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TEK BİR MARKSİST-LENİNİST DÜNYA İÇİN DEĞİL
EMPERYALİZM İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE
ÇÜNKÜ EMPERYALİZM BİLİYOR Kİ
TEK BİR MARKSİST-LENİNİST
KENDİ SONU OLACAK KIVILCIMI ÇAKABİLİR
Emperyalizmden ve onun
politikalarından, onun eğitiminden, sağlık sisteminden, sömürü düzeninden, kar uğruna
ucunda kendi ölümü de olsa
yapamayacağı şey olmayan,
halka düşman emperyalizmden
daha büyük hangi tehlike olabilir?
Emperyalizm, NATO ile dünya halkları üzerine silahlarını
doğrultmuş, üsleriyle halkların
bağrına hançerler saplamış,
tüm dünyayı kültürel hegamonyasıyla sarıp milyonları aptal
etmenin onlarca yolunu üretmiş,
uyuşturucu ile dünya halklarını
kendi kendine yabancılaştırmış,
bütün dünyanın yeraltı-yerüstü
zenginliklerini kendi malıymış
gibi yemiş, bunu da her sömürgenin kendi ordusunu, kendi
halkının başına gardiyan dikerek yapmış, binlerce katliamın
sorumlusudur.
***
Tek bir Marksist-Leninist
dünya için elbette büyük bir
tehlikedir, çünkü yaşadığımız
dünya emperyalizmin sömürü
imparatorluğudur ve bir Marksist-Leninist emperyalizmin, sömürünün, zulmün, milyarların
sırtından kazanılan paranın
sonu demektir. Bir tek insandan
korkunuz bunun içindir. Evet,
korkun tek bir insandan. Çünkü o insan bir Marksist-Leninist. Korkun tek bir MarksistLeninist'ten.
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TEK BİR
MARKSİST- LENİNİST
DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN
YANGINI YARATABİLİR
Musa Aşoğlu'na yönelik Almanya'da
açılan davanın ikinci duruşma günü olan
30 Ocak 2018 tarihinde hakim heyeti
"Musa Aşoğlu'nun dünya güvenliğini
tehdit ettiği" gerekçesini ve bu "tehdit"in
ortadan kalkması için de yargılanması
gerektiğini açıkladı.
Darbe girişiminden sonra Türkiye'de
“demokrasinin” yok olduğunu, yaşanan
hak ihlallerini görmezden gelemeyeceklerini, Musa Aşoğlu'nun sadece Türkiye'nin değil ülkelerinin güvenliği hatta
dünyanın güvenliği nedeniyle yargılanması gerektiğini söylediler.
Emperyalist bir devlet, hem de Almanya bir devrimcinin dünya güvenliğini
tehdit etmesinin önüne geçecek, 7 milyar
insanı bu devrimciden "koruyacak", "kollayacak", dünyayı, geleceğini kurtaracak.
Emperyalist Almanya'nın bir davada,
bir mahkeme heyeti ile ortaya koyduğu
tavır, uyguladığı politika emperyalizmin
dünya genelinde tüm halklara, kurtuluş
savaşı veren örgütlere ve özelde de Marksist-Leninistlere uyguladığı politikanın
kendisidir. Bu politikada emperyalizmin
sömürü ve zulüm düzenine son verebilecek her türlü bağımsızlık, iktidar, sosyalizm düşüncesine yönelik tasfiye ve
imha vardır.
Emperyalist Almanya tarihini ve bugün dünya halkları üzerinde kurduğu
baskı ve sömürüye dayalı düzenini yok
sayarak tüm dünya halklarının hafızasını

da sildiğini düşünüyor. Emperyalist Almanya geçmişi-bugünü yok saydırdığını
düşünüyor anlaşılan.
Emperyalist Almanya nefret ve öfkeyle anılan bir tarihe sahiptir. Faşizmin
ana yurdu bir devlet, bir emperyalist,
bir devrimci Marksit-Leninist'i, 7 milyarın
"güvenliğini sağlamak" adına yargılamaya
kalkıyor.

Emperyalist Almanya Önce
Kendi Tarihinin, Dünya
Halklarına Yaptıklarının
Hesabını Versin
Bu Hesap Ancak Halkların
Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık Savaşlarının
Zaferiyle Sorulabilir
Emperyalizmin Elimizden Alıp
İliklerine Kadar Sömürdüğü
Her Karış Toprağı Geri
Alarak Emperyalist
Almanya’nın Dünya
Halklarına Yaptığı Zulmün
Hesabı Sorulacak
Almanya, tüm Avrupa’yı Yunanistan’dan Fransa’ya, Bulgaristan’dan Polonya’ya dek işgal etmeye kalkmış, halklara karşı işgaller, aklın-hayalin alamayacağı işkenceler yapmış ve soykırım
uygulamış bir emperyalist devlettir. Fa-

UMUDUMUZUN TEMSİLCİSİ MUSA AŞOĞLU

şizmin tüm dünya halklarının başına
musallat etmek istemiş, II. Paylaşım
Savaşında 52 milyon insanın ölümünden, 35 milyon insanın sakat
kalmasından birinci dereceden suçludur.
Sadece Sovyetler Birliği’nde 1718
şehri, 70 bin ilçe ve köyü yıkmış, 22
milyon insanı katletmiştir. 25 milyon
insanı evsiz bırakmıştır.
Gaz odaları ve krematoryumlarda
6 milyondan fazla Yahudi ve komünisti vahşice öldürmüştür.
Ortadoğu’ya yönelik planlar içinde
olan Almanya, özellikle Güney Kürdistan’da yer edinebilmek için çeşitli
oyunlar peşindedir. Türkiye’deki
faşist rejimin destekçisi durumundadır.
Kürt, Türk tüm Anadolu halklarının sömürülmesi, baskı altında tutulması ve işkencelerin birinci dereceden suç ortağıdır.
NATO üyesi olan Almanya 1988
yılında NATO'nun "Anti-Terör Komitesi" tarafından alınan "Cezaevlerinde politik ilişkileri olanları izole
etmek ve rehabilitasyon için acele
etmeliyiz. Ya düşünce değişikliği ya
ölüm..." kararı doğrultusunda devrimci, ilerici, demokrat, emperyalizme
karşı mücadelede tutsak düşmüş tüm
devrimci tutsaklara uygulanan baskı,
katliamların birebir sorumlusudur.
Anti-emperyalist RAF örgütüne
yönelik yüzlerce kez saldırı düzenlemiş, önder kadrolarını katletmiştir.
Bu konularda Almanya tam bir pervasızlık sergileyerek yaptığı infazları
yok saymaktadır.
Alman halkının faşizme karşı sağduyusunu hiçe sayarak
özellikle Ortadoğulu
anti-faşist kurtuluş örgütlerini yasaklamakta,
devrimci avı yapmaktadır.
Alman cezaevlerinde yıllardır ağır baskı
koşulları hüküm sürmekte, işkence ve infazlar yapılmaktadır.
Uluslararası Af Örgütü
raporlarında karakollar

ve cezaevlerinde işkence yapıldığı
belgelenmiştir.
Yabancılara karşı saldırıları örgütleyen Neo-Nazi teşkilatının arkasında Alman emperyalistleri vardır.
Bugün hala sürmekte olan NSU davası Alman devleti ve Nazi çetelerinin
nasıl iç içe geçtiği ve yabancılara
yönelik saldırıların arkasında bizzat
Alman devletinin olduğunu somut
olarak göstermektedir.
Almanya bir polis devletidir. BKA
(Federal Kriminal Daire), Anayasayı
Koruma Örgütü, GSG-9 gibi devlet
örgütlenmeleri ile gerektiğinde hiçbir
hukuk kuralını tanımamakta, yasal anayasal tüm haklar rafa kaldırılarak
devrimciler, anti - emperyalistler yargılanmakta, her türlü demokratik
haklar yok sayılmaktadır. Ülkede
terör tehdidi bahane edilerek yasal
olarak ilan edilmemiş bir sıkıyönetim
hakim kılınmaktadır.

Dünya Halkları İçin Tehlike
Emperyalizmdir
Emperyalizmden ve onun politikalarından, onun eğitiminden, sağlık
sisteminden, sömürü düzeninden, kar
uğruna ucunda kendi ölümü de olsa
yapamayacağı şey olmayan, halka
düşman emperyalizmden daha büyük
hangi tehlike olabilir?
Emperyalizm, NATO ile dünya
halkları üzerine silahlarını doğrultmuş,
üsleriyle halkların bağrına hançerler
saplamış, tüm dünyayı kültürel hegemonyasıyla sarıp milyonları aptal
etmenin onlarca yolunu üretmiş,
uyuşturucu ile dünya halklarını kendi
kendine yabancılaştırmış, bütün dün-

Saldırı oldu, DİRENDİ...
Sorun gördü, ÖRGÜTLEDİ...
Yoksuna varlık, yoksula
kurtuluş, yalnızlaşmışa dost,
yoldaş
Kandırılmışa, GERÇEK
Emperyalizme ve faşizme
karşı UZLAŞMAZ BİR
DEVRİMCİ oldu.
yanın yeraltı-yerüstü zenginliklerini
kendi malıymış gibi yemiş, bunu da
her sömürgenin kendi ordusunu,
kendi halkının başına gardiyan dikerek yapmış, binlerce katliamın sorumlusudur.
Emperyalizm, açlığın sorumlusudur.
Dünyada her gün 24 bin kişi açlıktan dolayı ölüyor...
Yeni-sömürge ülkelerde her gün
800 milyon insan, yatağına aç giriyor.
Bu demektir ki, dünyada her 7 kişiden
biri açlık içinde yaşıyor.
Güney Asya'da her dört kişiden
biri, Afrika'da ise her üç kişiden biri
açlıkla boğuşuyor.
Dünyada, 1 milyar 200 milyon
insan; yani dünyada her beş kişiden
biri, günde 1.6 liradan daha az parayla
yaşamaya mahkum edilmiş durumda.
Yiyecek, giyecek, barınma, sağlık,
her türlü ihtiyacını bu parayla karşılamak zorunda.
Afrika, bebek ve anne ölümlerinin
en yoğun görüldüğü yerlerden birisidir. Çocuk ölüm oranlarında birinci
sırada yer alan Afrika ülkesi Siera
Leone'da, her yıl beş yaş altındaki
1000 çocuktan 282'si,
yani dört çocuktan biri
hayatını kaybediyor.
Sıralamayı Angola,
Afganistan, Nijerya,
Liberya ve Somali izliyor.
60 milyon nüfusu
olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde
sadece 10 milyon kişi
karnını doyurabilir. 50
milyon Kongolu ise

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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açlığa mahkumdur.
Tüm bu yaşananların sorumlusu
AB ve ABD emperyalistleri kimin
tehlikeli olup olmadığına karar verme
yetkisini kendinde görecek kadar ikiyüzlü ve sahtekardır. Ve tüm zulmüyle
ve devlet olmanın getirdiği tüm yetkilerle donatılmış emperyalizmin karşısında bir tek Musa Aşoğlu, tek bir
insan ve tüm dünya için tehlike sayılıyor.

emperyalizmin kendisidir. Musa
Aşoğlu'nun emperyalizm açısından
tehlikeli görülmesinin nedeni savunduğu ideoloji ve bugüne kadar halkı
için, dünya halkları için yaptıklarıdır.
Musa Aşoğlu halkının bağımsızlığını istedi ve onun için örgütledi.
Vatanının bağımsızlığını istedi ve
onun için örgütledi.
Avrupa'da ırkçılığa karşı mücadele
etti, örgütledi.

Alman Mahkemelerinde
Alınan Karar Sayıların
Değil İdeolojinin Esas
Olduğunu Bir Kez Daha
Göstermiştir
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AB 27 ülke ve 550 milyonluk
bir nüfustur ve dünya 7 milyar...
Ve kimin tehlikeli olup olmadığına
Avrupa emperyalistleri karar veriyor.
Dünyanın katili ABD bir avuç
tekeldir... Dünyanın yüzde seksenini
semiren- sömüren açgözlü bir avuç
zengin...
Ve onlar karar veriyor 7 milyar
için kimin tehlikeli olup olmadığına...
Peki tek bir Musa Aşoğlu dünyanın hangi güvenliğini tehdit ediyor?
NATO’su, BM’si, nükleer silahları,
ağır silahları, uçakları, füzeleri... her
türlü silahı dünya çapında yüzbinlerle
hatta sömürge orduları dahil milyonlarla ifade edebileceğimiz ordulara
sahip emperyalizm için Musa Aşoğlu
dünyayı tehdit eden bir tehlike.
Musa Aşoğlu'nu tehlikeli kılan
elbette Alman emperyalizminin iddia
ettiği gibi dünya güvenliği değildir.
Dünya güvenliğini yok eden zaten

Binlerce yıllık toplumlar tarihinin,
halk olmanın, Avrupa’da bir yabancı
olmanın ona kazandırdığı tüm hakları
kullandı...
Saldırı oldu, DİRENDİ...
Sorun gördü, ÖRGÜTLEDİ...
Yoksuna varlık, yoksula kurtuluş,
yalnızlaşmışa dost, yoldaş,
Kandırılmışa, GERÇEK,
Emperyalizme ve faşizme karşı
UZLAŞMAZ BİR DEVRİMCİ oldu.
Emperyalizmin Musa Aşoğlu’nu
tehlike olarak görmesinin, ortada elle
tutulur bir şey olmadığı halde, büyük
iddialarla yargılamaya çalışmasının
nedeni budur.

Sonuç olarak;

Vatanı için Avrupa'da destek örgütledi. Dernekler kurarak, Türkiyeli
halkın ırkçılık başta olmak üzere
tüm sorunlarına ilişkin politikalar
üreten örgütlenmelerde çalıştı..
Kitap okudu gençlerle, onlarla
futbol oynadı. Dünyanın ve ülkesinin
geleceği için kafa yordu. Ve hepsine
halktan yana, halkın çıkarlarından
yana çözümler buldu. Bunları uyguladı. Düşündü, düşüncelerini propaganda etti, düşüncelerini örgütledi.

Tek bir Marksist-Leninist dünya
için elbette büyük bir tehlikedir,
çünkü yaşadığımız dünya emperyalizmin sömürü imparatorluğudur ve
bir Marksist-Leninist emperyalizmin,
sömürünün, zulmün, milyarların sırtından elde edilen karların sonu demektir. Bir tek insandan korkunuz
bunun içindir. Evet, korkun tek bir
insandan. Çünkü o insan bir Marksist-Leninist.
Korkun tek bir Marksist-Leninist'ten.
Ama bu korku size canınızın istediğini hedef gösterme, kelle avcılığı
yapma, onu istediğiniz gibi tutuklama,
yıllarca insana düşman bir politika
olan tecritte tutma hakkı vermez.
Binlerce yıllık toplumlar tarihi
size bu hakkı vermiyor, vermiyoruz.
Derhal ama derhal tüm dünya halklarının beyninden, vatanından çekilin,
suçlarınızın bedelini ödeyin. Ya da
tarih de, dünya halkları da size hakkınız
olanı, ölümü, yok oluşu verecek.
DEVRİMCİLİK YAPMAK
SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR!
DEVRİMCİLİK ONURDUR!
MUSA AŞOĞLU DÜNYA
HALKLARININ OĞLU, EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMLE UZLAŞMAZ BİR MÜCADELENİN
SAHİBİDİR!
MUSA AŞOĞLU DERHAL
SERBEST BIRAKILMALIDIR!
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ZAFER VE YENİLGİ:
ZAFER, DİRENENLERİN ESERİ,
YENİLGİ, DİRENMEYENLERİN YAZGISIDIR!
DİRENİŞ ZAFER KAZANMAMIŞ OLSA
ÇOK MU SEVİNECEKSİNİZ?
- OPORTÜNİZMİN VE REFORMİZMİN 1984'TEN BERİ
DEĞİŞMEYEN TARİHİ:
YA DİRENİŞ VE ZAFERE ORTAK OLURSUNUZ
YA YENİLEN TARAFTA KALIR VE
"YENİLDİNİZ İŞTE, YENİLDİNİZ İŞTE" DİYE ÇOCUKLAR
GİBİ MIZMIZLANIRSINIZ!
- DİRENİŞİN ZAFERİ,
REFORMİZMİN VE OPORTÜNİZMİN YENİLGİSİDİR;
İŞTE BU NEDENLE,
REFORMİZM VE OPORTÜNİZM, HER DİRENİŞTE, GİZLİDEN VEYA AÇIKÇA, DİRENİŞİN YENİLMESİNİ İSTEMİŞLERDİR!
DİRENİŞ ZAFER KAZANDIĞINDA BİLE, "YENİLDİĞİNİ"
İDDİA ETMİŞLERDİR!
- AMA UNUTMAYIN, DİRENİŞ VE TARİH SİZDEN GÜÇLÜDÜR;
ZAFER KAZANMIŞ BİR DİRENİŞİ, "YENİLDİ" DİYE KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞMANIZ, TARİHE KARŞI BOŞA KÜREK ÇEKMEKTİR!
Nuriye-Semih direnişi; süresiz
açlık grevi olarak sürdüğü 324 günlük
direniş, 26 Ocak'ta sona erdi. Direniş
çok çeşitli biçimlerde sürecek.
Her direniş sonrasında olduğu
gibi, bu direnişin sonrasında da "direniş kazandı mı, yenildi mi?" sorusu
gündeme geldi.
Siyasi sonuçları itibarıyla açık olan
bir direnişte neden bu soru sorulur?
Bu tartışma esas olarak, direnişin
dışında kalan, direnmenin değil direnmemenin teorisini yapan, ideolojik
ve politik olarak böylesi dönemlerde

meydan okumayı, direniş bayrağını
dalgalandırmayı hiçbir zaman başaramamış olan kesimlerin tartışmasıdır.
Bu tartışmanın yapılmasındaki
NEDEN ve SONUÇ açıktır:
DİRENİŞ ZAFER KAZANDIYSA, OPORTÜNİZM VE REFORMİZM YENİLMİŞTİR. POLİTİKALARI İFLAS ETMİŞTİR.
O HALDE;
DİRENİŞ "YENİLMİŞ" OLMALI Kİ, ONLARIN YENİLGİSİ VE
İFLASI ÖRTBAS EDİLEBİLSİN.
İKİ RÖPORTAJ, BİR SORU!
Yeni Özgür Politika, Yüksel Direnişi'nde yer alan Veli Saçılık'la bir
röportaj yaptı. Röportajda Veli Saçılık'ın kim olduğuyla ilgili üç sorudan
sonra, direnişe dair ilk soru şu:
"Açlık grevi eylemi sonlandırıldı.
Eylemi ve sonrasında yapılan açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sizce de bu eylem zaferle mi sonuçlandı?" (08 Şubat 2018)
Sorudan anlaşılıyor ki, Özgür Politika yazarı, "zafer" değerlendirmesine katılmıyor. Katılmasını da beklemiyoruz. Çünkü "zafer" değerlendirmesine katılırlarsa, Nuriye-Semih
direnişi boyunca, HDP'nin, BDP'nin,
KESK'in OHAL-KHK'lar karşısındaki tüm politikalarının iflas ettiğini,
yenildiğini kabul etmeleri gerekir.
"OHAL koşullarında bir şey yapılamaz" teorisinin yenilgisini kabul
etmeleri gerekir.
Bu nedenle, direnişin yenildiğini
açıkça ileri süremeseler de, direnişin
zafer kazandığına dair "kuşku" uyandırmak, onların mevcut durumuna
daha uygun.
Veli Saçılık, bu soruya cevap verirken, birçok şeyi belirttikten sonra,

şu önemli noktaya değiniyor:
"Bu anlamda ben eylemin başarıya
ulaştığını düşünüyorum. Çünkü bizzat
AKP’nin genel başkanı tarafından kurulan bir cümle var: “İki terörle bağlantılı öğretmen yüzünden dünyayı
ayağa kaldırdılar.” Bu, eylemin hedefine
ulaştığı anlamına gelir. Evet, dünyayı
ayağa kaldıran, ta Danimarka’da,
Amerika’da, Suriye ve daha birçok
ülkede Nuriye-Semih eylemlerinin yapıldığı bir ortam oluştu..."
Bu yalın gerçeği gören herkes
için, direnişin sonucu açıktır.
Bu gerçek açıkken, "zafer mi kazandı?" diye kuşku belirten sorulara
yer olmadığı da açıktır.
Fakat belirttiğimiz gibi, zafer tespitine katılmaları demek, kendi yenilgilerinin ve politikalarının iflasını
kabul etmek demektir.
Özgür Politika'nın muhabiri, röportajın ilerleyen bölümünde de şöyle
bir soru soruyor:
"Hepimiz diyorsunuz; ama sokağa
çıkamayan bir kitlenin varlığını görmezden gelemeyiz. Neden kitlesel
olarak sokağa çıkamıyoruz?"
Bu soruyu önce kendinize soracaksınız?
Kürt milliyetçi hareketin, başta
KESK olmak üzere neden hiçbir
alanda işten çıkarmalara karşı direnmediğini soracaksınız? Kürt milliyetçi
hareketine yakın binlerce eğitim
emekçisi işten atıldığı halde, bir direniş örgütlemek için neden hiçbir
şey yapılmadığını soracaksınız?
Direniş örgütlemek yerine, neden
"OHAL koşullarında direnilemez"in
teorisinin yapıldığını soracaksınız.
AYDIN ENGİN'İN İLK SORUSU DA AYNI!
Cumhuriyet yazarı Aydın Engin
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de, süresiz açlık grevinin bitmesinin
ardından Nuriye Gülmen’le bir röportaj yaptı. Nuriye Gülmen'i hastahanede ziyaret ederek yapılan bu röportajın giriş bölümü şöyle:
"Selamlaşma kısa sürdü. Doğrudan konuya girdim: "Açlık grevini
talepleriniz karşılanmadan bitirdiniz.
Yenildiniz mi siz?" (Cumhuriyet, 7
Şubat 2018)
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Nuriye cevap veriyor:
"Niye? Kazandık biz. Bundan hiç
kuşkum yok. Biz kazandık. Bunca ay
hakkımızı tanımayan, bununla yetinmeyip bizi hapishanesinde tutsak
eden bu iktidar zarar gördü, itibar
kaybetti. Niye yenilmiş olalım? Elbette
biz kazandık."
Nuriye'nin bu cevabı üzerine Aydın Engin şu satırları yazıyor:
"Ne denir? Haklı. KHK'ler açlığa
mahkum edilmiş, çoğu genç onca
kadın ve erkek akademisyenin, öğretmenin, emekçinin sesi, simgesi
oldular. Niye yenilmiş olsunlar ki?"
Gerçeği teslim ediyor mu Aydın
Engin? En azından bu satırlarında
bir hak teslimi var.
Fakat bu satırlar, onun neden,
daha nefes almadan o soruyu sorduğunu açıklamıyor.
O soruyla, Aydın Engin aslında,
tüm reformist, oportünist kesimin
kafasındaki yargıyı dile getiriyor.
Onların düşüncelerine tercüman
oluyor.
Bu, reformizm açısından, oportünizm açısından bir SORU da değil.
Onlar direnişin YENİLDİĞİ tespitini yapacaklardır. Bunu ne kadar
cüretle yababilirler, bilemiyoruz, ama
öyle düşündükleri kesindir.
Peki neden öyle düşünüyorlar?

İşte bu sorunun cevabı, tarihseldir, ta 12 Eylül cuntasının
başlangıç yıllarına uzanır.
1984'te işkencelere ve TTE
saldırısına Devrimci Sol ve
TİKB tutsakları ölüm orucuna
yattılar. Ölüm orucu tüm diğer
siyasi hareketlere de önerildi,
onlarla da tartışıldı. Ama onlar,
kırk dereden su getirip bu direnişten
kaçtılar. Çünkü direnilebileceğine
inanmıyorlardı. Ölüm oruçlarında
ölünebileceğine hem inançları, hem
cüretleri yoktu. Faşizme geri adım
attırılabileceğine inanmıyorlardı.
Direniş bütün bu düşüncelerin
yanlışlığını kanıtlaya kanıtlaya 75
gün sürdü. Dört şehit verildi.
Direnişin sonunda, faşizm "Tek
tip elbiseyi kaldırdık" demedi, bu
anlamda bir "somut kazanım" yoktu;
ama direniş siyasi bir zaferdi. Siyasi
zafer, somut kazanımları da peşinde
getirirdi. Direnişin siyasi zaferi ve
somut sonuçları yıllar içinde çok
daha açık hale geldi.
Direnişin "yenildiğini" kanıtlamak
için yüzlerce sayfalık yazılar yazanlar,
yıllar sonra, o dönemi anlatırken "biz
o yıllarda açlık grevlerinde, ölüm
oruçlarında direndik" diye anlattılar
halka ve kendi taraftarlarına. Direnişin
zaferini dolaylı yoldan kabul etmiş
oldular.
Ama bunu açıkça kabul etmediler
yine de. Çünkü direnişin zaferini kabul etmek, 1984'teki teori ve politikalarının yanlış olduğunu, iflas ettiğini
kabul etmek demekti.
2000-2007 DİRENİŞİNİN ZAFERİ VE OPORTÜNİZMİN, REFORMİZMİN "Yenildiniz" ISRARI
1984 Ölüm Orucu sonrasında yaşanan bu "tartışma", 2000-2007 direnişinde bir kez daha tekrarlandı.
1984 ile 2000 arasında, ülkemiz
sınıflar mücadelesi, bir büyük ölüm
orucu direnişi daha yaşadı. 1996'da
bir kez daha ölüme yattık. 12 şehit
verdik. Fakat 1996 ölüm orucu sonrasında, "yenilgi mi, zafer mi?" tartışması yaşanmadı. Çünkü, Cephe'nin
öneri ve politikalarıyla biçimlenen

bu direnişe, Türkiye solunun bir çok
grubu da katılmıştı. Somut bu kez
zaferin ortağıydılar.
Oportünizmin yaklaşımı açıktı:
Kendileri işin içinde olunca, yenilgi
zafer tartışması yapmıyordu.
2000-2007 Büyük ölüm orucu direnişi, dünya tarihinde eşi benzeri
olmayan bir direnişti.
Dünya savaşlarının dört yıl sürdüğü bir dünyada, tam 7 yıl süren
bir direnişti.
122 şehitle bir ısrar ve kararlılık
anıtı olarak tarihe geçti.
Emperyalizmin "Ya düşünce değişikliği ya ölüm" saldırısına karşı
aşılmaz bir barikat kuran böyle bir
direnişin sadece bu yanı bile dünya
çapında bir siyasi zaferdir.
Bu büyük direniş, oligarşinin F tipleriyle oturtmak istediği tecrit sistemini,
daha başından itibaren direnişle parçalamıştır. Türkiye ve dünya halklarına,
bu büyük direnişle, emperyalizmin ve
faşizmin devrimcileri, halkları teslim
alamayacağı gösterilmiştir.
Bütün bunlar, tüm siyasal, ideolojik boyutlarıyla ortadayken, oportünizm ve reformizm direnişin yenildiği tespitini yapmışlardır.
Şurası çok daha açık ve daha vahimdir ki, direniş sürerken de içten
içe, direnişin yenilmesini, Cephe'nin
burnunun sürtülmesini istemişlerdir.
Ama tarih öyle yazılmadı.
Yenilen onlar oldu.
Onların politikaları, tespitleri İFLAS ETTİ.
Oportünizmin ve reformizmin büyük direniş süreci, tam bir iflas ve
sefilliktir.
Bugün
"aynı mahalleden değiliz"i,
"farkımızı koyduk iyi oldu"yu,
"cepte keklik mi sandınız"ı,
"kaymak tabakayı korumak gerekir"i,
"devrimci demokrasi öldü" tespitlerini,
SAVUNAMIYORLAR.
Hiçbir reformist, oportünist siyasi
hareket, o gün söyledikleri ve politi-

UMUDUMUZUN TEMSİLCİSİ MUSA AŞOĞLU

kalarını şekillendirdikleri bu sözlerinin
arkasında duramıyorlar.
Tarih, bu sözleri ve sahiplerini
EZİP GEÇTİ.
Bakın, biz bunları, belki binlerce
kezdir yazıyoruz.
Binlerce kezdir, bu tespitleri eleştirip yerden yere vuruyoruz.
Bir kez bile cevap verip bu tezlerini savunamadılar.
Sadece bu olgu bile, Büyük Direnişin zafer kazanıp kazanmadığını
göstermeye yeter.
Zafer, İDEOLOJİK, POLİTİK,
ÖRGÜTSEL olarak DİRENENLERİNDİR.
Evet, 2000-2007 sürecinde bir
YENİLGİ DE vardır. Bu YENİLGİ,
yukarıdaki sözlerin sahiplerinin yenilgisidir.
Bu YENİLGİ, direnişin dışında
kalanların yenilgisidir.
NURİYE SEMİH DİRENİŞİNİN
ZAFERİ TARTIŞILAMAZ
Yukarıdaki kısa tarihin de gösterdiği gibi, Nuriye Semih direnişi
üzerinden yürütülen "somut kazanım
olmadan bitirildi, bu zafer mi?" tartışması da, tarihe çarpıp geri dönecek
bir tartışmadır.
Burada uzun uzun tekrar etmemize
gerek yok; direnişin sonucu üzerine
birçok yazıda bunlar anlatıldı.
Fakat bu spekülasyonu yapanlara
şunu hatırlatmak istiyoruz:
Böylesi dönemlerde, DİRENMENİN KENDİSİ SİYASİ ZAFERDİR.
"OHAL koşullarında direniş olmaz" teorilerinin karşısında, AKP
faşizminin her günkü gözaltıları altında, tüm baskı ve tutuklama terörü
altında, psikolojik savaş saldırıları
altında DİRENİŞİ, bir yılı aşkın sür-

dürmek, SİYASİ ZAFERDİR.
Zafer nedir?
"Amaca ulaşmak"
"düşmanı yenmek"
"üstün gelmek."
Bu direniş, Türkiye halklarına ve tüm emekçilerine,
faşizm ne kadar saldırırsa saldırsın
direnilebileceğini gösterdi mi?
Bu direniş, faşizmin 800 bin kişilik
ordusu ve 300 bin kişilik polisiyle
iki kişinin direnişini kıramadığını ve
kıramayacağını kanıtladı mı?
Bu direniş, tüm kuşatmaya rağmen, yüzbinleri, milyonları çok çeşitli
biçimlerde harekete geçirdi mi?
Bu direniş, tüm sansüre rağmen,
dünyayı ayağa kaldırdı mı?
Bu soruların cevabı evetse, "zafer
mi değil mi?" tartışması, subjektif
bir tartışmadır.
Direnişin başarısını, zaferini gölgelemek amaçlıdır.
Kendi politikalarının yanlışlığını,
iflasını gizlemek isteyenler, bu tartışmayı yapıyorlar.
Aydın Engin'in gazetesinde, kendisinin de eşi olan bir köşe yazarının
"direnişi bırakın" çağrısı yaptıklarını,
daha da ileri gidip "ailelere zorla
müdahale izni vermeleri" çağrısı yaptıklarını unutmuyoruz elbette. Nuriye-Semih direnişinin ezdiği anlayışlardan biri de budur.
"ŞEYTANIN AVUKATI" DEĞİL, HALKIN AVUKATI OLUN,
DİRENİŞİN AVUKATI OLUN!
Aydın Engin soruyor:
"Yemek yediniz mi?
Bizim meslek ister istemez "şeytanın avukatı" olmayı da zorunlu
kılar. Zorunlu sordum: "Siz açlık
grevindeyken, başta AKP'nin sosyal
medya trolleri, ama salt onlar değil,
kuşku yaydılar. Sizin aslında gizli
gizli yemek yediğinizi söylediler, yazdılar. Bu kadar süre ile açlık grevinin
yapılamayacağına kanıtlar getirdiler."
Gülmen cevap veriyor:
"Direniş inancı olanı anlayama-

yanların safsataları bunlar. Eğer direniş kararınız varsa, bu bilinçteyseniz, beden de sanki o bilinçle donanıyor, o da direniyor. Bizim bedenlerimiz de direndi. O kadar. B1
vitamini, şekerli su ve bitki çayları.
Hepsi bu."
Aydın Engin "şeytanın avukatlığına" devam ediyor ve şunu soruyor:
"Peki, sizin için bir de örgüt talimatıyla bu direnişe başladığınız ve
sürdürdüğünüz söylendi. Hem de çok
söylendi. Gerçek payı var mı bunda?"
Niye "şeytanın avukatı" oluyorsunuz? Kim bunun zorunlu olduğunu
söylüyor?
Eğer sosyalist olduğunuzu iddia
ediyorsanız, bırakın objektivizmi.
Bırakın "şeytanın avukatlığı"nı. Bırakın düzenin demagojilerini sormayı.
Direnişin, direnişçinin avukatı olun.
O iddialara kendi köşelerinizden
niye bir kez olsun cevap vermiyorsunuz?
Devrimcilerin yüzlerce günlük
ölüm oruçlarında tek bir lokma yemediğini bilmiyor musunuz? Soysuz
Süleymanlar, AKP faşizminin sözcüleri, böyle aşağılık bir iddiada bulunduğunda, niye direnişçiden önce
siz cevap vermiyorsunuz?
Niye "örgüt talimatı" demagojilerine siz cevap vermiyorsunuz?
Vermiyorsunuz! Çünkü o konularda sizin kafanız da kirli! Çarpıklıklarla dolu. Büyük Direniş'te bu
çarpıklıkları açıkça gördük. Tüm reformizm, hemen tüm aydınlar, "örgüt
düşmanı" kesildiniz.
Ama bakın, Nuriye çok çıplak
cevaplıyor sizi. 122 şehit de çok açık
anlatmıştı size; "kimse talimatla ölemez" diye.
Anlamak istemediniz.
Anlayın artık. Görün artık.
Görmezseniz, şeytanın değil, düzenin avukatı olursunuz. Burjuva
ideolojisinin avukatı olursunuz.
ZAFER KESİNDİR
ZAFER DÜNYA HALKLARININDIR
Tarihi direnenler yazıyor.
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Tarih, direnme savaşlarıyla ilerliyor.
Halkların mücadelesi, emperyalizmin ve faşizmin tüm saldırılarına
rağmen, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm yolunda ilerliyor ve bunu
122 şehit sağlıyor, bunu Nuriyeler
Semihler sağlıyor. Bunu dünyanın
neresinde olursu olsun, DİRENENLER sağlıyor.
Emperyalizme ve faşizme karşı
gerçekleştirilen her direniş bir zaferdir.
Emperyalizmin kuşatması, faşizmin saldırıları altında haykırılan her
slogan bir zaferdir.
Dünya halklarını teslim almak,

devrimcileri yok etmek isteyen saldırılar karşısında havaya kalkan sıkılı
bir yumruk, bir zafer işareti zaferdir.
Yenilgilerimiz de olabilir bu savaşta.
Ama kendine ilerici, solcu, sosyalist, devrimci diyenler bu yenilgilere
sevinemezler, kına yakamazlar.
Devrimci irade, yenilgileri zafere
dönüştürmekte gösterir kendini. Tarih
böyle yazılmıştır.
Nuriye-Semih direnişi; halklarımıza yeni bir zafer armağan etmiştir.
Küçük küçük daha çok zaferler
kazanacağız. Her küçük zaferimiz,
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- Bir devrimci halkın ruhunu örgütlemeli, halka güven vermeli, halkı
savaştırmalı ve zaferi kazanmak için
ikna etmelidir. Düzen daha doğduğumuz ilk andan itibaren bizi kendi yalanlarına ikna etmeye çalışıyor. Yalanlarıyla beraber ideolojisini kanıksamamızı, yaşam biçimimiz haline
getirmemizi istiyor. Yani bir devrimci
taa çocukluktan örülmeye başlayan
burjuva ideolojisini yıkmak, gerçekleri
kavratmak için ikna etmelidir.
- Bir devrimci kendine güvenmelidir. Kendine güven ikna etmedeki
en önemli faktörlerden biridir. Kendimize güven, anlatacaklarımızın doğruluğuna, gerçeklerin gücüne ve meşruluğuna olan güvendir aslında. Bu
yanıyla partinin ideolojisine ve izlediği
yol ve yöntemlere güvenen bir insan
ikna etmek için tüm bilgi ve birikimini
yaratıcılığı ile üstünleştirip karşısındakini ikna eder.
- Bir devrimci halkı ikna edip beynini ve yüreğini örgütleyebilmelidir.
Beyni ve yüreği sorgulatacak olan
öfke, kin, sevgi ve vefa gibi duyguları
harekete geçirebilmelidir. Gerçekleri
ve beraberinde zorlukları öyle can
alıcı yerden anlatmalıdır ki kişi ken-

bizi büyük zafere yakınlaştıran bir
adımdır. Kanla, terle, bedellerle atılan
bu adımlar, halktan yana herkesin
onuru ve gururudur.
Reformizme, aydınlara, oportünizme sonuç olarak diyeceğimiz şudur; kendi politik iflasınızı, kendi
yenilginizi gizlemek için, zaferleri
yenilgi gibi göstermeye çalışmaktan
vazgeçin.
BU ZAFER, HALKTAN YANAYSANIZ, HALKIN KURTULUŞU AMACINIZ VARSA, SONUÇTA SİZİN DE ZAFERİNİZDİR. ÇÜNKÜ BU ZAFER, DÜNYA HALKLARININ ZAFERİDİR.

DEVRİMCİLİK İKNA ETMEKTİR

disiyle yüzleştiğinde yapamadıklarının rahatsızlığını duysun.
Bunun için de sadece anlatmakla kalmamalı, bu duyguları
kişiye yaşatmaya ikna edebilmelidir.
- Bir devrimci gençliği ikna etmek
için onunla arkadaş olabilmeli, ona
değer verdiğimizi, güvendiğimizi somut olarak göstermelidir. Örneğin birlikte ödev yapıp ders çalışabilir. Kantin
sohbetleri, film günleri yapılabilir.
Evde müzik, oyunlar ve sohbet eşliğinde arkadaşlık ilişkilerini artıran bir
ortam yaratılabilir. O kişinin arkadaş
grubuyla tanışıp, kaynaşarak çevremizi
ortaklaştırabiliriz. Onların sorunlarını
sahiplenmek; ev arama, yurt bulma,
aile sorununu çözme konusunda ona
yardımcı olabilir. Bütün bunlar arkadaşlık-dostluk ilişkilerini daha da artıracaktır. Her şeyden önemlisi gençliği
ikna etmenin alt yapısını oluşturmuş
olacaktır, bir güven yaratacaktır yani.
- Bir devrimci insanlarımızı çatışmalara katılmaya ikna etmelidir. Neden
ve kime karşı çatıştığımızı kavratabilmelidir. Bunun adının mahallemizi
savunmak yani evimizi, vatanımızı,
onurumuzu savunmak olduğunu ifade
etmelidir. Bu çatışmaları yaratanın
düşmanın kendisi olduğunu, bizim de
savunmak ve sahiplenmek için bu çatışmaya girmeye zorunlu olduğumuzu

gösterebilmelidir. Eylemlerimize saldıran polisin kendisidir. Mahallemizi
terörize eden, attığı gazlarla halkı rahatsız eden ve mahalle içlerinde gezerek insanları taciz eden polisin kendisidir. Bunlar karşısında direnmek
onuruna sahip çıkmak demektir ve bu
çok meşrudur. Bu meşruluğunu yaymalıdır bilinçlerde.
- Bir devrimci insanımızı ikna edebilmek için sadece bilimsel bilginin
yetmeyeceğini bilmelidir. Yapılacak
işin ahlaki boyutunu anlatmak gerekir,
ahlak düzeltir. Yapılacak işin duygu
boyutunu anlatmalıdır, bu estetize
eder. Duygusal ikna kesinlikle çok etkili olacaktır. Yapılacak işin adalet
boyutunu anlatmalıdır, bu adaletli kılar
insanlarımızı. İç hesaplaşmalarını güçlendirir.
- Bir devrimci ideolojik olarak
ikna edilmediğinde siyasi olarak ilkeleri
kuralları bilmek bir işe yaramaz. İdeolojik ikna temeldir. İdeolojik mücadele
kazınılmadan siyasi zafer mümkün
değildir.
- Bir devrimci Cephenin ikna gücüne güvenmelidir. Biz iddia ediyoruz
milyonları örgütleyeceğiz. Hiç kuşkusuz bunu başaracağız. Büyük hedeflerimize ve onları oluşturan sayısız
hedeflerimize ulaşmak için Cephelinin
ikna gücüne güveniyoruz.

UMUDUMUZUN TEMSİLCİSİ MUSA AŞOĞLU

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
PKK'YE AMERİKAN BÜTÇESİ
BUNUN ANLAMI NEDİR?
Tıpkı, Amerikan Silahlı Kuvvetleri gibi,
Tıpkı, Amerikan Polis Gücü gibi,
Tıpkı, Amerikan Gizli Servisi gibi,
Tıpkı, onlarca RESMİ Amerikan Güvenlik Örgütleri gibi,
PKK-YPG'ye de AMERİKAN BÜTÇESİNDEN PAY AYRILDI...
Bunun Tek Bir Anlamı Vardır:

PKK-YPG, AMERİKA'NIN İŞGAL VE MÜDAHALE GÜCÜDÜR
PKK-YPG, AMERİKA’NIN ORTADOĞU’DA KULLANDIĞI
KARA GÜCÜDÜR!

PKK-YPG, ARTIK AMERİKA'NIN MAŞASIDIR!
PKK-ABD ilişkisinde artık her
şey daha aleni.
İşbirlikçilik, kullanma ve kullanılma artık daha pervasız.
Geçen hafta Pentagon'un 2019
bütçesi açıklandı. Bu bütçede, Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı
kuruluşlar dışında, ne köken olarak
ne mekan olarak Amerika'yla ilgisi
olmayan bir kuruluş daha vardı:
PKK-YPG.
Rapora göre;
"Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG
adını kullanan YPG/PKK'ya eğitdonat için 300, örgüte kurdurulan
sınır güvenlik gücü için de 250 milyon
dolar ayırdı." (Anadolu Ajansı,
12.02.2018)
Yani PKK-YPG'ye toplam, 550
milyon dolar ayrılmış durumda.
Aslında PKK-YPG'ye bütçe ayrılması yeni değil.

Bu uygulama, 2018'de başlamış.
Pentagon'un 2018 bütçesinde PKKYPG'ye 500 milyon dolar ayrılmış
zaten.
Ve bu para, halen PKK-YPG'nin
eğitim ve donatımı için kullanılıyor.
2019'da PKK-YPG'ye verilen para,
50 milyon dolar artırılarak, 550 milyon dolara çıkacak.
Bu 550 milyon doların 300'ü
YPG'nin eğitim ve donatımı için,
250 milyon doları ise, "sınır güvenlik
gücü" olarak eğitilecek PKK-YPG
güçlerine ayrılmış. 550 milyon doların
nasıl kullanılacağına dair diğer ayrıntıların bir önemi yok. Esas olan
bu paranın kendisi.
Esas olan, kendini halen ilerici,
sol, yurtsever olarak gören-gösteren
bir örgütün, AMERİKAN EMPERYALİZMİNDEN, DÜNYA HALKLARINA KARŞI SAYISIZ KATLİAMIN, PROVOKASYONUN, İŞ-
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KENCELERİN, KOMPLOLARIN,
FAŞİST DARBELERİN BAŞ SORUMLUSU OLAN PENTAGON'DAN ALENİ BİR ŞEKİLDE
PARA ALMASIDIR.
PKK'nin artık bu konuda, Kürt
halkına, Türk halkına, dünya halklarına söyleyebileceği tek bir kelime
yoktur.
Yeryüzünde, tüm dillerde, böyle
bir işbirlikçiliğini haklı, meşru, mazur
gösterebilecek tek bir kelime yoktur.

Eğit-Donat!
Neyle, Nasıl, Kime Karşı?
PKK'lilerin bizzat Amerika tarafından eğitilip donatılacağı belirtiliyor.
Nasıl bir donatım olacağı belli.
Bugüne kadar binlerce tır dolusu
çeşit çeşit silahla donatıldı PKK. 550
milyon doların "donatıma" ayrılan
bölümünde neler verileceği de yazıyor

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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bütçede:
"Gönderilmesi planlanan malzemeler arasında askeri araçlar, füzeler,
anti-tank füzeleri ve makineli tüfekler
sayılıyor."
Mesele, nasıl eğitilecekleridir.
Amerikan emperyalizminin sömürü, işkence yöntemleri, katliam,
provokasyon, sabotaj, suikast, konplo,
kaybetme, kimyasallarla, biyolojik
silahlarla yok etme... eğitiminden
başka verebileceği bir eğitim yoktur.
Bakın Latin Amerika tarihine!
Bütün büyük katliamlarda Amerika'da
eğitim almış askerlerin, özel timlerin
imzası vardır.
“School of the Americas” olarak
da bilinen Georgia'daki Fort Bragg
ve Fort Benning adlı eğitim merkezleri, Amerika'nın dünya halklarına
karşı kullandığı askerleri, subayları
eğittiği merkezlerdir.
Amerika'nın Panama'da kontgerilla
"akademileri" vardır. Amerika, Panama'daki Ford Gulick ve diğer kontra
okullarında, işkenceci, komplocu, darbeci askerler yetiştirmiş, bu yetiştirdiği
askerlerle yeni-sömürge ülkelerde işkence merkezleri kurmuş, katliamlar
yapmış, komplolar ve darbeler tezgahlamıştır. Yılda ortalama 1400 subayın eğitilip donatıldığı bu kontrgerilla
üsleri, halklara karşı savaşların planlandığı üslerdir. ABD'nin eğitiminin
esası da budur.
Bu eğitim katliamcılar üreten, işkenceciler üreten bir eğitimdir. Dünya
halklarına karşı katliamlar gerçekleştiren "kurmay"ların yetiştirildiği
bir eğitimdir.

PKK-YPG şunu unutmasın; CIA,
kontgerilla operasyonlarının büyük
bölümünü, uyuşturucu gibi kirli işlerini
Panama üzerinden yürütmüş; Panama'yı onyıllarca kullanmış; ama oradaki işi büyük ölçüde bitince, Amerikan çıkarları önünde pürüz çıkaran
Panama Devlet Başkanı Noriega'yı
yine bir askeri operasyonla Panama’dan kaçırıp ABD'ye götürmüştür.
Amerika'yla işbirlikçilik yapıldığında,
işbirlikçilerin bir güvencesi de yoktur.
PKK-YPG'liler, ABD'nin kontgerilla merkezlerine götürülüp oralarda mı eğitilecekler, yoksa, o merkezlerin aynısı, Rojova'da, Rakka'da
mı açılacak? Her ikisi de olabilir.
Nerede eğitilirlerse eğitilsinler;
bu demektir ki, Amerikan emperyalizmi tarafından EĞİTİLİP DONATILACAK YPG güçleri, yarın Ortadoğu halklarına karşı katliamların,
provokasyonların, yok etme saldırılarının uygulayıcısı olacaklardır.
GİDİŞAT BURAYADIR.
Ve muhtemelen Rakka başta olmak üzere, PKK-YPG'nin Amerika

adına işgalci olarak bulunduğu yerlerde, bunlar başlamıştır da.
ABD'nin "EĞİT-DONAT"ı, herşeyden önce ASKERİ DEĞİL İDEOLOJİK bir eğitim ve donatımdır.
Amerika'nın bu "ünlü" eğitim
merkezlerinde, "KAHROLSUN İNSAN HAKLARI" sloganlarıyla eğitim yapılmaktadır.
Emperyalizm esnektir, PKKYPG'nin eğitimini, "özgürlüklerden
yana" bir müfredatla da yapabilirler;
"Suriye'ye demokrasi götürme" ideolojisi üzerine de şekillendirilebilir
Eğit-Donat. AMA ÖZÜ DEĞİŞMEZ.
ÖZÜ; dünya halklarına düşmanlıktır.
ÖZÜ; emperyalizme şu veya bu
şekilde boyun eğmeyen tüm ülkelere
düşmanlıktır.
ÖZÜ; işgalciliktir.
ÖZÜ; emperyalizmin egemenliğinin askeri ve ekonomik zorbalıkla
tüm dünya halklarına ve devletlerine
kabul ettirilmesidir.

Bu Yolun Dönüşü Yoktur!
PKK artık dönüşü olmayan bir
yola girmiştir.
PKK, böyle bir yoldan dönüş iradesine de sahip değildir artık. Çünkü
tıpkı bir yeni-sömürge ülke gibi, ekonomisinden politikasına, ordusundan
giyeceği dona kadar, her şeyiyle
AMERİKAN EMPERYALİZMİNE
BAĞIMLI HALE GELMEKTEDİR.
Bu yoldan tek dönüş, Amerikan
emperyalizminin bugüne kadar sayısız
işbirlikçisine, kullandığı sayısız güce
yaptığı gibi, bir noktadan sonra
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PKK'yı kullanıp, işini bitirip bir kenara fırlatmasıdır.
O noktada da artık, geriye işbirlikçileştirilmiş, siyasi olarak kimliksizleştirilmiş, kullanılmış, dünya halkları nezdinde hiçbir güvenilirliği ve
saygınlığı kalmamış bir güç kalacaktır.
Tekrar ediyoruz: Kimse kimseyi
kandırmaya kalkmasın.
Amerika'nın istihbarat raporları
açık: "YPG, PKK'nin milis gücüdür"
diyor bu raporlar.

Riyakarlığa Son! Bu İlişki
PKK-ABD İlişkisidir

PKK-YPG, AMERİKA'NIN
MAŞASI OLMUŞTUR!

Göbeğinden emperyalizme bağımlı yeni-sömürge ülkelerin burjuva
politikacıların ülkelerini "bağımsız",
"milli" göstermeleri örneğindeki gibi,
PKK yöneticileri de tam bir riyakarlık
içinde kendilerini hala "sol", hatta
"sosyalist" gösterme riyakarlığı içindedirler.
Herkes bilmelidir: Suriye, işgalci
Amerikan emperyalizmiyle ilişkinin
PYD, YPG üzerinden sürdürülmesinin siyasi açıdan hiçbir önemi yoktur.
Bu ilişki PKK ile ABD arasındaki
bir ilişkidir.
Bu ilişki BİR İŞBİRLİKÇİLİK
ilişkisidir.
Bu ilişki, PKK güçlerinin Amerika'nın İŞGAL VE OPERASYON
GÜCÜ haline gelmesidir.
ABD de, "biz PKK'yi terör örgütü
olarak görüyoruz", "biz PYD ile
ilişki kuruyoruz" diyerek dünya halklarını aldatmaya uğraşıyor.
Pentagon bütçesini açıklanmasıyla
aynı günlerde ABD Kongresi’ne sunulan bir raporda, gerçek olduğu gibi
ifade ediliyor:
"ABD Ulusal İstihbarat Direktörü
(DNI) Daniel Coats tarafından ABD
Kongresi'ne sunulan "ABD İstihbarat
Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" raporunda
YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis
gücü olduğu" belirtildi." (AA,
14.02.2018)

Evet, adını açıkça koymalıyız.
Bu işbirlikçilik ilişkisinin diğer adı,
halkımızın en açık tanımlamasıyla
MAŞA olmaktır.
ABD generallerinin Rakka bölgesinde yürütülen operasyonlarda
"tek bir Amerikan askeri bile ölmedi"
açıklamasını hatırlayalım.
Peki, Amerikan askeri ölmedi,
kim öldü?
PKK-YPG'liler öldü.
Amerika maşa varken, elini yakmadı. Maşalar yandı.
O günkü rakamlarla 400 Kürt ve
Arap genci, Amerika'nın çıkarları
için öldü.
Kürt ve Arap gençleri, Kürt ve
Arap halkının özgürlük ve bağımsızlığıyla hiçbir ilgisi olmayan bir
savaşta, Amerikan emperyalizminin
tam egemenliği için, Amerikan tekellerinin çıkarları için ölmektedirler.

ADINI AÇIKÇA KOYALIM:

Kürt Halkı, Arap Halkları,
Dünya Halkları
Bu İşbirlikçiliği
Kabul Etmeyecek
Ve Hesabını Soracak!
PKK-YPG, "at izinin it izine karıştırıldığı" Ortadoğu gerçeğinin, bu
lanetlenecek işbirliğini gizleyeceğini,
meşru ve mazur göstereceğini hesaplıyorlarsa YANILIYORLAR.
Bu işbirliğini halklarımız kabul
etmeyecektir.
Dünya halkları bu işbirliğini kabul
etmeyecektir.

Bugün PKK ile ittifak halindeki
Türkiye solunun çeşitli kesimleri,
PKK'nin Amerikan işbirlikçiliğini
perdeleyen, meşrulaştıran bir rol oynuyorlar. Ama onlar açısından da
yolun sonuna gelinmiştir, onlar da
geriye dönüşü olmayan noktanın eşiğindedirler.
Ya PKK ile ittifaka devam edip,
Amerikan emperyalizmi tarafından
eğitilip donatılan, Amerikan emperyalizminin planları doğrultusunda kara
gücü olarak kullanılan bir işbirlikçiliğin
SUÇ ORTAĞI olacaklar ya da bu suç
ortaklığına kesin bir şekilde son vereceklerdir. Türkiye halkalarının mücadelesindeki yerlerini de bu noktada ne
yapacakları belirleyecektir.
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İşbirlikçilik, bir örgütü, devleti,
geçici olarak güçlendirebilir.
Milyonlarca dolar para, tırlar dolusu silah alabilirsiniz.
Ama solla, yurtseverlikle hiçbir
ilginiz kalmaz! Siyasi olarak göçersiniz, ideolojik olarak bitersiniz.
Yeriniz halkların safı değil, emperyalizmin safı olarak geçer tarihe.
Dünya halklarının baş düşmanı
ve baş katili Amerikan emperyalizmi
tarafından EĞİTİLİP DONATILAN
bir güç, halkların yanında değildir
ve olamaz.
RİYAKARLIĞA SON!
İŞBİRLİKÇİLİĞE SON!
EMPERYALİZMİN KARA
GÜCÜ OLMAYI BIRAKIN, EMPERYALİZMLE SAVAŞIN!

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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ÇELİŞKİ EMPERYALİZM İLE
DÜNYA HALKLARI ARASINDADIR
EMPERYALİZM DÜNYA HALKLARININ
BAŞ DÜŞMANIDIR

EMPERYALİSTLERDEN DOST
MÜTTEFİK YARATILAMAZ
TARİHTE AKSİNİ İSPAT EDEN
TEK ÖRNEK YOKTUR
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Türkiye ABD'nin gürültüsüz onayı, emperyalistlerin desteği ile Afrin'e
saldırı başlattı. Neredeyse bir aydır
Türkiye’nin katil ordusu Afrin’de
katliam yapıyor. Kürt köylerini yağmalıyor, Kürt halkına saldırıyor, katliam yapıyor. Üstelik bu katliamı
şov malzemesi haline getirerek halkta
şovenist duygular yaratmaya çalışıyor.
Yalaka, onursuz sanatçılarını toplayıp
“mehmetçik” ziyaretleri yapıyor.
Türkiye emperyalizme göbekten
bağlı işbirlikçi bir devlettir. ABD’nin
onayı olmadan bir yere adım atamayacak kadar bağımlıdır emperyalizme.
Hiçbir hükumet ya da devlet görevlisi
ABD’den onay almadan burnunun
ucunu dahi evinden dışarı çıkaramazlar. ABD’nin Kürt halkının katledildiği bu operasyona onayı Kürt
milliyetçi hareketin geldiği nokta
açısından çarpıcıdır ve halkların kafasında birçok soruyu da cevaplamıştır.
Türkiye faşizminin Afrin’e saldırısı asıl olarak bir kez daha emperyalistlerden dünya halklarına dost
olmayacağını göstermiştir.

Amerika YPG-PYD
Müttefikimizdir Demesine
Rağmen Türkiye
Faşizminin Suriye’ye
14

Girmesine Engel Olmadı
ABD emperyalizmi YPG-PYD’yi
Suriye’de karagücü olarak kullandığını defalarca ilan etmiştir. ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John
Kery de PYD-YPG’yi İŞİD’e karşı
müttefik ilan etmiştir.
Kürt milliyetçiliği Türkiye'de,
Sur’da, dağlarda, gerillalar, savaşçılar,
milisler, halktan insanlar onar onar
ölürken Rojova’yı devrim diye pazarlayıp Rakka'yı emperyalizm adına
işgale soyundular.
Emperyalizmin paralı askeri oldular. Sınıra 30 binlik güç olacaklar
diye tam da sevinçten ne yapacaklarını şaşırdıkları günlerdi ki ABD Afrin'e AKP faşizminin saldırısına onay
verdi.
Bugüne kadar Türkiye oligarşisinin kimi itirazları olsa da ABD
YPG ile kurduğu ilişkiyi açık savunuyor ve sürdürüyordu. ABD YPG
sayasinde kendi kontrol alanlarını
genişletiyordu.
Kimileri bunu Kürtlerin kendi
bölgelerine sahip çıkmaları ve kendi
bölgelerini ele geçirmeleri olarak değerlendirse de emperyalizm eliyle
ve onun koordinasyonuyla yapılan
böyle bir savaş halklara değil emperyalistlerin çıkarına hizmet etmekti.
Etti de… ABD YPG’yi kendi aske-

rinin yerine kendileri için, kendi çıkarları için ölüme, başka halklarla
savaşmaya gönderdi. Çıkarları gereği
YPG’yi kullanan ABD aynı çıkarlar
gereği şimdi de Türkiye’nin YPG’ye
saldırmasına izin verdi. Ancak kürt
milliyetçilik bundan ders çıkarıyor
mu? Hayır. Aksine hala ABD’nin
tavrına dair şaşkın açıklamalar yapıyorlar. Diyor ki Murat Karayılan;
"Mesela bir Amerika yetkilisi açıklama yaptı; gerçekten de yapılan
açıklama provokatif bir açıklamaydı.
Rojava’daki Kürtlere karşı hem Türkiye’yi tahrik etti, hem Suriye’yi
tahrik etti, hem de İran’ı tahrik etti.
Sonradan da ‘biz, Türkiye’nin kaygılarını iyi anlıyoruz’ ve ‘hiçbir savunmamız veya varlığımız Efrîn’de
yoktur.’ Yani, Efrîn’e girebilirsiniz
demeye getiriyor. Eğer hiçbir şeyin
yoksa, eğer sen QSD ile DAİŞ’e
karşı iş yapıyorsan, QSD’nin bir bölümü Efrîn’dedir! Organik bir örgüttür değil mi?
Ortada bir samimiyetsizlik var.
Hem Kürdistan’ın üzerindeki egemen
devletleri konuşmalarıyla tahrik ediyor, hem de sonradan ‘zaten Efrîn’i
savunmuyoruz’ diyor. Ben burada
şunu söylüyorum, YPG ve QSD yetkilileri bu durumu yorumlayabilmeliler. Kendine ‘uluslararası bir gücüm’
diyor, kendini o kadar büyük görüyor,
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hem tahrik ediyor hem de kendini
geriye çekiyor! Gerçekten de bu yaklaşım çok kaygı ve şüphe uyandıran
bir yaklaşımdır ve doğru olmayan
bir tutum var ortada." (Murat Karayılan-dağlar stratejik ortağımızdır.
22 Ocak 2018)

Yüzyılı Aşkındır Tarih
Tekerrür Etmiyor,
Yaşadıklarından
Ders Çıkarmayan
Kürt Milliyetçilik Saplandığı
Bataklığa Çırpındıkça
Daha Çok Batıyor
Kürt milliyetçiler ile emperyalizm
arasında yapılan anlaşmaların, ortaklıkların, müttefikliklerin hiçbir
meşruluğu yoktu.. Bu yüzden işbirliğine meşruiyet kazandırmak için
“sosyalizm” dediler, “ABD ile işbirliği emperyalizmle işbirliği demek
değildir” dediler… Karayılan emperyalizm gerçeğini tekrar keşfetmiyor elbette ama kendi halkına da,
dünyaya da anlatmak, açıklamak zorunda kalıyor.
Diyor ki;
“Bundan 10 yıl önce arkadaşlar
tarafından bir kitap yazılmıştı, orada
şöyle bir belirleme vardı; “Kürtlerin
stratejik dostu Kürt halkının kendisidir
ve dağlarıdır.” Ben şimdi Güney
Kürdistan’daki yetkililerin ve siyasetçilerin de aynı şeyi belirttiklerini
duydum. Bu son derece doğru bir
yaklaşımdır. Asıl hakikat budur; asıl
dostumuz biz kendimiziz. Sırtımızı
dayayacağımız dostumuz dağlarımızdır. Biz böyle güç ve irade haline
gelebiliriz.
(Murat Karayılan-Dağlar Stratejik

Ortağımızdır… 22
Ocak 2018)
Yıllardır “müttefik” olarak gördükleri Amerika’dan dost olmayacağı sonucuna
varıyor gibi görünse de, “Şimdi dağlar tek stratejik ortağımız”, “Emperyalizme güven olmaz” dese de verdiği
bir güven yoktur. Ortada bir özeleştiri
yoktur. Ortada artık halklar karşısında
bir suça dönüşen işbirliğinden geri
dönüş yoktur. Biz biliyoruz ki emperyalizme dair ne dedilerse on gün
ya da on yıl sonra geri almak zorunda
kaldılar.
Çünkü anti-emperyalist bilinçten
yoksun olmak, yanlış hesapları, çıkarcılığı beraberinde getiriyor. Ve
çıkarlar üzerine kurulu politika da
bir süre sonra tam aksiyle yer değiştirmek zorunda bırakıyor onları.
Tutarsızlık, ama giderek gerileyen,
giderek halkın saflarından emperyalizmin saflarına doğru yol aldıran
tutarsızlık, burjuva politikacılığı,
solun değer ve geleneklerinden yoksunluk kürt milliyetçiliği tüketiyor.
Çok değil günler, saatler içinde değişiyor dengeler ve bu tabloda toprağına sıkı kök salan bir çınar olmayanlar, her değişimde bir o yana, bir
bu yana savrulup yok oluşa sürükleniyorlar:
"AKP-Saray-Rejiminin Efrîn’e
yönelik, ama asıl hedefi açık faşist
diktatörlük inşasına ivme kazandırmak olan işgal harekâtı, görünürde
uluslararası camianın “tepkisini”
çekiyor. Burjuva basınına bakarsak,
ABD’sinden F. Almanya’sına, Fransa’sından Rusya’sına dek bütün ülkeler kaygılı! “İki tarafa da itidal”
çağrısı yapıyorlar. BM Şartına bu
denli aykırı saldırgan bir girişim ancak böyle basitleştirilebilir doğrusu.
Tarihi, aynı zamanda ihanetler tarihi
olan Kürdistan bir kez daha uluslararası bir ihanete kurban edilmek
isteniyor – asıl olan budur."
Murat ÇAKIR-27 OCAK Özgür
Politika)

Sırtını emperyalizme dayadığında
ne zaman sırtüstü çakılacağın belli
değildir. Bir çekilir aradan, seni katliamla yüzyüze bırakır. 2000’e yakın
cenaze bir çırpıda diyebileceğimiz
bir zamanda kaldırılır. Hayıflanmanın
hiçbir hükmü yoktur. Sadece derhal
yüzünü halka dönüp emperyalizme
karşı uzlaşmaz bir savaş yürütmek
emperyalizm için, ABD için söylenen
sözlere bir değer katar. Onun dışında
bu sözlerin bir değeri, bir hükmü
yoktur ve sadece var olan işbirliğinin,
Kürt halkına ihanetin üzerini örtmek
içindir. Bu yok oluştur. Fiziki bir
yok oluş olmasa da haklar cephesinden ideolojik, politik bir yok oluştur,
gelecekten yok oluştur bu.

Kürt Halkının İsyanlar
Tarihi, Mücadele Tarihi
Aynı Zamanda
Emperyalizmle Neden Dost
Olunamayacağının Da
Dersinin, Deneyimlerinin
Oluştuğu Bir Tarihtir
Emperyalizmin Kürt sorununa ilgisi geçmiş iyi araştırıldığında görülecektir ki bölgedeki çıkarlarından
bağımsız değildir. Mustafa Barzani
de yaşamıştır aynısını.
1975’te ABD sattı, 1975 yılında
İran’la Irak, sınır geçişlerini düzenleyen bir anlaşma imzalar. Bu anlaşmanın maddelerinden biri de; İran’ın,
Irak Kürtlerine destek vermeyeceği
şeklindedir. Ayrıca iki ülke “sınırların
kapatılması ve iki ülke için zararlı
görülen faaliyetlere izin ve destek
verilmemesi” üzerine de anlaşır. Bu
anlaşmadan sonra Irak, Kürtlere yönelik büyük bir saldırıya geçti. Barzani’nin İran’a, ABD’ye yardım için
yalvarıp yakarması hiçbir sonuç vermedi. Barzani, Mart 1975’te ABD
Dışişleri Bakanı Kıssınger’e gönderdiği son telgrafta şöyle diyordu;
(...) Sayın Dışişleri Bakanı; Biz
çok endişeliyiz. Sizin fiili hareketinizi
acele bekliyoruz. ABD’nin Kürtlere
karşı vurdumduymaz gibi hareket
edeceğine kesinlikle inanmıyoruz.”
(Aktaran Barzani, M. Sıraç Bilgin,
s. 286)
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Barzani’nin bu tür çağrılarına
ABD cevap verme ihtiyacı bile duymaz. Sonuç; Barzani ağır bir yenilgi
alır, KDP dağılır. Emperyalizme, bölge devletlerine bel bağlamanın faturası binlerce Kürdün katledilmesi
olurken Barzani ise mülteci olarak
ABD’ye sığınır. Bu yenilgi milliyetçi
hareketlerin kendi öz güçlerine güvensizliğinin, kullanma adına nasıl
kullanılan bir araca dönüştüğünün
çarpıcı bir örneğidir.
Mesut Barzani tarihten ders çıkarmadı... Emperyalizmi kullanmak
istedi, kendisi kullanıldı…
ABD, Irak’a yönelik askeri saldırı
bittikten sonra Irak’taki rejimi sıkıştırmak amacıyla Irak Kürtlerinin muhalefetini destekledi. Bölgeye yerleştirilen emperyalist askeri güç (Çekiç Güç) ile Kürtler “korumaya”
alındı. Ve Kuzey Irak’ta emperyalizmin koruması altında bir Kürt Federasyonu kuruldu.
Emperyalizm açısından bölgede
kendine bağımlı bir Kürt oluşumu
yaratmak iki açıdan avantaj sağlıyordu. Birinci olarak, sınırlar içinde
Kürt halkı bulunan İran, Irak ve Suriye gibi devletler karşısında, onlara
yönelik politikalarında kullanabileceği
bir koz elde etmiş oluyor; ikinci
olarak da uluslaşması, gelişmesi engellenmiş Kürt halkının mücadelesini
kontrol altına alma olanaklarını genişletmiş oluyordu. Bu plana evet
diyen Irak Kürdistanı’ndan Barzani
ve Talabani, kendi tarihlerinden ders
almayan tutumlarıyla, emperyalizmin
Kürt politikalarının araçları konumuna
geldiler.
Ve son nokta referandum…
İstifa ettiğini parlamentoya bir
mektupla sunan IKBY Başkanı Mesud Barzani aynı akşam televizyonda
bir konuşma yaptı. Ve konuşmasında
'16 Ekim gecesi büyük bir ihanet
gerçekleşti' diyerek emperyalistleri
suçlamış, "Dağlarımız dışında kimse
Kürtlerin arkasında durmuyor" demişti.
Evet Mesut Barzani de babası
gibi kendini kullandırtmış ve sonunda
ABD tarafından çöpe atılmıştı. Emperyalizm yine sorunlara Kürt me-

selesi odağında değil kendi çıkarı
noktasında bakmıştı. Aksi zaten doğasına aykırı olur.
Ve son olarak PKK-YPG... Rojova...
ABD’nin Suriye'de hiçbir üssü yoktu,
bu “müttefiklik” sayesinde üs kuruldu.
ABD tek bir askeri ölmeden Suriye'ye
yerleşti. Ölen Kürtlerdi. Kürt gençleri,
Kürt halkıydı. ABD müttefikti. ABD
Suriye'den ayrılmamalıydı. ABD Afrin'de Türkiye’ye “müttefikini” sattı.
1582 cenaze. Sıra sıra tabut. Ağıt yakan
Kürt anaları…
Bu emperyalizmin Kürt milliyetçilerinin işbirliğine cevabıdır. Sıra
sıra tabut emperyalizmin halkların
düşmanı olduğunun, asla dost olmayacağının kanıtıdır, acı bir derstir.
Geçmişten bugüne tüm Kürt milliyetçi hareketlerinin ortak özelliklerinden birisi, kendi özgüçlerine güvensizlik olmuştur. Tarihte çokça
Kürt ayaklanması olmasına rağmen
sonuçta hemen tümü başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Kürt Ulusal Kurtuluş
mücadelelerinin başarıya ulaşamamasında çeşitli etkenlerle birlikte bu
özellikleri belirleyici olmuştur denilebilir.
Kürt halkının özgücünden çok,
uluslararası dengelere dayanan ve
Sovyetler Birliği’nin açık desteği ile
kurulmuş olan Mahabat Cumhuriyeti
bile fazla uzun ömürlü olmadı. Kendi
özgücüne dayanmadan kurulduğu
için o da yıkıldı.
Bugün ise dünyanın baş katili
Amerika ile işbirlikçilik yapılması
savunuyor. “Çıkarlarımız için işbirliği” deniliyor. Yine bir güce yaslanma
ihtiyacı ile denge siyaseti yapılıyor.
Baş düşman ABD ile bu işbirliğinden
özgürlük, bağımsızlık bekleniyor.
Ancak tarih yine bize gösteriyor Kürt
milliyetçiliği tarihten ders almayarak
yine aynı bataklığa batıyor. Bu işbirliğinden, bu tarihten ders alamama
durumundan yaşanacak acı sonuçlar
şimdiden kendini yürlerce tabutla,
yalnızlıkla gösteriyor. Sonuç olarak
mesele kürt milliyetçi ideolojidir.
Bu ideoloji faydacı, ikiyüzlü, dostdüşman ayrımı yapmayan, ilkesiz ve
giderek işbirliğine dönüşen politikaları
ile bu tabloyu kendi elleriyle çizmiştir.

İki bine yakın cenazeden ders çıkardıklarını söylemek bile mümkün
değildir. PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Ruslar’ın Afrin’den çekilirken
kendilerine haber vermediklerinden
şikayet ediyor. Sonra yaptıklarının
kendi yaşadıkları bölgeleri korumak
olduğunu, emperyalistlerle ittifaklarının sadece çıkarları gereği olduğunu,
kimsenin çetesi olmadıklarını söylüyor. Kürtlerin birliğe ihtiyacı olduğunu anlatıyor ve düşmanlarının
belli olduğunu, herkesle ittifaka da
açık olduklarını söylüyor ve Suriye’ye
mesaj veriyor. Dün savaştığı ile bugün
ittifak kuruyor. İşte tam da tablo budur. Dost belli değil, düşman belli
değil. Herkesle kolkola dans etmeye
hazır. Kimsenin çetesi değiliz diye
feveran ederken, savunmaya geçerken, çete olmaya açılan kapıları politika diye sunuyor. Emperyalizmle
aynı yolda yürümeyi savunuyor.
Emperyalizm çağında temel çelişki emperyalizmle dünya halkları
arasında olduğu için iki taraf vardır.
Ya halkların tarafında olunabilir ya
da emperyalistlerin safında. Üçüncü
yol, üçüncü taraf, tarafsızlık vb. yoktur.
Emperyalizmle anlaşılmaz, savaşılır. Baş çelişki emperyalizm ve
halklar arasındadır
Bu çelişki ne demektir...
Emperyalizm kazanana kadar saldırmayı sürdürecektir. Hiçbir zaman
kazanmayacağı için dünya halklarına
saldırısı süreklidir, bitmeyecektir.
Çünkü kriz, çünkü halkın isyanı, iktidar mücadelesi emperyalizmin varlık
koşuluyla yani sömürü ve zulmüyle
bağlantılı olarak sürecektir, artacaktır-azalacaktır ama asla yok edilemeyecektir.
Dünya tarihi yeniden yazılamaz.
Kurt ile kuzu dost olamaz. Dünya
halklarının katili Amerikan emperyalizmi “özgürleştirici”, “dost”, “müttefik” olamaz.
Emperyalizm ve halklar ancak
birinin ölüme yaklaşmasıyla yaşayabilir. Emperyalizm ölmeden halklar
özgür, adaletli, bağımsız bir vatan
kuramazlar.

UMUDUMUZUN TEMSİLCİSİ MUSA AŞOĞLU
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Adana'da 55 yaşındaki bir inşaat işçisi 8.
kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü.
Ülkemizde her gün en
az iki inşaat işçisi, iş
katliamlarında ölüyor.
Bu işçi katliamları; sendikaların, sol, sosyalist,
demokratların umurunda değil. İktidar baş sorumlu.
Bu katliamların hepsi bizim umurumuzda.
Bu iktidarı almak
için. İşçilerin katledilmediği, çalışma koşullarının düzeltildiği, can
güvenliklerinin olduğu
bir ülke kurabilmek
için...
Bugün 7 arkadaşımız bildiri dağıtırken
gözaltına alındı. Faşizm umarsızca saldırıyor. İnsanlarımızı
tutukluyor, serbest bırakılmasını isteyince
de gözaltına alıyor.
Faşizmi yenecek olan
halkın örgütlü gücüdür. Yaptığımız her iş
halkı katmak, biraraya getirmek içindir.
Halkımızı örgütlemek
için elimden geleni yapacağım.

AKP iktidarı yoksulu öldürmek için elinden
geleni yapıyor. Şimdi de halkımızın yarım bile
olmayan sağlık hakkını elinden alıyor. Kendi
saraylarına, malikanelerine hastane kuran, 24
saat doktor bulunduran namussuzlar halkımıza
her türlü adaletsizliği reva görüyor. Özel hastanelerin acilinde muayene olan hastalar, acilde
yatarsa 24 saat içerisinde devlet hastanesine
sevk olması gerekiyor. Aksi taktirde 24 saat
dolar dolmaz ek ücret ödemeye mecbur bırakılıyor.
Sağlık sektörünü bile taksimetreye çeviren
AKP paraya, kana, gözyaşına doymuyor. İşledikleri tüm suçları halkımızın karşısında anlattırmak için. Halkımızın sağlık güvencesi
için...

Aladağ'da 11 kız çocuğu yangında ölmüştü.
Sorumluların bir kısmı
tutuklandı. 15 ay sonra
4 kişi daha tahliye edildi. Bu yurt Süleymancılarındı. AKP, ittifak kurduğu cemaatçileri koruyacaktı elbette. Halk
çocukları kimin umurunda? AKP’nin umurunda değildir. Halk çocukları cemaatçilere,
dini istismar edenlere
mecbur kalmasın diye...

Bugün, TRT radyoda Muhlis Akarsu’nun türküsü çalıyor. Çok emekleri geçtiğinden söz ediliyor ve 2 Temmuz 1993’te vefat ettiği söyleniyor... Bu haberi
sunan spikere bin defa Sivas katliamı görüntülerini izletip, 19 Aralık katliamını
izletip, hadi şimdi konuş, nasıl vefat etmişler diyeceğiz.
Bu alçakları teşhir etmek için, tüm radyolarda aydınlarımızı diri diri yaktıklarını
söyledikten sonra türkülerini söylemek için devrimcilik zorunluluk. Bu alçak
düzen bu nedenle ayakta duramaz. Milyonlarca halkımız biliyor, Akarsuyum
yansam da/kül olup savrulsam da... diye söylediği sözlerin anlamını milyonlar
biliyor. Saklasalar da, gizleseler de halkımız tek tek hesabını soracak. Halkımıza
inandığımız için devrimcilik zorunluluk.
Mardin’de genç bir kıza tecavüz eden özel harekat polisini, savcı tutuklanmasını istemesine rağmen, mahkeme tutuklamamış. Çünkü bu
düzen ahlaksız. Bu düzenin yargısı da, polisi de, iktidarı da aynı ahlaksızlığın
mayasında yoğurulmuş. Namussuz polis; halkımızı işkencelerden geçiriyor,
katlediyor, ırzına geçiyor. Onlara bu rahatlığı veren bu düzenin iktidarlarıdır.
Onların bu ahlaksız iktidarını yıkıp bu pislikleri halkın yargılayacağı
günlerimizi getirmek için. Yaptıkları tüm ahlaksızlıklarının hesabını
sormak için…

Türkiye, 2006 yılından beri kanser ilacı üretemiyor. Kanser ilacı üretimi için yapılacak olan 100 milyon
dolarlık yatırımı Sağlık Bakanlığı engelledi. Kanser ve diyaliz ilaçları için 3 milyar dolar ödeme yapılıyormuş...
Halkın kanı üzerinden kar elde ediliyor. Halkın saf duyguları böyle tekellere pazarlanıyor. Türkiye’de
kanser vakasının çokluğuna rağmen kanser ilacına yatırım yapılmıyor... Hastalıkta halkımız ölmesin diye...
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sı yaptım. Düzenli
Hapishanelerde 235 bin tutsağın bulunduğu açıkBugün bir insanımızla eğitim çalışma
bunu biliyorum;
landı. Kapasitenin üzerinde 27 bin kişinin bulunduğu
olarak devam edeceğiz. Çok eksiğim var
ştirmek için çaba
ve 140 yeni hapishane yapımının sürdüğü söyleniyor.
ama bir yandan da birisini devrimcile
bir coşku katıyor.
Meclisin raporuna göre, hapishanelerde 845 tutukluya
gösteriyorum. Bu bana çok büyük
m. Devrime katkı
bir doktor düşüyor.... Hapishaneler sadece bir hapHem öğreniyor, hem de öğretiyoru
si olan insanları
sedilme yeri değil, işkence ve ölüm alanlarına dönüsunmanın en güzel yanlarından biri
şüyor... AKP politikaları bu sistemi daha da güçlençekçiliğini ve ge‐
değiştirip, mücadele etmesinin ger
diriyor... Hapishanelerin olmadığı bir ülke için...
rekliliğini görmek çok güzel.
----sul halkımızı
Kendimi daha fazla geliştirecek, yok
Ekranda Afrin operasyonu… Bakan bol kahkahalı
elimden gelenin
devrim mücadelesine katmak için
yanar dönerli yemek masasında, Tabiat Varlıklarını
ek için daha
a fazlasını yapacağım. Cephe’yi büyütm
dah
Koruma Genel Müdürü Kemalettin
fazla emek harcayacağım.
Cengiz Tekinsoy'un sosyal medyadan
BİR HAYAL
paylaştığı ve aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin
Yalnız olmamak için devrimcilik zoBütün ülkemizde, bütün
de bulunduğu o fotoğraflar büyük
runluluk.
Yoldaşlarım var diyebilmek
büyük meydanlarda,
tepkilere neden olmuş...
için,
dünyanın
öbür ucunda da olsa,
İstanbul Taksim, Ankara
Afrin üzerine atıp tutuyorlar, geyoldaşına sahip çıkan bir yoldaşlık için
Kızılay, İzmir Gündoğdu
rekirse biz gider savaşırız diyorlar,
devrimcilik zorunlu…
vb... aynı anda on
halklara bombalar atıyorlar... Ve
----milyonlarca kişiyle Grup
bunları televizyon karşısında izleyip
Faşizm, yoldaşlarımızın başına ödül
Yorum şarkıları eşliğinde
kahkaha atıyorlar...
koymuş. Kafatasçı köpekler o kadar
halay çekeceğiz.
Önlerindeki o sofra halkın kanıçaresizler ki, ne yaparlarsa yapsınlar
dır… Zehir zıkkım olsun... Bunların
hiçbir sonuç elde edemeyecekler.
saltanatına son vermek için...
AKP'nin tüm politikalarını boşa çıkaracağız. Bize yap----tıkları tüm saldırılar, doğru yolda olduğumuzun gösVan'ın her noktasında lokantalara ekmek taşıyan
tergesidir. Bu saldırılar altında ve bu doğrularla
çocuklar, yaklaşık 12 saat çalışmanın karşılığında
sosyalizm için mücadele etmeye devam edeceğim.
günlük 20 TL ve 10 ekmek alıyor. Sabahın erken saHalkım için, yoldaşlarım için, devrim için devrimciliğimi
atlerinden akşama kadar yemek lokantalarına ekmek
büyüteceğim.
taşıyan çocukların yaş ortalaması 12 ila 15 arasında
değişiyor.
Çocukların çalışmak zorunda olmadığı, emeğin
Kocaeli Üniversitesi’nde çalıştığı sırada iskeleden
kıymetli olduğu bir dünya için...
düşerek ölen inşaat işçisi için, öğrenciler basın açık----laması yapmak isterken polisin saldırısına uğrayarak
Urfa’nın Birecik ilçesinde, borçları nedeniyle buişkenceyle gözaltına alındılar. AKP faşizminin yönenalıma girdiği söylenen 4 çocuk babası Mehmet T.
tememe krizi her şeye saldırır bir hale geldi. AKP
(55), evinde intihar etmiş.
iktidarı halktan korkuyor. Korktuğu için de köpek gibi
Halkımız aç ve çaresiz, çareyi ölümde buluyor.
sağa sola saldırıyor. Korkuları daha da büyüyecek.
Açları örgütleyebilmek için…
Mahallelerimiz tekrar eskisi gibi olacak. Meydanları,
----alanları, tekrar milyonlarla dolduracağız.
Antalya’nın Aksu ilçesinde bir çöp konteynerındaki
Bunu bu ülkede bizden başka kimsenin yapaatıkları, akşam saatlerinde ayrıştıran Lütfi Tığ (65),
mayacağı
bilincini taşıyorum. Bu bilincin verdiği
eline aldığı torbayı ters çevirince yere bir erkek
sorumluluğu daha fazla hissetmeye başladım.
bebeğin düştüğünü fark etmiş. Bebeğin göbek bağının
Bundan dolayı devrime daha fazla emek harcamak
üzerinde olduğu ve iki-üç günlük olduğu fark ediliçin, kendime daha fazla emek harcayacağım.
miş.
Tekrar milyonlar olabilmek için. Meydanlarımızın,
Bebeğin çöpe atılması, insanlığın çürümesidir. İnalanlarımızın tekrar dolması için daha fazla çalısanlığı çürüten bir düzeni yok etmek için...
şacağım.
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
Sinop’ta nükleer santral yapılmasına karşı halk tepki göstermiş. halkla yapılması gereken toplantıya halk katılamamış. İçeriye alınmamışlar,
dışarıda protesto yapmışlar,
valiliğe yürüyüşe geçmişler.
Saldırıya uğramışlar. Halkın
öfkesini büyütmek için...
**********
Türk Tabipler Birliği ve Türkiye
Barolar Birliği, yapılan kanun
taslağında 'Türk' kelimesi kaldırılacak ve doktor ve avukatların buralara üye olma zorunluluğu kaldırılacak diyor.
AKP, kendine bağlayamadığı
meslek örgütlerini başka yollardan tasfiye etmeye çalışıyor.
Bu arada şovenizmi kullanıyor... Çünkü faşizm şovenizme
ihtiyaç duyar.
**********
Eray Diriarın Sakarya’da, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı,
tutuklanmış. Tutuklanma nedeni Cephe atkısıymış... Korkunun büyüklüğü, gücümüzün
büyüklüğüdür...
**********
Mardin’ de (internet üzerinden
tanıştığı) bir kadına tecavüz
eden Özel Harekat Polisi, yargılamanın 3. celsesinde beraat
etti. Mahkeme, suçun işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Buna jet hızıyla beraat denir… Özel harekatçı katliamcıları aklamak için kimbilir
hangi çıkarları vardır.
Mardin’deki özel harekatçılar
eli kanlıdır, hem katlediyor,
hem tecavüz ediyorlar... Mahkemelerde de beraat kararı
vermek için özel bir kin duyu-

yor olmaları lazım...
**********
Kızılay topladığı kanı, yurt dışındaki ilaç tekellerine satıyor.
Halktan toplayıp tekellere satıyorlar.
'Kızılay topladığı kanı, Plazma,
Eritrosit, Trombosit olarak ayrıştırarak kullanıma sunmakta
ve Türkiye’de kanser ve diyaliz
ilaçları üretimi olmadığı için
kullanım fazlası kan ürünleri
haraç mezat yurt dışındaki
tekellere satılmakta ve oradan
ilaç olarak milyarlarca dolar
ödenerek ithal edilmektedir.'
denilmiş haberde. Kızılay’ın
2017 yılında bağışçılardan
topladığı kan 2 milyon 400
bin üniteymiş.
**********
Abdullah Öcalan ve diğer 3
tutuklunun aileleri, 63. kez yakınlarıyla görüşme talebiyle
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş. Başvuru
reddedilmiş. Öcalan ile avukatları da 2011 yılından beri
görüşemiyorlar. Daha da görüşemezler… Görüşebilmek
için direnmek gerekir…
**********
115 çocuğun hamile olduğunu
ortaya çıkaran sosyal hizmet
uzmanı kadın sürgün edilmiş.
Valiliğin soruşturma izni vermediği doktor ise terfi edilmiş
ve soruşturmayı yürüten, başhekim yardımcısı olmuş.
Bu düzende hastane vb.
her türlü yolla kim kazanç
sağlıyorsa onun önü açılır.
Namuslu olanlar ise cezalandırılmaktadır...
**********
Kocaeli’nde AKP’li Haldız ailesine ait Özgür Kocaeli Ga-

zetesi genel yayın yönetmeni
İsmet Çiğit" Bazı insanlar köpeklerle cinsel ilişki kuruyor,
bu şehre genelev gerekli" demiş... Bütün AKP’lilerin aklı
böyle çalışıyor... Ahlaksızlık
meşru, uygun yollar bulmaya
çalışıyorlar sadece… Ahlaksızlığı halka kabul ettirmeye
çalışıyorlar...
**********
Sakarya’da bir TKP’li atkısında
'Cephe' yazdığı için gözaltına
alınmış. 7 günlük gözaltı kararı
verilmiş. AKP’nin kabusu Cephe... Bu nedenle saldırıyorlar...
Tüm illere talimat verdiler,
muhtemel Cepheliler’i tutuklayın talimatı... Tutuklanmanın
Cepheliler için ıslah olmayı
değil direnişi büyüttüğünü
görecekler…

BİR HAYAL
Ülkemizin her tarafında
halk bahçeleri kuruyoruz,
çiftlikler kuruyoruz. Ekmeğe de ete de doyacak
halkımız…
Ülkemizin her tarafında,
bütün sokakları örgütleyeceğiz. Her gün bir aile nöbetçi olacak, yemekhanelerimizde yemek pişecek.
Hem tasarruf edeceğiz ve
çok daha önemlisi, tüm ülkede milyonlarca insanımızla birlikte her gün en
az bir-iki saat zaman kazanacağız.
Tiyatrolar, müzikler, şiirler... Tüm halkımız iyi ki
yaşıyoruz diyecek…

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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HALKIN SANATÇILARI
KONUŞMAMIZ BİR TÜRKÜ GİBİ OLMALIDIR
- Konuşmadaki hedefimiz?
Biz bir konuşma yaptığımızda hedefimiz konuşmayı yapalım da nasıl
olursa olsun olmamalı. Heyecandan
veya konuya hakim olmamaktan kaynaklı böyle düşünceler oluşabiliyor.
Biz o zaman ne yapmalıyız. Halkımıza nasıl en iyi şekilde ulaşırız
diye düşünmeliyiz. Çünkü biz bir konuşma yaptığımızda gündemlerimizi
halkımıza taşıyoruz ve bu yüzden halkımızın söylediklerimizi en iyi bir biçimde anlaması için özen göstermeliyiz.
Nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl konuşmalıyız diye kendimizi eğitmeliyiz.
Konuşmalarımızı daha iyi yapabilmek
için kendimizi bu konuda da eğitmeli
ve daha iyi konuşabilmek için çalışmalıyız. Anlattıklarımız insanlarda
bir etki bırakmalı. Halkımızın duygu
ve düşüncelerini harekete geçirmeli.
Bunu başaramıyorsak o konuşmanın
bir etkisi veya bir gücü yoktur. Halkımızı düşündürmeliyiz ve kavratmalıyız anlattıklarımızı. Pratik olarak
bir aynanın karşısında çalışabiliriz.
Sesli bir konuşma yapabiliriz. Bu bizi
geliştirir. Şimdi birkaç madde ile konuşmalarımızı nasıl iyi yapabiliriz
diye bilgi vereceğiz.
1 - Hazırlık
Anlatacağımız konu hakkında bilgi
sahibi olsak bile, o konu hakkında
yeniden bilgimizi tazelemeliyiz. Kendimize notlar çıkarıp anlatacağımız
konuyu kısa ve net anlatabilmeliyiz.
Neden kısa ve net? Çünkü uzun ve
dolaylı anlatmak, konuşmanın gücünü
ve etkisini düşürüyor. Bu yüzden biz
kısa ve net, yani köşeli anlatmalıyız.
Bunu yaparken kullanabileceğimiz
birkaç tane örnek verelim.
a- Hikaye yolu ile anlatım
b- Betimleme yolu ile anlatım
c- Doğrudan doğruya anlatım
d- Kanıtlama yolu ile anlatım
Bunu önceden belirlemek ve bir
hazırlık yapmak konuşmamızı çok
etkili kılacaktır. Bir konuyu anlatırken
ise ikna etmenin veya harekete geçi-
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rebilmenin yöntemleri de var.
a- Tanımlama
b- Örnekleme
c- Karşılaştırma
d- Tanık gösterme - alıntı yapma
e- Sayısal verilerden yararlanma
f- Somutlama
g- Soyutlama
h- Benzetme
Bu yöntemlere başvurursak ve hazırlanırsak anlatımımızın gücü de artacaktır. Dinleyen kitle de bu hazırlığı
hisedecek ve dinleyecektir. Hazırlık
aynı zamanda bizim kendimize güvenimizi de arttırır ve heyecanımızı yenebilmemize de yardımcı olur.
2- Hakim olmak
Biz konumuza ve sahneye hakim
olmalıyız. Duruşumuzdan kullandığımız kelimelere kadar her şey yerli
yerinde olmalıdır. Kendimizden emin
ve ne anlatmak istediğimizi bilen
olarak yansımalı konuşmamız. KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM OLMALI. Halkımız bizi dinlerken söylediklerimize ikna olabilmesi için bizim
kendimizin de ikna olması gerekir.
Yani duruşumuzla ve anlatış biçimimizle bunu yansıtabilmeliyiz. Gözümüzü sürekli gezdirmeli ve insanların
gözlerine bakmalıyız. Aradaki bağı
koparmamalıyız. Vücut dilimizle söylediklerimiz uyum içinde olmalıdır.
Konumuza hakim olmalıyız ama yine
de kendimize bir kart notu hazırlayabiliriz. Bu kartta kendimize başlıkları not alabiliriz. Bu bize anlatacağımız konuların geçişlerini gösterecektir veya bir konuyu unutmamamıza yardımcı olacaktır. Konuşmayı
genel anlamda okumadan anlatmak
daha etkilidir, yani yazacaklarımız
bize sadece yardımcı olmalı ve fazlası
değil. Sesimizin iniş ve çıkışlarına hakim olmalıyız. Özellikle vurgu yaptığımız yerlerde kısa bir durabiliriz.
Halkımıza konuşmayı yaparken düşünme payı tanımalıyız. Hızlı değil
tane tane konuşmalıyız. Bir şiir okur
gibi konuşabilmeliyiz.
3- Asalak sesler

Asalak sesler “eee, mmmm” gibi
seslerdir. Bu sesler bize düşünme payı
verir ama çok kötü bir etki bırakır.
Bizim konuşmamızın gücünü düşürür.
Bu yüzden bu sesleri çıkarmamak
için çalışmalar yapmalıyız ve yöntemler
öğrenmeliyiz. Örneğin "bir buçuk"
diye sayabiliriz içimizden düşünmeye
başladığımızda. Bir bizim eee dememizi
engeller, buçuk'ta düşünme payı verir.
Bu şekilde bu sesleri örneğin engelleyebiliriz. Başka bir yöntem ise pratik
çalışmadır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi aynanın karşısında sürekli çalışabiliriz. Her gün 10 dakika
veya 15 dakika çalışmamız bizi çok
geliştirecektir. Hızla bu asalak seslerin
önünü kesebiliriz. Asalak seslerin bir
nedeni de hazırlıksız olmaktır ve konuşacağımız konu üzerine daha önce
düşünmemiş olmamızdır. Bu anlarda
da düşünürken asalak sesleri kullanırız.
Sonuç olarak asalak seslerin önüne
geçmek için
a- "bir buçuk" diye sayabiliriz içimizden
b- pratik çalışma (örneğin aynanın
karşısında) yapabiliriz
c- hazırlıklı olmalıyız
Sonuç olarak;
1- Bir konuşma yaptığımızda hedefimiz halkımızın duygu ve düşüncelerini harekete geçirmektir ve bu
yüzden konuşmalarımıza özenle hazırlanmalı ve çalışmalıyız. Biz konuşmalarımızla gündemlerimizi halkın
gündemine taşıyoruz ve bunu en iyi
şekilde yapabilmenin yollarını bulmalıyız.
2- Hazırlıklı olmalıyız. Konuşacağımız konu hakkında bilgimizi tazeleyip, köşeli anlatabilmeliyiz. Biz ne
kadar hazırlıklı olursak, konuşmamız
da o kadar etkili olur.
3- Duruşumuzla ve hitabımızla kitleye kendimizden emin ve ne istediğimizi bilen olarak yansımalıyız. Kendimize güvenimiz tam olmalı ki halkımızı ikna edebilelim. Biz o güveni
vermezsek, hiç kimseyi söylediklerimize inandıramayız.

YENİ
İNSAN
Biz verdiğimiz bir sözü tutarız. Yaptıklarımızı savunuruz, çünkü biz devrim
için mücadele veriyoruz. Biz halkımızın
bağımsızlığı için mücadele ediyoruz.
Bütün dünya halklarının çıkarı bizim
devrim mücadelemizdedir.
Biz KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ ve EMPERYALİZME KARŞI
BAĞIMSIZLIĞIMIZ için kavga ediyoruz. Bu meşrulukla ve bu haklılıkla
açık ve cüretli olmalıyız. Hedefimizi
dolaysız ve net ifade etmeliyiz. Devrim
mücadelemizde de bir o kadar cüretli
olmalıyız. Biz ne istediğimizi çok iyi
biliyoruz, biz EKMEK ADALET VE
ÖZGÜRLÜK istiyoruz. Biz bu ahlaksız
düzeni yıkıp, yerine adaletli, sömürüsüz
ve özgür bir düzen kuracağız. Bağımsız
bir vatan.
Yeni insan neden açık ve cüretli olmalıdır?
Bizim, yaptığımız en ufak işten en
büyüyüğüne kadar her işte üslubumuz
"açıklık ve cüretlidir". Biz M-L düşünür
ve M-L yaşarız. Bizde gizli saklı veya
dolaylı bir durum yoktur. Bir sorun
varsa biz o sorunu çözeriz ve gerekenleri
yaparız. Hiç kimseden hiçbir şeyi gizlemeden açık ve cüretli bir biçimde sorunları esas alırız. Bizim bir korkumuz
yoktur ve bunu bize sağlayan ise kendimize olan güvenimizdir. Bu güveni
sağlayan nedir?
- Örgütümüzün ideolojisi, yani yaşam
biçimine güveniriz.
- Halkımızın yaratıcılığına güveniriz, yani halkımızın yapamayacağı
bir şey yoktur.
- Yoldaşlarımızın sahiplenmesine
güveniriz, yani yoldaşlarımız bizim
hayat sigortamızdır.... bizim kendimize
güvenimiz de buradan gelir.
Biz bir yanlış yapabiliriz ama biliriz
ki örgütümüz o eksikliğimizi tamamlar.
Her ne olursa olsun, esas olan bizim
açıklığımızdır. Biz beni yok edip, yerine
bizi koyabilmeliyiz. O zaman açamayacağımız bir kapı yoktur. Cüretimiz

AÇIK VE CÜRETLİDİR
de buradan gelir, biz hem haklı ve meşruyuz, hem de güvenebildiğimiz dağlar
var. Bu dağları oluşturanlar ise ideolojimiz, halkımız ve yoldaşlarımızdır. Gücümüzün sırrı burada yatıyor. Açıklığımızın ve cüretimizin sırrı da.
Örgütümüz yaptığımız yanlışları
düzeltir ve iyi yapabildiklerimiz için ise
bize sonsuz olanaklar sağlar. Kendimizi
geliştirmemiz için yaratamayacakları bir
olanak yoktur. Her alanda bizi geliştirir
ve ilerletir. Şu filmlerde gördüğümüz
olağanüstü kahramanların, gerçek hayatta
herkesin olabileceğini ve sıradan bir durum olduğunu öğretir. Nuriye ve Semih'in
halkları kahramanlaştırdığı gibi, örgütümüz de bizi kahramanlaştırır.
HER CEPHELİ BİR KAHRAMANDIR. Her cepheli açık ve cüretli
olmalıdır. Biz halkımıza nasıl yaklaşırsak,
nasıl öğretirsek onlar da öyle davranır
ve bu yüzden nasıl konuştuğumuza,
nasıl davrandığımıza dikkat etmeliyiz.
Bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Biz
halkımızdan yaptığımız hataları da gizlememeliyiz. Bu hataları birlikte tartışarak düzeltebileceğimizi göstermeliyiz,
öğretmeliyiz. Yaptığımız yanlışlardan
korkmamalı ve halkımıza bu konuda
örnek olmalıyız. Düzenin bize dayattığı
"zaaflarını gösterme”dir; çünkü gösterdiğin her zaaf sana karşı kullanılır. Biz
bunun böyle olmadığını öğretmeliyiz.
Bu davranışın insanları yalnızlaştırdığını
ve sorunlarımızı yalnız başımıza çözemeyeceğimizi anlatmalıyız.
Açıklıktır sorunların çözümü. Sorunlarımızı paylaşarak, tartışarak, birlikte
çözümler üreterek çözebiliriz. Tek başımıza güçsüzüz ama birlikte aşamayacağımız engel yok. Bir kağıdı rahatlıkla
yırtabiliriz ama elli tane kağıdı aynı
anda yırtmak o kadar da kolay değildir.
Kitabın bir sayfasını rahatlıkla yırtabiliriz
ama kitabın tümünü bir kerede yırtamayız. Böyle düşünürsek gücümüzün
farkına varırsak, açık ve cüretli olursak
hayal ettiğimiz geleceği kurabiliriz.
Yeni insan hatalarından korkmayan,
doğru olanı yanlıştan ayıran ve bunu
açıklıkla ve cüretle ifade edendir. Halkı
bu yönde geliştiren ve eğitendir. Asla
vazgeçmeyendir. Zafere kilitlenendir.
Her anı insan örgütlemekle geçendir.
Umudu taşıyan, bayrağı bulunduğu her
yerde dalgalandırandır. Gittiği yerlerde

umutsuzluğa kafa tutan, karanlığa ışık
olandır. Kocaman bir sessizliğin ortasında
sessiz kalmayıp, çığlıklarıyla kıyameti
koparan isyandır. Kaybolmuş değerleri
yeniden yaratandır. Durgun denizlerin
dalgasıdır.
YENİ İNSAN ZAFERİN, KAVGANIN, UMUDUN ADIDIR.
Stalin, Lenin’i anlatırken onun “taktik
konularındaki sloganlarının şaşırtıcı
açıklığı”ndan, “devrimci planlarının 'soluk kesici' cüreti”nden söz eder. Dünyanın devrimcilerinin ihtiyacı olan üslup
ve tarz işte budur. Açıklık ve cüret.
Solun birçok kesiminin bugün ne dediği
belli değildir. Ve cüret solun birçok kesimini terk etmiştir.
Hedefte net, hedefe ulaşmak için
savaşta cüretli olanlar sürdürüyor devrim
iddiasını. Leninistlik, Marksist-Leninist
teoriyi bu netlik ve cüretle birleştirenlerde
somutlanıyor. Leninizm bayrağı, Leninizmi inkar eden revizyonistlerin ve
Lenin’i şablonlaştıran oportünizmin değil, Marksist-Leninistler’in elinde dalgalanıyor.
Sonuç olarak;
1- Biz haklı ve meşruyuz, bu yüzden
gizlememiz veya dolaylı bir biçimde
anlatmamız gereken hiçbir şey yoktur.
Bizde her şey nettir, hedefimiz bellidir,
yaptıklarımız ortadadır. Biz açıkça ne
istediğimizi ifade etmeli ve cüretli savaşmalıyız bu adaletsiz ve ahlaksız düzene karşı.
2- Konuşmalarımızda da net olarak
ne istediğimizi ifade etmeliyiz. Herkesin
anlayacağı bir dilde ve keskin. Ne söylediğimiz anlaşılmalı, yani dolaylı değil,
cepheden anlatmalıyız.
3- Biz açık ve cüretli olmalıyız.
Bütün sorunlarımızı veya sorunları
açıkça ifade edip cüretle çözmeliyiz.
Halkımıza biz örnek olmalı ve öğretmeliyiz açık ve cüretli olmayı.
4- Düzen bize eksiklerimizi ve zayıf
yanlarımızı gizlememizi dayatıyor. Zayıf
yanlarınız size karşı kullanılır, bunu
öğretiyor. Biz ise tersini söylüyoruz.
Zayıf yanlarımızı birlikte ancak birlikte
güçlendirebiliriz, birbirimize irade olursak çözeriz. Sorunlarımızı ancak birlikte
ve paylaşarak çözebiliriz diyoruz. Birleşmeliyiz, sorunlarımızı paylaşmalıyız
ve yalnızlığı yenmeliyiz. Yalnızlık bizi
bitirir. Biz bitmeyeceğiz, birleşeceğiz.

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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TUTUKLU HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILIYOR, GELECEĞİ SAVUNUYOR:
“O gün direnenler sayesinde bugünkü haklarımız var ve
bizim bugünkü direnişlerimiz de yarınlar içindir.”
Avukatlık mesleğinin onurunu savunmaya çalışıyoruz.
Haklarımızı savunuyoruz.
Bugün de, orada direnirken
de onurumuzu koruduğumuz
için de mutluyuz ve onurluyuz.
O gün direnenler sayesinde bugünkü haklarımız
var ve bizim bugünkü direnişlerimiz de yarınlar içindir.”

- AV. EBRU
TİMTİK:

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
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“Burada bahsi geçen
Av. Sarıyer'de konsolosluk
önünde imza toplarken hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındım. Bu hukuka
aykırılığı protesto amaçlı
basın açıklamasına saldırı
oldu ve gözaltına alındık.”
Basın açıklaması konusunda ısrarcı olursak bizi
zor kullanarak darp edeceklerini söylediler. O alan
herkesin basın açıklaması
yaptığı bir yerdir.
Cumhuriyet Savcıları da o alanda
basın açıklaması yaparlar. Savcıların
hakkı var da bizim hakkımız neden
yok? Biri hukuka aykırı davranışta
bulunuyorsa en başta Cumhuriyet
savcıları bunu yapıyor.
Arkadaşlarımızı hala gözaltına
almaya devam ediyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Tutukluyuz,
korktuk mu sustuk mu? Hayır korkmadık ve susmadık!”

- AV. BARKIN TİMTİK:
“Bu dava açıldığı süreçte OHAL
yoktu, OHAL’in ayak sesleri geliyordu. Ablam Ebru Timtik imza topluyordu. Ben ablamı elleri kelepçeli
ve başı yere yatırılmış olarak gördüm.
Hiçbir sistem örgütlü bir halk
karşısında duramaz. Halkın örgütlenme hakkını engellemeye çalışıyorlar. Polis o gün bizi gözaltına almadı, bize sadece saldırdı. Polisler
için avukatların yerde sürüklenmesi
bir onur oluyor.
Halkın örgütlenme, bir hak isteme
hakkını elinden almak istiyorlar bu
politikalarla.
Hangi meslek grubuna, hangi
dine, hangi inanca, hangi milliyete
sahip olursak olalım; halka yönelik,
bize yönelik bir saldırı var. Dinimizi,
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adımızı, milliyetimizi biz seçmiyoruz.
Biz halkız ve bize yönelik bir saldırı
var.
Bu ülkede sınır dışında bu halkın
evlatları ölüyor, öldürülüyor; başkalarının çıkarları için!
Eğer öleceksek kendi inancımız
için, eğer öleceksek kendi özgürlüğümüz için ölelim. Başkalarının çıkarları için değil!

- AV. AYCAN ÇİÇEK:
“Ebru gözaltından çıktıktan sonra,
basın açıklaması yaparken bize saldırdılar ve dışarı attılar.
Bizim yaptığımız hukuka uygun
ve polisin yaptığı hukuka aykırıdır.
Direnme hakkı insanın onurunu sağlaması içindir. Biz de orada direndik
ve onurumuzu korumaya çalıştık.

- AV. SELÇUK KOZAĞAÇLI:
“3 yılda bir yasa dışı silahlı örgüte
üye olmaktan dava açılıyor ve gözaltına alınıyorum. Savcının aklına 3
senede bir bu adam üye olabilir geliyor ve bazılarından beraat ediyorum,
bazılarından tutuklanıyorum.
Kamu görevlilerine küfretmedim,
kamu görevlileri tarafından düzenli
olarak haftada bir iki kez küfre uğruyorum. Sonra dava açılıyor, ben
sanık olarak yargılanıyorum.
Bilirkişi raporunda zor kullanıldı
yazıyor; ama durum orada yazıldığı
gibi nezih durmuyor. Belimiz ağrıyor,
arkadaşım Zeycan'ın başka bir olayda
beli kırıldı, insanların kafası kırılıyor.
Hapishanede gardiyanlar dayak
atar, sokakta polis. Ama biz üstün
olanız, iyi ki de varız.”

UMUDUMUZUN TEMSİLCİSİ MUSA AŞOĞLU

En Yoksullara

En Çok Yozlaştırılanlara
Çelişkiyi En Keskin Yaşayanlara

GİTMELİYİZ
Çelişkinin en keskin olduğu yerlere gitmeliyiz. Çünkü devrim oralardan yükselir.
Devrimin dinamikleri, çelişkinin
en keskin olduğu yerdedir. Çürümenin
de, öfkenin en güçlüsü de oradalardadır. Umutsuzluğun en derini oradadır, devrim umuduna en güçlü bir
şekilde sarılacak eller de orada.
Yoksul mahallelerindeki her kesim
içinde örgütlenme iddiamızı sürdüreceğiz. Fakat, yıllar içinde statükoculaşan, yozlaşan, kapitalizmin tüketim toplumunun esiri olan kesimlerin dışına çıkarak, mahallelerin de
en yoksullarına gitmeliyiz. Ekonomik
politik olarak devrime en yakın olanlara, biz de daha yakın olmalıyız.
En yoksullara gitmenin iki biçimi
vardır; birincisi, en yoksulların olduğu gecekondu mahallelerine gitmek. Bunlar, çoğunlukla, 1970’lerin

sonlarında, ‘80 başlarında oluşan gecekondu mahallelerine göre daha
yeni yerlerdir.
İkincisi, eski gecekondu mahallelerinin de kendi içinde en yoksul
kesimleri vardır. Böyle kesimler, Okmeydanı’nda da vardır, Gazi’de de
vardır, Ümraniye’de veya başka bir
gecekondu mahallesinde de vardır.

Yoksulluğun Boyutları
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO)
10 yıl önceki bir araştırmasında,
Türkiye nüfusunun %74,1’inin
yoksulluk sınırının, %15,4’ünün açlık sınırının altında olduğu belirtilmişti. Bu oranlar, geçerliliğini korumaktadır. Yoksulluk azalmamış, artmıştır.
AKP hükümeti, 8 milyon aileye
yakacak yardımı yapıyor. Bu rakam,
devletin yardımseverliğini(!) değil,

Pratiğimiz: Özgür Tutsaklara
Kart Yolluyoruz
 Çok iyi biliyoruz ki,
her mektup, hapishane‐
lerdeki tecritte bir gedik
açar.
Özgür tutsaklara yaygın
kart göndermek için, üze‐
rinde şiirler olan kartlar
hazırlandı...
Bu kartları herkes inter‐
net üzerinden yayın yapan
site ve hesaplarda bulabilir.

Her birim, bu kartlardan
çıkış alıp onları çoğaltabilir.
Tutsaklarımıza yüzlerce
kart atmalı.
Gardiyanların kucakları
kartlarla dolmalı. Yasak‐
larlarsa, her tutsağımız bi‐
lecek ki, o hafta kendisine
gelen 30, 40, 50 kart ya‐
saklanmıştır.
Bunun gücü bile yeter.

ülkemizde ne kadar çok insanın “yardıma muhtaç” hale getirildiğinin göstergesidir.
8 milyon aile, ortalama dört kişilik
nüfus üzerinden hesaplanırsa, 32 milyon demektir. Bu ise nüfusun neredeyse yarısıdır.
Ülkemizdeki yoksulların % 82’si
sosyal güvenlikten yoksundur. Emeklilerin %83’ü (ki bu ortalama 4
milyon emekli demektir), açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir.
Pazarlarda insanların taşıdıkları
filelerin, çantaların, poşetlerin boyutu
küçüldükçe küçülmüştür. Artık yoksul
gecekondu mahallelerinde kimse ne
pazardan, ne kasaptan “eli kolu dolu
dolu” dönmüyor.
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Yoksulluğun Anlamı
Zenginlik ve yoksulluk, dünyanın
en keskin, hayatın her alanında en
çok hissedilen, beyinleri ve yürekleri
en çok etkileyen çelişkilerinin başında
gelir.
Yoksulluk, sadece alınan ücretle
belirlenen bir olgu değildir. Yoksulluk,
kendisini, asıl olarak zenginlik ve
yoksulluk arasındaki farkta gösterir.
Zenginlerle yoksullar arasında, hayatın her alanına yansıyan farklılıktadır yoksulluk.
Düzenin her kurumunun yoksulu
aşağılamasıdır. İnsanların zorunlu
ihtiyaçlarını karşılayamaması karşısında duydukları ezikliktir. Eşitsizliğin
kendini her an hissettiren adaletsizlik
duygusundadır.
Yani mesele “artık herkesin buzdolabı var, çamaşır makinası var”
meselesi değildir. Kaldı ki, bunlara
da sahip olmayan geniş kesimler var

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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ülkemizde. Et yiyemeyen, öğün sayısını azaltmak zorunda kalan, çocuğunu okutamayan, çok zorunda
kalmadıkça doktora gitmeyen, ilaç
almayan, tatilin, sinemanın, yani belli
kesimlerin “doğal” gördüğü birçok
şeyin dışında ve uzağında bir halk
var ülkemizde.

En Yoksullar: Devrime
Ne Kadar Uzak,
Ne Kadar Yakın?

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

Devrim kitlelerin eseridir; bu kitlenin içinde halkı oluşturan tam sınıf
ve katmanlar vardır. Fakat bu kitlenin
içinde eserin -devrimin- asıl sahibi,
en yoksullardır.
- En yoksullar,
- düzenin en fazla yozlaştırdığı
kesimler,
- düzenin umutsuzlaştırdıkları
düzene karşı öfkesi, gayri-memnunluğu en büyük, çelişkileri en keskin olanlardır.
Bundan dolayı da devrime en yakın kesimlerdir.
Görünürde bu kesimler çoğunlukla
apolitik olabilir; devrime karşı en ilgisiz davranan kesimler olabilirler;
fakat bu onların devrime en yakın

kesim oldukları gerçeğini değiştirmez.
Yoksulları örgütlemeden, devrim
gelişmez.
Devrim iddiası ve perspektifi,
kendini emekçi halkı, ama özel olarak
da en yoksulları örgütlemekte gösterir.

Düzen En Yoksulları
Kendi Hallerine Bırakmaz
Düzen bu kesimleri “kendi başlarına” bırakmaz. En yoksullar, en
yozlaşmışlardır çoğunlukla. Çünkü
düzen yoksullaştırırken, yozlaştırma
mekanizmalarını da devreye sokar.
Bu kesimler bazen mücadelede öne
çıkar, bazen şovenizmin etkisi altında
kalabilirler.
Bu kesimleri, yozlaşmanın veya
şovenizmin sarması, bu kesimlerin
düzen partilerinin etkisi altında olması, devrimcileri, onları örgütleme
konusunda asla umutsuzluğa yöneltmemelidir. Çünkü, onların ASIL
YERİ devrim saflarıdır. Onları o saflara kazanmak mümkündür. Neden?
Çünkü, düzenin onlara verebileceği
ve hatta vaat edebileceği bir şey olmadığı zaten ortadadır. Ama devrimin
onlara verebilecekleri vardır. En başta
da onlara DEĞER vermek ve onlara
UMUT olmak gelir.

SORU: BU HAFTA
Kaç Tutsak Ailesi’ni
Ziyaret Ettik?
AKP faşizminin hapishanelerinde, yüzlerce Halk Cepheli tutsak var.
Her tutsağın, çoğunluğu yoksul gecekondu mahallelerinde yaşayan aileleri,
akrabaları var.
İki nedenle onların kapılarını çalmalıyız.
Birincisi; dayanışmamızın ve sahiplenmemizin gereği olarak.
İkincisi; tutsak yakınları AKP faşizminin karşısına dikilecek ilk kesimlerdir.
Bir TAYAD tarihi var bu ülkede.
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Çelişkinin en keskin
olduğu yere gitmeliyiz.
Çünkü devrim
oradan yükselir.
Burjuvazinin düzeninde en yoksulların söz hakkı yoktur; aslında
yaşama hakkı da yoktur. Onlar “ayak
takımı”nın da en aşağı tabakasıdırlar.
Çelişkinin keskinliği de buradadır.
Şurası çok açıktır; en yoksullara
gittiğimizde, derin bir yoksullukla
derin bir yozlaşmayı, çürüyen yanlarıyla halk değerlerini yaşatan yanlarını, geri ve ileri yanlarını bir arada
göreceğiz. Fakat şurası kesindir ki;
en yoksullar, devrimde, bir kez yer
aldıktan sonra, en tutarlı, en kararlı,
en militan, en yıkıcı kesimi oluştururlar.
En yoksulları örgütlemek, iradi,
örgütlü bir çalışmadır. Ve bu çalışma
ancak büyük bir emek ve sabırla sonuç alabilir.
Onların uzağında kalarak, onların
sokaklarındaki çamura ayaklarımız
bulaşmadan, sadece çağrılarla sonuç
alamayız.

Tutsak ailelerimiz, tutsakların yakınları, her biri bir
TAYAD’lı olmaya adaydır.
Ama bu kendiliğinden olmaz. Emekle, eğitimle, sahiplenmeyle açılır bu yollar.
Ama en başta tutsak ailelerinin ve yakınlarının kapılarını çalmakla başlar.
Bu nedenle, her mahalle o kapıların
çalınmasını planlayabilir, bu doğrultuda
karar alabilir ve o kararı ne olursa olsun
hayata geçirmek iradesini gösterebilir.
Sonuç olarak, her hafta bu soruya;
“bu hafta kaç tutsak ailesini ziyaret ettik?”
sorusuna, 2, 3, veya 4 diye vereceğimiz
bir cevap olabilmeli...

?
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Adalet,
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Uzun uzun araştırma yapmaya
bile gerek bırakmayacak şekilde, neredeyse her hafta polislerle, hakimler
ve savcılar ile ilgili çeşitli haberler
çıkıyor yayın organlarında. Kimisi
televizyonların ana haberlerinde yer
alıyor, kimisi kısa haber sayfalarında...
AKP faşizminin eseri olan bu haberlerin bazılarına bakalım;
- Özel harekat polisi tecavüz etti.
(Polis serbest bırakıldı).
- Vali “metresi” yaptığı bir kadına
dört beş kişiyle birlikte işkence yaptı.
(Vali hala koltuğunda oturuyor!)
- Bir polis komiseri, kokoreççide,
garsonu dövüyor, dükkan sahibine
saldırıp kafasına silah dayıyor. (İlkin
bırakın tutuklamayı, görevden bile
almadılar. Fazla teşhir olunca, açığa
alındı.)
- İşkenceciler, mahallelerde zırhlı
tenekelerin içinde uyuşturucu trafiğini
düzenliyorlar.
- Dükkanına hırsız giren esnaf,
polis çağırıyor, kasada bulunan hırsızların çalamadığı parayı bu defa
polis cebine indiriyor.
Daha sayabileceğimiz o kadar
çok örnek var ki. Çünkü bu düzen

Şahanlara Film Önerisi

ROMA AÇIKŞEHİR
Halkın Milisleri bu filmi izlemelidir. ÇÜNKÜ;
Roma işgal altındayken,
sokağa çıkma yasağı varken bile, örgütlü mücadeleyi yok edemediklerini
göreceğiz.
Çünkü; Roma'nın çocuklarının bile işgalcilere
karşı eylem örgütlediklerini göreceğiz.

Halkın Milislerinde
çürümüş, yozlaşmış,
bataklığın içinde de-

beleniyor.
Böyle bir çürümüşlük içindeki
bir düzenin, halkımıza verebileceği
hiçbir şey yoktur. Polis, savcı, hakim,
tam bir işbirliği içinde bütün gayri
meşru işleri çeviriyorlar. Sağır sultanın
duyduğu ahlaksızlıklar, adaletsizlikler,
rüşvetçilik, düzenin onayıyla sürüyor.
Düzenin çürümüşlüğüne karşı,
düzenin önlem alması beklenebilir
mi? Bu mümkün değil!
Kim kimi tutuklayacak?
Çürümüş düzenlerinin kanunu bu;
Hırsızlık, ahlaksızlık, fuhuş, uyuşturucu. Bütün gayrı meşru işlerde,
çetelerde mutlaka polisin parmağı,
ortaklığı var.
Sokakta fuhuş yapılıyorsa, ne yapacağız? Uyuşturucu satılıyorsa kime
şikayet edeceğiz? Mafya esnafa haraç
kesiyorsa esnaf kime şikayet edecek?
Esnafın aldığı çek karşılıksız çıkıyorsa... Kime gidecek?
Devlet diyor ki, bütün bunlar için,
polise, savcıya gideceksiniz. Fakat,
zaten suyun başını bunlar tutmuş,
mafyayla bunlar ortak... Kimi kime
şikayet edeceğiz?

Çünkü; herkesin örgütlenebileceğini göreceğiz.
Bir rahip direnişin illegal
faaliyetlerine katılıyor.
Çünkü; Faşizm ne kadar güçlü olursa
olsun, ellerinde silahları
olsa da halktan korkularını
göreceğiz.
Önderler tutuklansa
da, katledilse de halkın
çocuklarının direnişi sürdürdüklerini göreceğiz.

Çözümü elbette var; kendi derdimize kendimiz çare olacağız. Halkımız polise gitmesin, mahkemelere
başvurmasın, düzenin kaymakamına,
valisine gitmesin.
Düzen kurumlarına “adalet” için
başvurduğunuzda, bir işin olacağı
varsa da sarpa saracaktır. Mutlaka
halkı cebindeki son kuruşa kadar soyacaklardır. Karakola giden, ya parasından oluyor, ya dayak yiyor.
Sadece hapishane yapıyor AKP
iktidarı. Mevcut hapishaneler dolup
taşmış durumda.
AKP'lilerin kendileri bile polise
savcıya güvenmiyor. Halkımız neden
güvensin? Fakat elbette, halkın güveneceği bir yer var.
O da halkın kendi çocuklarıdır.
Halkın kendisidir. Halk Milisleri ve
halkın kendisinin oluşturacağı “sorun
çözüm komisyonları”, işte bu noktada,
halkın adalet talebine doğrudan karşılık verebilecek örgütlenmelerdir.
Komisyonlar, halk içindeki çelişkileri
çözecek, milisler, halk düşmanlarına
yönelik adaleti uygulayacaklardır.
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Halk, kendi güvenliğini kendisi
almalı, her yerde sorun çözüm komisyonlarını, şahanları örgütlemelidir.

Şehidimizden
Şahanlara

Sergül Albayrak
“Mutluluk; başkaları yanıbaşında mutsuzken,
başkaları yanıbaşında iliklerine kadar sömürülürken olmazdı. O halde, bu mutluluk
ve özgürlük için benim de
katkım olmalıydı. Bu kavgada
benim de yumruğum, bu savaşta benim de silahım olmalıydı.”

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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milisler için her yer sığınaktır

DÜNYANIN EN İLLEGAL
ÖRGÜTÜ HALKTIR

Sayı: 54

“Hancı sükunetle, “ev araması”
diye fısıldadı. O kadar rahat bir
tavırla konuşmuştu ki, yabancının
aklından yıldırım gibi
— seni ele verecek! fikri geçti.
Hancının karısı geniş Rus sobasına dayalı sırayı yana itti, hancı
yabancının kolunu tuttu ve usulca;
“Beni izleyin, Pantelaymon Kuzmiç” dedi. İri vücuduna rağmen kolayca sobaya tırmandı ve Pantelaymon da onu izledi. İhtiyar duvarın
dar bir şerit kadar bir bölümünü
eliyle yokladı. Parmaklarının baskısı
altında duvar ikiye ayrıldı. Karanlık
bir delik belirdi.
Buraya girin. Derin değildir. Aynı
nedenle orada oturan biri daha var.
Korkmanıza gerek yok.”

Yabancı “bavullar nerede” diye
sordu ve bacaklarını deliğe sarkıttı.
“Bavullardan dolayı bana hesap verecek olan sensin.”
«Bavullar çoktan aşağıda. Haydi,
Tanrı aşkına... Çabuk, Karl sınır polisiyle geliyor. Amma da gürültü çıkarıyorlar!
Tanrım, her şey senin elinde!
Mutlaka izlerinizi takip etmişlerdir.”
Yabancıyı yavaşça sırtından itti,
aceleyle sıvayla kaplı, kolayca hareket eden kaymalı kapıyı kapattı
ve sobadan yere atladı. Tam zamanıydı, çünkü kapı hızlı darbelerle
dövülmeye başlamıştı.
Delik derin değildi. Hancının itmesiyle yabancının bedeninin yu-

muşak tabana çarpması bir oldu.
Bir gece lambasının zayıf ışığında
çok alçak, delik deşik bir tahta tavan,
koyu, isli duvarlar; kerevetler, bavullar ve hemen burnunun dibinde,
korkuyla üzerine dikilmiş bir çift
parlak göz gördü.
Bir an hiç ses etmeden karşı karşıya durdular, birisi iri yarı ve büyük,
aydınlık bakışlı ve yüksek alınlı, diğeri küçük, çarpık, bitkin suratlı ve
darmadağınık saçlıydı. Yabancıya
vurmak istermiş gibi, yumrukları
sıkılıydı.
Büyüğü dostça gülümsedi. “Korkuttum sizi... Size haber vermediler
mi?.. Bunlar benim eşyalarım.”
Bavulları işaret etti. Pejmürde
adam eğildi ve korkuyla aralığı inceledi. “Daha yavaş” diye fısıldadı.
“Yerin altında bulunmamıza rağmen
duyabilirler bizi; o zaman ikimizin
de hali duman olur, o zaman topluluk
bu gece sınırı bizsiz aşar.” (1905
Devrimi, Mstislavski)

Yürüyüş
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Armutlu

Armutlu Cephe Milisleri
Korsan Pankart Astı
İstanbul’da, 9 Şubat 2018 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
bağlantı yolundaki köprüye Armutlu
Cephe Milisleri “AKP’nin Savcılarından Hesap Soracağız-Cephe” yazılı pankart astı.
AKP’nin paralı uşakları olan savcılar halk düşmanlığına son verin.
AKP’nin paralı kadrosu uşağı olmayın.
Devrimcileri şerefsiz ihbarcılarınızla
tehdit edemezsiniz, korkutamazsınız.
Halk düşmanlığına son verin!
Armutlu Cephe Milisleri
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Zafer Mahallesinde Torbacı
Cezalandırıldı
Yozlaşmaya Karşı
Mücadelemiz Devam Ediyor
İstanbul, Yenibosna Zafer Mahallesinde cepheliler yozlaşmaya
karşı mücadeleyi sürdürüyor. Mahalle
halkının ihbarı ile Cepheliler uyuşturucu satan bir kişiyi yakaladı. Üzerindeki uyuşturucuya el konularak
imha edildi. Ayrıca mahallede ajitasyonlar eşliğinde teşhir edilerek
cezalandırıldı. Uyuşturucu satmak
şerefsizliktir.

Yenibosna
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DELİ DUMRUL,
AKP' NİN GARANTİLİ
PROJELERİYLE
GERÇEK OLUYOR!
Dede Korkut hikayelerinden Deli
Dumrul'u hepimiz hatırlarız. Şöyle
başlar hikaye: “Oğuz’da bir Deli
Dumrul vardı. Bir kuru çayın üzerine
köprü yaptırmış, geçenden otuz üç
akçe, geçmeyenden döve döve kırk
akçe alır idi. ‘Var mı benden güçlüsü’
diyerek de meydan okur idi..."
Bugünlerde Deli Dumrul'un hikayesi, AKP'nin projeleriyle gerçek
olmuş durumda. Avrasya Tüneli, 3.
Köprü ve Osmangazi Köprüsü; Deli
Dumrul Köprüsü'ne dönüştü. Çünkü
AKP'nin “Yap-İşlet-Devret (YİD)”
modeliyle gerçekleştirilen projelerde
devlet, projeyi yapan şirketlere "garanti" veriyor. Bu garanti, köprü vb.
projelerinde "geçiş garantisi" şeklinde
oluyor.
"Sistem şöyle işliyor; bir köprü
ya da otoyol yapılacağı zaman, açılan
ihaleye çok sayıda firma katılıyor.
Köprü ya da otoyolu yapacak firmaya,
aynı zamanda o köprü ya da otoyolu
belli bir süre işletme hakkı veriliyor.
İşletme hakkı verilirken de, patronlar
herhangi bir risk altında bırakılmıyor.
Yılda belli bir araç geçiş sayısı garanti
ediliyor. Yılda o kadar araç geçmese
bile, halkın vergileriyle patronların
cebine garanti edilen araç sayısı geçmiş gibi para akıtılıyor. Yani ömründe
Osmangazi Köprüsü'nden geçmemiş
bir Vanlı’nın ya da Yavuz Sultan
Köprüsü'nün yanına bile uğramamış
bir Dersimli’nin vergileriyle, söz konusu köprü ya da otoyolları işleten
patronların kasasına para aktarılıyor."
(Sol haber, 29 Ocak 2018).
Osmangazi Köprüsü'nün işletme
süresi, 15 yıl 4 ay. Devlet, bu süre
boyunca köprüden günlük 40 bin
araç için geçiş garantisi vermiş. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın açıkladığı rakamlara göre ise günde 21
bin araç geçiyor. Yani Osmangazi
Köprüsü için şirketlere verilecek olan
garanti geçiş parasının yarısına yakını,

köprüden hiç geçmemiş
olan on milyonlarca insanın cebinden çıkıyor.
3. Köprü için ise, 7 yıl
9 ay boyunca günde toplam 135 bin araç için geçiş
garantisi verilmiş. Köprüden günlük geçen araç
sayısı ise yaklaşık 100 bin.
Yani 3. Köprü için şirketlere verilecek garanti paranın yüzde 30'u, köprüden
hiç geçmeyenlerin cebinden çıkıyor.
İşletme süresi 24,5 yıl olan Avrasya Tüneli'ndeki araç geçiş garanti
sayısı ise günlük 68 bin. Ama ilk 5
ayında tünelden günde ortalama 34
bin araç geçti. Yani şirketlere verilecek
garanti paranın yarısı, tünelden hiç
geçmeyenlerin cebinden çıkıyor.
2017'nin ilk 4,5 ayı baz alındığında, Deli Dumrul köprüleri için
işletmeci firmalara toplam 803 milyon
lira ödendi.
Köprülerdeki durumun bir benzeri,
AKP'nin yeni "gözbebeği" projesi
şehir hastanelerinde de geçerli. Burada
da "hasta garantili" sözleşme yapılmış
işletici firmalarla. Ülkemizdeki tüm
hastanelerdeki en yüksek doluluk
oranı yüzde 64 iken, yapılan sözleşmede işletici firmalara yüzde 70 doluluk garantisi veriliyor. Yani insanlar
ister hastalansın, ister sağlıklı olsun,
ister şehir hastanesine gitsin, ister
gitmesin; şirketler, yatak kapasitesinin
yüzde 70'i doluymuş gibi parasını
alacak. Bu para da tabii ki bizim
vergilerimizden verilecek.
Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası'nın 6 Şubat'taki açıklamasına göre
AKP, elektrik üretim tesislerini de alım
garantili projeler kapsamına sokarak,
kuracağı nükleer ve termik santrallerde
şirketleri adeta ihya edecek:
- Sinop Nükleer Güç Santrali

(NGS) için 20 yıl alım garantisi verilmiş. Kilovat-saat başına elektriğin
birim bedeli ise 10.83 sent (40.6 kuruş). Santralin yıllık 35 milyar kilovat-saat elektrik üretimi yapılacağı
öngörülüyor. Buna göre Sinop
NGS'ye yıllık 14.2 milyar lira, 20
yılda ise 284 milyar lira ödenecek.
- Kısıtlı çalışma ruhsatı verilen
ve inşaatına fiilen başlanan Akkuyu
NGS için, 15 yıl boyunca üretilecek
elektriğin yüzde 50'sine devlet kilovat-saat başına 46.31 kuruş alım garantisi veriyor. Santralin yıllık 38
milyar kilovat-saat elektrik üretimi
yapılacağı ve yarısını devlete, yarısını
da piyasaya satması öngörülüyor. Bu
durumda santral projesi için devlet
15 yılda 132 milyar lira ödeyecek.
- Çayırhan B Termik Santrali için
kilovat-saat başına 22.65 kuruş üzerinden 15 yıllık alım garantisi verilmiş. Santralin yılda 4.2 milyar kilovat-saat elektrik üreteceği öngörülüyor. Yani santral için 15 yılda 14.3
milyar lira ödeme yapılacak.
- 7 Mart'ta ihalesi yapılacak olan
Eskişehir Alpu-Tepebaşı Termik Santrali'nin yıllık 7 milyar kilovat-saat
elektrik üretmesi öngörülüyor. Henüz
ihale yapılmadığı için alım garantisi
fiyatı ve alım garantisi süresi belli
değil. Ama kömürle çalışan santrallere
2018 yılı için kilovat-saat başına en
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düşük 20.8 kuruş bedel üzerinden
ve 15 yıllık alım garantisi verilmiş.
Bu asgari değerler baz alındığında,
santral için toplam 21.8 milyar lira
ödeme rakamı ortaya çıkıyor.
- Tekirdağ Çerkezköy'deki termik
santral için de ÇED ve ihale süreci
devam ediyor. Yıllık 6.5 kilovat-saat
elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu
durumda, yine yukarıdaki hesaba
göre toplam 20.3 milyar liralık ödeme
ortaya çıkıyor.
Bu 5 projenin 2020-2025 yıllarında tamamlanması bekleniyor. Bu
tarihten sonraki 15-20 yıllık sürede,
bizim vergilerimizle şirketlere ödenecek olan toplam tutar, 472.5 milyar
lirayı buluyor. Ki tüm bu rakamlara
yakıt bedelleri dahil değil...
AKP'nin Deli Dumrul yöntemi ile,
vermediği hizmet ile halkı gasp etmesi;
sadece garantili projelerle sınırlı da
değil. Elektrik faturaları da bu durumun
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başka bir örneği. Her ay "kayıp-kaçak
bedeli" adı altında herkesten milyonlarca lira alıyor enerji tekelleri. Kaçak
elektrik kullanan da, kullanmayan da
bu bedeli ödüyor. Sadece 2006-2014
yılları arasında kayıp-kaçak bedeli denilerek halktan çalınan tutar, 33 milyar
lira. 2014'ten sonra "kayıp kaçak bedeli" hanesi, doğrudan faturalarda yansıtılmadığı için bu tutar net olarak hesaplanamıyor; ama yansıtılmasa bile
bu bedel halktan kesilmeye devam
ediyor.
Elektrik faturalarındaki Deli Dumrul yöntemi bununla da sınırlı değil.
Aktif kullanım bedelinin yüzde 2'si,
"TRT payı" adı altında halktan kesiliyor. TRT izleyen de, izlemeyen de
bu parayı ödüyor. Bu pay altında
halkın cebinden her yıl yaklaşık 300
milyon lira çıkıyor.
AKP, halkı pervasızca soyuyor. Cebindeki beş kuruşu almak için yaptık-
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larında sınır tanımıyor. Geçmediğimiz
köprünün geçiş parasını, gitmediğimiz
hastanenin yatak parasını, kullanmadığımız elektriğin parasını, üstelik izlemediğimiz kanalın fonunu da üzerine
katarak ödetiyor bize.
Faşizm gücünü; bizim sessizliğimizden, örgütsüzlüğümüzden alıyor.
Bu kadar pervasız olmasının nedeni
budur. Faşizmin cebimizdeki beş kuruşa saldırmasına göz yummayalım.
AKP'nin hayatın her alanında yaptığı
bu soygunları teşhir edelim, protesto
edelim. Komşumuza, arkadaşımıza,
akrabalarımıza, gittiğimiz her yerde
anlatalım. Halk meclislerinin gündemine taşıyalım...
AKP faşizminin hayatımıza yaptığı
her müdahale, her saldırı; bizim için
yeni bir direniş nedeni olmalıdır. AKP'ye
geri adım attırmamızın tek yolu; bu
saldırılara karşı birleşmek ve örgütlü
bir şekilde mücadele etmektir.
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DİRENİŞ VE ZAFER
NURİYE VE SEMİH SÜRESİZ AÇLIK GREVİ DİRENİŞİ
324 GÜN SÜRDÜ
YÜKSEL DİRENİŞİ 444 GÜN
NURİYE SEMİH’İN DİRENİŞİNİ SAHİPLENEREK SÜRDÜ
Direniş bir savaştır.
İki iradenin savaşıdır.
Bir yanda zulüm yapan emperyalizm, onun işbirlikçisi AKP iktidarı
ve uşakları, askeri, polisi, basını,
mahkemeleri vardır.
Diğer yanda ise iki KEC'li direnişçi Nuriye-Semih ve halk vardır.
İki iradeden kazanan Nuriye ve
Semih'in direnişi yani halk olmuştur.
Siyasi zafer Yüksel direnişinin olmuştur.
Kazanılan zaferin mayasında ideolojik netliğimiz, AKP faşizminin politikaları karşında politikasız kalmamamız, siyasi cüretimiz, tarihsel ve
siyasi haklılığımız vardır.
Direnişin köşe taşları:
1- AKP faşizminin zulmünün alıp

başını gittiği OHAL koşullarında tek
tek de olsa direnilebileceğini göstermesidir.
444 gün süren direnişin her günü
faşizmin saldırıları karşısında politikalar üretilmiş, faşizmin zoru karşısında devrimci politikalarla direnilmiş, faşizm saldırıları karşısında
ne geri adım atılmış ne de karamsarlığa ve yılgınlığa düşülmüştür. Israrla Yüksel’de direnilmiş, ödenen
bedellerle Yüksel direniş mevzisine
dönüştürülmüştür.
2- Günler ilerledikçe Yüksel direnişi okula dönüştü, halkı örgütledi.
Halkın Nuriye ve Semih'i sahiplenmesi ülke sınırlarının dışına taşmış
dünyanın değişik yerlerinde Nuriye
ve Semih Yüksel direnişinin sahip-

lenilmesi günlük işleri arasına girmiş,
yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. AKP faşizminin tüm baskıları,
sindirme politikalarına rağmen “Nuriye ve Semih Yaşasın” diye sahiplenilmeye devam etmiştir.
3- AKP faşizmi iki direnişçiye
boyun eğdiremeyince çareyi Nuriye
ve Semih'i hapsetmekte buldu. Tutsaklık direnişçilerin geçmesi gereken
kapılardan biridir. Bu kapıdan içeri
girdikten sonra dört duvar arasında
her türlü zulme karşı direnmek zorundayız.
Nuriye ve Semih de tutsaklık koşullarında her türlü zulme, tecrit saldırılarına karşı direnerek cevap verdiler, direnişlerine halel getirmediler.
AKP faşizmi teslim olun dedikçe,
inançlarından soyunun dedikçe
Nuriye ve Semih Apo'lardan,
Fatih'lerden, Haydar'lardan, Hasan'lardan, 96 ölüm orucu direnişçilerinden, 122'lerden aldıkları
güçle direndiler.
4- Mahkemeler; iki direnişçinin Nuriye ve Semih'in direniş
kürsülerine dönüşmüştür.
5- İki direnişçinin dünyayı
ayağa kaldırmasının altında yatan
neden; iki direnişçinin halka direnilebileceğini göstermiş olmasıdır.
Nuriye ve Semih direnişleri
ile halka her gün direnmenin
meşru bir hak olduğunu, faşizmin
zulmü karşısında direnilebileceğini göstermiştir.
6- İşimi, ekmeğimi, onurumu
istiyorum diye başlayan, dalga
dalga yayılan direniş yeni bir
evreye girdi.
Nuriye ve Semih'in süresiz
açlık grevleri bitti ama Yüksel
direnişi devam ediyor.
Yüksel faşizme karşı mevzi
olma misyonunu sürdürüyor. İki
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iradenin savaşı olanak değişik
mecralardan geçerek sürmeye
devam edecektir.
7- KEC' liler;
Yüksel’de direnme onuru
bize aittir.
3 milyon kamu emekçisinin
haklarını,
işten atılan 130 bin kamu
emekçilerinin işe geri alınmasını,
4099 KESK üyesinin haklarını savunma onuru bize aittir.
8- Bundan sonra ne yapacağız?
a- İşimizi, ekmeğimizi,
onurumuzu kazanana kadar
Yüksel direnişini sürdüreceğiz.
b- İşten atılan kamu emekçilerinin işe geri dönmesi için
kamu emekçilerinin birliğini,
beraberliğini sağlamaya devam
edeceğiz. Kamu emekçilerini
meclislerde örgütleyeceğiz.
c- KESK yönetiminin işten
atılan üyeleri ile toplantı yapmasını istemeye devam edeceğiz.
d- Yüksel direnişinden aldığımız güçle kamu emekçileri
cephesini daha örgütlü hale
getireceğiz.
e- Yüksel direnişi halkı nasıl biraraya getirip direnişin
bir parçası hali getirdiyse
KEC'liler de kendi aralarındaki
sorunları çözerek biraraya gelip
daha ileri adımlar atacaklardır.
f- Reformist-uzlaşmacı
KESK yönetimi ile ideolojik
mücadeleyi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. KESK
yöneticilerinin kamu emekçilerini kandırmasına izin vermeyeceğiz.
g- Nazife’yi faşizmin elinden çekip almak için mücadele
edeceğiz.
Nazife’ye özgürlük istemek
bütün KEC'lilerin onuru olmalıdır.

KEC DİRENİŞİ
TARİHSEL BİR MİSYON OYNAMIŞTIR
EMPERYALİZM TESLİMİYET, TASFİYE POLİTİKALARINA
DİRENİŞLE CEVAP VERMİŞTİR
BURJUVAZİNİN TASFİYE ETMEK İSTEDİKLERİ
- Direnme dinamiklerimizi tasfiye
etmek istiyorlar.
- Sınıf ve tarih bilincimizi tasfiye
etmek istiyorlar.
- Savaşma kararlılığımızı tasfiye
etmek istiyorlar.
- İdeolojik netliğimizi tasfiye etmek
istiyorlar.
- Yoldaşlık bağlarımızı tasfiye etmek
istiyorlar.
- Silahlı mücadeleyi tasfiye etmek
istiyorlar.
- Sosyalizmi tasfiye etmek istiyorlar.
- Marksizm-Leninizmi tasfiye etmek
istiyorlar.
- Değerlerimizi tasfiye etmek istiyorlar.
- Dilimizi, düşüncelerimizi tasfiye
etmek istiyorlar.
- Devrimcileri yeryüzünden silmek
istiyorlar.
- Gerçekleri yok etmek istiyorlar.
- Düşmanın fiziki gücü karşısında
boyun eğmezliğimizi tasfiye etmek istiyorlar.
- Yanlışlarla uzlaşmayan yanımızı
tasfiye etmek istiyorlar.
- ‘Emperyalizmle barış içerisinde
birarada yaşamak mümkün değildir’
kararlılığımızı tasfiye etmek istiyorlar.
- Uzlaşmazlığımızı tasfiye etmek
istiyorlar.
- Vazgeçmezliğimizi tasfiye etmek
istiyorlar.
- Şehitlerimize olan bağlılığımızı
tasfiye etmek istiyorlar.
- Feda kültürümüzü-geleneğimizi
tasfiye etmek istiyorlar.
- Özgür Tutsaklık geleneğimizi tasfiye etmek istiyorlar.
- Halkı savaştırma iddiamızı tasfiye
etmek istiyorlar.
- Umudumuzu tasfiye etmek istiyorlar.

- İnancımızı tasfiye etmek istiyorlar.
- İktidar iddiamızı tasfiye etmek
istiyorlar.
- Düşman ne diyorsa tersini yapma
kararlılığımızı tasfiye etmek istiyorlar.
- İlke ve kurallarımızı tasfiye etmek
istiyorlar.
- Demokratik alandaki mücadelemizi tasfiye etmek istiyorlar.
- İllegal mücadeleyi tasfiye etmek
istiyorlar.
- İdeolojimizi tasfiye etmek istiyorlar.
- Direniş geleneklerimizi tasfiye
etmek istiyorlar.
- Örgüt anlayışımızı tasfiye etmek
istiyorlar.
- Ahlakımızı, kültürümüzü tasfiye
etmek istiyorlar.
- Devrimi ve devrimcileri tasfiye
etmek istiyorlar.
- Adalet anlayışımızı tasfiye etmek
istiyorlar.
- Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
için geleneğimizi tasfiye etmek istiyorlar.
- Dünya halklarına yönelen her saldırıya eylemleriyle karşılık veren enternasyonal bilincimizi tasfiye etmek
istiyorlar.
- Marksist-Leninist ideolojimizle
dünyanın dört bir yanındaki ilericidevrimcilere örnek olan tarihimizi tasfiye etmek istiyorlar.
- Mezarlarımızda ot bitirmeyecek
olan, 165 kemiği almak için ölüme
yatan bağlılığı, vefayı, tasfiye etmek
istiyorlar.
- Asla unutmayan, affetmeyen, vazgeçmeyen sınıf kinimizi tasfiye etmek
istiyorlar.
- Ulusal onurumuzla, sosyalist gelecek düşümüzle beslenen vatan sevgimizi tasfiye etmek istiyorlar.

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Grup Yorum türküleri,
kavgaya çağırır. Çocuklara
daha iyi bir gelecek
kurmanın kavgasına... Bu
çağrı aynı zamanda
çocuklaradır. Bu yüzden
Grup Yorum türküleriyle,
marşlarıyla büyüyen
çocuklar olduğu sürece
Grup Yorum bitmez...
Onları yok etmeden Grup
Yorum'u yok edemezler...
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, İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Büroları basıldı, gözaltına alındılar,
işkence gördüler... 19 avukat hala tutsak...
Ama halkın avukatları hala meydanlarda, hala direniyorlar...

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, Buket YILMAZ
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Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 11

ALMAN EMPERYALİZMİ DEVRİMCİLERİ
SUÇLAMAK VE YARGILAMAK İÇİN
KENDİ YASALARINI ÇİĞNİYOR-2
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4- Düzenlenen konserlerde "örgütü
öven" ya da "örgütü temsil eden" pankart asılması suç değildir.
"Örgütü öven", "örgütü temsil eden"
pankartlar nedir diye baktığımızda, tamamen örgütlediğimiz kampanyalarla
bağlantılı sloganların yazılı olduğu
pankartlardır.
"Emeğimizle varız hakkımızı istiyoruz" sloganı örgüt propagandası olarak kabul edilerek bu sloganla başlattığımız Türkiyeli emekçi halkımızın
demokratik hak ve eşitlik mücadelesi
terörize edilmek istenmektedir.
Anadolu Federasyonu'nun başlattığı
bu kampanya Almanya ve Avrupa'da
ses getiren ve halkımızın sahiplendiği
bir kampanya olmuştur. AB emperyalizmi açısından da sorun tam da buradadır. Çünkü kampanya halkımızı örgütleyen, nasıl hak mücadelesi vermesi
gerektiğini öğreten bir kampanya olmuştur. Halkın örgütlenmesini engel-

lemek için, tamamen hak mücadelesi
üzerine şekillenen bir kampanyayı
"terör örgütü" propagandası yapmakla
suçlayarak bu kampanya kapsamında
yapılan her etkinlik Musa Aşoğlu'nun
devrimcilik yapmasının bir kanıtı olarak
gösterilmektedir.
Musa Aşoğlu bir devrimcidir. Bu
iddianın kanıtlanması için uydurma
gerekçelere gerek yoktur. Yoldaşımızın
yaşamı da, düşünceleri de devrimcidir
ve bunun meşruluğunu her fırsatta da
dile getirmiştir, getirmeye de devam
edecektir, ayrıca görevi gereği Avrupa'da
yaşayan halkımızın örgütlenmesi, örgütlü mücadeleye dahil olması, haklarına sahip çıkması için bir ömür mücadele etmiş, emek harcamıştır. Düşüncelerini savunmak ve eyleme geçirmek yukarıda da belirttiğimiz gibi
güya anayasal güvence altındadır. Ama
biz devrimciler biliyoruz ki, Avrupa'da
düşünmek emperyalizmin ipoteği al-

tındadır. Onun gibi düşünmüyorsan o
zaman düşünceye yasak getirir, yasağa
uymuyorsan o zaman düzmece iddialarla yıllarca hapse atar.
Sloganlardan biri de "haklıyız kazanacağız" sloganıdır. Slogan milyonlara mal olmuş, halkın her kesiminin
kullandığı slogandır ama AB emperyalizminin hukukuna göre bu sloganı
atmak, bu sloganın yazılı olduğu bir
eylemde, konserde bulunmak suçtur.
Sloganın içeriğinde emperyalizmi
korkutan ise; sloganda vurgulanan
meşruluk, kazanma azmi ve umududur.
Emperyalizmin hedefi bellidir "benim gibi düşüneceksin, eğer alternatif
istiyorsan da onu da ben yaratırım sen
yaratamazsın" demektedir.
5- Sosyalist düşünceye sahip olmak,
kapitalizmin karşısında olmak, sistem
dışı yaşamak, sitem dışı olmak suç
değildir.
Gizli evlerde kalmak, gizli haberleşme ağı kurmak suç değildir. İllegal ya da çalışma koşullarından
kaynaklı illegal yaşamak emperyalizme karşı savaşan bir örgütlenmede olmazsa olmaz bir durumdur.
İş sahibi olmamak suç değildir.
Çünkü devrimcinin zaten bir işi
ve yaşamı vardır. Bir devrimcinin
işi de, yaşamı da devrimciliktir.
Seçtiği yaşam biçim gereği, sahip
olduğu ideoloji gereği emperyalizme hizmet edecek bir işte çalışmaması da işin doğallığıdır ve suç
değildir. Devrimci bir yaşamı seçip
düzeni reddetmek her insanın hak-
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kıdır. "Aykırı" bir yaşam sürmek ise
emperyalizmin kurallarına göre aykırıdır, sosyalist yaşam biçimi ve düşünce
yapısına göre aykırı değildir. Düzeni
ret eden düzenle bağını koparan her
devrimcinin ev tutmama sabit bir işte
çalışmama hakkı vardır, inandığı ideolojinin gereği yaşamaktadır ve bu ideoloji doğrultusunda yaşamak ise suç
değil, haktır.
Bu bağlamda illegal yaşam, illegalite, bizim, devrimcilerin seçimi değildir.
Egemenler kendi iktidarını sarsacak
hiçbir örgütlenmeye izin vermezler.
İzin verdikleri muhalif örgütlenmeler
kendine zarar vermediği sürece sözde
özgürlük adı altında tanınır. Ama bunun
sınırları vardır, bunun dışına çıktığın
anda terörist ilan edilirsin. Böyle bir
durumda mücadeleyi sürdürebilmek
için devrimciler yeraltı çalışması yapmak zorundadır... Devletin denetiminden çıkmak için bu zorunludur.
Kuryeler aracılığı ile haberleşmek
suç değildir. Emperyalizmin baskı ve
terörü karşısında devrimci örgütler
kendilerine haberleşme ağı kurmak
zorundadır ve bu haberleşme ağının
emperyalizmin denetimi dışında olması
şarttır. Devrimci bir örgüt kendini operasyonlardan ve deşifrasyondan korumak zorundadır ve bunun gerekliliği
pratik anlamda ne ise, devrimci bir
örgütün bunu uygulaması en meşru
hakkıdır.
Yine bu kapsamda ezop kullanmak
suç değildir. Kullandığımız dil de
elbette düşmanın dilinden farklı olmak
zorundadır ve gizlilik ilkesi korunmak
zorundadır.
Kod isim kullanmak yukarıda saydığımız gizlilik ilkesinin bir gereğidir
ve bu yanıyla kod isim kullanmak suç
değildir.
6- Tutsakları sahiplenmek suç değildir.
Tutsakları sahiplenmek "Demokrasi
beşiği" AB ülkelerinde ceza gerekçesi
sayılmaktadır. DHKP-C üyesi ya da
yöneticisi olarak yargılanmış ve tutsaklık yaşayan insanlarımızı sahiplenmek, onların davalarına katılmak, onların dışarıda sesi olmak, haklı talepleri
ya da haksız yargılanmaları ile ilgili
sahiplenici eylemler yapmak, daya-

nışmayı örgütlemek federal savcılığın
iddiasına göre suçtur. Çünkü onlar tutsaklar sahipsiz kalsın, tecrit hücrelerinde
beynen ve bedenen yok olsun isterler.
Tek tek insanlarımızı hedef alarak
onlara psikolojik işkencenin bir parçası
olarak "yoldaşların seni yalnız bıraktı"
hissini vermek isterler. Tutsakları sahiplenmek yasalar nezdinde suç değildir.

- 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.

Ama yasada olmayan, pratikte cezanın
artış nedeni olarak gösterilir. Bu nedenle
de savcılık iddiasında "tutsakları sahiplenmeye" özel yer vermektedir.
Diğer yandan da tutsak üzerinde
psikolojik baskıyı artırmak için tutsağa
yatırılan para, yani tutsaklarımıza dışarıdan maddi olarak verilen destek
örgüt üyesi olmasının bir kanıtı olarak
gösterilir. Tutsaklara para yatırma işini
düzenlemek, bunu aylık programlı bir
halde yapmak örgüt yöneticisi olmak
için bir kanıttır aynı zamanda.
Emperyalist mahkemelerin derdi
burada sadece bir arkadaşımıza "örgüt
üyesi" sıfatı ile ceza vermek değildir.
Aynı zamanda parasız bırakılarak mağdur etmek ister, içeriden ve dışarıdan
tecriti güçlendirerek yoldaşımızın beynini teslim almak ister. Musa Aşoğlu'na
uygulanan kapsamlı tecrit ve psikolojik
işkencenin amacı da budur. Onun devrimciliğidir hedefte olan. Yoksa hakim
heyetinde oturan her hakim ve federal
savcı bilir ki, burjuva hukukuna göre
bile yoldaşımızın içeride kalmasını gerektirecek tek bir suçlama yoktur.
Tutsaklarımıza mektup yazmak,
tutsaklar arası mektuplaşma da, emperyalizmin iletişim alanına koyduğu
yasaklardan biridir. Bu yasakları delmek
ancak tutsak yoldaşımızı sahiplenmekle
mümkündür. Mektuplar verilmese de
ya da delil olarak dosyalara eklense
de mektuplaşma devrimci bir tutsak
için olmazsa olmazdır, onun dışarıdaki
yaşamla bağıdır, can damarıdır. Bu
nedenle de her devrimci tutsağa uygulanan mektup kısıtlamalarını delmek,
emperyalizmin devrimcileri yalnızlaştırma politikasını da boşa çıkarmak
anlamına gelir.
Tutsakları sahiplenmek, onurunu
sahiplenmektir, geleceğini sahiplenmektir. Musa Aşoğlu'na yapılan suçlama
onun nezdinde her devrimci için yapılmış bir suçlamadır ve yasakları delmek her devrimcinin, devrimci mücadeleye destek sunan her insanımızın
görevidir.
7- Gençlik ya da aile kampı yapmak
suç değildir.
Gençlik ya da aile kampı yapmak
yine diğer maddelerde olduğu gibi
"örgüte adam yetiştirmek, siyasi eğitim
vermek" gerekçesi ile suç kapsamına

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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"Emperyalizm:
- Kapitalizmin özel bir
tarihsel aşamasıdır.
- Tekelci kapitalizmdir,
- Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir,
- Can çekişen
kapitalizmdir"
LENİN
***********
Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018
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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

girmektedir. Özellikle Alman emperyalizminin defalarca bastığı kamplarda
kendi yasalarınca "suç" sayılacak herhangi bir delile rastlanmamasına rağmen yine de iddianamelerden bu madde
çıkarılmamakta, ısrarla eğitim boyutu
vurgulanmaktadır. Verilen eğitim bellidir, program bellidir. Onları ilgilendiren boyutu elbette M-L temelde verilen eğitim, özellikle bu yönlü ideolojik
eğitim ve emperyalizme karşı her boyutu ile mücadele edilmesi gerektiği
vurgusudur. Çünkü emperyalizm suçludur ve dünya halkları üzerinde işlediği
suçları kendisi ört bas edemezken
bunu anlatmak, katliam ve zulme karşı
gelmek suç sayılarak tutuklama gerekçesi ceza gerekçesi haline getirilmektedir.
Bunu Alman emperyalizmi neden
yapar? Çünkü halkımızın bilinçlenmesini engellemek ister, halkımızın
sınırlı bir süre için bile olsa kolektif
bir yaşamı görmesini, kolektif bir ortamda yaşamın güzelliklerini algılamasını istemez. Tamamen yalnızlaştırarak, en küçük birim olan aileyi
bile parçalayan emperyalist düşünce,
bu olguyu ortadan kaldıracak her türlü
yaşam biçimine karşı savaş açar. Kampların basılması, kamp organize etmenin
suç sayılmasının altında yatan nedenler
de bunlardır.
8- Eğitim çalışması yapmak, eğitim
vermek, eğitim almak suç değildir.
Eğitim çalışması yapmak, bu eğitim
çalışmasında yer almak yine iddianamelerde sıralanan suçlardandır. Halkı
eğitmek, kendimizi eğitmek suç değildir. Elbette eğitim yapacağız, yaşadığımız dünyayı anlamak ve değiştirmek için okuyacağız, okuduğumuzdan
öğreneceğiz ve öğrendiklerimizi anlatacak, başka bilenlerden öğreneceğiz.
Eğitim bu yanıyla suç değil insan ol-

manın gerektirdiği bir zorunluluktur.
İnsan öğrenerek, eğiterek, eğitilerek
gelişmiştir ve bunu emperyalizm engelleyemeyecektir. Çünkü bu insanın
gelişim yasasıdır ve zorbalar toplumun
değişim-dönüşüm ve gelişim yasalarını
ne tür baskı uygularlarsa uygulasınlar
engelleyememişlerdir.
Halkın eğitiminden, devrimcilerin
kendilerini eğitip geliştirmesinden korkan Alman emperyalizmi, korkusunu
mahkeme salonlarında eğitimi suç sayarak devrimcilere ceza vererek göstermektedir. Eğitimli bilen insan emperyalizme göre tehlikeli insandır.
Çünkü bilen insan düşünen insandır.
Düşünen insan ise emperyalizm açısından en tehlikeli insandır ve düşüncesini eyleme geçiren, yayan ise zapturapt altına alınarak hücrede tecrit
edilmek zorundadır.
Bu nedenle de Musa Aşoğlu'nun
iddianamesine ek bir madde eklenmiştir. Hapishanede bile düşünmeye
devam ettiği için ve mektuplar aracılığı
ile düşüncelerini yaydığı için hapis
yattığı süre de "suç" işleme süresine
dahil edilmek istenmektedir. Yani kendi
hapishanesinde tutsak ettiği bir devrimciden ve onun düşüncelerinden o
denli korkmaktadır ki kalın hapishane
duvarları bile korkusunu engelleyememektedir.
Bir devrimcinin emperyalizme göre
tehlikeli yanı kapitalizmin alternatifini,
sosyalizmi hayata geçirme çabası ve
azmidir. Ve devrimci bunun mümkün
olduğunu tarihsel ve siyasal haklılığından yola çıkarak ve toplumun yasalarının kendinden yana olduğunu
bilerek yapar. Bilen kişi öğretir, bilen
kişi ikna eder. Emperyalizmin engellemek istediği budur. Tüm çabaları
halkların örgütlenmesini, emperyalizme
karşı savaşını engellemek içindir.
Eğitim bu nedenle emperyalizm
açısından kesinlikle engellenmesi gereken bir eylemdir, halkın bilinçlenmesinin önüne her ne pahasına olursa
olsun geçilmelidir. Yasa bu hakkı
kişiye tanıyorsa o zaman yasa değişir
ya da düzenlenir. Düşünce özgürlüğü
bu nedenle Avrupa ülkelerinde ek
maddelerle öyle bir kısıtlanmıştır ki,
mümkünse hiç düşünme deme noktasına gelmişlerdir.
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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..."
Ölüm Orucu Şehidi

Gülnihal YILMAZ

Grup Yorum’a Terörist Demek Halka Terörist Demektir,
Halk Türkülerimize Terörizm Demektir!
Asıl Terörist Emperyalistler ve İşbirlikçi AKP’dir!
AKP, arananlar listesini yenileyerek, halkın sanatçıları Grup Yorum üyelerini de
dahil etti. Bununla da yetinmeyerek, aranan Yorum üyelerini ihbar edenlere para
ödülü vaadetti.
AKP, halkın devrimcileri ihbar etmesinden medet umuyor. Çok kısa sürede
yanıldığını görecek, hiçbir güç devrimci sanatçıları halktan tecrit edemeyecektir.
AKP faşizminin saldırıları ve acizliğini anlatan Grup Yorum’un 13 Şubat 2018 tarihli
açıklamasını yayınlıyoruz:

Grup Yorum Halktır Susturulamaz, Faşizm Türkülerimizden Korkuyor!
Kurulduğumuz günden bu yana onlarca saldırıya maruz kaldık. Konserlerimiz
yasaklandı. Etkinliklerimiz, imza günlerimiz polis saldırısına uğradı. Kurumlarımız,
kültür merkezlerimiz basıldı. Hakkımızda onlarca dava açıldı. Gözaltına alındık, işkencelerden geçirildik. Tutuklandık. Kurumlarımız mühürlendi, kapatıldı. Albümlerimiz
yasaklandı, satışı engellendi. Dinleyicilerimiz, Grup Yorum şarkıları dinlemek,
yanında bulundurmak “suç”undan tutuklandı...
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bir liste var. “Aranan Teröristler” listesi. Bu
listede yüzlerce insan, hakkında yargı kararı olmadığı halde “terörist” olmakla itham
ediliyor ve fotoğrafları, doğum tarihleri ve doğum yerleri yazıyor. Listeyi 5 değişik
kategoride hazırlamışlar. Her birine farklı renkler koymuşlar: Kırmızı, mavi, yeşil,
turuncu, gri. İçişleri Bakanlığı; bu listelerdeki “terörist”leri ihbar edenlere 300 bin
liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü vereceğini açıklamış.
Gri listede Grup Yorum üyesi İnan Altın, Selma Altın, Ali Aracı, İbrahim Gökçek,
Emel Yeşilırmak ve İhsan Cibelik’in de ismi yer alıyor. Eminiz ki tutuklu olan arkadaşlarımız dışarıda olsalar aynı listeye onları da ekleyeceklerdir. AKP aklı sıra bizi
marjinal, terörist gösterip halkın gözünde değersizleştirecek, küçük düşürecek. Çok
yanılıyorsunuz ve baltayı taşa vurdunuz bir kez daha diyoruz. Grup Yorum bugünlere Sayı: 54
geldiyse, faşist iktidarların yüreğini hoplatır hale geldiyse bu halkın desteği, Yürüyüş
sahiplenmesi ile olmuştur. Söylediğimiz her bir söz halkın yüreğinden-beyninden 18 Şubat
2018
kopup gelenlerdir. Grup Yorum’a “terörist” demek halkı aşağılamaktır, yok saymaktır.
Halkı aşağılamanın ne demek olduğunu bu halk size gösterecektir. Sizler saraylarda
yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda yaşarken, sizler saray kapılarında
soytarılıkta sınır tanımazken bizler hep halkın içindeydik, hala da içindeyiz. Siz çıkıp
gezebilir misiniz göğsünüzü gere gere halkın içinde? Gezemezsiniz.
Eylül ayından beri, Berk Ercan isimli bir iftiracı-yalancının ifadeleri gerekçe gösterilerek yüzlerce insan gözaltına alındı ülkemizde, 150’ye yakın kişi tutuklandı.
Gözaltına aldıklarını “itirafçı”, “ihbarcı” yapmak istediler. Bu onursuzluğu kabul
etmeyen herkesi de tutukladılar. Ama gözaltına aldıklarını işbirlikçileştiremediler.
Yani bu saldırılarından sonuç alamadılar. Bu nedenle, gözaltı ve tutuklama saldırıları
hala devam ederken; halkı para ile satın almaya çalışıyorlar bu kez de. Onları ihbar
edin, sizi ihya edelim diyorlar.
Ama bilmedikleri bir şey var; Grup Yorum halktır. Bağımsız Türkiye konserlerindeki
milyonlardır. Para ödülleriyle, ihbarcılık politikalarıyla, başlarına ödüller koyarak
bizi teslim alamazsınız. İhbarcılık, dünyanın en aşağılık, en onursuz, en namussuz
işidir. Halkımız onurludur, namusludur. Kendi evlatlarını ihbar etmez. İhbarcılara da,
ihbar ettirenlere de nefretle bakar. Selam vermez, gördüğünde yüzüne tükürür.
Özetle soruyoruz; kim terörist? Grup Yorum mu; yoksa AKP başta olmak üzere
halkı aç bırakan, katleden, aşağılayan işbirlikçi faşist iktidarlar mı?
Son olarak; hiçbir hak hukuk tanımadan üyelerimize “terörist” diyen, para ödülleri
karşılığında hedef gösteren AKP faşizminin İçişleri Bakanlığı’na karşı her türlü yasal
ve meşru mücadele biçimini hayata geçireceğimizi, onların yalanlarını, iftiralarını
ülke içinde, dışında, bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğimizi, bu yalanları boşa
çıkaracağımızı belirtmek istiyoruz.
Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Türkülerimiz!
Faşizmi Yeneceğiz!
Grup Yorum
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Halkın
Hukuk
Bürosu

TARİHİN DE, MADENCİLERİN AHI DA
HALKIN AVUKATLIĞINDA DİLE GELİYOR
SOMA KATLİAMI’NIN SORUMLUSU,
PİSLİKTEN HER YANI İRİN DOLAN AKP’DİR
NE HALKIN AVUKATLARINI TUTUKLAMANIZ
NE ÇEVİRDİĞİNİZ OYUNLAR

KİRİNİZİ TEMİZLEYEMEZ

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018
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13 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye
tarihinin en büyük maden katliamı
yaşandı Soma’da. 301 kişi hayatını
kaybederken 162 kişi yaralanmıştı.
AKP cenahı hepbir ağızdan “fıtrat”,
“kader” masallarına sarılsa da katliamın
boyutu bu masallara kimseyi inandıramayacak kadar büyüktü bu kez.
Aşırı üretim, alınmayan önlemler ve
denetim eksikliğinden kaynaklanan
bir katliamdı bu. Dava süresince ortaya
çıkan gerçekler de bunu gösteriyordu.
Katliamın madende çıkan yangın
sonucu yükselen gaz seviyesi nedeniyle
oluştuğu, ölülerin büyük çoğunluğunun
havalandırmalara yakın yerlerde toplu
halde birbirlerine sokulmuş oldukları
ortaya çıktı. Her maden de mutlaka
olması gereken “yaşam odaları”nın
yokluğu ölümlerin sayısını artırmıştı…
Katliamdan hemen sonra, gerçekleri gizlemek, katliamı bir facia olarak
göstermek, dayanışmayı engellemek,
halkın tepkisini dizginlemek için AKP
hızla harekete geçti. Başbakan, bakanlar sorumluluğu işçilere atmaya,
kendilerini ve patronu korumaya çalıştılar.
Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik; “Kömür
işletmesi son dört yılda sekiz kez
programlı teftişe tabi tutulmuş ayrıca
şikayet ve kazalardan dolayı sekiz
kez inceleme teftişi gerçekleşmiş. En
son 13-18 Mart 2014 tarihinde yapılan
teşhislerde ise mevzuat açısından herhangi bir noksanlığın olmadığı bizzat
tespit edilmiştir.” diyerek her şeyin
mevzuata uygun olduğu yalanıyla
kendilerinin hiçbir sorumluluğu ol-

madığını kanıtlamaya çalıştı. Dönemin
Başbakanı Erdoğan ise, “Literatürde
iş kazası denen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olan bir şey değil.Bu
işin fıtratında var. Bunlar olur” diyerek
katliamı kadere bağladı, “takdiri ilahidir, boyun eğmek lazım” dedi...
Oysa yalan söylüyorlardı, mevzuata
göre de en temel-yaşamsal nitelikte
kural olan yaşam odaları madende
yoktu. 18 yaş altı çocuklar madende
çalıştırılmaktaydı. 15 yaşındaki Kemal
Yıldız ölen kişilerin arasındaydı. Bunu
da yalanladılar. “15 yaşında çalışan
varsa ben istifa edeceğim” dediler
ama istifa etmediler, patronu korumaya
devam ettiler.
Katliamın asıl sorumluları AKP’lilerdi. Daha çok kar uğruna 301 insanı
katlettiler. İştah kabartan kar karşısında
patronlar için insanın değeri nedir ki?
Onların çıkarı söz konusu ise halkın
yaşamının hiçbir değeri, kıymeti yoktur.
AKP’nin fıtratında halk düşmanlığı
vardır.
Ve halk bunu bildiğinden öfkeliydi.
Madene gelen dönemin bakanları

Mehmet Müezzinoğlu, Taner Yıldız
ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
halk tarafından yuhalandı.
Yine Kemal Kılıçdaroğluilebirlikte
madene girmek isteyen Taner Yıldız’a
halk tepki gösterdi. Başbakan’ın konvoyunun geçişi sırasında Tayyip Erdoğan, Somalılar tarafından ‘Soma
Tayyip’e mezar olacak’ ve ‘Katil Başbakan’ sloganlarıyla protesto edildi.
Erdoğan’a tepki gösteren işçiler ve
yakınları darp edilerek gözaltına alınmaya çalıştı.Halk gelen araçları yumrukladı.
Protestolar sırasında Erdoğan’ın
aracına tekme atan Erdal Kocabıyık
iki özel harekat polisi tarafından yere
yatırıldığı sırada, Başbakanlık Müşaviri
Yusuf Yerkel tarafından tekmelenmişti.
Yusuf Yerkel’e hiçbir şey olmaz iken,
Erdal Kocabıyık’a 500 tl para cezası
verildi.
Katliamın 4. gününde Valilik eylem
yapılmasını yasakladı. Soma ilçesinde
bulunan, destek ve dayanışma için ilçeye gelen halka polis saldırdı. Aralarında avukatların bulunduğu 36 kişi
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gözaltına alındı. Gözaltına alınanların
tümüne işkence yapıldı. Av. Selçuk
Kozağaçlı’nın kolu bu işkencelerde
kırıldı.
AKP Soma katliamında oluşan öfkeyi; yasaklamalar, saldırılar, gözaltılar
ve yalanlarla yatıştırmaya çalıştı. Eylem
yapanlar provokatör olarak gösterilmeye
çalışırdı. Halkın dayanışma ve birliğini
kırmaya çalıştılar. Başaramadılar.

Davanın Gelişimi
Soma katliamının ceza davası yaklaşık bir yıl sonra açıldı. Tazminat davaları boyutunda ise, halk ile anlaşmaya
çalışarak, “kan parası”yla kapatmaya,
aileleri adalet mücadelesinden vazgeçirmeye çalıştılar.
Ceza davası ise aradan geçen 3
yıla rağmen devam ediyor, aileler
adalet taleplerini dile getiriyorlar. Tüm
sorumluların yargılanmasını ve adaletin
sağlanmasını istedikleri için saldırıya
uğruyorlar. Tehdit ediliyorlar. Bizim
çocuklarımız, eşlerimiz gitti, aynı sonuçlar da yaşanmasın istiyorlar.
Haklarını istedikleri için devlet
bütün mekanizması ile karşılarına çıkıyor. Adliyede hakimler, sokakta polis,
işyerinde patron onların karşısında.
Aileler hak ve adalet için direniyorlar.

AKP’nin Suç Ortağı
Olduğu Katilleri Koruma
Çabaları Gün Geçtikçe
Arttı. Davaya Açık
Müdahaleler Yaşanmaya
Başladı, Heyet
Değiştirildi, Paravan
Soruşturmalar Açıldı,
Davanın Avukatlarına
Operasyon Yapıldı...
Soma davasının ilk duruşması 13
Nisan 2015 tarihinde başladı. 9 Mayıs
2017 tarihine kadarki 2 yıllık bir süreçte,
en geç 2 ayda bir ve blok şekilde
yapılan duruşmalarla, 38 tanık 37 mağdur maden işçisinin beyanı bizzat mahkeme huzurunda alınmış, talimat yolu
ile 360 tanık, 135 mağdur maden işçisi
dinlenmiş, tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların tamamının sorguları
mahkemece kapsamlı bir şekilde alın-

mıştır. Yine bu süreç içerisinde 6 ayrı
bilirkişi raporu alınmıştır.
Yargılamanın başından beri, katiller
ve avukatları tarafından, Soma Eynez
Karanlıkdere Maden Ocağı’nda meydana gelen katliamın sebebi ile ilgili
olarak hiçbir temeli olmayan, ciddiye
alınması bile mümkün olmayan kurgu
veya senaryo niteliğinde iddialar ortaya
atılmıştır. Bu iddialardan biri de maden
ocağında olay günü bir sabotaj gerçekleştirilmiş olduğu, “facia”nın bu
nedenle yaşandığı iddiasıdır. Oysa dava
dosyasında, dinlenen 368 tanık ve 167
mağdur maden işçisinin beyanlarının
hiçbirinde bu iddiayı destekleyecek
somut bir bilgi mevcut değildir. Yine
soruşturma aşamasında alınan bilirkişi
raporu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
İnceleme Raporu, farklı İş Mahkemelerinden aldırılan ve mahkeme dosyasına eklenen bilirkişi kurulu raporları,
TBMM Araştırma Komisyonu Raporu,
SGK Teftiş Raporları ve Mahkeme
tarafından aldırılan Bilirkişi Kurulu
Raporu, 10.12.2016 tarihli Ek Bilirkişi
Raporu ve 11.02.2017 tarihli 2 adet
Ek Bilirkişi raporlarında da sabotaja
yönelik hiç bir şüphe ve ihtimalden
bahsedilmemiştir. Nitekim mahkeme
bu iddiaların hiçbirini ciddiye almamıştır.
Yani davanın ilk başlarda davanın
seyri konusunda görünüşte hiçbir ciddi
sorun yoktur. Mahkeme son derece
kendinden emin şekilde sorumluları
tespit etmiş, cezalandırmaya hazırlanmaktadır... Ancak ne zamanki dava
sona doğru yaklaşmış, işin rengi değişmiş, “görünmeyen bir el” davaya
müdahele etmeye başlamış, “bağımsız

ve tarafsız” yargının tavırları da değişmiştir.
Yargılamanın sonuna doğru gelinmişken, elde hiçbir somut bilgi ya da
belge olmamasına rağmen, 09.11.2016
tarihinde katillerin avukatları bir şikâyet
dilekçesi ile “sabotaj iddiasına yönelik
olarak” Manisa C. Savcılığında bir soruşturma açılmasını sağlamışlardır. Soruşturmayı açan savcı da bu dosyadan
mahkemeyi bilgilendirmiştir. Oysa savcının böyle bir yetkisi yoktur. Bu soruşturma dosyasını katillerin avukatları
açtırmıştır, amaçları katliamın patronlardan kaynaklanan bir sorumluluktan
oluşmadığını, ülkeyi karıştırmak için
FETÖ ve DHKP-C örgütü tarafından
sabotaj şeklinde gerçekleştiğini ortaya
koyup müvekkillerini beraat ettirmektir.
Katillerin ve avukatlarının bunu
yapmasında şaşılacak bir yan yoktur.
İlk bakışta “ilginç” olan dosyanın geldiği aşama itibariyle savcının esas hakkında mütalaasını vermesi gerekirken
3 celse boyunca mütalaasını vermemesi,
63. celsede yargılama dosyası ile ilgili
olmayan, sabotaj iddiasıyla açılan soruşturma dosyasının incelenmesini istemesidir. Savcının bu tutumu katillerin
avukatları ile savcının birlikte hareket
ettiğini göstermektedir. Ailelerin yanında
olması gereken savcı, katillerin çıkarına
göre hareket etmektedir.
Bundan sonrası daha da “ilginç”tir.
Savcının bu talebini mahkeme heyeti
19.04.2017 tarihli duruşmada hiçbir
ciddi delil/ifade olmaması gerekçesiyle red etmiştir. Mahkemenin savcının bu taleplerini kabul etmemesinin
ardından dava kritik bir aşamaya girmişken 9 Mayıs 2017 tarihli ve 3
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dencilerin anneleri, babaları, kardeşleri
ve eşleri söz alarak yaşadıklarını anlattılar.

Sayı: 54

Temmuz 2017 tarihli HSK kararları
ile duruşma savcısı ve mahkeme heyetinde değişiklikler yapılmıştır.
Heyet değişikliğinden sonraki duruşmada, yeni gelen savcı da mütalaa
vermek yerine önceki savcının talep
ettiği sabotaj ile ilgili olan dosyanın
getirilmesini istemiştir. Oysa bu talep
daha önce iki kez red edilmiştir. Değişen mahkeme heyeti de savcının
taleplerini yerine getirmiş, daha önce
iki kez reddedilmiş bir talebi kabul
ederek bitmesi gereken dosyayı bu
nedenle uzatmıştır.

Yürüyüş
18 Şubat
2018

Mağdurların, Katledilen
İşçilerin Avukatı Önce
Hedef Gösterildi, Sonra da
Gözaltına Alındı
“İlginç”likler bununla da sınırlı değildir elbette. Heyet değişikliğinden
sonra, yargılamanın gereksiz yere uzatılması, red edilen ara kararın yeniden
gündeme getirilmesi nedeniyle mağdur
ailelerin avukatları yeni atanan mahkeme üyelerini ve savcıyı HSK’ya şikayet etmiş, ara karardan dönülmesini
istemişlerdir. Savcı ve hakimlerin avukatlar tarafından şikayet edilmesinden
sonra 27 Ekim 2017 tarihinde İzmir’de
sekiz avukat hakkında gözaltı kararı
verilmiştir. Avukatların evleri basılmış,
6 avukat gözaltına alınmıştır.
Aynı dönemde 3 Kasım 2017 tarihinde Manisa’da bir mitingde konuşma
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse tüm duruşmalara katılarak
esas hakkında kapsamlı beyanlarda
bulunan ailelerin avukatı Av. Selçuk
Kozağaçlı’yı hedef göstermiştir. Bu
konuşmadan sadece beş gün sonra, 8
Kasım 2017 günü Av. Selçuk Kozağaçlı
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birdenbire gözaltına alınmış ve 13 Kasım 2017 günü tutuklanmıştır. Selçuk
Kozağaçlı’nın suçları arasında Soma
Davası’nı takip ediyor oluşu da yer
almaktadır.
Bu kadar ilginçlik tesadüf müdür?
Öncelikle şunu ifade edelim; bizim
açımızdan ilginç, şaşırtıcı hiçbir durum
yoktur ortada. Faşizmin yargısı karakterine uygun davranarak, yüzündeki
bağımsızlık ve tarafsızlık maskesini
indirmiştir yalnızca...
Bütün bunlar gösteriyor ki; önce
hakimlerin değiştirilmesi, hemen arkasından avukatların gözaltına alınması
ve Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklanması
tesadüf değildir. Tüm süreç bizzat
AKP tarafından yönetilmektedir. Bütün
bunlar karar aşamasına gelmiş bulunan
dava dosyasındaki katilleri aklamak,
sorumluların cezasız kalmasını sağlamak için yapılmıştır.
Halkı avukatsız bırakıp çaresizleştirmek, adalet mücadelesinden
vazgeçirmek istiyorlar. Baştan sona
kadar gerek avukatlar gerek halk
üzerinde uygulanan baskının nedeni
budur.

Son Duruşmada Neler Oldu
Yargılamanın 9 Ocak 2018 tarihinde
yapılan 66. celsesi mağdur ailelerinin
avukatlarının yaklaşık bir sene önce
kapsamlı olarak yapmış olduğu esas
hakkındaki beyanlar ile açıldı. Ailelerin
avukatları tarafından şirket üst yönetiminin ve üst düzey mühendislerin
maliyet odaklı kasıtlı ihmalleri, hangi
kasıtlı ihmaller sonucu kaç madencinin
hayatını kaybettiği, bu ihmallerden
kimlerin sorumlu olduğu sunumlarla
anlatıldı. 9 Ocak günü yapılan duruşmanın sonlarına doğru katledilmiş ma-

Oğlunu katliamda kaybeden bir
anne “Beni şimdi hakim savcı olarak
dinlemeyin. Bir evlat, bir kardeş olarak
dinleyin. Ben bunları söylemek istemezdim ama burada çok karışık işler
varmış, beni de insanlıktan çıkardılar.
Kendilerini savunmak için bu avukatlara o kadar para verdiler. O parayı
tedbirlere verseydiler ne ben burada
olurdum ne de onlar. Onların yediği
ekmeğin her lokmasında benim oğlumun hakkı var. Ben istiyorum ki benden
başka analar benim halime gelmesin.”
sözleri ile hissettiklerini dile getirdi.
Yine katliamda babasını kaybeden
bir kişi “Keşke bunların cezası hapis
değil de babamın çalıştığı koşullarda
bir yıl çalışsalardı. Benim babam kumanyasını üç kat sarıyordu, fareler
yemesin diye, siz hiç böyle bir çalışma
duydunuz mu?...” sözleri ile maden
işçilerinin ne şartlarda çalışmaya zorlandıklarından bahsetti ve sözlerini
adalet isteği ile tamamladı.
10 Ocak 2017 tarihinde devam
eden duruşma katliamda oğlunu kaybeden ve aynı zamanda kendisi de
maden mühendisi olan bir babanın ihmallere ilişkin kendi hazırladığı sunumu
ile başladı. Duruşma savcısı dosyayı
uzatmaya dönük eski talepleri yine
tekrarlandı.
Savcının talebi sonrasında sanık
beyanlarına geçildi. Sanıklar yargılamanın ilk aşamasından bu yana gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek
için yaptıkları savunmaları tekrar ettiler.
Mahkeme başkanının sorularına yanıt
vermediler.
Duruşma mahkemenin tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam
etmesi yönündeki kararı ile son buldu.
Duruşma çıkışında aileler avukat Selçuk
Kozağaçlı’nın tutuklanmasını protesto
etmek amacıyla “Selçuk Kozağaçlıya
Özgürlük” ve “Selçuk Kozağaçlı Serbest Bırakılsın” sloganları atarak her
zaman da yanında olduklarını dile getirdiler.
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
DEV-GENÇLİ HAREKETSİZ KALMAYAN,
HER ZAMAN İNİSİYATİF ALANDIR
Dev-Gençliler bizler tarihimiz boyunca her zorlu dönemde, en zorlu
mücadele döneminde inisiyatif alan
olduk. Faşizmin ve emperyalizmin
her saldırısında en önde yürüyen,
halkımıza yönelen saldırılara karşı
cüretle öne atılan bizlerdik. Ancak
inisiyatif almak sadece zor dönemlerde, fiziki şiddet anında görünmez.
“İnisiyatif:
1. Öncecilik, üstünlük.
2. Gerekli kararları almayı bilen
kişinin niteliği. İnisiyatifi ele almak
(veya geçirmek) önceliğe, üstünlüğe
sahip olmak. İnisiyatifini kullanmak
gerekli kararları öncelikle almak.”
(TDK Sözlüğü)
Şimdi bu süreçte inisiyatif almamız gereken bir yerdeyiz. Biz DEVGENÇLİLER yapacağız. Üstünlüğü
biz elimize alacağız. ‘Başka kimse
yok’ diye düşüneceğiz. Şimdi örgütlenme yapmalıyız. Şimdi liselileri
örgütlemeliyiz. Kavgayı hızla büyütmek ve faşizme karşı güç olabilmek için halkın en dinamik kesimi
olan gençliğin en militan özelliklerinin
göründüğü, en saf en temiz olan Liselileri örgütlemek bizim görevimizdir.
Şimdi inisiyatif almalıyız. Biz örgütleyeceğiz. Bizden başka kimse
yok diye düşünecek. Bu düşünce ile
sabırsızlıkla, coşku ve heyecanla atıl-

malıyız kavgaya. Acelemiz var. Çok
işimiz var. Vaktimiz yok. Bu durumda
programlı olmak zorundayız. Örgütlü
yaşamak durumundayız. Hedefli çalışmalıyız. İnsan örgütlemeliyiz. Hedef koyduğumuz liselere yoğunlaşmalıyız. Aklımız fikrimiz bu liselilere
nasıl ulaşırız, bugün hangi liseliyle
konuşuruz, kaç tane liseli var? Bunları
düşünmeli ve buna göre hareket etmeliyiz. Sonuç alıcı çalışmalıyız.
PLANLI, PROGRAMLI ÇALIŞMAYI VAZGEÇİLMEZ BİR İLKE
OLARAK BENİMSEYELİM. Hareketsiz, programsız kalmak ölümdür.
Kendiliğindencilik yavaş yavaş ölümü
getirir.
NE YAPACAĞIZ, NE ZAMAN
YAPACAĞIZ, NEREDE YAPACAĞIZ, NASIL YAPACAĞIZ, NE İLE
YAPACAĞIZ?
Her zaman bu sorulara verilecek
cevabımız olmalı. Sabah kalktığımızda ne yapacağımızı bilerek kalkmalıyız. O hafta yapacağımız işler
belirli olarak çalışmalıyız. Kiminle
görüşeceğiz, kimlerle eğitim yapacağız, hangi okula gidecek, orada
ne yapacağız bunları günlük olarak
değil bir program ile belirleyeceğiz.
Devrimciler kitlelerin umududur.
Birçok sorunla karşılaşabiliyoruz
ama devrimciler bütün zorluk ve engelleri aşarlar. Sihirle değil, mucize

Gençliğimiz Var Bizim…
Geleceği Kararlılıkla İnşaa Eden
Mücadelemizin yılmaz sürdürücüleri olan DevGenç’lilerin yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz şu
şekilde;

İstanbul-Dağevleri:
Dev-Genç’liler 11 Şubat’ta mahallede umudun sesi
Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Çalışma sırasında
da mahalleden bir aile ziyaret edildi ve gündem hakkında
bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmada 60 dergi halkımıza ulaştırıldı.

ile değil, olağanüstü yöntemlerle değil; yılmadan, yorulmadan programlı,
sistemli ve bilinçli bir çalışma ile.
Sonuç Olarak;
Hayata hükmetmek istiyorsak,
gelişmeleri denetlemek istiyorsak,
bilinçle her gün yeni mesafeler almak
istiyorsak, düşmanlarımızı yenmek,
kitleleri örgütlemek ve devrimi başarıya götürmek istiyorsak PROGRAMLI ÇALIŞMALIYIZ. EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPMALIYIZ.
KİTLE ÇALIŞMASI EŞİTTİR
İNSAN ÖRGÜTLEMEK, BUNU
UNUTMAMALIYIZ.

NASIL YAŞIYOR
NASIL DÜŞÜNÜYOR
NASIL ÇALIŞIYORUZ
Günü nasıl programlıyoruz?
Sabah saat kaçta kalkıyoruz?
Gazete okuyor muyuz?
Ülke ve dünyadaki gelişmeleri izliyor muyuz?
İşleri zamanında yapıyor muyuz?
Toplantılara, randevulara, davranış
tarzımıza, giyim kuşamımıza dikkat
ediyor muyuz?
Zamanı doğru kullanıyor muyuz?
Sözümüzü tutuyor muyuz?
Kendiliğindenci mi çalışıyoruz?
Programlı mı çalışıyoruz?
Toplantı yapıyor muyuz?
Eğitim çalışması yapıyor muyuz?

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

İstanbul-Kadıköy:
Dev-Genç’liler 7 Şubat’ta, hapishanelerde dayatılan
ve uygulanmak istenilen Tek Tip Elbise’ye karşı başlatılan
kampanya ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada
halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 100 adet
pullama yapıldı.

Samsun:
Karadeniz Dev-Genç’liler 12 Şubat’ta Samsun’da biraraya gelerek Özgür Tutsaklara mektup yazdı. “Tecridi
Kıralım Özgür Tutsaklara Mektup Gönderelim” çağrısı
yaparak biraraya gelen Dev-Genç’liler, mektupların yazılmasının ardından toplu olarak göndermiştir.

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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HALK MECLİSİ
ALTERNATİF OLMALIDIR
“Yüreğim bu kavganın içinde
Kazanacak halkım
Bütün halklar kazanacak
bir bir”
(Pablo Neruda)

Sayı: 54

Yürüyüş

Meclisler

18 Şubat
2018

Kazanacağız elbet. Bizden çalınan
her şeyi geri alacağız, yeni bir hayatı
biz kuracağız.
Ne zaman? Bugünden başlayarak. Adaletsizliğe teslim olmuyoruz,
zulme direniyoruz, birliğimizi koruyarak güçleniyoruz. Daha büyük başarılar için şimdiden küçük hedeflerle
başlıyoruz. Halkın sorunlarını çözmenin, halkın ihtiyaçlarını karşılamanın yeni yollarını, yeni alternatiflerini geliştirmeliyiz.
Halk Meclisleri bu alanda yol
açan, yol yapan olmalıdır.
Sloganlarımızdan birinin “Halk
çaresiz değildir” olması boşuna değildir. Bilimsel, tarihsel bir anlamı
vardır. Halk çaresiz olmadı hiç. Halklar, büyük sorunlara yaratıcı çözümler bulmuştur. Örneğin Haziran
ayaklanmasında, halkın direnme hakkını yok etmek için binlerce gaz
bombası atılmıştır. Halk talcid, sirke,
süt gibi yöntemlerle gazın etkisini
kırarak direnişi sürdürmüştür. Onlarca
gaz bombası bir noktadan sonra işlevsizleşmiştir.
Kışa hazırlık yapmak için yazın
çok bulunan ve daha ucuz olan sebze
ve meyveleri kurutup kışa hazırlık
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yapmak, halkın tarihsel çözümlerinden biridir. Kış soğuğuna karşı yünü
keşfetmiş, yünlü yataklar ve yorganlar
yapmışlardır.
Halk karşılaştığı her sorunda ihtiyaçlarını, ellerindeki imkanlarla
karşılamış, sorunları eldekileri yaratıcı
biçimde kullanarak çözmüştür. Doğayı incelemiş, gözlem yapmış, denemeler gerçekleştirmiş, bildiklerini
başkasına öğretmiştir. Halk, en geniş
birlikteliktir, halk, en büyük paylaşma ve dayanışma demektir; birinin aklına gelmeyen diğeri tarafından görülebilir, birinin çözemediğini
bir başkası çözebilir.
Çaresiz olmamanın nedeni birlikte
hareket ediyor oluşumuzdan gelir.
Kimse sorunlarla tek başına mücadele
edemez, ancak birlikte olabilirsek
güçlü oluruz. Halkımız boş yere “birlik olmalıyız, birlikten kuvvet doğar”
demez. Ve evet en zor anlarda birlik
halindeyizdir. Yıkımlarda, saldırılarda,
sellerde, katliamlarda bir anda yanyana buluşuveririz.

Temel İhtiyaçlarımızı
Karşılayacak Alternatifler
Oluşturmak İçin Küçük
Adımlarla Başlayalım
Dertlerimize deva olmak için ideal
yöntemler, büyük çözümler aramamıza gerek yoktur. Elimizdekilerle
ne yapabiliriz diye düşünüp küçük
adımlarla başlayabiliriz.

 Halk Meclisleri, ısrarlı, sabırlı, kararlı ve gerektiğinde dişe diş bir mücadeleyle pekçok sorunun çözümünü, yerel yönetimlere, iktidara dayatabileceği gibi,
kimi sorunlarda hiçbir iktidar gücüne gerek kalmadan, sadece halkın kendi örgütlülüğüyle, yardımcılaşma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesiyle, halkın
gücünü, olanaklarını birleştirmesiyle çözüme ulaşabilir.

Temel ihtiyaçlarımız nelerdir:
Geçim, eğitim, sağlık, iş, ev, üretim, ulaşım, kültürel faaliyet, çocuk
yetiştirme gibi ihtiyaç söz konusudur.
Bunlar temel ihtiyaçlarımızdır. Temel
ihtiyaçları karşılayamamak, insanları
çıkmaza, bunalıma sokuyor. Halk
sadece günlük yaşamsal ihtiyaçlarını
karşılamak için iş ve ev arasında sıkışıp kalıyor. Halk Meclisleri, tüm
bu ihtiyaçlar için alternatifler üretebilir.
Her işte olduğu gibi bu işte de
öncelikle komite ve giderek komiteler
kurmalıyız. Komiteler, yukarıdaki
ihtiyaçlara göre, sorun ne, imkanlarımız ne, nasıl ve ne kadar çözebiliriz, bunu belirler. İmkanlar çerçevesinde ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı planlar.
EĞİTİM sorunu mu var? Hiç
okuma yazma bilmeyenlerin eğitim
sorunu olabilir... Çocuklara ek ders
verilmesi sorunu olabilir... Yetişkinlere
bilgisayar eğitimi verilebilir, dil eğitimi verilebilir... İhtiyaca göre bunlar
çeşitlenebilir.
Eğitim ihtiyacı olan kişileri ve
eğitim verecek kişileri tespit etmemiz
gerekir. Uygun bir evin odası veya
bir dernek binası da sınıfımız olur.
Düğün salonu ya da köy derneği binası da olabilir. Düğün salonları
sabah saatlerinde boştur, halkını seven
bir düğün salonu sahibi memnuniyetle
işyerini bize açabilir. Bazı evlerimizin
çatısı boştur. Orası sınıf haline geti-

Atasözü:
Rüzgar esmeyince
dal kımıldamaz.
Anlamı:
Meydana gelmiş hiçbir olay sebepsiz değildir. Her olayın bir nedeni
ya da her durumun ortaya çıkmasına
yol açan bir etken vardır.

UMUDUMUZUN TEMSİLCİSİ MUSA AŞOĞLU

rilebilir... vs. Kısacası, eğitim yeri
sorununu çok çeşitli yöntemlerle çözebiliriz.

adımdan başlayarak her mahallede
bir eğitim birimi, sınıfı oluşturabilirler.

Gönüllü öğretmenler, dil bilen
arkadaşlarımız, akrabalarımız, aile
çevremizdeki birçok kişi değişik
konularda eğitim verebilir. Kimi ilk
derece okullardaki öğrenciler için
eğitim verebilir, diğeri üniversite
sınav hazırlıkları için eğitim verebilir.
Halk meclisinin yapacağı tek şey,
eğitime ihtiyacı olan ile eğitim verebilecek olanları biraraya getirmektir.
Bu ilk adımdır, Halk Meclisleri, bu

SAĞLIK alanında alternatif
oluşturamaz mıyız? Koşullarını yaratarak mütevazi sağlık kabinleri
oluşturabiliriz. İçinde temel sağlık
malzemelerinin bulunduğu küçük bir
kabin ile başlayabiliriz. Gönüllü
sağlık memuru, doktor, hemşire arkadaşlarımız burada halkın temel
sağlık ihtiyaçlarını gidermeye, sorularına cevap vermeye çalışırlar.
Haftanın bir günü, birkaç saati ile
başlayabiliriz.
Yürümek bir adımla başlar. Sadece
tansiyon ölçme ile bile başlanabilir;
iğne yapma, diş taraması, pansuman
yapma gibi ihtiyaçları mı giderebileceğiz? Bunlarla başlarız... Gönüllü
doktor arkadaşımız bir gün mü geliyor
ya da günün birkaç saatinde mi geliyor? O kadarla başlarız. Halk Meclisleri, halkın doktorlarını halkla buluşturmuş, halk için doktorluk yapılmasını sağlamış olurlar.
Çevremizde hiç doktor yoksa,
mahallemizdeki doktorlar, hastaneler
ile konuşup halk için doktorluk yapmalarını isteyebiliriz. Haftanın birkaç
saatini bize verecek halk çocukları
çıkacaktır.

Halk dediğimizde
aklımıza gelmesi gereken
büyük bir deniz, büyük bir
zenginliktir. Halkın kendi
kendini yönetebilmek için
ihtiyaç duyacağı bütün
yetenekler, bütün beceriler,
bütün bilgi ve tecrübeler,
inançlı, fedakar, halkını
düşünen, kararlı insanlar
yine bu halkın bağrında
mevcuttur. Halk üretendir,
değerler yaratan ve
güzelleştirendir. Kendi
kendini yönetebilmesinin
önünde kabul edilebilir hiçbir
engel yoktur. Tek engel bu
düzendir.

ÜRETİM mi yapmak istiyoruz? Mahalle içerisinde mutlaka küçük büyük boş arsalar vardır. Boş
bir damımız vardır. Temel bazı ihti-

- Bir yerden başlamazsak hiçbir şey yapamayız.
- Her sorun için bir
çözüm, her ihtiyaç için
bir yol bulabiliriz.
Sayı: 54

yaçların üretimini sağlayabiliriz. Halk
bahçeleri kurabiliriz. Mantarın besin
değeri yüksektir. Mantar üretiminin
nasıl yapılacağını öğretecek halkın
mühendisleri vardır. Mahallelerimizde
yapacağımız bu tür çalışmalarda bize
yardım edeceklerdir.
ÇOCUKLAR için mahallede oyun
oynayabilecekleri bir yer sorunu mu
var? Uygun bir boş alanı temizleyip,
çevre güvenliğini alıp parka dönüştürebiliriz.
Başka ihtiyaçlar da vardır. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek için nereden başlayabiliyorsak oradan başlayabiliriz.
Damlaya damlaya göl olur. Bir
tuğla üzerine tuğla eklediğimizde bir
süre sonra duvar yükselmeye başlar.
Bir yerden başlamazsak hiçbir şey
yapamayız.
O halde, çaresiz değiliz. Çözümsüz değiliz. Alternatifsiz değiliz. Her
sorun için bir çözüm, her ihtiyaç
için bir yol bulabiliriz.
Bunun için bir başlangıç yapmamız, küçük, mütevazi adımlarla ilerlemeye başlamamız gerekiyor.

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!

Yürüyüş
18 Şubat
2018
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pankart
Ke Adale
11 yazılama
FAŞİST
450 pullama

AKP'NİN

Gazi:
1000 kuşlama
6 yazılama
- Ayrıca Karayolları’nda yazılamalar

TUTUKLAMA
TERÖRÜNE KARŞI

SÜRÜYOR
Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

Kuruçeşme Kıraç
Halk Cepheliler 28 Ocak’ta mahallede yaptıkları kitle çalışmasında
ilk olarak 10 adet Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdı. Sonrasında, faşizme
ve tutuklamalara karşı başlatılan
kampanya çalışmaları kapsamında
50 adet pullama ve bildiri halka
ulaştırılarak AKP faşizmi halka teşhir
edildi.

Çayan Mahallesinde
Pullama Çalışması
10 Şubat günü saat 19.00-20.00
arası TAYAD’lı Aileler ve Halk
Cepheliler Çayan Mahallesinde
“Tek tip Elbise” ve “Halkız Biz
Faşizmi Yeneceğiz” kampanyası
dahilinde 200 adet pullama yaptılar.
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Alibeyköy;
2 pankart

Bahçelievler;
2 yazılama
2 pankart

İkitelli;
3 pankart
20 duvar yazılaması

Bağcılar;

KAMPANYA
Cephe burada, halk burada. Onlarca Tutuklamalara Rağmen Halk
Cephesi Durmadı, Aksine Mücadelesini Büyütmeye, Zorlu Süreçlerde
Yeni Direnişler Yaratmaya, Halk
İçin Adalet Mücadelesini Sürdürmeye Devam Ediyor…
Halk Cephelilerin yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz aşağıdadır:

150 pullama

Çayan Mahallesi:

3 yazılama

200 pullama
45 afiş
1000 adet kuşlama
2000 bildiri

Kuruçeşme Kıraç

Okmeydanı;

Taşdelen Ve Alemdağ

600 bildiri

60 adet Pullama

50 adet pullama
50 adet bildiri

Cephe Burada
Halk Burada!
*

Çayan’da Bildiri
Dağıtımı
10 Şubat cumartesi günü
Çayan ve Güzeltepe mahallesinde “Halkız Biz Faşizmi
Yeneceğiz” bildirileri dağıtıldı, kapı çalışması yapıldı.
*
Aynı gün akşam, 200 adet
pullama yapıldı.
Ayrıca, 11 Şubat’ta Nurtepe’de yapılan çalışmada,
baskılar, gözaltılara ve tutuklamalara rağmen Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
*

Armutlu Halk Cephesi Tutuklama Terörüne Karşı Yazılama-

lar
09.02.2018 Tarihinde Armutlu
Halk Cepheliler AKP Faşizminin
keyfi tutuklama terörüyle tutuklanan Halk Meclisi çalışanları ve
Halk Cepheli “Dehman Göçer” ile
ilgili yazılama yaptılar.
Yapılan yazılamalarda “Dehman Göçer Serbest Bırakılsın –
Armutlu Halk Cephesi” Ve “Hasan
Öztürk, Cemal Şahin, Haydar Yıldırım, Ali Yücel Serbest Bırakılsın-Halk Meclisi” sloganları halkın
matbaası duvarlara nakşedildi.
Armutlu Halk Cephesi

İzmir Halk Cephesi
Tutuklamalara ve TTE’ye
Karşı Açıklama
Halkımız!
Faşizm, eylül ayından beri Halk
Cephesi’ne yönelik sürdürdüğü
saldırılara devam ediyor. AKP faşizmi; Halkın avukatlarını, Grup
Yorum üyelerini, direnen ve işini
isteyen memurları, parasız eğitim
isteyen, binaları yıkılan ve yakılan
Dev-Gençlileri, tutsak çocuklarını
sahiplenen, hapishaneler önünde
işkence gören TAYADlılar’ı, patron
sendikacılığına karşı mücadele
eden DİHliler’i, halkı ve devrimcilik yapan halk çocuklarını gözaltılarla, tutuklamalarla sindirmeye
ve bitirmeye çalışıyor. AKP faşizmi
OHAL adı altında yayınladığı
KHK’larla tüm halkı teslim almaya
çalışıyor. Fakat ne Katil AKP ve
Soysuz Bakanı’nın açıklamaları
ne de yapılan işkenceler, gözaltılar,

tutuklamalar bizi yıldıramayacak, bitiremeyecek.
Bizler her gün
alanlarda, Yüksel’de,
Konak’ta, mahallelerde, üniversitelerde direnmeye ve mücadele
etmeye devam edeceğiz. Bizler 100ler değil
milyonlarız, faşizmin
aşağılıkça saldırıları
karşısında duran ve
direnen 80 milyon halkız. Çünkü bizim köklerimiz Pir
Sultan’dan, Bedreddin’den, Köroğlu’ndan, Mahirler’den, Sabolar’dan; onların kararlılığı, inancı
ve cesaretinden geliyor. Bizler bu
halkın evlatları olarak hiçbir zaman faşizme boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Tarihsel haklılığımız,
meşruluğumuz ve halkımızdan aldığımız güçle mücadelemizi büyütmeye ve faşizmin korkulu rüyası
olmaya devam edeceğiz.
Son olarak diyoruz ki, faşizmin
devrimciler üzerindeki tutuklama
terörüne ve bununla yetinmeyip
hapishanelerde Tek Tip Elbise dayatmasına karşı ne tutsaklarımıza
ne de onların tutsak avukatlarına
hiçbir güç TTE giydiremedi, giydiremeyecek. Faşizmin bu dayatmasına Karşı Bizler Tek Tipleşmeyeceğiz. Faşizmi Yeneceğiz. Biz
Kazanacağız; Çünkü Biz Halkız,
Haklıyız, Kazanacağız!
Keyfi Tutuklamalara Son!
Devrimci Tutsaklara Özgürlük!
10 Şubat 2018
İzmir Halk Cephesi

Tutsaklara Mektup
Gönderelim
12 Şubat günü Samsun ilinde
Dev-Gençliler’le biraraya gelinmiş,
toplu şekilde mektup yazılmış, ardından toplu şekilde mektuplar
özgür tutsaklara gönderilmiştir.

İkitelli’de Pankart Ve
Yazılamalar
Halk Cepheliler 10 Şubat’ta Beşkat bölgesinde Tek Tip Elbise kararını
teşhir eden pankart astı. Ayrıca mahallenin birçok yerine “Suçlu Değil
Devrimciyiz, Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!” yazılaması yaptı. Konuyla ilgili kısaca açıklama yapan
Halk Cephesi şu sözlere değindi;
“Tek tip dayatmasına karşı tarihimiz
var bizim. Bizler suçlu değiliz devrimciyiz. Asıl suçlu emperyalizm ve
işbirlikçileridir. Bugünkü iktidar başta
olmak üzere düzen partileridir! Bizler
devrimciyiz, bizler onurlu ve şerefli
insanlarız! Tek tipe karşı hücrelerde
ve sokaklarda direnişimiz sürecek.”
*

İkitelli’de Yazılama

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

Yozlaşmaya karşı bayrağımız
Kemal Delen için İkitelli’de Halk
Cephesi yazılamalar yaptı
Kemal Delen Ölümsüzdür!
*

Hatay:

Taşdelen Ve Alemdağ’da
Cephelilerden Pullama
Çalışması
Halk Cepheliler 9 Şubat’ta, Halk
Cephesi’nin ve TAYAD’ın süreç ile
ilgili başlattıkları kampanyaların bildirilerinden 60 adet halka ulaştırdı.

Karadeniz Dev-Genç:
Tecridi Kıralım Özgür
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Halk Cepheliler 5 Şubat’ta, Samandağ Merkez,
Tekebaşı Mahallesi’nde ve
Antakya Defne, Armutlu,
Uğur Mumcu Meydanı ve
Antakya Köprübaşı’nda
umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada 61 dergi halka ulaştırıldı.
***

Biz Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz…
Bize Giydirmeye
Kalkanlara Kefen
Giydireceğiz!
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı başlatılan kampanya dahilinde yapılan eylemler, çalışmalar ve açıklamalardan derlediklerimiz
şu şekildedir;

Ankara:
Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

TAYAD’lı Aileler Tek Tip
Elbise ile ilgili 9 haftadır
her Cumartesi Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması
yapıyor. Bu hafta 10 Şubat’ta
yapılmak istenen açıklamaya
işkenceci polisler saldırdı.
Önlükleri çıkarmalarını ve
yürütmeyeceklerini söyleyen
polislere karşılık “Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz!” yazılı
önlükleriyle yürümek isteyen
ve slogan atan ailelere polis
saldırarak, üzerlerindeki önlükleri parçaladıktan sonra,
işkence yaparak gözaltına
aldı. Bununla ilgili TAYAD’lı
Aileler “İşkencelerinizle bizi
teslim alamayacaksınız! İçeride evlatlarımız dışarıda biz
direneceğiz, teslim olmayacağız! Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!” diyerek eylemi iradi olarak sonlandırdı.

İstanbul:
TAYAD’lı Aileler 10 Şubat’ta Taksim Galatasaray
Meydanı’nda her hafta dü-
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zenlediği basın açıklamasını
bu hafta ‘hasta tutsaklar’ için
yaptı. Açıklamada; Grup Yorum üyeleri Dilan Poyraz ve
Dilan Ekin’in tedavi haklarının engellendiği, son 6 ay
içerisinde 8 hasta tutsağın
tedavilerinin engellenmesinden kaynaklı yaşamlarını yitirdiği vurgulandı. Son olarak
hasta tutsaklara özgürlük talep edilerek sloganlarla basın
açıklaması bitirildi.

Çayan:
TAYAD’lı Aileler 9, 10
Şubat’ta, Yüzyıl Üniversitesi,
Cevizlibağ, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Maltepe Sanayi
ve Esenler’de, “Tek Tip Elbise” ve “Halkız Biz Faşizmi
Yeneceğiz” kampanyaları dahilinde 450 adet pullama
yaptı.

Hatay:
Halk Cepheliler 6, 7 Şubat’ta Defne Gümüşgöze
Mahallesi’nde Tek Tip Elbise’ye karşı yapılan kampanya ile ilgili çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada 6 adet
“Tek Tip Elbise Kefendir
Giymedik Giymeyeceğiz!
Suçlu Değil Devrimciyiz Tek
Tip Elbise Giymeyeceğiz!”
yazılı ozalitler asarak faşizm
ve TTE kararı teşhir edildi.

İzmir:
İstanbul ve İzmir’den TAYAD’lı Aileler 10 Şubat’ta
öğle yemeğinde biraraya geldi. Yemekte TAYAD’lı Aileler tutsak evlatlarına dayatılmak istenen Tek Tip Elbise işkencesine karşı evlatlarının yanında olacağının
vurgusunu yaptı.

İKİTELLİ
TUTSAKLARINI
SAHİPLENDİ
İkitelli’de Halk Cepheliler, İkitelli’nin Yiğit Devrimci Tutsakları
İçin Yazılamalar Yaptı
10 Şubat Cumartesi akşamı
İkitelli’nin merkezi bölgelerine
devrimci tutsakları sahiplenen,
Halk Cephesi imzalı yazılamalar
yapıldı.
Halk Cepheliler, haksız ve
hukuksuz yere tutuklanan ve
gözaltında işkence gören yoldaşlarının isimlerini halkın matbaası duvarlara nakşettiler.

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018
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Özgür Tutsaklardan

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

7 Ocak tarihli 48. sayımızda
Tutsak Şerif Turunç'un Silivri'de
uğradıkları saldırıları anlatan mektubunu yayınlamıştık. Bu saldırıda
Hasan Farsak ve Umut Gündüz
de saldırıya uğramıştı. Aynı sayımızda Hasan Farsak'tan gelen mektubu da yayınlamıştık. Umut Gündüz’den uğradıkları bir başka saldırıyı anlattığı mektubu da sizinle
paylaşıyoruz. Tutsaklarımız her
gün, her dakika saldırı altında düşüncelerini ve onurlarını korumak
için direniyorlar, bedel ödüyorlar.
Bizler de onları mektupsuz bırakmayalım:
“Sevgili avukatım merhaba;
Geçtiğimiz günler 19-22 Aralık'ın
yıl dönümüydü. Öncelikle kahraman
122 canımızın sıcaklığıyla sevgi ve
selamlarımızı gönderiyorum.
Size 22 Aralık günü yaşadığımız
işkenceyi anlatmak istiyorum.
Hapishane OHAL bahanesiyle;
canımızla, kanımızla ve nice bedellerle kazandığımız haklarımızı gasp
etmeye çalışıyor. Sohbetten görüşe,
dergiden kıyafete birçok hakkımız
engelleniyor. Bu sebepten de 1,5
yılı aşkındır "Genel Direnişimiz"
devam ediyor. İdare bu engellemeleri
"yazı geldi","kanun çıktı" gibi bahanelerle kılıfına uydurarak özgür
tutsaklara karşı bir politika ve dönem
dönem saldırı halinde kullanıyor.
Son olarak da zaten sınırlı olan kitaplarımızı ve hakkımızı (10 kitap
sınırı var) gasp etmek oldu. Buna
göre içeri alınan karikatür, kültürsanat, bilim dergileri de kitap sınırına
dahil olacakmış. Yani böylece hali
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hazırdaki sınırı iyice geri çekmiş
oluyorlar. Bunun dışında bir de
mektuplarımız üzerindeki sansür
ve engelleme kararları hat safhaya
ulaşmış durumda. Öyle ki 10 mektubun 9'u sansürlenip, engellenir
durumda. 5 ay sonra verilen, kaybedilen mektuplarımız var.
Bizler de meşru ve doğal bir
hak olarak bu keyfiliği, hukuksuzluğu protesto etmek amacıyla
22 Aralık günü kapıları dövme eylemi
yaptık. 10 dakika boyunca hücre ve
havalandırma kapılarını dövecektik.
Ancak son dakikalara doğru dövdüğüm havalandırma kapısından
içeri 15-20 gardiyan girerek, tehditlerle bir-iki saniye içinde karga tulumba, kameraların görmediği hücre
içerisine fırlattılar. İçeride ayrıca
hücre arkadaşlarım olan Şerif Turunç
ve Hasan Farsak vardı.
İçeri fırlatıldıktan sonra, daha
sonra hücre arkadaşlarımı görmeden
sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan
kontrolsüz bir şekilde tekme ve yumruklar ile vurmaya başladılar. Bu
esnada ellerimi arkadan plastik kelepçe ile bağlayıp (kırılmasına ramak
kalmıştı) bir yandan tehditler savuruyor, bir yandan da kafamıza ve
belimize basıp kafamızı, kasıklarımızı
ve kaburgalarımızı tekmeliyorlardı.
O arada ayakkabılarımın çıkarılıp,
ayaklarımın havaya kaldırıldığını
fark ettim. Hemen ardından önce
jop sandığım, sonra kırılınca ve parçalarını bulunca çekpas sopamız olduğunu anladığım cisim ile en az
10-15 defa "falaka" diye tabir edilen
işkence uygulandı. Ta ki ayaklarımızda kırılıncaya kadar. Sonrasında,
önce kolumu ve burnumu kırma tehditleriyle sürükleyip, belli bir noktadan sonra yorulduklarında karga
tulumba koşturarak "süngerli oda"
diye tabir edilen işkence odasına
götürüldük. Götürüldüğüm esnada
yine kameraların görmediği merdivenlerde kafama ve bacaklarıma tekme darbeleri aldım. Süngerli hücreye
doğru zorla götürülürken, yan süngerli odanın kapısının önünde Fatih
Özgür Aydın'ın ayakkabılarını gördüm.

Süngerli hücreye ters plastik kelepçeli bir şekilde atıldıktan sonra
hemen ardından Hasan Farsak getirildi. İşkenceden vücudumuz uyuşmuş, ayaklarımızın ağrısından yere
basamıyorduk. Daha sonra Şerif Turunç'un da, Fatih Özgür Aydın'ın
yanına getirildiğini fark ettik. Yoğun
bir şekilde öksürüyor ve kusma sesleri geliyordu. Bu şekilde 10-15 dakika bekletildikten sonra hiçbir şey
olmamış gibi, gayet kibar ve nazik
bir şekilde süngerliden çıkarılıp
kendi hücrelerimize getirildik. Getirildiğimiz esnada koridorda bulunan
2 tane 2. müdüre işkencelerin ve falakaların sorumluları olduklarını söyledik. Bir tanesi kabul eder nitelikte
sözlü olarak bize sataşıyordu. Geldikten sonra Şerif abinin hastaneye
kaldırıldığını öğrendik. Ayrıca yerde
ayaklarımızda kırılan sopa parçalarını
ve birkaç damla kan gördük. Sopamızı da çalmışlar.
Sol gözümün kapağında ufak
morluk, kafamda şişlikler, sol kaval
kemiğimde ağrı, ayaklarımda ağrı
ve sertleşme ayrıca vücudumuzun
çeşitli yerlerinde ezik, morluk ve
şişlikler oluştu. Gardiyanları çağırıp
darp raporu almak için revire çıkmak
istediğimizi söyledik fakat hukuksuzca çıkarmadılar.
Sevgili avukatım bu saldırılar ne
ilk, ne de son olmuştur, olacaktır.
Fakat bizler özgür tutsaklar olarak
canımızla, kanımızla kazandığımız
haklarımızı sonuna kadar koruyacak,
122'lerimizin öğrencisi olmanın layığını yerine getirmeye çalışacağız,
onurla-inatla...
Sizin de hukuki anlamda gerekenleri yapacağınızı umuyorum.
Saldırılarla ilgili aileme bilgi verme imkanınız olursa iyi olur. Onlar
da savcılığa gidip şikayette bulunabilir.
Tekrardan sevgi ve selmalarımızı
gönderiyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.
Umut Gündüz ALTUN
25.12.2017
Silivri 9 No'lu Hapishanesi
Silivri 9 Nolu hapishanesinde
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SÜRGÜN-SEVKLER DEVLETİN ACİZLİĞİDİR
tutsak bulunan ... kişi 22-23 Ocak
2018 tarihleri arasında değişik hapishanelere sürgün edildiler. Sürgün
sevk devletin acizliğinin sonucu olarak uygulamaya çalıştığı bir politikadır. Devrimci tutsakların birliği
bozmak, örgütlülüğü dağıtmak, moral
değerleri etkilemek, yalnızlaştırmaktecrit etmek, devletin uygulamak
istediği politikaları daha rahat uygulayabilmek için başvurdukları bir
yöntemdir.
Son birkaç yıl içerisinde hapishanelerde AKP'nin en çok başvurduğu yöntemlerden bir tanesi sürgün
sevk politikası.
Özellikle Silivri hapishanesinde
bulunan özgür tutsakların sayısının
artması, hakları için direnişlerin örgütlenmesi nedeniyle hapishane idaresi direniş karşısında çaresizleşiyor
ve devrimci tutsakları değişik hapishanelere sürgün ediyor.
Çünkü Silivri hapishanesi, "ünlü"
birçok kişinin tutulduğu, ıslah ve
pişman ettirmeye dönük olarak politikaların yaşama geçirildiği bir
hapishanedir. Özgür tutsaklar devletin
bu politikalarını direnişleri ile işlevsizleştirmeye başladıkları anda
sürgün edilmektedirler.
22-23 Ocak tarihlerinde yaşanan
sürgün sevkin de sebebi budur.

uyguladı.
ÖZGÜR TUTSAKLAR ARALIK AYINDA DİRENİŞE BAŞLAMIŞLARDI
AKP’nin OHAL bahanesiyle
özellikle son dört aydır uyguladığı
tutuklama teröründen sonra, tek tip
kıyafetin de getirilmesiyle birlikte
hapisanelerdeki devrimci tutsaklar
direniş başlattılar.
Aralık ayı ortalarından itibaren
Silivri kapalı hapisanesindeki tutsakların direnişi, mektup yasaklarına,
mektuplara uygulanan sansüre, tedavi
haklarının gasp edilmesine ve tek
tip kıyafete karşı başlamıştı.
Direniş kapsamında iki hafta boyunca kapı dövme eylemlerini en
üst boyuta taşıyarak iki hafta içerisinde on hücre kapısı kırdılar. Havalandırma kapıları kapatılırken kendiliklerinden hücrelere girmeyi kabul
etmeyerek direnişle hücrelerine zorla
alınıyorlardı.
Akşam sayımlarında ise hücrelerinden dışarı koridora doğru çıkıyorlar. Böyle idare onları hücreye
geri almaya çalışıyordu...
19 Aralık günü hapishane idaresi
direnişi hazmedemeyerek Umut Gündüz Altun, Hasan Farsak, Şerif Turunç ve Mehmet Tuncay’a falaka
ve kaba dayak yöntemiyle işkence

Bunun üzerine devrimci tutsaklar,
yapılan işkencelere ve tek tip kıyafete
karşı bir hafta süren bir açlık grevi
yaptılar. Direnişin meyvelerini verdi
ve kazanımlar elde etti tutsaklar.
Mektup yasakları ve uygulanan sansür kaldırıldı. Tutsaklar tedavi haklarını da kazandılar.
Tutsaklar, bu kazanımların yetersiz olduğunu ve haklarını kazanıncaya kadar, direnişlerini sürdürme
kararında olduklarını bildiriyorlardı.
Dergi ve kitap haklarını geri almak
ve tek tip elbiseye karşı direniş
devam ederken sürgün edildiler.
Özgür tutsakların tümü, F tipi
hapishanelerine sürgün edildi. F tipi
hapishaneler tecrit hapishaneleridir.
Ancak özgür tutsakların yarattığı
gelenek nedeniyle belli hakların kazanıldığı, siyasi tutsaklığın tanındığı,
devrimciler lehine statülerin yaratıldığı hapishanelerdir.

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

Özgür tutsaklar gittikleri her hapishaneye direnişi taşıyor ve haklarını
kolay kolay teslim etmeyeceklerini
ilan ediyorlar. Bütün saldırılara rağmen bütün hapishanelerde direniş
devam ediyor...

İşimizi, Ekmeğimizi İstiyoruz… Alacağız!
İzmir Halk Cephesi 9 Şubat’ta, açlık grevlerinin 89.
gününde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçisi Mahir
Kılıç ve direnişte olan diğer işçileri ziyaret etti. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, kadro ve muvazaa davası açtıkları
için yaklaşık 250 işçiyi ‘performans düşüklüğü’ ve çeşitli
sebeplerle haksız bir şekilde işten çıkardı. Direnişçi
işçiler; işten atılan 250 işçiden sadece 7 işçinin ‘İşimizi,
Ekmeğimizi İstiyoruz’ talebiyle direnişe başladıklarını,
bugüne kadar çeşitli yollarla işlerine geri dönme taleplerini
ilettiklerini; fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin buna
tamamen sessiz kaldığını anlattılar. Ayrıca zaferi kazanmanın tek yolunun direniş olduğunun vurgusu yapılarak
sonuna kadar direneceklerini söyleyerek, kendilerinin
bu yönde desteklenmesini istediler.

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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EMPERYALİZME DE FAŞİZME DE CEVABIMIZ:
SANATTA VE KAVGADA UFKUMUZA YÜRÜYORUZ
Türküler bazen bir ölüyü diriltir, bazen karanlığı aydınlatır. Zaferin sadece bir adım kadar uzakta olduğunu
anlatır. Bir rüzgar gibidir, görünmez ama duyulur ve
hisedilir. Uzun cümleleri gereksiz kılar, kendini birkaç
kelime ile kavratır. Öyle bir kavratır ki, arkasında izler
bırakır. Arkasından fırtınalar kopartır. Ulaştığı yerlerde
depremler olur, durgun sular dalgalanır, sönmekte olan
ateşleri alevler alır. Bir sağıra kulak olur, köre göz olur,
dilsize dil olur. Bir türkü ne kadar güçlüdür diye sorarsan,
cevabı basittir. İsterse dağları yerinden oynatır, ölü
toprağa can verir.
Grup Yorum bu yüzden umudumuzdur, soframızdaki
ekmeğimizdir, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz suyumuzdur. 33 yıldır öfkemizin gıdasıdır. Bizi her türküsüyle
zafere bir adım daha yaklaştıran coşkumuzdur. Yaşadığımız acıları umuda çeviren, sosyalizme olan inancımızı
besleyen, solmuş çiçekleri yeşerten, ekmek adalet ve
özgürlük mücadelemizin kalesidir.

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018
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Grup Yorum Halkın Kavgasıdır.
Halkın Tarihidir
Bundan 3 yıl önce Avrupa’da, Alman emperyalizminin
öncülüğünde Grup Yorum üyelerine şengen vize yasağı
getirildi, yeni bir savaş açıldı. Alman emperyalizmi
Grup Yorum'dan, kavganın sesinden korkuyor. Neden?
Çünkü Alman emperyalizminin Türkiye’yle çok
ciddi çıkar ilişkileri var ve bu yüzden bundan 3 yıl önce
faşist AKP iktidarı ile masaya oturuldu ve bir anlaşma
yapıldı. Bu anlaşmada Türkiye’de milyonların öfkesini
birleştiren Grup Yorum'la ilgili olan korkularını paylaştılar
ve elle tutulacak hiçbir nedenleri olmadan şengen vize
yasağı koydular. Grup Yorum o yıllarda Almanya’da
her yıl sayısı yükselen, Türkiye halklarını birleştiren ve
halklara birleşirsek "hiçbir güç bizi durduramaz" mesajları
veren konserler gerçekleştirdi. Alman emperyalizminin
temel politikalarından biri olan ırkçılığa karşı "IRKÇI-

LIĞA KARŞI TEK SES
TEK YÜREK" konserToplam 5300 kişiye; yasakleri düzenleyen Grup lara teslim olmayacağımızı,
Yorum halkları örgütlütutuklamalarla bitirilemeyeyor ve ırkçılığa karşı
ğimizi anlattık. Mart sonuna
mücadeleye çağırıyordu.
kadar 20 bin insanımıza kamBununla birlikte çok
panyamızı duyurmayı hedefciddi bir yozlaşma içinde
olan Almanya’da yaşa- liyoruz. 20 bin insanımızın
yan Türkiyeli halklara ayak sesleri yükselecek, yük"HALK MECLİSLE- selecek ve merkezi konserde
RİNDE ÖRGÜTLENE- birleşecek. Emperyalizmi sağır
LİM VE SORUNLA- edecek güçte atılacak sloganRIMIZI BİRLİKTE lar. Emperyalizmi ürkütecek
ÇÖZELİM" mesajla- bir kinle okunacak türküler.
rıyla emperyalizme
Sazın her teli zalime öfke bimeydan okuyordu
leyecek. Davula her vuruş diGrup Yorum. Bunun
rencimizin sesi olacak.
bilincindeydi Alman
emperyalizmi ve korkuları her geçen konserde büyüyordu. O yılki
merkezi konsere gelen Grup Yorum üyeleri hukuksuzca
havaalanında tutulup geri gönderildi. Bu şekilde Grup
Yorum Avrupa’da bitecekti. En azından umdukları
buydu. Ama yanıldılar, çünkü Grup Yorum'un halk olduğunu unuttular. Yanılttık onları. Avrupa’ da biraraya
gelen Grup Yorum severler hemen yeni GRUP YORUM
oldular ve EMPERYALİZME Grup Yorum’un bir yaşam
biçimi, bir düşünce tarzı, bir sanat anlayışı olduğunu ve
bu çizginin bayrağı elden ele ilettiğini, sürekli ilerlediğini
bir tokat gibi çarptılar.

Grup Yorum'u Susturamadılar.
Politikaları Aynı Gün Çürüdü,
Çürük Yumurtadan Bir Civciv Çıkmaz
Bu yaşananlardan sonra ülkemizdeki Grup Yorum üyeleri gelemese de, her sene merkezi konser
günleri kavga eden türkülerimiz
yankılandı emperyalizmin göbeğinde. Adeta meydan okundu her
yıl emperyalistlere. Yerler verilmedi,
her türlü yol denendi konserleri
engellemek için ama başaramadılar.
Yasağın ilk günü hemen bir ekip
çıktı ve “biziz Grup Yorum” dedi.
Bir yıl sonraki konserde, Gladbeck'te salonları ve alanları vermediler. Grup Yorum gönüllüleri
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Gladbeck meydanında çadır açtı ve açlık grevi direnişi
başlattı. Kurumlar dolaşıldı ve yapılan hukuksuzluk
anlatıldı. Dört bir yandan halk sahiplendi Grup Yorum'u
ve izin vermedi konserin yasaklanmasına. Sonuç olarak
verilmeyen yerler yerine, Grup Yorum'un tarihine uygun
bir çözüm üretildi. Bir miting başvurusu yapıldı, yani
bir eylem biçiminde gerçekleştirildi konser. Grup Yorum
Avrupa’da da bir ilke imza attı, yasaklanan ilk grup ve
buna rağmen türkülerini söyleyen grup oldu. Emperyalizme boyun eğmedi, koşullara teslim olmadı, DİRENDİ
ve KAZANDI.

Geçen sene de aynı şekilde yine konser yeri engellendi.
Bu sefer konser Fulda'da idi. Miting başvurusu da son
günlere kadar netleşmedi. Sürekli bahaneler üreten emperyalistlerin karşısında yine Grup Yorum gönüllüleri
vardı. Yani iradelerin savaşı vardı. Bu savaşta galip
gelen yine Grup Yorum gönüllüleriydi. Her gün Fulda'nın
başka bir köşesinde oturup eylemler yapan " Fulda
bizim türkülerimizden neden korkuyor" diye pankartlar
açan halkımız, Grup Yorum'u susturmanın o kadar da
düşündükleri kadar kolay olmayacağını gösterdiler emperyalizme. Sonuç olarak izin verilsin veya verilmesin
biz halkımızı Fulda'ya getireceğiz denildi. Eğer izin verilmezse gelen insanlarla bu yasağa karşı eylem yapacağız
ve bunun sorumluları da biz değiliz denildi. Gerekirse
yerler belirlenecek ve damlara çıkılacaktı, tıpkı ülkemizde
de olduğu gibi.
Sonuç olarak yapılan direnişlerden ve kapı çalışmalarından sonra emperyalizmin sadece kağıttan bir kaplan
olduğunu bir kez daha gördük
ve kabul ettiler taleplerimizi.
Avrupa direndi ve her seferinde zaferle sonuçlandı bu direnişler. Emperyalizmin politikaları boşa çıktı.
3 yıl direndik ve türkülerimizi
söyledik. Bu yıl ise biz önce
davrandık. Bu adaletsizliğe karşı
politika üretildi ve bir kampanya
başlatıldı "TÜRKÜLER YASAKLANAMAZ" Bu kampanya ile
Grup Yorum'un verdiği mesaj
çok net. Siz bizim yılda bir tane
konserimizi engellemeye çalış-

tınız, biz de buna karşı Avrupa’yı gezeceğiz ve Mart
ayının sonuna kadar her yerde Grup Yorum türküleri
söyleyeceğiz. Umudu taşıyacağız ve büyüteceğiz. Halkların düzene olan öfkelerini birleştirmeye devam edeceğiz.
Bizi susturamazsınız.
DUİSBURG'DA 700,
STUTTGART'DA 1200,
LONDRA'DA 1200,
HİLDESHEİM'DA 500,
HAMBURG'DA 700,
MANNHEİM'DA 1000 kişiye umudu taşıdık.
Toplam 5300 kişiye yasaklara teslim olmayacağımızı,
tutuklamalarla bitirilemeyeceğimizi anlattık. Mart sonuna
kadar 20 bin insanımıza kampanyamızı duyurmayı hedefliyoruz. 20 bin insanımızın ayak sesleri yükselecek,
yükselecek ve merkezi konserde birleşecek. Emperyalizmi
sağır edecek güçte atılacak sloganlar. Emperyalizmi ürkütecek bir kinle okunacak türküler. Sazın her teli
zalime öfke bileyecek. Davula her vuruş direncimizin
sesi olacak. Bir konser değil, bir eylem alanı olacak
meydan ve öfkemiz sığmayacak meydanlara. Yayılacak
ve büyüyecek. Emperyalizm öfkemiz büyüdükçe küçülecek, "TÜRKÜLER YASAKLANAMAZ" ve " HALKIN
SANATÇILARI YOK EDİLEMEZ”, “GRUP YORUM'A
ÖZGÜRLÜK" şiarları taşınacak halkımıza.
Biliyoruz ki biz kazanacağız, çünkü biz halkız ve
haklıyız.

DÜNYA HALKLARININ ONURU, GURURUDUR!
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TECRİT ve SÜRGÜN SALDIRILARININ ORTASINDAKİ
TUTSAK YORUMCULAR ÜRETİMLERİNE DEVAM EDİYOR,
KENDİLERİNİ TECRİTTE EZDİRMİYORLAR...
“Hapishanede olmak bir yanıyla
şans aslında dediğin faaliyetleri yapabilmek için. Engel değil yani. E
bir de üç kişiyiz, okumaya daha çok
zamanımız oluyor, curcuna olmuyor
yani. Her sabah 40 dakika spor yapıyoruz, ayrıca gün içinde 1 saat de
kesintisiz yürüyoruz. İlk başlarda 10
dk da koşuyorduk ama ama havalar
soğuyunca kendimizi içeri kapattık.
Burada kalorifer de yakmıyorlar, hiç
ısınamıyoruz. Okuma gününden hapishanede de vazgeçmedik. Okuma
günü hariç haftada en az 300 sayfa
kotası koyduk kendimize. Her hafta
en az 1 yazı yazıyoruz bir de. Vız
Gelir ve Özgür Dolaşır çıkacak Şubat'ta. O yüzden bu hafta dışarıya
yazı göndermeyeceğiz, hapishane
dergimize yazacağız. 5 koğuşuz toplam, dergilerin köşelerini de bölüştük.
Aslında hükümlü arkadaşlar bize
anlattılar derginin formatını ona
göre köşeler bölüşüldü koğuşlara.
Bakalım, Vız Gelir özel sayısı çıkacak
200. sayı olduğu için. Eski, yeni,
kadın, erkek bir tutsak kitlemiz var
burada, güzel olacaktır.”
Bahar
“... Gördüğün gibi Adana'da bile
olsam, soğuk hücremde kıyafetsiz
olarak üşüsem de içimden gelen
tüm sıcaklığımla yazıyorum. Ne yapsalar da yüreklerimizdeki bu sıcaklığı
soğutamıyorlar. Mektubunda, yazamayabileceğini söylemiştin sonra
da vazgeçip ne olursa olsun yazarım
demiştin, vazgeçmene sevindim, mutlu oldum. Belki ben ileride cezalardan dolayı yazamayabilirim ama
bunun dışında aynı şekilde yazmaya
devam edeceğim. Kısacası kurtuluşun yok. Yakın zamanda bir mektup
yasağı beklemiyorum ama ne olur
ne olmaz haberiniz olsun, onun dışında hiçbir kuvvet yazmaktan alıkoyamaz. Ceza geldiği zaman da
yazarım ama size ulaştıramamış
olurum sadece...
Bağlama çalışmaları nasıl gidiyor, neler çalıyorsun? Burda bağ-

lamam olcak gibi görünüyor bakalım. O vakit burası bir nebze de
olsa çekilebilir bir hal alabilir benim
için. Burada radyoda Mahsuni'ye
Saygı albümünden Mehmet Erdem'in söylediği Han Sarhoş Hancı
Sarhoş'u dinledim. Bizim albüm
çalışması için yaptığımız ilk kayıtlar
bile kat be kat daha güzeldi. Mahsuni'nin sende ayrı bir yeri vardır,
bu albümü dinleyince nasıl bir tepki
verdiğini gözümde canlandırabiliyorum. Gazetede okuduğuma göre
böyle bir katliamı Cem Karaca için
de yapacaklarmış... Sanırım izleniyoruz, tüm albüm çalışmalarımızı
bizden önce yapıyorlar.”
Eren
F Tipi Film’den...
Merhaba arkadaşlar,
25.01.2018
Özlem ve sevgiyle her birinizi
kucaklıyor, direnişimizin sıcaklığıyla
selamlıyoruz. Nasılsınız?
Bizler gayet iyiyiz. 22 Ocak günü
bir sabah karga tulumba hücrelerden alındık. Tüm kinlerini 2 dk koridor yolunda kustular. Sonrasında
12 kişi bir ringe; Hakan ve ben bir
transfer aracına bindirildik. 18 saat
sonra sabah 07.30'da Adana Kürkçüler'e getirildik. Pozantı'da kardan
dolayı 3-4 saat mahsur kaldık. Soğuğu iliklerinde hissetmek denilen
şeyi yaşadık tam anlamıyla.
Şu anda hiçbir eşyamız bize verilmedi. Çünkü eşyaları bizimle göndermemişler. O derece hızla yola
koydular yani. Arkamızdan gelecekmiş eşyalar. Bir pantolon, bir
kazak geldik buraya. Hali hazırda
hiçbir şeyimiz yok. En temel ihtiyaçlarımızı (kalem, kağıt, temizlik
eşyaları) karşılayabildik. Diğerlerine
de bakacağız!
Herbirimizi ayrı yerlere, bloklara
koydular. Hakan (İnci), Hasan (Farsak) ve ben aynı hücredeyiz. 2 koridor arkamızda Umut, Emre, Ulaş
var. C blokta bir hücre daha olduğunu, diğer iki hücrenin A blokta

olduğunu sanıyoruz. Herbirimizi
bir dağa atarak sorun çözülebileceğine inanıyorlar. Silivri de çözümü
sürgünde buldu kendince.
Buraya sürgünleri gün itibariyle
öğrenmişsinizdir. Ama yine de yazayım: Hasan Farsak, Hakan İnci,
Umut Gündüz Altun, K. Emre Üstündağ, Ulaş İçmez, İlker Altundal,
Ramazan Anik, Doğan Karataştan,
Ö. Fatih Aydın, Gökhan Kesgin,
Doğan Taştan, Erdinç Öksüz, Eren
ve ben..
Sevgili arkadaşlar hızlıca faksla
yanınıza gelelim dedik. Dadal'ın,
Gizzik Duran'ın, Kozanoğlu'nun,
İnce Memed'in diyarından; Toros
semalarından ve hemen yanıbaşımızdaki köylerden gelen sesleri alıp
Çukurova halkından sizlere sevgi
selamlar...
Tekrar görüşmek üzere... Umut
Daima...
Fırat
“ Toplam 9 kitap ve 2 aylık tavır.
Tavır'ı okumak bizi çok mutlu etti.
Tavır'ı alır almaz hızlıca bitirdik.
Hapishanede günlerimiz hızlı ve verimli geçiyor....”
Dilan

ANADOLU’DAN HABER-YORUM
İSTANBUL'DA 1 MİLYON KONUTUN SUYU VE GAZI KESİLDİ!
* İstanbul’da geçen yıl 580.201
konutun suyu, 493.219 konutun ise
doğalgazı kesildi.
2 ŞUBAT ABC GAZETESİ
 Bir yanda hızla zenginleşen
AKP ve yandaşları diğer yanda
yoksulluğun pençesinde çırpınan
halk. AKP OHAL’e bu nedenle
muhtaç. Bu nedenle tüm demokratik hakları yok sayıyorlar. Bu nedenle yapabildikleri tek şey faşizm… Onlar da biliyor ki yoksulların öfkesi gelip gırtlaklarına dayanacak. Faturasını dahi ödeyemez
hale getirdikleri halkın gazabından
kaçamayacaklar.
PENTAGON: KÜRESEL ÇAPTA
SAVAŞ YAŞANMAMASI ABD'NİN
MARİFETİ
* Washington'un yeni nükleer
doktrinini yayınlayan ABD Savunma
Bakanlığı (Pentagon), uzun süredir
küresel çapta savaşların yaşanmamasını ABD'nin marifeti olduğunu
öne sürdü.
3 ŞUBAT SPUTNİK
 ABD küresel savaş çıkaramıyor. Çünkü emperyalistler arasında zorunlu entegrasyon var.
İkinci ve önemli neden ise dünya
savaşlarından galip çıkan, ezilen
halklar olmuştur. Birinci paylaşım
savaşından Sovyetler doğdu. İkinci
paylaşım savaşının ardından dünyanın üçte biri sosyalistlerin eline
geçti. Ve halkların ulusal kurtuluşu
bilinci arttı. Çıkacak olası bir savaşın galibi de yine halklar olacaktır.
İŞSİZLİK, YOKSULLUK, MOBBİNG: SON 5 YILDA EN AZ 284
İŞÇİ İNTİHAR ETTİ!
* İşsizlik ve yoksulluk isyanıyla
intihar eden, kendini yakan işçilerin
damgasını vurduğu 2018’in ilk ayında en az 141 işçi hayatını kaybetti.

Son 5 yılda ise en az 284 işçi ağır
çalışma koşulları, mobbing ve işsizlik
nedeniyle yaşamına son verdi.
5 ŞUBAT İLERİ HABER
 İntihar çare değildir. Düzen
işçileri çaresiz bırakıyor. Ancak
bu duruma teslim olmak daha
çok işçinin intiharına neden olacaktır. Tek çare örgütlenmektir.
Var olan sendikaların, işçilerin
haklarını koruyamadıkları bir dönemdeyiz. İşçi meclislerinde örgütlenerek haklarımıza sahip çıkabiliriz. Bizi çaresiz bırakanlardan haklarımız, ancak örgütlenerek alabiliriz.
* 2000’LERDE YILLIK GREV
SAYISI YÜZDE 85 AZALDI
Doğruluk Payı’nın analizine göre,
2001-2015 yılları arasında yıllık
grev sayısı, 1985-2000 dönemine
göre yüzde 85 azaldı. AKP iktidarları
döneminde 14 grevin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandığına dikkat
çekildi.
7 ŞUBAT BİRGÜN
 Bu durum sendikalardaki
gerilemenin, devrimcilikten uzaklaşıp düzen için reformist politikalara sarılmanın bir sonucudur.
Grevler yasaklanıyorsa, sendikalar
genel grev ilan edemiyorsa bunun
tek nedeni AKP ve OHAL değildir.
Asıl neden sendika yönetimlerinin
sahip olduğu uzlaşmacı, düzen içi
reformist kafa yapısıdır. AKP grevleri yasaklıyor çünkü karşısında
direnebilecek bir sendika görmüyor.
* FALCON HEAVY NASIL TARİH YAZDI?
Dünyanın en güçlü roketi Falcon
Heavy Tesla Roadster'la birlikte
Mars'a doğru yola çıktı. Bu olay insanoğlunun uzay serüveninde yeni
bir çağ açtı.
7 ŞUBAT SÖZCÜ
 NASA uzay yolculuğunda
yeni gelişmelere imza atarken Türkiye’de Diyanet İşleri Bakanlığı

sol elle yemek yemenin günah olduğuna dair fetva yayınladı. Devletin hazineden en çok para ayırdığı kurumların başında Diyanet
geliyor. Faşizmin halk için uzaya,
bilime, sanata ihtiyacı yoktur. Onların ihtiyacı olan tek şey cahil
halktır. Her yeni sömürge ülkede
olduğu gibi Türkiye’de öncelik bilimsel gelişme değil halkın gericileştirilmesidir.
* TECAVÜZ ZANLISI POLİS
SERBEST BIRAKILDI...
Şehri terk eden mağdur kadın
canına kıymak istedi
Mardin'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı özel harekât polisi
B.K.'nin (24) tecavüzüne uğradığını
iddia eden ve korktuğu için şehri
terk ettiğini söyleyen M.B. (21),
yarın görülecek duruşma için geldiği
kentte intihar girişiminde bulundu.
7 ŞUBAT CUMHURİYET
 AKP halka karşı suç işleyen
ahlak yoksunu polislerini korumaya devam ediyor. Çünkü polisin
tek ve öncelikli görevi halkın AKP
faşizmine karşı çıkmasını sağlamaktır. Halka karşı işlenen suçlardan dolayı polisin korunmasının
nedeni budur. AKP faşizminin ihtiyacı olan tek şey halk düşmanı
polistir. Bunu da her türlü ahlaksızlığı, cinayeti işleyen polislerini
koruyarak gösteriyor. Siz yeter ki
halka düşman olun ben devlet olarak sizin arkanızdayım diyerek
katil ve ahlaksız sürüsünün önünü
açıyor.
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*140 YENİ HAPİSHANE GELİYOR;
CHP İstanbul Milletvekili Gamze
Akkuş İlgezdi, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü verilerine göre
Türkiye'deki cezaevlerinde kapasitenin üzerinde yaklaşık 27 bin tutuklu
ve hükümlünün bulunduğunu söyledi.
8 ŞUBAT BİRGÜN
 140 değil 140 bin hapishane
yapsa yine yetmez. Halk düşman-
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larının korkusudur bu durum. Çünkü bu düzen artık
dikiş tutmuyor. Her yerinden patlamaya devam ediyor.
Adaletin olmadığı bir düzen ancak daha fazla adaletsizlik
üretir. Suçlu olan bu düzenin kendisidir. Değişmesi gereken de budur.
* BAKAN'A SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin
Cengiz Tekinsoy'un sosyal medyadan paylaştığı ve aralarında
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de bulunduğu o fotoğraflar büyük tepkilere neden oldu.
8 ŞUBAT YURT
 Halkın çocuklarını ölüme gönderirler. Kendileri
yiyip içip eğlenirler. AKP’nin her şeyi sahtekârlıktır.
Daha fazla oy için Kürt halkına saldırıyor. Halkın çocuklarını ölüme gönderiyor. Ancak o kadar ahlak
yoksunular ki akıttıkları kan deryasında ziyafet sofraları
kurup, kahkahalar atıyorlar. Çünkü AKP’liler halka
düşmandır. Yeter ki oy gelsin… Gerisi onlar için teferruattır.
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* TARSUS'TA ÇİFTÇİ, TARLASINA HACİZ KOYAN
BANKAYI TARADI
Açılan ateş sonucu bankanın ana girişinde bulunan
camlarında kurşun izleri oluştu. Tarsus polis merkezine
giderek teslim olan kişinin çiftçi olduğu, bankanın tarlasına
haciz koymasından dolayı sinirlendiği ve bu yüzden de
saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
9 ŞUBAT EVRENSEL
 Halkın öfkesi böyledir. Kendisine adaletsizlik
yapandan öfkesini böyle çıkarıyor. Bu öfke yarın düzene
yani doğru hedefe yönelecektir. İşte asıl korkuları da
budur. Bu öfke bilinçlenecek ve asıl hedefine yönelecektir.
Asıl o zaman korkacaklar. Bu korku değil mi onlara
halk düşmanı örgütlenmeler kurduran. Tüm demokratik
hakları yasaklatan... OHAL’e dört elle sarılmalarına
sebep olan… Korkunun ecele faydası yok. Er geç halkın
öfkesi ile tanışacaklar.
* BAKAN'IN SÖZÜNÜ KESEN ROBOTA ÖZÜR DİLETTİLER
Dünya Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında
Ankara'daki Bilim Teknolojileri Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen programda, Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma
Bakanı Ahmet Arslan, kendisine yavaş konuşması gerektiğini
söyleyen Robot Sanbot'a tepki göstermişti.
8 ŞUBAT BİRGÜN
 Robotlar dahi düşmanlarını tanıyor. Ama faşist
kafa yapısı böyledir. Bir robotun söylediği söze dahi
tahammül edemez. Öte yandan robota format atarak
özür diletenlerin kabahati özürlerinden büyüktür. Bunlardan kurtulunmadıkça halkın kurtuluşu da olmaz.
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Dev-Genç Asla Bitmeyecek
Asla Yenildiğimiz Görülmedi
Ve Bizleri Bitiremeyeceksiniz!
AKP Faşizminin Keyfi Tutuklamalarına
Boyun Eğmeyeceğiz!
Dev-Genç, 13 Şubat’ta evinden zorla getirilme
kararı olduğu gerekçesiyle işkenceyle gözaltına alınan
ve ardından çıkarıldığı mahkemede komplolarla tutuklanan Dev-Genç’li Deniz ERİŞ için 14 Şubat’ta
yazılı açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi;
“…AKP faşizminin korkularını gitgide büyütmeye
devam ediyoruz. Aylardır sokaklardan devrimcileri
kaçırarak, mahallelerimize savaşa gider gibi gelip insanlarımızı işkenceyle gözaltına alıp keyfi bir şekilde
bir itirafçı köpeği kullanarak tutuklamışlardır. DevGenç’ in kurumlarını onlarca defa basıp harabe haline
getirmiş, onlarca arkadaşımızı tutuklamışlardır. En
son yapılan polis baskınında, Okmeydanı’ndaki Gençlik
Federasyonu binamızı yakmış, kapılarını çalmışlardır.
Harabe haline getirmiş ve önünde nöbet tutmaya başlamışlardır. Bunlara rağmen Dev-Gençliler hala o sokaklarda, o caddelerde dolaşmaktadır. Bir rüzgâr eşliğinde, kulaktan kulağa yayılmaya devam etmektedir.
Küçük Armutlu mahallesinde yeni binamızı faaliyete
geçirdik. Yüzlerce polisi ve zırhlı araçlarıyla gelip binamızı yıktılar ve yeniden asalakların aklına ‘bitirdik’
kelimesi geldi. Gerekirse kurumlarımız hiç olmayabilir
dedik ve yeniden ayağa kalktık. Tekrardan mahallelerimize girdik ve çalışmalarımıza devam ettik. Onlarca
baskınınıza rağmen, bir avuç kaldınız demenize rağmen,
yüzlerce insanımızı tutuklamanıza rağmen yeniden
ayaktayız. Bizler ki Mahir Çayanlar’dan Sabahat Karataşlar’a, Sibel Yalçınlar’ dan Hasan Selim Gönenler’e,
Sıla Abalaylar’dan Bünyamin Kılıçlar’a öldürmekle
bitiremediğiniz koca yürekli Dev-Gençliler’iz. Paralı
köpeği olduğunuz iktidar ve siz hakimler, savcılar, polisler, aklınıza yeniden yerleştirin. Sizin ağababalarınız
tarihin çöplüğünde yer alıyor, yarın öbür gün, işi
bittiğinde sizi de bir paçavra gibi kenara atacaklar.
Herkesi bir günde tutuklasanız, yine de bizim
ideolojimizi bitiremezsiniz, kaçırdığınız, katlettiğiniz,
yıllarca demir parmaklara mahkum ettiğiniz herkesin
hesabını, tarihsel ve siyasal haklılığımızla soracağız.
Halk derya deniz, biz de o denizin içindeyiz. Bizleri
asla bitiremeyeceksiniz! Çok güçlü geleceğiz ve biz
geldiğimizde siz doğmamış olmayı dileyeceksiniz;
çünkü “Biz yenilirsek kalkar yeniden deneriz, diktatörler
yenilirse sonları olur”
Ölüme gülerek giden insanların karşısında siz
sadece korkaklığınız ve acizliğiniz içerisinde yok
olup gidersiniz! Keyfi tutuklamalarla bizleri bitiremezsiniz!
Tutsak Dev-Genç’liler Derhal Serbest Bırakılsın!”
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Avrupa’da
 ALMANYA
Musa Aşoğlu Özgürlük
Komitesinden Afişleme
2 Şubat Çarşamba günü Musa
Aşoğlu Özgürlük Komitesi düzenlenecek olan Uluslararası Konferans için
afişleme çalışması yapıldı. Konferansı
yapmak için “Centro Sociale” derneğinin çevresini seçtik. Burada “Devrimcilik Yapmak Suç Değildir, Görevdir-Musa Aşoğlu’na Özgürlük”
yazılı pankart, konferansa çağrı afişleri
ve devrimciliğin meşruluğunu, Musa
Aşoğlu’nu ve 129 a-b anti-terör yasalarını anlatan bir ozalit yapıştırıldı. 4
kişinin katıldığı ve yaklaşık 2 saat
süren çalışmada 80 adet afiş ve 1 ozalit
yapıştırıldı.

Mannheim’da Grup Yorum
Konseri Gerçekleşti
4 Şubat Pazar günü, türküler yasaklanamaz kampanyası tüm coşkusuyla devam ediyor. Mannheimda altıncı Grup Yorum konseri gerçekleşti.
Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı konser
salonu “Grup Yorum’a Özgürlük” ve
“Türküler Yasaklanamaz” sloganlarıyla
yankılandı. Bir hoşgeldiniz konuşması
ile ülkemizdeki devrimcilere ve halka
yönelik baskılara değinildi. Halk Meclislerine örgütlenmeye çağrı yapıldı.
Musa Aşoğlu “Devrimcilik Yapmak
Suç Değil, Görevdir” kampanyası anlatıldı. Afrin’de emperyalizmin uşaklarının Kürt halkını katlettiği söylendi
ve son olaraksa NuSe direnişinin siyasi
zaferi anlatıldı.
Sonra bir tiyatroda 'Biz tutukluyoruz
onlar albüm çıkarıyor. Biz yasaklıyoruz
onlar damlara çıkıyor. Biz saldırıyoruz
onlar direniyor ve çoğalıyor. Susturamıyoruz Grup Yorum’u' diye bir oyun
sergilendi ve ardından “Grup Yorum
Halktır, Susturulamaz” sloganlarıyla
sahneye Grup Yorum geldi. “Amerika’dır Düşman” marşı ile giriş yapan
Grup Yorum ardından bir “merhaba”
konuşması ile faşizmin ve emperyalizmin neden Grup Yorum’u tasfiye
etmeye çalıştığını ve neden korktuklarını

anlattı.
Konuk sanatçıların da bulunduğu
konserde Mikail Aslan ve Lale Koçgün
de Grup Yorumla dayanışma için sahneye çıktılar.
2. Bölüme Avrupa Dev Genç’ le
giren Grup Yorum gençlikle birlikte
“Gün Doğdu Ve Hey Dev Gençli”
marşlarını söyledi. Dev Genç bir açıklama okudu ve iki tane genç yürekli
de Grup Yorum’a yazdıkları mektupları
okudular. Bu açıklamadan sonra Betül
ve Bergün’ün babaları Erdem Varan
sahneye davet edildi. Erdem Varan
kızlarına yapılan işkenceleri anlattı.
Kızlarının terör örgütü üyesi olmaktan
suçlandıklarını ve kızlarının terörist
değil Grup Yorum Üyeleri olduklarını
vurguladı. Bunun üzerine salonda sloganlar yükseldi ve alkışlar koptu.
Coşkulu geçen konser ” Haklıyız
Kazanacağız” marşı ile sonlandırıldı.

Stuttgart Halk Meclisi’nden
Açıklama:
Biz De Size Teşekkür Ederiz!
Biz de sizinle gurur duyuyoruz.
Sizin gibi yiğit, fedakar evlatlara,
kardeşlere sahip olduğumuzu hatırlattığınız için, bize yani tüm dünya halklarına umut olduğunuz için, öncü olduğunuz için, dostluğa, arkadaşlığa,
yoldaşlığa vefaya, aşka, sevdaya dair
ne kadar güzel şey varsa Yüksel caddesinde her gün iki kez yeniden yarattığınız için, haksızlığa boyun eğmemenin, itiraz edebilmenin gücünü gösterdiğiniz için, zalim ve mazlum tanımlarını bulanıklıktan çıkarıp aydınlattığınız için, direnişinizle mücadele
tarihimize yeni kazanımlar ve yeni bir
Zafer kazandırdığınız için teşekkür
ederiz.
Son söz olarak; Zaferinizi selamlıyor
ve sizi çok sevdiğimizi bir kez daha
haykırıyoruz.

Musa Aşoğlu’na Özgürlük
Komitesinden Aile Ziyaretleri
Hamburg’da Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi aileleri ziyaret etti.
Her gün en az bir aileyi ziyaret etmeyi

hedefleyen Musa Aşoğlu’na Özgürlük
Komitesi çalışmalarına devam ediyor.
Aile ziyaretleri esnasında Musa Aşoğlu’nun ve Erdal Gökoğlu’nun son durumlarını anlatan komite üyeleri aynı
zamanda Musa Aşoğlu’nun mahkemesine katılım sağlamak için konuşmalar gerçekleştiriyor ve tutsaklarımızı
sahiplenmek gerektiğini anlatıyor. Aynı
zamanda hafta sonu gerçekleşecek
olan Uluslararası konferans için çağrı
yapan Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi ailelerle gündeme dahil sohbet
ediyor. Toplam 3 aile gezildi.

Hamburg’ta Tutsak Avrupa
Dev-Gençliler İçin Söyleşi
11 Şubat 2018 tarihinde Hamburg’ta
düzenlenen Uluslararası Konferansın
ikinci gününde tutsak Avrupa DevGenç’liler için söyleşi yapıldı. Söyleşide
bir Avrupa Dev-Genç üyesi DevGenç’in tarihini, Avrupa’da Dev-Gençlilerin yürüttüğü kampanyaları, faaliyetlerini ve çeşitli ülkelerde tutsak
edilen 7 arkadaşlarını anlattı... Alman
solundan katılan temsilcilerin özellikle
ilgisini çeken Avrupa Dev-Gençlilerin
yozlaşmaya karşı yürüttükleri kampanya oldu. Yaklaşık yarım saat süren
söyleşide devrimciliğin suç olmadığı,
gerek Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu,
gerek tutsak edilen Avrupa Dev-Gençliler olsun, devrimciliğin meşru olduğu,
devrimcileri tutsak ederek, işkence uygulayıp katlederek bitiremeyecekleri
anlatıldı.

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

Mannheim Halk Cepheliler
Akşam Yemeğinde Buluştular
Almanya Mannheim’da ailelerimiz
4 Şubat’ta gerçekleşen Mannheim
Grup Yorum konserinin başarısını kutlamak için akşam yemeğinde biraraya
geldiler. Çocuklarımız ve gençlerimiz
ile hep birlikte bir Çin restoranında
saat 20:00’da buluşulması ile başlayan
gecede hep birlikte yemekler yenilerek
hoş sohbetler edildi.
Akşam yemeğine 35 kişi katıldı.
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 AVUSTURYA
Anadolu Federasyonu Kahvaltı
Etkinliği Ve Halk Toplantısı Yaptı

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

11.02.2018 Pazar günü dernek binasında saat 11.00’dan itibaren kahvaltı
etkinliği ve Avusturya ve Türkiye hükümetlerinin işbirliğinin somut örneklerinden biri olan, dernek ve yöneticileri hakkında Anayasayı Koruma
Örgütü (BVA) tarafından açılan davaya
ilişkin bilgilendirme ve davaya karşı
örgütlenme adına bir Halk Toplantısı
gerçekleştirildi. 60’a yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen kahvaltı sonrasında
yapılan toplantıda özetle;
Devrimcilik yapmanın suç değil
onur olduğunu, konser-piknik ve futbol
turnuvaları düzenlemenin, ” Yürüyüş”
dergisi dağıtmanın, uyuşturucuya karşı
kampanyalar örgütlemenin suç olmadığını, ne pahasına olursa olsun halktan
ve haklılıktan yana her türlü eylemi
savundukları anlatıldı. Suç teşkil edecek
herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadıkları, fiilen ve fikren arkasında
oldukları, bir kez daha coşku ve onurla
anlatıldı.
“Bir kez daha üstüne basa basa,
haykıra haykıra diyoruz ki; suçlu
değiliz, devrimciyiz. Bu halkın Onurlu,
Umutlu ve Düzgün evlatlarıyız. Doğruları haykırmaktan, doğrularımız için
çalışmaktan ne pahasına olursa olsun
geri durmayacağız...”
Coşku ve büyük bir dikkatle dinlenen bilgilendirme toplantısında halkın
sorularına yanıtlar verildi, nasıl bir yol
izlenileceğine dair açıklamalar yapıldı.
Sonraki haftalarda gerçekleştirilecek
yeni toplantılar ve kahvaltılarla sürecek
olan bilgilendirme ve örgütlenme çalışmalarında buluşmak üzere etkinlik
bitirildi.

 FRANSA
Nancy Grup Yorum Gönüllülerinden Alevi Kültür Merkezi Ziyaretleri
Nancy Grup YORUM Gönüllüleri
olarak 24 Şubat 2018’de Grup Yorum’a
Özgürlük talebiyle düzenleyeceğimiz
konserimiz için Grand Est bölgesinde
Alevi Kültür Merkezleri’ne ziyaretler
düzenledik. 2 hafta boyunca hafta sonları düzenlenen bu ziyaretlerde kon-
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serlerimizin duyurusunu yapıp destek
istendi.
Bu ziyaretler sonucunda; NANCY,
PHALSBOURG, SAVERNE, SAİNTAVOLD derneklerine gidildi. Yapılan
görüşmelerde insanların katılmaları
için duyurular yapıldı, sohbetler edildi
ve konser biletleri bırakıldı.
Genel olarak bölgedeki Alevi Kültür
Merkezleri’nin konsere yaklaşımları
iyiydi.
Nancy AKM konsere katılacaklarını
söyleyip 50 bilet aldılar, Saint Avold
derneği 25 bilet aldı, Saverne derneği
15 bilet aldı, Phalsbourg Alevi Kültür
Merkezi ise 9 bilet alarak konsere katılacaklarını ve Grup Yorum’a destek
olacaklarını belirttiler.

Nancy’de Fransız Grup Yorum
Gönüllüleri Çalışmaları
24 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Nancy, Grup Yorum’a Özgürlük! Konserine bölgedeki Fransız
kurumlarından da destek sürüyor.
Nancy çevresinde olan Mouvement
De La Paix (Barış Hareketi) Şubat ayı
yayın sayısında Grup Yorum Konseri
için geniş yer verdi. Yapılan haberde;
Türkiye’de sayısız ve milyonlara varan
konserler veren Grup Yorum’un Türkiye’deki son gelişmeler ile birlikte
gözaltına alınıp tutuklanmaları ve lokallerinin polis tarafından basılmasına
yer verilirken, Grup Yorum’un bütün
baskılara karşı susmadığı ve her seferinde küllerinden yeniden doğduğu
anlatılıyor.
Bu haberi okuyan tüm insanları
konsere davet eden dergi Vosges bölgesinden ücretsiz otobüs kaldırılacağı
ve katılmak isteyenlere otobüsün duyurusu yapılıyor.
Derginin bu sayısı çevrede sosyaldemokrat tüm kurum kuruluşlara posta
yoluyla yollanmasının yanında Vosges
ve Nancy bölgelerinde posta kutularına
atılıyor.
Tüm bu çalışmaların sorumluluğunu
üstlenen Fransız Grup Yorum Gönüllülerine Nancy Grup Yorum Gönüllüleri
olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Musa Aşoğlu’na Özgürlük İçin
Paris’te Afiş Çalışması
2 Aralık 2016 tarihinden beri Alman
Emperyalizmi tarafından tutsak edilen

devrimci Musa Aşoğlu için Paris’te
Strasbourg Saint Denis’de 09 Şubat
2018 günü afişleme çalışması yapıldı.
Musa Aşoğlu’na özgürlük için yapılan afiş çalışmasında Türkiyelilerin
yoğun olarak kullandıkları caddeler
afişlerle donatıldı.

Nancy Grup Yorum Konserine
Hazırlanıyor!
24 Şubat 2018’de Nancy’de gerçekleşecek olan “Grup Yorum’a Özgürlük” konseri için çalışmalara başlayan Nancy Grup Yorum gönüllüleri
bir hafta boyunca Nancy’de Jarville,
Essey, Tomblaine, Laxou, Malzeville,
Maxeville ve Saint Max’da afişleme
çalışması yaptılar.
Grup Yorum Gönüllüleri ayrıca Bar
le Duc, Saint Dizier, Toul, Pont a Mousson, Metz, Phalsbourg, Saverne şehirlerini gezerek gerek afişleme çalışması ve bölgede bulunan Alevi Kültür
Merkezleri’ni heyet olarak gezerek
konsere çağırdılar ve bilet bıraktılar.

 İNGİLTERE
Londra’da Musa Aşoğlu’na
Destek İçin Elçilik Protestoları
Devam Ediyor
“Devrimcilik Yapmak Suç Değil
Görevdir” Musa Aşoğlu bir devrimcidir.
Halkların özgürlüğü ve vatanının bağımsızlığı için mücadele etmek görevdir.
Musa Aşoğlu’nu desteklemek ve
emperyalizmi teşhir etmek için Alman
elçiliği önünde bir protesto gösterisi
yapıldı. Gösteri boyunca Türkçe ve
İngilizce sloganlar atıldı.
Gösteri süresince İngilizce bildiriler
dağıtıldı.
İngiltere Yürüyüş Dergisi
Temsilciliği

Londra’da Film izleme Akşamları Başladı
İnsanı, insani özelliklerinden ayırmaya çalışan, yozluğu, ahlaksızlığı
tatlı-şirin gösteren filmler ve dizilerle
beyinlerimizi işgal altına alıyor sistem.
Buna engel olmak ve kendi değerlerimize uygun olan, saldırılara karşı direnişleri ve zaferleri anlatan filmler
izlemek amaçlı film akşamları organize
edildi.
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Pir Sultan Kültür Merkezi’nde her
ayın ikinci cumartesi günü, saat
18.00’da politik filmler izlemeye davet
ediyoruz. Beyinlerimiz düzenin çöp
kutusu değildir. Kendi seçtiklerimizi
hep birlikte izlemeye ve sohbet etmeye
bekliyoruz.
İlk olarak “Sarıya Boya” filmi izlenen film akşamına 16 kişi katıldı.

Londra’da Bahçelievler Şehitleri
Anıldı
9 Şubat 1996’da İstanbul Bahçelievler’de, Ordu Caddesi’ndeki Akgül
Apartmanı’nda kuşatılan Ayten Korkulu, Fuat Perk ve Meral Akpınar’ın
İstanbul polisinin ölüm mangaları tarafından katledilişlerinin yıl dönümü
dolayısıyla bir anma yapıldı.
9 Şubat’ta, Pir Sultan Kültür Merkezi’nde yapılan anmaya Ayten Korkulu’nun ailesi de katıldı. Salonda
özenle hazırlanmış bir köşeye konuk
edildi şehitlerimiz. Bir dakikalık saygı
duruşuyla başlayan anma programı şehitlerimizin kısa özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Adalet isteyen ve
hesap sormayı talep eden şiirler okundu.
Şehitlerimizin en kıymetli değerlerimiz olduğunu anlatan kısa bir konuşma yapıldı. Onlar halk ve vatan
sevgisini kuşanarak yaşadılar ve genç
ömürlerinden vazgeçtiler. Şehitlerimizi
daha iyi anlayabilmek için halk ve
vatan sevgisini doğru anlamak gerekir
diyerek “Halk ve Vatan Sevgisi” konulu
bir yazı okundu. Ayten’in abisi şehitliğe
bakış açısıyla ilgili duygularını anlatan
kısa bir konuşma yaptı. Şehitlerimiz
Bülent’in ve Sultan’ın bacıları da kısa
konuşmalar yaptılar.
Geleneksel olarak un helvası ikram
edilen, yaklaşık 50 kişinin katıldığı
anma programı “Bize Ölüm Yok” marşıyla bitirildi.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

İngiltere’de “Yalnızlıktan So-

rumlu Bakanlık” Kuruldu. Sistem
Halkları Önce Yozlaştırıp Yalnızlaştırıyor, Sonra Sahte Çözümler
Üretmeye Çalışıyor
Bizler birlikteliğimizi her koşulda
sürdürmeye devam ediyoruz. Her pazar
olduğu gibi kahvaltıdan sonra bu sohbete geçildi. Bu hafta İngiltere’de kurulan yalnızlıktan sorumlu bakanlık
konulu yazı okundu. Yazıdan sonra
konuşmak isteyen, söz alıp yazıya
ilişkin değerlendirmesini yaptı. Sonuç
olarak yalnızlığı sistemin yarattığı, çözümün kendi ellerimizde olduğu vurgusu yapıldı. Dağılan aileleri toplamak,
kaybolan gençliğe sahip çıkmak için
kenetlenmeliyiz.
Daha çok aile ziyaretleri yapmamız,
tutsaklarımıza mektup yazmamız gerektiği vurgulandı.
14 Şubat Çarşamba günü Musa
Aşoğlu’nun mahkemesinden dolayı
Alman elçiliği önüne gidileceği duyurusu yapılarak bitirildi.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

 İSVİÇRE
Boran Kültür Merkezinde “Devrimcilik Suç Değil Görevdir” Semineri Yapıldı
04.02.2018 tarihinde İsviçre’nin
Basel şehrinde bulunan Boran Kültür
Merkezi’nde “Devrimcilik Suç Değil
Görevdir” semineri yapılarak; gerek
Türkiye, gerekse de Avrupa emperyalistlerinin devrimcilere ve devrimci
mücadeleye yönelik baskı politikaları
anlatıldı.
Kısa bir sinevizyon gösterimiyle
başlayan seminerin ardından; emperyalistlerin yaptığı katliam ve işgal politikaları, bugün milyarlarca insanın
açlığa ve sefalete mahkum edilmesinin
tek sebebinin emperyalizmin varlığı
olduğu ve bunun için emperyalizme
ve faşizme karşı mücadele etmenin
suç değil, onurlu bir görev olduğu an-

latıldı.
İlk bölüm bu şekilde bitirilerek ara
verildi.
Aradan sonra seminere katılanlara
söz hakkı verildi. Karşılıklı konuşmaların ardından Almanya Hamburg’da
devrimci tutsak Musa Aşoğlu’nun mahkemesine çağrı yapılarak; emperyalistlerin devrimcileri yargılayamayacağı,
suçlu olanın emperyalistler olduğu ve
ancak onların yargılanacağı dile getirildi.
28 kişinin katıldığı 13.30’da başlayan seminer, saat 16.00’da bitirildi.
İsviçre Halk Cephesi

Zürih’te Musa Aşoğlu Özgürlük
Çadırı
10.02.2018 tarihinde Zürih’te Musa
Aşoğlu’nun özgürlüğü için çadır kuruldu ve el ilanları dağıtıldı.
Çadıra uğrayan halkımızla sohbetler
edildi ve Musa Aşoğlu’nun süren davası
hakkında bilgiler verildi.
Çadıra Almanca “Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir” resimli
yazılar asıldı.
Çadır saat 10.00 – 17.00 arası kuruldu, çalışmaya 5 kişi katıldı.
17.02.2017 (Cumartesi) tarihinde
yine Bahnhofstrasse’de çadırımızı kuracağız.
İsviçre Halk Cephesi

Sayı: 54

Yürüyüş
18 Şubat
2018

 İTALYA
İtalya Anti-Emperyalist Cephe’den
Tutsak Halkın Avukatlarına Ve AntiEmperyalist Cephe Çalışanlarına Dayanışma Mektupları
Tutsak Halkın Avukatlarına Ve AntiEmperyalist Cephe Çalışanlarına Dayanışma Mektupları
Anti-Emperyalist Cephe (AEC)
İtalya, 8 Şubat günü tutsak Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarına ve AntiEmperyalist çalışanlarına dayanışma
mektupları yolladı.
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“Hayran olduğum bir toplum için mücadele ettim. Devrim için, sosyalizm
için ve nihayetinde komünizm için. Ve bütün bu güzellikleri, özgürlüğü ve
gerçek insan olmanın hazzını ise umudumuzun içinde tattım. İnsanın beyin ve
kol emeğinin ilk birleştiği yer devrimciliktir derler. Ve beynin ve yüreğin
birlikte attığı yer de burası. Sizleri seviyorum. Çok sevdim.” Günay Öğrener

28 Şubat - 4 Mart
Günay ÖĞRENER:
Büyük Direnişʼin 109. şehididir Günay
Öğrener. Günay, 18 Kasım 1973ʼte Mersin'de
doğdu. Aslen Burdurludur.
Erdemi ve adaleti savunmak için devrimci
oldu. Ege Bölgesiʼnde illegal alanda çeşitli
Günay Öğrener görevler aldı. 1995ʼte tutuklandı. 9 yıldır tutsaktı.
Tutsaklığı süresince üç yoldaşının katledildiği
Buca Katliamıʼna tanık oldu. 19 Aralık 2000'deki katliamda
Uşak Hapishanesi'ndeydi. Yoldaşlarından Yasemin Cancı ve
Berrin Bıçkılar yanında şehit düştü. Günay aynı hapishanede
alnına kızıl bandı takıp, zulme karşı bedenini tutuşturarak
ölümsüzleşti. Tahliye olmasına sadece 6 ay kalmışken gerçekleştirdi feda eylemini. 4 Mart 2004ʼte devrime meşale
oldu.

Şehidimizi
Tanıyalım

Berna YILMAZ, Çiğdem YAKŞİ:
Berna Yılmaz Dev-Genç'liydi. Gece
bekçisi bir babanın, ev kadını bir annenin
kızı olarak 1989 yılında Malatya'da
doğdu. Çocukluğu, gençliği ise Kıbrıs'ta
geçti. Ankara ve İstanbul’da üniversite
gençliğinin
akademik-demokratik üniBerna Yılmaz
Çiğdem Yakşi
versite mücadelesinin en önünde yer
aldı. İlk gözaltısı 2007 yılında; "Ortak Düşman Amerika’dır" kampanyası sırasında bir başka adalet savaşçımız olan Bahtiyar Doğruyol
ile birlikte oldu. Adalet savaşçıları olarak 3 Mart 2016’da Çiğdem
Yılmaz ile birlikte omuz omuza çatışarak şehit düştü.
Çiğdem Yılmaz 1989 yılında Eskişehir’de doğdu. Ev kadını bir
anne, inşaat işçisi bir babanın çocuğuydu. Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Arkeoloji bölümüne giriş̧ yaptı ama harç parasını yatırmadığı için okuldan atıldı. Defalarca gözaltına alındı, tutuklandı.
Sincan'da 7 ay ve Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanelerinde 23 ay
tutsak kaldı. Dev-Genç'liler ve Armutlu halkı onu yakından tanıdı.
Gülüşlerine, hareketliliğine, içtenliğine tanık oldu, bir o kadar da
sözünü esirgemezliğinden, militanlığından güç aldı. En son annesinin
kucaklarında katledilen Dilek Doğan'ın cenazesindeki fotoğraf
karesiyle tarihe geçti, tabutunun başında gördü onu Türkiye halkları.
Dilek'e verdiği, çocukluğunu bildiği Yılmaz'a verdiği sözü tuttu.
Adalet istedi. Adalet savaşçısı olarak, adaleti sağlamak için çatışarak
şehit düştü. 3 Mart 2016 tarihinde iki Cephe savaşçısı kadın, Dilek
Doğan'ın ve Yılmaz Öztürk'ün hesabını sormak için Bayrampaşa
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırı
düzenledi. Eylemin ardından geri çekilirken çatışmada yoldaşı Berna
Yılmaz ile birlikte şehit düştü.

*Şehidimiz 5 Mart 1975,
Artvin Hopa doğumludur.
*Ulucanlar’da vahşice katledilen
devrimci
Cemal ÖREK:
tutsakların hesabını sormak için taşıdığı
Genç yaşta faşizmin karşısına dikilme yübombanın patlaması sonucu şehit düşmüştür.
rekliğini gösteren ve halkına layık bir genç olma
*Herkese ayırımsız sevgi dağıtandır. Vefa,
sorumluluğunu duyan bir liseliydi. Liseli DEVözveri, anlayış, coşku. Sözüne bağlılıkla yürekleri
GENÇ örgütlenmesinde yer aldı. 29 Şubat 1980
dolduran yoldaştır kendisi.
yılında, İstanbul Etiler’de oligarşinin askeri
Cemal Örek
*Şehidimiz için bir yoldaşı "ADI GÖZLERDE BİR
güçleri tarafından vurularak katledildi.
GÜLÜŞTÜ. ANLATMAKLA BİTMEZSİN Kİ
Mazlum GÜDER:
SEN" demiştir.
Mazlum Güder, yoksul bir Kürt ailesinin
*Onun için Partisine, yoldaşlarına açık olmamak,
çocuğuydu.
Genç yaşında devrim mücadelesine
kavgayı sahiplenmemek, düşündüğü gibi yaşayıp
katıldı.
Cunta
yıllarında mücadelesini bir
savaşmamak, düzene karşı savaşımının bedellerine
tutsak olarak sürdürdü. 3 Mart 1983ʼte Elazığ
katlanmamak, devrime, Partiye, yoldaşlarına
Hapishanesiʼnden tahliye edilmesi gerekirken
ihanetti.
Mazlum Güder işkencede katledildi.
*“Ben özgürlüğe sevdalıyım. Beni bu
sevdamdan, bedeli ne kadar ağır olursa olsun,
Ali TOPALOĞLU: Rize, Ardeşen ilçesi Duygulu
ölümün dışında hiçbir güç vazgeçiremez.”
Köyü’nde doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğu olan Ali,
diyendir.
devrimci mücadeleyle lise yıllarında tanıştı. Devrimci
hareketin bir taraftarı olarak mücadele içinde yer aldı.
*Şehidimiz işkencecileri, işkenceciler de
Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 1992’de Hacettepe
onu tanıyordu. Ser verip sır vermeme
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken Karadeniz’de
geleneğinin bir ahlak sorunu
devrimci
harekete karşı gerçekleştirilen bir operasyonda
Ali Topaloğlu
olduğu bilinciyle direnen
işkenceciler tarafından hasta yatağına zincirlendi.
şehidimizi tanıdınız mı?
Tedavisi tamamlanmadan tutuklandı. Tahliye olduktan sonra ilerleyen
hastalığı nedeniyle Rize’de 28 Şubat 1993’te yaşamını yitirdi.

Anıları Mirasımız
Günay Öğrener'in kaleminden:
Canlı, Güzel Ne Varsa Bizimledir
Dünyada hiçbir şey tek başına yani öncesi ve sonrası
olmadan var olamaz. Yarın olacaklarsa, yaşayan, yaşamı temsil
edenlerdir. Canlı cansız, soyut veya somut hemen her şey bu
kıstasta ayrılır. Örneğin dil bunlardan biridir. "Ölü diller" deriz
kimine, zamanı geçmiş, bugün kulanılmayan veya yeni kelimeler
eklenmeyenlerdir. Yaşayanlarsa öyle veya böyle günlük yaşamda
yeri vardır. Yeni kelimeler yeni kullanım şekilleri eklenerek
ihtiyaca cevap verirler. Buna göre, ‘yaşayan’ veya ‘ölü’ sıfatı
eklenir başına. ‘Yaşayan gelenek’ gibi.
20 Ekim 2000'de başlayan direnişimiz de yaşayan bir
direniştir. Üstelik oldukça aktif dinamik bir şekilde, capcanlı
yolunda ilerleyen bir direniş eylemi. Ölüm üzerine kurulu
olması bir çelişki gibi gözükse de bu gerçeği değiştirmez.
Lenin, bir taktiğin, eylemin, politikanın değişebilmesi için onu
oluşturan nedenlerin ortadan kalkmış olması gerektiğini söylüyor.
Ki dünya devrim tarihlerine baktığımızda da kazanma pratiğinin
buna ne kadar bağlı olduğunu gösteren pek çok örnek vardır.
Öyleyse 20 Ekim 2003'te 107 şehit ve 500 gazi vermişken 10.
ekiplerle yola devam edişimizi anlamayanlarla 20 Ekim 2000
öncesine gidelim. O günden bugüne direnişi belirleyen etkenlere
bakalım.
20 Ekim 2000 öncesi ABD emperyalizmi Ortadoğu üzerine
planlarını kurmuştu. ABD ekonomik açlığını en iyi doyurabileceği
yer olarak Ortadoğu petrollerini görüyordu. Oraya varışında
ise Türkiye'yi kullanmayı hedefliyordu. Bu, Kafkas ve Balkanlar
için de geçerliydi.
Avrupa emperyalizmi ise ABD gibi tıkanık bir ekonomiye
sahip değildi ama yeni pazarları ABD'ye kaptırırsa onun da
sonu farklı değildi. ABD karşısındaki ekonomik üstünlüğü
siyasi üstünlüğü de getirecekti. Ve bu üç yıl boyunca Avrupa
emperyalizmi de -euro dışında- fazla risk almadan bu doğrultuda
hareket etti.
Velhasıl emperyalizmin içinde bulunduğu bunalımı aşmak
ve politikalarını hayata geçirebilmek için halkları susturması
gerekiyordu. Varlık koşulu emperyalizmin politikaları içinde
yer almasına bağlı olan ülkemiz işbirlikçileri kolları sıvadı.
Halkı susturmanın yolu, öncelikle hapishanelerden geçiyordu.
Halkın örgütleyici gücü olan devrimcileri yok etmek, ezmek
halkın moral gücünü bozacak ve gözdağı olacaktı.
Hapishanelerden başlamalıydılar, çünkü bizler hem ellerinde
olmamız nedeniyle kolay hedeftik, hem de ideolojimizi, inanç-

Raul Reyes

Raul REYES
Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri FARC’ın yönetici
kadrolarındandı.
ABD’nin desteğiyle Kolombiya ordusu tarafından düzenlenen baskında 1 Mart
2008’de Ekvator’da 15 yoldaşı ile birlikte katledildi.

Kadri Güldü

larımızı her yerde koruyor olmamız nedeniyle "teslim alınmalıydık." Hapishanede de olsak ideolojik, politik güç bizdeydi
ve bu gücün ele geçirilmesi gerekiyordu. Bu, devlet için
"olmazsa olmaz" önemdeydi ve inceden inceye hesaplar yapıldı.
Öncelikle bu politikanın hassas propagandalarla beslenmesi,
amacın iyi gizlenmesi ve "kabul görmesi" gerekiyordu. "Cezaevlerinde teröristlerin hakimiyetine son vermek, devletin denetimini sağlamak”, “kabul edilebilir" bir gerekçe olurdu. Buca
ve Ümraniye katliamları tecrübeleri vardı. 26 Eylül '99'da Ulucanlar'da, büyük saldırının provasını yaptılar. 10 devrimcinin
vahşice katledildiği bu kanlı provayla birlikte F tipi propagandasına
hız verildi. F tipleri mutlaka açılacaktı. Ancak F tipini olumlayan
süslü yalanlar 20 Ekim 2000'de başladığımız ölüm orucu
direnişine çarptı. Direnişimizi bitirmeli, ideolojik, politik
üstünlüğü ele geçirmeliydiler. Ve bu çırpınışla 19 Aralık'ta 20
hapishanede 10 bin kişilik bir ordu sürdüler üzerimize...
Zafer yine bizim oldu. Teslim alamadılar. 3 yıldır sürüyor
direnişimiz...
Ana Cephe, F Tipleri
F tipi politikası, emperyalizmin dünya politikasının işbirlikçi
oligarşi aracılığıyla ülkemize yansımasıdır. Ülkemizde ana
cephe F tipleri. Bu, herkesin gördüğü, görmesi gereken bir gerçektir. Sorun ana cephede çarpışıp çarpışmamada, işbirliğine
ortak olup olmamada somutlanıyor. Biz en doğal olanını, bir
Marksist-Leninist gibi, bir devrimci, bir vatansever gibi
çarpışmayı seçtik.
Ölüm orucu eylemimiz canlılığıyla sürüyor. Canlılık,
nedenleri niçinleriyle bütünleştiği gibi her gelişmeye ayak uydurabilmesi, her şart altında ihtiyaca cevap vermesiyle de
ölçülür. Yaşama cevap veremeyen ölür.
3 yıldır direnişimizi bitirmek için saldırıyor, yeni taktikler
geliştiriyorlar. Zorla müdahale işkencesini denediler. Ölüm
orucu eylemine yenik düştü bu müdahaleler, ölmek zordu ama
başarılmaz da değildi. Yüzlerce ölüm oruççumuzla yüklendik
bu saldırıya. 107 şehit 500 gazimizle bir delik açtık, zorla
müdahale cephelerine.
Tahliyeler geldi. Bu yalnızca rüşvet değil safdışı bırakma
manevrasıydı. Ama Armutlu'da direniş devam etti. Aya bile
gönderse direnişin ve çatışmanın süreceği, kararlılığı görüldü.
Bizim ölüm orucu silahımız değil onların tahliye silahı safdışı
oldu. Ve karşı cephe bir darbe daha aldı.
Bugünse en güçlü silah olarak sansürü devreye soktular.
Mezarlıklarımıza saldırıları bile bunun bir parçasıdır. İşte idealist
düşmanın idealist silahı! Teferruatına bile girmeye gerek yok.
Böyle silahlar sonuçta hep bize hizmet eder. Çünkü doğanın
kanunu bu.
Kadri GÜLDÜ:
Liseli Dev-Genç içerisinde fedakar çalışmalarıyla
tanınan bir devrimciydi.
1980 Martʼında İstanbul
Kuştepeʼde jandarma tarafından katledildi.

Mevlüt Çınar

Mevlüt ÇINAR:
1979ʼda mücadeleye katıldı. Mart
1980ʼde mücadelesini sürdürdüğü
Karsʼta bir evde
ölü bulundu.

Şehit sorusunun cevabı: Hüsamettin CİNER

BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
Yaşadığımız bu düzenin diğer adı bataklıktır.
Bataklığı yaratan düzenin kendisidir.
Ekonomi politikasıyla, işsizliğiyle, yoksulluğuyla, kültürüyle, düzen hergün bu bataklığı
biraz daha büyütür.
Uyuşturucu, fuhuş, kumar, hırsızlık, tecavüz, cinayet... kapitalist sistemin yarattığı
ve aslında yönetmek için kullandığı yöntemlerdir.
Doğal olarak sömürü ve zulmün olduğu
birçok sistemde olduğu gibi, bu sisteme
karşı savaşanlar olacaktır. Hedefi iktidar
olan devrimci örgütler olacaktır. Ki varız
ve biz iktidara adayız.
Düzen, iktidar hedefli örgütlerin kendi
sistemi açısından yarattığı tehlikeyi bilir ve
böyle bir örgütün varlığını engelleyemeyeceği
için, kendi solunu, zararsız, kendini muhaliflikle sınırlayan bir sol yaratmaya çalışır.
Uzlaşmacılık, teslimiyet, kuyrukçuluk gibi
Sayı: 54 sapmalar bu zeminde gelişir ve büyürler.
Yürüyüş
Düzenin kendisi tüm kurumları, kültürü,
alt
ve
üst yapıları ile gerçek anlamda bir
18 Şubat
2018
bataklıktır.
Bu bataklığın içinde yaşayan ama çok
dibe batmadan yaşamayı savunan yapılar
da hep var olmuştur.
Bunlar sistemin “iyileştirilmesini” savunurlar, reformizm, revizyonizm dediğimiz
akımların ortak özelliğidir bu; fakat aslında
şu gerçeği bilirler. bataklığın özelliğidir,
orada yürünmez, orada yaşanmaz, o çamur
hızlı ya da ağır ağır içine çeker insanı.
İşte bu düzenin doğrudan veya dolaylı
desteklediği, önünü açtığı reformist, oportünist, sivil toplumcu, 'sol', 'sosyalist' görünümlü örgütler, düzenin borozanını çalarak,
halkı bölerek devrim mücadelesinden uzaklaştırır. Her fırsatta düzenle uzlaşan, teslim
olan, kuyrukçuluk yapan reformist, oportünist
asalaklar, bataklığın ömrünü uzatır, halkın
da o bataklığın içine iyice batmasına neden
olurlar.
Söylemleri, iddiaları ne olursa olsun,
halkı devrim mücadelesinden uzaklaştırarak,
düzen bataklığına güç verirler.
Düzenin çizdiği sınırlar içinde kalan re-

sine yol açarlar.
Pir Sultan Abdal'ın 450 yıl önce söylediği
"Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz"
sözü, bugün de gerçekliğini korumaktadır.
Bu düzen bozuktur, başına hangi düzen
partisi gelirse gelsin halk için değişen bir
şey olmayacaktır. Ne bataklık kuruyacak,
ne de halk kurtuluşa ulaşacaktır. Parlamenterizmin koltuk sevdalısı reformist, oportünist
hareketler halkın kurtuluşunu değil, kendi
statülerini düşünürler.
Ülkemizde bu bataklığı kökünden kurutacak tek örgüt Cephe’dir.
Çünkü bu bataklığın içerisinde kültürümüzle, tarihimizle, şehitlerimizle, eylemlerimizle, politikalarımızla kirlenmeden kalan
bir tek Cephe var.
Düzenin bataklığından direnişle, savaşla
yollar açıp, bu yolları halkın temizlendiği
ırmaklara, nehirlere çevirebilecek bir tek
Cephe var.
Biz uzlaşmaz, teslim olmayız.
Biz emperyalizmin düzenine biat etmeyiz.
Faşizm karşısında sinmeyiz.
Emperyalizmle savaşmak bir yana, emperyalizmden tırlarla silah alanlar, bataklığı
güçlendiriyorlar. Mermisi bittikten sonra
emperyalizme taşla saldıran savaşçıların
temsil ettiği anlayış ise, düzeni yıkıp, bu
bataklığı kıracak olan anlayıştır.
Düzenin bataklığına saplanan reformist,
oportünistlerin tamamı, halkın militanca
mücadelesine karşıdırlar.
Bu hareketlerin hiçbiri asla hesap sorma
iddiası ve bilinci taşımazlar.
Asla bedel ödemezler. Asla halkın çıkarlarını düşünmezler. Kendi statükoları
esastır. Bataklığı kurutma iddiası taşımazlar.
Bataklığın kurutulabileceğine de inanmazlar.
Çünkü devrime ve halkın iktidarına inanmazlar.
Lafa geldi mi asarlar, keserler. Ama pratikte yokturlar. Teslimiyetlerini, pasifizmlerini
Cephe’ye saldırarak örtbas etmek isterler.
Çünkü Cephe, onların tüm yalanlarını, sahtekarlıklarını, teslimiyetçiliklerini, çürümüşlüklerini, tasfiyeciliklerini ortaya serer, halka
gösterir.

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
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formist, revizyonist örgütler, halka boş umutlar
vererek onları parlamenterizm bataklığından medet ummaya yönelterek
de, bataklığın büyüme-

Düzen solu, burjuvazinin yozlaştırma
politikalarına karşı da net bir karşı çıkış
gösteremez. Yozlaştırmaya militanca bir
tavır almak bir yana, çoğu zaman bu yozlaşmanın bir parçası olurlar. Burjuvaziden
ödünç alınmış teorilerle, yozlaşmayı meşrulaştırırlar.
Ülkemizde gençler sokaklarda bonzai
krizlerine girerken, kurtarmak için ne yapabiliriz diye düşünmezler. Çocuklarımız
sokaklarda donarken, yoksulun yiyecek ekmeği yokken nasıl çözüm buluruz diye düşünmezler. Kısacası halkın çektiği tüm
acılara sırt çevirir, görmezden gelirler.
Fuhuş karşısında bir çözümleri yoktur;
“seks işçiliği” vb. diyerek, fuhuşu meşrulaştırırlar. Uyuşturucuyu, alkolizmi meşrulaştırırlar.
Kitle katliamları, iş cinayetleri, gar katliamları, faşizmin kitlesel tutuklamaları,
baskılar, yasaklar çoğaldıkça, bu kesimlerin
esamesi okunmamaya başlar. Büyük bedeller
isteyen büyük direnişlerde, onlar “akıllı solculuk” yaparlar. Bir yanda direniş vardır,
bir yanda düzenin bataklığı... İşte bu ayrışmada, akılcı solculuk, bataklığın sessiz
ortağı haline gelir. İdeolojik, politik olarak
halktan kopukturlar. Halk bir deryadır, bir
ummandır, onda yüzecek güçleri, cesaretleri
yoktur. Ancak düzenin bataklığında çürümeye
devam ederler.
Sonuç olarak; bataklığa düzenin çözümü
yoktur. Bataklık, düzenin politikalarının
doğal ve kaçınılmaz sonucudur.
Bataklığa, düzen solunun da çözümü
yoktur. Reformizm ve oportünizmin bataklığı
kurutma iddiası yoktur, böyle bir ideolojileri
yoktur. Düzenin bataklığı onların da hayat
buldukları yerdir. Sınıf mücadelesinin keskinleşmesi, onların alanını daralttığı için
bu keskinleşmeye hep karşı çıkarlar.
Bataklığı ancak DEVRİM kurutur. Neden? Çünkü, bataklığı yaratan tüm nedenleri
ancak devrim ortadan kaldırabilir.
Biz, bir avuç hain ve işbirlikçi hariç,
kimsenin bu bataklıkta boğulmasına izin
vermeyeceğiz. Bataklığa saplanan kim varsa
elinden tutup çıkartacağız. 80 milyon halkımızı ne düzenin, ne de işbirlikçilerinin
eline bırakmayacağız. Direnecek ve savaşacağız. Savaş, bu bataklığı kurutma savaşıdır. Faşist iktidarı yıkıp, emperyalizmi
kovduğumuzda, o gün bataklığın kesin ve
nihai olarak kurutulması da başlamış olur.

Düzen çürütür, devrim temizler. Biz temizleyeceğiz.
Halkımızın bataklığa çekilmesinin önündeki barikatız.
Faşizmi yıkıp, bataklıklarını mutlaka kurutacağız!

Ö ğretmenimiz
- İçerde de, dışarda da direniyor, savaşıyor, bedeller
ödüyoruz. Devrimcilik Parti-Cepheyle yeniden tanımlanıyor.
Devrimcilik, iktidara aday olmak, direnmek-savaşmak ve
bedel ödemektir.
- Hapishaneler bir savaş alanıdır. Bu bizim için özel olarak
tesbit edilmesi gerekmeyen bir olgudur; çünkü bir PartiCepheli her yerde düşmana karşı savaşır, koşulların
özgünlüğü içinde düşmana darbeler vurur.
- Parti-Cepheli devrimin iradesini karşıdevrim üzerinde
egemen kılmaya çalışır. Bu irade savaşının en çıplak hale
büründüğü yerler işkencehaneler ve hapishanelerdir.
- Baskılar arttı, azaldı, biçim değiştirdi.
Sürekli, en iyi, en kitlesel ve en etkili biçimde
nasıl direnebiliriz sorusuna kafa yorduk.
- Her savaşta olduğu gibi, hapishanelerdeki savaşta da,
politikalarımızı, taktiklerimizi, savaş alanının fiziki
koşullarını, güç dengelerini, savaşçıların durumunu göze
alarak belirledik. Ama aklımıza hiç bir zaman Brest-Litovsk
anlaşmalarından medet ummak gelmedi. Hiçbir zaman,
teslimiyete teorik kılıf arayışları içinde olmadık.
Çünkü hiç teslimiyeti düşünmedik
- Devrimci her yerde devrimcidir, şu veya bu alanda olmak
devrimci kimliği değiştirmeyeceği gibi, devrimci görevleri de
ortadan kaldırmaz. Görevlerin yerine getirilmesinin biçimi
değişir yalnızca.
- Farklılık, içeride de, dışarıda da aynı anlayışlardan
kaynaklanır. “Teslim olmamayı” kavgamızın bir şiarı haline
getirmişsek, bu dışarısıyla, veya içerisiyle sınırlandırılamaz...
Bu bir mücadele anlayışı ve bunun üzerinde şekillenen bir
ruh hali meselesidir.

www.yuruyus-info.org

NE AVRUPA EMPERYALİZMİNİN, NE TÜRKİYE FAŞİZMİNİN
YASAKLARI, BASKILARI GRUP YORUM’U SUSTURAMIYOR, SUSTURAMAZ!
DİRENENLERİ HİÇBİR GÜÇ SUSTURAMAZ!
AVRUPA’DAKİ KONSERLERİYLE BİNLERE ULAŞIYOR, ONBİNLERİ HEDEFLİYOR
TEK BİR KİŞİYLE OTURMA EYLEMİNDE EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN BASKILARINA MEYDAN OKUYOR

yuruyus.biz@gmail.com

GRUP YORUM HER YERDE DİRENİYOR
EMPERYALİZMİN, FAŞİZMİN HİÇBİR BASKISI
HALKIN TÜRKÜLERİNİN KULAKTAN KULAĞA ULAŞMASINI ENGELLEYEMEZ
HİÇBİR GÜÇ TEK BAŞINA DİRENENDEN DAHA BÜYÜK OLAMAZ
MEYDANLAR DA, KONSER SALONLARI DA, HALKIMIZIN BEYNİ DE, YÜREĞİ DE BİZİM
HAYDİ KOLAYSA GELİN ALIN BEYNİMİZDEN İNANCIMIZI,
GELİN ALIN DİLİMİZDEN KAVGAMIZIN TÜRKÜLERİNİ,
CESARETİNİZ VARSA GELİN!

