihmal değildir; ÖNCE DÜZENE TESLİMİYETE,
ARDINDAN İŞBİRLİKÇİLİĞE GEÇİŞTİR.
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Öcalan, Paris Katliamında
“MİT, AKP Yapmadı, Onlar da Şaşırdı”
açıklaması yapmıştı.
Katliamı, MİT-AKP-FRANSA’NIN BİRLİKTE YAPTIĞI AÇIĞA ÇIKTI.
Bu Körlüğün ve Bitmeyen “YANILGILAR”ın Nedeni, Uzlaşma, Teslimiyet ve Tasfiyeciliktir.
Bu Politika Değişmezse, Körlük, Çakallar
Sizi Parçalayana Kadar Devam Eder.
Sırtlanlar ve çakallar, dünya halklarının
kanıyla besleniyorlar. Her yerde, her gün
dünya halkarının kanı dökülüyor. Emperyalizmin devasa askeri mekanizmalarıyla yaptıkları saldırılarda halkların, yüzbinlerce, milyonlarca evladı katlediliyor. Emperyalizmin
uyguladığı ambargoların sonucunda, yüzbinlerce çocuk cesediyle doluyor mezarlıklar.
Sırtlanlar ve çakallar, ellerini ovuşturuyorlar.
ABD Dışişleri Bakanı Bakanı Madeleine Albright "500 bin çocuğun ölümünü" soran gazeteciye, "sırtlanların ve çakalların çıkarları
için elbette değer" diye cevap veriyor.
Emperyalizmin politikaları sonucunda göç
yollarına düşürülen halklar, denizlerde, çöllerde
yüzer yüzer ölüyorlar; cesetleri sahillere vuruyor. Sahilde sırtlanlar, çakallar gökdelenlerinde, villalarında oturuyorlar. Halkları birbirlerine düşürüyorlar; Haber ajansları "Tutsiler
ve Hutu'lar arasında çıkan çatışmalarda"...
diye halkların kanının derya olduğu haberler
veriyorlar. Bir kaç ayda, 800 bin ölü! Sırtlanlar
ve çakalların şefleri, 800 bin ölünün üzerine
"Afrika'da herşey olağan seyrinde" diye açık-

lamalar yapıyorlar.

Emperyalizmi Tanımamak,
Dünya Tarihini İnkardır
"Herşey" değil fakat, sınıflar mücadelesi,
iki sınıfın tabiatına uygun şekilde devam
ediyor. Emperyalistler emperyalistliklerini yapıyorlar. Soyuyorlar, sömürüyorlar, sömürgeleştiriyorlar, katlediyorlar, katlettiriyorlar. Bu
sömürü saltanatı sürsün diye ellerinden gelen
herşeyi yapıyorlar ve bunun için yapmayacakları hiçbir şey yoktur.
Emperyalistler, bir asırı aşkın süredir, çıkarlarını savunmak için akla gelen ve gelmeyen,
herşeyi yapmışlardır ve bundan sonra da yapacaklardır. Onları sınırlayan hiçbir yasal,
ahlaki, vicdani ölçü değer yoktur.
Çıkarları gerektirdiğinde; dünyayı yakıp
yıkarlar. Çıkarları gerektirdiğinde, 10 milyon,
20 milyon, 50 milyon insanın ölümüne karar
verebilirler. Vermişlerdir de. İki dünya savaşı
tanıktır. Gaz odaları kurarlar, insan yakma fırınları çalıştırırlar, kimyasal silahlar kullanırlar,
işkenceler yaparlar, suları zehirlerler, toprağa,
ormanlara mikroplar bulaştırırlar, bombalar
yağdırırlar, bir tek bombayla nasıl daha çok
insanı katledebiliriz diye araştırmalar yapıp,
misket bombalarını icat ederler. Nükleer gücü,
insanlığın yararına değil, tek bir atışta yüzbin,
ikiyüzbin kişiyi katletmek için kullanırlar.
Öldürürler, öldürürler, öldürürler.
Çünkü onlar, sırtlanlar ve çakallar sürüsüdür.
Sırtlanlar ve çakallar, ölü etiyle beslenirler.
(*)

TÜM EMPERYALİSTLER, SIRTLAN VE ÇAKAL SÜRÜSÜDÜR

Faşizmi Tanımamak
Türkiye Tarihini İnkardır
Türkiye tarihi kanlı bir tarihtir.
Baskı, yasak, zulüm, katliam dolu bir
tarihtir. Yüzyıldır, halkların mücadelesini bastırmak için başvurulmayan
hiçbir zulüm yöntemi yoktur. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin büyük bölümü,
sıkıyönetimler, cuntalar, olağanüstühal
yönetimleri altında geçmiştir. Tekelci
burjuvaların, toprak ağalarının, tefeci
tüccarın çıkarları için darağaçları kurulmuş, faşist çeteler örgütlenmiş, kitlesel katliamlar yapılmıştır. Ayaklanmalar, 10 bin, 20 bin, 90 bin kişinin
katledildiği operasyonlarla bastırılmıştır. Komplo, provakasyon, psikolojik savaş, işkence, infaz, kaybetme,
oligarşinin temel yöntemlerindendir.
Böyle bir tarih karşısında, "AKP'den
katliam beklememek", bilgiyle, bilimle,
mantıkla izah edilemez.
Sırtlanların ve çakalların işbirlikçilerinin de içtikleri kan, yedikleri
insan etidir.
Düzenlerini sürdürmek için yapmayacakları vahşet yoktur.

İki MİT'cinin İtirafları
Ve PKK'nin Gerçeğe
Dönüşü!
İki MİT yöneticisi, PKK tarafından
yakalandı. Aydın Günel ve Erhan Pekçetin adındaki MİT yöneticilerinin ifadeleri, geçtiğimiz hafta boyunca Kürt
milliyetçi basında yayınlandı.
MİT’çilerin ifadelerinin en önemli
bölümlerinden biri de Fransa’da katledilen PKK’li Sakine Cansız ve iki
yoldaşının nasıl katledildiğine dair
söyledikleridir.

Erhan Pekçetin MİT
Yurtiçi Etnik Bölücü Faaliyetler (EBF) Başkanı.
Hatırlanacağı gibi, Paris
Katliamı'nı Ömer Güney
adlı bir ajan gerçekleştirmişti. Daha sonra Ömer
Güney'in katliam öncesinde üç kişiyle
görüşmesinin ses kayıtları açığa çıktı.
PKK'nin elindeki MİT'çiler, işte bu
üç kişinin kimliklerini de açıkladılar.
MİT yöneticisi Erhan Pekçetin, bu
ses kayıtlarıyla ilgili şunları şöylüyor:
"İnternete düşen ses kayıtlarını
dinlediğimde o zaman suikastin Yurtdışı
EBF (Etnik Bölücü Faaliyetler) Daire
Başkanı Uğur Kaan Ayık, o dairedeki
Operasyon Şube Müdürü Oğuz Yüret
ve Operasyon Şube Elemanı Ayhan
Oran olduklarını anladım... ses kayıtlarından tanıdım."
Peki bu 3 MİT'çi, katliamı, kendi
başlarına mı kararlaştırıp yaptılar? Elbette hayır, operasyonun MİT hiyerarşisi içinde kararlaştırıldığının belgesi
var. Bu konuda bir "arz notu" var.
MİT yöneticileri, mekanizmanın
nasıl işlediğini de anlatıyorlar:
"O arz notu... muhtemelen şube
müdürü yapmıştır. Sıra silsilesi; Uğur
Kaan Ayık daire başkanı ona çıkar.
Uğur Kaan Ayık’ın bir üstü başkan
yardımcısı Sabahattin Asal‘dır. Sabahattin Asal’a gider ki Sabahattin Asal
o dönem bildiğim kadarıyla Muhammed Dervişoğlu ile birlikte barış görüşmelerine giden bir isim. Sabahattin
Asal’dan sonra o … müsteşar yardımcısına gönderir. Müsteşar yardımcısı da müsteşara gönderir. Arz notunun
silsilesi böyledir. Bunu bir GİB Başkanı
Müsteşar Yardımcı’sının yapacağı faaliyet değil. Müsteşara kadar çıkar ve
orada onaylaması gerekir.”
Devam ediyor MİT yöneticisi:
"Arz notunun müsteşara kadar çıkması gerekir. Hatta müsteşar, cumhurbaşkanına sorar. tek başına karar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü uluslar-

arası sıkıntı yaratabilecek komular".
Herşey bu kadar açık ve zaten
başka türlü olamaz.

PKK, Gerçeği Göremez
Artık Siyasi Olarak
Körleşmiştir
Kürt milliyetçiliği, MİT ve AKP'nin
katliamdaki rolünün açığa çıkmasıyla,
faşizmin gerçek yüzünü gördü mü? Hiç
sanmıyoruz. Şimdi Paris katliamından
AKP ve MİT'i sorumlu tutmaları, neden
yanıldıklarını açıklamıyor.
Bir siyasi hareket neden bu kadar
çok ve sık yanılır?
Asıl soru budur.
AKP, Sur'da Kürt halkına yönelik
en büyük katliamlardan birini yapıyor.
kalkıp yanıldıklarını söylüyor.
Hatırlanacağı gibi, Sur katliamından
sonra PKK'nin 40 yıllık yöneticilerinden biri, AKP’nin bu kadar katliamcı
davranacağını beklemediklerini, yanıldıklarını, hata yaptıklarını söylemişlerdi.
İşte KCK yöneticilerinden Duran
Kalkan’ın sözleri:
“Ağır bir bilanço oldu. Bu düzeyde
saldırı beklemiyorduk; yanılmışız, hata
yapmışız. Düşman da olsa, karşımızdaki güçlerin insan olduklarını sanıyorduk". (Fırat Haber Ajansı,
25.02.2016)
Yetmiyor; PKK, gençliği suçlayarak, katliamın ve katliamdaki tavırsızlığının sorumluluğunu gençliğe yıkmaya çalışıyor:
“Özyönetim direnişlerinde askeri
boyut öne çıkarken toplumsal-siyasi
boyut zayıf kaldı.
... “Eğer demokratik özyönetim direnişleri böyle bir sonuca gittiyse, bedeli ağır olduysa, ciddi zorlanmalar
yaşadıysa bunun altında söz konusu
darlık yatıyor.”
“Bütün bunlardan kuşkusuz gençlik
ve gençlik örgütleri kendilerini sorumlu
görmeliler.”

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde

ÇAKALLARLA İTTİFAK YAPILMAZ, GÜVENİLMEZ; ANCAK SAVAŞILIR!
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“Toplumun örgütlü tavır geliştirememesinden de gençlik sorumlu görmeli." (Duran Kalkan, Serxwebun,
Ocak 2017, 421. Sayı)
Gençliğe yık, sorumluluktan kurtul!
Bir çok kez yapmışlardır bunu.
Peki, PKK, Fransa’nın katliamdaki
rolünün açığa çıkmasıyla, emperyalizmin asıl yüzünü gördü mü? Hiç
sanmıyoruz.
Çünkü emperyalizm gerçeğini gören
bir siyasi hareket, Suriye’de Amerikan
emperyalizmiyle işbirlikçilik ilişkisine
girmez.
Sırtlanlar ve çakalların karakteri
her zaman ve her yerde aynıdır.
Fakat, bir kez uzlaşma, teslimiyet
ve tasfiye rotasına girenler, artık gerçeği
görme yeteneklerini kaybederler.
Bu körlük o kadar boyutludur ki,
AKP faşizmi Kürt halkına karşı baskı
ve katliamları sürdürürken, Abdullah
Öcalan şöyle diyebilmiştir:
"Başkanlık sistemi düşünülebilir.
Biz Tayyip Bey-in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir
başkanlık ittifakına girebiliriz. Yalnız
Başkanlık ABD-deki gibi olmalı..."
Şimdi HDP, "saray rejimi" diye
güya muhalefet yapıyor.
Onu isteyen önderiniz.
PKK'yi bu kadar körleştiren, teslimiyetçilik ve tasfiyeciliktir.

Sorun Hata, Yanılgı Değil,
Teslimiyetçilik, Tasfiye ve
İşbirlikçiliktir
Sınıflar mücadelesi dümdüz bir
hatta ilerlemeyeceği gibi, sadece doğrulardan oluşmaz. Bu mücadelede hatalar, yanlışlar, yanılgılar da vardır.
Fakat hata ile suç, yanılgı ile bile
bile yapmak arasında ciddi bir fark
vardır.
Bugün PKK’nin ABD ile yaptığı
işbirliğini, siyasi tanımıyla söylersek,
ABD işbirlikçiliğini, yarın birgün tarih
karşısında bir “yanılgı” olarak açıklamak mümkün müdür?
PKK, hatırlanacağı gibi, Sur katliamından sonra AKP’nin bu kadar
katliamcı davranacağını beklemediklerini, yanıldıklarını, hata yaptıklarını
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söylemişlerdi.
Yarın da Amerika adına yaptıklarını böyle mi
açıklayacaklar?
Açıklayamazlar.
Açıklasalar da kendilerine inanacak tek bir kişiyi bulamazlar.
Hiçbir PKK yöneticisi, hiçbir
PKK’li kalkıp da dünya halklarının
baş katili ABD’nin nasıl bir devlet olduğunu bilmediğini ileri süremez.
O halde burada başka bir sorun
vardır.
AKP'yi tanımıyorsunuz.
MİT'i tanımıyorsunuz.
Fransız emperyalizmini tanımıyorsunuz.
Kimi tanıyorsunuz siz?
Kendinizi tanıyor musunuz? O da
şüphelidir artık.
Çünkü Amerikan işbirlikçiliği ile
birlikte, PKK, artık tüm politikalarını,
propagandasını, tamamen bir yalan ve
aldatma üzerine kurmaktadır.
PKK yöneticisi Rıza Altun, kalkıp
sanki dünyanın en tutarlı anti-emperyalisti kendileriymiş gibi, "anti-amerikancılık anti-emperyalizm değildir"
diye ahkam kesmekte, PKK'li yöneticiler, sosyalistlikten dem vurmaktadırlar.
Dünya halklarının, devrimlerin ve
sosyalizmin BAŞ DÜŞMANI Amerika
ile işbirlikçilik yapıp, sosyalizmden
sözetmek, açık bir aldatmacadır.
İŞTE İDEOLOJİK NETLİK BUDUR:
Paris katliamının ardından Yürüyüş'te yayınlanan yazımızın başlığı
kelimesi kelimesine şöyledir:
"Kürt milliyetçi hareket Paris Katliamı üzerinden AKP’yi ve MİT’i aklamaktan vazgeçmelidir! AKP de, MİT
de Halkların Düşmanıdır!" (Yürüyüş,
Sayı:401, tarih: 26 Ocak 2014)
MİT'in ve Hakan Fidan'ın katliamdaki rolüyle ilgili ne demişiz o gün;
onu da hatırlatalım:
"Oslo görüşmelerinden bu yana
“çözüm süreci”nin içinde yer alan,
PKK üst düzey yöneticileri ile MİT
adına müzakereleri sürdüren Hakan

Fidan, Paris Katliamı’nın olduğu dönemde, MİT Müsteşarı görevindeydi.
AKP iktidarının ve hatta Başbakan
Erdoğan’ın özel koruması altında olan
Hakan Fidan’ın konumu itibarıyla
Paris Katliamı’yla ilgisinin ve katliamdan bilgisinin olmaması mümkün
değildir." (Yürüyüş, Sayı:401, tarih:
26 Ocak 2014)
Sonra da şunu söylüyoruz:
"Kürt milliyetçilerinin, AKP ve
MİT’i aklama çabası, barış ve uzlaşma
politikalarının onları düşürdüğü sefalet
tablosudur."
O günlerde, Öcalan ve Kürt milliyetçi hareket ise, MİT'in ve Hakan Fidan'ın "avukatı" idi adeta. O nedenle
şöyle seslenmiştik PKK'ye:
"Özellikle de MİT Müsteşarı Hakan
Fidan, ne zaman eleştirilse, ne zaman
suçlansa başta Öcalan olmak üzere,
PKK ve BDP yöneticileri tarafından
sahiplenildi ve Fidan’a yönelik olumsuz
yayınların, Kürt sorununun çözümünden rahatsız olan uluslararası çevreler
tarafından yapıldığı ileri sürüldü.
Kürt milliyetçileri, kitleler nezdinde
MİT’i temize çıkarmaya çalıştılar." (Yürüyüş, Sayı:401, tarih: 26 Ocak 2014)
Bizim söylediğimiz çok nettir:
"Paris’te katledilen üç PKK’linin
katili emperyalistler ve işbirlikçileridir."
Öcalan'ın o gün söyledikleri de nettir:
"Çok karanlık bir olay. Ankara'ya
gelmiş (Ömer Güney) Çankaya'da büro
tutmuş. Sterk “MİT kaynaklı” demiş.
Mümkün değil ama düşüneceksin. Milyonda bir de olsa düşüneyim, MİT var
mı? MİT de şaşırdı. Demekki darbe
hala devam ediyor.
...
AKP'ye de, medya ve işadamlarına
da sızmışlar. Sadece MİT kalmış, hedeflenen bizim geliştirdiğimiz diyalogdur. MİT Müsteşarı düşürülmek isteniyor. ..."
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"MİT’i düşürseydiler, Türkiye’de
tüm kaleler düşmüş olacaktı.
Hakan Bey’i (MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’ı kastediyor) yalnız
bırakmamak gerekir.” (23 Şubat
2013, İmralı görüşme notları)
Şimdi iki MİT'çinin verdiği ifadeler
doğrultusunda, MİT'e AKP'ye veryansın
ederek, bu sefaletten çıkabilirler mi?
Hayır! Tam tersine, iki MİT'çinin
itirafları, Kürt milliyetçi hareketinin
nasıl bir ideolojik, teorik, politik sefillik
içinde olduklarının kanıtıdır.
Burunlarının ucunu bile göremeyecek haldedirler.
Tüm dünyayı aptal sanacak kadar,
halkları kandırabileceklerini düşünecek
kadar, beyinleri durmuştur.
Uğur Kaan Ayık, Paris Katliamı'nı
planlayan MİT'çilerden biri. Uğur
Kaan Ayık’ın üstü ise, Sabahattin Asal.
Peki Sabahattin Asal kim?
MİT'çiler anlatıyor: "Sabahattin
Asal o dönem bildiğim kadarıyla Muhammed Dervişoğlu ile birlikte (Öcalan'la) barış görüşmelerine giden bir
isim."
Tabloya bakın; Öcalan’la görüşen
kişi, aynı anda, aynı günlerde Paris
katliamını organize ediyor. Ve Öcalan
o kadar körleşmiş ki, Paris katliamını
burnunun dibindeki eleman örgütlemiş
olmasına rağmen, hala "Hakan yapmadı, onlar da şaşırdı" diyor.
Şaşıran biri var ama onun MİT olmadığı kesin.

Şaşırmamak İçin Faşizm ve
Emperyalizm Gerçeğini
Bilmek veya Bildiğini
Unutmamak Gerekir
KCK Yürütme Konseyi EşBaşkanı
Bese Hozat, MİTçilerin itiraflarından
sonra şöyle diyor:
"Fransız istihbaratı, MİT ile birlikte
çalışmıştır. Ömer Güney tutukluyken,
Fransa'nın sorumluluğunda öldürüldü...
Fransa katliamın üstünü örtmeye ça-

lışıyor."
Başka türlü olabilir mi?
MİT, katliamı, Fransız Gizli Servisi'yle işbirliği halinde, onların onay ve
bilgisi dahilinde gerçekleştirmiştir.
Bese Hozat devam ediyor: "Fransa
bu katliamın üstünü kapatamaz. Ortada
bu kadar delil varken, failler ortadayken
hiçbir biçimde kabul edilemez. ... Sömürgeci sistem bölgede korkunç katliamlar uygulamıştır."
Fransa'nın, emperyalistlerin sömürgeciliğini şimdi mi hatırlıyorlar?
Peki Paris Katliamı'ndan sonra
PKK ne yaptı?
Paris'in bu işte "parmağı" olmadığını düşündü. Fransa'dan katliamı
açığa çıkarmasını istedi.
Neden böyle düşünüyorlar?
Çünkü emperyalizme, burjuva demokrasisine, kapitalizme teslim olmuşlardır.
Öcalan, İmralı savunmalarında "zafer burjuva demokrasisinindir" demiştir.
İnsanlığı en iyi geliştiren sistemin bu
olduğunu söylemiştir.
Avrupa emperyalistleri, uygar ülkelerdir. Böyle şeyler yapmazlar.
Emperyalizmi "ahtapot" olarak değerlendirmek, emperyalizmi Che gibi,
"sırtlanlar ve çakallar sürüsü" olarak
adlandırmak, Öcalan'a göre, tüm reformistlere göre, "kaba", "slogancı",
"günümüz gerçeklerine aykırı" bir
söylemdir.
Çünkü, bu gerçekleri kabul ederlerse,
Avrupa Birliği'ne üyeliği savunamazlar.
Bu gerçekleri kabul ederlerse, sırtlanların ve çakalların askeri ve siyasi
örgütleri olan NATO ve BM'ye "Kürt
sorununu çözün" çağrısı yapamazlar.
Sur'da katliam sürerken, Kürt milliyetçiliği acizlik içinde BM ve AB'ye
başvurmuş, "katliamın durdurulmasını" istemiştir.
Emperyalizm kılını bile kıpırdat-

mamıştır.
Ama buna rağmen, Kürt milliyetçiliği, emperyalistlerden medet ummaya, onların gerçeğini görmemeye
devam ediyor.
Devam edecektir de.
Uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye politikası sürdüğü müddetçe, SİYASİ
KÖRLÜK DEVAM EDECEKTİR.
HER EMPERYALİST, BİR ÇAKALDIR.
BUNU UNUTAN
YA ÇAKALLARIN YEMİ OLUR
YA ÇAKALLARIN İŞBİRLİKÇİSİ
Fransa, EMPERYALİST bir ülkedir.
Dünya halklarını sömürür. Fransa'nın
asıl sömürgecilik alanı, Afrika'dır.
Fransız sömürgeciliği 1800'lerin başlarında başlar.
Bugün birçoğu açlık içinde olan
14 Afrika ülkesi, Fransa’nın sömürgesidir. Afrika halklarının açlığının
sorumlusu ve açlıktan ölen milyonlarca
çocuğun katili Fransa’dır.
Bugün 21 Afrika ülkesinde Fransızca konuşulmaktadır ve Fransa, 14
Afrika ülkesinden "koloni vergisi",
yani sömürgecilik vergisi almaya devam etmektedir. Fildişi Sahili, Senegal
ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de
aralarında bulunduğu Afrika ülkelerini
hâlâ sömürmeye devam ediyor. Burjuvaziye göre "sömürgecilik" geçmişte
kalmıştır. Hayır, eski ve yeni, her biçimiyle sömürgecilik sürüyor. Halen
dünyada, emperyalist sömürgecilerin
atadığı VALİLER tarafından yönetilen
ülkeler var.

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde

ÇAKALLARLA İTTİFAK YAPILMAZ, GÜVENİLMEZ; ANCAK SAVAŞILIR!
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Fransa, sömürdüğü Afrika ülkelerinden her yıl ortalama 500 milyar dolardan fazla gelir elde ediyor. Fransa’nın
el koyduğu her dolar karşılığında yüzlerce Afrikalı ölüyor.
Fransa sömürgecilik tarihi, kanlı
bir tarihtir; Orta Afrika, Cezayir, Fas,
Tunus, Yeni Kaledonya, Madagaskar,
Haiti, Komor, Senegal, Mali, Fil Dişi
Sahili, Gabon, Kamerun, Gana, Gine,
Benin, Ruanda, Laos... Fransa’nın soykırımlar, katliamlar, işkenceler yaptığı
belli başlı ülkelerdir.
Bu tarih, elbette bilinmeyen bir
tarih değildir.
Sadece Fransa için değil; halklar
için kan ve gözyaşı, açlık ve yoksulluk,
adaletsizlik ve zulüm dolu bu sömürgeci
tarih, Amerika için de, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda için de geçerlidir.
Sorun bu tarihin uzlaşmacı, reformist, teslimiyetçi politikalar nedeniyle
YOK SAYILMASIDIR.
Yok saymadan, AB üyeliği savunulamaz çünkü. Yok saymadan, emperyalistlerden demokrasi beklenemez.
Yok saymadan, emperyalizmin askeri
müdahaleleri "özgürlük, demokrasi"
adına alkışlanamaz.
YOK SAYMAK, masum bir unutma veya ihmal değildir; ÖNCE DÜZENE TESLİMİYETE, ARDINDAN
İŞBİRLİKÇİLİĞE GEÇİŞTİR.
CEZAYİR, SIRTLANIN GERÇEK
YÜZÜDÜR
Emperyalist Fransa’nın sistemini,
yönetme biçimini, kültürünü, ırkçılığını
görmek için bakılacak yer, Cezayir’dir.
Cezayir'de 1,5 milyon insanı katletmiştir Fransa.
8 Mayıs 1945; Cezayir’de soykırım
günüdür. Fransa Hitler’e karşı savaşta
Cezayir’li gençleri de savaşa sürer.
Cezayir halkına, Naziler yenilgiye uğratıldığında, Cezayir’in de bağımsızlığına kavuşacağı vaat edilir.
“Fransa'nın zaferi, Cezayir'de bayram coşkusuyla kutlandı. Sokaklara
dökülen halk, kendilerine verilen bağımsızlık sözünün tutulacağı düşüncesiyle, kutlama yürüyüşleri düzenledi.”
Ancak..

Ancak Fransa, verdiği sözü
tutmadı. Yürüyüşe katılan halkın
üzerine işgalci Fransız askerleri
tarafından ateş açıldı.
Setif'de başlayan katliam günlerce sürdü. İnsanlar, evlerinden
alınarak kurşuna dizildi. Köyler
ve kasabalar bombalarla yerle bir
edildi. Fransız askerleri, tek suçları
ülkelerinin bağımsızlığını istemek olan
yaklaşık 45 bin Cezayirliyi katletti.
45 bin!
Sadece bir kaç hafta içinde 45 bin
kişiyi katletmiştir Fransa.
Dünya halklarının Hitler’i yenilgiye
uğratmasının üzerinden bir yıl bile
geçmemişti, Cezayir’de gaz odaları
kuruldu. Öldürmekle yetinmeyen Fransız askerleri, Cezayirli kadınlara tecavüz
etti. Katledilen onbinlerce Cezayerlinin
cesetlerinin bir kısmı, kireç fırınlarında
yakıldı. Bir kısmı şehir dışında açılan
dev çukurlara gömüldü.
Emperyalist Fransa, bu katliamdaki
suçunu, bugüne kadar kabul etmiş değildir.
Kabul etmediği gibi, daha yakın
zamanda, katlettiklerinin kafataslarını
isteyerek sergilemek gibi, insanlık dışı
ve alçakça bir talepte bulunabilmektedir.
Emperyalist sırtlanların bu noktadaki
tek "uygar" yanları, katlettiklerinin kafataslarını, ileri teknolojiyle donatılmış
müzelerde sergilemeleridir.

Fransa'yı Tanımak İçin
Bakılacak İkinci Adres;
Ruanda’dır
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre: “1994 yılının haziran-ağustos döneminde Ruanda'da
800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu'nun ölümüyle sonuçlanan soykırımda, Fransa
soykırım hazırlıklarından haberdardır,
bu hazırlıklara katılmış, katliamlarda
faal rol oynamıştır.
Sadece 100 günde, 800 bin kişiyi
katleden bir çakallar sürüsünden söz
ediyoruz.
Ruanda katliamı tarihin en büyük
katliamlarından biriydi ve o dönem,
eski Fransa devlet başkanı “sosyalist”
Mitterand, olayların duyulması üzerine

“Afrika’da olağan şeyler yaşanıyor”
diyordu.
Olağan şeyler, emperyalizmin bölparçala-yönet politikasıdır. Ruanda,
emperyalist tekellerin çıkarları için
nasıl büyük katliamları büyük bir soğukkanlılıkla planlayabildiklerinin tartışılmaz ve öğretici örneğidir.
Cezayir'i, Ruanda'yı bilen, emperyalizm hakkında yanılır.

Vietnam'dan Anadolu'ya...
Fransa'nın İşgaller Tarihi
Vietnam'da Dökülen Her Damla
Kandan, Amerika'dan Önce Fransa sorumludur
Fransa, 1858'de Vietnam'ı işgal etti.
1884'te Laos ve Kamboçya da tamamen
Fransız işgali altında kaldı. Çin Hindi
denilen bu bölge, Fransız endüstrisi
için "mükemmel" bir hammadde kaynağı ve pazar oldu. 1946'da başlayıp
1975'e kadar süren savaşta, yüzbinlerce
Vietnamlı Fransız kurşunları ve bombalarıyla katledildi.
1920’de Anadolu’yu işgal eden emperyalist sırtlanlardan biri de Fransa’ydı.
1. Emperyalist paylaşım savaşı döneminde, Anadolu’nun emperyalistler
arasında paylaşımında, Adana-AntepUrfa yöresi Fransızlara düşmüştü.
İşgalci Fransız birliklerinde, Fransızlardan daha çok, Moritanyalı, Libyalı,
Tunuslu ve Cezayirli askerler vardı.
Sömürgelerindeki askerleri başka sömürgeler elde etmek için kullanıyordu.
Adana, Antep, Urfa'da katledilen
her Anadolu insanının katili Fransa'dır.
Bu topraklarda işgal altında yaşanan
işkenceler, tecavüzler, "uygar" Fransa'nın suçları arasındadır.
1800'ler boyunca ve 1900'lerin ilk
yarısında, Benin'de, Burkina-Faso'da,
Gabon'da, Gine'de, Kamerun'da, Moritanya'da, Nijer'de, Senegal'de, Tunus'ta, Orta Afrika'da, bir asır süren
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sömürgecilik boyunca sayısız ayaklanma oldu ve Fransa, bu ayaklanmaları
katliamlarla bastırdı. Fransız paraşütçüleri, OAS (Organization de l'Armée
Secrète -Gizli Ordu Örgütü), işkenceleriyle, kafa kesmeleriyle, kontrgerilla
operasyonlarıyla karşı-devrimin tarihine sırtlanların yeni suçlarını yazdılar.

Çakallarla, Sırtlanlarla
Uzlaşılmaz, Savaşılır
Paris katliamından, MİT'cilerin itiraflarından çıkarılacak sonuç nedir?
Bu sonuç, devrimcilerin onlarca
yıldır, reformizme, Kürt milliyetçiliğine
ve oportünizme söylediklerinin yeniden
kanıtlanmasından başka bir şey değildir.
AKP veya başka bir düzen iktidarı
üzerine, AB veya başka bir emperyalist
üzerine, barış, demokrasi, özgürlük
hesapları yapanlar, yanılıyorlar.
Emperyalizm değişmemiştir.
Sömürü ve sömürgecilik yöntemlerinin özü aynıdır.
Faşizm değişmemiştir.
Baskı ve zulüm yöntemleri temelde
aynıdır.
Çağımızın emperyalizm ve devrimler çağı olduğu gerçeği değişmemiştir.
Tüm reformistlere, AB'den,
ABD'den, BM'den medet uman tüm
ilericilere, demokratlara ÇAĞRIMIZDIR.
Sırtlanlardan çakallardan medet
ummaktan vazgeçin.
Sarıldığınız Avrupa böyle bir Avrupa'dır.
AB'ye üyelik sürecini "Türkiye'de
demokratik devrim" diye değerlendirdiniz; şimdi yine faşizmden söz ediyorsunuz. Sarıldığınız Avrupa, böyle
bir Avrupa'dır.
Emperyalizmin harcamayacağı bir
ülke yoktur. Harcamayacağı bir örgüt,
vazgeçemeyeceği bir lider, değiştirmeyeceği bir ittifak yoktur. Emper-

yalizm, çıkarları için herkesi satabilir,
herşeyden vazgeçebilir, dünyayı mahvetmeyi göze alabilir.
Emperyalizme karşı savaşmaktan
başka yol yoktur.
Bugün Amerika başta olmak üzere,
Almanyasıyla, Fransasıyla, İngilteresiyle, Belçikasıyla, tüm emperyalistler,
Asya'da, Afrika'da halklara karşı sayısız
emperyalist operasyonlar yürütüyorlar.
Halkların kanını döküyorlar.
Fakat bu kadar kan döküyor olmalarına rağmen, halkların bir çok yerdeki
direnişlerini kıramıyorlar.
Şunları kimse unutmamalı;
Emperyalistlerin bugünkü saldırganlıkları, güçlerinden değil, güçsüzlüklerindendir. Dünya çapındaki egemenliklerine rağmen, halkları "tek kutuplu dünya"ya, "yeni dünya düzeni"ne
ikna edememiş, susturamamış, sindirememişlerdir. "ayaklanmalar" ihtimalini yok edememişlerdir. Devrim
mücadelesini ve sosyalizm ideolojisini
yok edememişlerdir.
"Ya düşünce değişikliği, ya ölüm"
saldırısını sürdürüyorlar; halkların tüm
kurtuluş umutlarını, Asya'nın, Afrika'nın, Ortadoğu'nun toprağına gömmek istiyorlar.
FARC, PKK gibiler, ölmektense,
düşünce değişikliğini kabul ediyorlar.
Şurası kesindir; emperyalizme yenilenler, askeri olarak değil, ideolojik
olarak yenilenlerdir.
İdeolojik olarak teslim olunmadıkça, emperyalizm kimseyi yok edebilecek güce sahip değildir.
DÜNYA HALKLARI
TÜRKİYE HALKLARI
DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN
TÜM VATANSEVERLERİ
Emperyalizm gerçeği, halkların kanının dökülmesidir.
Topraklarının binbir türlü yolla
işgal edilmesidir.
Devrimci, ilerici, yurtsever örgütlere
ve kişilere karşı, komplolar, katliamlar,

psikolojik savaş, insan avcılığıdır.
Che Guevara, çok yerinde söylemiştir. Bu emperyalistler, sırtlanlar ve
çakallar sürüsüdür.
Lenin, çok doğru söylemiştir.
Emperyalizm, asalak ve çürüyen
kapitalizmdir.
Sırtlanların demokrasisinde, birliklerinde, halklar için bir kurtuluş
yoktur.
Aynı siyasal sonuç, emperyalizmin
işbirlikçisi tüm düzen partisi iktidarları
için de geçerlidir.
Halkımızın özgür, vatanımızın bağımsız olmasının tek yolu, demokrasinin, sosyalizmin, adaletin tek yolu,
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
savaşmaktır.
(*) Sırtlanlar ve çakallar,
Çakal; Et oburlardan, sürü hâlinde
yaşar. Gece avlanırlar. Leş yerler.
Sırtlan: Daha çok leş yiyerek beslenen bir hayvan.
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“Hani demiştik ya kuş sesinden akord,
ben de üzerine ekleyeyim saçımızdan tel yaparız gerekirse.
Yorum en zor şartlarda böyle üreterek ve vazgeçmeyerek var olmuş...”
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DİLAN POYRAZ
Silivri 9 Nolu Hapishanesi
25 Aralık 2017
Merhaba Duygu,
Sevgiyle, özlemle sımsıkı kucaklıyorum. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Seni, sizleri merak ediyorum.
Kısa da olsa faksla geleyim istedim.
Buraları anlatayım. Her gün yeni bir
şey oluyor. O kadar soruşturma aldık
ki 1,5 senelik mektup cezam, iletişim
cezam var. Haksızlıklar bitmiyor işte.
Bir de NUSE ile ilgili panoya yazı
yazıldığı gerekçesiyle hücre cezası
aldık. Daha mahkemede. Bir de mektuplarım “kayboluyor” Ne tuhaf değil
mi? Banu abla'nın mektubunu aldım
geleceğim yanına. Bugün de TTE geldi. Bir süre yargılamaların da önü tıkacanak. Gerçi çok açık değildi ama
yine de etkiler. Kısacası buralardayız
daha. Ak cefamız. Klasik ama öyle...
Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz?
Sağlıklar iyidir umarım. Ha bu arada
ağır migren teşhisi kondu. Göz tansiyonuyla aynı anda vurursa sinirlere
kör olma iihtimali varmış. Ama burada
tedavi zor. Bakalım nasıl olacak? Basına yazdım da ulaşıp ulaşmadığını
bilmiyorum. Durumlar böyle. Yeni
yılınızı da kutluyorum. 2 senedir hapiste girmiş oluyoruz. Umarım bir
daha ki yıla hep beraber gireriz. Umut
dolu, zaferle dolu bir yıl bizi bekliyor.
Bu biraz özlem faksı oldu. Sizleri
çook seviyorum. Hep yanımdasınız.
Duvarlar ayıramaz bizleri. Baktığımız
gökyüzü birleştiriyor bizi. Haydi kalın
sağlıcakla.
Dilan Poyraz
******
EREN ERDEM
Silivri 9 Nolu Hapishanesi
18 Aralık 2017
Ailem, İdil Ailesi, Merhaba;
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Hepinizi özlem ve sevgiyle sımsıkı
kucaklıyorum. Nasılsınız, hepinizin
çok iyi olmasını diliyorum. Benim
sağlığım, moralim gayet iyi, geçen
annemlere de yazdığım gibi “canavar”
gibiyim. Yeni yıl yaklaşıyor, bu mektubum elinize ulaştığında ki umarım
ulaşır... 2018'e birkaç gün kalmış olacak. Bugüne kadar yıllarımızı beraber
geçirsek de hiçbir yılbaşını beraber
geçiremedik. Hep dedim en azından
yılda bir iki günü yılbaşı, bayramın
ilk günü gibi günleri annemlerle geçireyim... Ama bu yıl yılbaşında da
beraber olmayı planlıyordum. Zaten
annem de “yeni yıla nasıl girersen
öyle geçer tüm yıl” tezine de inanmıyor
çünkü ben de durum tam tersi işliyor.
Daha ilerde kutlayacağımız nice güzel
günler var, ben o günleri sabırsızlıkla
bekliyorum. Birlikte olduğumuz her
gün çok özel ve güzeldir benim için.
1.5 yıldır hep bir yanımız tutsak girdik
yeni yıla. Sanırım 2018'e bir rekor
ile giriyoruz. 2018'de hep beraber türküler söylemenin inancı ve coşkusuyla
herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Size yeni yıl hediyesi olarak
bebeklik fotoğrafımı gönderiyorum
umarım o da ulaşır. Eğer ulaştıysa o
fotoğraf o sarışın bebek gerçekten
benim, inanması çok güç biliyorum
ama gerçek bu metin olun. Beni tutan
ablam ve arkamızdaki kırmızı kazaklı,
beyaz başörtülü kadın meşhur babaannem. Keşke Seher tutuklanmasaydı
da tanışabilseydi.
Geçen Seher'le yine bağırışıyoruz,
arkadan hafif Ankara şivesi ile bir
kadın “Eren napıyon” diye bağırdı.
Birkaç saniye ne olduğunu anlayamadım sonra aynı ses Ben Sultan,
Sultan” dedi. Seher, Dilan ve Sultan
ile beş kelimeden fazla konuşamıyoruz
ama değil beş kelime, seslerini duymak
bile inanılmaz güzel. Onların sesini
duyduğum gün içim içime sığmıyor.
Görüş gününü ailemi görmek için değil, onların sesini duymak için iple
çekiyorum. Tabi bu aramızda annem
duymasın. Geçen hafta Özgür'den

faks geldi. En son gözaltında olduğum
haberini almış. Birden benim adıma
Silivri'den faks gelince kısa süreli
şoka girmiş. 19 Aralık'ta mahkemeleri
varmış o yüzden cevap yazmadım.
Mahkeme sonucuna göre artık İzmir'e,
İdil'e veya Silivri'ye yazacağım. Sonuncusu olmasın da, ihtimaller arasında
en kötüsü o. Diğer arkadaşların da
hepsine istisnasız mektup ya da faks
gönderdim, söylersiniz. Ben size bu
mektuptan önce 2 tane daha mektup
göndermiştim. Bir tanesi ulaşmış,
ikincisini de 7 Aaralık'ta göndermiştim.
Az kalsın en önemli şeyi söylemeyi
unutuyordum. Banu'dan 5 Aralık'ta
mektup gelmiş fakat “sakıncalı” olduğu
gerekçesiyle 4 sayfanın 3,5 sayfası
sansürlenmiş ve bana sansürlü hali
de verilmedi. Bu durum buradaki hak
gasplarının ulaştığı boyutun sadece
bir örneği...
Hala bağlamasızım... Bu hafta
bizimkilerin getireceğini umuyorum
ama onlar getirse bile vereceklerinden
özellikle son günlerde hiç umutlu değilim...
Şimdi Fırat'la konuştum çok selamı
var. Banu'ya gönderdiği iki mektuba
izin vermemişler. Bir de geçen hafta
bir mektup göndermiş onun ulaşıp
ulaşmadığını merak ediyor. Son olarak
da Duygu'ya sitem ediyor.
Şu anda mektup göndermede 2
mektup ile öndeyim haberiniz olsun...
Tabi Banu'nun da verilmeyen mektubunu unutmadım... Banu gibi bir mektup prof. Bub da mektubu verilmiyorsa
buradaki hak gaspının keyfiyetini siz
düşünün.
Banu verilmeyen bir mektup sadece
Banu'nun mu yoksa ortak mı yazdınız?
Ortak ise kimler yazdı?
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Burada dışarda okuma imkanı bulamayacağım bir sürü kitap okudum
ve okuyorum. Mesela şu an Piraye'ye
Mektuplar'ı okuyorum. Birkaç güne
Memleketimden İnsan Manzaraları'na
başlayacağım. Anlaşılacağı üzere son
zamanlarda Nazım Hikmet okuyorum
bolca fakat bağlamam olmadığı için
şiirleri notaya dökemiyorum. Bağlama
verilmez ise, alternatifim blok flüt...
napayım hiç ses alamamaktan iyidir
değil mi?
(...)
Bakın Nazım ne diyor “Büyük
bekleyişler, büyük bağları ve sevdaları
bir kat daha büyütür” Şu günlerimizi
ne kadar güzel anlatıyor değil mi?
Aramızdaki bağlar bir kat daha büyüyor ve sıkılaşıyor.
Bakın son dakikada aklıma geçen
görüşte annem ile yaşadığım komik
diyalog geldi. Annemden gelecek
hafta için kesin bir şekilde bağlamamı
istedikten sonra annm dedi ki: “Yine
çalıp tutuklanmak mı istiyorsun” dedi.
Ben de dedim ki: “anne ben zaten tutukluyum daha ne kadar tutuklanabilirim” dedim. Tabi o tahliye olduktan
sonraki zamanı kast ederek söylemiş.”
Sevgili İdil Ailesi: Duygu, Banu,
Meral, Başak, Kültür Sanat Yaşamında
Tavır dergisi emekçileri ve ismini sayamadığım tüm arkadaşlarım hepinizi
sımsıkı kucaklıyorum. Kendinize çok
iyi bakın..
Hoşçakalın, görüşmek üzere...
Sizi Seviyorum...
EREN ERDEM
******
HELİN BÖLEK
Balıkesir L Tipi Hapishanesi
25 ARALIK
Sevgili İdil ailesi;
MERHABA!
Gönül isterdi hep beraber ağız dolusu gülerek yeni bir yıla girelim.

Şimdi biz yan yana değiliz diye ayrı
mı girmiş olacağız?
Tabiki de hayır. Hatta gecenin bir
bölümünde oradaymış gibi hani kafeyi
düzenleyip yere halılar, minderler atmışız, girişe de masaların üzerine
açık büfe kurmuşuz gibi düşüneceğim.
Aralardaki sataşmaları, ilerleyen saatlerdeki pinek atmaları ve çoğu şeyi
saymıyorum bile... Geçen yılbaşında
da ayrıydık. Umarım bundan sonra
hep beraber oluruz. Mümkünse dışarda.
Umut yeni zaferlerle dolu bir kavga
yılı olması dileğiyle. 2018 bizim olacak. Sizi çok seviyorum.
HELİN BÖLEK
******
SULTAN GÖKÇEK
Silivri 9 Nolu Hapishanesi
24 Aralık 2017
Banu abla,
Hasretle sımsıkı kucaklıyorum, nasılsın? Biz çok çok iyiyiz. Cuma günü
mektubunuzu aldık. Ama benim size
yazdığım mektubu alıp almadığınıza
emin olamadım. Tekrar tutuklanıp Silivri'ye getirildikten sonra yazdığım
mektup... Sen yazınca (188 gün diye)
vay be ne çook olmuş dedim, daha
da eklenerek gidiyor bakalım... Ben
de hepinizi çok özledim.... Ve bir o
kadar da merak ediyorum. Epey uzun
oldu bu sefer... Kavuşamadan ayrıldık
Banu abla. Sesiniz hala kulaklarımda
biraz daha konuşabilseydim diyorum
içimden hep...
Seher'le tanıştık evet sanki her
şey Seher'le tanışmamız için programlanmış gibiydi. O benden 1 saat
önce gözaltına alınmış sonra beraber
Vatan, sonra beraber Silivri yolları,
tam yoldaş oldu bana. Şimdi hücrelerimiz ayrı ama, yine de sesini duyuyorum. Hapishane hapishane gezdikten sonra Silivri'nin hücrelerini
gezmeye başladım, şu an C-4'teyim,

havalandırması
çok yankı yapıyor, yani konuşurken, şu an
bunu niye yazdım bilmiyorum
ama hayatımda
bir yer edinmiş sanırım onun için.
Hem bu sefer sana uzun uzun sohbete
geldim. Defterin ortasından kağıt
yırtıp, yazıyorum neden çünkü daha
çok hoşuma gidiyor, özensiz olduğumu
düşünmeni istemediğim için belirtmek
istedim, hem ben onu güzelleştiririm
merak etme. Tabi mektup eline geçtiğinde yorum senin.
Şaka maka demeyeceğim tutuklanalı 1 ay oldu (yani yeniden) ve bir
yılbaşında daha buradayız. Sizden bir
şey isteyeceğim eğer imkanınız olursa
yılbaşı gecesi 00.00'da dışarda olmanız,
gökyüzüne bakmanız, yan yana olamasak da böyle hissetmiş olalım birbirimizi (dışarı çıkamazsan da en
azından camdan gökyüzüne bakın biz
orda olacağız). Nazım'ın bir şiiri var
ya çok seviyorum sana ondan bir
kuple yazayım, tamamını okursun google amcadan.
“Pencereye gel, havaları dinle bir,
Sesimiz yanındadır, sesimiz seninledir.”
Çok güzel değil mi, tamamı daha
güzel... Oku mutlaka. Kısa bir ana
haber bülteni arası vereceğim hemen
geliyorum yanına. Ahan da geri geldim.
En son bir mektup göndermişsin
bundan önce, onunla ilgili çizme kararı
geldi, şöyle ki mektubun 4 sayfa ilk
sayfasının 29 satırından 49. satırına
kadar ve 2., 3., 4. safyaların tamamı
sakıncalı bulunmuş. Sanırım mektubun
sadece “Merhaba, nasılsın?” kısmı
kaldı, şu an en azından o kısmını
almak için dilekçe yazdık. Sayfalarca
sakıncalı olabilecek ne yazmışsınız
onu da merak ediyoruz doğrusu. Burası
için sakıncalı olmayan tek şey insan
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gibi yaşamamak keza “merhaba nasılsın?” kısmını elden karalamamışlar,
yani çizme kararı vermemişler anlamadım. Ki daha saymakla bitiremeyeceğimiz birçok şey yaşanıyor ve
alınan kararlardan görünen o ki daha
da yaşanmaya devam edecek “Davetleri kabulümüzdür”, hoşgeldin,
sefa geldin yeniden yeniden direnişimiz diyoruz....
Mahkemeden 20 gün önce sürgün
olmuştum biliyorsunuz ki... Birçok
eşyam kayıptı zaten. Bir bağlamamız
vardı o burda kalmıştı. Akord cihazı
ve tel, Dilan'a vermemişler benim
üzerime olduğu için, neyse ben tekrar
tekrar sorana kadar da bir şey demediler en son benimle beraber Karabük'e
gönderdiklerini söylediler ama Karabük'te gelen eşyalarımın içinde
yoktu bunlar... Neyse dedik akord cihazı ve bağlama teli yeniden alırız
dedik bu sefer de onaylanmadığı için
alınmayacağını söylediler. Yani şu an
bağlamanın teli yok, teli olsa bile
akord cihazı olmadığı için çalamıyoruz... Bundan bir komedi filmi çıkar
dedik. Üç kişilik hücreye tek enstrüman veriliyor bu da yetmemiş gibi
aklın sınırlarını zorlayan birçok durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ama
tabiki çaresiz değiliz... Üretmekten
ve hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz tabiki. Hani demiştik ya kuş
sesinden akord, ben de üzerine ekleyeyim saçımızdan tel yaparız gerekirse. Yorum en zor şartlarda böyle
üreterek ve vazgeçmeyerek var olmuş...
Görüşüme geleceksiniz diye ben
de çok heyecanlanmıştım. O gün fotoğraf da çektirebilecektik... Ama kısmet değilmiş ne yapalım... En güzel
görüşümüz ne masa başı ne başında
bekleyen gardiyan ne o 1 saatlik doyumsuz zaman ve bitişinde duvarları
arkamızda bırakarak attığımız adımların olmadığı gün olacak... Bir gün
olacak ve sabırla bekliyoruz. Yarın
açık görüş var. Babam gelecekmiş,
cuma günü telefonla konuştum iyi
oldu... Sesi de iyi geliyordu. Köydeydi
cenaze varmış benim tanımadığım
biri, mezarlığa doğru yürüyorum dedi.
Hemen gözümün önünde canlandı o

yol, hele bir de yağmur yağmış ki,
çamurlu çamurlu, babamın nefes nefese kalmış sesi geliyordu. Mezarlık
yolu belki kulağa hoş gelmiyor ama
özlemişim, burnumda tütüyor. Babama
benim yerime de gez dedim, çek
içine havasını dedim.
Siz daha daha neler yapıyorsunuz?
Film şu an bitti mi tam olarak ne
oldu en son? Sürgünlerden çok önceden haberim olmuştu. Av. Yaprak
en son tutuklanmıştı o da arka koridorda kalıyor, sesi gayet iyi geliyor.
Tez zamanda yanımıza gelir o da
umarım.
Biz neler yapıyoruz Banu abla,
bol bol okuyoruz ama bazen okumaya
da fırsat bulamıyoruz... Sabah 7'den
başlıyor maratonumuz, nazar değmesin her gün sporumuzu yapıyoruz...
Dilanlar soğuk diye voltaya çıkmadıkları zaman oluyor ben montumu
alıp çıkıyorum her gün... Kapı kapanana kadar türküler söylüyoruz bazen.
17.30 gibi kapanıyor kapı tabi içeriye
kendimiz girmiyoruz. İstek türkü yap
senin için de bir türkü söyleyelim.
Seher hep bize söylettiriyor kendi
söylemiyor, kaytarıyor. En son “seher
yeli nazlı yare” türküsünü öğrendi
onu da söylemiş olayım. Bir gün
söyle dersiniz, ben bilmiyorum derse
hatırlatırsınız.
Gönderdiğiniz kargoyu aldım çok
teşekkür ederim. Desenli gri hırkamı
görünce çok sevindim, tabi yanında
gönderdiğiniz o pamuk gibi bir seiti
görünce daha da sevindim, görünce
yüzüme bir gülümseme geldi, gardiyanlar diyorlar ki bu sana büyük değil
mi? Bunu alacak mısın? Ben şaşkın
şaşkın hala gülüyordum. Aldım tabi
ki İdilimiz kokuyor diye uzun uzun
kokladım.
Geçen Dilan SEGBİS'e çıktı zaten
Dilan'ın gezmesi hiç eksik olmuyor.
Neyse konuyu dağıtmayayım. Helin'i
görmüş hastaymış. Çok uzun konuşamamışlar. Aygül teyzeden çok selamlarımızı iletin. Faks çektik ama bir de
böyle ulaşalım. Sizin için de zor oluyordur her yere yetişmek. Bizden bir
isteğiniz olursa seve seve yaparız.
Bugün bir haber vardı gördünüz

mü? Çöpçüler çöpte atılmış kitapları
toplayıp bir kütüphane yapmışlar kendilerine. Çok güzel değil mi? Halkımız
böyle değer veriyor işte. Kimileri de
ne üniversiteler bitirmiş kim bilir ama
kitap yasaklıyor.
Çizmeye son sürat devam ediyorum. İnanır mısın çizimlerim daha
iyi oldu, içime siniyor biraz da olsa...
Tabi hiçbir zaman yetinmiyoruz ama
ilerleme kaydettiğimi söyleyebilirim.
Israr edip emek verince her şey mümkün. Yazı yazma konusunda çok yoğunlaşamadım, sürgünden önce yazdıklarım da kayıp yok ortada. Bir
daha kaybolmaması için önlemlerim
olacak elbet.
Albüm satışları nasıl gidiyor, beğenildi mi? Hiç bahsetmemişsin. Ne
yorumlar yıpılıyor yazar mısınız, merak ediyoruz? Bir de albüm sözlerini
gönderir misiniz? Kapak sanırım vermiyorlar en azından çıktı olarak gönderin... Ceylanpınar'ın sözlerini özellikle istiyorum. Bu arada kitabın ve
albüm kapağının size ulaşmasına yani
tekrar geri dönmesine sevindim. Aklım
onlarda da kalmıştı.
Banu ablam yanından yavaştan
ayrılayım. Kalemi size bırakayım.
Faks göndermişsiniz sanırım onu almadık. Onun dışında gönderdiğiniz
mektupların takip numarasını da kısa
bir faksa yazıp gönderirseniz takip
edebiliriz.
Duygu'mu nasıl çok sevdiğimi ve
selamlarımı söyle. Onun yanına da
geleceğim dedim ama yetiştiremedim
şimdi size takvim yapacağım. Tavır
sayfalarına koyup da kaybetmeyin.
Ha Duygu'yu da çok bekletmeyeceğim hemen yarın Dilan'la beraber
yola çıkacağım.
Sağlık durumlarınız nasıl? Üşütmeyin ha havalar soğudu....
Yeni yılınızın umutla ve mücadele
dolu geçmesi dileğiyle kutluyoruz.
Sizlere sımsıkı sarılıyoruz...
Birbirinize iyi bakasınız. Bağlılıkla...
(Son iki paragrafta ne çok ha
kullanmışım) Görüşürüz...
SULTAN GÖKÇEK
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Elektrik mahallerinde 14 Ocak
Key Adalet
pazar günü “BASKINLARLA,
FAŞİST
GÖZALTILARLA, TUTUKLAAKP'NİN
TUTUKLAMA
TERÖRÜNE KARŞI
SÜRDÜRÜLEN

KAMPANYA
HABERLERİ

MALARLA BİTMEYİZ. FAŞİZMİ YENECEĞİZ-HALK CEPHESİ”, ”SUÇLU DEĞİL, DEVRİMCİYİZ. TEK TİP ELBİSE GİYMEYECEĞİZ-TAYAD” yazılı, toplam 500 bildiri dağıtıldı.
***

Mamak’ta Pankart
Dev-Gençliler, 10 Ocak’ta Ankara Mamak Tuzluçayır Mahallesine “Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!”
yazılı pankart astı. Liseli Dev-Gençliler de “Nuriye Ve Semih’e Kalkan Ellerinizi Kıracağız!” yazılı

pankart astılar…
***

Hatay’da Yazılama
10 Ocak Çarşamba günü Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde
“TEK TİP ELBİSE GİYMEDİK,
GİYMEYECEĞİZ”, “HALKIZ
BİZ FAŞİZMİ YENECEĞİZ”,
“NURİYE SEMİH ONURUMUZDUR!”, “NURİYE SEMİH İŞE
GERİ ALINSIN!” yazılamaları halkın matbaası olan duvarlara nakşedildi.

kacılarına karşı mücadele etmiş,
onurun ve alın terinin yanında yer
almışlardır. Bu suç değildir. Bunu
suç olarak kabul ediyorsanız, bu
suçu işlemeye devam eden devrimci işçileri karşınızda görmeye
devam edeceksiniz.
İşçiler! AKP faşizmi çıkardığı
KHK’larla onurumuza, alın terimize saldırıyor. Bu saldırıyı sessiz
kalarak, boyun bükerek durduramayız. İşimize ve onurumuza sahip çıkmak için örgütlenerek mücadeleyi yükseltmek zorundayız.
Halkımız ve işçiler! Devrimci işçileri sahiplenelim,
onları mektupsuz bırakmayalım.
Keyfi bir şekilde tutuklanan devrimci işçiler ve tüm
devrimciler serbest bırakılsın.
Damla TÜRKYILMAZ, Belgin AYDIN, Semiha
EYİLİK - SİNCAN KADIN KAPALI HAPİSHANESİ
Karip POLAT - TEKİRDAĞ 1 NOLU T TİPİ HAPİSHANESİ
- Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
- Devrimci İşçiler Serbest Bırakılsın!
- İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
14/01/2018

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ:
AKP’nin Tutuklama Terörüyle
Tutuklanan Devrimci İşçiler
Serbest Bırakılsın!
Devrimci İşçiler Serbest Bırakılsın!
Tarih: 15 Ocak 2018 / Kategori: DEVRİMCİ
İŞÇİ HAREKETİ, HABERLER, MANŞET
AKP iktidarı, OHAL ile birlikte toplumun tüm kesimine azgınca saldırılarına devam ediyor. Kendine muhalif
gördüğü başta devrimciler olmak üzere, sanatçısından
aydınına, öğretmeninden öğrencisine, işçisine, memuruna
varıncaya kadar herkesi ya işinden ediyor ya da tutukluyor.
Yönetememe krizini KHK’larla aşmaya çalışan AKP,
gözaltı ve tutuklama terörünü devam ettiriyor. Son
olarak 4 devrimci işçi, Damla TÜRKYILMAZ, Belgin
AYDIN, Semiha EYİLİK ve Karip POLAT AKP’nin
mahkemelerince tutuklandı.
Tutuklanan 4 devrimci işçi, işçi sınıfının kanını emen
patronlara ve işçilerin başına çöreklenen patron sendi-

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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Halkın Hukuk Bürosu:

FAŞİZM, DEVLET
TERÖRÜ İLE
BÜROLARIMIZA,
AVUKATLARIMIZA
SALDIRIYOR!

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018
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12 Eylül 2017 günü sabaha karşı
16 avukat meslektaşımız; Ayşegül
Çağatay, Ebru Timtik, Barkın Timtik,
Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Naciye Demir, Ezgi Çakır, Süleyman Gökten,
Didem Baydar Ünsal, Şükriye Erden,
Engin Gökoğlu, Özgür Yılmaz, Ahmet
Mandacı, Yağmur Evin, Zehra Özdemir ve Aycan Çiçek evlerine ve
bürolarına yapılan özel tim destekli
operasyonlar ile gözaltına alınmışlardır.
Avukat Ayşegül Çağatay ise Ankara
Esenboğa Havaalanından gözaltına
alınmıştır. 14 meslektaşımız çıkarıldıkları sorgu hakimliğince 21 Eylül
2017 tarihinde tutuklanmış, Ahmet
Mandacı ve Ezgi Çakır adli kontrol
ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştır. Av. Ahmet Mandacı savcının denetimli serbestlik kararına
itirazı üzerine, 30.09.2017 tarihinde
tutuklanmıştır. Aynı hafta içerisinde
avukat arkadaşlarımız 7 farklı hapishaneye sürgün sevk edilmişlerdir.
Av. Selçuk Kozağaçlı, aynı soruşturma kapsamında; 08.11.2017 tarihinde, İstanbul’daki bürosundan çıktığı anda sivil polisler tarafından işkence ile gözaltına alınmıştır. 13.11.
2017 tarihinde tutuklanmıştır. Selçuk
Kozağaçlı, Silivri 9 no.lu Yüksek
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik hücrede, tecrittedir.
Tüm dilekçe, başvuru ve dışarda avukatlığını yaptığı, hâlihazırda 9 No.
lu’da kalan müvekkillerinin ısrarlı
taleplerine rağmen, “tecrit talimatının”
çok yukarıdan geldiği, hapishanedeki
memurlar tarafından dillendirilmiş,
idarenin yapacağı bir şey yok denilmiştir.
15.12.2017 tarihinde büromuzun
Stajyer Avukatı Buket Yılmaz’ın evi

polisler tarafından basılmış ve arkadaşımız gözaltına alınmıştır. 22.12.2017’de çıkarıldığı sorgu
hakimliğince tutuklanmış, halihazırda
Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır.
18.12.2017 günü İstanbul Halkın
Hukuk Bürosu polisler tarafından
tekrar basılmış ve Avukat Yaprak
Türkmen gözaltına alınmıştır.
20.12.2017 tarihinde savcılığa dahi
çıkarılmadan tutuklama istemiyle sevk
edilmiş ve tutuklanmıştır. Silivri 9
No.lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda tek kişilik hücrede,
tecritte kalmaktadır.
Peki, bu “büyük” operasyon neden
yapıldı, elde hiçbir delil olmadan
gözaltı kararları verildi, arama kararları
alındı. Tüm bürolarımız, yakın çalıştığımız avukat meslektaşlarımız topyekûn bir devlet terörüne maruz kaldık.
Ellerinde ne vardı?
AVUKAT ARKADAŞLARIMIZA SAVCILIK TARAFINDAN YÖNELTİLEN SORULAR
Savcılıkta meslektaşlarımıza yöneltilen soruların tamamı polis tarafından hazırlanmış olup, şeklen ve
içerik yönünden aynen bir polis fezlekesidir.
Örneğin:
“Kod ismi kullanıyor musunuz?
Müvekkillerinize susma hakkını
hatırlattınız mı?
Tutuklu ve hükümlüler ile cezaevlerinde görüşmek için herhangi bir
talimat aldınız mı, aldınız ise size
kim talimat verdi?” vb.
Sorular ile ceza hukuk kaideleri

ile bağdaşmayan, olayı aydınlatma
çabasından çok suçlama, isnadı araştırmaktan ziyade delilsiz, hukuksuz,
varsayımsal bir iddiayı öne sürmek
şeklindedir.
‘Gözaltında bulunan diğer şahıslar
ile “örgütsel faaliyetleriniz” hakkında
bilgi veriniz’,
‘Kurye avukatlardan oldunuz mu?
Cezaevlerine sokmanız ve cezaevlerinden çıkartmanız için yazılı/sözlü
talimatların iletimi/aktarımı/cezaevi
içine ve dışına çıkartma faaliyetlerinde
bulundunuz mu? gibi.
Sorularda bu son derece ağır ithamlara dayanak oluşturabilecek somut hiçbir bulgu/delil yoktur.
Avukat arkadaşlarımızın takip ettikleri davalara dair veya avukat olarak
bilgi ve görüşlerine başvuran, gazeteciler ile konuşmalarına dair suçlamalar yöneltilmiştir. Avukatlar Soma
Davası sürecinde zarar gören mağdurları temsili de bir suç olarak yöneltilmiştir. Yine kamuoyunda açlık
grevleri sebebiyle haksız şekilde tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Nuriye ve Semih’i ziyaret edip
etmedikleri dahi sorulmuştur. Halkın
Hukuk Bürosu, kriminalize edilmeye
çalışılmış, büro avukatları, avukatlık
faaliyetlerinden ötürü faşizmin ağır
saldırısına uğramışlardır.
TUTUKLANAN AVUKATLARA HAPİSHANELERDE İŞKENCE
YAPILDI!
- 30 Ekim 2017 tarihinde Tekirdağ
2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nde tutuklu
bulunan Engin Gökoğlu ve aynı koğuşta kalan diğer müvekkillerimize
gardiyan ve jandarmalar saldırdılar.
- Avukat arkadaşımız Engin
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Gökoğlu’nun kolu kırıldı ve diğer
müvekkillerimize de ağır işkenceler
yapıldı ve cam kırıklarının üzerinde
sürüklendiler. Günlerce taş moloz dolu
odalarda, eşyasız kıyafetsiz kaldılar.
- Selçuk Kozağaçlı ve Yaprak Türkmen tek başına tecritte tutuluyor.
Sohbet hakkın var denerek boş odaya
tek başına çıkartılıp, insan aklı ile
dalga geçerek sohbet hakkını engellemedikleri iddiasındalar.
- Barkın Timtik kaldığı Bolu L
Tipi Hapishanesi’nde ayakta sayım
ver dayatmasına uymadığı için 50
yıllık görüş cezası aldı.
- Aycan Çiçek ve Ayşegül Çağatay
Düzce Hapishanesinde, telefon hakları
kısıtlandı, tekmil dayatıldı, kitap ve
dergi verilmiyor.
- Ebru Timtik ve Yağmur Ereren
Evin’in; Balıkesir L tipinde, mektup,
kitap ve dergi hakları keyfi olarak engelleniyor.
Halkın Avukatlarını, yaptığınız işkencelerle, baskılarla ve tutuklamalarla
asla bitiremeyeceksiniz.
Halkın avukatları -kendi deyimleri
ile bu halka borcu olduklarını dile getiren- o sorumluluğu omuzlarında hisseden, halkın hak ve özgürlük mücadelesinin en güçlü öncülerinden onlar.
27 yıldan bu yana gelişerek gelen,
Fuat Erdoğan’dan devraldıkları devrimci avukatlık geleneğinin sürdürücüleri. Halka uygulanan bunca zulüm,
baskı varken; sokakta, fabrika önünde,
sendikada, adliyede, mahallede, dernekte, çadırda, eylemde, emniyette,
bir an olsun “aman” demeden halkın
savunmanlığını yapan, 2004’te 2013’te
aynen bugünkü gibi yapılan baskınlar,
tutuklamalarla, işkencelerle halkın
avukatlığından vazgeçiremedikleri.
Her saldırıdan filizlenerek daha gür
çıktık yine çıkacağız.
19 meslektaşımız ezilenin, sömürülen yoksul halkın avukatlığını yaptığı
için tutuklandı ama müvekkilleri, ezilenler avukatsız kalmadı. Nuriye Se-

mih’i savunmaya 150 avukat geldi
duruşma salonuna.
İtirafçılık, muhbirleştirme halkın
mücadelesi karşısında yönetememe
krizi derinleşen, acizleşen faşist iktidarların başvurduğu yöntemlerdir. Fakat bu çürümüş sömürü ve zulüm saltanatını itirafçılar da kurtaramayacak.
Avukatlar hakkında yaptığınız haberlere halkın inanacağını sanmanız
boşunadır.
Halk, gerçeği en bilendir, halkı
kandıramazsınız!
Savcılık tarafından yöneltilen suçlamalar avukatlara yönelik iktidar tarafından hazırlanmış bir kumpastır,
tek bir iddianın gerçekliği yoktur. Halkın Hukuk Bürosu hakkında yaptığınız
kara propaganda hiçbir işe yaramamıştır. Halkın Hukuk Bürosu yüzlerce,
binlerce insan tarafından sahiplenilmiştir. Halkın Hukuk Bürosu’nu “Bugün Ben Açtım” Kampanyasıyla onlarca avukat büroyu açık tutup, sahiplenmiştir.
Tabi gerçek şu ki halkın avukatlığını
yapmak sizin iktidarınıza göre suçtur.
Sömürenin yanında değil de halkın
yanında olmak, gecekondu evleri yıkıp oteller yapanların değil de gecekondusunu yıktırmak istemeyen halkın yanında olmak, işveren patronların
yanında değil de işine gidebilmek
için saatlerce yol çekip tüm gün boyunca sömürü altında çalışan, evine
ekmek götürmek isteyen ana-babaların yanında olmak, sizin bu sömürü
iktidarınıza karşı mücadele eden devrimcilerin avukatlığını yapmak sizin
iktidarınız açısından suçtur; ama işte
bu yaptıklarımız bizim onurumuz,
namusumuzdur.
AKP faşizminin, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu tarafından açıklanan
110 kişilik tutuklama listesiyle halkın
avukatları da tutuklandı. Yargı diye
bir şey yoktur. Tutuklama kararları
baştan verilmiştir. Yapılan tutuklamalar
yasadışıdır. Bu süreçte tutuklanan hal-

kın avukatlığını yapan tüm avukatların
serbest bırakılmasını istiyoruz.
Faşizm, Halkın Avukatlarını Teslim
Alamaz!
Halkın Avukatları Serbest Bırakılsın!
Halkın Hukuk Bürosu
11 Ocak 2018

Haberler...

OHAL’e ve
Keyfi Tutuklamalara Son
Ankara Tuzluçayır Mahallesinde
Halk Cepheliler son süreçte AKP’nin
keyfi tutuklamalarına karşı pankart
astı.
Ankara:
Dev-Genç'liler 13 Ocak'ta, Ankara Batıkent’te 30 adet dergiyi
halka ulaştırdı. Kahvehanelerde ve
evlerde Nuriye ve Semih’in direnişinden ve onlara destek olmak için
bedenlerini açlığa yatıran TAYAD’lı
Mehmet Güvel’den Feridun Osmanoğlu’ndan ve Esra Özakça’dan bahsedildi. Halkın yoğun ilgisinin olduğu
çalışma 2 saat sürdü.

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dev-Genç'lilerden
Tutsaklara Mektup
Dev-Genç'liler 14 Ocak'ta bir
araya gelerek 4 Dev-Genç'li tutsağa
mektup yazdı. Tutsaklara dayatılan
tek tip elbiseye karşı tavırdan ve
Nuriye ve Semih’in direnişinden
bahsedilen mektuplar hapishanelere
gönderildi. Mektup yazmanın öneminden de bahseden Dev-Gençliler
ardından toplu okuma yaptı.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Hukukun ve Adaletin Olmadığı Bir Ülkede Faşizme ve
Faşizmin Hukukuna Karşı Direnmek En Meşru Haktır
ANAYASA MAHKEMESİ “HAK İHLALİ VAR, TUTUKLAMA HAKSIZ, TAHLİYE EDİLMELİ” DİYOR.

CUMHURBAŞKANI “ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI TANIMIYORUM,
SAYGI DUYMUYORUM” DİYOR...
MAHKEME ÜST MAHKEMENİN KARARINI TANIMIYOR...

BURJUVA HUKUKUNUN EN TEMEL İLKELERİ ŞEKLEN BİLE İŞLEMİYOR...
BİZ DE DİYORUZ Kİ, ONLARIN UYMADIĞI HUKUKA BİZ NEDEN UYALIM...
BİZ DE ONLARIN HUKUKUNU TANIMIYORUZ!
FAŞİZMİN HUKUKUNA-HUKUKSUZLUĞUNA KARŞI DİRENMEK EN MEŞRU HAKTIR!

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018
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Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz hafta çok tartışılan bir tahliye
kararı verdi. FETÖ-PDY üyeliği iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteciler
Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularını inceleyen AYM,
Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın
başvurularını haklı bularak tahliye
edilmeleri gerektiğine karar verdi ve
dosyayı kararı veren mahkemelere
gönderdi. AYM, kararında Mehmet
Altan ve Şahin Alpay’ın tutuklama
kararlarının gerekçeden yoksun ve
yeterli delile dayanmadığını, bu nedenle tutuklamanın haksız tutuklama
niteliğinde olduğunu, Anayasa’nın
19. maddesinde yer alan “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı”nın ihlal
edildiğine karar verdi.
Kararın açıklanmasının ardından
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
başta olmak üzere AKP’li bakanlar
da birbiri ardına açıklama yaparak
AYM kararının hukuka aykırı olduğunu, AYM’nin kendisinin görevli
ve yetkili olmadığı bir konuda karar
vererek mahkemelerin görevini gasp
ettiğini iddia eden açıklamalar yapmaya başladılar. Aynı gün, Mehmet
ALTAN ve Şahin ALPAY’ın yargılandıkları İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi ve İstanbul 26. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne avukatları tarafından yapılan tahliye başvurularına
ilişkin de İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi red kararına gerekçe olarak ‘Kararın henüz Resmi Gazete’de
yayımlanmadığını’, 26. Ağır Ceza
Mahkemesi ise ‘Gerekçeli kararının
henüz mahkemeye ulaşmadığı’nı gerekçe gösterdi. Tahliye taleplerini
reddeden mahkemeler ayrıca

AYM’nin “görev gaspı” yaptığını da
belirterek aldıkları talimatı en iyi şekilde yerine getirdiklerini kanıtlamış
oldular. Bu kararlara yapılan itirazlar
da üst mahkemeler tarafından reddedilince Mehmet ALTAN ve Şahin
ALPAY’ın tahliyelerinin önü de kapatılmış oldu.
Yukarıda kısaca özetlediğimiz süreç “hukuk camiasında” hareretli bir
tartışma başlattı. Hukukçular şaşkınlıklarını gizleyemediler! Böyle bir
şey ilk defa oluyormuş. Hukuk devletinde böyle bir şey olmazmış. Anayasa Mahkemesi kararları herkesi
bağlarmış, herkes uymak zorundaymış. Uyulmazsa, hiçkimsenin hukuk
güvenliği kalmazmış... Kuşkusuz,
söylenenlerde doğruluk payı vardır.
Ancak yanlış, eksik olan bir şeyler
de vardır. Türkiye’de faşizm gerçeği
yoktur bu açıklamalarda...
Türkiye’nin bir “hukuk devleti”
olup olmadığı, hukuk devletinin savunulup savunulamayacağı tartışmalarından önce yukarıda yer verdiğimiz
görüşlerin “doğruluk paylarına” kısaca bakalım. Önce yaşanan durumu
Türkiye’de egemen olduğu iddia edilen burjuva hukuku çerçevesinde ele
alalım. O hep sözünü ettikleri “hukuk
devleti” bu konuda ne diyormuş onu
görelim...
Burjuva hukukun en temel kurallarından biri, hukuk kuralları arasında bir ast-üst ilişkisini ifade eden
normlar (kurallar) hiyerarşisi ilkesidir.
Bu ilkeye göre daha alt basamaktaki
yönetmelikler üst basamaktaki kanunlara, kanunlar da en tepede yer
alan anayasaya aykırı olamaz. Bir
diğer ilke de yargı kararlarının bağ-

layıcılığıdır. Hiyerarşi ilkesi yargı
kararlarında da geçerlidir. Bu ilkeye
göre Anayasa Mahkemesi kararları
da tıpkı kanunlar gibi üst hukuk normu (kuralı) niteliğindedir ve herkesi
bağlayıcıdır. Ayrıca Anayasa’nın 153.
maddesinde de AYM kararlarının istisnasız biçimde bütün mahkemeleri
ve idare organlarını bağlayıcı nitelikte
olduğu açıkça belirtilmiştir. Buna
göre, AYM’nin verdiği ihlal kararı
yerel mahkemeleri de bağlayıcıdır.
Yerel mahkemelerin AYM kararlarının hukuka aykırı olduğunu iddia
ederek bu kararlara uymama, “direnme” hakları yoktur. Bu durum
açıkça hukuka aykırıdır. Bunu biz
söylemiyoruz. Bu ülkenin yasaları
söylüyor. Türkiye’de var olduğu söylenen burjuva hukuku diyor. “Hukuk
devleti” bunu gerektiriyor...
Tahliye talebini reddeden mahkemelerin verdikleri red kararlarının
gerekçesi de oldukça ilginçtir. Her
iki mahkeme de hiçbir yasal dayanağı
olmayan gerekçelerle red kararı vermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, AYM kararının
henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığını gerekçe göstermiştir. Oysa
Anayasa’nın 153. Maddesine göre
böyle bir zorunluluk yoktur. AYM’nin
yalnızca iptal ve itiraz başvurularına
ilişkin kararlarının Resmi Gazetede
yayınlandıktan sonra hüküm ifade
edeceği belirtilmiştir. 26. Ağır Ceza
Mahkemesi ise ‘Gerekçeli kararının
henüz mahkemeye ulaşmadığını gerekçe göstermiştir. Oysa gerekçeli
kararın tebliğ edilmesi, mahkemeye
ulaşması gibi bir zorunluluk da yoktur.
Özellikle tahliye kararları verildiği
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anda hüküm doğurur. Bunun
öğrenilmesi uygulanması
için yeterlidir. Mahkemelerin
red kararlarında yer verilen
gerekçeler tamamen uydurma gerekçelerdir. Hukuka
uymamaya, hukuku çiğnemeye hukuki kılıf bulma çabasıdır. İşte faşizmin hukukun tipik bir örneği... Mahkemelerin yaptığı şey, hukuku ayakları altına alıp, yerle bir
edip sonra bu durumu da hukukla
izah etmeye, hukuka uygun hale getirmeye çalışmaktan başka bir şey
değildir.
Bir diğer nokta da şudur; ne AKP’li
bakanların ne tahliye talebini reddeden
mahkemelerin “AYM görev gaspı yapmıştır” iddialarının da hiçbir geçerliliği
yoktur. 2010 yılında gerçekleştirilen
Anayasa Referandumu ile Anayasa’da
yapılan değişiklikle AYM’ye bireysel
başvuru yolu açılmıştır. Yani AYM’ye
bu görev bizzat AKP tarafından verilmiştir. AKP işine gelmeyen bu kararı
eleştirirken ve mahkemelere hukuka
aykırı talimatlar verirken bu kadar iki
yüzlüce davranmakta, herkesi aptal
yerine koymaktadır.
AKP’nin bunu yapmasının nedeni
de açıktır. Yeni bir “yol kazası” yaşamak istememektedir. Nedir o “yol
kazası”? Hatırlatalım. 25 Şubat
2016’da AYM, tıpkı Mehmet Altan
ve Şahin Alpay kararında olduğu
gibi, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel
Yayın Yönetmeni Can Dündar ve
gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem
Gül hakkında ihlal kararı vermiş, bu
karar üzerine yapılan tahliye başvuruları kabul edilerek Can Dündar ve
Erdem Gül tahliye edilmişti. Bu kararın ardından bir açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ben Anayasa Mahkemesi'nin
vermiş olduğu karara sadece sessiz
kalırım o kadar ama onu kabul etmek
durumunda değilim. Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” demişti. İşte AKP bunu tekrar yaşama-

mak için, bu kez sessiz kalmamış,
karar açıklanır açıklanmaz “AYM
görev gaspı yapıyor” diyerek mahkemelere “bu karara uymayın” talimatı vermiştir. AKP’nin yargısı da,
bu misyonunun hakkını vermiş, talimatın gereğini yerine getirerek açıkça hukuku çiğnemiştir.
Mahkemelerin red kararlarında
ileri sürdükleri “AYM’nin delil değerlendirmesi yapamayacağı, yerindelik incelemesi yapamayacağı” vb.
gerekçelerin de hukuki bir karşılığı
yoktur. Çünkü AYM’nin bir konuda
hak ihlali tespiti yapabilmesi yalnızca
şekil (usül) bakımından değil esas
bakımından incelemeyi de zorunlu
kılar. Esas bakımından inceleme de
delil değerlendirmesini de içermek
zorundadır. Aksini iddia etmek, “biz
bireysel başvuru hakkını getirdik
ama bu formalitedir” demektir. Nitekim ortaya çıkan bu durumdan
sonra artık AYM’ye bireysel başvuru
yolundan bahsedilemez. Çünkü bu
yolun “formalite” olduğu açığa çıkmıştır.
Peki, söylendiği gibi ilk defa mı
yaşanıyor bunlar? İlk defa mı karşılaşıyoruz bu kadar “ağır hukuksuzluk”la? Tabii ki hayır. İlk defa yaşanmıyor bunlar. Bu görüşleri ileri
sürenler ilk defa karşılaşıyor olabilirler, daha önce görmek istememiş
oldukları için görmemiş olabilirler
veya ilk defa karşılaşıyormuş gibi
yapabilirler. Ancak bu durum, bunların ilk defa yaşandığı anlamına
gelmiyor. Aksine bu karar, yıllardır
savunduğumuz bir şeyi bir kez daha

göstermiştir; Türkiye’de
uygulanan burujuva hukuku değil, faşizmin hukukudur. Faşizmin hukuku da kendi hukukunu,
kendi kurallarını da yok
saymaktır. Yani hukuksuzluktur. “Hukuk devleti” denilen şeyin Türkiye gibi faşizmle yönetilen ülkelerde de, burjuva demokrasinin hakim oldğuu emperyalist ülkelerde de çıkarları ve
düzenlerinin bekası söz konusu olunca
hiçbir hükmü yoktur. Türkiye tarihi,
“hukuk devletinde olamaz” denilen
yüzlerce, binlerce hukuksuzlukla doludur. Burada olan da budur. Yaşanan
olağanüstü bir durum değildir. Faşizmin hukukunda gayet olağandır.
Faşizmin doğasına uygundur.

Sonuç olarak;
1- AYM kararı ve karar sonrasında
yaşanan gelişmeler Türkiye’nin “demokratik bir hukuk devleti” değil
faşizmle yönetilen bir ülke olduğunu,
hukukunun buna göre şekillendiğini,
yargısının buna göre işlediğini bir
kez daha göstermiştir.
2- Türkiye’de mevcut hukuk faşizmin hukukudur. Faşizmin hukuku,
hukuksuzluktur.
3- Faşizmin, çıkarları neyi gerektiriyorsa hukuku ona uydurur, bunun da yetmediği yerde hiçbir hukuk
kuralı tanımaz, hiçbir yasaya, kurala
uymaz.
4- Cumhurbaşkanı’ndan başbakana,
bakanlardan milletvekillerine kadar
iktidardakiler ve onların memurları
hakim ve savcılar işlerine gelmeyen,
çıkarlarına uymayan hukuk kurallarını,
mahkeme kararlarını tanımıyor, bunlara
uymuyorsa bizim de tanımamız, bunlara uymamız için hiçbir neden yoktur.
5- Hukukun ve adaletin olmadığı
bir ülkede faşizme ve faşizmin hukukuna
karşı direnmek en meşru haktır.

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN

İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
--Üretim ilişkilerinin niteliğinin değişmesi demek
kapitalist sistemin yok olması demektir. Bu yok
oluş da sınıfsal temelde verilen mücadeleden
geçer. Bu mücadele yürütülürken elbette üst
yapı kurumlarından da yararlanılır. Çünkü üst
yapı kurumları son kertede alt yapıya bağlı olmakla birlikte belirli koşullarda altyapıdaki değişmeleri hızlandırır ya da yavaşlatır. Hukuk
da bunlardan bir tanesidir. Kapitalist sistemin
çürümüşlüğünü, adaletlizliğini hukuk alanında
verdiğimiz mücadele ile gösterebiliriz. Bu anlamda
hukuk, sınıfsal mücadelenin bir aracıdır. Burjuvazi gericileştikçe hukuk, o noktada çok daha
önemli bir mücadele mevzisi haline gelir."
I- Sorun: “Egemen sınıfın iradesini yansıtan” hukuk
ezilenler için bir mücadele zemini ya da aracı olabilir
mi?

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

DEVRİMCİ BAKIŞ: Evet, olabilir. Hukuk, sınıflar
mücadelesindeki güçler dengesinden doğrudan ve hızla
etkilenebilen ve bu anlamda hızla değişebilin bir özelliğe
sahiptir. Yani hukuk özünde egemen sınıfın iradesi
olmakla birlikte, sınıflar mücadelesindeki güçler dengesine
veya egemen sınıfın bileşenleri arasındaki çıkar kavgalarının niteliğine ve şiddetine göre değişik görünümler
alabilir, görece olumlu, ileri bir nitelik taşıyabilir. Ama
ne olursa olsun, ne kadar ileri görünürse görünsün
burjuva hukukunun sınıfsal -burjuvazinin çıkarlarını
ifade eden- niteliği değişmez.
Çözüm: Hukukun bizim yani halkın çıkarlarını korumak için değil sömürü, açlık, yoksulluk, zulüm
üreten bu düzeni korumak, bu düzenin böyle devam
etmesini sağlamak için olduğunu, bu düzenin hukukunun bize adaleti veremeyeceğini, adaletin halkın ellerinde olduğunu halka pratik içinde, mücadele ile
göstermeliyiz. “Adalet istiyoruz” sloganımız da buna
hizmet etmelidir...
--- "Devlet, ancak zorlandığı takdirde, mülksüzler

adına, mülk sahiplerine karşı harekete geçer. Şu
veya bu çatışma noktasında boyun eğmek zorunda
kalır, çünkü işçi sınıfından gelen baskı o denli
büyüktür ki, ödün vermek zorunludur; yoksa
"yasa ve düzen" tehlikeye girdiği gibi, daha da
kötüsü (egemen sınıf acısından daha kötüsü),
devrim bile olabilir. Ama unutulmaması gereken
önemli nokta sudur: böyle dönemlerde elde edilen
bütün ödünler, mevcut mülkiyet ilişkileri sınırları
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içerisindedir. Kapitalist sistemin ana çerçevesi,
hiç dokunulmadan öylece durur. Ödünler her zaman bu çerçeve içinde verilmektedir. Egemen
sınıfın amacı, bütünü kurtarmak için bir noktada
boyun eğmektir. " (Leo Huberman Sosyalizmin
Alfabesi, Sol Yay. S. 29)
II- Sorun: Hukuk yoluyla, çeşitli kazanımlar elde edilerek, küçük küçük değişikliklerle-reformlarla sistem
değiştirilebilir mi? Ezilenlerin kurtuluşu bu yolla sağlanabilir mi?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, sağlanamaz. Her hukuk
sınıfsal bir nitelik taşır. Sınıfsal nitelik taşıdığı için de
asıl olarak egemen sınıfın koruyuculuğunu yapar. Sınıf
mücadelesinin şiddeti, emekçi sınıfın mücadelesinin
boyutu ve geldiği aşama nedeniyle, egemen sınıf emekçi
sınıf lehine değişiklikler yapabilir, ödün verebilir, geri
adımlar atabilir. Burada amaç, emekçi halkların hak taleplerinin düzen değişikliği, yani devrim noktasına ulaşmasını engellemektir. Sonuç olarak; mücadele ile hukuki
kazanımlar elde edilebilir ama bu kazanımların sınırını
belirleyen de yine egemen sınıftır, burjuvazidir. Bu
nedenle hukuk yoluyla sistemde köklü bir değişim sağlanamaz.

--- “Her hukuk, aynı ölçeğin, gerçekte aynı olmayan, farklı olan çeşitli bireylere uygulanması
anlamına gelir; bu yüzden "eşit hak" eşitliğin
çiğnenmesi ve bir adaletsizliktir. (Lenin, Devlet
ve Devrim)”
III- Sorun: Eşitlik ve adalet aynı şey midir? Herkese
eşit davranmak adaletli olmak mıdır?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, değildir. Eşitlik, ancak
bütün koşulları bakımından aralarında hiçbir ayrım bulunmayan, aynı koşullara sahip olanlara eşit davranılırsa
adaletli bir durum yaratabilir. Bu ise pek mümkün
değildir. Hele kapitalist sistemde bunun olanağı yoktur.
Yani “herkese eşit davranma” şeklindeki “saf eşitlik”
fikri ne gerçekte eşitliktir ne de adalet... Çünkü eşitlik
ve adalet arasında görecelilik durumu söz konusudur.
Eşitliğin adalet olup olmadığı sonucuna ancak karşılaştırma yoluyla varılabilir.
Çözüm: Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere... Aynılara
aynı, ayrılara ayrı davranmak. Adalet ancak bu şekilde
sağlanabilir.
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
DEVRİMCİLİK ZORUNLULUKTUR
* Isparta Dağcılıkta ünlü bir dağımızı
mermer çıkartacağız diye tonunu 100
dolardan satıyorlar. Dağlara, tepelere
sıra geldi. Kendi babalarının malı,
vatan hainliğidir ve suçu ölümdür.
Vatan hainlerinden hesap sormak için
devrimcilik yapmalıyız.
* Bir işçi kendini yaktı meclis önünde, bir işçi
Adapazarı’nda üstü çıplak bir şekilde geçinemiyoruz
diye yürüdü. Halk isyan noktasına geldi, bunaldı iyice
insanlar. Halkın isyanını devrime dönüştürmek için
devrimcilik yapmalıyız.

DEVRİMİN, DEVRİMCİLİĞİN
İDEOLOJİK GÜCÜ ÜZERİNE
1- Onlar yalanlardan güç alırlar, yalanlara
sığınırlar... Bizim gerçeklerimiz vardır.
Ve gerçeği hiçbir güç yenemez, hiçbir
yalan gerçeği gizleyemez. Gerçek er geç
kendini dayatır.
2- Onların baskı ve terörü var. Bizim
yenilmez irademiz, inancımız, haklılık ve meşruluğumuz var. Devrimci irade bütün iradelerden güçlüdür ve yenilmez.
3- Onların OHALİ var. Bizim NUSE’miz var.
4- Onlar tek başlarına bir hiçtir. Biz tek başımıza
da kalsak faşizmin binlerine, onbinlerine,
onca teknik üstünlüğüne meydan okuruz.
5- Onların konser yasakları var. Bizimse bunun
karşısında zafer işaretleriyle umut dolu gülen,
türkülerimizi dilden dile dolaştıran halkımız
var.
6- Onların bir türküleri, müzikleri dahi yok.
Bizim yüreklere, beyinlere işleyen türkülerimiz
var.
7- Onlar öldürmekle yok edeceklerini sanarlar.
Ama biz öldükçe çoğalırız. Ölümlerimiz meydan
okumadır, geride kalanlara umut ve inanç
kaynağıdır.
8- Onlar yaptıklarını savunamazlar. Mutlaka
yalan ve demagojiye sığınırlar.
Biz yaptığımız her şeyi açıkça savunuruz.
9- Onların tv’leri, dünyayı saran internet ağları,
medyaları var. Bizim halkın matbaaları dediğimiz duvarlarımız var.
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Gazi’den
Soysuz’a Cevap
Soysuz Süleyman “uyuşturucu
satıcılarının bacaklarını kırın” talimatı
verdi polisine.

 Bizler halk olarak bu talimatın
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Yürüyüş
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ne kadar yalan ve demagojiden ibaret
olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Çünkü
uyuşturucunun en fazla can yaktığı
yoksul mahallelerinden biri olan Gazi
Mahallesi’nde oturuyoruz. Bırakın
AKP’nin polisinin uyuşturucu ile
mücadelesini, bırakın satıcılara karşı
önlem alınmasını, bu mahallede uyuşturucu satıcılarının polis eskortuyla
halkın elinden nasıl kaçırıldığını
en iyi bilenleriz.



Uyuşturucu maddelerinin her
çeşidi, şehrin hemen her köşesinde,
peynir ekmek gibi satılmaktadır. Bu
maddelerle milyonlarca ailenin ocağına ateş düşmüştür. Genç yaşta oğullarını kızlarını eşlerini kaybeden binlerce insan var. Bizzat Süleyman
Soylu’nun da itiraf ettiği gibi, özellikle
AKP’nin işbaşına gelmesinden bugüne, uyuşturucu kullanımı ve uyuş-

turucudan ölümler artmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun
(TUİK) 2016 yılı istatistiki bilgilerine
göre; AKP döneminde uyuşturucu
bağımlılığı yüzde 678 arttı.
AKP, uyuşturucuyu yaygınlaştırdı; devrimciler, bataklıkla savaşıyor: Bir de halkı uyuşturmak için,
halkın hayatına sokulan bu bataklığa
karşı savaşan devrimciler var. Yıllardır
yozlaşmaya, uyuşturucuya, fuhuşa
karşı mücadele veren, kampanyalar
düzenleyen, bu mücadele nedeniyle
AKP faşizmi tarafından tutuklanan,
bu mücadelede faşist mafya çetelerine
karşı şehitler veren Halk Cepheliler
var.
Bu mücadelede canını veren Hasan Ferit Gedikler, Birol Karasular,
Esat Atmacalar var.
Hasan Ferit Gedik, İstanbul Gülsuyu’nda, polisin özel olarak eğittiği
ve himaye ettiği uyuşturucu çeteleri
tarafından katledildi.
Eğer bir mahallede, bir sokakta
veya bir okulun çevresinde uyuşturucu çeteleri cirit atıyorsa, torbacılar

Pratiğimiz: Bildiri Kuşlama
Bildiri,
bir düşünceyi açıklamaktır.
Bir gerçeği açıklamaktır. Bir
çağrıyı duyurmaktır.
KAMPANYA BİLDİRİLERİ‐
MİZDE, AKP faşizminin sal‐
dırısını açıklıyoruz. Düşün‐
celerimizden, mücadelemiz‐
den vazgeçmeyeceğimizi
açıklıyoruz. Direniş ve mü‐
cadeleye çağırıyoruz.
BİLDİRİ VE KUŞLAMA, BİZ
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VARIZ DEMEKTİR. BİZ BU‐
RADAYIZ DEMEKTİR. DÜŞ‐
MANIN SALDIRILARINA Dİ‐
RENİYORUZ DEMEKTİR.
Bildirilerimiz ve kuşlama‐
larımız bu nedenle, ne kadar
çok yere, ne kadar çok kişiye
ulaşırsa, o kadar iyi.
Bir kere dağıttık tamam
demeden; daha çok bildiri,
daha çok kuşlama dağıtmayı
hedefleyebilmeliyiz.

cirit atıyorsa, bilinki polis onların
korumalığını yapıyordur.
Soysuz Süleyman’a soruyoruz:
Uyuşturucuya karşı mücadele eden
Hasan Ferit Gedik, sizin iktidarda
olduğunuz AKP döneminde, çeteler
tarafından katledildi. Neden o zaman
iktidarınız bu çetecilerin ayaklarını
kırmadı? Polisinize yakalayın, tutun
diye neden talimatlar yağdırmadınız?

 Biz halk olarak neden talimat
yağdırmadığınızı iyi biliyoruz. Örneğin Gazi halkı, tüm baskılarınıza,
saldırılarınıza karşı bir türlü bitiremediğiniz, boyun eğdiremediğiniz
bir halktır.
Bu nedenle, Gazi halkına kurşun
sıkan bir uyuşturucu çetesi varsa,
biliriz ki, bırakın onların bacaklarını
kurmayı, onların eline silahı veren,
onları koruyan polistir. Onlar, sizin
talimatınız ve yönlendirmenizle giriyorlar mahallelerimize.


Bu halk her türlü saldırınıza
karşı mücadele etti. Siz tomalarınızla,
akreplerinizle, binlerce polisinizle
geldiniz; biz de halk olarak taşımızla,
sopamızla, barikatlarımızla karşınıza
dikildik.
Siz kendiniz gibi halkı da soysuzlaştırmak istediniz. Esrarı, eroini,
bonzaiyi, çeşit çeşit hapları soktunuz
mahallelerimize; gençler rahat ulaşabilsin diye, çeteleri teşvik ettiniz.
Yoksul mahallelerde hiç de küçümsenmeyecek sayıda genç o bataklığa
sürüklendi.
Biz ne yaptık? Biz bu silahınıza,
bu saldırınıza karşı, bataklık tüm
mahalleyi, tüm gençlerimizi yutmasın
diye, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni kurduk.
Sizin düzeniniz çocuklarımızı,
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gençlerimizi çürütüyor; bizim uyuşturucuyla savaş merkezlerimiz, onları
bataklıktan çıkarıp yeniden ayağa
kaldırıyor.
Halk meclislerimiz, sizin bencil,
bireyci düzeninize karşı kolektivizmi
savunuyor. Sizin düzeniniz çürütüyor,
bizim paylaşmayı, dayanışmayı esas
alan kurumlarımız, sizin kirlettiğiniz
çürüttüğünüz ne varsa temizliyor.
Tıpkı, artık iyice yerleşmiş olan sloganımızda belirtildiği gibi: DÜZEN
ÇÜRÜTÜR DEVRİM YAŞATIR.

 Hani hatırlar mısınız Nokta Dergisi’nin kapağında bir slogan vardı.
Aynen şöyleydi: 'BU CEPHE BAŞKA CEPHE'.
İşte o haberin yayınlandığı dönemde de, biz yine pezevenklere,
uyuşturucu satıcılarına, çetelere, hırsızlara karşı mücadele ederken, devletiniz bu saydıklarımızı koruyup
kolluyordu...
 Şimdi de değişen bir durum yok.
O dönemde de biz Cepheliler’e saldırıyordunuz, tutukluyordunuz. Şimdi
de OHAL ve KHK’larınızla yüzlerce
devrimciyi tutukladınız. Halkın emeğiyle, dişiyle, tırnağıyla yaptığı Halk
Meclisi’nin yerini, bir gecede yıktınız.
Yine aynı gece Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ni işgal edip, özel harekat

HAYATI
ÖRGÜTLEYELİM!
her yerde
Sorun çözme
komiteleri,
Tutsakları
sahiplenme
komiteleri
KURALIM

karakoluna çevirdiniz.
O Uyuşturucuyla Savaş
Merkezi’nde 400’ü aşkın gencimiz tedavi
gördü ve sizin polisiniz,
orayı işgal ederek, orada tedavi görebilecek
daha yüzlerce, binlerce
gencin, uyuşturucu bağımlılığının devam etmesine sebep oldunuz.
Uyuşturucuyla Savaş
Halkımız!
Merkezini işgal edip kapaBugün mahallelerimizi
tarak mı uyuşturucuyla müsavunma günüdür.
cadele edeceksiniz?
Gençlerimizi, çocuklarımızı
Bu işgalciliğiniz, halktan
korkunuzun ne boyutlara gelfaşist terörden ve uyuşturucu
diğinin en açık göstergesidir.
teröründen korumak için
Halktan, halkın örgütlü
mücadele günüdür. AKP
gücünden korkuyorsunuz. Bu
faşizmi tarafından tutuklanan
yüzden mahallelerimizdeki
özgür tutsakları sahiplenme
çeteleri koruyup kolluyorsunuz. Bu yüzden mahallelerde
günüdür.
uyuşturucu satışını, fuhuşu,
çeteleriniz aracılığıyla TEŞsiz devrimcilere ait evleri, kurumları
VİK ediyorsunuz.
basarken, “uyuşturucu baronları”
DEVLET MAFYA ilişkisini en
AKP iktidarında en güvenli, en
iyi siz bilirsiniz. Sizin iktidarınız dörahat günlerini yaşamaya devam
neminde sümüklü Sedat Pekerler,
ediyor.
yine sizin talimatlarınızla serbest
bırakıldı.
Sadece bu tablo bile, Soysuz Süleymanlar’ın uyuşturucuyla mücadele
Bu yüzden siz soysuzlar bırakın
uyuşturucuyla mücadeleyi, bırakın
sözlerinin nasıl büyük bir yalan oltorbacıları önlemeyi, siz ancak poliduğunu göstermeye yeter.
sinize devrimcileri sokak ortalarında
Saldırılara devam edebilirsiniz.
kaçırmalarının, evlerinde katletmeHalkı bitiremezsiniz.
lerinin talimatlarını verirsiniz. Bir
gecede onlarca, yüzlerce evin basılSiz korkunuzu bastırmak için
masının, kapılarının kırılmasının taCepheliler’ e saldırmaya, etkisizleşlimatlarını verirsiniz.
tirmeye devam edebilirsiniz.
Sizin devletinizin talimatıyla, bir
Biz ise uyuşturucuya karşı mükaç ay içersinde 130’a yakın Halk
cadelemizi sürdüreceğiz... Halkımızı
Cepheli, sokaklardan, evlerinden,
Halk Meclisi’nde birleştirme ısrarıişyerlerinden kaçırıldı. İşkencelerden
mızı sürdüreceğiz. Korkularınızı bügeçirilerek tutuklandı. Bir gün Okyütmeye devam edeceğiz.
meydanı’nda, bir gün Gazi’de, bir
Gün AKP faşizmine ve onun besgün Küçükarmutlu’da saldırılarınızı
lemesi çetecilerine, uyuşturucu satısürdürüyorsunuz.
cılarına karşı birleşip mücadele etme
Siz devrimcilerin peşindeyken,
günüdür.
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Yürüyüş
21 Ocak
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Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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GECEKONDULARDAN
GÖKDELENLERE UYARI:
“Armutlu Bizimdir”

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

AKP faşizmi, halka hayatın her alanında saldırıyor. Küçükarmutlu halkı
faşizmin baskılarına karşı her dönemde
direnmiş, yıkım ve işgal saldırılarına
karşı yoksul gecekondu mahalleleri
arasında direnişin sembolü olmuştur.
Küçükarmutlu halkı bugün de haklılığını ve meşruluğunu haykırmaya
devam etmektedir. Mahkeme salonlarından, adliye önlerinden, barikatların
ardına kadar yükselen bu ses, yoksul
halkın hak, ekmek ve emek mücadelesidir.
Küçükarmutlu’nun kentsel dönüşüm
adı altında hedefe konulmasının üç
amacı var:
Bir: Küçükarmutlu üzerinden rant
elde edilmesi. İki: Devrimcilerin tasfiye
edilmesi. Üç: Halkın örgütlülüğünün
dağıtılması
İmar planları Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldıktan
sonra Küçükarmutlu halkı yüzlerce kişiyle bakanlığın kapısına dayandı ve
bu imar planlarına itiraz ettiler. AKP
faşizmi Armutlu halkının haklarına
karşı kör-sağır-dilsizi oynadı.
AKP’nin saldırıları, OHAL döneminde daha da azgınlaşmış ve halkın
evini, arsasını gasp etmekte daha pervasızlaşmıştır. Küçükarmutlu gibi büyük
rant sağlayacağı bir yerden de hemen

vazgeçmeyecektir. Armutlu sadece
AKP’nin değil, kurulduğundan
beri tüm iktidarlar ve tekeller tarafından işgal edilmek istenen, sürekli
baskının olduğu bir yer olmuştur.
Yıllardır mücadele ile ayakta kaldı,
hala direnmeye devam ediyor ve direnecek. Bu nedenle dilekçelerin reddedileceği belliydi. Dilekçelerin reddedilmesinin hiçbir önemi yok. Küçkarmutlu halkı evlerini yaptığında kimseden
izin almadı. En doğal ve meşru hakları
olan barınma ve yaşama hakları için
gecekondularını yaptılar ve bu mahalleyi
kurdular.
Elbirliği ile Anadolumuzun dayanışma, birlik beraberlik kültürüyle,
komşuluk, yoldaşlık ve örgütlülük bilinciyle, gece gündüz durmadan çalışarak nice emeklerle kurdular mahalleyi.
Yaşamak için buna ihtiyaçları vardı ve
halkların kanını sömürmekten başka
bir şey düşünmeyen bu sistem, halkın
iki göz odasına dahi tahammül edemeyerek defalarca saldırmış ama yıkamamıştır.
Dilekçelerin reddinden sonra Küçükarmutlu halkı 300 kişinin katılımıyla
dava açtı. O büyük adalet saraylarından,
iktidarın mahkemelerinden, AKP’nin
hakimlerinden ya da savcılarından
adalet beklendiğinden değil elbette.
Onların adaletini Dilek’imizin, Yılmaz’
ımızın katillerini ararken gördük.
Katlettikleri en güzel gençlerimizin he-

Karadeniz'de 10 yılda 203
hidroelektrik santralı yapıldı,
143'ü ise yolda...
Ülkeyi böylesine
yağmalayanlar, gecekondu
halkını mı düşünürler?
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sabını sorarken gördük. İşçilerin hak
mücadelesinde, yoksulların ekmek kavgasında gördük. “Adalet mülkün temelidir!” diye boşuna söylenmemiş.
Faşizmin mahkemeleri halka düşmandır.
Halka düşman olandan halkın çıkarı
adına karar verilmesini beklemek saflıktır. Küçükarmutlu halkı faşizmi çok
iyi tanıyor. Yalan vaatlerle, sahte yüzlerle
kandıramazsınız.
Küçükarmutlu haykırıyor: Armutlu
bizimdir, bizim kalacak. Halk haykırıyor; Armutlu’yu yıkamayacaksınız!
Küçükarmutlu bir an geri durmuyor
mücadelede.
Gecekondulardan gökdelenlere bir
uyarıdır bu sloganlar. Çekin o kirli ellerinizi evimizden, ekmeğimizden.
Her saldırıda kana boyandı sokaklarımız.
Fakat bir an düşünmedik geri adım atmayı. Bedeli ölüm olsa dahi. Mahallemiz namusumuzdur, geleceğimizdir.
Değil dokunmanıza yan gözle baktığınızda içimiz yanar. Ama bilin, yüreğimizin yangını sizi de yakar. Daha önce
yaktığımız gibi sokakları, barikatları.
Bizler yaşamak için geldik buralara.
Açtık, yoksulduk diğer halklar gibi.
Hakkımızı aradık işkence gördük, hakkımızı aradık, tutuklandık, hakkımızı
aradık, katledildik. Yine de susmadık,
haykırdık. Direndik. Direndikçe güçlendik, bağlandık, kenetlendik birbirimize. Öfkemiz büyüdükçe düşmana,
sevgimiz büyüdü halkımıza.
Yoksul halkın kaybedecek bir ekmeği var. Ona uzattığınız elleri kıracağız.
Gencecik kızlarımızın, oğullarımızın
kılına gelen zararı misliyle ödeyecektir
halk düşmanları da. Sömürdüğünüz
halkımızın terindedir gücümüz. Terimizi
siler, hesabını sorarız.
Zehir zemberek sözleriniz, ettiğiniz
her kelam yalan ve halka düşmandır.
Evlerimizi bizi düşündüğünüz için yıkacağınız yalanlarına on yaşındaki çocuklar dahi güler. Örgütlü bir halkı aldatamazsınız ve yıldıramazsınız.
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Halk Olarak Örgütlenmekten

VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Meclisler

Tüm bu saldırılar karşısında diyoruz ki; faşizm 80 milyon halkımızı
teslim alamaz.
Oklar bizi hedef alıyor. Çünkü
biz “uzlaşmayız, anlaşmayız, ölürüz
de teslim olmayız, halkı örgütlemekte
kararlıyız” diyoruz. Bizim meclislerimizde vefa var, özveri var, paylaşma
var, dayanışma var diyoruz. Kerbela’dan, Kızıldere’ye asla baş eğmedik
diyoruz.
Halkın tüm ilerici yanlarını alıp,
değer haline getiriyor ve bu değerlere
sahip çıkıyoruz. AKP faşizmi bunu
çok iyi biliyor ve bunun için bize
saldırıyor.
AKP faşizmi, kendisine karşı çıkan herkesi gözaltına alabilir, tutuklayıp katledebilir ama bitiremez. Biz
halkız, milyonlarız. Halk bir deryadır, koskoca bir ummandır. Ne
krallıklar, ne imparatorluklar, ne saltanatlar boğulmuştur halkın coşkun
akan selinde. Faşizm mahallelerimize
saldırıyor diye mücadelemizden vaz
mı geçeceğiz?
4 ay içerisnde 130’ya yakın Halk
Cepheli tutuklandı. 48 yıldır deniyorlar, halkın devrimci mücadelesini
bitirebildiler mi?

Meclis sadece bir dernek değildir.
Halkımızın açtığı her kapı bir meclistir.
Bitiremezler, çünkü her gün yoksul bir ailenin evinde bir bebek
doğuyor. Doğan ve büyüyen her çocuk, yoksulluk içerisinde ezilmeyi
ve öfkeyi öğreniyor. Açlığı, soğuğu
öğreniyor. Dişleri çıkmamışken sütün
değil yavan ekmeğin tadını öğreniyor.
Balın tatlısını değil soğanın acısını
öğreniyor. Bunu katıyor kininin harcına, bununla harlıyor yüreğinin ateşini. İşte faşizmin yaşattığı bu acılar,
bu açlık, yoksulluk bitmedikçe biz
de bitmeyiz.
Tutuklanacağız, yasaklanacağız,
katledileceğiz ama asla bitmeyeceğiz.
Sömürü ve zulmün dünyası var oldukça biz de halk olarak direnişlerimizle, örgütlenmelerimizle var olacağız.

Direnmek, Örgütlü
Olmaktan Geçer
Faşizmin saldırılarına karşı direnmenin, savaşmanın yolu örgütlenmekten geçer.

 Meclislerdeki herkes eşittir. Düzene alternatif örgütlenmeler olduğu için, katılım da
düzen örgütlenmelerine katılımdan farklıdır.
Kayırmacılıkla, hemşericilikle, rüşvetle katılım
olmaz. Temel kıstas, gönüllülüktür.
 Halk Meclisine üye olma, görev alma gönüllülükle olur... Katıldıktan sonra da tüm çalışmalara; görev üstlenme, denetim, kontrol,
çalışma, söz, yetki ve kararda herkes eşittir.
Herkes aynı haklara sahiptir.

Halk meclisleri olarak, halkı bilinçlendirmekten, örgütlemekten bir
an bile vazgeçmeyeceğiz.
“Adam yok”, “kimse gelip gitmiyor” demek, “HALK YOK” DEMEK GİBİDİR.
Halk vardır. Evet, bir çok sorunu,
kaygısı, korkusu, bencilliği ile vardır.
Fakat gelmiyorlar, korkuyorlar, yapmıyorlar diye düşünürsek, halkı örgütlemekten umutsuzluğa kapılırsak,
işte o zaman faşizm kazanır.
Kim kazanacak? Biz mi, faşizm
mi?

Nasıl Yapacağız?
Önce bakacağız: Kimler var? bize
en yakın kim var? Bizi seven, çevremizde olan kim var? Bizimle bir
lokma ekmeğini paylaşan, kapısını
açan, dergimizi alan, derneklerimize
gelen kim var? İki kişi mi, üç mü...
beş mi? Tamam o zaman, onlarla
başlayalım.
Bu iki kişi ya da beş kişi, bir

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
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Atasözü:
Evine kitap doldur,
onlar eve bereket
yağdırır, bu bereket
çocuklarınla
torunlarına dek
uzanır.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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araya gelecek ve bir toplantı yapacağız. Toplantıya başlarken, önce
beynimizi ve bedenimizi inançla,
umutla, coşkuyla dolduracağız.
Faşizmin saldırıları, baskıları bizi
yenemeyecek, bize boyun eğdiremeyecek diye söz vereceğiz kendimize ve birbirimize.
Sonra alacağız elimize kağıdı kalemi, yazacağız. Şurada şu gencimiz
var, burada şu amca, şu teyze oturuyor. Şu sokaktaki ablayı, abiyi unutmayalım. İnanın, bu çalışmayı hangi
mahallede yaparsak yapalım, listemiz
uzayacak da uzayacak.
Sonra ev ziyaretlerine gideceğiz.
Sorunları, sorunlara sunduğumuz çözümleri, AKP faşizmini, yapmak istediklerimizi evlerde anlatacağız.
Faşizmin faşist çeteleri silahlandırdığını anlatacağız. Çeteleri rahat
rahat katliam yapsın diye yasalar çıkarıyor. Halkımızı öncüsüz bırakmak
için Cephelileri tutuklayıp, bizi baskı
altına almaya çalışıyor. Bizi hareketsiz
bırakmaya çalışıyor. Hareket sizsiniz.
Siz sahipleneceksiniz. Bu koşullar

altında sen ne yapabilirsin?
Dergi dağıtabilir misin?
Afiş yapıştırabilir misin?
Evlere bildiri götürebilir
misin?
Tutsaklarla ilgilenecek
komitemizde yer alabilir
misin? Gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak için
meclisimizle çalışabilir misin?
AKP'nin tenekeleri mahallemizde
elini kolunu sallıyarak gezemez, buna
karşı nasıl önlem alacağız? Halkımızla tartışıp çözüm bulacağız.
Uyuşturucu, kumar, fuhuş bizim
mahallelerimize giremez. Giriyorsa
o zaman ne yapacağız, nasıl önleyeceğiz? Herkesin önerilerini bulup
yöntem geliştireceğiz.
Komşularına gidip bunları anlatabilir misin? Ya da ne yapabilirsin?
Biliyoruz ki, herkesin yapabileceği
bir şey var.

Gidersek Geleceklerdir
Anlatırsak Yapacaklardır!
Anlatacağız çalışan biz, çalan onlar. Bir fabrikada çalışan işçileri
düşünelim. Makinenin şalterini
açınca, kayış, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan koparıyor işçinin kolunu. İskeleden düşen işçi can çekişirken
nereli olduğunun ne önemi var?
Madende grizu işçileri hangi
mezhepden olduğuna göre ayrılmıyor.
Ama bütün bunlarda hangi

sınıftan olduğu belirleyici.
Halkımıza bu gerçekle gidip, Kürt,
Türk, Arap, Laz, Çerkez, Boşnak,
Alevi, Sünni, her milliyetten ve her
inançtan halkımızı birleştirmeyi hedefleyeceğiz.
Halkımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Fikirlerini, önerilerini alacağız.
Halkımız konuşurken lafını kesmeyecek, can kulağıyla dinleyeceğiz.
Anlatırken sade, yalın, lafı dolandırmadan anlatacağız. Ne söylüyorlar,
ne istiyorlar, ne yapabilirler iyice
öğrenip düşüneceğiz.
Halk meclisleri çalışanları olarak
yapacağımız çalışmada bunları esas
alarak çalışırsak, halkı meclislerde
birleştirebiliriz.
Biz gidip anlatırsak, geleceklerdir.
Biz somut çözümler, somut alternatifler
sunarsak, geleceklerdir. Tutsakların
neden tutuklandığını, AKP'nin politikalarını kavratabilirsek, geleceklerdir.
Mahallemizi, kendi varlıklarını,
kendi geleceklerini, kendi çocuklarını
sahipleneceklerdir.
Yeter ki halkımızın kapısını çalalım.

Halkın Sorunlarını
Halk Meclisleri Çözer
Okmeydanı Halk Meclisi Çözüm Komitesi düzenin mahkemelerine taşınması halinde yıllarca
sürmesi aşikâr sürecek sorunları kısa sürelerde
çözümlemeye devam ediyor. 1 Aralık 2017 ile 1
Ocak 2018 tarihleri arasında mahallemiz insanlarımızın çözüm komitemize başvurmasıyla toplam
üç sorun kısa sürelerde tarafların da azami ölçüde
rızası alınarak çözüme kavuşturulmuştur.
Halkın Sorunları Düzenin Mahkemelerinde Değil, Halk Meclislerinde Çözülür!
OKMEYDANI HALK MECLİSLERİ
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GÜNDÜZ KÜLAHLI
GECE SİLAHLI
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
“Gündüz külahlı, gece silahlı” kavramı, en eski ve en
isabetli milis tanımlarından biridir.
Düşmanı çaresiz kılan, halkın milislerinin, sıradan
halktan insanlardan oluşmasıdır. Halkın milisleri eylemlerini
yaparlar ve sır olurlar, efsane gibi adları dolaşır. En
büyük güçleri de budur.
Oligarşinin polisinin, askerinin bütün askeri gücüne
rağmen mahallelerimizde ürkek ürkek gezmeleri bundandır.
Bakmayın onların kabadayılanmalarına. Korku tüm hücrelerini sarmıştır.
Halk Milisleri kaç kişiden oluşuyor? Eylemlere bakıldığında, üç beş kişi bir araya gelip düşmana vuruyor. Ama üç
beş kişiden oluşmuyor halk milisleri. Çünkü halkın milisleri
olarak, hiçbir ordunun elinde olmayan imkanlara sahibiz.
Kapısını açan mahalle halkı milis örgütlenmemizin isimsiz
üyesidir. Tenekelerin nereden gelip nereye gittiğini bildiren
çocuklar milislerin gözü kulağıdır. Esnafı tehdit eden polise,
"sen kimliğini göster! Ben dükkanımdayım sen dışarıdan
geldin..." diyerek kimlik göstermeyen, tepki gösteren kadın
esnaf, milisin dilidir.
Biz binlerce, onbinlerce işinde gücünde halkımızın gücünü
örgütleyeceğiz. Ekmek almaya gider gibi, yüzünü yıkamaya
gider gibi mahallemizi savunmaya gelecek halkın milisleri.
Mahallemize saldırmaya kalkan halk düşmanları, kimin nereden geldiğini, nereden vurduğunu bile göremeyecek.
Halkın milislerini bunu sağlayıncaya kadar yaygınlaştıracağız.

Öfke Büyüyor; Milis, Öfkenin
Akacağı Yataklardan Biridir
Şahanlar, şehitlerimizin
size diyecekleri var:

Ahmet İbili:
“Nasıl ki; bugüne kadar en küçük şeyi bile
bedel ödeyerek zorla koparıp aldıysak,
bundan sonra da öyle olacaktır.”
“Elbirliğiyle bu süreçten de başımız
dik, alnımız ak çıkacağız.”

Halkımızın kapısını çalalım, öfkesini düşmana yönlendirelim. Örgütleyelim. Bir arkadaşımızın gözlemini aktarıyoruz.
Bizim mahallelerimizin durumunu çok güzel ifade etmiş;
"Mahalle patladı patlıyacak gibi. Sürekli abluka
halinden sıkılıyorlar. Sürekli, tutuklanan devrimcileri
anarak başlıyor sohbetler. Duvar yazılamalarına bile o
kadar alışmışlar ki silindikçe üzülüyorlar.”
Başka bir anlatım: “Bir akrabamıza gittik geçen gün,
‘Devrimciler gelsin, Ver kocanı-oğlunu eğitelim desin
veririm. Ordularımızı biz de yetiştirelim.' diyor. Esnaf da
aynı şekilde bezmiş, bir kıvılcım bekliyor."
Bu kıvılcımı halk düşmanları da görüyor, korkuları
bundandır. Halka karşı düşman bir iktidar, işgalci ordu
gibi mahalleyi tenekeleriyle kuşatırsa, halkı her gün taciz
ederse, halkın içinde öfke birikecektir.
İşinde gücünde olan, hayatın içinde olan halk, düşmanın
hiç ummadığı yerde, hiç ummadığı zaman hesap soracaktır.
Tırnağına kadar silahlı adamlar köşe başlarını tutmuş,
işine gücüne giden ve etliye sütlüye karışmayan halkın
karşısında kendini güçlü görür.
Mahmur gözlerle işine giden Gazi'li kadından korkarlar.
Çalıştıkları atölyelerde, inşaatlarda yorgunluktan soluksuz
bırakılmış Okmeydanı’nın gençlerinden korkarlar.
Yoksul mahallelerin bakışları öfke dolu halkı, gençliği
önlerinden geçerken, o haki elbiselerin içindeki beden,
kar maskelerinin arkasındaki göz, otomatik silahın tetiğine
basmaya hazır duran parmak, titrer...
Çünkü Gazili kadın gece kabus olur, Okmeydanılı
genç şahan olur. Belki şu gelen çocuk, belki şu ihtiyar...
hangisi silahlı, hangisi sapanlı, hangisi molotoflu... bilemez.
Bilememenin korkusu sarar hepsini.
- Devletin resmi katilleri, çetecileri özel kamplarda
yetiştiriliyor. Halkın Milisleri kendi mahallesinin her
santimini biliyor.
- Halk düşmanları tepeden tırnağa silahlı-zırhlıdır.
Hal böyleyken her zaman açık hedeftirler, korkuları bundandır. Halk milislerinin elinde en ilkel silahlar olur.
Geceleyin şahan, gündüzleyin sır olur görünmez, sayısı
bilinmez bir ordudur.
- Halk düşmanları para için, bencilce çıkarları için
silah kuşanır. Halkın milisleri gündüz işine gider, gece
maskeyi takar, mahallenin onuru, namusu, geleceği için
halk düşmanlarından hesap sorar.
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Legal İllegal
Yasal Yasadışı
Silahlı Silahsız
Kavgamız Sürer

Her şart altında örgütlenmenin ve mücadelenin

BİR YOLU VAR
YAŞADIKLARI DÖNEMİN

DEVRİMCİLERİ;

FAŞİZM
BİZE
ENGEL
OLAMAZ!
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Bu köşede dünya halklarının
yüzlerce yıllık mücadele deneylerinden özellikle bugüne
ışık tutacak olan deneyimleri
paylaşacağız. Gizlilik koşullarında mücadele, kitle çalışması,
kuryeler ve haberleşme...
Engellere rağmen kitlelere
ulaşmanın sayısız yolunu aktarmaya çalışacağız burada.
Görülecektir ki, "aklın yolu
birdir". Sınıflar mücadelesinin
ihtiyaçları birdir. Örgütlenme
ve gizli çalışma ihtiyacı olan
her yerde, benzer yöntemler ve
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Bize ne kadar çok benzediklerini göreceğiz.
Çünkü sınıflar mücadelesinin özü, esası bin yıllardır aynı.
Sömürenler, sömürülenlerin
örgütlenmesini, düşüncelerini
yaymasını engellemek için her
yola başvururken, ezilenler de,
tüm yaratıcılıklarını, hünerlerini, halk olarak güçlerini, avantajlarını kullanarak, bu engelleri aşıyorlar. Bu yöntemler,
halkların zenginliğidir.
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KARMATİLER
Karmatiler yaşadıkları dönemin en devrimci topluluğu idi. Abbasiler’ e karşı amansız
bir savaş sürdürdüler.
Abbasiler; zalim bir
yönetim sergileyen ve
birçok katliam gerçekleştiren, zulüm uygulamadaki maharetleriyle tanınan Emeviler'in yerine kurulan
bir imparatorluktu. Abbasiler dönemlerinin en baskıcı, en zulüm uygulayan
devletlerinden biriydiler. 750-1258
yıllarında hüküm sürdüler. Başkentleri
Bağdat idi.
Abbasilerin zulmüne karşı en
amansız savaşları sürdüren Karmatiler
oldu.
Karmatiler, yoksul bir köylü olan
Hamdan Karmati (el Qarmati) önderliğinde Abbasi saltanatına karşı
ayaklandılar. Çeşitli bölgelerde "kurtarılmış bölgeler" oluşturup, kendi
iktidarlarını kurdular. Karmatiler'in
devletleri ve direnişleri, yaklaşık 150
yıl sürdü.
Karmatilerin savaşçılıkları bilinçli
bir örgütlülüğe dayanıyordu. Gerilla
savaşı taktikleri geliştirmişlerdi. Karmatiler çok okuyorlardı. Yönetim kademelerinde bulunanlar hem siyaseti
öğrenmek hem de kendilerini askeri
alanda geliştirmek için okuyor, araştırıyorlardı.
Politik ve askeri yanlarını birlikte
geliştirme konusunda usta idiler. Örgütçüydüler.
Düşmanın amansız saldırılarına
karşı illegaliteyi (gizliliği) günün koşullarında çok iyi uyguluyorlardı.
Düşmanlarına darbeler vurma konusundaki yöntemleri ustacaydı. Düşman

saldırılarını da ustaca bertaraf etmesini
biliyorlardı.
Karmatiler hayal ettikleri devletlerini kurup yaklaşık 150 yıl kadar
yaşattılar.
Karmatileri biraz yakından tanımakta yarar var. Bu yazımızda Karmatilerin askeri yönlerini vermeye
çalışacağız:

Karmatilerin
Askeri Taktikleri
Karmatilerin askeri taktikleri: Vurkaç ve şaşırt üzerinedir.
Karmatiler silahlanıp savaşıyorlardı. Silahlanmalarındaki amaç;
Despotik bir yönetim olan Abbasi
yönetimini devirip, istedikleri, hayal
ettikleri "komünal eşitlikçi toplumu"
kurmaktı.
"Özellikle savaşçı Bedevi kabileleri, ordudan firar eden askerler, zenci
ayaklanmasına katılan kölelerle köylüler ve şehirlerdeki vurucu birliklerden (Ayyarun ve Şuttar) yararlanıldı.
Aralıklarla uzun süren ayaklanma sürecinde, bizzat 'kurtarılmış bölgeler'
diyebileceğimiz diyarlarda iktidar kuruldu. Örneğin, Kûfe’nin Sevad bölgesi; Bahıcyn-Basra arasındaki mıntıka; Yemen’de Aden-Muzeyhira-Sana
arasındaki dağlık bölge; Tunus-Fas
diyarındaki Mehdiye şehri vs. Karmatiler’ in 'kurtarılmış bölgeleri' sayılırdı. Buralarda hem tasarlanan toplum düzeni uygulamaya geçiriliyor,
hem cephe gerisi için hazırlık yapılıyor, hem de savaşçı yetiştiriliyordu.
Ebu Said el Cennabi’nin, savaşta yendiği toplulukların küçük çocuklarını
yanına alarak, ideolojik ve askeri eğitimden geçirdiği; adeta eski Ispartalı
çocukların yetiştirilmesine benzer bir

TÜM EMPERYALİSTLER, SIRTLAN VE ÇAKAL SÜRÜSÜDÜR

yöntem uyguladığı rivayet edilir."

Karmatiler; Siyasi, Askeri,
İdeolojik Olarak
Yetkindiler
Karmati önderlerinin hemen hepsi,
siyasal, askeri ve ideolojik bakımdan
iyi yetiştirildiklerinden, ayaklanmanın
doğal önderi ve bölgesel düzeyde başkomutanı konumundaydılar. Savaş
tekniklerini iyi bellemişlerdi. Bir köylü
ve kabile ayaklanması gibi görünmesine rağmen, Karmatiler’in, günümüz
deyimiyle “gerilla savaşı” taktiği izledikleri söylenebilir. Vur-kaç taktiği,
özellikle Abbasilerin askeri bakımdan
üstün oldukları Irak topraklarında
sıkça başvurulan savaş tekniklerinden
biriydi. Zikreveyh bin Mihreveyh,
Ebu Said el Cennabi, Ebu Tahir Süleyman gibi savaşçı önderler; adeta
Karmatiler bir savaş sürdürüyorlardı.
Bu savaşta düşman darbelerini etkisiz
kılmak için illegaliteye önem vermişlerdi.
Dolayısıyla bunun bir gereği olarak haberleşme konusunda da buna uygun
yöntemler geliştirmişlerdi. Bunun bir
örneğini aşağıda okuyalım:

KARMATİLER VE ŞİFRELEME
Karmatilerin aralarındaki yazışmaları,
haberleşme yöntemleri ve harekete
katılanların kod adlarının hemen tümü
şifreliydi. Arapça’da “cifr” ilmi denilen,
günümüzde sayılarla kodlama ve şifreleme adı verilen bir yöntem kullanılırdı. Her harf, kelime veya cümlenin
karşılığında belli bir sayı bulunmuştu.
Böylece, iletişim sağlanırken sır saklanmış oluyor; ilgiliden başkası bunu
bilemiyor veya düşmanın eline geçse
de pek bir şey anlaşılmıyordu. Örneğin,
Gizli İmam olup hareketin liderliğini
yapan Abdullah bin Muhammed’in
şifresi şöyleydi:
Ayn+B+D
Elif+L+L+He
B+N
M+Ha+M+D = Abdullah bin Muhammed 7+2+4 1+3+3+5 2+5 4+8+4+4
= Abdullah bin Muhammedri?

Abbasi sultanlarının korkulu rüyası
haline gelmişlerdi. Küfe, Basra, Bağdat,
Rusafe, Katif, Şam, Mekke vs. bu
gerilla baskınlarından şaşkına dönmüştü. 1000-2000 kadar bir çevik süvari
birliği, aniden ortaya çıkıyor; hedeflediği şehrin garnizonunu kuşatıp askerleri tasfiye ediyor; kentte birkaç
saat kaldıktan sonra çekip gidebiliyordu. Baskınlar yüzünden Abbasi
halifeleri, Bağdat’ın yanı sıra dört ayrı
kent daha kurup bunları başşehir ilan
etmişlerdi. Ayaklanmaların seyrine
göre, başşehirleri dolaşıp duruyorlardı
korkak Abbasi sultanları.
Karmatilerin sadece “vur-kaç”
taktikleriyle yetindiklerini söylemek
haksızlık olur. Onlar çok iyi mevzi
savunmacısıydılar. Mesela, Küfe yakınlarında “Mehabaz” adı verilen
yüksek surlarla çevrili ve etrafında
aşılamayan hendeklerin olduğu bir
“üs” kurarak, Abbasi ordularına karşı
başarılı savunmalar yaptıkları bilinir.
Hareketin Yemen’deki kolu, sarp
dağlardaki sağlam kaleleri “üs” edinerek, sıkıştığında burada başarılı
savunma taktiği izleyebiliyordu.
Gerçekte bir askeri ve siyasi deha
sayılan Ebu Said el Cennabi, Bahreyn’de kendi düzenini kurmadan
önce ve kurduktan sonra, kale kuşatma, gerilla baskını yapma, mevzi
savunma tekniklerinde çok başarılı
olduğunu kanıtladı. El Cennabi’nin,
Lahsa ve Hecer kentlerini hangi kuşatma taktikleriyle aldığı savaş oyunları kayıtlarında mevcuttur. “Alınması
imkansız” denilen kaleleri almakla
ün salmıştır.
Ebu Tahir Süleyman ise, Mekke
baskınlarında ve Hacc kafilelerinin
yolunu kesip, Abbasi askerlerini tasfiye etmede usta bir komutandır.
Ebu Tahir, cephe savaşına gireceği
zaman, adamlarını piyade ve süvari
diye ikiye ayırır; bunları da iki ekibe
ayırarak “nöbetleşe” çatışmaya sürerdi. Böylece dinlenmiş savaşçı,
vargücüyle düşmanına yüklenirdi.

Yorulan ekip ise, geri çekilip yeniden
dinlenmeye alınırdı.
Zikreveyh bin Mihreveyh, “vurkaç” taktiklerini izlemekle birlikte,
esas olarak Şam diyarı gibi düz arazide, Abbasi ordusuyla cephe savaşı
yapmakla ün kazanmıştır.
Karmati savaşçısının temel özelliği; komutanına ve davasına son
derece bağlı olmasıydı. Kararlı, inançlı, azimli bir savaşçı olmanın yanı
sıra, her militan askeri teknikleri iyi
kavramış ve sıkı bir eğitimden geçmişti. Bu yüzden, sayısı 10 ila 30
bin arasında değişebilen düzenli orduya karşı çıkan 2000-3000 kişilik
Karmati birliği, çok kısa zamanda
rakibini bozguna uğratabiliyordu.
Abbasi komutanlarıyla Türk Hassa
Alayları’nın en çok sinirlendikleri
konu da buydu.
Sıkça sorulan soru şuydu: “Nasıl
oluyor da bu bir avuç zındık ve
kefere takımı, Abbasilerin imanlı ordusunu yenebiliyor?” Hatta Abbasi
Halifesi’nin şu sözü ünlüdür: “Lanet
olsun!.. 80 bin kişilik ordum, 2700
kişilik (Ehu Tahir savaşçılar-FB) melunlarla başa çıkamayıp yenilmiş.”
Cevabını iki türlü vermek mümkün. İlki, herkesçe bilinen genel bir
ilkedir: Halktan destek görüyor; iyi
istihbarat alıyor, düşmanın hareketlerini yakından gözleyip, nerede ve
ne zaman vuracaklarını kendileri
tayin edebiliyorlardı. Onlara gelen
istihbaratın kaynakları çeşitliydi. Bölgedeki halktan insanlar, saraydaki
Karmati ajanları, ordu içindeki casusları ve askerler arasında moral
diye bir şey bırakmayan beşinci kol
faaliyetleri vs....
İkinci cevap daha özel ve somuttur: Karmati komutanları, iyi birer
asker ve siyasetçi olmalarının yanı
sıra, astronomi ve büyücülük tekniklerini de belleyen kişilerdi.
(Yukarıdaki anlatımda, Faik Bulut'un İslam Komüncüleri kitabından
yararlanılmıştır.)
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Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 7

Dünyada Savaş Suçlusu Dendiğinde İlk Akla Gelen
İki Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşının
Baş Sorumlusu Alman Emperyalizmidir
Katliamlarla, Savaşlarla, İşkencelerle, Kayıplarla,
Yıkımlarla Dolu Bu Tarih,
Parlak, Yaldızlı Söylemleri Altında Gizlenmektedir

DÜNDEN BUGÜNE
ALMAN EMPERYALİZMİNİN

SUÇ DOSYASI-2
Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Teröre Karşı Olma İnsan
Hakları ve Demokrasi
Götürme Adı Altında
Dünya Halklarına Karşı
İşlenen Suçlar:
Alman emperyalizmi de diğer emperyalistler gibi “teröre karşı olma,
insan haklarını ve demokrasiyi savunma” bahaneleriyle saldırdığı, işgal
ettiği, sömürgeleştirdiği her ülkeye
sadece kan, gözyaşı, işkence, katliam,
açlık, yoksulluk ve yıkımlar götürdü.
Bütün bunlar gözler önünde olmasına
rağmen hala bu yalanlar tekrarlanmaya
ve bunların bahanesiyle halklara saldırmaya devam edilmektedir. Bu anlamda Alman emperyalizminin en büyük
ve en çok suç işlediği alan bu alandır.
Yani dünyanın mazlum halklarına karşı
işlenen suçlardır.
1900’de Çin emperyalist haydutlarca
işgal edildi. Bunlar arasında başta gelenlerden biri de Alman emperyalistleriydi. Alman emperyalizmi her şeyi
Çin’de vahşi katliamlar örgütlemenin
bahanesi yapıyordu. Bu emperyalist işgale karşı Boxer ayaklanması adı ile
anılan Çin halkının ayaklanmasını da
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kanla bastıranların başındaydı. Burada
Kettler isimli bir ırkçı faşistin Çinli
devrimcilerce cezalandırılması bahane
olarak kullanılmıştı.
Irkçılığıyla Çinlilerin derin nefretini
kazanan Kettler, 20 Haziran 1900’de
Çinli devrimcilerce cezalandırılır. Alman emperyalizmi bu olayı, tam bir
şovenist kampanyayla toplumsal histeriye çevirerek, Çin’e yeni birlikler
göndermenin, sömürge alanlarını genişletmek ve ayaklanmayı bastırmanın
bahanesi olarak kullanmak ister. Böylece, 87 bin kişilik emperyalist askeri
gücün 20 bini Almanlardan oluşur.
Wilhelm Çin’e gönderilen askerlere
seslenişinde: “pardon denmeyecek,
hiç kimse tutuklanmayacak. ...böylece
sayenizde 'Alman’ adı Çin'de belleklere
öyle bir kazınacak ki, bir daha hiçbir
Çin'li bir Alman’a yan bakmaya bile
cesaret edemeyecek'‘ diyordu.
Talimatla Çin’e giden ve sürekli
şovenist duyguları tahrik edilen askerler, ''cezalandırma seferleri” adı
verilen operasyonlarda her türlü vahşeti
uyguladılar. “Alman” adı tecavüz,
yağma, katliam, kundaklama ve her
türlü akıl almaz zulümden mutluluk

duyan tipler olarak anılır oldu. On
binlerce Çinli katledildi. Kuzey Çin,
Pekin ve diğer büyük şehirleri kısmen
yıkılarak yağmalandı. Sayısız köy
talan edilerek yıkıldı. Yollar, köprüler,
tren yolları tahrip edildi.
Çin'deki katliamdan bir kaç yıl sonra,
Afrika’da Hererolar’a ve Nambia’nın
diğer halklarına karşı çok daha gaddarcası uygulandı. Alman sömürgeciliği
altında Nambia’da ırkçı bir sistem yerleştirildi. Nambialılar’ın toprakları gasp
edilerek binlerce Alman göçmene peşkeş
çekildi. Barbarlık ve canilik ise hiç
eksik olmadı. Buna karşı ayaklanan
Hererolar ve onları takip eden Namalılar’a Alman sömürgeci ordusu vahşet
uyguladı. Daha sonra oluşacak Naziler’in
ilhamı! buradan aldıkları apaçık ortadadır.
Bu katliamlarda tutukluların topluca kurşuna dizilmesi, yaralıların
toplu katliama uğratılması sıradanlaşır.
En nihayet isyancılar ablukaya alınarak, susuz Omeha çölüne sürülür.
Orada isyancılar tamamen imha edilir.
Katliamdan 80.000 nüfuslu Herero
halkından geriye sadece 15.130 kişi,
20.000 nüfuslu Namalılar’dan ise
9781 kişi kalır. Bu açık bir soykırımdır.
Bununla da bitmez. Tutsak düşen Hererolar zincirlenip, vücuduna 'gh’(''Gefangener Herero''-Tutsak Herero) damgaları vurularak zorla çalışma kamplarına sürülür. Diğer kurtulanlar temerküz kamplarına götürülür. Siyasi
temsilcileri idam edilir. Hererolar’ın
ve Namalar’ın tüm topraklarına el
konulur. (Kaynak: Bülten 1/98, Almanya Komünist Partisi’nin İnşası
İçin Yayın Organı. Ocak-Mart 1998)
1914’te Alman emperyalizminin
çıkardığı 1. Paylaşım savaşında toplam 70 milyon asker karşı karşıya
gelmiştir. İşlenen sayısız suçun yanında, sadece ölü sayısı 10 milyondur. Yaralı ise 20 milyon...
1939’da Başlayan 2. Emperyalist
Paylaşım Savaşının Baş Suçlusu Alman Emperyalizmidir.
Bu savaşta inanılmaz vahşetlerin
yaşandığı ve 60 milyon insanın katledildiği bir gerçektir. Sadece Sovyetler’de 11 milyonu asker 20 milyon
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kişi hayatını kaybetmiştir. Polonya 5
milyon 800 bin, Almanya 4 milyon,
Japonya 2 milyon kayıp vermiştir.
Yine aynı yıllarda Alman faşizminin desteği ile ayaklanarak İspanya’da faşist bir rejim kuran Franko’nun
1 milyon insanın katletmesini de içeren
suçlarını da Alman emperyalizminin
hesabına yazmak gerekir.
Endonezya’da, 1965’te devrimcilere ve komünist parti üyelerine karşı
gerçekleştirilen kitlesel katliamın,
1975’te Doğutimor’un faşist Endonezya yönetiminin işgal ve ilhakı sırasında yapılan kitlesel katliamların
ve yine 1999’da Doğutimor’da yapılan
kitlesel katliamın sorumlusu da Endonezya faşizminin 1. Dereceden destekçisi olan Alman emperyalizmidir.
Zira son katliam bahane edilerek Endonezya’ya asker de gönderilmiştir.
Bu 1993’te yasalara ve anayasaya aykırı olarak Kamboçya’ya gönderilen
askerlerin peşinden Alman emperyalizminin Güneydoğu Asya’daki ikinci
askeri yasadışı eylemi gerçekleşmiştir.

Alman Emperyalizmi,
1990'da, Sosyalizmin
Yıkılması ve
İki Almanya’nın Birleşmesiyle
Sömürgecilik Politikalarına
Ağırlık Vermiştir
1990’da, Yugoslavya’da iç karışıklıklar yaratarak başlayan komplolar
zinciri bir anda Yugoslavya’yı milliyetçi çatışmaların girdabına sürüklerken, 1999’da NATO ile askeri işgalin başını çeken Alman emperyalizminden başkası değildir. Bunun peşinden örgütlenerek k-Kosova’ya salınan UÇK işbirlikçileri bahane edilerek Kosova ve Makedonya’da işgal
edilmiştir. Bu ülkede yaratılan iç karışıklıklarda sayısız insanın kanının
dökülmesinden, tecavüzlerden ve toplu
katliamlardan veya bizzat emperyalist
askeri saldırganlıkları sonucu yaşanan
kıyım ve yıkımlardan, “yanlışlıkla öl-

dürülen siviller!”den 1. Dereceden
Alman emperyalizmi suçludur.
1997 Mart’ında ise Alman ordusu,
Arnavutluk’ta halk ayaklanmasına
saldırarak, hedef gözeterek sivil halka

- Emperyalizm Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür.
- Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez.
- Emperyalizm, Özgürlüğe
ve Bağımsızlığa Düşmandır,
Özgürlük Götüremez
- Dünyayı Kan Gölüne ve
Hapishaneye Çeviren
Emperyalizm, Demokrasiyi
Savunamaz.
- Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz.
- Emperyalizmin
“Medeniyetinin” Temelinde
Dünya Halklarının
Kanı-Canı Vardır.
- Emperyalizm, Yüzyıl Önce
Ölümcül Hastalığa
Yakalanan, Can Çekişen
Kapitalizmdir.
- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır
- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek ve Halklar
Özgürleşecektir

ateş açmıştır. Alman anayasasını ve
yasalarını da hiçe sayarak yapılan bu
saldırıyı emperyalist Alman basını
sevinç çığlıkları ile karşıladı. Örneğin
Bild Gazetesi: “yeniden birleşen Almanya’nın yaşamında bir dönüm noktası” ( 15.03.97 tarihli gazete) diyerek,
olayların ardının geleceğini alenen
ilan etti.
Bugün Alman emperyalizmi Somali’den Bosna'ya, Kosova’dan Afganistan’a, Cad’dan Türkiye’ye kadar onlarca
ülkede askeri güç bulundurmaktadır ve
birçoğunda da savaş halindedir. Özellikle
Afganistan’daki savaşta her türlü katliamı
yaptığı, işkencede ve baskıda sınır tanımadığı bilinmektedir. 2009’da, Kunduz’da petrol konvoyuna saldırarak
150’ye yakın sivili katletmek de onların
marifetidir. Federal Alman savcılığının
bu konuda soruşturma açma girişimi
bile engellenerek alenen katliam savunulmuştur. Hatta katliam emrini veren
Alman albayı George Klein 2013’te
ödüllendirilerek generalliğe yükseltilmiştir.
2013’te Ukrayna’da seçimleri komünistler ve bağımsızlık yanlıları kazanınca tıpkı 2004’teki gibi saldırarak,
ırkçı faşist bir çete alenen desteklenip
kullanılarak darbe yapıldı ve ülke
ikiye bölünüp iç savaş girdabına sokuldu. Hala Ukrayna üzerine oynanan
bu oyunda Alman emperyalizmi başroldedir. Hatta tek emperyalist güçtür.
Keza bütün eski sosyalist ülkelerde
aynı senaryo defalarca oynanmıştır.
Halklar milliyetçi ön yargıları kışkırtılarak birbirine kırdırılırken, seçimlerde işbirlikçiler kazanırsa her
türlü hile ve entrika kullanılmasına
rağmen demokratikliğine methiyeler
düzülmüş, işbirlikçi iktidarın pekişmesi
için ve bağımsızlık yanlılarının baskı-terörle tasfiyesi için çalışılmıştır.
Seçimleri bağımsızlık yanlıları kazandığında ise, hile ve demokratik
olmayan seçimler yapıldığı iddiasıyla
işbirlikçiler ayaklandırılarak darbeler
tezgahlanmıştır.
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Bu başını Alman emperyalizminin
çektiği Avrupa Birliği’nin eski sosyalist
ülkelerde klasikleşmiş ve klişeleşmiş
oyunudur. Gürcistan’dan Bulgaristan’a,
Romanya’dan Ukrayna’ya kadar her
yerde sergilenen bu oyunda yitirilen
her candan, her yıkımdan ve kaostan
da birinci dereceden Avrupa birliğinin
ağası olan Almanya sorumludur.
Bunlar dışında sayısız ülkede, faşist
ordulara ve faşist paramiliter güçlere,
silah, cephane, mühimmat gönderen,
faşist örgütlerle anlaşmalar yapan,
besleyen, destekleyen de Almanya’dır.
IŞİD gibi cani örgütlerin örgütlenmesinde, silahlandırılmasında ve başta
Suriye olmak üzere Ortadoğu halklarının üzerine salınmasında da baş sorumlulardandır.
Daha önce yasadışı olarak yapılan
operasyonlara 1999’da SPD-Yeşiller
koalisyonu döneminde yasallık kazandırılarak, NATO ile birlikte operasyonlara hız verilmiş, asker gönderilen ülke sayısı daha da artmıştır.
Sayı: 50
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Alman Emperyalizminin
Türkiye Halklarına Karşı
İşlediği Suçlar:
Alman emperyalizmi, emperyalist
bir güç olarak tarih sahnesine çıkmaya
başladığı ilk yıllarda, Osmanlı ile ilişkilere hız verdi. Amacı Anadolu’ya
ve Ortadoğu’ya girmek ve sömürgeleştirmekti. Zira 2. Abdülhamit’ten
başlayarak Osmanlı feodal ve burjuvaları da İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin imparatorluk üzerindeki
emellerini bilmekte ve Alman emperyalizminin uşaklığına soyunarak
bundan kurtulacağını sanmaktadır.
Böylece özellikle Osmanlı ordusu,
Almanların denetimine geçti. Alman
emperyalistleri ya doğrudan kendi
subaylarını atayarak ya da sayısız Osmanlı subayını eğitip işbirlikçileştirerek orduyu tamamen denetime almış,
İngilizlerle Osmanlı topraklarında ve
Ortadoğu’da kozlarını paylaşmak için,
tetikçi olarak Osmanlı ordusunu kullanmaya başlamıştı.
Öylesine denetim altına alınmıştı
ki, Genelkurmay Başkanlığı’nı yapan
bir Alman generali Laiman Von Sanders’di. Hemen hemen bütün kur-
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maylıklar ve hassas bölgelerdeki komutanlıklar da Alman subaylarındaydı.
1. Emperyalist paylaşım savaşına
Alman emperyalizminin yanında ve
denetiminde savaşa giren ordu da,
Anadolu'nun yüzbinlerce yoksul evladı, bir hiç uğruna ateşe sürülmüş,
canını vermiştir. Laiman Von Sanders
komutasında, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Galiçya'da, ve Kanal’da Alman
çıkarları için yüz binlerce kayıp ve-

"Emperyalizm:
- Kapitalizmin özel bir
tarihsel aşamasıdır.
- Tekelci kapitalizmdir,
- Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir,
- Can çekişen
kapitalizmdir"
LENIN
***********
EMPERYALİSTLER
KAĞITTAN KAPLANDIR
“Tüm sözde güçlü̈
gericilerin sadece kâğıttan
kaplan olduklarını
söylemiştim. Bunun nedeni
onların halktan kopuk
olmasıdır.
Bakın! Hitler kâğıttan bir
kaplan değil miydi? Hitler
devrilmedi mi? Yine Rus
Çarı’nın, Çin
İmparatorunun ve Japon
emperyalizminin de
kâğıttan kaplanlar
olduklarını da söyledim.
Hepsinin devrildiğini
biliyoruz. ABD
emperyalizmi henüz
devrilmedi ve atom
bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da
devrilecek. O da bir
kâğıttan kaplan.
(18 Kasım 1957)
MAO

rilmiştir. Bunun yanında içerdeki halklar da birbirlerine karşı kışkırtılarak,
birçok halk, Almanların kontrolünde
olan ordu ve istihbarat teşkilatınca
kırıma uğratılmıştır. Bunların başında
da İngiliz ve Fransız sömürgecilerinin
kullanmaya kalkıştığı Ermeni ve Rumlar gelmektedir. Zira Ermeni soykırımında birçok Alman subayın komutan
olarak yer aldıkları bilinmektedir.
Yine Osmanlı istihbarat teşkilatı olan
Teşkilat-ı Mahsusa da Alman ajanlarınca kurulmuştur. Kırımın örgütlenmesinde iki teşkilat da iç içe çalışmıştır.
Emperyalizm sadece orduyu denetlemekle de yetinmemiştir. Osmanlı’nın ideolojik şekillenişinden kültürüne kadar belirleyici olmuştur.
Başta Şeyh-ül İslam Ürgüplü Hayri
efendi olmak üzere bir çok din adamını
ve tarikatı denetimi altına almış, ajanları ile Anadolu’yu karış karış dolanarak nüfus özelliklerini ve halkları
birbirine kırdırma olanaklarını araştırmıştır.
Savaş sürerken Şeyhül İslam Almanlar’ın yanında '”Büyük Cihad” için
fetva yayınlatmıştır. Aynı muhtevada
bir çağrıyı da İngilizler kendi lehlerine
Kudüs müftüsüne yaptırınca, Müslüman
halklar emperyalist çıkarlar için “Allah”
adına birbirini kırmaya başlamıştır. Alman emperyalizmi bununla da kalmamıştır. “Camileri yakıyorlar, camilere
postallarla giriyorlar” yalanları ile
sürekli halkı kışkırtmıştır. Daha sonra
uzun yıllar Tayyip Erdoğan dahil her
türden gerici ve faşistin kullanacağı
bu kışkırtma yöntemi de Alman emperyalizminin icadıdır.
Ermenilere yönelik bütün soykırımlarda da ya Alman emperyalizminin
aktif desteği ya da doğrudan katılımı
vardı. En azından katliamda kullanılan
bütün silahlar, kurşunlar, toplar Alman
emperyalizmi tarafından sağlanmıştı.
Çünkü savaşta Rusya ile birlik kuran
Ermeniler Almanya için bir tehlikeydi
ve yok edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden soykırım kararının Alman emperyalizmince desteklendiği hatta bizzat kararın alınmasına ön ayak olunduğu bir gerçektir. Zira 1915’te Musa
Dağı'na saklanan Ermenileri yakalama
harekatını Alman subay komuta et-
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miştir. 1915 Ekim ayında Urfa’da Ermeni mahallesinin kuşatılmasını, Suriye'deki Alman kurmay subayı Eberhard Graf Von Wollfskeel yönetiyordu.
Mart 1915'te askeri birliklerin Zeytun’a
gönderilmesi emrini de bir Alman
subayı vermişti.
Oriantalist Edvard Banse, 1919’da
bir kitabında ''Ermeni sorununu ortadan kaldırmanın tek yolu, Ermeni
halkını ortadan kaldırmaktır” (aktaran
Alp Harunoğlu, odatv.com) diyordu.
Savaş öncesi kırımlarda da Alman
emperyalizminin payı bizzat Alman
Sol Parti’nin parlamentoya verdiği
soru önergesinde ortaya konuyordu.
Alman emperyalizminin Ermeni katliamından kendini aklamak için de
başvurduğu soykırımı tanıma görüşmesi sırasında şöyle diyordu soru
önergesinde Sol Parti: “(Bağdat) demir
yolunu yapan Philipp Holzmann ag
on binlerce Ermeni’yi Osmanlı ordusundan 'ödünç’ alarak parasız köle
gibi çalıştırdı, sonra ölüme gönderdi.
Deutsche Bank ve Victria Sigorta,
Ermeni halkının mal varlığından ve
sigorta
poliçelerinden
çıkar
sağladı.”(Bknz. Http/dip21.bundestag.de/dip21/bdt/18/043/18043 35.pdf)

Ülkemizde Akan Her Damla
Kandan, Her İşkenceden,
Katliamdan, Kayıplardan
ve Bütün Faşist Terör
Uygulamalarından
Alman Emperyalizmi de
Sorumludur
Ülkemizde Pan İslamist, Pan Türkist gibi faşist, şovenist ideolojinin
benimsenmesi ve yer etmesinde, faşist
yapıların örgütlenmesinde, hatta faşist
devletin organize edilmesinde ve desteklenerek yaşatılmasında da Alman
emperyalizmi birinci derece sorumlular
arasındadır.
Özellikle 19-22 Aralık katliamı
ve F tipi hapishaneler yapımı konu-

sundaki suçları sabittir.
Emperyalizmi hala faşist yapıyı
ve faşist Erdoğan’ı desteklemeye devam etmekte olup, aralarındaki çelişki
gibi görünen şeyler belirleyici olmayıp,
halkları aldatmaya ve faşist düzenin
bekasını korumaya yöneliktir. Faşizme
karşı mücadele eden devrimcileri cezalandırması bile faşizmi aktif olarak
desteklediğinin göstergesidir. Bu nedenle ülkemizde akan her damla kandan, her işkenceden, katliamdan, kayıplardan ve bütün faşist terör uygulamalarından Alman emperyalizmi de
sorumludur. Her türlü faşist örgütü,
şeriatçı yapıları da koruyup kollayan
kendisidir. Faşist MHP ile özel bir
bağı olduğu ve anlaşmaları olduğu
bilinmektedir. Şeriatçı Kaplancıları
yıllarca beslemiş her türlü örgütlenme
ve hatta sembolik de olsa silahlı gösteriler yapmasına izin vermiştir.
Ülkemizde 6800 tekelci kuruluşla
en çok ekonomik sömürüyü de Alman
emperyalizmi yapmaktadır. Yine Türkiye’nin en büyük ticari ortağıdır ve
bu her iki ortaklık da artarak sürmektedir. Dolaysıyla yoksul halkımızın
sofrasından çalınan her ekmekten de
sorumludur ve suçludur.

Sonuç olarak:
Alman emperyalizmi gerek kendi
ülkesinde, gerekse yeni sömürge ülkelerde ve gerekse de bizim ülkemizde
sayısız suçun failidir. Şimdi devrimcileri suçlu gösterip yargılamaya kalkması yavuz hırsızlıktan başka bir şey
değildir.
Devrimcilik yapmak suç değil bugünkü dünyada en onurlu görevdir.
Dünyamızı kana bulayan, yakıp yıkan,
ezen ve sömüren emperyalistler ve
faşistler yani asıl suçlular bir gün
mutlaka ayağa kalkacak ve hesap verecektir.

EMPERYALİZMİN
EKONOMİK
ÖZELLİKLERİ:
1) Üretimin ve sermayenin
yoğunlaşması, tekellerin
ortaya çıkması
2) Emperyalizmde
bankaların önemi
3) Sermaye ihracı
4) Dünya pazarının tekeller
tarafından paylaşılması
5) Emperyalist ülkelerin
dünya topraklarını
paylaşması
EMPERYALİZMİN
TARİHSEL ÖZELLİKLERİ
1) Emperyalizm, tekelci
kapitalizmdir.
2) Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir.
3) Can çekişen kapitalizmdir
***********
"... Eğer yeryüzünde anlamlı
ve güzel bir şey aranacaksa,
işte en anlamlısı; isyan...
Doğal bir şey aranıyorsa, işte
en doğal olanı; Emperyalizme
isyan etme hakkı!
Eğer yeryüzünde uğruna her
fedakarlığın yapılacağı bir
ideal aranıyorsa, işte en sade
olanı; Emperyalizmin,
baskının, sömürünün
olmadığı bir dünya...
Emperyalizmden nefret
etmek ve asla boyun
eğmemek için milyonlarca
nedenimiz var..."
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Ölüm Orucu Şehidi

Gülnihal YILMAZ
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Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele

TERÖRİZM DEĞİLDİR
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İçişleri Bakanı, “teröristlerle nasıl mücadele ediyorsak
uyuşturucu satıcılarıyla da öyle mücadele edeceğiz”
diyor. İstese de yapamazlar. Çünkü düzenin mantığı
da, yasaları da buna uygun değil.
Faşizmin ‘terörist’ dediklerine bakışı ile uyuşturucu
satana, baronlara, fuhuş yaptırana, kumar oynatana bakışı
bir değildir.
Düzenin gözünde en ağır suç, “terör suçu”dur.
Uyuşturucu ticareti, fuhuş yaptırmak, tecavüz, işçi
katliamları, halkı zehirlemek, soymak, bunlar düzenin
yasalarına göre “hafif” suçlardır.
Böyle olduğu içindir ki, herkesin uyuşturucu ticaretini,
silah kaçakçılığını yönettiğini bildiği “baronlar”, gözaltına
alınsa bile bir kaç haftada bırakılır, illa tutuklamak
zorunda kalırlarsa, en kısa sürede tahliye ederler. Buna
karşılık, okulunda bir basın açıklamasına katılan üniversite
öğrencisine 6 yıl ceza verilir.
Cinayetleri azmettiren mafya babaları, ön kapıdan
alınıp arka kapıdan çıkarılırken, dergi dağıttığı için gözaltına
alınan gençler, yıllarca hapiste yatırılır, uyuşturucu belasını

Susurluk’ta Ne Olmuştu?
3 Kasım 1996’da bir trafik kazasıyla, devletin
gerçek yüzü ortaya çıktı. Emniyet amiri, kırmızı
bültenle aranan katliamcı faşist mafyacı ve milletvekili aynı araçtaydı. İçinde uyuşturucu olduğu
iddia edilen bir paket, 2 MP-5 marka otomatik tabanca, Sedat Bucak adına kayıtlı Sig Sauer ve
Kocadağ'a ait Baretta marka ruhsatlı silahlar,
Irak yapımı Tarık marka ve 22 milimetrelik Baretta
marka iki tabanca, Özel Tim tarafından kullanılan
çok sayıda mermi ve iki adet susturucu bulundu.
Olayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu,
eski başbakanlar, bakanlar ve MİT’çiler dinlendi.
Yargılamalar sonucunda en ağır ceza, eski
Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin
ile eski MİT görevlisi Korkut Eken'e verildi (6 yıl).
Yargıtay 8. Ceza Dairesi “eksik soruşturma" gerekçesiyle kararı bozdu.
Tansu Çiller, yargılama sürecinde tarihe geçecek
o sözleri söylemişti: "Bir ülke, millet ve devlet
uğruna kurşun atan da, kurşun yiyen de bizim
için saygıyla anılır, onlar şereflidirler”
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EN AĞIR SUÇ
“TERÖR SUÇU”
UYUŞTURUCU TİCARETİ,
TECAVÜZ, PEZEVENKLİK,
HALKI SOYMAK,
MADENDE KATLİAM
YAPMAK HAFİF SUÇ!
mahallesine sokmamak için mücadele eden insanlarımıza
on yılları aşan ‘ceza’lar verilir.
“Terör suçu” işleme de ne yaparsan yap!

TEK TİP ELBİSE’NİN MANTIĞI DA AYNI!
Bir süre önce yasallaştırılan Tek Tip Elbise’nin mantığı
da öyle. Sadece “terör suçlularına” giydirilecek.
Uyuşturucu tacirleri, çocuk tecavüzcüleri, pezevenkler,
mafyacı katiller, işkenceciler, katil polisler, iş katliamlarının
sorumluları... onlara tek tip giydirilmeyecek.
Tayyip’in deyimiyle söylersek, onlar mahkeme salonlarında kravatlarını takıp gelebilecekler.
Kravatlı tevacüzcüler, kravatlı uyuşturucu tüccarları,
kravatlı pezevenkler, Erdoğan’ın yönetme anlayışına uygundur. Mesela tecavüzcüler “hero” ‘kahraman” tişortü
giyebilirler bu düzenin yasalarına göre.
AMA “TERÖR SUÇU” diye tutuklanmışsanız, tek
tip!
Mesela devrimciler gözaltına alındığında polis hemen
“ters kelepçe” yapar, iyice de sıkar; çünkü “terör
suçlusu”dur. Ama yukarıda sayılan suçları işleyenlere
öyle bir işlem yapıldığını görmezsiniz.
Hapishanelerde de “terör suçu” farklı uygulamaların
gerekçesi, bahanesidir. Görüş yasaklarını, iletişim cezalarını, yayın yasaklarını, ayakta sayım vermeyi, avukat
görüş kısıtlamalarını sadece “terörist” dediği devrimcilere
dayatıyor.
AKP,”terörle mücadele” bahanesiyle OHAL'i bir kez
daha uzatma hazırlığında. Ülkemizde faşizm, AKP'nin
OHAL ilanıyla başlamadı ve OHAL kalkınca bitmeyecek.
Ancak şu da bir gerçektir ki; baskılar, sürgünler, hak ihlalleri, kapatılan basın-yayın organları, mühürlenen dernekler, sansüre uğrayan sanat eserleri, tutuklamalar cunta
dönemlerini kat be kat aşmıştır.

Oligarşi 'Terör Suçlusu' diyerek, en ağır cezayı
hak ettiğini kanıtlamak için “terörist” damgası
vurmak istiyor.
Peki kimdir 'terörist' dedikleri?

TÜM EMPERYALİSTLER, SIRTLAN VE ÇAKAL SÜRÜSÜDÜR

12 Eylül'den bu yana halkın 17
avukatı tutuklandı. Kendilerine yöneltilen suçlamalar sadece mesleki
faaliyetleridir. Bu davaya neden katıldın, şu dosyaya neden baktın, falanca
hapishaneye gittin mi? Onlar halkın
avukatları oldukları için, halktan gizli-saklı yaptıkları bir şey zaten yoktur.
Susma haklarını hatırlatmak, onursuz
aramaya karşı koymasını söylemek
onların görevidir. Mahkum edilmek
istenen işte bu devrimci avukatlık pratiğidir. Halka ve devrimcilere mahkemelerde, şubelerde ve hapishanelerde
istedikleri gibi işkence ve katliam yapabilsinler ve bunların hesabını soran
olmasın istiyorlar. Halkın Hukuk Bürosu üzerindeki baskıların başka bir
anlamı yoktur. AKP avukatlara mesleğini yaptırmıyor, benim çizdiğim
sınırlar dahilinde yapmayacaksan sana
avukatlık yaptırmam diyor.
Grup Yorum üyesi ve İdil Kültür
Merkezi çalışanlarından 13'ü tutsak.
Üst üste yapılan baskınlarla devrimci
sanatçılığı öldürmek istiyor. Halka
kurtuluşun yolunu gösteremez, umut
aşılayamazsın diyor. Benim belirlediğim sınırların dışına çıkarsan ‘terörist’ der, yıllarca sorgusuz sualsiz yatırırım diyor.
Halkın mühendis ve mimarlarını,
halkın sağlığını ve yaşam hakkını savundukları için terörist ilan ediyor.

Terör; “kendini hiçbir
yasa ve kuralla
sınırlandırmadan, baskı,
işkence ve katliam gibi
yöntemlerle halkı
korkutarak sindirmek ve
bu zeminde yönetmek
veya siyasi amaçlarını
gerçekleştirmektir.”
BUGÜN DÜNYADA
EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ
DIŞINDA TERÖRİST
YOKTUR!
Terörist değil
devrimciyiz!
Mücadelemiz terörizm
denilerek yaftalanamaz;
biz halk kurtuluş savaşı
veriyoruz.
Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme
Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı
Sosyalizm Mücadelesi
Vermenin Onurunu
Taşıyoruz!

Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi
Halka Ulaştırılıyor
Mersin:
Mersin’in Tarsus ilçesi, Musalla Mahallesi’nde 7
Ocak günü dağıtım yapıldı. 2 Yürüyüş okurunun katıldığı
ve 2 saat süren dergi dağıtımda 50 adet dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı esnasında halkımızla Nuriye ve
Semih’in işlerine iade edilmeleri için yapmakta oldukları
açlık grevi üzerine konuşmalar yapıldı. Dergi dağıtımından
sonra yine aynı mahallede bulunan şehitlerimiz Altan
Berdan Kerimgiller ve Kemal Askeri’nin mezarları ziyaret
edilip temizlenerek şehitlerimizin mezarında ot bitmeyecek
sözü bir kez daha yerine getirildi.

Çünkü onlar, halkın sorunlarını devlet
çözmediği için alternatifler yaratıyor.
Halk bahçeleri kuruyor, elektrik üretiyor, engelliler için yürüteç yapıyor.
Bağımsız bir ülke, demokratik bir
üniversite isteyen Dev-Genç’in kırılmadık yeri kalmayan binasını polis
yaktı. Yetinmedi, yeni binasını yerle
bir etti. Çünkü vatansever gençliği
gözaltı, işkence, baskın, tehdit hiçbir
şey militan mücadelesinden, kararlılığından vazgeçiremiyor, vazgeçiremeyecek!
İşte AKP’yi hırsından kudurtan,
devrimcilerin ‘bağışlanmaz büyük
suçları’ bunlardır.
Terörist olan devrimciler değil;
emperyalizmle işbirliği yapan, halkı
baskılarla sindirmeye çalışan oligarşidir! Terörist; halkın ekmeğiyle
oynayan, yoksulluğun, yolsuzluğun
ve yozlaşmanın ayrılmaz parçası
olan iktidarlardır!
Mafya, uyuşturucu, çeteleşme, yolsuzluk, rüşvet ve yozlaşma faşizmin
karakteridir. O nedenle faşist AKP’nin
ne dediğinin bir hükmü yoktur. O,
kendinden öncekiler gibi soyguncu ve
talancıdır.

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Halkımız, Susurlukçuların devamcılarına inanmayalım! AKP’nin terörüne teslim olmayalım!

Hatay:
Sümerler, Elektrik ve Armutlu mahallelerinde 90 adet
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Son dönemlerde devletin mahalle baskınları, dernek yakmaları hakkında konuşuldu. Özellikle AKP’nin
kendi kontra örgütlenmesinin
yaratmasının yeni Sivaslar,
Maraşlar, Çorumlar yaratılacağı bu nedenle mahallelerimizin korunması üzerinde
konuşuldu.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde

ÇAKALLARLA İTTİFAK YAPILMAZ, GÜVENİLMEZ; ANCAK SAVAŞILIR!
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HALKIN SANATÇILARI

TEKNİĞİ NASIL KULLANACAĞIZ?
Teknik nedir?
Tekniğin kelime anlamı, bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında
kullanılan yöntemlerin hepsi. Biz
sanatla siyaset yapıyoruz ve bu
yüzden de elbette bu cephe ile ilgili
temel yöntemleri bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Kendimizi bulunduğumuz alanda geliştirmeliyiz, çünkü
kendimizi geliştirmezsek, kendimizi
zamanla tekrarlamaya başlarız.
Kendini tekrar etmek bir süre sonra gerilemeye sebep olur ve yozlaşmaya kadar gider. Biz bulunduğumuz her alanda olduğu gibi,
sanat alanında da kendimizi sürekli
yenilemek ve eğitmek zorundayız.
Neden? Çünkü halkımıza en
güzelini, en güçlü umutları ve en
estetik duyguları kazandırmak için.
Sanatın her alanında da enternasyonalist olmak öncelikle ulusal
sanatı geliştirmek, güçlendirmektir.
Enternasyonal müziğin gelişmesi
ulusal müziğin gelişmesi ulusal
müziğin gelişmesine bağlıdır. Ulusal
müzik halka ait olan, halk kültürleriyle geliştirilip büyüyen, zenginleştirilen müziktir.
Peki neye dikkat etmeliyiz tekniği kullanırken?
1- Yenilik adına burjuva sanatçılarının tekniğini benimseyerek
kendi özümüzü yozlaştırmamalıyız.
Emperyalizmin sanatına özenen
sanatçılarımızın türkülerini dinlediğimizde bizim topraklarımızla,
bizim alışkın olduğumuz Anadolu
tınılarıyla hiçbir ilgileri kalmadığını
anlarız. Bu sadece söyleyiş biçimlerine değil, düzenlemeden şarkının
muhtevasına kadar her şeyine yansımaktadır. Televizyonda gördüğümüz sanatçılar giyimlerinden,
konuşmalarına kadar anadolu kültüründen uzaklar. Öyle bir hal almıştır ki, artık sanat sadece alınıp
satılan bir ürün olarak görülmek-
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tedir.
Bunun nedeni nedir? Bunun
nedeni bu sanatçıların halktan
uzak ve kendi kültürlerini kavramamış ve yabancısı olmalarıdır.
Biz kökümüzün nerde olduğunu
bilmeden farklı dallara uzanmaya
çalışırsak, kökümüzden ayrılır,
farklı dallarda sallanmaya başlarız.
Ayaklarımız yerden kesilir ve uzandığımız dalların köklerine göre şekillenmeye başlarız. Şu anda yaşanan da tam olarak budur. Düzen
sanatçıları tekniğe hakim olabilirler
ama kültürel olarak Anadolu topraklarını çoktan terk etmişlerdir.
Terk etmekle de kalmamakta, yeni
kuşakları da tarzlarıyla emperyalizmin sanatçılarına ve insan tiplerine özendiriyorlar. Bütün bir
halkı yozlaştırma misyonu biçilmiştir düzen tarafından bu sanatçılara. Bunun sorumluluğunu taşıyorlar, çünkü her şey bir birine
bağlıdır. Bir bilim adamı atom
bombasının yapımında yardım etmişse ve Amerika bu bombayla
Hiroshima’yı bombalamışsa, bu
bilim adamı şunu diyemez" ben
sadece bombanın yapılmasına yardım ettim, Hiroshima’yı ben bombalamadım". Hiroshima o'nun kendi elleriyle yaptığı bomba ile bombalanmışsa, bunu öngörebilmeli
ve kesinlikle masum olmadığını
bilmelidir, çünkü o'nun yaptığı
bomba ile bombalanmıştır Hiroshima.
Bütün bilim ve teknik halkı,
halkın mutluluğunu ve refahını
geliştirmelidir. Kendi ülkesinde,
kendi halkı ve bütün dünya halklarının mutluluğu ve emeğin sömürülmesi sorunlarının çözülmesi
için yapılmalıdır. Para babalarının
cepleri dolsun diye değil. Halklara
“bok çukuru” diyenler için yapılmamalıdır. Trump'un dediği o bok
çukurlarından çıkıp gökdelenleri

yıkacağız biz.
Halkın sanatçıları da tekniği
bilmelidir ama nasıl? Halkın sanatçıları kültürlerini iyi bilmeli ve
öğrendiği bu tekniğin olumlu yanlarını çıkartıp kendi sanatını bu
teknikle zenginleştirmelidir. Sazından, zurnasından, davulundan
vazgeçmeden, öğrendikleri ile bu
tarzı geliştirmelidir ve daha ileri
taşımalıdır. ÖZÜNDEN KOPMADAN. Hangi teknik kime hizmet
ediyor ve kimin? Bunu bilmemiz
gerekir tekniği kullanırken. Örneğin "tekno" veya "shake" diye
tarzlar gelişmiş. İnsanları uyuşturmaktır buradaki amaç. Ritimle
birlikte kafa bir sağa bir sola sallanır ve bir hipnoz durumuna girilir
(shake). Bu tarz bize uzaktır, çünkü
bizim sanatımızın amacı hipnoze
etmek değildir, tam tersine harekete
geçirmektir. Mücadeleye çağırmaktır. Düzene duyduğumuz öfkeyi
ve isyanı beslemektir. Bu duyguları
yönlendirmektir. Hedef göstermektir.
2- Tekniğin içinde boğulup sanatımızı idealize etmemeliyiz. Kendimizi teknik açıdan geliştirmeliyiz,
evet. Hep daha ileri taşımalıyız sanatımızı. Her işte olduğu gibi sanatı
da en iyi biz yaparız diyoruz. İddialıyız bu konuda, çünkü biz Cepheli’yiz. Öğrenmeyi öğrenmişiz,
ama tekniğe hakim olmak ve iyi
bilmek bizi şu zora sokabiliyor.
Türkülerimizi sadece teknik açıdan
değerlendiriyoruz ve değer yargılarımız da teknik açıdan burjuvazinin sanat anlayışına denk düşebiliyor. Burada çok dikkatli olmalıyız ve kendi değer yargılarımızı
hatırlamalıyız. Nedir bizim değer
yargılarımız bir türkü yaparken?
- Halkımıza taşımak istediğimiz
politikalarımızı, değerlerimizi en
iyi biçimde verebiliyor muyuz?

- Halkımızın eşlik edebileceği
bir sadelikte ve basitlikte yapabiliyor muyuz?
- Ruhumuzda bir etki bırakıyor
mu?
- En karanlık dünyalara umudu
taşıyor mu?
- En sağır kulaklara sevda fısıldıyor mu?
Kıstaslarımızın temel noktaları
bunlar. Asla mükemmel bir ses
aramayalım, çünkü biliyoruz ki
mükemmel bir ses yoktur. Sanata
göreceli bakmalıyız ve kendi yapıtlarımızla karşılaştırmalıyız. Bizim için en iyi kıstas budur. Tersi
zaten idealize etmektir, çünkü karşılaştırdığımız ses, türkü veya ezgi
mevcut değildir, sadece hayallerimizde bir düştür. Biz gerçekçi olmalıyız ve elimizdeki verilerle karşılaştırmalıyız türkülerimizi. Hayal
de kuracağız tabi, çünkü düş olmadan iş olmaz.
Bu tekniğin önemli olmadığı
anlamına gelmez. Sanat tekniklerini
bilmeliyiz ve verimliliğimizi arttırmak için, tekniği de kullanmalıyız. Sadece her şeyi tekniğe bağlamamalıyız ama olanaklarımız ölçüsünde verimli çalışmayı arttırmak için her türlü tekniği kullanmaya açık olmalıyız. Her türlü
tekniği, en ileri tekniği kullanmaktan geri kalmayacağız. İhtiyacımız
varsa bundan kaçınmayacağız, ancak bütün faaliyetimizi tekniğe
bağlayıp hiç iş yapmayan da olmayacağız. Her şeye ihtiyaçlarımız
ve olanaklarımız temelinde bakacağız.
Ruhi Su emperyalist ülkelerde

eğitim alan ve bu tekniği Anadolu'ya getiren ilk sanatçıdır.
RUHİ SU "Batı şan tekniğini
almış şarkıcılarımıza gelince; haydi
"bizim hançere-gırtlak-hususuyetlerimiz"i demeyelim, fakat ya şarkılarımızın bütün özelliklerini bir
tarafa bırakarak, mesela, bir halk
şarkısını tam bir batı müziği parçasındaki ses vibrasyonları ve figürleriyle söylemek bir mecburiyet,
yahut bir sanatkarlık mı? Mesela,
Tosca operasındaki meşhur tenor
aryasının alaturka bir üslupla söylendiği andaki gülünç hali bir düşünelim! (Burada sesle misal vermek kabil olsaydı, fikrim daha iyi
anlaşılırdı). Bu halin tamamıyla
aksini kendi şarkılarımız için neden
düşünmeyelim? "Schubert şöyle
söylenir, Mozart şöyle çalınır" diye
düşünürken "alaturka bir şarkı
şöyle söylenir, fakat bir halk şarkısı
da şöyle söylenir" diye neden düşünmeyelim?
Batının şan tekniği, bizim için
iyi bir idealdi, aldık. Ve onunla
şarkı sesimizdeki pısırıklığı atmaya
çalışıyoruz. Bu tekniği yalnız yabancı şarkılarını söyleyebilmek
için aldığımız düşünülemez. O halde, başka sahalarda olduğu gibi
batının şan tekniğini de şarkılarımızın karakterini belirttiği nispette
sesimizde kullanalım. Bu karakteri
bozmasına müsade etmeyelim.
3- Yeni sanat yeni biçimle değil
yeni insanla başlar. Yeni insan, sanatı da yeni bir biçime koyar. Yenilik de budur zaten, yeni bir insan
ve onun yaratıcılığı ile birlikte yeni

sanat doğar. İşte tam da bunun
için yöntem değil, yeni insan gerekir.
Müziği de, halkı da, insanı da
bugünkü yozlaşmışlık içinden çıkarma mücadelesinde sanat etkili
bir silahtır. Sanatımız yeni insanı
örgütlemeli, bataklığın içinden çıkarabilmeli. Savaşmalı ve savaştırmalı.

Sonuç olarak;
1- Tekniği kullanacağız ve öğreneceğiz ama bunu yaparken kendi özümüzden ve kültürümüzden
kopmayacağız. Kendi sanatımızı
iyi bilip dünya halklarının sanatından da yararlanıp zenginleştireceğiz. Temelimizi sağlam atıp,
sağlam duracağız. İlk esen güçlü
rüzgarla birlikte yıkılmayacağız.
O rüzgarları kendi lehimize değerlendirmeyi bileceğiz.
2- Tekniği esas alıp asıl hedefimizden sapmayacağız. Sanatımızı
halk için, cephe için ve devrim için
yaptığımızı unutmayacağız. Halkımızı sanatımızla geliştireceğiz,
güçlendireceğiz, yol göstereceğiz.
İleri olanı öğretip, geri olandan
arındıracağız. Sanatımızla halkımızı eğiteceğiz.
3- Sanatımızı idealize etmeyeceğiz. Yeniliği yöntemde değil yeni
insanda bulabiliriz. Yeni insanları
eğiteceğiz ve onları geliştireceğiz.
Yeni insanla birlikte sanatımızda
ilerleyecek ve yenileşecektir. Yeni
sanat yeni insanda gizlidir.
KIZIL MASKELİLER
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DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ,
A
F
İ
DE Ş
UFUK OLSUN DİYE
R
İ
H
E
Z
EDE
KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
P
H
A
R
K
U
T
OK
Y
A
Aşağıda devrimci harekete sırtını
adına başka siyasetlerle görüşme, örgüt
F
VE
(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,
riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit
yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,
Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,
Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.
Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı,
bütün Ada'mı kaplar.
Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı
Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı.
Ben adalıyım ey kahpe hücre, Ada'lı
(...)
MAHİR ÇAYAN
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DEVRİMCİ HAREKETTE
ORTAYA ÇIKAN İHANETÇİLER
Düşman devrimci mücadele sürdüren
hareketlere karşı saldırılarını çok çeşitli
biçimlerde sürdürür. Tarihsel olarak bu
böyledir. Gözaltına almalar, işkenceler,
tutuklamalar, tehditler, katletmeler gibi.
Düşmanın bu açık saldırılarını devrimciler her dönem yaşamışlardır ve düşmanın bu saldırılarına karşı mücadele
etmeyi bir görev sayarlar.
Ancak düşman sadece bu açık saldırılarla yetinmez. Tüm sınıflı toplumlarda olduğu gibi, ülkemizde de
düşman devrimci örgütlerin içine ajan
yerleştirme, zayıf karakterli insanları
kullanma gibi yöntemleri de dener.
Düşman doğrudan kendi adamını
bir örgüte yerleştirme yollarını aradığı
gibi, gerçek anlamda davaya inanmamış,
düzen bağlarını koparamamış, zayıf,
bencil kişilikleri çeşitli vaadlerle işbirlikçileştirerek, devrimci hareketlere darbe
vurma, zarar verme yollarına da başvurur.
Devrimci harekette de zaman zaman
bu tür inançsız, zayıf kişilikler çıkmış
ve kendisini düşmana kullandırmışlardır. Ama bunu yapanların karşılaşacakları son da bellidir. Düşmanla
işbirliği yapmanın, ihanetin bir bedeli
vardır ve onlar da bu bedeli öderler.

dönerek ihaneti seçen, düşmanın işbirlikçisi haline gelen hainlerden dördünün yaptıkları ihanetleri ve karşılaştıkları sonla ilgili yapılan açıklamaları kısaltarak veriyoruz:

"ÖRGÜTÜMÜZÜ ARKADAN
HANÇERLEMEYE ÇALIŞAN, POLİS KOMPLOLARINA ORTAK
OLAN ALİ AKGÜN'Ü CEZALANDIRDIK"
1990 Ekim ayında Devrimci Sol
tarafından yapılan bir açıklamada
böyle deniyordu. Açıklamanın devamında ise, ihanetçinin suçları tek tek
şöyle sayılıyordu:
- Devrimcilere ve halka karşı suç işleyen ve yapılan soruşturma sonucu bu
suçları kesinleşen Ali Akgün, örgütümüz
tarafından yargılanarak ölüme mahkum
edilmiş ve cezalandırılmıştır.
- Ali Akgün, 12 Eylül öncesi örgütümüzün Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteriyordu. Bölgede yetkisi olmadığı halde,
kendi başına bir soygun örgütledi, bazı
yoldaşları "örgüt kararı" diye aldatarak
eyleme dahil etti. Eylemin başarısızlığa
uğraması ve eyleme katılanların yakalanması ardından, kendisinden işlediği
suçun hesabı soruldu ve sonuçta cezalandırılarak sıradan sempatizan konumuna indirildi.
- 1982 yılında, Elazığ Cezaevi'nde,
hareketimizin diğer bazı devrimci örgütlerle birlikte örgütlediği firar eylemine
katıldı. Firarın ardından (…) sıradan
sempatizan konumunda olduğu halde
yetki istedi. Bu kabul edilmeyince kariyer
tutkusu ve ihtiraslarıyla hareket etmeye,
hareketimizi bölme amaçlı polisiye faaliyetlere girişti. Her türlü devrimci ilke
ve değeri çiğnemekten kaçınmadı.
- Özellikle 1983 başında, hareketimize
yönelik gerçekleşen ve önemli bir güç
kaybına yol açan operasyon sonrası,
devrimciliği bırakmış ya da daha önce
hareketten atılmış, şaibeli, hatta polis
denilen kişileri çevresinde toplayarak
bir çete oluşturma, yönetici yoldaşları
ihbar etme, haklarında spekülasyonlar
üretme, örgüt adını kullanma, örgüt

adını kullanarak çek-senet tahsilatı,
gasp gibi işler yapma vb. yoluna gitti.
Ajan-muhbir diye bilinen şaibeli kişileri
yanına alarak açık bir karşı-devrimci
çalışma içine girdi.
- Cezaevi firarisi ve kesinleşmiş
cezası olmasına rağmen polis yaptığı
her şeye göz yumdu. Ona, Devrimci
Sol'u bölecek adam gözü ile baktı, çetesini genişletmesine göz yumdu. Arada
zımni bir anlaşma vardı. Bu anlaşma
o denli açıktı ki, varlığı ve yaptıkları
bilinmesine rağmen, polise düşenlere
bile kendisiyle ilgili tek bir şey sorulmadı. (…)
-Bu süreçte (1983-85), hareketle
ilişkisi kopan ya da durumunu bilmeyen
insanlarımızı aldatarak etrafına toplamaya çalıştı. Uyarılara rağmen bundan vazgeçmedi, örgütümüze karşı
polisin icazetinde komplo tezgahlayarak karşı-devrimci bir faaliyet yürütmeye devam etti.
- Başlangıçta yalnızdı. Ama daha
sonra, örgütümüzün yurtdışı sorumlusu
ve merkez komitesi üyesi Paşa Güven'in
ülke içindeki yoldaşlarla uyumsuzluğunun derinleşmesi sonucu, onunla
işbirliği içine girdi.
- Paşa Güven'den, 1984-85 yıllarında
ülkeye dönmesi istenmişti. Ama o bunu
yapmadığı gibi (…) ülke içindeki yoldaşlar maddi ve manevi çok zor koşullarda yaşarken, o kendi kişisel çıkarları
peşinden koşmuş (…) kirli işler çevirmeye başlamıştı. Paşa Güven'in ülkeye
dönmeyi reddettiği ve ülke içinde yoldaşlarla uyumsuzluğunun derinleştiği
bu dönemde, Ali Akgün onunla yaptığı
işbirliğinden güç alarak komplocu faaliyetini yoğunlaştırdı. (…)"
İhanetçi Ali Akgün, Paşa Güven'in
ihraç edilmesinden sonra da onunla
ilişkisini sürdürdü, ihbar ve alçaklıklarına devam etti. Öyle ki, biri yurtdışında, diğeri ülkede aynı işi yaptılar.
- Ancak ihanet çetesinin bütün çabaları sonuç vermedi ve hainler amaçlarına ulaşamadılar. Ali Akgün, 1985
yılında, yaptıklarıyla hiçbir sonuç elde
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edemeyeceğini ve kendisinden mutlaka
hesap sorulacağını anlayınca, ülkeyi
terk ederek yurtdışına çıkmaya niyetlendi. Ama polis, örgütümüze karşı
komplocu faaliyetlerini sürdürürken
serbestçe hareket etmesine göz yumduğu bu haine, başkasını ararken tesadüfen rastlayınca işler bozuldu. Onu
gözaltına almaktan kaçamadı, firari
olması, kesinleşmiş cezası bulunmasından dolayı da bırakamadı.
(…)
- Ali Akgün cezaevinde, yaptıklarından pişmanlık duyarak özür dileme ve
affedilmeyi isteme gibi bir tavır içine
girmedi, aksine her şeyi inkar ederek
başkalarını suçlamayı yeğledi.
- Hareketimiz 1989 yılında, başta
Ali Akgün olmak üzere bir kısım hainler
ve polislik yaptığı söylenen şaibeli kişiler hakkında yeni bir soruşturma
başlattı. Şaibeli insanların bazıları
gözaltına alındı, sorgulandı, ifadeleri
alındı. O dönem ilişkiler içerisinde
olan yoldaşlar yeniden dinlendi. Çeşitli
insanların tanıklığına başvuruldu.
- Aylarca süren bu soruşturma süresince Ali Akgün'ün kendisiyle de konuşuldu, olanak bulununca bazı yüzleştirmeler de yapıldı. Ancak Ali Akgün,
hiçbir zaman açık olmadı, sürekli yalan
söyledi. Hareketimizin kendisi hakkında
geniş bir soruşturma açtığını öğrenince
paniğe kapıldı. Son olarak, kendisine
soruşturma bitinceye kadar komünde
kalması gerektiği belirtilerek, ayrılması
halinde bütün suçlamaları kabul etmiş
sayılacağı söylenmesine karşın, o soruşturma sonucunda her şeyin ortaya
çıkacağı ve cezalandırılacağını anladığından komünden ayrıldı ve koğuştan
da gitmeye karar verdi.
- Örgütümüzün yaptığı soruşturma
sonucu, Ali Akgün'ün ihanetini, polisle
zımni işbirliği içinde çalışmasını, Paşa
Güven alçağı ile birleşerek hareketi
arkadan hançerlemeye kalkışmasını,
kendi kişisel çıkarları ve ihtirasları
için şaibeli, serseri ve polisle işbirliği
yapan kişileri etrafında toplayarak

bir çete oluşturduğu ve çapulcu çetesiyle yaptığı işlere örgütümüzün adını
karıştırdığı vb. açıklığa kavuşmuştur.
Ali Akgün, yapılan yargılama sonucunda, örgüte ihanet ettiği, işlediği
suçların hesabını vermekten kaçtığı,
devrimcilere ve halka özeleştiri yapmadığı, hareketimize verdiği zararları
telafi gibi bir çaba ve niyet içinde olmadığı ve bu yüzden düzelme şansına
da sahip bulunmadığı için, ölüme
mahkum edilmiş ve karar, örgütümüz
tarafından infaz edilmiştir.
ÖRGÜTÜMÜZE YÖNELİK KOMPLOLARA İZİN VERMEYECEĞİZ!
Ekim 1990
DEVRİMCİ SOL
***
FAŞİZMLE İŞBİRLİĞİ YAPAN,
BEDELİNİ ÖDER!
Bir başka ihanet de İzmir’de ortaya
çıkarıldı. ANAP iktidarında,Turgut
Özal’ın başbakan olduğu dönemde ortaya çıkarılan ve cezalandırılan hainler
ile ilgili Devrimci Sol’un yaptığı açıklamayı okuyalım:
"FAŞİZMLE İŞBİRLİĞİ YAPAN 3 MUHBİR-AJANI CEZALANDIRDIK"
İzmir ve çevresindeki derneklerde,
siyasi dergi bürolarında, okullarda
devrimci, ilerici ve yurtseverlerin çalışmalarını polise ihbar eden, ihbar
karşılığı para alan ve kişisel güvence
sağlayan NAZIM KAVAK, NAHİT DENİZ ve YAŞAR KANKAL örgütümüzce
gözaltına alınarak sorgulanmış ve
polis hesabına çalışan ihbarcı-ajan
oldukları kesinleşmiştir.
Yapılan sorgulamada, bu muhbirlerin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat Teşkilatı tarafından
korku, ceza tehdidi ve daha iyi bir yaşam vaadi ile örgütlenmiş bir şebeke
içinde yer aldıkları anlaşılmıştır. Derneklerde, siyasi dergi bürolarında,
okullarda oluşturulmaya çalışılan bu
muhbir-ajan şebekesinin başka elemanları da vardır ve bunlar tarafı-

mızdan bilinmektedir. Şu an etkisiz
durumda olan bu şebeke elemanları
ayrıca sorgulanacaktır.
NAZIM KAVAK, NAHİT DENİZ,
YAŞAR KANKAL isimli muhbir-ajanlar
sorgulama süresince, cezai durumlarının ağırlaşacağı endişesiyle, tam bir
samimiyet içinde hareket etmemişler,
bazı konularda itirafta bulunmakta
çekince göstermişlerdir.
Sorgu ekibimizin zor yöntemlerine
başvurmadan yaptığı uzun süreli sorgulamalar neticesinde, bu kişilerin
muhbir-ajan oldukları ve devrimcilere
zarar verdikleri kesinlik kazanmış ve
bu yüzden, ölüme mahkum edilerek
cezalandırılmışlardır. Olayın tüm maddi ve manevi sorumluluğu, bu kişileri
korku, tehdit ve iyi yaşam vaadi ile
muhbir-ajan yapan polise ve bugünkü
iktidara aittir. Faşist Özal iktidarı, bu
insanları nasıl kullandığını ve nasıl
aldattığını kamuoyuna açıklamalıdır.
Can korkusuyla ve kişisel çıkarları
için devrimci ve yurtseverleri ihbar
edip yaşamlarını tehdit altına sokan,
işkence görmelerine ve yıllarca cezaevlerinde yatmalarına neden olan
muhbir-ajanları uyarıyoruz.
Oligarşiyle işbirliği yapmaktan vazgeçin! Devrimci güçlere teslim olun,
gerçekleri açıklayın! Devrimci adalete
güvenin ve ona sığının! Eğer bunu yapmaz da halka ve devrimcilere karşı suç
işlemeye devam ederseniz, sizi oligarşinin
polisi de koruyamayacaktır!
AJAN VE MUHBİRLERİ CEZALANDIRACAĞIZ!
AJAN VE MUHBİRLER DEVRİMCİ ADALETE HESAP VERMEKTEN
KURTULAMAYACAK!
AJAN VE MUHBİRLER DEVRİMCİ MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEZ!
24 Ağustos 1990 DEVRİMCİ SOL
Not: Cezalandırılan üç kişi Yenibosna
Beşyol'daki Sanayi Sitesi'nin karşısındaki
Anadolu Koleji'nin bulunduğu sitenin
arazisinde bulunmaktadır.
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Bizim sanatımız
gerçekleri devrimci bir
tarzda hayata taşır.
Bu gerçek hayatın
içinde sosyalizm ruhu
ile halkı eğitmek için
şarkılarımız olur.
Bu gerçekle silahlanan
sanatımız halka kendi
gücünü gösterir.
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: Meral Gökoğlu,
Özgür Gültekin, Bahar Kurt, Dilan Ekin, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, Taylan Gültekin, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Soma’da 301 işçiyi, göz göre göre
katleden, madene gömen
patronlar, halkın öfkesini
bastırmak için açılan
göstermelik bir davada, tiyatro
sahnesinden farksız bir
yargılama oyunu ile kurtulmanın
hesabını yaptılar. Ama
karşılarında halkın avukatlarını
buldular. Halkın avukatları
katliamın yaşandığı ilk günden
itibaren adalet mücadelesini
kesintisiz sürdürdüler. Bunun
bedelini tutsaklıkla ödüyorlar...
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen
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ANTİ EMPERYALİST CEPHE’DEN HABER -YORUM
HABER:
*Filistin: Tutsaklar, İsrail Mahkemelerini Boykot Edecek
İsrail hapishanelerinde “idari tutukluluk” uygulaması kapsamında bulunan yaklaşık 500 Filistinli, 2018 yılından itibaren İsrail mahkemelerini
boykot edecek.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ)
bağlı Filistinli Esirler Heyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, “Filistinli
fraksiyonların anlaşması çerçevesinde
işgalci İsrail’in hapishanelerinde idari
tutukluluk uygulamasıyla tutuklu bulunan Filistinliler, 2018’den itibaren
İsrail’in mahkemelerine çıkmayacaklarını duyurdu” ifadesine yer verildi.
Avukatlar da savunma vermeyecek
Söz konusu uygulama ile İsrail
hapishanelerinde yaklaşık 500 Filistinli’nin bulunduğu belirtilen açıklamada, tutukluların bu kararlarını 10
gün sonra uygulamaya koyacağı ve
kendi adlarına avukatlarının dahi mahkemelere çıkmama kararı aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Filistinli tutukluların
‘adeta boyunlarına dayanmış bir kılıç
gibi zalimane ve illegal uygulamaya
karşı’ bu adımı attığına vurgu yapıldı.
İsrail mahkemelerinin sadece şekilden ibaret olduğu ve İsrail’in iç istihbarat servisi Şin-Bet’in (Şabak) direktifleri doğrultusunda kararlar verdiğine dikkat çekildi.
300’ü Çocuk 7 bin Filistinli
Açıklamada, İsrail, gizli güvenlik
bilgilerine dayanılarak ‘idari tutuklama’
adı altında Filistinliler’in aylarca alıkonulduğuna işaret edildi.
İsrail hapishanelerinde 300’ü çocuk
yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
YORUM:

İdari tutuklama, İsrail'in yıllardan
beri Filistin halkını teslim alma, sindirme, yıldırma politikalarından birini
oluşturuyor. İsrail siyonizmi bu politika
ile bir anlamda kendi faşist hukukundan
bile kaçıyor. Bu durum hukuksuzluğun
katmerli hali. Tutuklanan açısından
da tüm hukuki haklarını ortadan kaldırıyor. Aylarca, yıllarca yatırıp istediği
zaman bırakmış oluyor... Tutuklarken
kanıtlaması vb. de gerekmiyor.
Siyonizmin hukuku bu... Ki bu
hukuku Filistinde ilk uygulayanlardan
biri de İngiliz emperyalizmi. İngiliz
emperyalizminden de siyonizm devralıyor.
Siyonizme karşı direnmek en meşru
haktır. Siyonizmi geriletecek olan direniştir.
Direnen Filistin halkı da bu politikayı boşa çıkarmak için açlık grevleri
yaptı. Bugün de “sizin mahkemelerinizi
tanımıyoruz” diyerek mahkemeye çıkmama kararı aldılar. Bu politikaları
direniş dışında hiçbir şey boşa çıkaramaz. O nedenle Filistinlileri “idari
tutuklama” terörünü de boşa çıkaracak
olan şey; mahkeme boykotu da dahil
olmak üzere, yapacakları direnişlerdir.
HABER:
*ABD Başkanı Donald Trump’ın
başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan
kitabın yayımlanmaması için yapılan
baskılar sonuç getirmedi.
‘Başkan’ın onurunun zedelenmesi.
Cumhuriyet’in aktarımına göre;
Amerikan CNN kanalındaki haberde
Trump, avukatlarından Charles Harder’a “Fire and Fury: Inside the Trump
White House” (Gazap ve Öfke:
Trump’ın Beyaz Saray’ının İçinden)
başlıklı kitabın yazarı Michael Wolff

ile yayınevinin yöneticisi Henry Holt’a
ihtar mektubu gönderdi. Mektupta,
kitabın Trump ile ilgili birçok yalan
ve yanlış bilgiyi barındırdığı belirtilerek
“Kitabın yayımlanmaması gerekiyor.
Piyasaya çıkması hâlinde ‘Başkan’ın
onurunun zedelenmesi de dâhil birçok
başlık altında hukuki süreç başlayabilir”
mesajı verildi.
Trump’ın kitabı engelleme hamlesi
aksi sonuç verdi ve kitap 9 Ocak
yerine dün piyasaya sürüldü. Kitaptan
yeni bilgiler de basına yansıdı. Bunlardan dikkat çekenlerden biri Trump’ın
Suudi Arabistan’daki iktidar mücadelesine dâhil olmasıyla ilgili.
Kritik Ziyaret
Suudi Arabistan Kralı Selman, haziran ayında Veliaht Prens yani kendisinin yerine gelecek kişi olarak
yeğeni Muhammed bin Nayif yerine
oğlu Muhammed bin Salman’ı atamıştı.
Wolff’un kitaptaki iddiasına göre
Trump, bu değişiklikle ilgili “Adamımızı tepeye yerleştirdik” ifadesini kullandı. Kasım ayında Veliath Prens
Muhammed bin Salman, ülke genelinde büyük bir operasyon dalgası
başlattı ve yüzlerce prens, iş adamı
ve bürokratı gözaltına aldırdı. Gözaltı
furyasından kısa süre önce ise Trump’ın
Orta Doğu konusundaki danışmanı
ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Washington
Post’un haberine göre o dönem Kushner ve Veliaht Prens Muhammed sabahın ilk saatlerine kadar birlikte ‘strateji planlamıştı’.
Trump’tan destek
Donald Trump da Suudi zenginler
ve kraliyet üyeleri Suudi başkenti Riyad’daki Ritz-Carlton Oteli’nde gözaltında tutulurken, Twitter’dan operasyonlara destek verdiğini ilan etmişti.
Trump “Kral Selman ve Suudi Ara-
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bistan’ın Veliaht Prensi’ne büyük
güven duyuyorum. Ne yaptıklarını
tam anlamıyla biliyorlar” diye yazmıştı.
YORUM:
ABD emperyalizminin, sömürgeleştirdiği ülkelerdeki politikaları en
tepeden belirlemesi sır olan bir şey
değil. S. Arabistan da göbekten ABD
emperyalizmine bağımlıdır. Yenilikçi
diye pazarladıkları prensi de iktidara
getiren ABD emperyalizmidir, “modernleşme” adı altında “ılımlı islam”ı
tekrar diriltmeye çalışan da, kadınlara
kısmi hak kırıntıları vermeye çalışan
da, Lübnan başbakanını Beyrut'tan aldırıp Riyad'a getirten de, Suudi zenginleri otelde gözaltında tutan da.
Suudi Arabistan'ın tepesindeki kral da
yalnızca Trump'ın değil, bütünüyle
emperyalist Amerikan tekellerinin adamıdır. Sözde müslüman Suudi gericiliği, böylesine emperyalizm uşağıdır.
Emperyalistlerle birlikte ülkelerinde
yapacakları operasyonları planlamaktadırlar.
HABER:
* ELN Kolombiya ile müzakereleri
sürdürmekte kararlı
Kolombiya’da halen silahlı mücadele yürüten tek sol gerilla hareketi
olan ELN, hükümetle barış müzakerelerini başarıya ulaştırmada kararlı
olduklarını duyurdu.
Kolombiya Devrimci Silahlı Birlikleri’nin (FARC) 2016 barış anlaşması
sonrasında silahlı mücadeleyi sonlandırması ardından ülkedeki en büyük
gerilla gücü Ulusal Kurtuluş Ordusu
(ELN) idi. FARC’ın 7 bini aşkın gerillası Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde silahları bırakmıştı.
FARC’ın silahlı mücadeleyi bırakmasıyla birlikte 2 bin 500’ü aşkın gerilla gücü ve 7 bin kadar milisiyle
ELN, silahlı mücadeleyi sürdüren tek
sol gerilla örgütü olarak öne çıkıyordu.
Şubat ayında Ekvator’un başkenti
Quito’da Kolombiya Devlet Başkanı
Juan Manuel Santos’un özel temsilcisiyle ELN arasındaki barış görüşmeleri de başlamıştı.
‘MÜZAKERELERDE KARARLIYIZ’ MESAJI

Barış görüşmeleri kapsamında ELN
ile Kolombiya hükümeti arasında Ekim
ayında ilk kez çift taraflı ateşkes ilan
edilmişti. 9 Ocak’ta son bulacak ateşkesin uzatılmasına ilişkin henüz bir
karar alınmazken, ELN tarafından yapılan açıklamada, barış müzakerelerinin
başarısı için çaba gösterileceği vurgulandı.
ELN Genel Komutanı ‘Gabino’
lakaplı Nicolas Rodriguez tarafından
yayınlanan bir videoda, ateşkesin 9
Ocak’ta bitecek olmasının müzakerelerin devamına etki etmemesi çağrısı
yapıldı.
Birçok ELN komutanıyla birlikte
konuşan Gabino, Kolombiya hükümetinin ateşkes sürecini ‘gerilla alanlarında askeri varlığını arttırma’ amacıyla kullandığını savundu. Kolombiya
ordusunun ateşkes sürecinde çatışma
riskini arttıracak girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Gabino, “Buna rağmen ELN, barıştan vazgeçmeyecek
ve bu amaçla da müzakere masasını
terk etmeyecektir” diye konuştu.
GENEL OLARAK ATEŞKESE
BAĞLI KALINDI
ELN gerillalarının genel olarak
ateşkese bağlı kaldıklarının altını çizen
Gabino, Choco bölgesinde bir yerli
liderinin öldürülmesinin sorumluluğunu
üstlendiklerini söyledi. Gabino, Ekim
ayı bşaında Ekvator sınırında 7 köylünün katledilmesiyle herhangi bir
bağlantılarının olmadığını da sözlerine
ekledi.
1964 yılında öncesinde yaşanan
köylü isyanlarının sonucu olarak ortaya
çıkan ELN, FARC’tan sonra en önemli
Marksist-Leninist gerilla hareketi olarak
biliniyor. FARC’ın isim değiştirerek
ve aynı kısaltmayla siyasal yaşama
geçişi ardından ELN ile yapılan müzakereler kalıcı bir barış için önem
taşıyor.
Son 200 yıllık tarihi çok sayıda
köylü isyanı ve buna karşı devletin
katliamlarıyla geçen Kolombiya’da
1964’ten bu yana 220 bin ile 260 bin
arasında kişi yaşamını yitirdi. İç savaşta
yaşamını yitirenlerin 200 bin kadarını
siviller oluştururken, 5 milyonu aşkın
kişi ise yerlerinden edildi.

YORUM:
Halkların kurtuluşunu sağlayacak
olan tek şey; sosyalizm için savaştır.
ELN ise “ateşkes bitse de müzakereler
sürsün” diyor. ELN, SİLAHLI REFORMİST BİR HAREKET. TIPKI
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ GİBİ...
HEM MÜZAKERELERİ ZORLUYORLAR HEM DE BİR ŞEKİLDE
ÇATIŞMALARA DEVAM EDİYORLAR.
BİR AÇMAZ YAŞIYORLAR. SİLAHLARINI KOLOMBİYA OLİGARŞİSİNİ MASAYA OTURTMAK
İÇİN KULLANIYORLAR.
BUNUN KENDİSİ BİTİŞTİR ZATEN. DÜZENİÇİLEŞMEK YOK OLMAKTIR.
HABER:
* İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’da devam eden hükümet
karşıtı gösterilere ilişkin, “İran’da
rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler
yeniden arkadaş olacak” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran’da 5. gününe giren hükümet
karşıtı protesto gösterilerine ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, “İran rejimi,
İranlılar ve İsrailliler arasında nefret
uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler
bir kez daha harika arkadaşlar olacak.
İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim” dedi.
YORUM:
Netenyahu bir halk düşmanıdır.
Yüzbinlerce Arap'ın, Filistinlinin katillerinden biridir. İran halkı siyonizmle
arkadaş olamaz, olmayacak. Siyonizm
halk düşmanlığıdır, İran halkının da
siyonistlerle arkadaşlıkta hiçbir çıkarı
yoktur. Asıl Kudüs'ün orta yerinde
Netenyahu ve tüm halk düşmanları,
Filistin halk mahkemesi tarafından
yargılanıp cezalandırıldığında, yalnız
İranlılar ve İsrailliler değil, tüm Ortadoğu halkları yeniden “dost” olacaklar.
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KESK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU MU?

KOYMADI!

KESK yönetimi politikalarını
üyeleri ile birlikte belirledi mi?
Belirlemedi.
- Üyelerini toplantıya çağırdı
mı?
Çağırmadı.
- Sorunların ve çözümlerini
üyeleri ile birlikte tartıştı mı?
Tartışmadı.
- OHAL'den bu yana aldıkları kararları hayata geçirdi mi?
Geçirmedi.
- Nuriye ve Semih'in direnişi
ölüm sınırına dayandığı halde
ciddi bir eylem kararı aldı mı?
Almadı.
- İstanbul’dan Ankara’ya
yürümeye kalktı, yürüyebildi
mi?
Yürüyemedi.
- OHAL’e karşı mitingler
yapacağız dedi, yapabildi mi?
Yapamadı.
- İhraçlar kurultayı düzenledi, aldıkları kararları hayata
geçirdi mi?
Geçiremedi.
- Yeni genel kurul yaptı,
yeni yönetim kurulu belirledi.
Onlar OHAL’e karşı bir şey
yaptı mı?
Yapmadı.
KESK yönetimi;
Elini taşın altına koymalıdır.
Yüzünü üyelerine dönmelidir.
KESK 4099 üyesi,
130 bin kamu emekçisi,
Nuriye ve Semih için üyeleri
ile bir araya gelip eylem programı çıkartmalıdır.

Ne yapacağını, ne zaman
yapacağını kamu emekçilerine
açıklamalıdır.
KESK üyeleri;
Aşağıdan yukarıya KESK
yönetimini sarsmalıyız.
İşimizden olduk
Ne yapacağız,
Nasıl yapacağız diye KESK
yönetiminden hesap sormalıyız.
Bağlı bulunğumuz sendika
yönetimlerine baskı yapıp üye
toplantıları yapmalarını istemeliyiz.
KEC’liler;
KESK’in durumu ortadadır.
İlk günden bugüne kadar
aralıksız sürdürdüğümüz ideolojik mücadelemizi yoğunlaştırarak devam etmeliyiz.
KESK merkezinde süren
oturma eyleminin temel amacı
KESK yönetimini kış uykusundan uyandırmak, üyeleri ile
toplantıya yönlendirmektir. Üyeleri ile birlikte kararlar almalarını
ve uygulamalarını sağlamaktır.
KESK üyesi 200 bin kamu
emekçisini mücadeleye çağırmaya devam etmeliyiz.
Gelin KESK’e sahip çıkalım,
emeklerimizle kurduğumuz
KESK’i bir avuç reformist uzlaşmacı sendika yöneticilerinin insafına, yapacakları yönetim kurulu toplantılarında alacakları içi boş kararlara teslim
etmeyelim.
Kendi kaderimizi kendi ellerimize almalıyız.
Emeğimizin gücünü göstermeliliyiz.

ASIL OLAN DİRENİŞTİR

İŞİMİZİ EKMEĞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ
2017 yılını direnerek geçirdik.
2018 yılına direnişle girdik.
Direnmeyi 51 saatlik Maltepe direnişinden öğrendik.
50 yıllık reformizmden kopuşumuzun başlangıcı
olan Maltepe direnişi ile reformizmle aramıza duvarlar
ördük.
Direnmeyi Kızıldere’den, Mahirler’den öğrendik.
Biz buraya teslim olmaya değil ölmeye geldik diyenlerden öğrendik.
Biz direnmeyi;
12 Eylül faşist cuntasına karşı direnerek öğrendik.
Herkes mülteciliğin yolunu tutarken, tumturaklı bildirilerle geri çekilmenin teorilerini yaparken biz Amerikancı faşist cunta 45 milyon halkı teslim alamaz diye
direndik.
Öldük öldürüldük.
Önderimiz dahil yüzlerce kadromuzu, taraftarımızı
tutsak verdik ama direnmekten vazgeçmedik.
Tutsaklık koşullarında direnmeyi Apo’larla Fatih’lerle
Haydar’larla Hasan’dan öğrendik. Tarihe isimlerini
öldüler ama yenilmediler diye yazdıranlardan öğrendik.

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULADIK
Migros grevinde DİH öncülüğünde direndik.
6 Kasım’larda Hamiyetlerle direndik.
Kamu emekçilerinin sendika haklarını kazanmak
için işyeri işyeri Elmas’larla, Satı’larla, Arif’lerle, Ayşenur’larla direndik.
Gazi ayaklanmasında halkın örgütlü gücü ile direndik.
Yenilen yıkılan sosyalizm değil revizyonist iktadarlardır diyerek emperyalizme karşı atılım kararı alarak
direndik.
Herkes teslim bayrağını çekerken biz sosyalizmin
bayrağını dalgalandırarak direndik.
DİRENİŞİN ADI;
12 TEMMUZ OLDU,
16-17 NİSAN OLDU.
Hapishanelerde örgütlediğimiz direnişlerde onlarca
şehit vererek direndik.
96 ölüm oruçunda zaferi şehitlerimizle kazandık.
Devletin özgür tutsakları teslim alma politikasını
ölüm orucu direnişi ile boşa çıkarttık.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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Ankara-Ulucanlar hapishanesinde diri diri kesildik ama
asla aman dilemeden direndik.
19 Aralık’ta hapishane hapishane, koğuş koğuş direndik.
Kendimizi feda ede ede direndik.
Emperyalizmin “ya teslim olacaksınız ya imha edeceğim”
saldırısına hapishanelerde 122 şehit vererek direndik.
İşbirlikçi tekelci burjuvalara karşı direnişler örgütledik.
Nerde hakkı yenen direnen bir işçi varsa yanında olduk.
Birlikte direndik birlikte zafer kazandık.
Emperyalizme karşı eylemler örgütledik.
Kahrolsun Amerika bu vatan bizim, Amerika defol diye
direnişler örgütledik.
Emperyalizmin Ortadoğu halklarına yönelik saldırılarına
karşı Ortadoğu Ortadoğu halklarınındır diye direndik bedeller
ödedik. Ortadoğu halklarının sesi soluğu olduk.
Dağlar’da direndik.
Dağların taşına toprağına direniş tohumları ektik.

DEV-GENÇ

Daha İyisini Yapıp Korkularını
Büyüteceğiz!

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Polis, 11 Ocak’ta, Küçük Armutlu’da yeni açılan Gençlik Federasyonu
binasını ve çevredeki gecekonduları
kuşatarak yıkma hazırlığı yaptı. Gençlik Federasyonu, tüm halkı Küçük Armutlu’ya, Dev-Genç’in yeni mevzisini,
yıkım saldırısına karşı mahalleyi, konduları savunmaya çağrı yaptı.

Dev-Genç’in, K. Armutlu’daki
Gençlik Binasının Yıkılmasıyla
İlgili Açıklamasıdır:
Dev-Genç’liyiz Biz; Mevzilerimizi
Yakmakla, Yıkmakla Bizleri Bitiremezsiniz; Faşizmi Yeneceğiz!
Dev-Genç'liler 12 Ocak'ta yıkımlara
karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“11 Ocak Çarşamba günü Küçük Armutlu’da binbir emekle kurduğumuz
gençlik binamız, Halkın Mühendis
Mimarları ile Armutlu halkının emeğiyle kurulan mantar üretim evi ve
halka ait olan bir gecekondu, AKP’nin
paralı katilleri tarafından yıkıldı. Sabah
saat 09.00 civarı Baltalimanı’nı 8 adet
gözaltı aracı ve onlarca zırhlı araçla
ablukaya alan katiller, yaklaşık bir
saat sonra gençlik binamızın bulunduğu
sokağı kuşattı. Saatler boyu mahalleyi
ablukaya alan, Armutlu halkını taciz
eden işgal ordusu, evlerimizi yıktıktan
sonra sokaklarda Dev-Gençli avına
çıkarak Küçük Armutlu’da terör estirdi.
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Leylalar ile, Bilgehanlar ile halkların umudu olmaya
devam ettik.
168 parça kemik için,
mezar hakkımız için direndik.
Şehitlerimizin mezar hakkını kazandık.
Şehit düşen yoldaşlarımızın hesabını yeni şehitler vererek,
direnişler örgütleyerek sorduk.
OHAL karşısında direniş bayrağını aştık.
Her koşulda direnilebileceğini bir kez daha gösterdik.
Yüksel’de OHAL’le karşı direniş mevzisi yaratırken gücümüzü direnişlerimizden aldık.
Kamu emekçilerinin haklarını alana kadar TARİHSEL
VE SİYASAL HAKLILIĞIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE
direnmeye 2018 yılında da devam edeceğiz.
YÜKSEL’İ direniş mevzimiz olarak savunmaya devam
edeceğiz.
KESK üyelerine adım attıracağız.

Saat 16.30 civarı ise Küçükarmutlu
Cemevi’ni kuşatan katiller istediklerini
alamayınca korkularını daha fazla dizginleyemeyip, kaçarcasına tenekeleriyle Cemevini terk etmek zorunda
kaldılar.
Halk düşmanları size sesleniyoruz:
Bizleri yakmakla, yıkmakla bitiremezsiniz! Okmeydanı’nda Gençlik
Federasyonu binamızı yaktınız, duvarlarını yıkıp harabeye çevirdiniz.
Ne dedik? ‘Dev-Genç bir binadan ibaret değildir. İdeolojimizle, netliğimizle
dikileceğiz karşınıza, hiçbir saldırınız
cevapsız kalmayacak!’ 48 yıldır söylediğini yapan, yaptığını savunan bir
hareket var karşınızda. Siz tenekelerinizden kafanızı çıkaramayıp, yaktığınız evimizin önünde işgal nöbetinize
devam ederken ‘Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!’ diye haykırdık o söktüğünüz
camlardan aşağı. Orayı yaktınız, daha
güzelini kurduk Küçük Armutlu’da.
Şimdi yıktınız. Daha güzelini yapacağız. Sizler sürü gibi gelip yıkarsınız,
bizler tek bir kişi dahi kalsak vatanımızı
onurumuzla savunur, yeniden inşa
ederiz binalarımızı.
Bir kez daha tekrarlıyoruz: Yine
yapacağız! Tekrar yıksanız da daha
güzelini yapacağız! Biz kazanacağız!
Her bir tuğlasında halkın emeği olan
evlerimizi yıkmanın hesabını soracağız! O yerinden söktüğünüz her bir
tuğla parçası, birer birer yağacak üzerinize.
Küçük Armutlu vatanımızdır! Her

bir karış toprağında yoksul emekçi
halkımızın, şehitlerimizin alınteri,
emeği vardır. Mahallemizi savunacak,
rant kavganıza kurban etmeyeceğiz.
Nasıl ki her saldırınızda en yiğitlerimizi
gördünüz karşınızda, nasıl ki tanklarınızla toplarınızla işgal ettiğinizde
bir halk ordusu dikildiyse karşınıza
korkusuzca, her saldırıdığınızda bizleri
bulacaksınız karşınızda. Yine savaşacağız ve zaferi direnişlerimizle karşılayacak, biz kazanacağız!
Yıktığınız evimizden filizlenen çiçeklerimiz yepyeni mevzilerimizde
boy verecek şimdi. Çaresiz ve korkaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki ideolojimiz yenilmezdir, korkunuz bundan.
Evet, korkun halk düşmanları! DevGençliler bu halkın adalete olan özleminin en somut halidir. Dev-Gençliler
en soylu, en onurlu çocuklarıdır bu
halkın! Vatanımızın her bir karış toprağı
bizim mevzimizdir. Mevzilerimizi size
bırakmayacak, korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz. On kere de
yıksanız, yüz kere, bin kere de yıksanız
yeniden yapacağız!” denildi.
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
1- SORUN: Tek başına kaldığında iradi olamamak;
ÇÖZÜM: Yalnız olmadığımızı düşüneceğiz. İdeolojimiz,
düşüncelerimiz ve hedeflerimiz büyük. Bu ülkede devrim
yapmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz halkımızla birlikte. O
halde yalnız değiliz. Halkımız bizimle birlikte diye düşüneceğiz.
Tek başına kaldığında da iradi olmak bir bilinç işidir... Her şey
bazen ilk adımı atana kadardır. İlk adımı atma noktasındaki
motivasyonumuzu güçlendirmeliyiz. Kendimizi tanımalı ve
buna göre önlemler almalıyız.
2- SORUN: Bireysel eğitim-bireysel çaba konusundaki
yetersizliklerimiz;
ÇÖZÜM: Eğitimi genel olarak dışımızdan, örgütlülüğümüzden bekleriz. Üstümüzden bu konuda bir yönlendirme gelmediğinde, bu konuda bir denetim vb. olmadığında eğitimimizi
aksatırız. Hatta aksattığımız faaliyetlerin başında gelir eğitimimiz.
Örgütlülüğün, üstümüzün bize yönelik eğitim çalışmasıprogramı işin bir yönüdür. Bu bizim bireysel çabamızla bütünleşmediğinde yarım bir faaliyet olacaktır... Bireysel eğitim
eğitimin bir anlamda esasıdır. Bir devrimci kendisini sürekli
geliştirmeli, kendini yeterli görmemeli. Devrime, örgüte daha
çok yararlı olmak için kendini her anlamda ilerletmelidir. Tüm
bunlar bizim bireysel eğitim ve çabamızla ilgilidir.
3- SORUN: Çok hızlı-iniş çıkışlar yaşamak;
ÇÖZÜM: Duygu ve düşüncelerimiz çok kısa süreler içinde
hızlı iniş-çıkışlar gösteremez. Gösteriyorsa bu duygu ve düşüncelerimizin yerli yerine oturmadığının daha doğrusu doğru
tarzda düşünmediğimizin ifadesidir.
Doğru düşünmemek ne demektir?
Bireyci bencil düşünmek demektir. Her şeyin odağına kendimizi koymak demektir. Halkın, devrimin, örgütün ihtiyaçlarıyla
değil kendi ihtiyaçlarımızla bakmak demektir. Devrimin ihtiyaçlarıyla kendi ihtiyaçlarımızı birleştirememek demektir.
Doğru düşünmeyi öğreneceğiz!
Neden devrimcilik yaptığımızı tekrar tekrar sorup devrimci
tercihlerimizi güçlendireceğiz.
Oturmuş kişilikli bir devrimcinin düşünce ve duyguları da
oturmuştur.
4- SORUN: Duygularımızı doğru yönlendirememek;
ÇÖZÜM: Duygularımızı doğru yaşamak önemlidir. Duygularımız bizim en güçlü motivasyon kaynağımız, itici gücümüzdür. Öfke, sevinç, üzüntü, mutluluk vb. tüm bu duygularımızı
nasıl doğru yaşayacağız? Ya da bu duygularımızı doğru yaşamak
ne demektir?
En güzel duyguları biz yaşarız. Duygularımız içten, samimi
ve hesapsızdır.
Duygularımızın böyle olması duygularımızın odağına neyin

oturduğuyla ilgilidir. Duygularımız düşüncelerimizden bağımsız
değilse o halde düşüncelerimiz nedir? Buna bakmalıyız.
Biz kimiz? Ne istiyoruz? Ne için savaşıyoruz? Bu temel soruları unutmayacağız. Duygularımızın temelinde de bunlar olmalı.
Örneğin bir yoldaşımızı kaybettiğimizde karalar bağlayıp
yas tutmayacağız. Tersine öfke duyacağız, onu bizden alanlardan
öfke ve hesap sorma isteği taşıyacağız. İşlerimize daha çok sarılacağız. Kaybettiğimiz yoldaşımızın sorumluluğunu da üzerimizde duyacağız.
Tersi; yani üzüntü, moral bozukluğu hali düşüncelerimize,
kaybettiğimiz yoldaşımızın uğruna şehit düştüğü değer ve geleneklere denk düşen bir yaklaşım tarzı değildir.
5- SORUN: Zorlayıcı-ısrarlı olmamak-hep dışımızdan beklemek;
ÇÖZÜM: Yaptığımız bir faaliyette, bir sorunda, bir olayda
dışımızdan beklemek. Zorlayıcı, ısrarcı olmamak sorunun büyüyerek devam etmesi anlamına gelir.
Devrimcilik her şeyden önce sorumluluk duygusudur, sahiplenmedir. Sahiplenme ve sorumluluk sorunu gördüğümüzde,
hissettiğimizde dışımızdan beklemeden üzerine gitmektir.
Neden zorlamayız, neden dışımızdan bekleriz?
Doğru düşünmediğimizden.
Kendimize, karşımızdakine güvenmediğimizden.
Küçük burjuva gururumuzdan.
Bencilliğimizden.
Tüm bunlar bizdeki küçük-burjuva yanlardır.
Sayı: 50
Temiz, saf, basit, hesapsız düşünecek ve dışımızdan bekle- Yürüyüş
meden hareket edeceğiz.
21 Ocak
Ben yapacağım, ben yapmalıyım diyeceğiz.
2018
6- SORUN: Küçük sorunları büyütmek, abartmak, her
şeyi sorun haline getirmek;
ÇÖZÜM: Sorunun odağında yine düşünce tarzımız yatar.
Abartıcılık, idealizmin ifadesidir.
Her şeyi sorun haline getirmek de yine idealizmin ifadesidir.
Sorunu olduğundan fazla büyütmek aynı şekilde yanlış düşünce tarzının sonuçlarıdır.
Oysa diyalektik materyalizm bize sorun varsa çözümü de
var der.
Her sorunun mutlaka bir nedeni vardır ve biz çözmek
istiyorsak o nedeni anlamalıyız der.
Her sorunu kendi koşulları içinde ele almak gerekir der.
Her şeyi kendi merkezimizde ele almamalıyız der.
Ve her şeyden önce biz devrimciyiz, iddiamız devrim
yapmak. O halde bırakalım ufak-tefek sorunları o sorunlar bizi
boğup kendi içine hapsetmesin, bizim daha büyük bir dünyamız
var, daha büyük hedeflerimiz var diye düşünelim. İşte o zaman
o büyük sorunlar küçülecektir.
Her şeyi sorun yapmak, sorunları büyütmek kendi küçük
dünyamızın sonucudur. O halde dünyamızı büyütmeliyiz.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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TUTSAK HALKIN SANATÇILARININ BABASI ERDEM VAROL:
“Artık türkülere bile tahammülleri kalmadı, her gün yeni bir saldırı oluyor,
biz haklıyız ve meşruyuz. O zaman hep birlikte mücadele edeceğiz”

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Bergün ve Betül Varan’ın, tutsak
iki halkın sanatçısının babaları yaşadığı Avrupa’dan tutsak evlatlarını
ziyarete geldi. Ancak daha önce Özgür Gültekin’in babasının binbir bahane üretilerek ziyaretinin engellenmesi gibi Erdem Varan’ın da kızlarını
görmesi engelleniyor.
Kendisi ile hem tutsak çocukları
hem de yaşadığı baskılara ilişkin
konuştuk:
Yürüyüş: Öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız ve iki kızınız da
Grup Yorum üyesi olarak gözaltına
alınıp tutuklandı. Onları ziyaret etmek
için yurtdışından geldiniz. Ziyaret
etmeniz engellendi. Bu konuda neler
yaşandı, bize anlatır mısınız?
Erdem Varol: Ben Bergün ve
Betül’ ün babası Erdem Varan. Önce
bulundukları cezaevlerini arayarak
neler yapmam gerektiğini sordum.
Bana cumhuriyet savcılığından izin
almam gerektiği söylendi. Ben de
onun üzerine Çağlayan Adalet Sarayı’
na gittim. Onlar da beni bulundukları
cumhuriyet savcılıklarına yönlendirdiler. Oraya gittiğimde ise onların
böyle bir yetkisinin olmadığını söylediler. Ancak adalet bakanlıklarının
böyle bir şeye izin verebildiğini söyledi savcı. Bundan sonraki süreç
artık Halkın Hukuk Bürosu’nun yönlendirmesiyle olacaktır.
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Yürüyüş: Kızlarınıza terörist demeniz dayatıldı. Bize kızlarınızın terörist mi, vatansever mi olduğunu
onları büyüten baba olarak anlatabilir
misiniz? Onları Avrupa'dan ülkemizde
halkın sanatını temsil eden, bunu
bedellerle yerine getiren bir gruba
üye olmaya getiren süreci anlatabilir
misiniz?
Erdem Varol: Öncelikle şunu
belirteyim, benim kızlarım terörist
değil halkını ve vatanını seven, halkı
ve vatanı için müzik yapan birer
Grup Yorum elamanıdır. Onlar bunu
seçtiklerinde çok sevinmiştim çünkü
benim ve halkının değerleri için müzik yapacaklardı. Bu beni çok mutlu
etmişti. Avrupa’da herkes alkol ve
uyuşturucu bataklığında çırpınırken
benim çoçuklarım kendi değerlerini
sahiplenmişti. Benim kızım buraya
geldikten sonra aradan 5 gün geçtikten
sonra İdil Kültür Merkezi basıldığında
gözaltına alndı ve saçları yolundu
,ve daha sonra tutuklandı. Şimdi soruyorum benim kızım mı terörist,
onlar mı? İşte bunun yüzünden daha
da çok sahiplenmeliyiz.

giydirilmek isteniyor. Tutsaklar ise
tek tip elbisenin düşüncelerine yönelik
bir saldırı olduğunu belirterek asla
giymeyeceğiz diyorlar. 2 çoçuğu
özgür tutsak olan bir baba olarak
bu konuda nelere söylemek istersiniz?
Erdem Varol: Bu onursuz dayatmayı ben de kabul etmiyorum.
Biz bunun için çok büyük bedeller
ödedik, kızlarım da bu onursuz dayatmaya karşı çıkacaktır. Biz de dışarda onların bu haklı ve meşru mücadelesini destekleyeceğiz. Bu sadece
bizim meselemiz değil çünkü düzen
herkesi teslim almak istiyor, onlar
ise teslim olmuyor. Çünkü özgür tutsakların bu mücadelesi 1984’te 4 şehit, 1996’da 12 şehit, 2000’de 7 yıl
süren bir direniş ve 122 şehit elbette
ki bu onursuz dayatmayı kabul etmeyecekler. Biz de sonuna kadar çocuklarımızın yanında olacağız. İşte
onun için hep birlikte olursak hep
birlikte sahiplenirsek daha gür çıkacaktır sesimiz. Birlikte sahiplenirsek
yıkamayacağımız duvar, aşamayacağımız engel yoktur.

Yürüyüş: Ziyaret engellemesine
karşı neler yapacaksınız, dergi okurlarımıza, halkımıza bir çağrınız var
mı?
Erdem Varol: Bütün yolları deneyeceğim, gerekirse eylem yapacağım. Grup Yorum Halktır Susturulamaz diyoruz o zaman hep birlikte
halaya duracağız. Birlikten güç doğar,
birlikte olursak, bu engelleri aşarız.
Onun için bütün halkımız hep birlikte
sahiplenmeliyiz. Düzen halkın değerlerini yok etmek istiyor biz ise
bu değerleri yok etirmeyeceğiz, türkülerimizi susturmak istiyor, biz susmayacağız.Ben değil biz olacağız.
Bütün Grup Yorum sevenler olarak
hep birlikte coşkulu halaya durup
gücümüzü göstermeliyiz.

Yürüyüş: Kızlarınızın da içinde
bulunduğu Grup Yorum üyeleri de
tutsak, 14 halkın sanatçı hapishanede
ve onlar için yürütülen Grup Yorum'a
Özgürlük kampanyası var. Grup Yoruma yönelik saldırılar ve kampanya
hakkında neler söylemek istersiniz?
Erdem Varol: Artık türkülere
bile tahamülleri kalmadı, her gün
yeni bir saldırı oluyor, biz haklıyız
ve meşruyuz o zaman hep birlikte
mücadele edeceğiz. Neden türkülere
tahammül edemiyorlar çünkü krizleri
o kadar büyük ki kendi koydukları
yasaları bile ayaklar altına alıyorlar.
Adaletsizlikleri o kadar çok ki, en
ufak hak alma mücadelesini bile
hapse atarak üstünü örtmeye çalışıyorlar. Elbette türkülere tahammülü
kalmaz, korkuları büyüyor çünkü biz
bu korkularını daha da büyütmeli
onları yani Grup Yorum’u sahiplen-

Yürüyüş: Tek Tip Elbise yasası
çıktı ve özgür tutsaklara bu elbise
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istersiniz ?
Erdem Varol: Biz çocuklarımızın
bu haklı ve kararlı davalarında yanında olmalıyız, birken iki olup alanlara çıkıp onların sesi olmalıyız. On-

ları daha çok insana anlatmalı, onları

Nuriye ve Semih; Hakkın, Ekmeğin ve Onurun Nasıl
Savunulacağını Açlıklarıyla Öğretmeye Devam Ediyor

İçin Dayanışma, Türkan Saylan Kültür
Merkezi önünde 310 gündür açlık grevinde olan eğitimciler için eylem yaptı.
Eylemde yapılan açıklamada şöyle denildi:
“İşçi sınıfının emekten çok onura
ihtiyacı vardır. Nuriye Gülmen, Semih
Özakça; işlerinden KHK ile atılan iki
emekçi, iki işçi, iki onurlu insan. Hukuksuzca insanların ekmeğiyle oynanmasına, OHAL’e, tutuklamalara, gözaltlarına boyun eğmeyip tam 310 gündür
açlık grevindeler. Yüksel'de Ankara’nın
orta yerinde tam 430 gündür sesleri kısılana kadar, ülkenin her yerinde duyulana
kadar işleri iade edilene kadar haykırıyorlar “İşimizi, ekmeğimizi, öğrencilerimizi geri istiyoruz” diye.
Nuriye ve Semih’in sağlık durumları
günden güne kötüleşiyor. Ülkeyi yöneten
bir avuç asalak, insanları açlıkla terbiye
etmeye çalışıyor. Her gün zulmediyor,
her gün işkenceyle gözaltına alıyor, korkudan her yere saldırıyor. Öyle korkuyor
ki insan hakları anıtına dahi saldırıyor.
Korkuları yerindedir. Korksunlar, korksunlar; çünkü Nuriye ve Semih’in direnişi
Malatya’da, Bodrum’da, İstanbul’da,
İzmir’de, Aydın’da ses buldu. Direnişin
adı Acun oldu, Nazan oldu, Simge oldu,
Mahir oldu. Dalga dalga yayılıyor direnişimiz, yayılacak da. Onlar direnişle
yaşıyorlar insanca ve onurluca yaşıyorlar.
Böyle bir yaşamın özlemiyle mücadele
ediyorlar. Onları direnişle yaşatmak borcumuzdur. Bir kere daha haykırıyoruz
Nuriye ve Semih işe geri alınsın!
KHK’lar iptal edilsin!
Nuriye ve Semih’in talepleri için direnelim, sokakta, evde, okulda, kantinde
yaşamlarımızın bütün alanlarında onların
taleplerini haykıralım. Her cuma günü
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
yaptığımız eylemlere çağırıyoruz.”

meli, alanlarda hep birlikte halaya
durmalıyız.
Yürüyüş: Bir tutsak ailesi olarak
diğer tutsak ailelerinie neler söylemek

Halk Cepheliler, Nuriye ve Semih’in
taleplerinin kabul edilmesi için, bulundukları her yerde faaliyetlerini sürdürüyor.
Nuriye Gülmen, Semih-Esra Özakça,
Mehmet Güvel, Feridun Osmanağaoğlu
ve Yüksel Direnişini emek ve bedelle
örüyorlar. Çalışmalardan derlediklerimizi
sunuyoruz.
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC):
KEC 17 Ocak günü, Yüksel direnişini
çevreden destekleyenlere para cezası
kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
“İnsanlık on binlerce yıl önce tarih
sahnesine çıktığından beri yoluna ezen
ezilen çelişkisi ile devam etmiş, sınıfsal
olarak var olmuş… Ezilenler bu saldırı
karşısında direnişe geçmişlerdir. İşte o
ilk direniştir Nuriye, o direniştir Semih!
Nuriye Semih o ezilendir, tarihsel köküdür ezilenlerin… Ezen ezilen mücadelesi formlar değiştirip, içerik olarak
devam edip 9 Kasım 2017 Yüksel Caddesi’nde Nuriye’ye dönüşmüştür. Nuriye’nin gözündeki o ışık Spartaküs’ün
ışığı, o gözdeki ışık Bedreddin’in ışığı,
o ışık Kızıldere’nin ışığıdır.
Nuriye ışık, Semih ses oldu. Gözümüze, kulağımıza bilincimize girdi...
Yüksel’den Türkiye’ye, Türkiye’den
Dünya’ya Nuriyeler Semihler çoğaldı.
Egemenler durduramadı bu yürüyüşü,
tarihin yasası işliyordu: Zulüm varsa
direniş de vardır.
AKP faşizmi çeşitli yöntemler denedi
Yüksel Direnişi’ni zayıflatmak ve bitirmek için, şimdi de başından beri kullandığı para cezası yöntemini direnişi
izleyenler üzerinde yaygınlaştırmaya
başladı. Direnişçilerin çevresinde, direnişi
izleyenlere para cezası yağdırmaya baş-

ladı. Aç bırakırım, o ışığa bakmayın, o
sesi duymayın diyor…
Bak diyor izliyor mu KESK! Siz de
izlemeyin diyor susun KESK gibi. Susun;
biliyorum diyor egemenler susmak onaylamaktır diyor, susarsanız kemik yalatırım
diyor. Ama susmuyor Yüksel Direnişçileri, susmuyor halk her gün haykırıyor: Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Halkını ve onurunu satanlar, günde
iki kez yapılan eylem başlamadan yarım
saat önce, çevrede duranlara para cezası
kesiyor. Öyle ki, orada olmadıkları günler
için bile para cezası kesme fikriyle direnişi
bitireceğini sanıyor. Gözaltılar, işkenceler,
tehditler, tutuklamalarla bitiremediler.
Direniş her gün kendi içinde yeni zaferler
kazandı. AKP faşizmi kendi çürümüş
kültüründen beslenen planlarla ‘ağaç
kökü yesinler’ dedikleri halkın kültüründen
gelen direnişi bitiremeyecek.”
Ankara:
- Halk Cepheliler, Yüzüncü Yıl Çankaya Üniversitesi girişine ‘Nuriye Ve
Semih İşe Geri Alınsın’ yazılı ozalit
astı.
- Batıkent’te 13 Ocak'a 80 adet Kamu
Emekçileri Cephesi imzalı pullar, halkın
yoğun olduğu parklara ve otobüs duraklarına yapıştırılırdı. 1 saat süren çalışmada halkla sohbet edildi. Nuriye ve
Semih’in direnişi anlatıldı.
- Halk Cepheliler 16 Ocak günü,
Mamak Tuzluçayır Meydanı’na “Nuriye
ve Semih İşe Geri Alınsın” yazılı 2000
adet kuşlama yaptı.

Nuriye Semih Dayanışma: Yaşamın
Tüm Alanlarında Nuriye ve Semih'in
Taleplerini Haykıralım!
12 Ocak günü, Nuriye ve Semih

daha çok sahiplenmeliyiz. Bu yeter
mi değil daha daha daha çok sahiplenme.

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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AKP, ZAMLARLA HALKA KAN KUSTURMAYA DEVAM EDİYOR
AKP faşizmi, yıllardır içinde bulunduğu derin bunalımın ve krizin
faturasını zamlarla yoksul halka kesmeye devam ediyor. 2018 yılının
daha ilk gününden elektrik, ulaşım
ve birçok tüketim eşyasına yapılan
zamlarla karşılaştık:

- Elektrik zammı: Aralık ayının
başında yüzde 8’lik doğalgaz zammının ardından 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak yeni elektrik
tarifesine göre de elektriği yüzde 9
zamlı kullanacağız. 4 kişilik bir
ailenin asgari elektik tüketimi için
ödeyeceği aylık fatura, 100 lirayı
aşacak. Diğer yandan, elektrik zammının büyük bölümü enerji kullanım
bedeli değil, dağıtım bedeli olarak
yansıtılacak. Enerji dağıtım tekelleri,
halkın cebinden toplam 2.3 milyar
lira daha çalacak.

- Köprü zamları: İstanbul’daki

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Boğaziçi ve FSM köprülerinin geçiş
ücretleri 7 liradan 8.75 liraya yükselirken, 3. Köprü’nün geçiş ücreti ise
9.9 liradan 12.2 liraya yükseldi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan; köprü
ve otoyollara yaptırdıkları bakımların
maliyetini karşılamak için köprülere
zam yaptıklarını açıklarken; 2016
yılından bu yana iki yılda 1. ve 2.
Köprü geçiş ücretleri 3.4 liradan 8.75
liraya çıkarak yüzde 157 oranında
arttı.

- Neredeyse tüm tüketim eşyalarına zamlar: Yılbaşından itibaren trafik cezalarından ehliyet ve
pasaport harçlarına, vergilerden su
tüketim bedeline, iğneden ipliğe kadar
her şeye zam geldi. Trafik cezaları,
cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar yüzde 14.47 oranında
arttı. Kırmızı ışıkta geçmenin ve hız
sınırını aşmanın cezası 206.5 liradan
236.4 liraya çıktı. Motorlu Taşıtlar
Vergisi’ne (MTV) yüzde 50’ye varan
zamlar yapıldı. Oranlarıda zamlandı.
Özel İletişim Vergisi 47.7 liradan
54.6 liraya, B sınıfı ehliyet harcı
418.3 liradan 479 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya
çıktı. Emlak vergisi yüzde 7.25 oranında arttı. Çevre Temizlik vergisi,
metreküp su başına 28 kuruştan 32
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kuruşa çıktı.
-Diğer taraftan ise
AKP, kepçeyle aldıklarını kaşıkla verip
emeklilere ve memurlara yüzde 4 zam, asgari ücretle çalışanlara
da yüzde 14 zam yaptı. Ülkemizde açlık
sınırı 7.155 lira, asgari
ücret ise 1.857 lira
iken; asgari ücret
1404 liradan 1603 liraya çıkarak açlık sınırının 254 lira altında
kaldı. Yani asgari ücretle çalışmaya
mahkum edilen on milyonlarca emekçi,
yine gece yataklarına aç girecek.
Ayrıca, dördü de asgari ücretle çalışan
dört kişilik bir aile, yoksulluğa mahkum
ediliyor.
Hırsız AKP iktidarına göre ise
asgari ücret hiç de az değil. Öyle ki;
sadece milletvekilliğinden ayda 40
bin lira, örtülü ödeneklerden ise milyarlarca lira alan Tayyip Erdoğan,
asgari ücretle ilgili eleştirilere karşı
şunları diyor: “Beyefendiler beğenmiyor. Eline diline dursun”. AKP
Bursa milletvekili ve başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise halkla
alay edercesine “42 asgari ücretle
1.4 motor gücüne sahip sıfır araba
alınabilir, 2002 yılında AKP iktidarından önce ise aynı araba 90 asgari
ücretle alınabiliyordu” istatistiğini
çıkararak aslında asgari ücret fiyatlarını ne kadar “artırdıklarını” kanıtlamaya çalışıyor.
Yani diyor ki; “üç buçuk yıl boyunca hiçbir şey yiyip içmezseniz,
sonunda araba alabilirsiniz”. Aylık
17 bin 291 lira maaş alan Çavuşoğlu
ise bu parayla yılda 4 araba alabiliyor.
Başka bir istatistik; Cumhuriyet’ten
Çiğdem Toker’in haberine göre, Tayyip Erdoğan’ın 2017 Ocak-Kasım
ayları arasında örtülü ödenekten aldığı
para, 1 milyar 784 milyon 654 bin
TL. Ve bu paraya, tam 26 bin 507
araba alabiliyor. İşte ülkemizdeki
adaletsizliklerin halkın cebine olan
yansımalarıdır bu rakamlar...
Zamlar, ülke ekonomilerinin doğal
bir zorunluluğu değil. Son rakamlarla

da açıkça görüyoruz ki ülkemizde
yapılan zamlar, aleni bir soyguna
dönüştü. AKP faşizmi; halkın günlük
tüketimine denk düşen ürünlere yüksek zamlar yapmaya başladı. Bu durum, AKP faşizminin krizinin ne safhada olduğunun açık bir göstergesi.
Öyle ki, artık anketlerde ülkenin en
büyük sorunu olarak “ekonomi” çıkıyor.
AKP’nin ekonomik krizin son
aşamasında olmasının bir diğer sonucu da, siyasi saldırganlığının bu
denli artmasıdır. Artık KHK’lar da
yetmiyor, sivil faşistleri devreye sokuyor. Mahkemeleri neredeyse devre
dışı bırakıyor. Hitler’in Almanya’yı
kararnamelerle yönetmesi gibi bir
sürece götürüyor.
AKP’nin bu pervasız saldırılarının
bir diğer nedeni de, karşısında güçlü
bir halk muhalefeti olmamasıdır.
Sonuç olarak;
AKP faşizmi, cumhuriyet tarihinin
en derin milli krizlerinden birinde
debeleniyor. Zamlarla halkın cebindeki son kuruşu çalmaları, halkı
açlığa mahkum etmeleri de ömürlerini
uzatmak için yaptığı çırpınışlardır.
Fakat bu çırpınışları fayda etmeyecek.
AKP de zamanında halka kan kusturduktan sonra miadı dolan öncülleri
gibi tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur. Bugün AKP’nin bu kaçınılmaz sonunu getirmek, kendi krizini
halkın sırtına bindiren AKP’den hesap
sormak da biz devrimcilerin omuzlarındadır. Halkı örgütleyecek,
AKP’nin zam ve zulüm politikalarına
karşı savaştıracak ve halkın iktidarını
kuracağız.
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AKP'NİN SAĞLIK ALANINDAKİ "ÇILGIN" RANT PROJESİ:

ŞEHİR HASTANELERİ

AKP, 2017 yılında sağlık alanındaki
rant politikalarına bir yenisini daha
ekleyerek şehir hastanelerini açtı. İlk
olarak Ocak ayında, Tayyip Erdoğan'ın
“14 yıllık hayalim gerçek oldu” demeciyle Yozgat'ta, Şubat ayında da
Mersin'de şehir hastanesi açılmış; ardından Isparta ve Adana'da da şehir
hastaneleri açılmıştı. AKP, 27 ilde
toplam 33 şehir hastanesi açmayı planlıyor. Bunların 21'inin sözleşmesi imzalanırken, 12'si de proje ve ihale
aşamasında. 2018'de de Ankara-Bilkent, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve
Kayseri şehir hastanesini açmayı hedeflediklerini açıkladılar.
Peki AKP'nin “27 ilde 33 tane
yüksek teknolojili, modern hastane
açacağız, halka uygar bir şekilde, insanca sağlık hizmeti vereceğiz ve halkın cebinden tek kuruş para çıkmayacak” diyerek açtığı bu hastanelerin
aslı astarı nedir?
Şehir hastaneleri; özel şirketlerin,
devlet arazisi üzerine “hasta garantisi”
karşılığı inşa ettiği, “kamu özel işbirliği” adı altında sağlık hizmetlerinin
“çılgınca” özelleştirildiği hastanelerdir.
Ama şehir hastanelerini ifade etmek
için bu tanım da yeterli değildir. Çünkü
çok farklı boyutlarıyla sağlık alanındaki
yağmanın ifadesidir şehir hastaneleri...

Sağlık Hizmetleri,
Kamu-Özel İşbirliği Adı
Altında İşbirlikçi Tekellere
Peşkeş Çekiliyor
Durumu biraz daha detaylandırmak
gerekirse; şehir hastaneleri kamu özel
işbirliği olarak bilinen (3. Köprü, Avrasya Tüneli vb. projelerdeki yap-işlet-devret modeli gibi) bir modelle
yapılıyor. Sağlık hizmeti tamamen

özelleştiriliyor. Bu hastanelerin mimari
projeleri de devlet arazisi üzerine ihaleyle çizdiriliyor (ki genelde şehrin
dışında, ÇED raporu alınmayan bir
orman arazisi üzerine kaçak yapılan
yapılar oluyor) ve şirketler inşaat maliyeti artsın diye olması gerekenden
çok daha büyük binalar yaptırıyorlar.
Devlet, araziyi özel şirkete veriyor.
Şirket hastaneyi yaptıktan sonra ise
devlet 25 yıl kiralama garantisi veriyor,
hastanelerin kira ve bakım parasını
ödüyor. Ayrıca kredi kullanan şirketlerin zora girmesi durumunda ortaya
çıkacak riski devlet üstleniyor. Eğer
sözleşme şirketin kusuru nedeniyle
feshedilirse; hazine, şirketin bu proje
yapılabilsin diye yurtdışından sağladığı
kredinin yüzde 85'ini; eğer başka bir
nedenle feshedilirse kredinin tamamını
ödüyor.
Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasına göre; şehir hastaneleri için ihale
alan şirketlerden çıkacak para yaklaşık
10 milyar dolar iken, devletin 25 yılda
şirketlere ödeyeceği para ise yaklaşık
30 milyar dolar.
Şirketlere ödenecek kira bedellerinin ne kadar yüksek olduğu ile ilgili
bir örnek; geleneksel ihale yöntemiyle
yaptırılan 1200 yataklı Erzurum Devlet
Hastanesi 193,5 Milyon TL bedelle
tamamlanmış. Ancak, 1538 yataklı
(aşağı yukarı Erzurum Devlet Hastanesi ile aynı büyüklükteki) Kayseri
Şehir Hastanesi’nde; devlet şirkete
25 yıl süreyle, her 1,5 yılda 3 Milyar
443 Milyon TL kira bedeli ödeyecek.
Yapılan hesaplamalara göre devlet,
bu hastaneler için şirketlere 25 yılda
vereceği paranın üçte birini kendisi
harcasa, hem arazi hem mülkiyet kendisinin olacak. Ama Rönesans Holding,
Türkerler İnşaat, Turizm A.Ş, Gama
Holding, AKFEN gibi kendi yandaş

şirketleriyle rant ilişkisini büyütmek
ve büyük miktarlarda sermaye birikimi
yaratmak için hastane ihalelerini, tüm
idari ve işletme haklarını bu şirketlere
veriyorlar. Bu para, tabii ki her zamanki
gibi, 25 yıl boyunca devletin cebinden
değil, bizlerin, hatta çocuklarımızın,
torunlarımızın cebinden çıkacak.

“Hastane mi,
Özel İşletme mi?
İsmine “şehir hastanesi” dedikleri
bu hastanenin hem inşa aşamasında,
hem de işletme-hizmet aşamasında
özel hastanelerdekinden de daha azgın
bir rant var. Ki ihaleyi alan şirketlerin
devletten kira için kazandığı para,
hizmetten-işletmeden kazandığının
yanında hiçbir şey. Görünürde “devletin” hastanesi ama tüm işletmeyi
şirkete havale etmişler. Şirket, hastane
içindeki morgu, gasilhaneyi, röntgenMR gibi görüntüleme hizmetlerini,
laboratuvarları, ameliyathaneleri, bakım ünitelerini, kafeteryayı, restoranları, hastane servislerini, hastane temizliğini, hastane bilgi yönetim sistemini, hastane dışında yapacağı taksi
durağını, otoparkı, vale hizmetini,
kreşi, oteli, AVM'leri ve ötesi şirketin
“ticari yaratıcılığına” kalmış birçok
“hizmeti” işletip, vergilerden ve harçlardan da muaf tutularak her şeyden
para kazanacak. Tüm bu işletmelerin
parası ise halkın cebinden çıkacak.
Şehir hastanelerine gidip muayene olmak isteyenler de şirketin belirlediği,
beş yıldızlı otellerle yarışır hastane
faturalarıyla karşılaşacak. Diğer taraftan hastanenin idari ve işletme sorumluluğu çok açık biçimde şirketlerde
olmasına rağmen, halk şehir hastanelerinin sahibinin Sağlık Bakanlığı olduğunu sanıyor. Çünkü şirket ile devlet
arasındaki ihale ve sözleşme, ticari

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde

ÇAKALLARLA İTTİFAK YAPILMAZ, GÜVENİLMEZ; ANCAK SAVAŞILIR!

47

sır denilerek saklanıyor. Sağlık Bakanlığı da aslında hastanede kiracı
olduğunu açıklamıyor.

“Hasta Garantili”
Hastaneler
Sadece bununla da sınırlı değil.
Şehir hastanelerinde yüzde 70 doluluk
garantisi var. Yani insanlar ister hastalansın, ister sağlıklı olsun, ister
şehir hastanesine gitsin, ister gitmesin;
şirketler, yatak kapasitesinin yüzde
70'i doluymuş gibi parasını alacak.
Ülkemizdeki tüm hastanelerdeki en
yüksek doluluk oranının yüzde 64
olduğunu düşünecek olursak, bu maliyeti karşılamak için yine “devlet
bütçesini”, yani bizim cebimizden
çıkan paraları kullanacak. Nasıl bir
maliyetin çıkacağını ise şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: 150 yataklı tam
donanımlı bir özel hastanede yatak
başı maliyet 270 bin lira iken, şehir
hastanelerinde yatak başı maliyet
925 bin lira.
Sayı: 50

Yürüyüş
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Devlet Hastaneleri de
Yıkılıp Şirketlere
Devredilecek
Peki şehir hastanelerinin kurulmasının ardından, kapattıkları devlet hastanelerine ne oluyor? Bu hastanelerin
bina ve arazilerinin kullanım hakkı da
şirkete geçiyor. Şirketler, bu hastaneleri
yıkıp yerine gökdelenler, villalar, plazalar yapabilecek. Bunun için yine bilindik gerekçeleri (riskli alan, depreme
dayanıksızlık vb.) uyduruyorlar. Hürriyet'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Eyüp Gümüş, “Şehir hastaneleri nedeniyle bazı devlet hastaneleri
kapatılacak. Depreme dayanıksız olan
hastaneleri yıkacağız. Örneğin İstanbul’da Şişli Etfal yıkılacak, Seyrantepe’ye yapacağımız yeni hastaneye taşınacak. Okmeydanı’nın eski hastanesini
yıkıyoruz, yenisini yapıyoruz. Kartal
Hastanesi de yıkılıp, yenisi yapılacak.
Haydarpaşa Hastanesi’nin tarihi binası
kalacak, gerisi yıkılacak ve tarihi
dokuya uygun yeni bir hastane yapılacak. Ankara’da Numune Hastanesi’nin tarihi binası kalacak. Diğer binalar yıkılacak” diyerek, yıkacakları
devlet hastanelerini de rant alanı haline
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getireceklerini açıkladı.
Yeni kurulan şehir hastanelerindeki
yatak kapasitesi de kapanan devlet
hastanelerinkinden fazla olmayacak.
Örneğin Denizli'de kurulması planlanan şehir hastanesinin 1000 yataklı
olacağı açıklandı. Ama zaten hali
hazırda Denizli Devlet Hastanesi'nin
yatak kapasitesi 995.
Ek olarak; kapatılacak olan devlet
hastanelerinin ekipmanları ve doktor,
hemşire, hasta bakıcı, güvenlik ve
temizlik görevlileri dahil tüm personelleri, şehir hastanelerine devredilecek. Tüm bu personeller artık sözleşmeli şirket çalışanı olacak. Performansa dayalı çalıştırılacak, yıllık
sözleşmeler yapılacak, istedikleri zaman işlerine son verilebilecek. Yani
artık birer taşeron işçilerine dönüşecekler. Yakın zamanda Adana Şehir
Hastanesi'nde ortaya çıktığı gibi,
çiple takip edilerek insanlık onuruna
aykırı koşullar dayatılacak.

Sonuç olarak;
*Kapitalizm, hayatın her alanında
olduğu gibi sağlık alanında da halkın
yararına hiçbir şey veremez. Halka
düşmanlıkları, ülkemiz gibi yeni sömürge ülkelerde daha gözle görünür
bir durumdadır. Halkın yararına olan
sağlık politikalarını yalnızca sosyalistler hayata geçirebilir, geçirebilmiştir. SSCB ve Küba bunun örnekleridir. Bugün insanlar, kanser tedavisi
olabilmek için dünyanın dört bir yanından Küba'ya gitmektedir. Biz de
kuracağımız bağımsız, demokratik,
sosyalist Türkiye'de şehir hastaneleri
gibi halk düşmanı, rant projelerini
değil, halk için sağlık hizmetlerini
hayata geçireceğiz.
*Tayyip Erdoğan, 2017'de açılışını
yaptığı ilk şehir hastanesinin ardından
“14 yıllık hayalim gerçek oldu” demişti. Gerçekten de halk düşmanlarının, işbirlikçi AKP iktidarının ve
yandaş tekellerinin “hayallerini süsleyecek” kadar büyük bir yağma projesi şehir hastaneleri. Fakat halkımıza
söz olsun ki, sizin o hayallerinizi yıkacağız. Tüm rant projeleriniz gibi,
şehir hastanelerinizi de başınıza çalacağız.

DİH: Devrimci İşçiler
Serbest Bırakılsın
Devrimci İşçi Hareketi, 15 Ocak’ta
bir açıklama yaparak, tutsak işçilerin
serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada şunlar ifade edildi: “AKP iktidarı,
OHAL ile birlikte, başta devrimciler
olmak üzere, toplumun tüm kesimine
azgınca saldırılarına devam ediyor.
Kendine muhalif gördüğü sanatçısından aydınına, öğretmeninden öğrencisine, işçisinden, memuruna varıncaya
kadar herkesi ya işinden ediyor ya da
tutukluyor.
Yönetememe krizini KHK’larla
aşmaya çalışan AKP, gözaltı ve tutuklama terörünü devam ettiriyor. Son
olarak 4 devrimci işçi, Damla Türkyılmaz, Belgin Aydın, Semiha Eyilik
ve Karip Polat AKP’nin mahkemelerince tutuklandı.
Tutuklanan 4 devrimci işçi, işçi
sınıfının kanını emen patronlara ve
işçilerin başına çöreklenen patron sendikacılarına karşı mücadele etmiş,
onurun ve alınterinin yanında yer almışlardır. Bu suç değildir. Bunu suç
olarak kabul ediyorsanız, bu suçu işlemeye devam eden devrimci işçileri
karşınızda görmeye devam edeceksiniz.
İşçiler! AKP faşizmi çıkardığı
KHK’larla onurumuza, alınterimize
saldırıyor. Bu saldırıyı sessiz kalarak,
boyun bükerek durduramayız. İşimize
ve onurumuza sahip çıkmak için örgütlenerek mücadeleyi yükseltmek
zorundayız.
Halkımız ve işçiler! Devrimci işçileri sahiplenelim, onları mektupsuz
bırakmayalım. Keyfi bir şekilde tutuklanan devrimci işçiler ve tüm devrimciler serbest bırakılsın.

ADRES:
Damla TÜRKYILMAZ,
Belgin AYDIN, Semiha EYİLİK
- SİNCAN KADIN KAPALI HAPİSHANESİ
Karip POLAT - TEKİRDAĞ
1 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ
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Özgür Tutsakları Teslim Alamaz, Tek Tip Elbise Giydiremezsiniz!

Çünkü Suçlu Değil Devrimciyiz!
Aralık ayında yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile yürürlüğe sokulan Tek
Tip Elbise (TTE) uygulamasına karşı
hapishanelerdeki özgür tutsaklar haykırıyor: TTE giymedik, giymeyeceğiz! TAYAD’lı Aileler ve Halk Cepheliler’in TTE’ye karşı yapılan açıklama ve eylemleri yayınlıyoruz:
İstanbul: TAYAD’lı Aileler, 13
Ocak'ta Galatasaray Lisesi önünde
tek tip elbise dayatmasına karşı eylem
yaptı. Sloganlarla başlayan eylem,
metnin okunması ile devam etti. Eylem, slogan ve alkışlarla sona erdi.
Açıklamayı takip etmek için orada
bulunan Kızıl Bayrak muhabiri Ersin
Özdemir açıklama sonrası gözaltına
alındı. 34 RY 5186 plakalı resmi
polis aracına işkence ile bindirildi.
Saldırıya tepki gösteren, fotoğraf çeken TAYAD’lının elinden polisler
telefonunu zorla almak istedi. Ancak
aileler işkenceyi teşhir ettiler ve Özdemir daha sonra serbest bırakıldı.

TAYAD’lı Aileler Gazi Mahallesi’nde

Tek Tip Elbiseye Karşı Bir Araya
Geldiler
TAYAD’lı Aileler 14 Ocak'ta Gazi
Mahallesi’nde bir araya geldiler.
“Onurludur bizim evlatlarımız” diye
söze başlayan TAYAD’lı konuşmacı
“Bu düzen, başta devrimciler olmak
üzere tüm halklara onursuzluğu dayatıyor. Bu onursuzluğu 1984’te de
dayattılar. Onurlu bir direniş ve 4
şehitle tek tip dayatmasını tarihin
çöplüğüne attık. O süreçte ailelere
büyük sorumluluklar düşmüştü. Ai-

leler evlatlarını sahiplenerek cuntanın
baskısını işe yaramaz hale getirdiler.
Bugün de yine ailelerin üzerine güçlü
bir sahiplenme düşüyor. Bu sahiplenmeyle tek tipi yine yırtıp çöpe
atacağız. Tarihimiz öğretiyor, mahkemelere önder ve tutsaklarımız don
atletle çıkıtılar mahkemeye diyerek
sözü anne ve babalara bıraktı. Bir
tutsak yakını, Silivri Hapishanesi’nde
‘başka tutsaklara selam vermeyeceksiniz, el sallamayacaksınız’ diyerek
yapılan baskıları anlattı. Bir başka
görüşçü, X-Ray cihazından geçerken
yaşanan sorundan kaynaklı erkek
gardiyanlar tarafından dayatılan onursuz aramayı anlattı. ‘Asla onursuz
aramayı kabul etmedim’ diyerek yaşadıklarını anlattı. Naime Ana 20002007 büyük ölüm orucu direnişinde
şehit düşen Şenay ve Gülsüm anaları
anarak başladı konuşmasına. Tutsağımız Yıldız Keskin aradı ailesini,
Toplantıya katılanlar ‘Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Tek Tip Elbise
Giymedik Giymeyeceğiz ‘sloganları
ve alkışlarla sesine ses, yüreğine güç
oldular. Toplantıdan sonra Adalet
Bakanlığı’na çekilmek üzere 30 adet
faks yazıldı. Toplantıya 32 aile katıldı.

Ankara: TAYAD’lı Aileler 13
Ocak Cumartesi günü, Sakarya Caddesi’nde tek tip elbise ile ilgili ‘Suçlu
Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz’ yazılı ozalit açarak
eylem yapmak istediler. Her hafta
aynı yerde açıklama yapan TAYAD’lı
Aileler alana gittiğinde işkenceci polisler orada bekliyorlardı. Eylemden
vazgeçmeyen TAYAD’lılar, ozaliti
açıp slogan atmaya başlayınca polis
saldırdı. Polis ozaliti yırtarak aileleri
zorla Sakarya Caddesi’nin dışına kadar uzaklaştırdı.
- 11 Ocak'ta Halk Cepheliler, Mamak Tuzluçayır Abidin Aktaş Sokak’a
“Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz!” yazılı pankart astı.

- TAYAD’lı Aileler 16 Ocak'ta
Ankara Kızılay, Aydınlıkevler ve Batıkent civarında tek tip elbise ile
ilgili 250 adet pullama çalışması
yaptı.
- Mamak’ta Tekmezar ve Tuzluçayır’da Feyzullah Çınar Parkı’na
Halk Cepheliler, “Tek Tip Kefendir
Giymedik Giymeyeceğiz!” yazılı
ozalitler astılar.
- Mamak Tuzluçayır mahallesinde
Halk Cepheliler 16 Ocak günü, tek
tip elbiseye karşı 3 adet ozalit astı.
Ankara Dikmen Caddesine ve Balgat
Caddesi’ne de “Suçlu Değil Devrimciyiz, Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz” yazılı 2 adet ozalit astı.

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Adana: - 9 Ocak’ta Adana Saydam Caddesi’nde kuşlama yapıldı.
Yapılan çalışmada “Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz” yazılı 3000 adet kuşlama yapıldı.
- 11 Ocak günü Çarşı ve çevresinde “Suçlu Değil Devrimciyiz Tek
Tip Elbise Giymeyeceğiz-TAYAD”
imzalı pankart asıldı.
Adana Kürkçüler F Tipi Özgür
Tutsakları, Tek Tip Elbiseye Karşı
Açlık Grevinde
Kürkçüler F Tipi Hapishanesinde
bulunan özgür tutsaklar Deniz Şah
ve Cengizhan Pilaf; Tek Tip Elbiseye
karşı 15 Ocak günü, 7 günlük açlık
grevine başladı.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde

ÇAKALLARLA İTTİFAK YAPILMAZ, GÜVENİLMEZ; ANCAK SAVAŞILIR!

49

Avrupa’da
 ALMANYA
Hamburg:
Adalet Nöbeti 54. Haftasında
02.12.2016’dan bugüne tutuklu olan
Musa Aşoğlu için her hafta perşembe
günü kaldığı hapishane önünde Adalet
Nöbeti tutuluyor. Her perşembe saat
16.00 ile 17.00 arasında yapılan etkinliğe
Alman solundan da katılanlar oluyor.
Slogan ve konuşmalarla Musa Aşoğlu
ve Erdal Gökoğlu selamlandı.
Musa Aşoğlu’nu 8 Ocak'ta ziyaret
eden Özgürlük Komitesi çalışanı, Musa
Aşoğlu’nun herkese selamı olduğunu
bildirdi. Erdal Gökoğlu’nu da çok uzaktan
gördüğünü söyledi. Yoğun yağmura rağmen 13 kişinin katıldığı Adalet Nöbeti
sloganlarla sona erdi.

Hamburg Hapishanesi Önünde
55. Kez Adalet Nöbetine Duruldu!
Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Musa Aşoğlu'nun tutulduğu Hamburg
Hapishanesi önündeki nöbete Erdal Gökoğlu'na ögürlük talebi de haykırıldı.
11 Ocak 2018 Perşembe günü Musa
Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’nun özgürlüğü
için eylemde, Almanca ve Türkçe sloganlar ile başlatılan eylemde sizi seviyoruz
çağrıları yapıldı ve Grup Yorum şarkıları
çalındı.
13 kişinin katıldığı eylem, 25 Ocak
günü Hamburg'da başlayacak olan Musa
Aşoğlu'nun mahkemesine katılım çağrısı
yapılarak bitirildi.

Bielefeld:
Nuriye ve Semih'in işe geri alınması
için Almanya'nın Bielefeld şehrinde aylardır her çarşamba eylem yapılıyor. 10
Ocak Çarşamba günkü eylem, şehrin
hareketli bölgelerinden olan tren garı
önünde (HBF) yapıldı. Eylem boyunca
200'ü aşkın bildiri dağıtıldı. Olağanüstü
Hal Komisyonu’na fakslanmak üzere
onlarca protesto faksı imzalandı, Almanca
sesli duyurular yapıldı. Grup Yorum müzikleri eşliğinde yapılan eylem şaşkınlık
ve ilgi ile izlendi.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Mücadele Merkezi kurma çalışmaları
dahilinde yapılan çalışmalardan der-
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lediklerimiz:
Dortmund’da Yozlaşmaya Karşı Açılacak Olan HFG'yi Duyurmak İçin Afiş
Asıldı
12 Ocak 2018 Cuma günü Dortmund’un Hafen bölgesinde “Uyuşturucuya ve Kumara Karşı Mücadele Merkezimizi Kuruyoruz” başlıklı afişleme
yapıldı. Yaklaşık 100 adet afiş, yoğunlukla
yabancıların oturduğu Hafen bölgesinde
yapıldı.

HFG Komitesi Duisburg'da Bildiri Dağıtımı
HFG Komitesi olarak, 15 Ocak tarihinde, Duisburg kent merkezinde dernek
tanıtım afişleri asıldı. Ardından yine kent
merkezinde bildiri dağıtımı yapıldı.

Avrupa Halk Meclisi, Worms
Cemevi’nde uyuşturucu, kumar ve
yozlaşmaya karşı düzenlendi
Panel bölgede kurulan Alzey Halk
Meclisi hakkında kısa bilgi verilerek
bugüne değin Alzey Halk Meclisi’nin
gerçekleştirdiği eylem ve etkinlikler anlatılarak panel başladı. Gösterilen sinevizyonun ardından panelde uyuşturucu
ve kumar hakkında istatistik bilgiler verildi. Soru ve cevaplara devam eden panelde açılma hazırlıkları süren bağımlılık
merkezi hakkında bilgi verilerek panel
sona erdi.

Hamburg'da Devrimcilik Suç
Değil Görevdir Paneli Yapıldı
Geçen hafta aynı gün Stuttgart, Köln
ve Dortmund’da yapılan panel, 13
Ocak’ta Alman solundan katılımcılar da
vardı.
Hamburg’da sadece Musa Aşoğlu’nun
değil, asıl olarak devrimci faaliyetlerin
yargılandığı anlatıldı.
Panelde ayrıca Musa Aşoğlu davası
ile ilgili bilgilendirme yapılarak kampanyalar üzerinde duruldu ve 25 Ocak’taki
duruşmaya çağrı yapılan panele yaklaşık
30 kişi katıldı.

Avrupa Anadolu Alevi Hareketi

Tek Tip Elbise Saldırısına Karşı Özgür Tutsakların Yanındadır!
Türkiye faşizminin, tutsaklara dayattığı Avrupa Anadolu Alevi Hareketi
ve BİR-KAR ortak bir açıklama yayınlayarak TTE saldırısına karşı özgür tutsakların yanında olduğunu duyurdu. Direnişe destek veren açıklamada kısaca
şunlar söylendi:
"Bizler, tarih boyunca sömürü ve zulüme karşı mücadele içinde şekillenmiş
Anadolu Alevileriyiz!
35 yıldır devrimcilere giydirmeyi başaramadığı suçlu elbiselerini faşizm bu
sefer de giydirmeyi başaramayacaktır.
Bizler Anadolu Alevi Hareketi olarak,
bu mücadelede de sömürücü ve zalimlerin
karşısında; halkın ve devrimcilerin safındayız. Bu hem tarihsel hem de güncel
misyonumuzun bir gereğidir.
Tüm Alevi canlarımızı bu gün sömürü
ve zulme karşı en acil görev haline gelen
Tek Tip Elbise saldırısına karşı direnmeye
çağırıyoruz. Bu direnişte başı çekecek
olan özgür tutsakların yanında olmaya
çağırıyoruz."

Avrupa’da Yeni Yayınlanmaya
Başlanan Sesimiz Dergisinin Tanıtımı Duisburg’da Yapıldı
“Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı SESİMİZ” dergisinin ilk sayısını Almanya’nın Duisburg şehrinde her cumartesi
kurulan Hamborn Halk pazarında tanıtımı
yapıldı. 13 Ocak Cumartesi günü Hamborn’da pazardaki esnaflara ve Türkiyeliler’e anlatıldı. “Irkçılığa ve Yozlaşmaya karşı bizim sesimizdir. Sokaklarımızda ırkçılık var, yozlaşma var bu dergi
de buna karşı SESİMİZ”dir denildi.

Karlsruhe'den 21. Kez Haykırdık:
Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın!
Almanya’nın Karlsruhe şehrindeki
TC Konsolosluğu önünde, Nuriye ve
Semih için yapılan eylem 21. haftasında
devam etti.
12 Ocak Cuma günü yapılan Nuriye-Semih eyleminde, orada bulunan po-
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lise Karlsruhe konsolosluğu iki kişi göndererek “eylem başlamadan önce geldiler
bizim resimlerinizi çektiler sonra eylem
için geldiler ve burada resim çekmelerini
istemiyoruz” şeklinde “şikâyet” ettiler.
Her hafta eylem için gelmeye, eylem
boyunca fotoğraf da, video da çekileceği
ve basında eylemin çıkmaya devam edeceği söylenerek, eylem yapılan açıklamayla devam etti. Grup Yorum parçaları
ve atılan sloganlarla eylem sona erdirildi.

Mannheim Grup Yorum Konserine Hazırlanıyor
4 Şubat’ta Mannheim’da gerçekleştirilecek olan Grup Yorum konserinin
çalışmaları 7 Ocak Pazar günü yapılan
kahvaltı ile başlatıldı. Topluca yapılan
kahvaltıdan sonra, konserin önemine
vurgu yapan bir konuşma yapıldı. AKP
faşizminin Grup Yorum’a yönelik baskıları yetmiyormuş gibi Almanya’nın
da Grup Yorum konserlerini engellemeye
çalıştığı söylendi.
Komitelerin oluşturulması, bilet ve
afişlerin dağıtılması ile sona eren konser
toplantısına 35 kişi katıldı.

Dünya Karikatürcülerinden Nuriye ve Semih’e Destek Çizgiler
Nuriye ve Semih, Türkiye’de yaşayan
iki akademisyen. Türkiye’de uygulanan
OHAL gereği işlerinden atıldılar. Aylarca
tutuklu kaldılar.
Dünya çizerleri olarak çizgilerinizle
onların bu haklı ve onurlu mücadelelerine
destek vermenizi bekliyoruz.

TERÖR SUÇLARININ VE YENİ ALÇAKLIKLARIN EKLENMESİ DEMEKTİR
İşte ülkemizdeki faşist devlet ve onun
başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
gözü dönmüş halk düşmanı yöneticileri,
bugünlerde halka ve halkın en onurlu
evlatları devrimcilere karşı yeni bir suç
dosyası daha açmışlardır. Bu suç dosyasının adı, özgür tutsaklara Tek Tip Elbise
dayatmasını yeniden devreye sokmaktır.
Bu konuda faşizmin özgür tutsaklara
yönelik fiili dayatmaları başlamış bulunmaktadır. Devrimci tutsaklar ise dayatmanın gündeme geldiği her hapishanede direnişle karşılık vermeye başlamıştır.
Yol yakınken bu sömürüye, bu hainliğe, bu alçaklıklara ve bu zalimliğe bir
son verin!
Biliyoruz bunu da yapamazsınız, ama
bizler, bu düzende adaletin yanındaki
tek güç olarak, ne kadar umutsuz olursak
olalım bir kez daha size ”Dur!” ihtarı
çekiyoruz. Hukuk ve adalet adına durun!
Gerisi gayrı sizin bileceğinizdir!
HALKIN HUKUK VE YARDIMLAŞMA MERKEZİ

Mannheim Dev-Gençliler'den
Film Akşamı
Mannheim Dev-Gençliler, 12 Ocak’ta
düzenledikleri film akşamında bir araya
geldi. Koro filmini izleyen 7 kişi de beğendi.

Halkın Hukuk Ve Yardımlaşma
Merkezinden Açıklama:

Dev-Gençliler, Bielefeld’de Buluştu

DEVRİMCİ TUTSAKLARA TEK
TİP ELBİSE DAYATMASI FAŞİZMİN
SUÇ DOSYASINA YENİ KATLİAMLARIN, YENİ İŞKENCELERİN, YENİ

15 Ocak Pazartesi Günü Bielefeld
Dev-Genç, bir Gençlik Buluşması düzenledi. Buluşmada Avrupa Dev-Genç
Çalışmaları, Grup Yorum Konserleri,

Koro Çalışmaları gibi konular ele alındı.

Musa Aşoğlu: Hamburg’dan
Musa Aşoğlu’na Destek Mesajları
Musa Aşoğlu’na özgürlük komitesinin
Hamburg’da düzenlediği bilgilendirme
toplantısında, Musa Aşoğlu için dayanışma mesajları toplanıldı.
Toplantıya gelenler Musa Aşoğlu için
hazırlanan afişin ve Fransa’da tutsak
olan Georg İbrahim Abdullah’ın afişinin
arkasına, dayanışma mesajları yazdılar.
İki afiş de Musa Aşoğlu’na posta ile
gönderildi.

MUSA AŞOĞLU İÇİN UZUN
YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
Uzun Yürüyüş Berlin’de Rosa Luxemburg konferansının bitiminde yapılan
bir açılışla başladı.
Uzun Yürüyüşçüler bu kez Almanya’nın çeşitli şehirlerini gezecekler. Gittikleri her şehirde çeşitli politik organizasyonlarla ortaklaşa bilgilendirme toplantıları düzenleyecek, bulunulan şehirlerde eylemler yapılacak, kurum ve kuruluşlara Musa Aşoğlu’nun politik ve
yasal durumunu anlatan dosyalar sunacaklar. Dayanışma çağrısı yapacaklar.
Almanya’da yapılacak olan uzun yürüyüşün programı:
BERLİN: 14 Ocak 2018
HAMBURG: 15 Ocak 2018 - 17
Ocak 2018
STUTTGART: 18 Ocak 2018
KARLSRUHE / MANNHEİM: 19
Ocak 2018
FRANKFURT: 20 Ocak 2018
KÖLN: 21 Ocak 2018
NRW: 22 - 23 Ocak 2018
MÜNSTER / BİELEFELD: 24 Ocak
2018
HAMBURG: 25 Ocak 2018
BERLİN: 29 - 30 Ocak 2018

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018
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Musa Aşoğlu: Uluslararası Konferansa Çağrı

Musa Aşoğlu: Uzun Yürüyüş
Başladı!

içine de postaneden aldınız pulu koyalım.

Almanya - Hamburg’da 2 Aralık
2017 tarihinden beri tutsak olan Musa
Aşoğlu adına konferans yapılıyor. Konferansa çeşitli ülkelerden politik örgüt
ve kurumlar katılacak. Konferansın amacı
Alman emperyalizminin devrimcilere
yönelik baskı ve tecrit politikasına karşı
neler yapılabileceğini konuşmak ve emperyalizme karşı güç birliği oluşturabilmek. 10 ve 11 Şubat tarihleri arasında
yapılacak iki günlük konferans Hamburg’da gerçekleşecek. Konferansın program içeriği şöyle:
Uluslararası Konferans
Centrö Sociale - Sternstrasse - 220357
Hamburg
ŞUBAT 2018 CUMARTESİ - 11
Şubat 2018 Pazar
Program:
– 10 Şubat 2018 Cumartesi
– 12:00 ile 12:30 arası miting.
– 14:00 - 14:30 Musa Aşoğlu’nun
mahkemesi ile ilgili açılış konuşması.
– 14:30 - 17:00, 129b yasası, G20
eylemlerinden sonra, yürüyüş ve eylem
hakkı kanununa getirilen kısıtlamalar,
baskılar, Anti-Terör paragrafları hakkında
konuşmacıların yapacağı konuşmalar.
– 18:30 - 21:00 Musa Aşoğlu’nun
başına konulan ödül ve Amerika’ya iade
edilme baskısı konulu konuşma.
– 11 Şubat 2018 Pazar
– Sabah saat 10:00 - 12:00 arası Tutsaklara yapılan tecrit, politik organizasyonlara yapılan tecrit politikası konulu,
konuşmacıların sunumu.
– 13:00 - 15:00 Musa Aşoğlu için
pratikte ne yapabiliriz, mahkeme gözlemciliği, eylemler ve toplumu bilgilendirme çalışmaları konularında öneri ve
teklifler?
Pratik çalışma içerisinde, farklı güçlerle, güçlü bir ortak çalışmayı nasıl
planlayabiliriz.
– 15:30 - 16:00 Sonuç bildirgesi
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi

Devrimcilik yapmak suç değil, Musa
Aşoğlu’na özgürlük sloganıyla düzenlenen Uzun Yürüyüş günlüğüdür:
14 Ocak Pazar günü Berlin’de Rosa
Luxemburg ve Karl Liebknecht’i anmak
için her sene düzenlenen Rosa Luxemburg
konferansı ve yürüyüşüne katılarak uzun
yürüyüşe başladık.
Yürüyüş bitişinde uzun yürüyüşçüler
açıklama yaparak ve saygı duruşuna çağırarak eylemi sonlandırdı. Ardından
Berlin Yorum Kültür Evi’ne geçilerek
yemek yenildi. Yemekten sonra ise Uzun
yürüyüşçüler, Berlin Halk Cephesi’nin
ortak düzenlediği Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir konulu panel yapıldı.
1.5 saat süren panelde uzun süre hapishanede tutsak kalan bir insanımız da
tecriti anlatarak Musa Aşoğlu’na sahip
çıkılmasını, destek olunmasının anlamını
ve önemini vurguladı.
Uzun Yürüyüş için Tel: 00 49 16 34
85 29 06
Mail: free.musa.asoglu@gmail.com

Hamburg’da Tutsaklar Yararına
Yemek

Almanya'da Ağır Tecrit Altındaki
Özgür Tutsak Erdal Gökoğlu’ndan
Haber Var
Devrimci tutsak Erdal Gökoğlu’nun
herkese kucak dolusu selamları var.
Erdal’ın sağlık durumu ve morali
çok iyi. 40 günlük açlık grevi nedeniyle
cezaevinde sağlık kontrolleri yapılıyor.
Almanya’ya iade edildiğinde kendisine özel eşyalarını ve mektuplarını
(hala) vermemişler.
Bu yüzden Erdal’la mektuplaşan tüm
arkadaşların bilgisine sunarız. Erdal
Hamburg hapishanesinde hiç mektup
almamış. Erdal ağırlaşmış tecrit altında
tutuluyor. Günün 23 saatini tek başına
hücresinde, bir saatinde de tek başına
havalandırmaya çıkarılıyor.
Özgürlük komitesi olarak herkese
sesleniyoruz, devrimci tutsaklara sahip
çıkalım ve mektup yazalım. Mektubun

Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi,
18 Ocak’ta tutsaklar yararına yemek verecek. 18 Ocak Perşembe günü saat
18:00’den itibaren verilecek yemeğe tutsaklarla dayanışmak isteyen herkesin
katılımını bekliyoruz.

Mannheim Konser Çalışmaları
Hızlanarak Devam Ediyor
Hafta içi esnaf ziyaretleri, bilet satışı
ve afiş çalışması olarak devam eden çalışmalar hafta sonu ise daha çok dernek
ve ev ziyaretleri olarak devam etti. Mannheim,Wiesloch ve Worms Cemevleri ziyaret edilip konser çağrısı yapılırken
Bruchsal ve Schwetzingen bölgelerinde
ise ev ziyaretleri yapıldı. Mannheim,
Wiesbaden, Worms, Wiesloch, Bruchsal,
Schwetzingen ve Weinheim bölgelerinde
afişleme yapıldı.

Avrupa Dev-Gençliler Olarak
Aile Ziyaretlerimize Devam Ediyoruz
Avrupa Dev-Gençliler olarak bir ailemizi ziyaret ettik. Kasabının Sırrı adlı
filmi izledik. Film akşamımızın ardından
ailemizle birlikte spor yaptık.

AVRUPA Dev-Genç'in, Küçük
Armutlu'daki yıkıma karşı yaptığı
yazılı açıklamadan bir bölüm yayınlıyoruz:
11 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Armutlu’da bulunan Gençlik Federasyonu
binası faşist AKP tarafından yıkıldı.
Gençlik Federasyonu binasıyla birlikte
halkın diğer kurumlarına da saldıran
AKP, devrimci mahalleleri ve o mahallelerde kan can pahasına yaratılmış örgütlülüklere savaş açmış durumda.
Geçici de olsa mevzilerimizi yıkabilirsiniz, yakabilirsiniz. Ama yarın kızıl
bayraklarımız değil Armutlu’da, Anadolu’nun dört bir yanında dalgalandığında,
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siz bunların hesabını vereceksiniz. Tüm
bu saldırılar siyasi ölü olduğunuzun ifadesidir. Dev-Genç korkunuzu büyütmeye
devam edecek.
Armutlu Armutlu Halkınındır!
Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGençliler!

Essen’de Halk Oyunları Ekibi
Kuruyoruz!
Avrupa’da yaşayan, kültürünü, değerlerini daha yakından tanımak isteyen
tüm arkadaşlarımız davetlidir!
Yöresel Oyunlarımızı Halk Oyunları
Ekibimizle öğrenip tanıtacağız. Halk
Oyunları Ekibimizle Andoluyu, vatanımızı, kültürümüzü tanıyoruz!
Seni de bekliyoruz!
Yer: Essen EKA, Martin-Luther Str.
82, Essen
Tarih: 19 Ocak, Cuma
Saat: 16:00

EKA’da Turgut İçpınar ve Mehmet İçpınar’ı Anma Yemeği Verildi:
1 Ocak 2004 yılında vefat eden Turgut
İçpınar ve 4 Ocak 2012 yılında hastalıklarından kaynaklı vefat eden Mehmet
İçpınar’ın ölüm yıldönümlerinde Essen
Eğitim ve Kültür Atölyesinde anma yemeği verildi. Programa saat 15:00’da
devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlandı. Saygı duruşundan sonra
EKA temsilcisi Mehmet İçpınar için öldüğü zaman yapılmış açıklamayı okudu.
Mehmet ve Turgut İçpınar’ı tanıyan
bir arkadaş anılarını anlattı.
Musa Aşoğlu’nun 25 Ocak’ta Hamburg’da başlayacak mahkemesine katılım
çağrısı yapıldı. Anmaya 40 kişi katıldı.

Bünyamin Kılıç Gençlik Okulu,
Eğitimlere Devam Ediyor
16 Ocak Salı Günü Bünyamin Kılıç

Gençlik Okulu iki konulu bir çalışma
düzenledi. Gençlik Okulunun 4. ve 5.
Ders Konuları Diyalektik Materyalizm,
Doğru Düşünme ve Bilginin Önemi
oldu. Çalışmaya 4 Dev-Gençli katıldı.
Bünyamin Kılıç Gençlik Okuluna
katılmak için bize Facebook’tan ulaşabilirsiniz. Tüm gençlerimiz davetlidir!
Bünyamin Kılıç Gençlik Okulu

 FRANSA
Fransa Halk Cephesi’nden NuSe
Açıklaması
Fransa’nın başkenti Paris’in Belle
vil, Villers le Bel, ve Melum bölgelerine
Nuriye ve Semih için sticker yapıldı.
AKP faşizmine karşı direnen Nuriye
Ve Semih yalnız olmadıklarını ayrıca
direnenlerin sesinin asla yok olmayacağını
haykırıyoruz.

Fransa Halk Cephesi Açıklama:
Özgür Tutsaklık Faşizme Karşı Asla
Boyun Eğmemektir
Özgür Tutsaklar Dün Olduğu Gibi
Bugün de Yarın da Direniş Türkülerini
Zindanlardan Haykırmaya Devam Edecekler.
Hiç kuşkunuz olmasın.
Faşizm her dönem saldırılar, katliamlar
ve kimyasal silahlarla yakarak denendi.
Teslim alamadı.

 İNGİLTERE
Londra’da Nuriye ve Semih için
Elçilik Önünde Eylemler Devam
Ediyor
Nuriye ve Semih’in sesi soluğu olmak,
faşizmi teşhir etmek amacıyla her perşembe olduğu gibi bu hafta da eylem
yapıldı.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Londra’da Musa Aşoğlu İçin Almanya Elçiliği Önünde Protesto
Emperyalizme ve faşizme karşı “Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir”
diye haykırmak ve Musa Aşoğlu’na özgürlük demek amacıyla her perşembe
olduğu gibi bu hafta da Alman elçiliği
önünde bir protesto gösterisi yapıldı.
Türkçe ve İngilizce olarak sloganlar
atıldı. Kızıl bayraklarla ve üç dilde yazılmış “Musa Aşoğlu’na Özgürlük ve
İngilizce Devrimcilik Yapmak Suç Değil
Görevdir” pankartı açıldı. Elçilik önüne
varır varmaz ilk sloganımızı bile daha
atmadan elçilik görevlileri kapıya çıktılar
toplu olarak. Fotoğraflarımız çekildi.
Biz de onların fotoğraflarını çektik.

 YUNANİSTAN
Yunanistan Halk Cepheliler Yunanistan’da Gerçekleşen Genel Greve Katıldı!

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

12 Ocak 2018 Cuma günü Yunanistan’da genel grev gerçekleştirildi. Atina
Propilya Meydanı’nda toplanan Yunanistan sol örgütleri ve Yunanistan Komünist Partisi’nin katıldığı eyleme Yunanistan Halk Cepheliler de pankart ve
flamalarıyla eylem alanında yerlerini
aldı.
Mitingde yapılan konuşmalarda, Yunan halkının üzerindeki güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma ve kesintilerle halkın yaşamının her geçen gün daha zorlaştığı belirtildi. Syntagma Meydanı parlamento önüne gelindiğinde yarım saat
kadar bekleyen kitle sloganlarla protestosunu sürdürdü. Parlementoya girmek
isteyen bir grupla kısa süreli arbede
oldu. Halk Cepheliler yürüyüş boyunca
Nuriye ve Semih’i ve Türkiye faşizmini
teşhir eden sloganlar attı.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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AVRUPA’dakiBİZ

ÜLKESİNİ GENELEVE ÇEVİREN ALMANYA;
VATANSEVERLERİ, DEVRİMCİLERİ YARGILAYAMAZ!

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018
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Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın
ve AB ülkelerinini fuhuş sektöründe
elde ettikleri yıllık kar oranları açıklandı. Almanya Avrupa'da birinci sırada yer alırken AB ülkeleri içinde
en faza kar elde eden ülke ilan edildi.
Bu oran silah ticaretinde elde edilen
karın yaklaşık iki katından fazla bir
oran. Yaptığı yeni yasal düzenlemelerle fuhuş sektörününden daha da
fazla kar elde etmeyi amaçlayan Almanya yıllık 15 milyar Euro kadın
ve insan ticaretinden kazanıyor. Silah
ticaretinden elde ettiği gelir 6,85 milyar euro.
Almanya fuhuşun yasal olduğu
ülkelerden biri ve resmi rakamlara
göre 400 bin kadın fuhuş alanında
çalışıyor. Fuhuş sektöründe çoğu kadının, özellikle doğu Asya ve Doğu
Avrupa'dan gelen kadınların yasal
statülerinin olmadığını düşünürsek
resmi kayıtlarla verilen rakamın çok
daha üzerinde kadın bu alanda çalışmak zorunda bırakılıyor. Yabancılara yönelik yasalar ve fuhuş alanında yapılan yasal düzenlemeler de
kadınların devlet eliyle bu işe zorlandığını gösteriyor ve özellikle Asya
ve Doğu Avrupa'dan gelen kadınların
kendilerine ahlaklı bir yaşam kurma
hakları ellerinden alınıyor.
2002 yılında Almanya çıkardığı
yeni yasalarla fuhuş sektöründe çalışan, bedenini satmak zorunda bırakılan kadınlara "hizmet-iş" anlaşması kapsamında bakarak ve bu sektöre vergilendirme getirerek, sözde
fuhuş sektörünü kontrol etmeyi amaçladığını ilan etmişti. Yine genelevlere
"ticari" bir statü vererek aslında yasa
dışı elde edilen kara parayı devlet
kasasına aktarmaktı amaçlanan.
Bu yanıyla Almanya devletinin
yaptığı ülkeyi yasal anlamda bir geneleve dönüştürmek, aynı zamanda
da kadınların bedenini satarak elde
ettiği paraya ortak olarak, yani devlet
gücünü kullanarak pezevenklik yapmaktır. Kısacası Almanya koca bir
kerhaneye dönüştürülmüştür.

Kapitalizmin Gerçeği de,
Ahlakı da Budur...
Kapitalizm kendi ideolojisi gereği
çürümenin ahlakını temsil eder. Kar
elde edebileceği, kazanç sağlayacağı
her şeyi yapar ve bu uğurda feda
edemeyeceği değer yoktur. Sınırı
yoktur kapitalizmin. Savaşlar çıkararak insanların cesetleri üzerinden
para kazanır. Çünkü savaş demek
silah demektir. Hem savaş çıkarıp
silah satışıyla karına kar katar hem
de savaşa sürüklediği ülkeleri bölüpqparçalayıp sömürgeleşirir. Her
şey kardır, kadın bedeni de. Kadını
bedenini satmaya zorlar, zorladığı
kadınları bir daha bu pislikten çıkamayacak şekilde yasalarla kuşatır,
bu ahlaksızlıktan elde edilen gelire
de ortak olur. Kapitalizmin tek ahlakı
her tür değeri ayaklar altına alarak
kar elde etmektir.

Ahlak da İdeoloji Gibi
Sınıfsaldır.. Ahlak Sınıflı
Toplumlarda Sınıflar Üstü
Değildir, Olamaz
Sosyalizmin ahlakı ideolojiktir,
kapitalizmin alternatifidir ve kapitalizmde olmayan ahlak ve değerleri
temsil eder. Bizim ahlakımız da bu
nedenle kapitalizmde olmayan moral
vardır, umut vardır, inanç vardır,
emek vardır, kısaca insana değer vardır, halka dair her şeyi ahlaklı kılmak
vardır.
Bugün Alman emperyalizmimin
hapishanelerinde tutsak olan Halk
Cepheli yoldaşlarımız da sosyalist
ahlakı temsil ettikleri için, ideolojik
olarak kapitalizmin çürümüşlüğünü
ve ahlaksızlığını ret ettikleri için
düzmece iddialarla tutuklanmışlardır.
İki dünya savaşı çıkarmış, faşizm
ile dünya halklarını teslim almaya,
sosyalizmi yok etmeye kalkmış, bugün dünyanın dört bir yanında tekelleriyle sömürü zincirleri atmış Almanya dünyaya terör, ahlak dersi
veremez. ALMANYA’NIN VERECEĞİ TEK ŞEY HESAPTIR.

Dünya halklarının, sosyalizmin
soracağı hesaptan kaçan Almanya’nın
tek ve en büyük korkusu devrimcidir,
devrimcilerdir. Bunun için Musa
Aşoğlu'nu tutuklamış, Erdal Gökoğlu'nu AB iç hukukunu bile hiçe sayarak muz Cumhuriyeti Belçika'ya
tutuklatmış ve avukatına dahi haber
verilmeden Erdal'ı apar topar Almanya'ya iade ettirmiştir.
Bunun yasal bir zemini var mıdır,
hayır yoktur. Ki yasal zemini bile
olsa Almanya hangi vasıf ve hakla
başka bir ülkede ikamet eden bir
devrimciyi tutuklama hakkını kendinde görür. Almanya AB'nin ve Türkiye'nin ağababası mıdır? Kendini
böyle gördüğü kesindir. Almanya
sosyalizm düşüncesi ortaya çıktığından bugüne ideolojik olarak sosyalizme ve sosyalizmi savunan devrimcilere savaş açmış, çıkardığı "antisosyalist yasalarla" yüzlerce devrimciyi, sosyalisti yargılamıştır. Yaklaşık
150 yıl önce ve 150 yıldır hangi gerekçe ile yargıladıysa bugünde bu
gerekçe değişmemiştir.
Almanya, dört devlet yönetim biçimi değiştirmiş, -krallıktan Weimar
Cumhuriyetine, Weimar Cumhuriyetinden Nazi faşizmine, ve sonrasında tekrar federal cumhuriyeteama devrimcilere yönelik çıkarılan
yasalar ve bunların uygulanış biçim
hiç değişmemiştir. Nazi Almanya'sında, açık faşizm koşullarında, kitlesel
olarak tutuklamalar, toplama kamplarında zorla çalıştırma, infazlar en
pervasız haliyle uygulanmıştır. Nazilerin düzmece mahkemelerinde uygulanan yasalar bugün "her derde
deva", her türlü hak mücadelesini,
düşünceyi mahkum eden 129 a/b
maddesinin uygulandığı yüksek eyalet
mahkemelerinden farklı değildir.

Bugün Almanya
Musa Aşoğlu'nu,
Erdal Gökoğlu'nu
Yargılamak İstiyor.
Neye Dayanarak, Hangi

TÜM EMPERYALİSTLER, SIRTLAN VE ÇAKAL SÜRÜSÜDÜR

Hakla, Hangi Ahlakla,
Hangi Değerle,
Hangi Cüretle...
Almanya'nın devrimcileri
yargılamaya hakkı yoktur. "Yasada var, tutuklarım yargılarım"
diyemez. Burjuva hukuku zaten burjuvazinin çıkralarını
korumak için vardır. Faşizm
başlı başına bir yasa devletidir.
Yasa bir düzenin haklılğını
meşruluğunun değil sömürü
düzenlerinin zalimliğinin güvencesidir sadece. Ki 129 ab maddesinin ilk halinin ortaya
çıkışı doğrudan kapitalizme
karşı-alternatif olan sosyalist
ideolojinin yayılmasını engellemek içindir. Süreç içinde Almanya yasada ihtiyaca göre
sürekli "yenilikler" yapmış ve
dönemine göre kapitalizm düşmanı olarak gördüğü kimse,
hangi örgütse onlara karşı uygulanmıştır.
Bugün emperyalizmin baş
düşmanı Cephelilerdir ve yasa
da 2007'de buna göre düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 11 yıldır da Alman
cezaevlerinde Cepheliler 129b maddesi gerekçe gösterilerek
tutuklanmaktadır. Tutuklanma
gerekçeleri; gece düzenlemek,
demokratik hak mücadelesi
yürütmek, Türkiyeli halkımız
örgütlü mücadeleye katmak
vb.. şeklinde özetlenebilir. Yani
yasal hak ve özgürlüklerini
kullanmaktır. Bir müzik grubu
konser düzenliyor diye yasaklanıyor, Halk Cepheliler bu
konserleri düzenledikleri için
tutuklanıyor. Ya da yasal bir
dergi yasaklanamıyor ama “terör propagandası ” ile damgalanıyor dağıtanı da “terörist”
yaftasıyla tutuklanıp yıllarca
hapisle cezalandırılıyor.

Ve tüm bunları da dünyanın
ve Avrupa’nın kerhanesine
dönmüş, bu ahlaksızlıktan yüksek yüksek gelirler elde eden,
dünyanın katili olan emperyalist Almanya yapıyor.
Sonuç olarak;
- İki dünya savaşı çıkarmış,
faşizmin anavatanı Almanya
çıkardığı "anti terör" yasalarıyla devrimcileri yargılayamaz...
- 15 milyar euro fuhuştan
kar elde eden ülkesini geneleve
çeviren Alman emperyalizmi
devrimcileri yargılayamaz...
- Bir yandan dünyadan
devrimci düşünceleri, silahlı
mücadeleyi silmek için ülkeler
işgal eden, ya işbirlikçilikle
ya ölümle tehdit eden, dünya
halklarını iliklerine kadar sömüren, yozlaştıran, kimliksizleştiren, kendi kendine düşman
eden insan etini sömüren, kadın-erkek-çocuk bedenini pazarlayarak karına kar katan
Alman devleti devrimcileri
yargılayamaz.
- Kendi halkı dahil dünyanın kadınlarına fahişe gözüyle
bakıp pezevenklik yapmaya
soyunmuş bir Almanya’da hak
ve özgürüklerin peşinden gitmek, devrimcileri sahiplenmek
kadar büyük bir onur yoktur.
- Ahlaksız Almanya’nın gözaltı, oturum, tutuklama, işten
atma tehditleriyle bizi devrimcilerden uzak tutmasına izin
vermeyelim, Almanya ‘dan
yaptığı zulmün ve insan etinden
elde ettiği 15 milyar euronun
hesabını sormak için devrimcileri
sahiplenelim. Böyle bir dünyada,
böyle bir Avrupa’da ve böyle
bir Almanya’da devrimcilik yapmak suç değil görevdir. Onurdur,
namustur.

Zürih’te Nuriye Ve Semih'in Taleplerini
Duyurmak İçin Çadır Kuruldu
Halk Cepheliler, 13 Ocak'ta Zürih’te saat 10 ile
17.30 arası Nuriye ve Semih’in sesini duyurmak
için çadır kuruldu. Çadırın önünde el ilanları dağıtıldı
ve çadıra uğrayanlara Türkiye’de süren açlık grevi
direnişi anlatıldı.
Nuriye ve Semih’in sesine ses olmaya çağırıyoruz.

İsviçre’de Weil Am Rhein Alevi Kültür
Derneğinde Grup Yorum İle Söyleyişi
12 Ocak günü, İsviçre'de Grup Yorum ile söyleşisi düzenlendi. Saat sekizde başlayan söyleyişi
Alevi Kültür Derneği başkanı yaptığı konuşmayla
başlattı. Konuşmada Grup
Yorum ‘un direnişinden
bahsedildi ve Grup Yorum'un kendilerini onurlandırdığı belirtildi.
Konuşmadan sonra alkışlar eşliğinde söz Grup
Yorum’a bırakıldı.
Grup Yorum üyelerinin birçoğunun hapsedildiği
açıklandı, tutuklanmalara rağmen albüm çalışmaların
devam ettiği söylenildi. Söyleyiş sohbet ve türküler
eşliğinde devam etti. Söyleyişe 85 kişi katıldı.

Belçika OHAL İle Mücadele
Komitesinden Eylem; Alışmayacağız!

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

Tarih: Ocak 15, 2018Kategori: DİRENİŞLER,
HABERLER, HALK CEPHESİ, MANŞET
13 Ocak Cumartesi günü Belçika’nın başkenti
Brüksel’de bir eylem yapıldı. Belçika’da OHAL İle
Mücadele Komitesince aylardır her Cumartesi günü
yapılan Nuriye ve Semih’in sesiyiz eylemliliklerinin
devamı olan eylem saat 15.30’dan 17 ye Kadar sürdü.
Brüksel’in santral garinin önündeki meydanda
yapılan eylem boyunca bildiriler dağıtıldı ve sloganlar
atıldı.
Eylem sonrasında komite çalışanlarının yaptıkları
toplantıda Nuriye ve Semih’in sesini daha güçlü duyurabilmek ve işlerine geri dönmeleri için daha fazla
ses çıkartan eylemler yapmak kararlaştırıldı. Nuriye’nin
ALIŞMAYIN çağrısına AÇLIĞA ALIŞILMAZ
ALIŞMAYACAĞIZ sloganı ile komite bu hafta
içinde yapacakları eylemer ile ilgili konuştu.

Dergimizin 50. sayısının yayınlandığı 21 Ocak 2018 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 319. günündeler
*Yüksel Direnişi 439. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 244. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 328. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 204. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 161. gününde
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“19 Aralık’ın katillerinden ve özellikle Amerikan emperyalizminden hesap sormak için öfke doluyum. Ulusal onurumuzun
ayaklar altına alındığı, vatanımızın Amerikanın açıktan hizmetine
sunulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz yaşıyorken, Amerikan
ajanları, katilleri ülkemizde rahat dolaşamamalı…”
Alişan Şanlı

29 Ocak - 4 Şubat
Alişan ŞANLI:
Alişan Şanlı, Ordu ili Gürgentepe İlçesi’nin Akören Köyü’nde, 1 Ocak 1973 tarihinde doğdu. Yoksul bir köylü çocuğu
olan Alişan, ilkokul mezunu olup küçük
yaşta lokantalarda çalışmaya başladı. BuAlişan Şanlı
laşıkçılıktan başlayarak aşçılığa kadar birçok
işte çalıştı. Askerden geldikten sonra 1994
yılında örgütlendi. 1997 yılında halk düşmanlarından
hesap sorduğu bir eylemden sonra tutsak düştü. 19 Aralık
Katliamı’na kadar Ümraniye Hapishanesi’nde Özgür
Tutsaktı. F tiplerine karşı başlayan Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’nde 1. Ekiplerde yer aldı. Her türlü saldırıya
rağmen Ölüm Orucu direnişini bıraktıramayan devletin,
zorla tıbbi müdahale ile sakat bıraktığı yüzlerce tutsaktan
birisi de Alişan’dı. Ama ona Parti-Cephe’li olduğunu,
düşmanlarının kim olduğunu unutturamadılar. Alişan, 19
Aralık Katliamı’nda diri diri yakılan yoldaşlarının hesabını
sormak için 1 Şubat 2013 tarihinde dünya halklarının
katili Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği’ne girerek feda
eylemi gerçekleştirdi.

Mete Nezihi Altınay

Cömert Özen

Ali Duran Eroğlu

Tevfik Durdemir Muharrem Özdemir

Mete Nezihi ALTINAY, Cömert
ÖZEN, Ali Duran EROĞLU, Tevfik
DURDEMİR, Muharrem ÖZDEMİR,
İmran AYHAN, Mustafa AKTAŞ:
Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı
Propaganda Birliği komutan ve savaşçıİmran Ayhan
Mustafa Aktaş larından 7 gerilla, 30 Ocak 1996’da Sivas’ın Hafik İlçesi’nin Yukarı Asarcık
Köyü yakınlarında, oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldıklarında
direnerek şehit düştüler.
Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere Köyü doğumluydu.
İstanbul’da Ümraniye, Küçükarmutlu gibi çeşitli gecekondu bölgelerinde
görevler aldı. 1991 yılının ortalarında Tokat-Sivas bölgesinde gerillanın
yapılanmasında görevlendirildi. Şehit düştüğünde birlik komutanıydı.
Mete Nezihi ALTINAY, 1959 Mersin doğumludur. Devrimci
Sol’un oluşumundan itibaren hareketin saflarındaydı. Cunta yıllarında
tutsaktı. ‘86-’91 yılları arasında devrimci hareketin yeniden örgütlenmesinde büyük emeği vardır. Şehit düştüğünde birliğin komutan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Ali Duran EROĞLU, Tokat Artova Garkın Köyü 1975 doğumluydu.
Tokat Ticaret Lisesi’nde bir taraftar olarak mücadelede yer
Şehidimizi
aldı. Sivas katliamına karşı eylemlerin örgütlenmesinde canla başla
Tanıyalım
çalıştı. 1994’te gerillaya katıldı.
*Şehidimiz Balıkesir, Gönen doğumluTevfik DURDEMİR, Antalyalı’ydı. Uludağ Üniversitesi öğrendur.
cisiyken, 1986-87 gençlik hareketinin öncü öğrencilerinden biriydi.
1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak düştü. Buca Ha*Şehidimiz 26 Eylül 1999 tarihinde Ankara ULUpishanesi’nde gerçekleştirilen özgürlük eyleminin ardından
CANLAR Hapishanesinde "Vatan uğruna, halk uğgerillaya katıldı.
runa ölmek şereflidir bizde" diyerek ölümsüzleşendir.
Mustafa AKTAŞ, 1989-90’da Ankara DEV-GENÇ içerisinde
*Hiçbir zaman diz çökmez, düşmana diz çöktürendir.
*Bir yoldaşı ŞEHİDİMİZ için "Bir komutandın sen. Sadece bulundu. 1991’de emperyalist savaşa karşı mücadelede tutuklandı.
Tahliyesinden sonra 1992 yılında gerillaya katıldı.
sözlerle öğretmiyordun bizlere.Yoldaşlık ilişkileri, yoldaş
İmran AYHAN, 1966 Ağrı Tutak doğumluydu. Azeri
sevgisi nasıl olmalı diye; pratiğinle bize bunun en güzel örmilliyetindendi. İlkokul öğretmeni olarak mücadele içinde
neklerini gösterdin" demiştir.
yer aldı, daha sonra gerillaya katıldı.
*Ele avuca sığmaz ataklık, cesaret, cüret, gözü karalığın doMuharrem ÖZDEMİR, Tokat Vavru Köyü 1971 doruk noktası, devrime inanç temelinde oligarşiye duyulan
ğumluydu. Tokat Ziraat Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken
öfke, kin demektir yoldaşımızın ismi.
mücadelede yer aldı. 1994 başlarında gerillaya katıldı.

*Düşman karşısında değil boyun eğmek bir defa olsun
geri adım attığı görülmeyen, en vahşi işkenceler altında devrimin bayrağını canı, kanı pahasına kahramanca dalgalandıran ve bütün devrim şehitleri gibi, halklarımızın onurlu kütüğüne
kazınıp ölümsüzleşendir ŞEHİDİMİZ.

İsmail KANDEMİR:
ES-KAD ve Eskişehir Özgürder kurucusu
olan Kandemir, 1 Şubat 1994’te geçirdiği
trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

İsmail Kandemir

Anıları Mirasımız
Alişan Şanlı’yı Tanıyanlar Anlatıyor:
“Dergi satmak için çat-kapıya giderdi. Berlin'in çok
uzak bir bölgesinde kapıları çalarken tesadüf benim yeğenim
ile tanışmış. Bunu bana yeğenim söyledi.”
“Bize sürekli gelirdi. Dergimi düzenli getirirdi. Bir gün
piknikte bir konuşma yapıyordu. Biraz sessiz ve etkisiz
konuştuğunu düşünerek eleştirmiştim. Ama ben ona gönül
gözüyle hiç bakmamışım. Nasıl bir adammış, nasıl bir sesi
varmış. Tüm dünyayı ayağa kaldırdı.”
“Devrim emekçisiydi. Türkiye'den de tanıyordum, ona
zorla müdahale edildiğinde yanımdaydı. Çok güçlü bir
iradesi vardı, kısa sürede kendini toparladı.”
“Yürüyüşlerde en çok onun sesi duyulurdu. Halaylarda,
marşlarda en coşkulu olan yine oydu... Hayatım boyunca
bana en çok çiçek getiren ağabeyimdi.”
“Onun gibi bir insanla uzun süre birlikte bir şeyleri
paylaştığım için çok mutluyum.”
“Çok zor şartlarda tek başına bıraktık... Ama gördüm
ki onu hiçbir şey yıldırmadı ve asıl yanılan biz olduk. O
aynı zamanda bizi de kendimize getirdi, sadece düşmana
değil bize de çok büyük dersler verdi.”
“Onu tanımadım, tanışamadığımız için de çok üzgünüm.
Daha yakın zamana kadar feda eylemlerinin neden yapıldığı
üzerine konuşuyorduk ve anlayabilmiş, ikna olmuş değildim.
Herkes ondan çok bahsetti, eylemiyle de kafamdaki soru
işaretlerinin hepsi silindi.”
“Eskiden başka bir derneğe gidip gelirdim. Onu da o
dönemler tanıdım. Bir gün anmaya çağırmıştı. Bu aile ile

Çağlar
COŞKUNER,
Ercüment
AKSOY:
Şubat 1978’de
Ankara’ya giderÇağlar Coşkuner
Ercüment Aksoy ken geçirdikleri bir
trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldılar. Çağlar 1956, Ercüment
1958 doğumlu idi.
Musa ÖZNUR:
Anti-faşist mücadele içerisinde
yer alan Musa, Dev-Genç’in önder
militanlarındandı. Mücadele süreci
içinde işkencelerden geçirildi, tutsaklıklar yaşadı. Tutsaklığı sona
Musa Öznur
erdiğinde hiç tereddütsüz kavgaya
koştu yine. Faşistlerin saldırı planlarından birini bozmak için 1 Şubat 1980’de düzenlenen eylemde elindeki bombanın patlaması
sonucu aramızdan ayrıldı.

tanıştım ve artık bu aileden biriyim.”
“Oğluma Grup Yorum'u sevdiren biriydi.”
“Onunla bir gün kahvelere dergi satmaya çıkmıştık.
Bana bir kahve gösterdi, buraya girip burada satalım dedi.
Ben orasını biliyordum ve faşistlere ait bir yer olduğunu
söyledim, girmek istemedim. Ama o ısrar edince girip, anlattık. 4-5 kişi vardı ve dinlediler. En sonunda adam 'helal
olsun size. Yahu bu ne cesaret ki, buraya girip bize dergi
satmaya çalışıyorsunuz' diyerek dergiyi almıştı.”
"...En zor zamanlarda, en sıkıntılı anlarda bile yaşam
sevincini yitirmedi. Yüzünde hep gülümsemesi ve yaşam
sevinci ile örnek oldu. Yaşamı dolu dolu yaşadı."
"...Halka hep değer verdi. Halkı hep sevdi. Hem de yaşamını bir çok kez ortaya koyacak kadar yürekten sevdi."
"...Bizim eve ilk geldiğinde kızım 'baba yeni bir abi
geldi' demişti. O abiyi hep çok sevdik. Bize hiçbir zaman
bağırmadı, kızmadı."
"...Düşmana karşı her zaman kin ve öfkesini taşıdı.
Halk düşmanlarına karşı acımasız olmak gerektiğini onda
gördüm."
"...Ona dair ne söylemek gerekir; tek kelimeyle o bir
Cepheliydi."
“...Irkçılıkla ilgili kampanya için biz de yardıma gitmiştik.
Orada tanıdım. Yorulmaz biriydi. Ve çok çalışkandı. Biz
işimiz bitti derken, o 'şurada bir yer var, oraya da uğrayalım'
dedi. Sonra başka bir yer, başka bir yer daha... Onu saygıyla
anıyorum.”
"...Tutsaklık yıllarında düşmana karşı kinini ve öfkesini
hep büyüttü. Onun dışarıya dair özlemleri arasında, 'şu yemeği yemek', 'şuraya tatile gitmek', 'şurayı-burayı gezmek'
yoktu. Bir savaşçı olarak kendisini hep dışarı hazırladı.
Düşmandan hesap sormak için yanıp tutuştu. Bağlılığı, sahiplenmesi ile bize hep örnek olacak."

Farabundo MARTİ:
El Salvador’un devrimci önderi Marti, 1893'te Teotepeque şehrinde doğdu. Öğrenciyken mücadeleye atıldı.
Tutuklandı, Guatemala'ya sürgün edildi. 1925'te kurulan
Orta Amerika Sosyalist Partisi'nin kurucuları arasında
yer aldı. Nikaragua’ya geçerek Augusto Cesar Sandino'nun
yanında Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücadeleye katıldı. 1930'da ülkesine dönerek El Salvador
Farabundo Marti
Komünist Partisi saflarında mücadelesine devam etti.
Ocak 1932'de KP ayaklanma kararı aldı. Askeri önderliğe Marti getirildi.
Ayaklanmadan birkaç gün önce tutsak düştü. Ayaklanmanın kanla bastırılmasından sonra 1 Şubat 1932'de kurşuna dizilerek katledildi.
Mehmet MARAŞ:
DEV-GENÇ saflarında anti-faşist mücadeleye katıldı.
İnebolu'da anti-faşist mücadelenin neferlerinden biriydi.
1 Şubat 1979 İnebolu Halkevi’ne faşistlerin attığı
bombanın patlaması sonucu şehit düştü.
Mehmet Maraş
Şehit sorusunun cevabı: İsmet KAVAKLIOĞLU

Açlık Grevi Direnişçisi Feridun Osmanağaoğlu’nun Armutlu Direniş Evi Günlükleri

Sayı: 50

Yürüyüş
21 Ocak
2018

10 Ocak: Bugün, Nuriye ve Semih açlık grevinin 308. gününde.
Esra Özakça 233, Mehmet Güvel
195 ve Feridun Osmanağaoğlu 153.
gününde.
Direniş evimizin temizliğini yaptık.
Çayımızı demledik. Feridun Abi kalktı,
sağlık kontrollerini yaptık . Herhangi
bir sağlık sorunu yok. Bugün Hasan
Ferit Gedik’in mahkemesi var. Nuray
Ana ve Eriş mahkeme öncesi ziyaretimize geldiler. Çayımızı hep birlikte
içtik. Mahkeme için Naime Ana ve
Nadire Ana da geldiler, onları yolcu
ettik. Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nden
Yıldız Abla ziyaretimize geldi. Feridun
Abi yürüyüşe çıktı, sonra sloganlarımızı
hep birlikte attık.
11 Ocak: Direniş evimizin temizliğini yaptık çayımızı demledik
Feridun Abi kalktı sağlık kontrollerini
yaptık herhangi bir sağlık sorunu
yok. AKP’nin katil polisleri mahalleyi
kuşattı. Dev-Gençliler’in yeni binasını
yıkmaya geldiklerini öğreniyoruz.
Vefa Evi’nden Yıldız Abla ve mahalleden Pala Dayı ziyaretimize geldi.
Direniş evimizin de bulunduğu sokakta bulunan Cemevi’ni de katil
polis kuşattı. Polis kuşatmasındaki
mahallemizde gazilerimizle birlikte
sloganlarımızı attık. Çayan
Mahallesinden İbrahim
Baba, Ortaköy’den Hasan
Abi ve TAYAD’lılar ziyaretimize geldiler. Bu arada
Cemevi basıldı. Sloganlarımızı bir kez daha gür bir
şekilde attık. İkitelli mahallesinden bir arkadaşımız
da bizimleydi.
12 Ocak: Direniş evi-
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mizin temizliğini yaptık, çayımızı
demledik. Feridun Abi yürüyüşe çıktı.
Vefa Evi’nden Yıldız Abla bugün de
bizimle. Sloganlarımızı hep birlikte
attık. Bağcılar’dan bir arkadaşımız
ve Dev-Gençli bir arkadaşımız ziyaretimize geldi. Kıraç Kuruçeşme’
den arkadaşlarımız ziyarete geldiler.
Kıraç’tan arkadaşlar, Dev- Gençliler,
Sevgi Erdoğan Vefa Evi ve mahalleden arkadaşlarla hep birlikte sloganlarımızı attık.
13 Ocak: Bugün Mehmet Güvel’in
açlık grevinin 200. günü. Sağlık kontrolünden sonra Mehmet Amca’nın
200. gün kınası dolayısıyla direnişçimiz
ile birlikte video çekerek Ankara direniş
evine yolladık. Vefa Evi’nden Yıldız
Ablamızlayız. Direnişçimiz Feridun
Osmanağaoğlu direnişçilere yazdığı
bir şiirini okudu, kaydedip Ankara direniş evine yolladık. Sloganlarımızı
hep birlikte attık. Karabük Hapishanesi
Kadın özgür tutsaklarından mektup
aldık, mutlu olduk. Açlık grevi direnişçilerimiz Mehmet Amca ve Feridun
Osmanağaoğlu için bir şiir kaleme aldık. Sloganlarımızı hep birlikte attık.
TAYAD’dan bir arkadaşımız ziyaretimize geldi. Bugün yapılan TTE eylemi üzerine sohbet ettik. Bugün tut-

saklarımızdan aldığımız mektuplar direnişçilerimize yazdığımız şiirlerle
dolu dolu geçti günümüz.
14 Ocak: Direniş evimizin temizliğini yaptık çayımızı yudumladık.
Sağlık kontrolünün ardından Feridun
Abi ile birlikte film izledik. Sloganlarımızı birlikte attık. Kıraç Kuruçeşme’den arkadaşlarımız ziyarete geldiler.
Sloganlarımızı Dev-Genç’liler ile birlikte attık. Zeynep yeni tahliye oldu
ve ayağının tozuyla ziyaretimize geldi
bir arkadaşı ile birlikte. Yarın Ankara’ya
görüşe gidiyor. Tutsaklarımıza selam
yolladık, bir de Nuriye, Semih, Esra
ve Mehmet Amca’ya selamlarımızı
ilettik. Hummalı bir çalışmayla Karabük Hapishanesi kadın özgür tutsaklarımıza mektup yazdık.
15 Ocak: Dünden Karabük Hapishanesi’ ndeki tutsaklarımıza yazdığımız mektupları, sabah postaya
verdik. Feridun Abi yürüyüşe çıktı.
Sloganlarımızı Dev-Genç’liler ve
Vefa Evi sakinleriyle birlikte attık.
Mahalleden bir abimiz ziyaretimize
geldi. İkitelli’den arkadaşlarımız ellerinde çiçekle ziyarete geldiler, çay
içip sohbet ettik.
16 Ocak: Bugün 16 Ocak; Nuriye-Semih açlık grevinin
314, Esra Özakça 239,
Mehmet Güvel 200 ve Feridun Osmanağaoğlu 159.
gününde.
Sloganlarımızı DevGençliler ile birlikte attık.
Sarıgazi’den bir öğrenci arkadaş ziyaretimize geldi.
Akşam sloganlarımızı da
Dev-Gençliler ile birlikte
attık.

TÜM EMPERYALİSTLER, SIRTLAN VE ÇAKAL SÜRÜSÜDÜR

Ö ğretmenimiz
BİR İŞE
BAŞLARKEN:
yöntem,
araç,
kural,
ilke,
hedef,
süre,
slogan
belirle
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