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Bir milyon kişiye konser veren
bir müzik grubu...
Faşizmin bütün baskılarına rağmen
33 yıldır ayakta kalan müzik grubu...
Bütün üyeleri tutuklu olan müzik
grubu...
Çalışma yaptığı İdil Kültür Merkezi
bir yıl içinde dört kez basılıp talan
edilen müzik grubu...
Ve en sonunda faşizmin tutuklayamadığı üyelerinin başlarına ödül
konduğu, "terör listesi"ne adlarını
yazdığı müzik grubu...
Söz konusu olan Grup Yorum'dur.
Ve Grup Yorum'un bu denli saldırıya maruz kalmasının nedeni, Grup
Yorum'un devrimci düşünceleri sanatsal olarak ifade edişidir. Bu yanıyla
devrimci sanat doğrudan halka ulaşarak
etkileyici olur. İşte Grup Yorum'un
halk üzerindeki bu etkisi halk düşmanlarını korkutmaktadır.
Emperyalizm ve işbirlikçilerinin
devasa askeri güçlerine rağmen türkülerimiz karşısında ne kadar güçsüz
olduklarına bakın. Öyle güçsüzler ki,
çareyi Grup Yorum'un devrimci ozanlarını tutuklatmakta, kalanları da "aranıyor" listelerine dahil etmekte bulmuşlar. Yaptıklarının adı çaresizliktir.
Dilden dile yayılan türkülerimiz halk
düşmanlarının zoruna gidiyor. Çok
açıktır ki, devasa teknolojik imkanları
ve askeri güçleri değil bizim türkülerimiz güçlüdür.

Gücü, Halkın Umutlu Sesi Olmasındandır.
AKP'li gerici-faşistler emperyalizmin emriyle Grup Yorum ozanlarını
"terör listesi"ne dahil ederek halkın
umutlu türkülerinden ne kadar çok
korktuklarını en açık biçimde göstermiş oldular. Halk düşmanlarının korkularını büyüteceğiz. Çünkü halkın
umutlu türkülerini her yerde söylemeye
devam edeceğiz.
Grup Yorum 33 yıl boyunca türlü
türlü saldırılar, yasaklamalar ile karşılaştı ve hepsini ezip geçmesini bildi.
Devrimci ozanların "terör listesi"ne
alınması ise dünyada bir ilk olmuştur.
Grup Yorum türküleri neden bu
kadar çok korkutuyor halk düşmanlarını? Çünkü umutlu türkülerin her
birisi halkı örgütleyip direnmesini
sağlayan bir olguya dönüşmektedir.
Faşizmin tahammül edemeyip susturmaya çalışmasının nedeni de budur.
Ama başaramayacaklar...
Çünkü Grup Yorum'un yalnız olmadığını, daha doğrusu Grup Yorum'un kim olduğunu bir kez daha
göstereceğiz dosta düşmana.
Herkes biliyor ki; Grup Yorum 33
yıldır bu halkın her sorununda, her
derdinde yanında oldu. Bu kavganın
her anına tanık oldu. Direnip savaşan
halka dil oldu, söz oldu, ezgi oldu.
Ve şimdi, Grup Yorum olma zamanıdır.
Şimdi faşizme cevap verme zamanı,

şimdi Grup Yorum'u vatanın her karışında yaşatma zamanıdır.
Bu bir kavga. Halk ile halk düşmanları arasında süre giden amansız
bir çarpışma bu. Ve zafer, Grup Yorum
türküleri söyleyen halkın olacaktır.

Emperyalizmin Uşağı Faşist
Halk Düşmanlarına
Sesleniyoruz;
Grup Yorum'u içine atabileceğiniz
hapishane, gömebileceğiniz mezarlık
bulamazsınız. Çünkü, Grup Yorum halktır. Tam da bu nedenle Grup Yorum'u
içine alacak kadar büyük hapishane,
gömebilecek kadar derin mezarınız yoktur. Hiç olmamıştır ve olmayacaktır.
Sizin gerici-faşist aklınız almaz ama
bakın, asırlar öncesinin halk ozanları
ne diyordu zalimin yüzüne:
"Sayılmayız parmak ile/Tükenmeyiz kırmak ile..."
Grup Yorum'u da tüketemezsiniz.
Halkın nefes aldığı her yerde türkü
yakmasını engelleyemezsiniz. Bunu
çok denediniz ama her defasında yenildiniz. Çünkü imkansızdır Grup Yorum'un sesini kesmek. Halk sanatçılarının başlarını kesmek mümkün,
seslerini kesmek imkansızdır. Tarih
bu gerçekliğe tanıktır.
Halkın onuru vardır. Bin yerinden
vursanız da onurunu size teslim etmez.
Her şeyiniz çıkara dayalı olduğu için
onur nedir, bilmezsiniz. Sizin dünya-
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nızda her şey alınıp satılabildiği,
kendiniz dahil her şeyinizin bir fiyatı
olduğu için halkın sanatçılarının başına koyduğunuz para ödülünden
medet umuyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü sizin bütün o sömürü
zenginliğiniz halkın onuru karşısında
bir pul etmeyecek kadar değersizdir.
Ve Grup Yorum, halkın onuruna ses
olmanın mahiridir.
Siz işte bu sese düşmansınız.
Onurun ve umudun sesini yükselten
dudakları kanatmanız bundan. Emperyalist efendinizden aldığınız emri
uygulayıp "bu ses kesilmeli" diyerek
kara ferman çıkartıyorsunuz. Fakat
yanılıyorsunuz. Grup Yorum müziğinin sesini kesebilecek kılıç yoktur.
Zulüm, halk için yapılan devrimci
sanata kar eylemez. Faşizm ile devrimci sanatın karşı karşıya gelip çatıştığı çarpışmalarda zafer daima devrimci sanatçıların olmuştur. Nazım
Hikmet'in, Yılmaz Güney'in, Victor
Jara'nın, Ruhi Su'nun ve daha nicelerinin ölümsüz oluşu bundandır.

Nerede Haksızlığa Karşı
Direniş Varsa,
Orada Yükselir
Grup Yorum Ezgileri
Grup Yorumcular’ın dudakları kanasa da, dillerinden düşmez halkın o
büyük sevdasının türküleri. Nerede bir
zulüm, nerede bir haksızlık ve adaletsizlik varsa orada patlar Grup Yorum'un
Köroğlu yadigarı narası. Yükselen halkın başeğmezliğinin sesidir.
Siz ancak sömürü saraylarınıza
taht kurmasını bilirsiniz. Grup Yorum
ise halkın yüreğine taht kurmuştur.
Tam da bu nedenle Anadolu'daki her
yoksul hane Grup Yorum'un evi,
stüdyosu, sahnesi ve mevzisidir. Devrimci sanatın halkın içinde kurulan
bu mevzisini ezip geçemezsiniz.
Grup Yorum'un ezgileri, işkencede
yiğitliğin sesi olarak yükselip işkencecinin suratının ortasına onurun
yumruğunu patlatır. Ki Grup Yorum'un ezgileri, başlı başına birer
direniş mevzisidir. Söylenmeye başladığı yerde direnişin mevzisi de kurulmuş demektir. Eller arkadan kelepçeli ve bedeninizde kanamayan

yer kalmamıştır ama Grup Yorum
ezgileri söylemeye başlamanız demek
direniş bayrağını elden düşürmedik,
düşürmeyeceğiz demek olur. Bunu
bilirler ve alçakça saldırıya geçerler.
Hapishane voltalarının ve direnişlerinin vazgeçilmezidir Grup Yorum
türküleri. "Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer" diye yükselmeye başlayınca
sesler, yırtılır zulmün dayattığı esaretin
karanlığı. Artık istediği kadar erken
insin hapishaneye akşam, Grup Yorum
ezgileri direnişin söndürülemeyen ateşini taşır hücreden hücreye. Yüreklerin
de kulakları olduğunu işte o an anlarsınız.
Tekstil atölyelerinde overlokçu
bir kızın hayata yenilmemesini sağlayan morali sağlar Grup Yorum şarkıları. Ve o delikanlı kızların özgürleşmesinin rehberi işte bu ezgiler
olur.
Nasırlı ellerin avuçladığı çatlak
sabır taşlarının barikatların ardından
halk düşmanlarına savurulurken çıkardığı öfkeli bir ses vardır. Grup
Yorum’un bestelediği işte o hıncın
sesidir.
Grev halaylarının, kavga meydanlarının doğal sesidir Grup Yorum'un besteleri. Nerede haklı bir
kavga varsa, Grup Yorum türküleriyle
halay çekiliyordur orada. Faşizme
karşı halkın omuz omuzalığını sağlayıp dayanışmayı büyütür.
Yolunu kaybetmişe kutup yıldızı
olur Yorum türküleri.
Hayatın alt üst oluşları içinde savrulmadan hedefine ulaşmak isteyene
rehberlik eder. Bir kez bile tuzağa düşürmeden geçirir kavganın patikalarından. Düşkünlüğü sorgulayarak düşmüşü kaldırır. Yürüyeni koşturur. Koşana daha hızlı der, hep daha hızlı. Ve
serüvenciler düşer yollara...

Grup Yorum
Artık Bir Gelenektir
33 yılın ardından diyebiliriz ki,
Grup Yorum artık bir gelenektir.
Halk ozanlarının kökleri üzerinde
yükselip Ruhi Su ustadan el alarak
halk için sanatçılığı bugüne taşımıştır.
Hepsini tutuklasanız bile Grup Yo-

rum’un sanatına son veremezsiniz.
BAKIN, NASIL DA KALABALIK
BİR HALK KOROSU'DUR GRUP
YORUM. BİR UCU TARİH, BİR
UCU GELECEKTİR.
Bakın, hakikatli anneler nasıl da
yeniden ve yeniden doğuruyor geleceğin Grup Yorumcularını. Ki o bebekler ninni yerine Yorum türküleri
dinleyerek büyüdükleri için daha konuşmaya başlamadan Cemo'yu söylemeye başlıyorlar. İşte bu nedenle
kaybettiniz bu kavgayı siz. Çünkü
mücadelesi ve halkın sanatçılığı geleneğiyle Grup Yorum kendi geleceğini kazanmıştır.
Emperyalist efendileriniz biliyor ki
anti-emperyalist, anti-amerikan duygularla marş söylemek ve söyletmekten
vazgeçmeyen yegane sanat örgütlenmesidir Grup Yorum. Bu yanıyla halka
gerçekleri taşıyıp sınıf bilincini keskinleştirir. Amerika'dan özgürlük, Avrupa emperyalistlerinden demokrasi
beklenmeyeceği gerçeğini durup dinlenmeden söylediği için cümle emperyalistler düşmandır Grup Yorum'a.
Ve emperyalistlerin düşmanlığını kazanmak, Grup Yorum için şereftir.
Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizmin sesinin daha gür,
daha yaygın çıkması için Anadolu'nun
her yanında ve dünyanın bütün ülkelerinde Grup Yorumlar çoğaltılmalıdır. İşte bunun önüne geçmek
için "demokrasi" şampiyonu geçinen
Avrupa emperyalistleri başta Almanya
olmak üzere, Grup Yorum'u yasaklamışlardır. Ama baskılar, yasaklar
kar etmez Grup Yorum'a. Grup elemanları tutuklansa bile yenileri bir
yerlerden yetişip gelir ve umudun
sesi dalga dalga yayılır dört bir yana.
Emperyalistler devrimci düşünceyi
dünya üzerinden silmek istedikleri
için, özellikle 1990'dan bu yana bütün
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sola düşünce değişikliği dayatıyor,
dönek solculuğu hakim kılmak istiyorlar. Dünyanın Türkiyesi'ndeki
Marksist-Leninistler ise bu dayatmaya
karşı çıkarak püskürtmekle de kalmayıp ideolojik açıdan taarruza geçiyorlar. İşte bu direnişin ve taaruzun
şarkısını söylüyor Grup Yorum.
Söylediği halk ve vatan sevgisinin
dile gelmiş halidir. Kavganın ve sevdanın, vefanın, bağlılığın, fedanın
ve ille kavganın, yoldaşlığın türküsünü söylüyor Grup Yorum.
Yani yok edilmek istenen devrimci
düşüncenin sesi olup yayılıyor. İşte
bu gerçeklik zoruna gidiyor emperyalist alçakların ve faşist işbirlikçileri
aracılığıyla susturmak istiyorlar bu
sesi. Çünkü bu ses, şu tarihsel mesajı
taşıyor halklara: "Madem ki insandır
düşleri gerçek yapan/Kurabiliriz o
zaman dünyayı yeni baştan"
Evet, hayatın ve halkların ihtiyacı
işte budur: Dünyayı yeni baştan kurmak... Emperyalist sömürünün ve faşist
zulmün olmadığı yeni yani sosyalist
bir dünyayı kurmak... Tam da bu nedenle yarının kavgası bugünden verilmektedir. İşte bu kavganın öncüsü Dayı'nın önderliğindeki Anadolu İhtilali'nin
sıra neferleridir. Boğulmak istenen ses
onların yani Mahir Hüseyin Ulaş'ın
sesidir. Bu sesi boğamayacaklar. Çünkü,
"Kurtuluşa Kadar Savaş" diyen halkların sesidir bu.

Devrimci Sanatçılık
Geleneğinin Yenilmezlik
Sırrı
Grup Yorum kimdir ve neden yok
edilmek istenmektedir... Grup Yorum
elemanları neden tutsak alınmaktadır...
Neden başlarına para ödülü koyularak aranmaktadır...
Bu soruların cevabı açıktır.
Grup Yorum, tarihin sesidir. Bu
yanıyla halkın hafıza kayıtlarını tutmaktadır. "Ferman padişahın dağlar
bizimdir..." deyişi bundandır. Ki fermanlara karşı bizim olan dağlara çıkan Kenanların, Leylaların umutlu
türküleriyle halkın acılarını sarıp sarmalar. Belki namluda kurşun değildir
bu türküler ama namlusunda kurşun
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kalmayan şahanlara avuçladıkları
taşlarla savaşma şevki taşımasını da
bilirler.
Grup Yorum, geleceğin rehberidir.
Söz konusu olan halkın sanatçılarının
tarihsel sorumluluğunu yüklenmiş
olmaktır. Hedef nedir, ne tarafa yürünecektir... Her adım nasıl atılacaktır... Grup Yorum geleneğinde bütün
bunları, hayat bilgisi kitabı gibi anlatmak vardır.
Grup Yorum, umudun türkülerini
söyler. Halklar için umut devrim ve
sosyalizmdir. Sosyalizmi soyut bir
hedef olmaktan çıkartan "Kurtuluşa
Kadar Savaş" iradesidir. Ki devrimci
iradenin türkü söyleyen halidir Grup
Yorum.
Grup Yorum, onurun türkülerini
söyler. Onur, size karşı dayatılan
onursuzluğa yani kapitalist haksızlığa
ve faşist alçaklığa karşı çıkışınızdır.
Onur direnerek hak edilir. Ve Grup
Yorum bütün direnişlerin özündeki
onuru meydana çıkartıp halayını çektirmenin ustasıdır.
Görüldüğü gibi Grup Yorum bir
misyondur. Grup Yorum halkın sanatçılığının, devrimci sanatçılığın temsilcisidir. Farkı örgütlü olmasındadır.
Grup Yorum'un "Büyük Ailesi" halkın
örgütlü halidir. Böyle olduğu içindir
ki, artık hiçbir faşist saldırı ve yasaklama
Grup Yorum'u durduramamaktadır.
Solistleri tutuklansa, yeni solistler sahneye çıkmaktadır. Bunu sağlayan halkın
içinde örgütlü olmaktır. Bir büyük kolektivizmi hayatın içinde yaratabilmiş
olmaktır. Öyle ki, henüz annesinin
karnındaki üyelerine kadar halkın içinde
örgütlüdür Grup Yorum. İşte budur
devrimci halktan yana sanatçılık geleneğinin ölümsüz ve yenilmez oluşunun
sırrı.
Grup Yorum'un sanat alanındaki
farkı; alanının öncüsü, önderi, örgütçüsü olmasıdır. Her şeyden önce
Grup Yorum sanat alanında devrimci
alternatifi yaratmıştır. Bu alternatifi
devrimci kılıp karakterize eden temel
özelliği örgütlü oluşudur. Örgütlü
olmak, halk ve vatan sevgisinin zaferini halkın içinde örgütlemek demektir. Grup Yorum'un büyük bir
coşkuyla yaptığı budur.

Örgütlü olmak, devrimci düşüncelerin maddileşmesi demektir. Bireycilik ise burjuvazinin köhne düşüncesinin maddileşmiş halidir. Burjuvazi halk saflarından çıkan sanatçıları türlü biçimlerde teslim alıp etkisizleştirmek için bireyciliği dayatır.
Çünkü örgütsüz sanatçı halk düşmanları karşısında güç olamaz. Halkın
dayanışmasının, örgütlülüğünün dışında kalanlar bir süre sonra düzene
boyun eğmekten kurtulamaz. Oysa
yapılması gereken sanatı faşizmin
karşısına bir mevzi olarak çıkartabilmektir. Bunun yolu örgütlü
olmaktan geçmektedir. Grup Yorum işte bunu yapmaktadır.

Devrimci Sanat
Faşizme Karşı Cephedir
Grup Yorum dünden bugüne halkın kurtuluş mücadelesinde emperyalizm ve faşizme karşı sanatı bir
cephe olarak örgütlemiştir. Bugün
bütün üyelerinin tutsak alınması, kalanların başına da para ödülü koyarak
ölüsü dirisi için "aranıyor" denmesi,
halk düşmanlarının Grup Yorum örgütlülüğünden duyduğu korkuyu gösterir. Faşizm, Grup Yorum'a karşı
resmen savaş açmış durumdadır.
Bir yılda dört kez İdil Kültür
Merkezi'nin basılması, bütün Grup
Yorum üyelerinin tutsak alınması,
kalanlarının "aranıyor" konumuna
sokulup halktan tecrit edilmeye çalışılması ve konserlerinin yasaklanmasının tek anlamı budur.
Ama boşuna. Başaramadılar ve
başaramayacaklar. Grup Yorum'u
halktan kopartamazlar. Ne tutsaklık
ne de "aranıyor" diyerek kriminalize
etme çabalarıyla sonuç alabilirler.
Başaramazlar!
"Biz" diyordu Dayı ve ekliyordu; "bu toprağın insanıyız. Halkız.
Halktan biriyiz. Halkın öncüsü-
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yüz." Bu tanımı Grup Yorum’un
halktan yana sanat geleneği için
de yapabiliriz. Bu yanıyla Grup Yorum, bu toprağın devrimci sanatını
yapmaktadır. Anadolu İhtilali'nin müziğini kulaktan kulağa, yürekten yüreğe geçirmektedir. Ve bu uğurda
hiçbir engele takılıp kalmamaktadır.
Konseri yasaklandığında Grup
Yorum, çatılara çıkıp vermektedir
konserini. Sahneye çıkacağı salonlar
kapatılırsa Grup Yorum, kamyon kasalarına çıkıp sokak sokak gezerek
konserini halkın ayağına kadar götürmesini bilmektedir.
Grup Yorum'un devrimci sanatçılığında yasaklara takılmamak, baskılara boyun eğmemek artık gelenek
olmuştur. Yeri gelince bir evin odasına, bir köyün tarlasına, grev çadırlarına, barikat başlarına, düğün törenlerine, bir mezarın başına... varıncaya kadar halkla içiçedir. Ve sahnesi her yer olduğu için Grup Yorum
da her yerde olabilmektedir.
Biz hiçbir zaman politikasız kalmadık. Faşizmin her saldırısına karşı
devrimci politikalarımızla cevap verdik. Grup Yorum'un yaptığı da budur.
Faşizmin saldırılarına karşı net bir
cevap verdiler ve dediler ki: Terör
listelerinizi Yeni Bestelerimizle Yeneceğiz! Listeleriniz Değil Bestelerimiz Kazanacak!

Grup Yorum
Halk ve Vatan Sevgisinin
Türkülerini Yapıyor
Grup Yorum elemanlarının "terör
listeleri"ne alındıkları süreçte düzen
saflarından iki şarkıcının ismi öne
çıkıyordu: Yavuz Bingöl ve Selda
Bağcan... Egemenlerin mesajı açıktır:
Olacaksanız böyle olun. Bunlar gibi
şarkı söyleyin...

İngiliz emperyalizminin sözcüsü
durumundaki BBC, Selda Bağcan
ile röportaj yaparak yayınlamış. Solcu
olacaksanız, Selda Bağcan gibi olun
diyorlar yani... Halkınıza sırtınızı
dönün, sanatınızı para ve şöhret kazanmanın aracı haline getirin... Örgütlenme yerine kesinlikle bireyciliği
seçin... Halka tepeden bakın, kendinizi
beğenen seçkinciler olun...
Para için, çıkarınız için düne kadar
söylediğiniz türkülere ihanet ederek
halk düşmanlarının saray soytarısına
dönüşün...
Egemenlerin devrimci sanatçılığı
bitirme operasyonudur bu. Ve özünde
düşünce değişikliği dayatması vardır.
Çünkü korkuyorlar.
Çünkü devrimci sanat aracılığıyla
yüzbinlerce ve hatta milyona vuran
sayıdaki kitlesellik yaratılabilmektedir.
Bu kitlesellik halka kendine güven
aşılamaktadır. Öyle ki her Grup Yorum
konseri, halkın gücünün açığa çıktığı
mevzilere dönüşmektedir. Sadece konserler de değil, her bir Grup Yorum
türküsü anti-faşist, anti-emperyalist içeriğiyle halk düşmanlarına karşı halkın
mevzisini oluşturabilmektedir.
Grup Yorum elemanlarının "büyük
suçu" konserlerinden türkülerine halkın umudunu büyütmektedir. Halka
umutsuzluk aşılanması için her şeyin
yapıldığı koşullarda türkülerle halka
umut aşılamak, faşizmin şiddetini
üzerinize çekmek için fazlasıyla yeterli oluyor.
"Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan" diyordu Pir Sultan. Aradan
yüzyıllar geçti ama halk ile halk düşmanları arasındaki uzlaşmaz çelişki
ve amansız çarpışma değişmediği
için dün Pir Sultan'ın dediğini, bugün
Grup Yorum diyor.
Grup Yorum, bu vatanın türkülerini yapar. Bu vatanın bağımsızlığı
için mücadele eder, bu vatan için
bedel öder. Bu nedenle vatanın bağrıdır onun yeri. Oradan onu kimse
söküp alamaz.
Grup Yorum, bu halkın umutlu
ezgilerini söyler. Halkın sömürü ve
zulümden kurtuluşu için mücadele
eder. Halkın özgürlüğü için bedel

ödeyişini özgürleşmesinin dinamiğine
çevirir. Bu nedenle halkının yüreğidir
onun yeri. Oradan onu kimse söküp
atamaz.
Böyle olduğu içindir ki, "Grup
Yorum Bizim Evde, Grup Yorum
Her Yerde" diye sahiplenmektedir
halk güçleri. Ve bilmektedir ki, sahiplendiği kendi umudu, onuru, kavgası, özlemi, geleceğidir. İşte bu sahiplenmeyi aşılmaz bir barikat olarak
dikeceğiz faşizmin karşısına.
Halk saflarındaki yediden yetmişe
her insanımıza çağrımızdır:
"Grup Yorum Bizim Evde... Grup
Yorum Her Yerde!" şiarıyla sahiplenmemizi gösterelim. Halkın yaratıcılığıyla, halkçı yöntemlerinin sınırsızlığıyla Grup Yorum'un bitirilemeyeceğini somutlayalım. Herkesin
yapabileceği bir şey vardır. Her yerde
Grup Yorum'u çıkartalım karşılarına.
Faşizmi yaratıcılığımızla kuşatalım.
Madem ki Grup Yorum'u arıyorlar.
O halde bulunduğumuz her alanda,
her şehirde, her mahallede, her sokakta
cevap vereceğiz: Grup Yorum Bizim
Evde... Grup Yorum Her Yerde!
Her yere yazalım, her yerde yayalım: GRUP YORUM BİZİM
EVDE...
İşte bu şiarla faşizme halkın gücünü
göstereceğiz bir kez daha. Grup Yorum’cuları mı arıyorlar? Onlar halkın
yüreğinde demenin binbir halkçı yolunu
bularak göstereceğiz halkın gücünü.
Herkesin yapabilecekleri vardır. Kimi
halkın matbaasını kullanır kimisi şarkılar
söyler... Kimisi camii minarelerinden
yayacak Grup Yorum türkülerini. Pazar
tezgahlarından, okullardan, tarlalardan
yükselecek umutlu türküler. Halkın
yaratıcılığının sınırı yoktur. Çünkü hep
dediğimiz gibi; Grup Yorum halktır.
Susturulamaz!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

NATO, EMPERYALİST BİR ÖRGÜTTÜR
EMPERYALİZMİN
DÜNYA HALKLARINA SALDIRI ÖRGÜTÜDÜR
NATO'YU, BM'Yİ "BARIŞ" ÖRGÜTÜ GİBİ
GÖSTERENLER
YA TARİH BİLMEZ CAHİLLER,
YA DA EMPERYALİZMİN HALKLARA
DÜŞMANLIĞINI
GİZLEMEYE ÇALIŞAN İŞBİRLİKÇİLERDİR
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PYD'nin eski eşgenelbaşkanı
Salih Müslim, Almanya’nın başkenti
Berlin’de Türkiye oligarşisinin Efrîn
saldırısına ilişkin bir basın toplantısı
düzenledi.
Basın toplantısındaki en önemli
eleştirilerinden biri de şuydu:
"NATO silahlarıyla siviller vuruluyor." (ANF, 19 Şub 2018)
Bu "eleştiri", daha sonra da Kürt
milliyetçilerinin çeşitli açıklamalarında, eylemlerinde dile getirilmeye devam etti.
Salih Müslim şöyle devam ediyor sözlerine: “Türk devleti NATO’nun silahlarıyla 1 milyon 200
bin sivil insana saldırıyor.”
Peki, Müslim'e soruyoruz.
Kimdir NATO? Nasıl bir teşkilattır?
NATO silahları zaten başka ne
için kullanılır? Bugüne kadar nasıl
kullanılmıştır?
1949'da kurulan NATO, emperyalizmin çıkarlarını korumak için
kurulmuş askeri bir örgüttür.
Bir saldırı örgütüdür.
Saldırı hedefleri,

sosyalist ülkeler,
ve tüm dünya ülkelerindeki ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleridir.
Sosyalist sistem ve sosyalist sistemin yoğunlaşmış bir ifadesi olarak
dünyanın dört bir yanında süren
ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleri,
NATO'NUN BAŞ DÜŞMANIDIR.
NATO'nun varlık nedeni, emperyalizmin koruyuculuğu ve devrim ve sosyalizm düşmanlığıdır.
Salih Müslim'e, "NATO silahlarıyla siviller vuruluyor" diye güya
"eleştiri" yapanlara sormaya devam
ediyoruz:
NATO SİLAHLARIYLA SİVİLLERİN VURULMADIĞI
HERHANGİ BİR NATO SALDIRISI VAR MI?
1990'lardan itibaren üç büyük
NATO saldırısı yaşandı: Irak, Yugoslavya, Libya.
Yugoslavya'daki NATO saldırısında siviller vurulmamış mıydı?
"Siviller"in hedef alınması değil,
bütün NATO bombalarının hedefi
halktı zaten. Emekçilerin çalıştığı
tesislerdi.
Peki ya Libya'daki NATO bom-

balamalarında...
Libya'nın hemen tüm şehirleri,
birer hafta boyunca bombalandı
NATO uçakları tarafından... Taş
üstünde taş bırakmamacasına hem
de...
"NATO silahlarıyla siviller vuruluyor" diye feveran edenler ya
kopkoyu bir cehaletin içindedirler,
ya da bile isteye emperyalizm gerçeğini çarpıtmaktadırlar.
Emperyalizme karşı savaşmayanlar, savaşmamalarını haklı ve
mazur göstermek için, emperyalizmin halk düşmanı niteliğini gizliyorlar. Onu adeta "barış" örgütü
gibi gösteriyorlar.
BUNUN ADI İŞBİRLİKÇİLİKTİR.
NATO'NUN SUÇLARINA ORTAK OLMAKTIR.
KENDİ PASİFİZMLERİNİ
MAZUR GÖSTERMEK İÇİN
HALKLARA YALAN SÖYLEMEKTİR.
SİZ NATO'YU DÜŞMAN
GÖRMÜYOR OLABİLİRSİNİZ;
AMA NATO SİZİ DÜŞMAN GÖRÜYOR
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NATO, ilkin sosyalist sisteme
karşı kurulmuştur. Başlangıçta NATO'nun müdahale alanı Avrupa ile
sınırlanmıştır.
Ancak bu sınırlar fiilen kaldırılmıştır. NATO, birçok ülkede
kontrgerilla operasyonlarını örgütleyen, birçok ülkenin ordularını
karşı-devrimci bir ideolojiyle eğiten
temel askeri güçtür.
1980'de, NATO'nun 50. yıl toplantılarında, NATO için, yani emperyalist sistem için tehditler yeniden tanımlanıp sıralandı:
Birinci Tehdit; Emperyalizme
şu veya bu biçimde kafa kutan, direnen ülkeler.
İkinci Büyük Tehdit: “Devlet
dışı aktörler”. Yani ulusal ve sosyal
kurtuluş hareketleri.
Üçüncü Tehdit; kendi denetimleri
dışında gerçekleşen bölgesel çatışmalar, istikrarsızlık unsurları.
Peki NATO bunlara karşı savaşırken, "sivil" ayrımı mı yapıyor?
REFORMİZMİN, KÜRT
MİLLİYETÇİLERİNİN "ULUSLARARASI GÜÇLER" DEDİKLERİ, EMPERYALİST GÜÇLERDİR
HDP, Şırnak’ın Cizre ilçesinde
2015 yılında gerçekleştirilen katliamla ilgili bir rapor açıkladı. "Bir
Vahşetin Anatomisi" başlıklı 135
sayfalık rapor, Şırnak'ta değil, Diyarbakır'da değil, Türkiye'de değil,
İsviçre'de açıklandı.
Raporun açıklandığı basın toplantısında konuşan HDP Şırnak
Milletvekili Faysal Sarıyıldız şöyle

diyordu:
"Bu kadar açıktan işlenen savaş
suçuna rağmen BM ve uluslararası
güçler hâlâ sessizliğini koruyor;
bu kabul edilemez”
"Uluslararası güçler" kim?
"Uluslararası güçler" diye bir
şey yok.
Emperyalistler var. Emperyalistlerin örgütleri var.
Halklar var, halkların örgütleri
var.
Kime çağrı yapıyor HDP? Açık
yapın.
Halkları mı müdahaleye çağırıyorsunuz?
Yoksa emperyalist güçleri mi?
Cevabını biliyoruz tabii ki.
"Emperyalizm" diyemiyor Kürt
milliyetçiliği.
Bilerek yapılan bir MUĞLAKLAŞTIRMADIR bu.
Gerçek şu ki, düzeniçileşenler,
AB'yi savunarak veya ABD'yle işbirliği yaparak emperyalizmi meşrulaştıranlar, artık onları emperyalist
olarak da görmüyorlar.
Akıl hocaları öyle diyor zaten.
Tüm reformistlerin, tüm teslimiyetçilerin ve tasfiyecilerin akıl
hocalarından Fukuyama’ya göre;
“Emperyalizm artık sömürgeci değildir. Emperyalizm emperyalist
olma niteliğini geride bırakmıştır...
“post emperyalist" bir döneme girilmiştir.” Onlara göre, “Son emperyalist savaş Vietnam Savaşı’ydı.”
Emperyalizmle işbirliğinin yolu
işte bu teorilerle açılmıştır.

Açılan bu yoldan; kendine sosyalist diyen ÖDP gibileri, en koyu
AB'ci kesilmiş, NATO'ya, BM'ye
yapılan "Kürt sorununa çözüm"
çağrıları, ABD işbirlikçiliğine dönüşmüştür.
Birleşmiş Milletler, bugün emperyalizmin elinde, halklara karşı
askeri saldırıların, ekonomik ambargoların meşrulaştırıldığı bir kurumdur.
"Uluslararası güçler" aldatmacasına son verin.
Emperyalizm gerçeğini gizlemekten vazgeçin.
Şunu herkes bilmelidir:
NATO'NUN, BM'NİN NİTELİĞİNİ GİZLEMEK, MUĞLAKLAŞTIRMAK, HALKLARIN BAŞ
DÜŞMANI EMPERYALİZME
HİZMET ETMEKTİR.
Bunu bilmezden gelenler, eninde
sonunda halklara bunun hesabını
vereceklerdir.
BÖYLE ÖVÜLMEKTENSE
EMPERYALİST KATİLLERİN
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BÖYLE
ÖVÜLMEKTENSE
EMPERYALİST
KATİLLERİN
SÖVGÜLERİNİ
TERCİH EDERİZ
Emperyalizmin Övdüklerine Tarih Sövecektir!
ABD öncülüğündeki "Uluslararası Koalisyon Güçleri" Komutanı
ABD'li Korgeneral Paul Funk, şöyle
diyor:
"IŞİD'i yenmek olan hayati misyonumuza bir lazer ışığı gibi odaklanmaya devam eden bu cesur erkek
ve kadınlarla büyük bir gurur duyuyorum." (Sözcü, 1 Mart 2018)
- Koalisyon sözcüsü Albay Ryan
Dilon, SDG'ye verdikleri patlayıcı
eğitiminin resimlerini paylaşıyor
Twitter hesabından.
- Albay Ryan Dilon: "SDG, IŞİD
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ile savaşta kendini ispatlamış ortaklardır. Bir yıl önce
bugün Rakka IŞİD'in elindeydi. Başka kimse IŞİD'i
başkentinden tasfiye etmeye girişmeye hazır değildi.
SDG ise bunu yaptı. SDG komutanı Mazlum fevkalede,
sözlerine sadık bir komutan." (28 şubat 2018, Aydınlık)
Amerikalı komutanların açıklamalarına göre, ABD
emperyalizmi, SDG'yi, 57 bin kişilik bir güç haline
getirmiştir.
Devam ediyor Albay Ryan Dilon:
"SDG, Suriyelilerden, Araplar, Kürtler ve Türkmenler
gibi farklı etnik gruplardan oluşmaktadır. Yaklaşık 57
bin kişilik gücün çoğunluğunu Araplar oluşturmaktadır.
Ancak liderliğin büyük bölümü, Kürtler ve birlikte
çalışabildiklerini ispatlamış durumdalar.
Eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Böylelikle sadece Kürtler değil, diğerleri de cephe hattında
olabilecek, liderlik rolünü üstlenebilecek." (28 Şubat
2018, Aydınlık)
Tabloya bakın.
Amerikan çıkarları için Kürtleri savaştırıyorlar...
Arapları da eğitip cepheye sürmekten söz ediyor...
Rakka, IŞİD'den kurtarılırken, Suriye topraklarına
20 Amerikan üssü açılırken, TEK BİR AMERİKAN
ASKERİ ÖLMÜYOR.
Onların yerine Kürt halkının oğulları ve kızları
ölüyor.
Onların yerine Arap halkının oğulları ve kızları
ölüyor.
Ve, bu işbirlikçiliğin "liderliğini" Kürt milliyetçi
hareket yapıyor.
"Komutan Mazlum". Amerikalı generallerden övgüler alıyor. PKK-YPG liderliğini yere göğe koyamıyor
halkların baş katilinin komutanları.
Tabloya bakın.
Bir işgalci, katliamcı ABD'li komutan tarafından
bu kadar övülmek, bir devrimci için, bir vatansever
için, ilerici, demokrat herhangi biri için ancak bir
UTANÇ vesilesi olabilir.
PKK-YPG şunu unutmasın.
Emperyalizmin övdükleri, halkların aleyhine olandır.
Çelişkinin iki ucu var:
Amerikan emperyalizmi ve dünyanın ezilen halkları.
Hangisinden yanasınız?
UNUTMAYIN; EMPERYALİZM ÖVÜYORSA,
TARİH LANETLEYECEKTİR.
EMPERYALİZMİN BUGÜN ÖVDÜKLERİNE,
YARIN HALKLAR SÖVECEKTİR.
UNUTMAYIN.

PKK'nin AKP'yi ve
Amerika'yı Keşfi:
19 YIL SONRA MI
SÖYLÜYORSUNUZ BUNU?
DOĞRUYU TESPİT ETMEK
YETMEZ;
PRATİKTE BUNA UYGUN
DAVRANIYOR MUSUNUZ?
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;UNOL>V 'JBURNIPV 7HFPT6IV 9U?SKSJTNPSV FTQ
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Siz, Afrin İşgalcileri
SİZDEN NENE HATUNLAR ÇIKMAZ!
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Tayyip Erdoğan sarayında düzenlenen bir törende "nene hatunlar"dan
söz ediyor.
İktidarın borazanı basın, ertesi
gün Afrin işgaline katılan kadın subayların resimlerini basıp, koca başlıklarla onları Nene Hatunlar’a benzetiyor.
Afrin'deki kadın subaylar: "Nene
Hatunların torunlarıyız!" (Yeni Çağ
Gazetesi, 03.03.2018)
"KARA FATMALARIN, NENE
HATUNLARIN TORUNLARIYIZ"
diyor bir üsteğmen aynı gazetede.
"Nene Hatunlar Afrin için bekliyor..." başlığı atılmış bir haber sitesinde (Prestij haber)
"Nene Hatunlar Afrin'de" (Karar
gazetesi)
4 Mart'ta Halk TV'de Afrin işgaline
katılan kadın subaylar gösteriliyor...
Altında bir yazı:
"Onlar bugünün Nene Hatunları,
Kara Fatmaları."
Hayır..
Nene Hatunlar, Kara Fatmalar,
ülkelerinin işgal edilmesine karşı savaşan kadınlardı.
Siz işgalcisiniz...
Nene Hatunlar, Kara Fatmalar
emperyalistlere karşı dövüşüyorlardı.
Siz emperyalizmin planlarıyla girdiniz Suriye'ye.
Nene Hatun kim? Kara Fatma
kim?
Şöyle yazıyor tarih:
1877 yılı Kasım ayının 7’sini 8’ine
bağlayan gece, civarda bulunan iki
Ermeni köyünden gizlice harekete
geçen Ruslarla işbirliği halindeki kalabalık bir çete, Erzurum’un Aziziye
Tabyası’na girmeyi başarmıştı. Çeteler,
Tabya’yı savunan askerleri öldürdüler.
Arkadan gelen Çarlık Rusyası ordusu
da hiçbir direnme görmeksizin Aziziye
Tabyası’nı işgal etti.
Erzurum’da minarelerden “Ruslar
Aziziye’ye girdi!” çağrısı yapılması
üzerine, kadın erkek, genç yaşlı toplanıp tabyaya doğru yürüyüşe geçtiler.

Tüfeği olan tüfeğiyle, olmayan tırpanıyla, kazmasıyla, sopasıyla gidiyordu.
Nene Hatun da
onların içindeydi.
Bir gün evvel,
ağabeyi Hasan
cepheden ağır yaralı olarak eve getirilmiş ve birkaç
saat sonra da ölmüştü. Kocası cephede
idi, üç aylık bebeği vardı. Minarelerden yapılan anonsları duyduktan
sonra onu beşiğine bıraktı.
– Seni Allah’a emanet ediyorum
yavrum, dedi.
Sonra şehit ağabeyinin alnından
öpüp,
– Seni öldüreni öldüreceğim ben
de, dedi.
Ve tabyayı savunanların arasına
katıldı.
Kara Fatma da Erzurumludur. Asıl
adı Fatma Seherdir. Kuvayi milliyenin
kadın kahramanlarındandır. Adana
cephesinde, Afyonkarahisar'da, Nazilli'de işgalci emperyalistlere karşı
savaşmıştır.
Peki Afrin'e giden kadın subay
ve astsubayların ne benzerliği var
Nene Hatun ve Kara Fatmalar'la?
Aralarındaki fark,
işgalci olmakla,
işgale karşı savaşmak arasındaki
fark kadar keskin ve büyüktür.
Evet, bugün de bütün kadınlarımızın namusuna saldıran birileri var;
emperyalizm saldırıyor. Kapitalizmin
yoz kültürü saldırıyor. İşbirlikçi iktidarlar saldırıyor.
Kendilerini Nene Hatun'a benzetenler, var mı emperyalizme, kapitalizme, faşizme karşı çıkma cüretiniz?
Amerika başınıza çuval geçirdiğinde içinizden bir teki, silahını kuşanıp, bu ne alçaklıktır, bu ne alçalmadır, bu ne kabul edilemez uşaklıktır

deyip, Amerikan emperyalizminin
üstüne yürüdünüz mü?
Yürüyemiyorsanız, ben bu kadar
uşaklaşmış bir ordunun askeri olmam
deyip istifa etme kahramanlığını gösterebildiniz mi?
Şimdi ABD'ye efelenir gibi görünen bu ordu, Suriye'ye ABD'nin planları ve kararlarıyla girmedi mi?
Libya'da karşı-devrimcileri bu
ordu eğitmedi mi? Türk Silahlı Kuvvetleri, emperyalizmin sömürgesi,
uşağı olan bir ordudur. Bir yeni sömürge ülkenin NATO üyesi olması
zaten bu demektir?
Siz; sömürge, işbirlikçi, bağımlı
bir silahlı kuvvetlerin mensupları, silahlarının nerdeyse tamamı dışa bağımlı bir ordunun mensupları, kalkmış,
Nene Hatun hikayeleri anlatıyorsunuz.
Generalleriniz ve hükümetiniz,
"Milli silah" masallarıyla emperyalizme bağımlılığı ve uşaklığı gizlemeye çalışıyor.
Yapılan bazı askeri araçların yüzde
90'ını ithal edip, ondan sonra da ona
milli silah diyorlar; o silahlar ne
kadar milli ise, siz de o kadar Nene
Hatun’sunuz işte..
Nene Hatunlar’ın, Kara Fatmalar’ın çizgisini bugün sadece ve sadece
devrimciler, halk kurtuluş savaşçıları
sürdürüyor.
Bugünün Nene Hatunlar'ı, Kara
Fatmalar'ı, Gülsümanlar’dır, Şenaylar’dır, Günaylar’dır, Naciyeler’dir,
Sılalar’dır, Leylalar’dır...
Emperyalizme karşı bayrak açmadan, Nene Hatun, Kara Fatma
olunmaz.
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DEVRİMCİLİK ZORUNLULUKTUR
- Hayallerimizin gerçeğe dönüşebilmesini sadece devrimciler sağlayabilir. Bu nedenle devrimcilik zorunluluk.
- Çocuklara, kadınlara taciz yüzde 700 artmış. AKP
tüm halkımızı çürütmek istiyor. Halkımızı örgütleyip
tacizleri büyüten AKP faşizminden hesap sormanın yolu
devrimciliktir.
- Düzce’de eylem yasağı koymuş vali. Tek bir insanın
gücü devrimcilikten geçiyor. Koca valilik baş edemedi,
tüm ili kapsayan yasakları alarak engellemeye çalışıyor.
Devrimcilik güç demek, iktidarı köşeye sıkıştırmak, hakkımızı kazanmak demek.
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YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ MEHMET DERSULU’NUN GÜNLÜKLERİNDEN:
Bugün direnişimizin 483. günüydü. 483
gündür işimiz, ekmeğimiz için direniyoruz.
Yazmayalı uzun zaman oldu. Bu süre içerisinde günde iki defa yaptığımız açıklamalarda polisin 'zor kullanılarak dağıtılacaksınız' anonsundaki 'zor' ifadesi bilerek,
isteyerek ve zevk alarak işkenceye dönüştürülüyor.
İki gün önce akşam açıklamasında gözaltı
aracına bindirildikten sonra direniş dostlarına
sivil faşistler saldırmıştı. Üç cümle kurmamıza dahi izin vermeyen işkenceci polisler
saldırgan faşistlere 'siz bize gösterin biz döveriz' diyerek, sivil faşistleri koruyarak
alandan uzaklaştırdı. Polisin yaptığı işkenceler bizleri yıldırmadı yıldıramayacak
da. Sivil faşistlerin saldırılarıyla bizleri korkutacaklarını sanacak kadar acizler
haklı ve meşru direnişimiz karşısında.
Bugün daha önceki günlerde olduğu gibi öğlen ve akşam olmak üzere iki defa
yoğun işkenceye maruz kaldım. Öğlen sağ ayak bileğimde açtıkları yara yetmedi,
akşam açıklamasında salyalarını akıtarak öğlen kaldıkları yerden işkenceye devam
ettiler. Dört polis kollarımdan ve bacaklarımdan tutup sürüklerken gözaltı aracının
önünde çevik ve bir o kadar da alçak bir polis yarım metre mesafeden ağzım ve
gözlerimin içine zehirli gaz boşalttı. O esnada gözlerimi açamadığım için gözaltı
aracına bacaklarım dışarda kalacak şekilde oturdum. Gözlerimin yanmasını zevkle
izleyen işkenceci polisler bacaklarım dışarda olmasına rağmen kapıyı hızla
kapatmaya çalıştılar. Dizimde ve bileğimde oluşan yaralar bacaklarıma vurdukları
kapının izleridir.
Her gün polis kalkanlarıyla gizledikleri işkenceleri yoğunlaşarak devam ediyor.
Bir dakika içinde anons yapılıp saldırıya uğradıktan sonra kalkanlar kapanıyor ve
işkence orada başlıyor. Aracın içine kafa üstü atmalar, kolları bükerek kırmaya
çalışmalar, gaz sıkmalar, kadın arkadaşlarımızı gözaltına alırken ahlaksızca taciz
etmeler sürüp gidiyor. Bizleri haklı mücadelemizden vazgeçirmek için her türlü
alçaklığı denemeye devam ediyorlar.
Yaptıkları bu işkenceler karşısında haklı mücadelemize daha çok sarılıyor,
öfkemizi büyütüyoruz. Koca koca sendikalar suskunluğa devam ede dursunlar,
bizler hakkımızı alabileceğimiz tek yer olan
sokakta olmaya devam edeceğiz. Tek başımıza kalsak da zafere olan inancımızla,
kararlılığımızla ve umudumuzla direnmeye
devam edeceğiz. Emek verilmeden beslenen
'umut' hayalden öteye geçemez der ustalarımız. Bizler ilmek ilmek ördüğümüz
direnişimizi zafere kadar sürdüreceğiz!
YÜKSEL DIRENİŞÇİSİ
ÖĞRETMEN MEHMET DERSULU
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- Mum olmak kolay değildir.
Işık saçmak için önce yanmak
gerekir.
Hz. Mevlana
Ateş düştüğü yeri yakar
yanıyor yanıyor yüreğim
Kurşun girdiği yeri deler,
Kanıyor kanıyor yüreğim
Oy...
Bü ülkeyi yangın sarar,
Seller sürükler şimdi,
Bu ülkeyi yangınlar sarar
Yangın büyür yanar orman
alevler yakar yakanı
kan birikir taşar bir an
Sel olur boğar celladını...
Bu ateşi yakanlar sanıyor
sanıyor sönecek.
Anaların yüreğinde öfkeyi
öfkeyi görecek
Oy
Bu ah kıyamete kalmaz
gelir o günler gelir
Bu ülkeyi yangınlar sarar...
- Antalya'da Gecekonduda Çıkan Yangında 1,5 Yaşındaki Bebek Yanarak Can Verdi
1,5 YAŞINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI
- Antalya'da Gecekonduda Çıkan Yangında 1,5 Yaşındaki Bebek Yanarak Can Verdi
İNŞAATTA ÇALIŞAN BABA
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
- Yanan çocuklarımız,
Yakan AKP
Yanan babalarımız,
Yakan AKP.
Aç kalan milyonlarca halk
Aç bırakan AKP
“İşsizim” diye bağıran açlık ordusu

Doymak bilmeyen AKP ve bir
avuç asalak sömürücü...
Kimisi baba elinde benzin bidonu,
Kimisi anne gözünde yaş,
her gün bir ocağa ateş düşüyor.
Bu ateşi yakanlar halkın cayır
cayır yanmasını seyrediyorlar.
- Borç bunalımına giren 4 çocuk
babası yaşamına son verdi. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi. Olay,
öğleden sonra Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun
süreden beridir işsiz olduğu belirtilen ve borçları nedeniyle
bunalıma girdiği öne sürülen 4
çocuk babası Mehmet T., evde
kimsenin olmadığı sırada, kendini astı.
- Şanlıurfa, Muratpaşa, Antalya...
Ülkemizin dört bir yanında her
gün bu haberleri okuyor, bu
haberleri izliyoruz. Belki reklam
arasında, belki magazin dünyasında, belki AKP’nin Afrin’de
katlettiği rakamlar arasında
yer bulamıyordur bu tür haberler. Ama bu haberler ülkemizin gerçekleridir. AKP’nin
yönetememe krizi büyüdükçe
ülkemizin dört bir yanında bu
gerçekler kimi zaman bir kıvılcım olup patlıyor. Kimi zaman 4 çocuk babası Mehmet
T.’nin boğazındaki ip oluyor.
Bu ilmiği halkımızın boynuna
geçiren 15 yıllık iktidarıyla
AKP’dir. AKP’nin adı zulümdür, katildir, hırsızdır, faşisttir.
Açıkça halka karşı düşman kesilmiştir AKP iktidarı. “İşsizim”
diyeni susturup, “açım” diyeni
“daha fazla çalış aç kalma”,
“ölüyoruz” diyene “bu işin fıtratında var” diyerek halkı açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, gele-

ceksiz bırakmaya ant içmiştir
AKP iktidarı...
- Yediği yoksul etidir. İçtiği kandır AKP iktidarının. AKP iktidarı yoksulların kanı, canı, malı
üzerine kurulmuş ve bugün de
bu saydıklarımızın üzerinde iktidarını korumaya, korkusunu
bastırmaya çalışıyor... Ama nafiledir. Beyhude bir çabadır
AKP’ninki... Bu soysuzlar çetesinden önceki iktidarlar da
farklı değildi. Onlar da bu saydıklarımızın üzerine iktidar
kurmuşlardı ama yerle yeksan
oldular. Kalan biz ve halk...
Halkız biz; bazen boynumuzda
geçirdiğiniz ilmik, bazen elimizde bir bidon benzin kalırız
alevler içinde. Ama sanmayın
ki bu salatanat hep böyle sürer
gider. Güvenmeyin tankınıza,
topunuza, tomanıza, tenekelerinize. Gördük bu saydıklarımızı halk ayaklanmasında nasıl
da köşe bucak kaçıyordunuz
halktan. Genciyle yaşlısıyla çoluk çocuk biz milyonlarız, öfkemiz patladı ha patlayacak.
O zaman sizi hiçbir güç kurtaramayacak.Yine geleceğiz Eskişehir’den İsmail olarak, yine
geleceğiz Hatay’dan, yine geleceğiz Muharrem olup Ankara’nın göbeğinden yani 81 ilden
geleceğiz ve yaktığınız bu ateşlerle sizi yakacağız...
- Biz biliyoruz ki açlar ordusu
büyüyor. Büyüdükçe yaktıkları
ateş de büyüyecektir. Ülkemizin
dört bir yanından geleceğiz, kuşatacağız iktidarınızı.Ve bir tekmeyle sallandıracağız siz halk
düşmanlarını...
And Olsun Şart Olsun Ki Yıkacağız İktidarınızı!
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FAŞİZMİN HALKIN SANATINA
SALDIRILARINA EN ÖRGÜTLÜ CEVAP:

SANAT CEPHESİ ANLATIYOR
Halkın Sanatçılığının AlfabesiSANAT CEPHESİ kitabı bu örgütlülüğü anlatıyor.
Halk için sanat nedir, nasıl doğmuştur, bir mücadele alanı olarak
sanat dünden bugüne hangi işlevleri
yüklenmiştir, sanat cephesini yaratmak neden zorunludur diye soruyor
ve cevaplıyor:

Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

KİTABIN ADI:
Halkın Sanatçılığının AlfabesiSANAT CEPHESİ
YAYINEVİ:
TAVIR YAYINLARI
YAYIN TARİHİ:
Mart 2017
2013 Haziran ayaklanması AKP
iktidarının, Türkiye faşizminin en
büyük korkusudur. Yeni bir ayaklanma, halkın yeniden ayağa kalkışında sonunu gören AKP bunun için
halkın en örgütlü olduğu alanlardan,
mevzilerden başlayıp tüm bir halka
saldırısını OHAL ve KHK'lar ile sürdürüyor. Sanat alanı başta Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi olmak
üzere ciddi bir saldırı altındadır. Bir
müzik grubu dünya tarihinde bir ilk
olarak emperyalizmin ve faşizmin
suç itirafı olan "terör listesinde arananlar" arasına alınmıştır. Halkın sanatçıları şarkı söylediği için, halkın
sanatını yaptığı için, tarihini tiyatrolaştırdığı, özlemlerini, gelecek umudunu şiirleştirdiği için ya tutsak edilmiş ya da sanatını açıktan yapamaz
hale getirilmiştir. Sanatı örgütlediği
için, Haziran ayaklanmasından elde
kalır en somut örgütlülüğü Sanat
Cephesi'ni yarattığı için böyle bir
saldırı altındadır halkın sanatçıları.
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"SANAT CEPHESİ; gücünü halktan alır. Yüzlerce yıllık Anadolu halk
isyanlarından ve isyanlara öncülük
eden ozan önderlerden, Pir Sultanlardan, Köroğlulardan, Dadaloğlulardan alır.
Anadolu’nun yetiştirdiği büyük
ustalardan alır gücünü. Nazım Hikmet’in şiiri, Ruhi Su’nun sazı-sözü
bugün Grup Yorum’un mücadelesinde
hayat buluyor. Sanatımız gücünü,
halkın anti-emperyalist, anti-faşist
mücadelesinden alır." (sayfa-12)
"SANAT CEPHESİ; halkın örgütlü devrimci sanatçıları olarak sürekli kendini yeniler, halk çocuklarını
eğiterek kendini örgütler.
Yoksul halkın tüm kesimlerinin
mücadelesinin içinde bizzat yer alır.
İlerici, demokrat aydın sanatçılara
öncülük ederek, sanatçıları kendi sorunları etrafında ve faşizme karşı
mücadelede örgütlemeyi önüne hedef
olarak koyar." (sayfa-12)
"SANAT CEPHESİ; Nazım Hikmetlerin, Ruhi Suların açtığı yoldan
emin adımlarla yürüyerek devrimci
sanatı devasa kalabalıklara ulaştıran
bir güce dönüşmüştür... 75 milyon
halkımıza sanatımızı ulaştıracağımıza
inanıyoruz. Devrimci sanat geleneğini, bu zengin mirası dünya halklarına taşıyacağız." (sayfa-13)
Halk sanatçılığının alfabesini, sanatta biçim ve içerik tartışmalarına,
sanat ve slogan tartışmalarına dev-

rimci sanatçılığın yaklaşımlarını anlatarak sıralamaya başlıyor.
Ve bir manifestoya dönüşüyor
halkın sanatçılarının sanat anlayışı.
Manifesto gerçeğin dile gelişidir,
manifesto gerçeğin nasıl değiştirileceğinin, geleceğin nasıl inşa edileceğinin, hedeflerin ortaya konuluşudur.
Bunun için "SADECE MÜZİK
KULAĞIMIZ, GÖRSEL ALGIMIZ
DEĞİL; SİYASAL KULAĞIMIZ
VE GÖZÜMÜZ DE GELİŞKİNDİR" diyorlar ve halk sanatçılığının
alfabesini saymaya devam ediyorlar...
"Halkın yaşadığı mahallelerde yaşıyoruz, üretmek için lüks tatil beldelerine gitmiyoruz" diyorlar. (sayfa65)
"NASIL SANAT YAPACAĞIMIZI, MÜZİK PROFESÖRLERİ,
BÜYÜK YÖNETMENLER DEĞİL;
HALK BELİRLER" diyorlar. (sayfa-69)
Ve diyorlar ki;
"Biz kültürümüzün gücünü ve
olanaklarını çok iyi biliyoruz.
Pespaye burjuva kültürü önünde
hayranlıkla eğilmek, pasif biçimde
savunmada kalmak bize yakışmaz!
Bizim sanatımız pasif bir şekilde
gerçeği olduğu gibi yansıtan, durağan,
cansız ve mekanik değildir.
Bizim sanatımız gerçekleri devrimci bir tarzda hayata taşır.
Bu gerçekle silahlanan sanatımız,
halka kendi gücünü gösterir.
Birleşirse kazanacağını söyler.
Mücadele ederse başaracağını anlatır.

“Sanatçıların sanatlarına
silahmışçasına, silahlarına da
sanatmışçasına sarılmaları
gerekir.”
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THOMAS BORGE

Kapitalist düzenle, burjuva ideolojisiyle mücadele sanat alanında kıyasıya
sürüyor.
Çünkü halkın tarihini, kültürünü, bu
tarih ve kültürle yarının sosyalist düzeniyle kurduğu maddi bağları sazdan şiire,
tiyatroya, resme, filme... akla geldik her
şekliyle sanatın bir konusu yapmıştır
halkın sanatçıları. Halkın sanatçıları halkın bağrına uzanan, bilincine yerleşen
en somut bağdır.
Yani sadece gerçeği tespit etmez, onu nasıl değiştireceğimizi
de gösterir. Geleceği kurmak için, bir çağrıdır bizim sanatımız."
(sayfa-72)
Alfabe sona doğru ilerliyor...
sanatımız gerçekçidir
tarihimize sıkı sıkıya bağlıyız
enternasyonalistiz
vatanseveriz
hayalciyiz, cüretliyiz, savaşçıyız
öfkeliyiz, ADALET İSTİYORUZ...
İŞTE bu alfabe ile yazılan bir yazıdır halkın sanatı...
Müzik notası da, tiyatro teksti de, resmin tuvali, filmin
mekanı da hep bu alfabe ile tarif edilir, bu alfabe ile kurulur,
yaratılır.
Sanatın alfabesi halktır, sosyalizmdir, umuttur...
Bugün; halkın sanatının faşizmin ve emperyalizmin kuşatması altında olduğu bugün onları, ne yaptıklarını daha
yakından anlayabilmek için okuyalım, okutalım onların alfabeleriyle yazdıkları yazıları, kitapları.

BİZ DEVRİMCİ
SANATÇILAR YENİ BİR
HAYAT KURACAĞIZ
Halkı ezenler, açlığı ve
yoksulluğu, zulmü ve adaletsizliği halkımıza reva görürler.
Egemenler bunun böyle
sürmesi için de halkı cahil
bırakmak ister.
Sanat, edebiyat ve insanlığın yarattığı bütün güzellikleri kendileri öğrenir, kendi çocuklarına öğretirler.
Yoksul halktan gizlerler.
Çünkü ezilenin ilk çığlığı
ile doğmuştur sanat ve halka
umut taşır, bilinç taşır.
Dede Korkut’tan Köroğlu’na,
Köroğlu’ndan Karacaoğlan’a,
Karacaoğlan’dan Dadal’a,
Dadal’dan Pir Sultan’a,
Ruhi Su’ya, Mahzuni’ye...
Ondan ona, ondan ona...
Hep doğru gördük, hep
doğru söyledik,
daha adil ve eşit
bir düzen için...
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
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Ortasındayım Halkım İçin Kavganın
Halkın bağrında, kavganın içinde olan onlarca cephelinin başına
ödüller kondu yine...
Tam da bu nedenle yapıldı yeni
"terör listeleri"...
Bizi halkın bağrından söküp atamıyorlar... Bilincinden, yüreğinden
söküp atamıyorlar. Çaresizce bu
tür yöntemlere başvuruyorlar...
Hakkımızda çıkan ne ilk neden
son listedir bunlar, ne ilk ne son
vur emri ile aranmalardır bunlar...
İşte hiçbiri engelleyemedi kavganın içinde olmamızı, hiçbiri engelyemedi halkın bağrından koparmayı...
Halktan kopuk bir avuç maceracı
olmadığımızı bildikleri için tüm bu
nafile çabaları...
Kavga devrime inancımızın, sevdamızın adıdır. Her şeye onunla
başlar, her şeyi onunla noktalarız.
Halkın acısını acımız, sevincini sevincimiz biliriz. Bu nedenle tüm
yoksullar bizim deriz. Tüm yaşantımızı, hayatımızı halkın kurtuluşuna
adarız. Sömürürken bir avuç içine
sığmayacak kadar az olan asalaklar,
akıtırken halkın kanını, açlıktan öldürürken çocuklarımızı, şantiyelerde, madenlerde, fabrikalarda katlederken işçilerimizi; biz ekmek,
adalet ve özgürlük deriz. Halkımız

HALKIN BAĞRINDA,
KAVGANIN İÇİNDEYİZ

görür, halkımız bilir kim dost kim
düşman. Tereddüt etmez açar kapısını, paylaşır ekmeğini. Bu yüzden
halkın öfkesiyiz. Bu yüzden halkın
bağrında filizleniriz.
Emperyalizmin işbirlikçisi AKP
iktidarı saldırılarını hız kesmeden
sürdürüyor. Biz mücadelemizi faşizmin en koyu saldırıları altında
büyütüyoruz. Tüm kurumlarımız
talan edilircesine, yağmalanırcasına
basılıyor. Tuvalet taşlarından mutfak
tezgahlarımıza kadar bilinçli bir
şekilde kırılıyor. Kitaplarımız yırtılıyor, bağlamalarımız parçalanıyor.
Sadece 5 ay içerisinde 130 insanımız bir hainin, bir iftiracının
yalanları ve polisinin, savcısının,
hakiminin, bakanının komplolarıyla
tutuklandı. İnsanlarımızın tutuklanma nedeni bir süre sonra kullanıp
atacağı bir hainin iftiralarına dayalı.
130 insanı tutuklamayla 75 milyon yoksul halkımızı teslim alamayacağını AKP iktidarı ve tüm
kurumları biliyor. Çünkü ne kadar
devrimciyi tutuklarsa tutuklasınlar,
katlederse katletsinler mücadelesinin
özünü halkına, vatanına adamış bir
ideolojiyi, emperyalizme ve onun
işbirlikçilerine karşı savaşan bir
ideolojiyi yenecek güçleri, silahları,
orduları yoktur.
Çünkü milyonlarca yoksulun
gecekondusundan yükselen öfke
dalga dalga büyümektedir. Her gün

bir halk çocuğu bu adaletsiz düzenle
çelişkilerini çözüyor.
Her gün bir yoksul isyan ediyor
egemenlerin sömürü saltanatına.
Tıpkı Şafak gibi, tıpkı Sıla gibi,
Bünyamin gibi, tıpkı bizim gibi.
Bu adaletsiz düzen var oldukça,
adalesizliğin karşısına çıkıp savaşacak halk biz olacağız. Biz halkız,
milyonlarız diyoruz. Boşuna demiyoruz; ekmeğe doymak isteyen,
adalete aç insanlarımızla örgütlenme
mücadelesi veriyoruz. Gecekondular
bekliyor yolumuzu, nasırlı eller,
sararmış gözler bekliyor yolumuzu.
Çünkü umudun sesini, sıcaklığını,
özlemini taşıyoruz. Gelecek güzel
günleri vaad etmiyoruz. Kuracağımız halk iktidarını devrimci eylemliklerimizle halkımıza gösteriyoruz.
Çünkü biz halkın öncüleriyiz.
Sömürünün, zulmün düzenine karşı
halk ile birlikteyiz. Türk, Kürt, Laz,
Çerkez, Alevi, Sünni Anadolu topraklarında yaşayan tüm halkın cephesiyiz.
48 yıldır bitmedik, bitmeyeceğiz. Çünkü bitirebilecekleri bir saldırı, bir yöntem bilimsel olarak
daha var olmadı. Dünyada var olan
saldırıların, savaşların tarihsel deneyleri içersinde böyle bir örnek
var olmadı. Bizi bitirmek için tüm
halkı yok etmeleri gerekir. Bunu
yapacak bir güçleri, imkanları yok.

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM, ZENGİNLEŞTİRELİM!
 Ayaklarında gecekonduların çamurları olan,
devrimcileriz... Çünkü o halkın kendisiyiz.
 Kavganın ortasındayız.
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Adaletin Sesi
Yüzlerce arkadaşımızın
ADALET YOKSA ADALET
işkence görmesinde ve tuSAVAŞÇILARI VARDIR
tuklanmasında payı olan
bir işbirlikçidir. Şahsi çıİşbirlikçilik Halka
karları için faşizmin kurduğu komKarşı İşlenen Suçtur, ploya alet olmuştur. İşbirlikçilik
ve ihbarcılık halka karşı suçtur.
İşbirlikçiyi
Halka karşı işlenen suçlarda ne
zaman aşımı olur, ne de ihanet
Cezalandırdık
eden hainler halkın hafızasından
Tarih: Mart 06, 2018
silinirler. Bu yüzden Fatih Solak,
Kategori: AÇIKLAMALAR, Cephe milisleri tarafından EskiCEPHE MİLİSLERİ, HABER- şehir’de bir daha rahatça dolaşaLER, MANŞET
mayacak şekilde dövülerek cezalandırılmıştır. Fatih Solak, polisin
Hain Berk Ercan’ın ortağı iş- ve çetelerin verdiği güvencelere
birlikçi Fatih Solak, Eskişehir’de rağmen halkın adaletinden kaçaCephe milisleri tarafından ceza- mamıştır. Halka karşı suç işlemenin bedelini ödemiştir. Aynı şekilde
landırılmıştır.
halka karşı suç işleyen tüm işbirFatih Solak kimdir?

Daha da özüne inersek o zaman
şunu görecekler ki sadece bir avuçlar. Halk olmadan kimi sömürecekler, kime hizmet ettirecekler,
kimi çalıştıracaklar? Her koşulda
da yenilmeye mahkumlar.
Burjuvazi, ummanlara sığmayacak büyüklükteki halk karşısında
bir damla bile değil. Milyonlarca
ağacın olduğu ormanda bir yaprak
tanesi bile değil.
Halkımızın örgütsüzlüğünden
yararlanmaları onları güçlü gösterse
de, yaptığımız eylemliklerle onların
tüm zayıflıklarını ortaya çıkarıyoruz.
Çünkü öfkeliyiz, çünkü ülkemizin toprakları işgal altında. Emperyalizmin onlarca üssü, dolarları,
malları var topraklarımızda. Bunu
biliyoruz ve bu bilinçle savaşıyor,
bedel ödüyoruz. Biliyoruz ki halkını
sevmek, vatanını sevmek cephede

değer bulur. Türkiye koşullarında
devrimcilik yapmanın, Cephede
durmanın bir diğer anlamı bedel
ödemektir.
2001'de şehit düşen ölüm orucu
savaşçısı Sevgi Erdoğan, halk sevgisini, devrime bağlılığı, inancını
erimiş bedeniyle somutluyor:
"İnsanları çok seviyoruz. Ezilen
dünya halklarını çok seviyoruz, yaşamayı istiyoruz ve o anlamda devrimciliğimizin bedeli olarak karşımıza getirildiğinde de hiçbir şekilde
sakat kalmaktan da, canımızı vermekten de çekinmiyoruz. Türkiye’nin koşullarında devrimci olmanın bedelleri çok ağır. Ölümü
göze almadan, birtakım sakatlıkları
göze almadan devrimcilik yapamazsınız. Sevdiklerini ister istemez
feda ediyorsunuz. Çünkü bir halk
gerçeği var. Mücadeleyi sürdürme-

likçiler de halkın adaletinden kaçamayacaklardır!

Halkımız!
İŞBİRLİKÇİLİK HALKA KARŞI İŞLENMİŞ
BİR SUÇTUR!
İŞBİRLİKÇİLERDEN,
HALK DÜŞMANLARINDAN HESAP SORDUK
SORACAĞIZ!
YAŞASIN
ADALETİ!

HALKIN

ESKİŞEHİR CEPHE
MİLİSLERİ
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nin başka bir yolu yok, fedakar olmak zorundasınız."
Türkiye’de gerçek anlamda iktidar hedefi taşıyan, dünyayı ayağa
kaldıran, M-L ideolojisini taşıyan
bir tek Cephe var. Halkın bağrında
olan, gecesini gündüzünü kavgasına
katan bir tek Cephe var. Halka doğrulan namluların önüne bedeniyle
barikat kuran bir tek Cephe var.
Devrimin tek yol olduğunu tartışmasız gösteren bir tek Cephe var.
Sosyalist iktidarı kuracak, bağımsız
bir Türkiye yaratacak bir tek Cephe
var.
Biz halkız...
Bu nedenle ve her zaman, her
koşulda halkın bağrındayız.
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MİLİSLER DUVARLARIMIZI
SLOGANSIZ BIRAKMAZ!
Anadolu kadınının kavga
günüdür. Umudumuzun
yaşadığı gündür. Bütün
mahallerimizde 8 Mart
duvarlarda, şehitlerimizle
yerini almalıdır.

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
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Yürüyüş
11 Mart
2018

Mart ayı, direniş ateşleri yaktığımız aydır. Geçmişte yaşanan olayları
anmak için değil. Mart ayı kavgamızı
büyüttüğümüz bir aydır. Geçmişimizden güç alarak, şehitlerimizin
hesabını sormak için yumruklarımızı
daha da sıktığımız, dimdik ayakta
and içtiğimiz aydır.
Mart ayı kavga ruhumuzu şehitlerimizle beslediğimiz, tarih bilincimizi gelecek düşlerimizle bilediğimiz
aydır.
Mart ayı doğum ayımızdır, küllerimizden kendimizi yeniden doğurduğumuz aydır.
Mart ayı umudu, inancı büyüttüğümüz aydır.

8 Mart; Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
Burjuvazi için kadınları sömürme
ve daha çok mal satma günüdür.
Bizim için kahraman kadınlarımızın
günüdür. Küçükarmutlu’da ölüm orucunda şehit düşen, iki emekçi Gülsüman ve Şenay'ın günüdür. Sıla'nın,
Leylalar'ın bize gösterdiği yoldur.

Şahanlara Film Önerisi
Ölümsüz Z - Costa Gavras
Bu filmi izlemeliyiz. Çünkü
faşizm bir harften bile korkar.
Yunanistan’da özgürlüğün sembolü
olan Z harfini yasaklıyorlar. Devrimciler her yere
Z harfini yazıyorlar.
İzlemeliyiz çünkü faşizmin mahkemelerinden ada-
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12 Mart Gazi Halkının ve tüm
İstanbul'un gecekondu mahallelerinin direniş günüdür.
Gazi'de devlet katliam yaptı. Ama
Gazi halkı direndi, Gazi direniş günü,
Gazi kavga günüdür. Faşizme “gecekondulardan gelip gırtlaklarımızı
kesecekler” korkularını yaşatan tarihsel andır Gazi. 12 Mart. Kızıl
nehir olup caddeleri doldurduğumuz
gündür. Gazi Direnişimiz Sürüyor!
Bütün mahallelerimizde duvarlarımız
sloganlarla dolmalıdır.

16 Mart Beyazıt Katliamı Faşizmin Kontra Yöntemlerini yeni
örgütlenmeler, yeni kadrolar ve
her yıl bir duvar yazısından bir
cezalandırmaya boşa çıkardığımız
gündür.
16 Mart 1978 Beyazıt Üniversitesi'nde öğrencilerin üzerine faşistler
bomba atarak katlettiler. Dev-Gençlilerin hesap sorma günüdür her 16

let beklenemez. Amerika'nın, egemenlerin
çıkarına ters gelen
hiçbir karar alamazlar.
İzlemeliyiz çünkü, faşizmin demokrasisine asla
güvenemeyiz. Halkımız kendi adaletini ancak kendisi
sağlayabilir. Faşizmi yok etmenin tek
yolu silahlanmış
örgütlü halktır.

Mart.

21 Mart Newroz ateşlerini tutuşturduğumuz gündür.
Demirci Kawa'nın yaktığı ateş,
hala yanıyor. F Tipi hücrelerde yanıyor. Grev meydanlarında yanıyor.
Mahallelerimizde özgürlük ateşleri
yanıyor.

30 Mart! DOĞUM YERİMİZ,
DOĞUM GÜNÜMÜZ... HER
ŞEYİN BİTTİ DENDİĞİ YERDE GELECEĞE KÖK SALDIĞIMIZ GÜNDÜR.
Bir ölür bin doğarız 30 Mart'ta.
On kişiydiler 30 Mart 1972'de. Ne
yapabilirsiniz ki! dediler ON'lara,
koskoca emperyalizm ve oligarşi
karşısında. Binlerce Mahir doğdu.
Binlerce Mahir emperyalizmin korkulu rüyası oldu.
Gazeteler onların olsun, televizyonlar onların olsun. Bütün duvarlar
bizim. Bizim duvarlarımızda, bizim
sloganlarımız, en estetik, en büyük,
en güçlü sloganlarla dolsun. Mart
ayında slogansız tek bir duvarımız
kalmasın.

Şehidimizden
Şahanlara

RIZA GÜNEŞER:
“Düşman sesimizden
korksun! Alçaklar, gecemizi yasaklıyor; sloganlarımızı, yürüyüşümüzü de yasaklasınlar...”
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“Hapishaneler faşizmin, özellikle devrimci tutsakların
düşüncelerini teslim almak istedikleri yerlerdir.
Bizler tam anlamıyla programlı bir hayat yaşayarak
buna karşı direndik, bu noktada çok da başarılı olduk”

 Yürüyüş: Hoşgeldiniz? Yeni
çıkan albümünüzün imza gününde
kurumunuz AKP'nin faşist polislerince
basıldı. Gözaltına alındınız. Biz sizleri
polis kuruma baskına girerken türkü
söyleyip halay çekmenizle hatırlıyoruz. Türkiye'yi sömürüsü ve zulmü
için dikensiz bir gül bahçesine çevirmeye çalışan faşist katillerin karşısında çektiğiniz halay bunca baskıya, tutuklamaya verilmiş en güzel
cevaplardan biriydi. Halka da moral
veren bir eylem oldu. Bize baskını,
halay anında yaşadığınız duyguları
anlatabilir misiniz?

Özgür Zafer Gültekin: Merhaba, hoşbulduk. Evet, 24 Eylül'de
kurumumuzda yani İdil Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz imza günü
etkinliğine yönelik gerçekleştirilen
polis baskınında gözaltına alındık. 8
kişi yukarı katta idik, 2 kişi de kafemizden alındı. Özellikle kafede alınan
arkadaşlarımıza işkence yapılmıştı.
Bizler de üst katta polisin ablukasını
fark eder etmez sloganlarla karşılık
verdik, halay çekmemiz de tabi burdan
gelişti. Faşizmin bütün baskı aygıtla-

rıyla halkın üzerinde korku
salmaya çalıştığı bir dönemde
bizlerin de bu coşkusu ve
morali umut olmuştur tabi
insanlarımıza. Haklı olan,
meşru olan bizleriz. Bunun
bilinciyle hareket ettik. 11
ayda dördüncü kez basılan
kurumumuzdu meşru olan,
faşizmin bu saldırıları değil.
Yaşadığımız duygular da bu
düşüncelere göre şekillendi
tabi ki, insanlarımız halay
çektiği için gözaltına alındı
defalarca kez yasaklanan konserlerimizde, halay bizler için
orada bir eylemliliğe dönüşmüştür. Nitekim 10 kişi
gözaltına alındık ve 6 kişi
tutuklandık. Düzenlemiş olduğumuz
albümümüzün imza etkinliği yasadışı
bir etkinlikmiş gibi lanse edilmiş, halbuki polis baskınından sonra gelen
kitle dağılmamış ve etkinliğimiz kurumumuzda zaten gerçekleştirilmiş.
Kültür Bakanlığı’nın onayladığı bir
albümü savcılık keyfi bir şekilde sakıncalı bulup toplatılmasını talep edebiliyor, bu da aslında bizlere bu operasyonun siyasi olduğunu gösteriyor.
5 ay tutuklu bulundum ben de albümün
imza gününe katılmaktan ve İdil Kültür
Merkezi'nde bulunmaktan. Hala 1 arkadaşımız tutuklu, 2 Mayıs'taki duruşmada da onu alacağız.

 Yürüyüş: Hapishanede neler
yaşadınız biraz anlatır mısınız? Ülkemiz hapislaneleri bitmeyen baskılar
karşısında büyük direniş destanlarının
yazıldığı, tutsaklıkta özgürlüğün yaratıldığı mekanlardır. Şimdi sürgün
sevklerle, idari cezalarla, ziyaret ve
mektup yasaklarıyla hapishaneleri
beyinlerin teslim alındığı mekanlara
dönüştürmek için sürekli saldırıyor
faşizm. Siz de bunlardan nasibinizi

aldınız. Bize neler yaşadığınızı, bunlara nasıl ve hangi güçle direndiğinizden bahsedebilir misiniz?

Özgür Z. Gültekin: Bizler yıllardır faşizmin hedef tahtasındayız,
defalarca kez nasibimizi aldık, ifade
ettiğiniz gibi ama bizler açısından
hapishanelerde de direniş ve yaşam
bütün sıcaklığıyla devam ediyor. Özgür tutsaklık geleneği yaratılmış ülkemiz hapishanelerinde, bu gelenek
insanı güçlü kılıyor bütün tecrit ve
baskı politikalarına karşı. Devrimci
tutsakların hapishanelerde yarattığı
değerler ve ödediği bedeller bugün
birçok hakkı kazanmış olmamızı beraberinde getirmiş. Büyük Ö.O. direnişi, genel direniş eylemlikleri, hapishanelerdeki şanlı direniş destanları,
bir tutsak bunların bilincinde olduğunda adeta çelikten bir zırha bürünmüş gibi olur, hiçbir saldırı onu
teslim alamaz. Hapishaneler faşizmin
özellikle devrimci tutsakların düşüncelerini teslim almak istedikleri yerlerdir. Bizler tam anlamıyla programlı
bir hayat yaşayarak buna karşı direndik, bu noktada çok da başarılı
olduk. Sabahın 7'sinden akşamın
10'una kadar saat saat belirliyorduk
ne yapacağımızı; bolca kitap okuyor,
spor yapıyor, eğitim çalışmaları ve
mektup gibi standart çalışmalarımız
oluyordu. Hep birlikte ana haberleri
izleyerek değerlendiriyorduk, dergi
çalışmamız da vardı tabi, Efeler diyarında İzmir'de bulunduğumuz için
adını da 'Çakırcalı' diye düşündük.
Kitap ve yayın hakkımızın gaspına
karşı, başka koğuşlarda kalan arkadaşlarımızın üzerindeki tel kafese
karşı eylemlilik içerisindeydik. Taleplerimiz kabul edilmediği için son
dönemlerde artık günde 8 kere kapı
döver olmuştuk, baskılara ve hak
gasplarına karşı tavırsız kalmamak
önemlidir, kanıksatılmak isteniyor
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bize en temel haklarımızın gaspı
lakin buna cepheden karşı koyarak,
direndik. Silivri'de tutuldum tutukluluğumun ilk 3 haftasında. Orada
da yine yoğun eylemlilik içerisindeydik; kamera kapatma, tel kafesin
kaldırılması ve sohbet hakkımızın
10 saat olarak uygulanmasıydı başlıca
taleplerimiz. 3 hafta sonrası ansız
bir sabah vakti gardiyanlar gözü dönmüş bir şekilde koğuşları basarak
bizleri işkenceyle götürdüler ve çoğumuz sürgün olduk. Sonrasındaki
süreçte Şakran 2 No'lu T Tipi'ndeydim. 8 kişi kalıyorduk orada da. Eşyalarımız bize Şakran'a tam 10 gün
sonra götürüldü, kimimiz terlikle,
kimimiz tişörtümüzle kasım ayını
karşıladık çünkü sürgün saldırısı için
geldiklerinde hiçbir ihtarda dahi bulunmadan üzerimize saldırdılar. Hiçbir
eşyamızı yanımıza almamıza fırsat
verkmeksizin. Başta da belirtmiş olduğum gibi özgür tutsaklık geleneğinin yarattığı değerler ve haklılığımıza olan inancımız bizleri güçlü
kılıyordu en ağır koşullarda dahi.
Direnerek ve üreterek üstün geldik.

 Yürüyüş: Hapishaneler Grup
Yorum'un beslendiği ana kaynaklardan
biridir. Hapishaneler de üretim merkezleridir. Siz bizzat bu kaynağa gitmiş
oldunuz. Ürettiniz mi? Nasıl ürettiniz?
Grup Yorum kolektivizm demek. Hapishanelerde bu kolektivizmi nasıl işlettiniz, anlatır mısınız?

Özgür Z. Gültekin: Grup Yorum kolektivizm demek tabi, hatta
kolektivizmin belki de dünya çapında

en iyi örneklerindendir. Onlarca hatta
yüzlerce insanın kolektif çalışması
sonucu üretimlerimiz ortaya çıkıyor
sonuç olarak. Hapishanede tabi ki
üretmek benim açımdan yeni besteler
yapmayı da ifade ediyordu ve bu noktada yanımdaki arkadaşlarımı dahil
ederek ve değerlendirmeleri üzerinden
çalışmalarıma yön veriyordum. Kolektivizm bizler açısından bir tercih
değil bir zorunluluktur, eksik bırakıyoruz bazen bu çalışma tarzını, ama
geliştirmemiz gerektiğinin bilincinde
olmalıyız ve yöntemler geliştirmeliyiz
buna yönelik. İnsan yüreğinde neyi
en fazla hissediyorsa onu besteler,
ona dair üretir: Keza ben de NuriyeSemih için, 18'inde katledilen Sıla
için, Roboski için ve de halk sanatı
için üretimler yaptım. Hapishanede
yoğunlaşma imkanım açıkcası dışarıya
göre daha fazlaydı tabi öte yandan da
olanakların kısıtlılığı gibi bir durum

söz konusu, esas olan halk için üretme
isteğini duymaktır, sadece bir kağıt
ve kalem yeterlidir ki benim açımdan
da yeterli olmuştur. Tabi son tutsaklığımın son 3 ayını bağlamam eşliğinde
geçirdim ama besteler çalışmalarına
öncesinden başlamıştım zaten. Tabi
hapishanelerde üretim birçok şeyi birden kapsıyor: Kitap ayraçları, işlemeli
mendiller, bileklik vesaire de ürettik.
Kolektif bir biçimde hazırladığımız
kartlar oluyordu başka hapishanelere
gönderdiğimiz ve tamamıyla kolektif
bir şekilde üretiyorduk bu kartları.
Özü itibari ile insan emek ile insan
olmuştur, emek vermeyen insan kapitalizmin yaratmak istediği insan tipidir, bizler için emekçilik ve üretkenlik esastır, bu düşüncelerimize uygun olarak hareket ettik hapishanede.

 Yürüyüş: Bizimle bu süreçte
örnek olacak, yol gösterecek bir anınızı paylaşabilir misiniz?

Özgür Z. Gültekin: Bir anı sayılmasa da bir üretimimizden somut
olarak bahsetmek isterim. Hapishane
koşullarında kaval yapma düşüncemiz
oldu, ben bu noktada yapabileceğimizi
düşündüm ve bütün koğuş olarak
buna kafa yormaya başladık. Herkes
gördüğü her nesneyi potansiyel bir
kaval olarak görmeye başladı, mesela
leğeni keselim, dürüp boru haline getirip oyalım önerisi gibi veya fırça
sapını oyup delikler açmak gibi düşüncelerimiz vardı. En sonunda iki
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ekibe ayrıldık, dört dört ve bir ekip
leğenle uğraşırken diğer ekip kartonu
boru haline getirerek çalışmaya başladı.
Herkes canla başla işe koyuldu velhasıl, sonuç olarak leğen ekibi olarak
başarılı olamadıysak da kartonu oyan
arkadaşlarımız başarılı oldular diyebiliriz. Kaval sesi diyebileceğimiz bir
sesi elde ettik tabi notalı çalınmıyordu
hiçbir şekilde bu da kartondan olmasından kaynaklı olarak içinin kısmen
de olsa tıkalı olmasından kaynaklı
olduğunu düşündüm. İlk kaval yapımını yurtdışındaki sevgili İhsan abimden öğrenmiştim, kaval çalmayı da
ondan öğrendim. Elektrik borularını
bıçakla oyarak elde ediyorduk kavalı,
Şakran Hapishane'sinde ise esas olan
koşullara teslim olmamaktı. Kavalımız
belki çalabileceğimiz nitelikte değildi
ama baskı politikalarına ve uygulamalarına karşı bizler açısından çok
güzel bir cevaptı. Koşullara teslim
olmak değil de her zaman üretmek
ve çabalamaktır bunun siyasi anlamı.

 Yürüyüş: Victor Jara gitarının

duruşu tarihseldir, bizler de onun cüretiyle bugün faşizmin karşısında
duruyoruz. Pir Sultan'lardan bugünlere darağaçlarından, zindanlardan
geçmiş bir halk sanatı geleneği var
topraklarımızda, bu mirası yaşatmak
istiyoruz, sanatın burjuvazinin halkları
yozlaştırma aracı olmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Sanat sınıfsaldır, hayatta her şeyin sınıfsal
olduğu gibi. Bizler bugün bunca zulme ve adaletsizliğe karşı ezilenden
yana sanat yapmakla yükümlüyüz
ve yakın tarihimize baktığımızda
nice onurlu aydınımız benzeri tavırlarından ötürü hapishanelerde yatmıştır. Örnek olarak; Nazım Hikmet
12 yıl yatmıştır. Bizler de bugün hapishanelerdeyiz, bu doğru, ama nasıl
ki Nazım 12 yıl yatmasa belki bu
kadar güçlü üretemeyecekti, Grup
Yorum da baskılara karşı böyle dik
durmayı bilmeseydi bugünkü Grup
Yorum olup milyonlarca dinleyiciyi
alanlarda toplayamazdı. Esas olan
düşüncelerimizden taviz vermememizdir, sazımız çatlamış, gitarımız
kırılmıştır evet, ama bu direniş türkümüz yenilmezdir.

halktan ve haklıdan yana ses verdiğini
söylüyordu, siz de hapishanede ürettiğiniz kırık sazım şiir ve bestenizde
aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu yanıyla
sanatın faşizme karşı mücadelede
yüklendiği işlev hakkında ne söylersiniz?

sahneyi paylaştığınız kimi arkadaşlarınızın adını aranıyor listesinde
geçirdiler. Bu konuda ne dersiniz?

Özgür Z. Gültekin: Halk sanatı

Özgür Z. Gültekin: Faşizmin

tarihseldir tabi ki, Victor Jara'nın
cuntacı faşistler karşısındaki onurlu

yeni bir politikası olarak görüyorum.
Daha 5 ay önce beraber olduğum

 Yürüyüş: Siz tutsakken aynı

insanlar bugün gri bültenle aramanmaktalar. Milyonları ardında toplayan
bir grubu akılları sıra marjinalize
etme çabasıdır bu. Ama bu politikaları
da zulüm düzenleriyle birlikte yenilmeye mahkumdur. Emperyalist
ABD'nin yakın tarihinde 1950'li yıllarda McCarthy'cilik adı altında nice
demokrat-devrimci aydın baskı altına
alınmıştır, tutuklanmışlardır. Bizim
tarihimizde Pir Sultan gibi idam edilenler olmuştur. Emperyalizmin işbirlikçisi olan faşist iktidar da bu
politikayı kendisinden önceki halk
düşmanlarından görmüş olmalıdır.
Bu saldırılar bizleri daha da güçlendirecektir en nihayetinde çünkü halk
kendi evlatlarını ve sanatçılarını elbette ki bağrına basacaktır.

 Yürüyüş: Eklemek istediğiniz,
Grup Yorum sevenlerine iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Özgür Z. Gültekin: Grup Yorum hepimiziz. Grup Yorum bir okul,
bir gelenek, bir ailedir, bundandır ki
10 üye tutsak iken (buna ben de dahildim) konserler verebildik. Tahliyem
sonrası hapishaneden çıktığımda tek
başımaydım çünkü mahkemeye götürülmediğimiz için direk hapishaneden
bırakıldık ve karşılamaya gelen de olmadı. Yol boyunca sohbet ettim, yol
sordum, telefon etmek için ve sohbetlerle birlikte Yorum'cu olduğumu
söylediğim herkesin gözünde bir ışıltı
oluştu. Telefonunu rica ettiğim kişi
bana sonrasında 'al telefon senin olsun
istiyorsan' diyerek saygısını belirtti.
Yani o yolculukta da yine gördüm ki
aslında halkımız, konserlerimizde alanları dolduran milyonlar aynı şekilde
duruyorlar, işte asıl mesele tek yumruk
olabilmemiz. Tek yumruk olmamızı
engellemek için ise kurumumuz 1 yıl
içerisinde 4 kere basılıyor ve 11 üyemiz
tutuklanıyor, bunun bilincinde olmalıyız, bizler korkmamalıyız, korkmuyoruz da, asıl korkması gereken halkımıza bu zulmü reva görenler. Direnerek varacağız en aydınlık günlere,
başka bir yolu yoktur bunun, bu yüzden
onurlu bir insan olmak bugün bu baskıların karşısında durabilme cüretini
göstermekle özdeştir.
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Devrimci sanatçılar,
halka ulaşmada
cüretli ve emekçi
olacaktır.
Faşist baskı, yasak
ve saldırıları
püskürtmede de,
sanatsal yaratıcılıkta
da, halka ulaşmada da
gereken budur:
Cüret ve emek...
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: Bahar Kurt,
Dilan Ekin, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Taylan Gültekin,
Seher Adıgüzel, Eren Erdem

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

Adaletsizlik varsa eğer ona karşı mücadele edenler de olacaktır. Baskıya, zulme karşı
direnme hakkı, halkların binlerce yıllık mücadele tarihi içinde oluşmuştur. Faşist,
baskıcı iktidarlar en başta bu hakkı yok etmek isterler. Bilirler ki, direnme hakkı yok
edilmeden siyasi, ekonomik kararlarını istediği gibi uygulaması mümkün değildir.
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 Yılmaz
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Sol’un
Köşe Taşları

HALKEVLERİ FAŞİZME KARŞI
DİRENMEK İSTİYORSA
TARİHTEN ÖĞRENMESİNİ BİLMELİ,
DEĞİLSE GÖZALTINA ALINMALARINA
ŞAŞIRMAKTAN KURTULAMAZLAR

Kimi Halkevleri yöneticilerinin bir hafta gözaltında
tutulup serbest bırakılmasının ardından Halkevleri eş genel
başkanı Nuri Günay adliye önünde yaptığı açıklamada şu
değerlendirmeyi yapıyor: "...Baştan beri söylediğimiz şey
şuydu: Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir durum
ortada yokken, en küçük bir soruşturmaya bile mahal
verecek durum yokken bir haftadır arkadaşlarımız gözaltındalar. Evet, şimdi mutluyuz. Arkadaşlarımız tekrar
aramıza döndüler. Ama bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız.
Darısı bütün tutsak arkadaşlarımıza..."
AKP faşizminin OHAL kapsamında halkın hak ve özgürlüklerini bu denli yok sayıp ezdiği, değişik düzeniçi
güçlere bile sırf muhalif oldukları için saldırdığı, halka
mal olmuş Grup YORUM üyelerinin adlarının "aranıyor"
listelerinde geçirildiği, sıradan insanların dahi AKP karşıtlığı
yüzünden tutuklandığı bir ülke tablosunun içinde devrimci,
demokrat, ilerici, yurtsever iddiasındaki güçler için "Gözaltına
alınmalarını gerektirecek hiçbir durumun olmaması, "en
küçük bir soruşturmaya bile mahal verecek durum"un olmaması demek faşizm karşısında direnişçiliğin değil yılgınlığın ilanı sayılır.
Halkevciler bununla övünmek yerine dönüp kendilerine
eleştirel bir gözle bakmalıdır. Faşizmin kendilerine neden
böyle müsemaha gösterdiğini sorgulamaları gerekir.

Halkevleri Denilince Akla Ne Gelir?
Bu sorunun cevabı Halkevleri Eş Genel Başkanları
adına yapılan "Halkevleri 86 Yaşında!" başlıklı,
19/02/2018 tarihli açıklamada şöyle veriliyor:
"... Bu topraklarda Halkevleri denilince akla yurttaş
olma çabası, milyonlarca insanın okuma-yazma öğrenmesi, tiyatronun gelişmesi, sinemanın halkla buluşması,
halkın ilerici kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması gelir."
Bir diğer ifadeyle, bu topraklarda Halkevleri denilince
akla sivil toplumculuk gelir, düzeniçilik gelir ama asla
devrimcilik gelmez. Çünkü Halkevleri emperyalizme
karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizmin kavgasını içeren devrimci çizgiyi sürdüren devrimci bir örgütlenme değildir.
İşte tam da bu nedenle; "...Gözaltına alınmalarını
gerektirecek hiçbir durum ortada yokken, en küçük bir
soruşturmaya bile mahal verecek durum yokken bir
haftadır arkadaşlarımız gözaltındalar..." şaşkınlığı yaşamaktalar.
Başını Devrimci Yol artıklarının çektiği Halkevleri'nin
teorik sefaletinin, legalist örgütlenmesi ve sivil toplum-

culuğu esas olan çarpık muhalefet anlayışının devrimcilikle bir ilgisi yoktur. İşte bu nedenle Halkevleri
denilince kimsenin aklına "Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş" gelmez, emperyalizm ve faşizmin teslimiyet
saldırıları karşısında "Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik" uzlaşmazlığı gelmez, direniş gelmez. Ama
yılgınlık gelir, patron sendikacılığı gelir, düzeniçilik
gelir, faşizmin saldırılarından korunmak için sivil toplumculuk çukurunda debelenmek gelir, parlamenterizm
gelir, CHP'nin kuyruğuna takılmak gelir.
Gözaltına alınmalarını şaşkınlıkla karşılamalarının
özünde CHP'nin en küçük kardeşi olmayı, eş deyişle
düzeniçileşmeyi iyice içselleştirmiş olmaları vardır.
Devrimciler gözaltına alınabilir, işkenceye uğrayabilir,
katledilebilir, yıllarca tutsak edilebilir... Öyle ya, bunları
gerektirecek birçok durum vardır ortada öyle mi? Ama
söz konusu olan Halkevciler olunca "en küçük bir soruşturmaya bile mahal verecek durum yok"tur, öyle
mi?
Söz konusu olan sizin yılgınlığınız ve düzene teslim
oluşunuzdur. İşte bu yüzden "bizi niye gözaltına alıyorsunuz" şaşkınlığı içindesiniz...
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Halkevleri'nin Faşizme Karşı Mücadele
Programı Yoktur
Halkevleri, reformist örgütlenmelerin otellerde toplantı
yapma alışkanlığını sürdürerek Ankara'da bir otelde 28
Ocak Pazar günü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirdi.
Geçerken vurgulayalım; otel salonlarında toplantı
yapmak artık reformizmin geleneği haline gelmiştir.
Düzen partilerine özenmenin ürünüdür bu. Direniş geleneği yaratamayanlar burjuvaziyi taklit etmenin geleneğini yaratıyorlar. Elbette, otel salonlarının konformist
ortamında genel kurul düzenlemek, esas olarak düzen
içilik tercihinin ifadesidir.
Yaklaşık olarak aynı tarihlerde yine Ankara'da Kamu
Emekçileri Cephesi'nin düzenlediği Ayşenur Şimşek
Kurultayı'na saldıran faşizmin, Halkevleri'nin genel
kurul gerçekleştirmesine -hem de OHAL koşullarındaizin vermiş olması şaşırtıcı değildir. Çünkü, faşizm neyi
yasaklayacağını, kime saldıracağını gayet iyi bilir. Faşizmin ölçüsü kendisi için tehlike içerip içermediğidir.
Halkevleri olanca düzeniçiliğiyle faşizm için tehlikesiz
sayıldığı için engellemeye kalkmamışlardır.
Kendi deyimleriyle "Olağanüstü dönemin olağanüstü
ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir politik hat ve örgütlenme

GRUP YORUM HER YERDE

27

Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

oluşturmak" amacıyla faşizmin icazeti altında toplandılar.
Dev-Gençli'lerin kurumlarını yakıp yıkan, Yüksel Caddesi'ndeki emekçilere günde iki kez saldıran, mimar Alev
Şahin'in Düzce'deki tek kişilik eylemine dahi tahammül
edemeyip yasaklayan, İdil Kültür Merkezi'ni bir yıl içinde
dört kez basan, devrimci avukatları tutuklayan, Grup
Yorum emekçisi devrimci sanatçıların başına ödül koyan
faşizm, Halkevleri'nin “yeni bir siyaset, yeni bir örgüt,
yeni bir ülke kuracağız” şiarıyla yaptığı toplantıya hoşgörü
gösterdi. Çünkü, faşizm çıkacak sonucun kendisi için
sürpriz olmayacağını biliyordu. Nitekim öyle de oldu.
Faşizme karşı direnme tercihi, tarihi ve geleneği olmayanlar, AKP faşizminin OHAL saldırısına karşı direniş örgütlemeyenler elbette genel kurullarında da direniş kararı
alamazlardı. Nitekim, bu toplantıda CHP'nin kuyruğundan
ayrılmayacaklarını bir kez daha ilan etmiş oldular.
Halkevleri'nin düzenlediği genel kurulun gösterdiği
gerçek şudur: Halkevleri'nin faşizmin OHAL adı altında
artan orandaki saldırılarına yönelik bir direniş programı
yoktur. Sivil toplumcu temenniler dışında ortaya antifaşist içerikli bir program koyulmamıştır. Söylem olarak
bile anti-faşist içerikli bir program dile getirilememiştir.
Neden? Elbette, bu bir tercihtir. AKP faşizmine mesaj
verilmiştir. Bu mesaj icazet sınırlarını aşmayacaklarına
dairdir.
Faşizmi tanımamanın, sınıfsal bakamamanın ve Mamak
yılgınlığının süren etkisiyle gösterdikleri geri çekiliş o boyuttadır ki, yöneticilerinin gözaltına alınmasını bile direniş
ile karşılayamamış, direnişe çevirememişlerdir. Sade suya
tirit benzeri yazılı basın açıklamaları dışında sokaklara
taşan bir sahiplenme örgütlememişlerdir.
Parlamenterist dostlarından öğrenip içselleştirdikleri
gibi "makul" davranmışlardır. Sokaklarda direniş ateşleri
yakma akıllarına bile gelmemiştir. CHP, HDP vb. yöneticilerinin ziyaretleri gibi, gece dernek binalarından ayrılmama
gibi tutumlarla sınırlamışlardır kendilerini. Çünkü Halkevleri,
süreci en az kayıpla atlatmak için CHP'nin ardına sığınarak
olabildiğince geriden gelmeyi politik bir hat olarak benimsemiş durumdadır. Tam da bu nedenle, adalet deyince
Halkevleri'nin aklına gelen yegane şey CHP'nin adalet yürüşünün peşine takılmaktan başka bir şey olmuyor. Adalet
için direnmek, halkın adaletini savunmak Halkevleri'nin
aklının alabildiği olgular değildir. Bu nedenle NuriyeSemih direnişinin yanında yer almamışlardır.

Halkevleri'nin Faşizme Karşı
Direniş İradesi Yoktur
Faşizme karşı direniş programı olmamasının anlamı
açıktır. Halkevlerinin esas olarak faşizme karşı direniş
iradesi yoktur.
Nedir irade? Cüret ve emekçiliktir... O halde diyebiliriz
ki, Halkevleri'nin faşizme karşı direnmeyi sağlayacak,
direniş yaratabilecek bir cüreti ve emekçiliği yoktur.
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Bu cüret ve emekçiliğin üzerinde faşizmin karşısına
dikecekleri anti-faşist bir politikaları yoktur. Yoktur, çünkü
bedel ödemekten kaçmaktadırlar.
Nereye kadar? Bu kaçış nereye kadar sürebilir ki...
Halkevleri'ne kalsa hep sürsün ister ama ülkemizde faşizm
gerçeği buna izin vermez. Siz kaçsanız bile o karşınıza
çıkar... Sosyete terzisi ve popüler kültür figürü B. Şansal
gibilerinin bile AKP'ye yönelik tepki ve sosyal medya mesajları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandığı koşullarda
Halkevleri'nin de saldırı dalgasından payına düşeni alacağı
açıktır.
Siz istediğiniz kadar ardınıza bakmadan faşizmden
kaçın. Kaçamazsınız. Faşizm karşısında ya direnilir ya da
teslim olunur. Ara yol yok, yoktur. Gri alan yoktur. Üçüncü
yol yoktur. Ya direniş ya teslimiyet... Ya Nuriye-Semih ile
omuz omuza olursunuz ya da AKP'nin saldırılarına onay
verirsiniz... Ya Yüksel Caddesi'ndeki direnişe güç verirsiniz
ya da günde iki kez direnişçilerin ve maruz kaldıkları saldırıların seslerini Genel Merkezlerden duymanıza rağmen
susmaya devam ederek kafanızı yılgınlığınızın çamuruna
gömersiniz.
Çıkarın kafanızı o çamurdan ve devrimcilerin tutuşturduğu
direniş ateşini büyütün. Ama bunu yapabilecek ideolojik
netliğiniz yok. Ve işte bu yüzden asla politik bir zafer kazanamıyorsunuz. Tarihinizde böyle bir zafer yok. Çünkü
direnmiyorsunuz. Mamak'ta ne yaptıysanız onu yapıyorsunuz
ve o kökün üzerinde yılgınlıktan başka bir şey büyümez.
Mamak'ta giydiğiniz Tek Tip Elbise'yi çıkartın artık üzerinizden...
Halkevleri'nin ideolojik sağlamlığı olmadığı için faşizmin
politikalarını bozacak anti-faşist bir program da ortaya koyamıyor. Bunun yerine faşizm üzerine teorik sefaletlerini
sergileyen yazılar kaleme alarak tespitçilik yapıyorlar.
Faşizmin OHAL saldırılarına karşı anti-faşist direnişler
örgütlemek yerine, şunları tespit ediyorlar: Tayyip Erdoğan'ın
koltuğunu korumak için açık faşizme geçişi örgütlediği...
Ama emperyalizmin bu geçişi aslında pek istemediği... İstemese bile yine de sonuçlarından yararlanacağı... üzerine
bol bol tespitler yapılıyor.
Böylesi bir teorik sefaletin ardından devrimcilerin
pratik görevinin ne olması gerektiğini de söylüyorlar:
"...Açık faşizme geçişi engellemek, açık faşizme geçişin
engellenememesi halinde açık faşizmin zaferinin önüne
geçmek devrimciler için bugünün temel politik görevleridir."
(Sendika.org Açık faşizme geçişe karşı mücadele-Ferda
Koç 13 Aralık 2017)
Oysa gerçek, Mahir Çayan'ın gösterdiği gibidir: Türkiye
1945'lerden bu yana sömürge tipi faşizmle yönetiliyor. Ve
dahası, 1980 Amerikancı-faşist cuntasından bu yana açık
faşizm ülkemizde kurumsallaştırılmıştır. 12 Eylül 1980'den
bu yana ülkemiz halklarının hak ve özgürlük taleplerinin
kan deryasında boğulmaya çalışılması bu gerçeği yeterince
somutlamaktadır zaten. Halkevleri işte bu gerçeği reddediyor.
Çünkü düzeniçi, legalist var oluşlarını ancak böylesi teorik

GRUP YORUM BİZİM EVDE

cambazlıklarla açıklayabiliyorlar.
Geçerken Dayı'nın şu sözünü de hatırlatalım: "Faşizmi
kavrayamayanlar, faşizmi yıkmayı da amaçlayamaz."
Bakın ne diyorlar:
"...Emperyalizmin ve oligarşinin desteği olmadan açık
faşizme geçilebilir mi? “Normal şartlar altında” bu sorunun
yanıtı elbette “Hayır”dır. Ancak emperyalist merkezlerin
ve oligarşinin içerisine yuvarlandığı bölgesel hegemonya
krizi nedeniyle iktidarın açık faşizme geçiş zorlaması
başarılı olma şansına sahiptir. Sadece emperyalist merkezlerin
ve oligarşinin açık faşizme geçişe 12 Mart veya 12
Eylül’deki kadar güçlü bir destek vermeyeceği, hatta bu
geçiş sürecini etkiye açık hale getirebilmek için göreli bir
“sürtünme” yaratacağı görülmektedir. Yani açık faşizm
emperyalizm ve oligarşi için “kaçınılmaz bir zorunluluk”
değildir. Irkçı-mezhepçi bir tek adam diktatörlüğü olarak
şekillenmekte olan açık faşizmine karşı direnişin gücü,
sürdürülebilirliği, geliştirilebilirliği emperyalizm-oligarşiiktidar arasındaki çelişkiyi derinleştirebilir ve açık faşizme
geçişin önünü kesebilir." (sendika.org-age)
Geçin bu safsataları da faşizme karşı direniş kararı alıp
uygulama cüreti ve emekçiliği gösterin.
Kendi deyiminizle "açık faşizme geçişi engellemek"
için direniş örgütleyin o zaman. Direnin... Ama hayır,
Halkevleri'nin "açık faşizme geçişi engellemek" dediği
her zaman yaptığını "yeni" kılıfıyla tekrarlamasıdır. Yani
CHP'nin düzen için politikalarına yedeklenmektir bu.
Çünkü başka bir şey yapabilecek politik iradeleri ve
ideolojik sağlamlıkları yoktur.
Halkevleri'nin teorik sefaleti yılgınlıklarına kılıf aradıkları
yerde başlıyor. Böyle bir kılıf bulamayınca bu kez yılgınlığı
teorize etmenin gayretine girişiyorlar. Ortaya çıkan ise
teorik sefalet, pratik açıdan ise sefillik oluyor. Diğer reformistler gibi Halkevleri'nin gerçeği de budur.
Faşizm koşulları altında sivil toplumcu faaliyetler,
legalist örgütlenme, CHP'nin kuyruğunda parlamentarist
hayaller ile sürdürülen etkisiz bir muhalefet... İşte Halkevleri'nin düzeniçi gerçeği budur.

Halkevleri'nin Köhne Yılgınlığına
"Yeni" Makyajı
DY artıklarının önderlik ettiği Halkevleri'nin, Mamak
yılgınlığını yeniden ve yeniden üretmekten başka bir
politik hattı yoktur.
Bakın, Halkevleri genel başkanı Oya Ersoy genel kurullarına dair ne diyor: "...eşitlik, özgürlük, barış, laiklik
ve yurtseverlik ilkeleri temelinde yeni bir siyaset, yeni bir
örgüt, yeni bir ülke kuracağız.”
Neden "yeni bir siyaset", "neden yeni bir örgüt" vurgusu
yapmaktadırlar? "Eski"si neydi ve "eski" olan neden işe
yaramadı... Bir diğer ifade ile yeni nasıl bir ihtiyaçtır ve
eski olan neyi neden başaramadı? Bu soruların cevabı
yoktur. Çünkü "yeni" vurgusu da safsatadan başka bir şey

değildir.
Reformistlerin "yeni" ve "yeniden" kelimesinden medet
ummaları yeni değildir. 1980'den bu yana derinleşerek
sürdürdükleri, reformist yılgınlıklarını meşrulaştırmak için
kullandıkları temel kavram budur. Kitleleri aldatıp oyalamanın
bir yoludur bu. "Yeni" diyerek yeni bir heyecan yaratacaklarını zannederler. Çünkü düzeniçi siyaset ve sivil toplumcu,
konformist örgütlenme tarzları olanca köhneliği içinde
dibe vurmuştur. Böyle olduğu içindir ki, genel kurul gibi
toplantılarında genellikle "yeni" ve "yeniden" vurgusu yaparlar.
Yılgınlıklarına "yeni" dedikçe bu köhneliğe makyaj
yapabileceklerini sanırlar. Ama artık yılgınlıklarının köhneliği
makyaj bile tutmamaktadır. Çünkü faşizmin OHAL saldırısına karşı tek bir direniş örgütlememiş olmalarının, direniş
kararı almaktan kaçıp CHP'nin ardına sığınmalarının
gizlenip saklanacak bir yanı yoktur.
Ortada "yeni" olan hiçbir şey yoktur. Nedir "yeni"
olan? Geçin bu safsataları. Kautsky'den bu yana süren dönekliğin "yeni" bir yanı yoktur. Düzeniçiliğin yeni bir
tarafı yoktur, olamaz. Ve zaten bütün o "yeni siyaset",
"yeni örgüt" propagandalarına rağmen eski tas eski hamam
misali reformist siyaset, legalist örgütlenme tarzı sürdürülür.
Halkevleri'nin "yeni" vurgusunun anlamı da kitleleri
oyalayıp aldatmaktan başka bir şey değildir.
Gerçekten sizin için YENİ olacak bir şey yapacaksanız,
yapacağınız tek şey faşizme karşı direnmek olacaktır.
Faşizme karşı direnerek kendi adınıza yeni bir şey mi
yapmak istiyorsunuz... Yüksel Caddesi'nin nerede olduğunu
biliyorsunuz. Sizin için gerçekten "yeni" olan bu olur.
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Devrimcilerden Uzak Kalmak,
Kimseyi Faşizmin Şiddetinden Korumaz
"Halkevleri senin hikayendir" başlıklı ve 19/02/2018
tarihli açıklamalarında diyorlar ki "Haklı her mücadelenin
içinde olmaktır Halkevcilik..."
O halde soruyoruz:
Dün; F Tipi tecrit-teslimiyete karşı Büyük Direniş
içinde neden yer almadınız?
Ve bugün; Nuriye-Semih direnişinin içinde neden
yer almadınız?
Yüksel Caddesi'nde süregiden direnişin içinde neden
yoksunuz?
Çünkü, devrimcilerin yanında yer alıp birlikte direnmeyi
tercih etmemişlerdir. Öyle ya, devrimcilerle birlikte olmak
demek, faşizm tarafından hedefe konulmayı göze almak
demektir. Ki Halkevleri'nin pratiğinde özellikle devrimcilerden uzak durma çabası vardır.
Peki, devrimcilerden uzak durmanız sizi faşizmin şiddetinden koruyabildi mi? Hayır!
"...Bu sabah saatlerinde Ankara’da Halkevleri Eş Genel
Başkanımız Dilşat Aktaş ve çok sayıda üyemiz polis operasyonu ile gözaltına alındı." (22/02/2018 tarihli Halkevleri
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Merkez Yürütme Kurulu imzalı açıklamadan)
Faşizmin saldırı sırası artık Halkevleri'ne gelmiştir. Oysa faşizmin
icazetinde akıllı solculuk yaparak bu
tür saldırılara maruz kalmaktan kurtulacaklarını zannediyorlardı.
Akıllı solculuğun tarihsel yanılgısıdır bu. Öyle ki, bizi hedef göstererek,
devrimcilerden uzak durarak faşizmin
şiddetinden kurtulabileceği zannederler.
Ama öyle olmaz.
Faşizm, doğası gereği önünde engel
gördüklerine sırasıyla saldırır. Faşizmin
saldırı sırasının başında her zaman
Marksist-Leninist örgütler bulunur.
Faşizmin karşısında ilk barikat M-L
örgütlerdir, iktidar hedefli örgütlerdir,
silahlı mücadeleyi, illegal örgütlenmeyi
temel alan örgütlerdir. Teslim olmayan
örgütlerdir.
Böyle olduğu içindir ki, faşizmin
saldırı okları daima Cepheliler'e yönelik
olmuştur. Faşizmin Cephe'ye saldırmadığı bir an yoktur. Zira, faşizm iktidarını korumak için öncelikle iktidar
iddiası olan örgütlere saldırır. Onları
ortadan kaldırmak için düzeniçi sola
bir manevra alanı tanır. Dönek solculuğun üzerinde var olduğu zemin budur.
Halkevleri sivil toplumculuk yapabileceği bir zemin bulabilmişse bu
ülkede, devrimcilerin var oluşu, mücadelesi ve ödediği bedellerin gölgesinde yapabilmiştir bunu. Değilse,
devrimcilerin bir bütün olarak yok
edildiği koşullarda, faşizm açısından
Halkevleri gibilerine tahammül etmesine de gerek kalmayacaktır.
Halkevleri gibi reformistler şunu
bilmeli ki, devrimcilerin varlığı ve
mücadelesi nedeniyle ömürleri uzuyor:
Eğer daha uzun yaşamak istiyorlarsa
hem bizi sahiplenecekler, hem de faşizme karşı halkın mücadelesinin bir
parçası olacaklar. Sorgusuz, sualsiz...
Değilse, emperyalizmin solu solla vurma politikasına, emperyalizmin solu
ehlileştirme politikasına alet olmaktan
kurtulamayacaklar...
Emperyalizm ve oligarşi devrimci
solu yok etmek için reformizmin sivil
toplumculuğuna tahammül etmektedir.

Ve bugün, düzenin krizi öyle bir
noktaya gelmiştir ki, faşizmin düzeniçi,
düzendışı, tek bir muhalife, tek bir
aykırı sese tahammülü yoktur. Muhalif
görülen hemen herkese saldırıldığı bir
dönemde artık sıra Halkevleri'ne de
gelmiştir.
Bu noktada belirleyici olan faşizmin
saldırısı karşısında ne yapıldığıdır.
Halkevleri ne yapıyor örneğin... Direniş
örgütlüyor mu... Neden örgütlemiyor...
Çünkü AKP faşizminin OHAL saldırısına karşı direniş örgütlemenin getireceği karşı saldırıyı göğüslemekten
uzak olduklarını gayet iyi biliyorlar.
Ki Nuriye-Semih direnişinin avukatlarından direnişe ses vermeye çalışan
devrimci sanatçılara... yüzlerce insan
işkenceden geçirilerek hapishanelere
doldurulmuştur. Halkevleri'nin direnişten kaçmasını sağlayan işte bu ülke
tablosudur. Bu tablonun gösterdiği bir
başka gerçek ise şudur: Direnişten
kaçmak, AKP'nin OHAL saldırısına
örtülü olarak destek vermektir.

Düzenin Yönetememe Krizi
Karşısında, Devrimci
Görev Ne Olmalıdır?
Faşizmin yönetememe krizi öyle
derin ki artık KHK'lar da yetmiyor,
hiçbir yasal düzenleme yetmiyor. Öyle
ki kendi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulayamaz noktadadır AKP
faşizmi. Kurucu liderlerinden olan
eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
bir iki ürkek itirazı bile hedefe koyulmasına yetmiştir. Demokrasicilik Oyunu'na dair hiçbir yasa, usül, kural tanımıyorlar. Faşist "Reis"in iki dudağı
arasından çıkan her şey kanun sayılıyor.
Ve işte bu tablo, 1950'den bu yana
sergilenen "Demokrasicilik Oyunu"nu
bozuyor. Çok daha geniş kesimler,
düne kadar devrimcilerin ifade ettiği
demokrasicilik oyunu gerçeğini görmeye başlıyor. Ki Tayyip Erdoğan
önderliğindeki AKP'nin egemenliğini
koruyabilmek için düzenin yerleşik
uygulamalarını ezip geçiyor oluşu düzenin yönetememe krizini daha bir
keskinleştiriyor.
Bu tablo karşısında devrimci görev
ne olmalıdır?

Elbette, bu soruya devrimciler ile
reformistlerin ayrı cevaplar vermesi
kaçınılmazdır.
Bizim cevabımız bellidir: "...Devrimcilerin görevi; oligarşinin var olan
krizini daha da derinleştirmek, devletin
halk kitlelerine yönelik politikalarını
bozmak, halk kitlelerini devrim cephesine akıtmak için moral ve güven
vermek ve bu doğrultuda politik sonuçlar yaratmaktır." (Dursun Karataş)
Evet, devrimcilerin görevi oligarşinin krizini daha da derinleştirmek
için faşizmin politikalarını bozmaktır.
Faşizmin icazetinde gerçekleştirilen
ve halkın adalet arayışını düzen içinde
tutmak için CHP tarafından örgütlenen
"Adalet Yürüyüşü"nden medet uman
reformistler, elbette faşizmin politikalarını bozacak bir mücadele örgütleyemezler.
Ki CHP kuyrukçuluğu demek, düzenin krizine düzeniçi çözümden yana
olmak demektir. Ve fakat, yönetememe
krizinin düzeniçi bir çözümü yoktur.
Halkevleri genel başkanı Oya Ersoy, görevlerinin ne olduğunu şöyle
vurguluyor: "...Görevimiz, hemen bugün neoliberal İslamcı diktatörlüğün
inşasını engelleme hedefiyle bir halk
seferberliğini oluşturmaktır." (25 Ocak
2018 tarihli Açıklama)
Öncelikle şu bilimsel gerçeği bir
kez daha vurgulayalım: Sömürge tipi
faşizm bir devlet biçimi olarak zaten
bir diktatörlüktür. Dün "Atatürkçü"
geçinenlerin, bugün islamcı sayılanların
yönettiği bu faşist diktatörlüğün sahibi
ise emperyalizm ve onun adına oligarşidir. Kısaca ortada sıfırdan bir
diktatörlük inşası yoktur. Söz konusu
olan, emperyalizm tarafından yukarıdan
aşağıya inşa edilmiş olan sömürge
tipi faşist diktatörlüğün yönetim tarzıdır.
Halkevciler'in ifade ettiği görev
ve hedef aslında düzeniçiliklerini
ortaya seriyor: Diktatörlüğe geçişi engellemek...
Bunu nasıl yapacaklarını da şöyle
açıklıyor: "...Halkı laiklik, barış, eşitlik
ve özgürlük, yurtseverlik ilkeleriyle
diktatörlüğe karşı bir cephe, politik
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bir karşı taraf, yeniden kurucu bir tarihsel irade olarak örgütlemek mümkün
ve zorunludur."
Burada örgütlü bir güç olarak kendilerinin faşizme karşı neyi yapacakları,
nasıl mücadele edecekleri yoktur. Laiklik, barış gibi düzeniçi yaklaşımlardan
bahsedip sivil toplumculuğu sürdürerek
CHP'nin kuyruğundan ayrılmayacaklarını açıklamış oluyorlar.
Süreci "diktatörlüğe geçiş" olarak
tanımladıktan sonra görev olarak formüle ettikleri şu oluyor: Diktatörlüğe
geçişi durdurmak...
"...Sürekli ve olağan hale getirilmiş OHAL-KHK rejimi ile, kısacası neoliberal İslamcı diktatörlükle
bu ülkeyi yönetemezsiniz! Çünkü
izin vermeyiz.” (age)
Peki ne yaparsınız... Nasıl izin vermezsiniz... Bu sorunun cevabı aslında
"Bugüne Kadar Ne Yaptınız?" sorusunun içindedir. Evet, ne yaptınız?
Hiçbir şey... Nuriye-Semih'lerin omuz
başında değildiniz. Nerede, kimlerle
olduğunuz ve ne yaptığınız ise ortadadır. Ki CHP'nin bir fraksiyonu gibi
davranmaktan başka bir şey yapmıyorlar.

Faşizme Karşı Direnmek
İsteyenler, Tarihten
Öğrenmeyi Bilmelidirler
Halkevlerinin pratiğine bakıldığında
faşizme karşı mücadelenin değil ama
yılgınlığın nasıl örgütlendiği görülür.
Faşizm OHAL ilan edip halkın
hak ve özgürlüklerine dizginsiz bir
saldırı başlatmıştır. Devrimci, demokrat
iddiasında olanların direniş gerçekleştirmesi doğal olandır değil mi? Öyledir ama bu Halkevleri'nin doğasına
aykırıdır. Öyle ki, Adalet talebiyle yürümeyi bile CHP'nin ardısıra gerçekleştirebilmişlerdir.
Oysa görülmesi gereken tarihsel
ve bilimsel gerçek şudur: AKP faşizmi
güçsüzdür. Bunca zulüm ve saldırısı
da esas olarak güçsüzlüğünün eseridir.
Artık "açılım" yalanları üretecek durumda değildir. Artık "çözüm süreci"
yaygarası yapacak durumda hiç değildir. Bütün makyajı bozulmuştur ve
ortaya, artık herkesin görebileceği

denli açık olarak halk düşmanlığının
çıplak gerçeği kalmıştır.
Bu gerçekliğin bu denli açığa çıkması karşısında devrimcilerin görevi
düzenin yönetememe krizinin üzerine
giderek daha bir keskinleşmesini sağlamaktır. Eş deyişle faşizmin halka
yönelik saldırı politikasını direnişler
ile bozmaktır.
Tarihin gösterdiği gibi, faşizme
karşı mücadelenin ve bu mücadelede
başarının tek yolu vardır: Birleşmek
ve mücadele etmek... Faşizmin şiddetine karşı en önemli korunak halkın
birleşmiş örgütlü gücüdür... CHP gibi
düzeniçi güçlerin ardına sığınarak
kendinizi koruyabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. CHP'nin derdi
halkın hak ve özgürlüklerini korumak
değil, "Yenikapı Ruhu"yla faşist devlet
düzeninin bekasını sağlamaktır.
Bırakın devrimci olmayı, demokratım bile diyorsanız faşizme karşı
direneceksiniz demektir. Başka yolu
yoktur. Demokratım demek anti-faşist
olmaktır. Anti-faşist olmak, faşizme
karşı yeri gelince şarkıyla yeri gelince
silahla direnmek demektir.
Yüksel'de ve değişik mevzilerde
faşizme karşı dişe diş bir direniş içinde
olmak demektir. Tarihe bakan bunu
görür.
Faşizme karşı direnmek isteyenlerin
mutlaka bizim eylem biçimlerimizle,
yöntemlerimizle direnmesi gerekmiyor
elbette. Ama direnişin olmazsa olmaz
gereklilikleri de vardır, evrensel ilkeleri
vardır. Faşizme cepheden tavır almak
gibi... Faşizmin hiçbir saldırısını cevapsız bırakmamak gibi... Ve hiç unutulmasın ki, faşizmi geriletecek olan
onun karşısında geri adım atmanız
değil, tam aksine faşizmin üstüne
doğru hep ileri adım atmanızdır.
Halka nereden saldırıyorlarsa, orayı
direniş mevzisine çevirerek karşı saldırıya geçmenizdir faşizmi gerilecek
olan.
Geri adım atmak demek, irade çarpışmasında faşizme boyun eğmek demektir. Kendisine devrimci, demokrat,
ilerici diyenler bunu kabul etmemelidir.
Eğer bu tarihsel gerçeği bizden öğrenmiyorlarsa, tarihten öğrenmeliler.

80 öncesinin anti-faşist mücadelesine
bakıp öğrenmeliler... 12 Eylül cuntasına
karşı nasıl direnildiğine bakıp öğrenmeliler... 2000-2007 Ölüm Orucu direnişinden öğrenmeliler...
Elbette bunun için öğrenmeyi istemek gerekir. Faşizme karşı nasıl direnileceğini öğrenmeyi istemek, faşizme karşı direnişi örgütlemenin ilk
adımını atmak demektir.
SONUÇ OLARAK;
Faşizme karşı direniş tarihinin öğrettiği ilk ders direnişin, direnmenin
bedel ödemeyi göze almak olduğudur.
Tarihten bunu öğrenemeyenler faşizme
karşı asla direnemezler.
Bakın, Halkevleri'nin yakın akrabası
olan ÖDP'nin şeflerinden Melih Pekdemir, reformist solun genel halini
nasıl özetliyor:
"...Muhalifler mesela, bir adım
sonrasını görüyor ama bir adım sonrasına göre tavır almıyor. Başa gelen
çekiliyor. (...)“Haydi ayağa kalkın”
deyince pek kimse ayağa kalkmıyor.
Ayağa kalkınca başa geleceklerin,
ödenecek bedelin ağırlığı da cabası..."
(Birgün-26.02.2018)
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Başa gelene boyun eğmeyin, halka
"ayağa kalkın" demeden önce kendiniz
ayağa kalkıp direnin, bunun için direnenlerin yanında yer alın. Ve bütün
bunları yapmak için de bedel ödemeyi
göze alın. İşte o zaman, her yanı kan
deryası olan bir ülke gerçeğinden gözaltına alınışınıza şaşıracak kadar kopmamış, mücadeleden bu kadar uzağa
savrulmamış olursunuz.
Bilinmelidir ki, faşizmden kimse
kaçamaz. Faşizmden kaçılmaz, faşizme
karşı direnilir. Faşizmden kaçtığını
zannedenler faşizme teslim olanlardır.
Devrimcilerin uzlaşmaz mücadelesi
nedeniyle Halkevleri gibilerinin ömürleri uzuyor. Eğer daha uzun yaşamak
istiyorlarsa hem bizi sahiplenecekler,
hem de faşizme karşı halkın mücadelesinin bir parçası olacaklar. Sorgusuz,
sualsiz. Direnerek ayakta kalmanın
başka yolu yoktur...
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Halkın
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FAŞİZMİN SALDIRILARINA TESLİM OLMAYACAĞIZ!
AKP’NİN TAHLİYE OLANI YENİDEN GÖZALTINA ALMA VE
TUTUKLAMA SALDIRISI İŞKENCENİN YENİ BİÇİMİDİR

Siyasi krizi her geçen gün derinleşen
AKP faşizminin “yeni Türkiye”sinde
hala “eski Türkiye”nin yöntemlerinden
medet umuluyor. İtirafçılaştırma, işbirlikçileştirme, işkencenin her türlüsü...
90’lı yıllardakinden daha fazla, daha
katmerli biçimde uygulamaya konuyor.
Şimdi de bunlara bitmeyen gözaltı ve
tutuklama zinciri eklendi.
Bugün Türkiye hapishanelerinde
yüzlerce devrimci tutuklu. Açlar ekmeğe doysun, işçi alın terinin hakkını
alsın, çocuklarımızın emekleri ve yaşamları korunsun, adaletsizlikler son
bulsun dedikleri için, halk birlik ve
dayanışma içerisinde olsun istedikleri
için tutuklular. Halklara öncü, çözümsüzlüğe çare, umutsuzluğa umut oldukları için tutuklular. Mahallelerde
hırsızlığa, fuhuşa, kumara, uyuşturucuya karşı savaş açtıkları için tutuklular... Sanatçılar, avukatlar, öğrenciler,
doktorlar, memurlar... mesleklerini hayatlarını halkın kurtuluş mücadelesine
adayan yüzlerce insan tutuklu.
Devlet, devrimcileri tutuklamak
için meşru bir yol, hukuki bir delil
bulamadığı için dün de, bugün de hep
aynı yöntemleri kullanmaktadır. İtirafçılaştırma, işbirlikçileştirme devletin
devrimcilere karşı kullandığı yöntemlerin belli başlılarıdır. Bir de bunlara
son yıllarda yoğun şekilde kullanılan
gizli tanık uygulaması eklenmiştir.
Gizli tanıklar genelde polis, halk düşmanı, uyuşturucu bağımlısı-satıcısı,
hırsız gibi kişilerden oluşuyorlar. Kimliklerini gizlemeden konuştuklarında
söyleyeceklerine itibar edilmeyecek
kim varsa, kimliği gizlenerek ifadesi
alınıyor. Veya sıradan bir şeyler söylemiş de olsalar söyledikleri her şey
gizli tanık beyanı adı altında faşizmin
mahkemelerinde delil olarak kabul
edildiği, tutuklama ve cezalandırma
gerekçesi yapıldığından faşizm için
adeta bulunmaz hint kumaşıdır.
Ancak son dönemde gizli tanıklıkla
birlikte eski yöntemleri daha çok kullanmaya başladıklarını görüyoruz.
Bunlardan ilki itirafçılaştırma… Devlet,
itirafçılaştırdığı kişilerin beyanları ile

yüzlerce kişiyi gözaltına alıp tutukluyor.
2017 yılının eylül ayında, aralarında
halkın avukatlarından 19 kişinin de
yer aldığı yüzlerce kişiyi kapsayan bir
“operasyon” dalgası başladı. Bu tarihten
sonra onlarca mahallede, yüzlerce kişinin evi basıldı. Gözaltılar yaşandı.
12 Eylül’den sonra 129 kişi gözaltına
alınıp tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında hala onlarca kişi hakkında da
yakalama kararı olduğunu biliyoruz.
Bu gözaltı ve tutuklamaların tek dayanağı ise bir itirafçının iftiraları...
Faşizmin bugün tekrar kullanmaya
başladığı eski yöntemlerden biri de
tahliye olanları veya gözaltına alıp
serbest bıraktıklarını yeniden yeniden
gözaltına almaktır.
Daha önce yine benzer gerekçelerle,
delilsiz, keyfi biçimde tutuklanan kişilerin de eylül ayından beri yürütülen
bu soruşturma dosyasında adları bulunuyor. Zaten tutuklu bulunan kişiler,
nerede oldukları bilindiği yani “aranan”
kişiler olmadıkları halde haklarında
yakalama kararları verilerek “aranan
kişi” durumuna sokuluyor. Böylece
kendi dosyalarından tahliye olan kişiler
“yakalama kararı” var denilerek hapishane kapısından tekrar gözaltına
alınıp tutuklanıyorlar.
Eylül ayından bugüne onlarca kişi
tahliye sonrası yakalama kararı gerekçesi ile tekrar gözaltına alınarak
zaten hazır olan bir soruşturma dosyası
kapsamında günlerce gözaltında tutuldular.

Tahliye Sonrası Gözaltı
İşleminin Hiçbir Hukuki Yanı
Yoktur, İşkence Amaçlıdır
Bu uygulamanın hiçbir hukuki niteliği, hukuka uygun hiçbir yanı yoktur.
Zaten tutuklu olan, hapishanede olan
kişiler, nerede oldukları bilindiği yani
“aranan” kişiler olmadıkları halde haklarında yakalama kararları verilerek
“aranan kişi” durumuna sokulmaktadır.
Bu şekilde verilen bir yakalama kararı
hukuki değil olsa olsa siyasi bir karar
olabilir ki böyle olduğunda şüphe yok-

tur. Çünkü yakalama kararı ve bu
karara dayanarak yapılan gözaltı işlemi
adli bir işlemdir. Kanuna göre, yakalama kararı, suç işlediği şüphesi bulunan kişilerin yakalanarak delillerin
toplanması ve soruşturma işlemlerinin
“sağlıklı” biçimde yürütülmesi ve tamamlanması amacıyla gözaltına alınmasına yönelik bir işlemdir. Yani
kişinin aranması, yakalanması ve gözaltına alınmasını kapsayan bir işlemdir.
Hapishanede tutuklu bulunan bir kişinin
adli makamlarca “aranması”nın ne
hukuki ne mantıklı bir açıklaması olabilir.
Uygulamanın hukuka aykırı olmasının başka hukuki nedenleri de
vardır. Örneğin, gözaltı aşamasındaki
işlemler çok hızlı bir biçimde yapılmalıdır. Çünkü kişinin özgürlüğü sınırlandırılmıştır ve kanuna göre bu
sınırlandırma mutlaka gerekli ve zorunlu olmalıdır. Bu zorunluluk, burjuva
yasalarında, anayasa ve uluslararası
sözleşmelerde “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı” olarak ifade edilen bir
hakla sözde güvence altına alınmıştır.
Buna göre gerekli ve zorunlu olmayan
biçimde özgürlüğü kısıtlayan işlemler
suç oluşturmaktadır. Yani hiç kimse
hukuki bir dayanak ve meşru bir gerekçe olmadan gözaltına alınamaz,
özgürlüğü kısıtlanamaz. Oysa gerçek
öyle değildir. Yasalarda yazanlarla gerçek hayatta karşılaştıklarımız aynı değildir. Özellikle faşizmin hiçbir hak,
hiçbir yasa-kural tanımadığı bizim ülkemizde yasalarda yazanlarla gerçek
arasında bir uçurum vardır.
Türkiye’de özellikle terör bahanesiyle yapılan gözaltı ve tutuklamalarda
biçimsel olarak dahi kişi özgürlüğü
güvencesinden söz etmek imkansızdır.
Kanundaki gözaltı süresi 30 gün olarak
belirlenmiştir. Polis buna dayanarak
bir kişiyi istediği kadar gözaltında tutabiliyor. Bir günde tamamlanacak işlemler günlere yayılıyor. İşlemler tamamlanmış bile olsa savcılar ek gözaltı
kararları veriyor. Polis kaç gün istiyorsa
o kadar süreye izin verebiliyor savcılar.
Yani böylece gözaltı işkencesine sav-
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cılar da ortak oluyor.
Gözaltı işleminin iki amacı olduğu
söylenir: Soruşturma yürütülen suçla
ilgili olarak delillerin toplanması ve
toplanmış delillerin karartılmasının engellenmesi. Bunlar tamamlanmışsa kişi
gözaltına alınmamalıdır. Grup Yorum
üyelerinin yaşadığı örnekte olduğu
gibi, beş ay önce başlatılmış, sadece
bir kişinin beyanlarına dayanan bir
dosyada, üstelik bu soruşturma süresince hapishanede olduğu halde tekrar
tekrar gözaltı kararı verilemez. Bu
dosyada toplanması gereken deliller
zaten toplanmıştır. Kişinin ifadesi gerekiyorsa, yakalama kararı vermek yerine hapishaneden çağrılarak ifadesi
alınabilir, eksiklik bu şekilde tamamlanabilir. Ancak böyle yapılmıyor. Bunun yerine hapishanedeki kişi hakkında
yakalama kararı, halk arasındaki deyimle “arantı” çıkarılıyor, kişi aranır
duruma düşüyor.
Hapishanede bulunan bir kişi hakkında tahliye sonrası yeniden bir gözaltı
kararı verilmesinin amacı bellidir; parmak izi alma, üst araması gibi bütün
gözaltı işlemleri sırasında fiziksel işkence yapma ve günlerce şubede tutarak

manevi eziyet, psikolojik işkence yapma, yıldırma, sindirme... Çünkü karakolda, keyfi işlemlere direndiği için
darp ediliyor. Daha önce yapılan ve
tekrar edilmemesi gereken parmak izi,
fotoğraf, üst arama gibi işlemler tekrar
ediliyor. Bunlara karşı direniş işkence
ile karşılık buluyor. Gözaltı sonrası
savcılık ifadesinin de alınmasına gerek
görmeden tutuklamaya sevk ediyor.
Tahliye sonrası ikinci bir tutuklama…
Yeni bir hapishane, hapishane girişinde
onursuz arama ve saldırı... İşte işkence
bu şekilde sistematik hale getiriliyor.
Bu şekilde hapishane kapısından
gözaltına alınanlar sadece devrimciler
değil elbette. Büyükada davası olarak
bilinen davada veya başka birçok davada delilsiz, hukuksuz, siyasi kararlarla
aylarca hapishanede tutulup tahliye
edilen kişiler savcının itirazı ve bu itirazın jet hızıyla kabul edilmesiyle daha
hapishane kapısından çıkmadan yeniden
gözaltına alınıp tutuklandılar. Bunun
bir tek amacı ve açıklaması vardır: İşkence.
Tahliye olup özgürlüğüne kavuştuğu
inancı taşınan bir kişinin; ailesini görmeden, onlara haber bile veremeden

hapishane kapısı önünde ailesi yerine
polislerce karşılaşmasının ahlaki bir
yanı da yoktur. Zaten faşizmin ahlakı
da yoktur. Bunlar faşizmin karakterine
uygundur.

DUYURU Grup Yorum’a
Destek İmza
Kampanyası

masını, hedef gösterdikleri Grup
Yorum üyelerinden özür dilemesini
ve tutuklu bütün Grup Yorum üyelerinin derhal serbest bırakılmasını
talep ediyoruz.

çılarını susturmaya çalışıyor. Grup
Yorum’u arayanlara biz söyleyelim
yerlerini, nerde bir işçi eylemi, gecekondu yıkımı, bir haksızlık, bir
adaletsizlik varsa Grup Yorum oradadır. Grup Yorum halkın yüreğinde
ve kavgasındadır. Halkız Haklıyız
Kazanacağız sloganını duyduğunuzda bilin ki Grup Yorum oradadır.
Grup Yorum üyelerinin başına ödüller koyarak, hapishanelerde işkenceler ederek onları katletme tehditleriyle korkutmaya çalışarak ne bu
onurlu kavgadan geriye adım attırabilirsiniz ne de onları yok edebilirsiniz! Grup Yorum halkın Ekmek
Adalet ve Özgürlük şiarının ses bulduğu koca bir halk korosudur. Tutuklayarak, öldürerek, işkenceler
ederek bitiremezsiniz. Sizden öncekiler de çok denediler, hiçbiri yok
ama Grup Yorum milyonlara konserler vermeye devam ediyor! Sizi
de o ölüm listelerinizde yerin yedi
kat dibine gömeceğiz!”

Grup Yorum Üyeleri Aranan
”Terörist”ler Listesinden
Kaldırılsın!
Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi son 1
yılda 4 kez basılmış, 11 üyesi tutuklanmıştır. Ve son olarak da İçişleri
Bakanlığı, Grup Yorum üyelerinden
İnan Altın, Selma Altın, Ali Aracı,
İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak
ve İhsan Cibelek’i “aranan teröristler” listesine koymuş, ihbar edenlere
300 bin lira ödül vereceğini açıklamıştır.
Grup Yorum üyelerinin teröristler
listesine alınmasının hiçbir haklılığı
ve meşruluğu yoktur. Bu karar hukuksuzdur ve halk nezdinde hükümsüzdür. İçişleri Bakanlığı’nın
bu “arananlar” listesinden Grup Yorum üyelerinin isimlerinin kaldır-

Grup Yorum
Aşağıdaki link adresinden imzacı
olabilirsiniz. Unutmayın Grup Yorum
gücünü halktan alır!
https://www.change.org/p/grupyorum-idilkultur-gmail-comter%C3%B6r-listelerinize-bestelerimizle-cevap-verece%C4%9Fiz

Grup Yorum’a Uzanan
Elleri Kıracağız
Mersin Dev-Genç 1 Mart’ta Grup
Yorum’a destek amaçlı yaptığı yazılı
açıklamada kısaca şu sözlere yer
verdi;
“…Şimdi emperyalizm ve uşakları Grup Yorum elemanlarının başlarına ödüller koyarak halkın sanat-

Türkiye devrimcileri bu yöntemleri
ilk kez karşılaşmıyorlar. 45-90 güne
varan gözaltı sürelerinin olduğu süreçlerde de, 90’lı yıllarda da faşizm
bu yöntemleri deniyor, sonuç almaya
çalışıyordu. Gözaltına alıp günlerce
işkenceden geçirdiği, delil bulamadığı
için tutuklayamadığı devrimcileri serbest bırakıp daha şubeden veya adliyeden çıkmadan yeniden gözaltına alıyor, yeniden işkenceden geçiriyor,
sonra tekrar serbest bırakıp tekrar gözaltına alıyor. Bu böyle devam edip gidiyordu. Bugün de yapılan biçim olarak
farklı olsa da özünde aynıdır.
O zaman devrimciler nasıl teslim
alınamadıysa, bugün de devrimciler
bu yöntemlerle teslim alınamaz. Bu
politika bugün bir kez daha ait olduğu,
AKP’nin onu çıkardığı yere, tarihin
çöplüğüne atılacak, AKP’yle birlikte
tarihe gömülecektir.
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Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

33

MAHALLELERİMİZDE
BİRLİK VE DAYANIŞMAYI
ÖRGÜTLEMELİYİZ

Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

Yoksul gecekondu mahallelerinde
hemşeriler hep birbirlerine yakın otururlar. İlk dönemlerde, aynı şehirden
gelenler, aynı mahallelerde birlikte
oturmayı tercih ettiler hep. “Yaban
ellerde” en azından hemşehri olmanın
dayanışmasına ve gücüne dayanabilirlerdi.
Aynı şehrin insanları göç yollarına
birlikte düştüler, birlikte kondular
yaptılar. İstanbul’da ve büyük şehirlerin hemen tüm gecekondu semtlerinde, Çorumlular, Sivaslılar, Tokatlılar, Dersimliler, Mardinliler, Trabzonlular, Malatyalılar... hep aynı mahallelerde biraraya gelmişler.
Neden? Çünkü, aynı mahallede,
etraflarında hep kendi hemşerileri
varken, kendilerini daha güvende
hissetmişlerdir.
Çünkü, halkın her kesimi, göç
etmiş olsalar da, kendi geleneklerini,
yemek, düğün gibi alışkanlıklarını
sürdürmek istemişlerdir.
Mevcut derneklerin çok büyük
bir bölümü, yöre dernekleridir. İl,
ilçe, kasaba ve köy çapında yüzlerce

yöre derneği vardır. Bunların
önemli bir bölümü, köy dernekleridir. Hemen bütün mahallelerimizde köy derneklerinin tabelalarını görürüz. Çoğu zaman kapıları kapalıdır. Ancak bu bizi yanıltmasın. Bu köy dernekleri köylerine
cami veya cem evi yaptırmak için biraraya gelirler. Düğünlerinde biraradadırlar. Cenazeleri olduğunda hızla
örgütlenirler. Geceler düzenleyerek
kültürlerini, birlikteliklerini yaşatmaya
çalışırlar.
Yöre derneklerinin gösterdiği şudur; 1) Halk gelenekleriyle yaşamak
istemektedir. 2) Halkımız birliğe, dayanışmaya, örgütlenmeye ihtiyaç duyuyor.
Biz işte bu iki noktayı kendimize
çıkış noktası yapabiliriz. Bu örgütlenme ihtiyacı belki sınırlı alanlara
yöneliktir ama onu genişletmek de
mümkündür.
Çünkü, halkımızın sorunları sadece cenazelerde toplanabilme, düğünlerde birarada olma sorunu değildir. Hepimizin gördüğü ve yaşadığı
gibi, özellikle yoksul mahallelerimize
yönelik bir yozlaştırma politikası
var; uyuşturucu, fuhuş ve kumar, çeteler, hırsızlık, en ücra mahallelere
kadar girmiştir. İşsizlik, aile içi so-

runlar, sağlık sorunları... daha birçok
sorun var.
Bu sorunlara gelindiğinde, yöre
dernekleri artık yetersiz kalır. Halkı,
meclislerde örgütleyerek bu sorunlar
temelinde dayanışma ve paylaşmayı
örgütleyebiliriz. Yöre derneklerini
daha örgütlü ve politik hale getirmek
de bir yöntemdir. Ama esas olan halkın meclislerde örgütlenmesi olmalıdır.
Devrimciler halkın olduğu her
yerde olmalı. Halkın yarattığı tüm
kurumları, değerleri, gelenekleri, devrime yönlendirebilmeliyiz. Hemşericilik, olumlu ve olumsuz, ileri ve
geri yanları birlikte içeren bir toplumsal bağdır. Düzen, bu bağı halkı
bölmek için kullanır. Şehirleri birbirine karşı kışkırtır. Biz hemşericilik
bağındaki dayanışmayı, paylaşmacılığı esas alıp, o yanını güçlendirip
örgütlülüğe dönüştürebilirsek, bu
bağ, mahallelerde halkı birleştiren
ve güçlendiren bir bağa dönüşür.
“Birlikten kuvvet doğar”; halk
bunu bilir, bunu söyler. Hemşerilerin
aynı mahalleleri tercih etmesinin de,
yöre derneklerinin de kaynağı bu
sözde bulunabilir. Biz bu sözü, hemşericilik sınırlarını aşacak şekilde ele
alabiliriz.

Pratiğimiz: Katledilenlerimizi Unutmayalım!

Tutsaklarımızı Unutmayalım!
Unutmamak, Halkın Gücüdür!
 Geçtiğimiz hafta, onlarca tutsak ailesine
gidildi... Yüzlerce kart gönderildi tutsaklara...
Devam ediyoruz.
Kapısı çalınmayan tek bir tutsak yakını
kalmayıncaya, tüm tutsaklara kart gönde
rinceye kadar devam ediyoruz.

Tutuklamalara karşı kampanya için kuş
lamalar yapıldı, pankartlar asıldı, bildiri ve kuş
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lamalar bitti birçok yerde... Yenisini yaptırarak
devam ediyoruz.

Gazi katliamının sorumlularından hesap
sormaya, adalet istemeye devam edeceğiz.
12 Mart’ta Gazi’de olalım.
Gazi halkını yalnız bırakmayalım. Birleşirsek,
dayanışma içinde olursak güç oluruz.
Değilse düzenin önünde sürüklenip gideriz.
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Halk birlik olursa, çeteler
mahallelerde barınamaz. Halk
birlik olursa, sorunlarını ortaklaşa çözebilir. Halk birlik
olursa, çocuklarımıza, gençlerimize daha örgütlü bir şekilde
sahip çıkabiliriz.
Faşizm, halkın bu birliğini
engellemeye uğraşıyor. Ama
düzen bir yandan da insanlarımızı örgütlenmeye zorunlu kılıyor.
En çok karşılaştığımız şey
nedir? Metrobüste, otobüste,
esnaflar, kadınlar, yaşlılar herkes yakınıyor. Herkes bir şeylerden şikayet ediyor ve asla
memnun değil yaşadığı hayattan.
Biz halkımızın bu ihtiyacını,
derinden gelen öfkesini ve
memnuniyetsizliğini örgütlemeliyiz.
Ancak ve ancak dayanışma
ile, ancak birlikte mücadele
ederek yakındığı sorunların çözülebileceğini göstermeliyiz.
Tek yumruk olarak çeteleri,
torbacıları mahalleden kovabileceğimizi göstermeliyiz. Örgütlenme ihtiyacını iliklerine
kadar hissetmelerini sağlamalı,
büyük bir istek uyandırmalıyız.
Kendi başına yakınan halkımıza yol göstermeliyiz. Yol
bellidir; birlik, dayanışma, mücadele. Tek bir gün bile kaybetmeden, kapı kapı gezerek,
sokak sokak yaşadığımız yerleri
tarayarak, dernek dernek gezerek halkımızı örgütlenmeye
çağırmalıyız. Derneklerde sadece nişan düğün yapılmasın.
Uyuşturucuya karşı, çetelere
karşı toplantılar örgütleyelim.
Hiç kimse tek başına evinde
oturarak kendi çocuğunu koruyamaz. Mahallelerimizi çetelerden, uyuşturucudan temizlemenin yolu, evlerimizden çıkmaktan, yozlaşmaya, yoksulluğa, baskılara karşı birleşmekten, dayanışma ve mücadeleden
geçer.

İstanbul Halkı
12 Mart 1995’te Gazi Mahallesi’nde yaşanan
katliamı UNUTMAYALIM!
Katleden Devletti, Direnen Bizdik.
Şehitler Verdik! Yüzlercemiz yaralandık.
Teslim olmadık.
Sayı: 57

Katliamcılar Cezasız Kaldı!
Şehitlerimizi Anmaktan, Adalet İstemekten
Hiçbir Koşulda Vazgeçmeyelim!

Yürüyüş
11 Mart
2018

İstanbul’un Yoksul
Gecekondularında
Yaşayan Halkımız
12 Mart’ta Gazi’de olalım!
UNUTMAYALIM. BİRLEŞELİM. ÖRGÜTLENELİM!
VAZGEÇMEYELİM!
Gazi şehitleri için adalet istemekten,
şehitlerin hesabını sormaktan,
VAZGEÇMEYELİM!
- Cuntalara, Katliamlara Teslim Olmadık!
AKP Faşizmine De Teslim Olmayacağız!
12 Mart'ta Halk Cephesi Saflarında Yürüyelim!
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DEDİKODU

Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

Dedikodu insan ilişkileri arasında
sorun yaratan önemli konulardan bir
tanesidir.
Dedikodunun TDK'da kelime
anlamı: Başkalarını çekiştirmek ve
kınamak üzere yapılan konuşma,
kov, gıybet, kılükal şeklindedir.
Dedikodu burjuvazinin kültürüdür.
Bu kültür düzen içerisinde yaşayan
insanların bilinçli ya da bilinçsiz, aynı
ortamda bulunmayan kişi ya da kişileri
çekiştirmek, kınamak için söyledikleri
sözlerdir. Burjuvazi bir taraftan sömürü
sistemini sürdürebilmek için baskı ve
şiddet kullanırken bir taraftan da kültürel
çürüme ve yozlaştırmayı devreye sokmaktadır. Dedikodu burjuvazinin kültürü olmasına rağmen, burjuvazi dedikoduyu işçi sınıfının kültürüymüş gibi
göstererek aşağılar. "Mahalle kadınları
gibi dedikodu yapma", ya da "Burası
mahalle kahvesi değil dedikodu yapıyorsun" der. Oysa halkımız dedikoduyu
ahlaksızlık olarak nitelendirir. Halkın
geleneklerinde ölmüş biri hakkında
bile gıybet etmeyin sözü geçer.
Burjuvazi dedikoduyu, en başta
TV'de yayınladığı dizi ve filmlerle,
burjuva şarkıcılarının hayatlarını gösteren magazin programlarında yoz
düşünceleri halkın bilincine sokarak
komik, sıradan, ya da olumlu bir
şeymiş gibi empoze eder. Dedikodu
toplumu yozlaştırmak için burjuvazinin uyguladığı ideolojik bir saldırıdır. Kolaycı ve değersizdir. İnsanları
birbirine düşürür. Arkadaşlığı, dostluğu bitirir. Hatta aile bağlarını koparacak duruma getirir. Kardeşi kardeşe
düşman eder. Sorunu muhattabıyla

konuşup çözmek yerine başkalarıyla
konuşturarak çözümsüz bırakır. Bu
da insanların birbiri ile olan ilişkilerini uç noktalara getirir.
Dedikodu komşuluk ilişkilerinden,
akrabalık ilişkilerine kadar sayısız
küslüklere, kavgalara, hatta ölümlere
neden olmuştur. Bunu oluşturan düzenin ahlaksız ve acımasız kültürüdür.
Biri ile ilgili bir şey söylendiğinde
maddi zeminine bakılmaksızın, elinde
bir veri, bir kanıt olmadan, başkaları
hakkında çıkardıkları doğru ya da
yanlış sözler dedikoduya ortak olanların ağzından düşmez. Düzenin dizisiyle, filmiyle, magazin programlarıyla yozlaşan insanlar burjuvazinin
bu saldırılarına karşı koyamadıkları
için dedikodu yaparlar.
Dedikodu burjuvazinin kültürü
olmasından dolayı yüzleşmekten çekinen, eleştiriyi karşısındakinin yüzüne
karşı söylemeyen bir kişilik yaratır.
Bunun sebebi toplumun örgütsüzlüğü,
eğitimsizliği ve sınıf bilincini bilmemesidir.

Otuz İki Dişten Çıkan
Otuz İki Mahalleye Yayılır
Mahallelerimizde dedikodu ile
ilgili sorunlar sık sık karşımıza çıkabiliyor. Bugün mahallelerimizde kafelerde, kahvelerde, kuaförlerde, evlerde
vb. yerlerde kendi sorunlarımız dışında muhakkak bir konu bulunur. En
yakınımızdakinden TV’deki programlara kadar boş konuşulacak o
kadar çok şey vardır ki. Amaç da
budur. İnsanlar kendi sorunlarını
veya en yakınındakilerin sorunlarını
görüp bunlara çözüm yolları aramak
yerine başkaları ile gereksiz sohbetler
yapıp çözümsüz kalır. Hiçbir sorunları
yokmuş gibi gösterince kısa bir süre-

liğine de olsa sorunlardan uzak kaldığını ve kendisi dışındaki insanların
sorunları varmış gibi görür.
Peki bunu nasıl çözebiliriz?
Bu sorunu çözecek olan Halk
Meclisleridir.
Bu sorunları çözmek için sorunun
kaynağını ele alırız. Bu bazen öyle
bir boyut kazanır ki, herkesin diline
dolaşır. Böyle durumlarda devrimci
kültür ve değerlerimizi hayata geçiririz. Örneğin insanlarımıza dedikodunun zararlarını, burjuvazinin halkı
yozlaştırmak için bir silah gibi kullandığını, anadolu insanının yaşantısına uygun olmadığını anlatırız.
Dedikodu yapmak yerine, konular
üzerinde çözüm üretip, emek sarf
etmenin önemini anlatırız. Dayatmalara
karşı direnirsek, eşimize, dostumuza
iyi niyet ve hoşgörüyle yaklaşırsak,
sorunun çözümüne yardımcı oluruz.
Mahallelerimizde komşuluk ilişkilerinin devrimci değerler ile yaratıldığı,
dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin esas alınması gerektiği üzerinde
dururuz.
Bizler burjuvazinin bize dayattıklarına teslim olursak, o zaman
yozlaşma kaçınılmaz olur. Bu dayatmalara halkımızla birlikte, örgütlü
bir çalışmayla karşı koyabiliriz. Halk
Meclisleriyle bu sorunu ele alırsak,
halkı katarsak büyük bir adım atmış
oluruz. Burjuvazinin tüm saldırı politikalarını, yarattığımız devrimci değerlerle tarihe gömeceğiz. Halk
Meclisleri mahallelerimizde yaratılan
değerleri koruyan halkın kendisidir.
Tüm halkımızın mahallelerimizde
sorununu çözeceği yer Halk
Meclisleridir.

DEDİKODU İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ
“Senle dedikodu yapan, senin dedikodunu da yapar.” (İrlandalı Atasözü)
“Aldırma söylenenlere: Varsın, görenler seni bir ot sansın. Sen gül ol da,
uğruna ötmeyen bülbül utansın.” (Mevlana)
“Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır.”
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
16 MART KATLİAMI’NDAN BUGÜNE
DÜŞMANIN KORKUSU GENÇLİĞİN ÖRGÜTLENMESİDİR
ÖRGÜTLENMEYE, KATLİAMLARIN
HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
16 Mart 1978 günü bomba sesleri duyuldu Beyazıt
kampüsünden. Silah ve bomba sesleri… 16 Mart 1978'de
devlet ve sivil faşistlerin işbirliğiyle Beyazıt Meydanı’nda
patlatılan bombalarla 7 öğrenci katledildi. Kendisinden
olmayan herkese düşman olan faşist katiller İstanbul Üniversitesi öğrencilerine karşı giriştikleri bombalı ve silahlı
saldırıda, 7 devrimci-demokrat öğrenciyi katletti, onlarcasını
yaraladı.
O gün sabah, İÜ merkez binasından çıkmakta olan
Hukuk ve İktisat Fakültesi öğrencileri, Beyazıt Meydanı’na
açılan dış kapıyı geçip, Eczacılık Fakültesi önlerine geldiklerinde, faşist canilerin gözü dönmüş katillerin saldırısına
uğradı.
O gün, okulda faşistlerin ve her zamanki polis güvenliğinin bulunmaması katliamın faillerinin ilk göstergesiydi.
Katliam tamamiyle planlıydı. Sivil ve resmi faşistlerin işbirliğiyle gerçekleştirilmişti.
Saldırgan katil faşistler saldırı sonrası bugün olduğu
gibi o gün de ellerini, kollarını sallayarak çekip gitmiş,
kayıplara karışmışlardı.
Katliam duyulur duyulmaz, Dev-Genç'in önderliğindeki
İÜ öğrencileri, İÜ Merkez binasını işgal etti. Katliamı
duyan diğer üniversite ve lise öğrencileri ayrıca bir kısım
İstanbul halkı merkez binaya koştular. Bu akın tüm gece
boyunca sürdü. Ertesi sabah 50 binden fazla kişinin
katıldığı görkemli kitle gösterisi gerçekleştirildi. "Gece
boyunca anfilerde, bahçelerde marşlar söylendi, ağıtlar
yakıldı, seminerler düzenlendi, on binler faşizme karşı
kin ve nefretle haykırdı. Ertesi sabah Beyazıt alanına
bakan demir kapılar açıldığında, üstte gerili DEV-GENÇ
pankartının altından geçen yaklaşık 50-60 bin kişi bir kez
daha dalga dalga aktılar ve zaptettiler Beyazıt meydanını.
Kontrgerillanın ilk kitle katliamlarından biriydi 16
Mart. Gençliğe ve tüm halka gözdağıydı. Katliamın
yapıldığı koşullara bakıldığında neden faşizmin gençliğe
gözdağı vermeye çalıştığı daha net anlaşılacaktır. 16 Mart
gençliğin gücünün devasa boyutlarda ortaya çıktığı, antifaşist direnişlerin büyük bir kitlesellikle geliştiği bir süreçte
gerçekleşti. Gençlik örgütleniyor, gençlik savaşıyor, gençlik
mücadele ediyordu. Devrimi hedefleyen coşkulu dinamik
devrim hedefli devrimci hareketin de ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde gerçekleşti katliam.
Düzenin korktuğu; gençliğin örgütlenmesi o büyük
gücün kendini alaşağı edecek, o büyük enerjinin ortaya
çıkacağı korkusuydu. Gençliğin ha koptu ha kopacak fırtınaya öncülük edecek olmasının korkusuydu. Faşizm

örgütlü gençlikten korkuyor, bugün de bu durum böyledir.
Bu yüzden DEV-GENÇLİLERE saldırıyor, katlediyor,
tutukluyor, işkence ediyor, derneğimizi basıyor, yetmiyor
yakıyor, yetmiyor yıkıyor.
Biz bu topraklarda umudu temsil ediyoruz. Umudu taşıyoruz vatanın dört bir yanına. Bizim tarihimiz umudun
bayrağını taşıma tarihidir. Bunca katliamlar, bunca baskılar,
tutuklamalar biz umudu milyonlara taşımayalım diyedir.
Gerçeği örgütlemeyelim diyedir.
Umutlu ve inançlıyız. Umudumuz ve inancımız gerçeklere, bilime dayanır. Umudumuzun kaynağı devrim
hedefimiz ve milyonları örgütleme iddiamızdır.
Düzenin adaletsizliğine, zulmüne, sömürüsüne karşı
saf ve temiz olanı, gerçek olanı savunuyoruz. Biz devrimciyiz.
Bu köhne, bu yozlaşmış, bu çürümüş sisteme karşı umutsuz;
yoksul, yozlaşmış gençliği biz örgütleyeceğiz. Biz devrimciyiz; masa başında değil, salonlarda değil, kitap sayfalarının arasında değil, sözde değil, hayatın, halkın
içindeyiz. Anlattığımız her şey, ulaştığımız herkes bizim
haklılığımıza inanıyor. Bu yüzden düşman bizi baskılarla,
tutuklamalarla halktan, gençlikten koparmaya çalışıyor.
Bu bir savaştır. Yalana karşı gerçeğin, zulme karşı
adaletin, sömürüye karşı özgürlüğün savaşıdır. Bu savaşın
öncüleri bizleriz. Bu savaş sınıf savaşıdır. Oligarşi kendi
iktidarını korumak için elinden geleni yapacaktır. Sömürü
iktidarını korumak için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
Katliamlar, işkenceler, tutuklamalar hepsi her şey bunun
içindir.
Bu bir savaştır. Savaşta düşmandan merhamet, insaf
beklenmez. Öyleyse ne yapacağız? Düşmanın açıklarından
vuracağız. Düşmanın baskılarına karşı örgütlenmeye çalışacağız. Israr ve kararlılıkla gençliğe gideceğiz. Savaşta
taktikler yapılır, savaşta gizlilik uygulanır, savaşta düşmana
hile uygulanır. Hepsini yapacağız. Düşmanın sisteminde
düşmana karşı örgütlenme yapıyoruz. Öyleyse bunu ciddiyetle yapacağız.
O bizi hapsetmeye çalıştıkça gençliğe gideceğiz. Komiteleşmeliyiz. Düşmanın yuvasında düşmana karşı örgütlenmek için, savaşın sürekliliği için örgütlenmek için
komiteleşmeliyiz.
“On bini aşkın insanın yaşadığı bir yerleşim... Amerikan
askerlerine yönelik çok önemli bir eylem yapılacak. Ancak
bu konuda tek bir sesin düşmanın kulağına gitmemesi gerekiyor. İşte on bini aşkın insan kulaktan kulağa eylemi
öğrenerek örgütlerken tek bir Amerikalı bu sesi duyamıyor.
On bini aşkın insandan bahsediyoruz. Bu hem bir eylemin,
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Ülkemizde Gençlik
Vietnamın savaşı kazanmasında önemli bir eylemin başarısı,
hem de düşmanın zaafı oluyor.”
Dev-Gençliler dünden bugüne üstlendiğimiz sorumluluk
gençliği örgütleme sorumluluğudur. 48 yıldır kesintisiz
olarak katliamlardan geçerek, her türlü baskıya uğrayarak
taşıdık nesilden nesile bu sorumluluğu. Halkımız; gençlik
bize güvendi, adımız güvenle özdeşleşti. Anadolu’nun
dört bir yanında Dev-Genç halkımız nezdinde “bizim çocuklar”dır. Evet biz bu halkın çocuklarıyız.
Bu halkın içinden kahramanlar çıkartacağız. Her katliamdan çıktık, her saldırıdan çıktık, onlarca şehit verdik.
Yok olmadık, yılmadık, bitmedik çünkü biz bu halkın çocuklarıyız. Bu derya denizin bir parçasıyız.
Düşman saldırıları karşısında yapmamız gereken bu
derya denizden yiğitler çıkarmaktır. Bunun için ısrar ve
kararlılık göstermeliyiz. Disiplin bir savaşta düşmanı yenmenin en temel yoludur. Her işimizin bir disiplini olmalı.
Disiplin eşittir istektir. Başarıyı, zaferi isteyen, devrimi
isteyen disiplinli olmak zorundadır. Açları ekmek için,
gençliği geleceği için, yozlaşmış olanı insanca bir yaşam
için biz örgütleyeceğiz. Gerçeklerle örgütleyeceğiz yaşamı,
dört bir yanı saracak inancımız.

Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

Liseler Liselilerindir,
Liseli Dev-Genç’lilerindir
Parasız ve Bilimsel Eğitim Mücadelemizde Bağımsız
Türkiye Mücadelemizde Mevzimiz Olan Liseleri AKP
Faşizminin Rantçı Politikalarına Teslim Etmeyeceğiz!
AKP faşizminin yönetememe krizi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Ekonomik anlamda bir çıkmazın
içinde olan AKP iktidarı bu krizden kurtulmak, ömrünü
daha da uzatabilmek için yeraltı-yerüstü kaynaklarımız
başta olmak üzere, eğitimden sağlığa kadar her şeyi
özelleştirip satışa çıkarıyor.
AKP iktidarı o kadar çaresizleşmiştir ki artık satılamaz
ve taşınamaz olan eğitim kurumlarının arsalarını bile
büyük emlak tekellerine peşkeş çekiyor. Uzun zamandır
haberlerde üniversite yerleşkelerinin ve liselerin ortada
hiçbir neden yokken yıkıldığını ya da yerinin değiştirilmek
istendiğini görüyoruz. En son olarak Şişli Endüstri Meslek
Lisesinin bulunduğu alan AKP faşizminin kendi yarattığı
inşaat tekellerine verildi ve burada “AVM’’ ve “Rezidans’’
yapılacağı söylendi. Öğrencilerin ve velilerin sahiplenmesi
sonucunda arsanın belli bir bölümüne prefabrik bir lise
yapıldı. Fakat dün İstanbul Valiliği’nin yapmış olduğu
açıklama sonucunda okulda eğitim durduruldu. Neden
olarak kendi medyasında okulun dayanıksızlığı ve
yıkılma tehlikesi olduğu öne sürüldü. Peki bu tehlikeyi
kim yarattı?
AKP İktidarı ve Onun Tekelleri
Okulun üzerinde bulunduğu yer dışında arsanın tüm
bölümünde bir inşaat durumu söz konusu. Arsanın her
tarafı kazılmış durumda ve bundan kaynaklı yoğun ya-
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Milyonlarca genç ya bizim olacak ya bu aşağılık
düzenin. Milyonlarca halk çocuğu, aşağılanmış, yozlaşmış,
bir kenara itilmiş, yoksul, geleceksiz, işsiz milyonlarca
halk çocuğunu biz örgütleyeceğiz.
Katliamların hesabını yeni kahramanlarla soracağız.
16 Mart katliamı gençliğin örgütlenmesini engellemek,
inanç ve coşku dolu gençliğin gözünün korkutulması için
yapıldı. O günden bugüne katliamlar ve baskılar sürüyor.
Tüm şehitlerimize, halkımıza, gençliğimize reva görülen
bu adaletsizliğin hesabını biz soracağız.
Düşman korkmakta haklıdır. Bunca katliama ve zulme
rağmen 48 yıl önce ilan etmiştik. BİZ KAZANACAĞIZ
GENÇLİĞİ BİZ KAZANACAĞIZ diye, bugün aynı
iddiayı savunuyor DEV-GENÇ.
Kızıldere’de TESLİM OLMAYACAĞIZ demiştik. Bugün doğum yeri Kızıldere olanlar yine haykırıyoruz
TESLİM OLMAYACAĞIZ.
MİLYONLARCA HALK ÇOCUĞUNU BİZ ÖRGÜTLEYECEĞİZ
KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ
GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYECEK, SAVAŞIN ÖNCÜSÜ
YAPACAĞIZ!
ğışlarda okulun temeli dayanıksızlaşıyor. Öğrenciler
ölümle burun buruna getiriliyor. Bu yapılan bilinçli ve
önceden hazırlanmış bir plandır. Çünkü AKP’nin tekelleri
oradaki tüm alanları tamamen ele geçirmek için böyle
bir senaryo hazırladılar. Öğrencilerin ve velilerin direnişle
kazanmış olduğu alanı da boşalmak için “Ya ölmek istemiyorsanız buradan gidersiniz, ya da ölerek burada kalırsınız”ı dayatıyor.
İşte AKP faşizmi eğitime-bilime bu kadar düşmandır,
onun için öğrencilerin hayatı hiç önemli değildir. Onun
için varsa yoksa kar daha fazla kardır. Cemaat yurtlarında
yanan öğrencilerde gördük bunları ve şimdi bir kez daha
Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde görüyoruz.
Liseliler;
Bu saldırıya sadece bir yıkım saldırısı olarak bakmayalım. AKP iktidarı okullarımıza yaptığı bu saldırıyla;
Bizim arkadaşlıklarımıza, dostluklarımıza saldırıyor.
Eğitim hakkımıza saldırıyor.
Yaratmış olduğu inşaatlarla hayatlarımıza saldırıyor.
Evimizden uzak yerlere okullarımızı taşıyarak ailelerimizin 3 kuruşuna saldırıyor.
AKP faşizminin bu saldırılarına karşı örgütlenmeliyiz,
okullarımızı savunmak için örgütlenmeliyiz. Biz örgütlenmedikçe faşizmin saldırıları daha da artacaktır. Fakat
biz örgütlendiğimizde tüm bu saldırıları boşa çıkaracak,
bizlere halkımıza reva görülen bu düzeni yıkacağız,
yerine eşit özgür bir vatan kuracağız.
Liseli Dev-Genç Saflarında Örgütlenelim!
Liseli Dev-Genç
6 Mart
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FAŞİZM HALKLARA DÜŞMANDIR
FAŞİŞTLER HALK DÜŞMANIDIR
FAŞİST SALDIRILARA BOYUN EĞMEDİK !
Ülkemizdeki faşistler;
70 yıllardan bu yana nerede bir
gençlik eylemi varsa,
nerede bir işçi grevi varsa,
nerede hakkını arayan köylü eylemi olmuşsa,
nerede bir hak arama eylemi yapılmışsa,
nerede bir basın açıklaması yapılıyorsa,
nerede bir yürüyüş varsa,
nerede bir miting örgütlenmişse
sivil faşistler orada, devletin polisinin,
askerinin desteğini alarak direnen
devrimcilere, halka saldırmıştır. Halkı
katletmiş, yüzlerce devrimcinin kanını
akıtmıştır.
- Devrimci gençliğin mücadelesini
engellemek için 16 Mart katliamını
gerçekleştirmiş,
- Onlarca devrimciye pusu kurarak
katletmiş,
- Halkın devrimci mücadeleye
katılmasını engellemek için Maraş'ta,
Malatya'da, Çorum'da katliamlar gerçekleştirmiş,
- Devrimci mücadelenin önüne
geçmek için Türkiye’nin değişik yerlerinde linç girişimlerinde bulunmuş,
Kürt halkına yönelik saldırılarda
baş rolü oynamış, kafa kesmiş, köyleri
yakmış yıkmış, binlerce Kürt köylüsünü kaybetmiştir.
AKP FAŞİZMİ BU KANLI TARİHİN DEVAMCISIDIR
AKP faşizminin işbaşına gelmesiyle birlikte halka, devrimcilere yö-

nelik saldırıları devam etti.
AKP faşizmi 15 yıllık iktidarı
döneminde direnen devrimciye, işçiye, kamu emekçisine düşman,
- hakkını arayana düşman,
- sokaktaki insana,
- açım diyene,
- işsizim diyene,
- “mazot alacak para bulamıyorum” diyen köylüye düşman,
- Yüksel'de, Düzce'de direnen
kamu emekçilerine düşman.
AKP FAŞİZMİ ÇARESİZ VE
ZAVALLI!
Yüksel direnişinin 481. gününde
AKP faşizmi direnen Yüksel direnişçilerinin üzerine besledikleri sivil
faşistleri saldırttı.
Direnişin başladığı ilk günden
bugüne AKP faşizmi direnişi kırmak
için elinden geleni ardına koymadı.
Her gün iki defa direnişçileri gözaltını aldı,
işkenceden geçirdi,
para cezaları kesti,
direnişe destek olanları korkutmak
için saldırılar düzenledi,
tehditler savurdu,
yalan ve demagoji ile direnişi karalamaya çalıştı,
açlık grevine başlayan direnişçiler
için yiyorlar diyecek kadar alçakça
saldırdılar.
Direnişi kırmayı başaramayan
AKP faşizmi çareyi Nuriye ve Semih'i
tutuklamakta buldu.
Amaçları Nuriye ve Semih'i halktan koparmak, direndikleri için pişman etmek,
yıllara varan cezalar isteyerek
yıldırmaya çalışmaktı.
Ne oldu?
Nuriye ve Semih direndikçe halk sahiplendi. Sahiplenme o kadar güçlü bir silaha
dönüştü ki, direniş AKP fa-

şizminin öylesine korkulu rüyası haline geldi ki Nuriye ve Semih ismini
yasakladılar, aman dikkat edin eylem
yapacaklar diyerek arkalarını sağlama
almaya çalıştılar.
Sonuç olarak;
- ne tehdit,
- ne saldırı,
- ne gözaltı,
- ne tutuklama,
- ne tecrit,
- ne mahkemede yıllara varan
ceza istemeleri direnişi kırmaya yetmedi.
AKP faşizmi saldırdıkça direniş
çelikleşerek bugünlere geldi.
AKP faşizmi sivil faşistleri Yüksel
direnişçilerine saldırtarak sonuç alacağını sanıyorsa yanılıyor.
Direniş çoktan yatağını buldu ve
nehir gibi akmaya devam ediyor.
Suladığı her vatan toprağında yeni
yeni tohumlar ekerek yoluna devam
ediyor.
Ne AKP saldırıları ne de beslemesi
sivil faşistler direnişi yolundan saptıramaz, direnişçileri korkutamaz.
Alev Şahin'in dediği gibi:
”İşimi geri istiyorum dedim provokasyona, saldırıya uğradım. İşimi
geri istiyorum dedim gözaltına alındım. İşimi geri istemekten nasıl vazgeçerim, bu kadar haksızlığa nasıl
susarım, bu kadar zulmü nasıl kabul
ederim? Vazgeçmeyeceğim!”
Bizim sözümüz:
AKP faşizmi direnişçilere el kal-
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dırmaktan, sivil faşistleri direnişçilere saldırtmaktan vazgeçmelidir.

Tarihte halka saldıran faşist
şeflerin sonlarına bak.
Balyoz harekatı yapan Başbakanına bak.
Kürt halkını kadın çoluk çocuk
demeden katleden, köylerini yakan
kasap generallerin sonlarına bak.
Bir de, Yüksel’deki devrimci
öfkemize bak.

Çünkü direnmekten vazgeçmeyeceğiz.
AKP faşizmine bir uyarımızdır!
Tarihe bak.

“Çok iyi biliyoruz ki, rahipler,
toprak sahipleri ve burjuvazi,
sömürücüler olarak kendi çıkarlarını geliştirmek için tanrının adına sığınmışlardır.”
Sosyalizm ve Din,
Vladimir İlyiç Lenin

HAKKIMIZ OLANI BEKLEYEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANABİLİRİZ
AKP FAŞİZMİ KPSS SINAVINI KAZANAN 600 DOKTORUN ATAMASINI YAPMIYOR
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Artık işe alınabilmek için KPSS
sınavını kazanmak da yetmiyor. Güvenlik soruşturması adı altında özellikle sol görüşlü, Alevi ve Kürt olanlar
işe alınmıyor. İnsanları fişleyerek,
düşünceleri, mezhepleri, etnik kökenleri göz önünde bulundurularak
kazanmış oldukları hakları ellerinden
alınıyor. Böyle yaparak parti devleti
oluşturuluyor. AKP bu aklı Nazilerden
almıştır. Hitler Nazi olmayan herkesi
devlet kurumlarından uzaklaştırmış,
devletin tüm kadrolarını Nazilerle
doldurmuştur. Bugün AKP de OHAL
adı altında Nazi uygulamalarını hayata
geçiriyor. Devlet içinde AKP’li
MHP’li olmayana çalışma izni verilmiyor. Halkın doktorlarını, öğretmenlerini, memurlarını kapı dışarı
ediyor. Onları ihraç ederek, bir daha
işe almayarak kendi kadrolaşmasının
önünü açıyor.
AKP’NİN YAPTIĞI OHAL’E
UYGUN OLABİLİR AMA HALKIN
YASALARINA UYGUN DEĞİLDİR
AKP faşizminin yasaları varsa
halkın da kendi yasaları vardır. Mesela
bu haksız hukuksuz uygulamayı tanımamak gibi… AKP kendi kadrolaşmasını yapacak diye yüzünü halka
dönmüş, halkın sağlığını ön planda
tutan doktorlara, çocukların beynini
aydınlatan öğretmenlere, Alev Şahin
gibi malzemeden çalarak halkın can
güvenliğini riske atanlara karşı mücadele eden mimarlara, mühendislere
size iş yok diyor.
Onlar bize böyle yapma hakkını
kendilerinde görüyorsa bizim de onların yasalarını tanımama hakkımız

var. Biz de bu hakkımızı kullanalım.
ATANAMAYANLAR, DOKTORLAR, ÖĞRETMENLER, MİMARLAR, MÜHENDİSLER, MEMURLAR… BU YASAYI TANIMAYALIM
Güvenlik soruşturması adı altında
kazandığımız haklarımızın çiğnenmesine, yok sayılmasına izin vermeyelim. AKP faşizmi kendi kadrolarını oluşturacak diye bizim yıllarca
emek vererek kazandığımız hakkımızı
çiğneyemez. AKP bugün güçlü görünebilir. Ancak bu güç kof bir güçtür.
Çünkü AKP haksızdır.
Çünkü AKP suçludur.
Çünkü AKP halka düşmandır.
Çünkü AKP meşru değil gayri
meşrudur. Sırf seçimleri kazanmış
olmaları onları meşru kılmaz. Unutmamak gerekir ki Naziler de Almanya’da seçimlerde yüzde kırk beş oy
alarak iktidar oldular. Ancak bugün
bütün dünyada lanet ile anılıyorlar.
Bu nedenle AKP’nin seçimleri kazanması onu asla meşru kılmaz. Yaptıkları hukuksuzlukları, adaletsizlikleri
maruz göstermez. Haklı ve meşru
olan bizleriz. Biz onların eski ortakları
Fetöcüler gibi sınav sorularını çalmadık. Emeğimiz ile kazandık. Hakkımız olanın gasp edilmesine göz
yummamalıyız. Biz susarsak, geri
durursak AKP bundan güç alarak
daha fazla saldıracaktır. Ne mahkemeleri, ne de bir gün sona erecek
olan OHAL bize işimizi geri kazandırmayacak. İşimizi ancak direnerek
kazanabiliriz. İşte Nuriye ve Semih
örneği önümüzde duruyor. Onlar di-

rendiği için AKP işten atmaları yavaşlatmak zorunda kaldı. Binlerce
emekçi onların direnişi sayesinde
bugün işine devam edebiliyor. O devasa güce sahip AKP faşizmi direnen
iki emekçi karşısında sefilleri oynadı.
Yüzbinlerce kişilik ordusu, polisi,
MİT’i, savcıları, hakimleri, sözde
basını ile direniş karşısında yenildiler.
Önümüzde direnerek kazanabileceğimizin en güzel örneği duruyor.
Bu direniş bize örnek olmalı.
Atanamayanlar olarak birleşerek
direnişe başlarsak kazanabiliriz. Beklemek sadece AKP’ye zaman kazandırır. Kadrolaşmasını rahatça yapmasını sağlar.
Hakkımız olanı almak için beklemeyelim.
BİRLEŞELİM... DİRENELİM...
KAZANALIM...

“Kapitalist toplum her
zaman sonu olmayan bir
dehşetti ve hâlâ da öyledir.”
Gençlik Üzerine,
Vladimir İlyiç

“Haksızlığa karşı
çıkıp hakkını
aramayan hem
hakkını hem şerefini
kaybeder.”
(Hz. Ali)
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İŞÇİLERİN PARASINI EMPERYALİST TEKELLERE SUNAN DİSK’TE DEĞİL,

İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM
Türkiye’de işçi sınıfı yoksulluk cenderesinin tam ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Adına oligarşi dediğimiz
nüfusun çok küçük bir kesimi hızla
zenginleşirken emeği ile hayatı var
eden işçiler ise ay sonunu dahi zor getiriyor.
“Ekonomide çizilen ‘pembe tablolara’ karşın Türkiye’de yoksulluk artıyor.
Gıda, barınma gibi temel harcamalardaki
artış, ücretlerdeki artışları geçti. İşçinin
yaşayabilmesi için yapması gereken
aylık asgari harcama 2 bin lirayı aştı.
Temel harcamalardaki artış iki ayda
100 liraya, son bir yılda ise 450 liraya
yaklaştı. Öyle ki, harcamalardaki artış,
asgari ücretteki artışı ikiye katladı. Ortalama 3 bin 147 lira maaş alan memur,
her ay 2 bin 68 lirayı sadece gıda ve
barınma için harcıyor. Geriye kalan
tüm ihtiyaçları için ise maaşından sadece
1079 lira kalıyor. Emeklinin durumu
ise içler acısı. Tamamı yoksulluk sınırının
altında, yüzde 75’i de açlık sınırının
altında maaş alıyor. Türkiye şartlarında
bu ücretlerle geçinebilmek ise olanaksız...” 4 Mart Cumhuriyet
13.8 milyon işçinin olduğu Türkiye’de 7 milyon işçi asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmış durumda.
DİSK-AR da yaptığı bir araştırmada
işçi sınıfının yüzde 71’inin ay sonunu
getiremediğini ortaya koyuyor.
AKP faşizmi işçi sınıfına düşmandır.
“OHAL’i grevleri engellemek için yaptık” diyen Erdoğan işçiye olan düşmanlıklarını açıkça ilan ediyor. Referandum seçimlerinde “CHP asgari ücreti
iki bin lira yapacakmış, hayır biz bin
altıyüz lira yapacağız” diyerek bu düşmanlığını alenen ortaya koymuştur.
AKP’nin işçiye olan düşmanlığını bu
ve benzeri örneklerle çoğaltmak mümkün… Ancak burada söz konusu olan
DİSK’in ne yaptığı ya da yapmadığıdır.
AKP sınıfsal olarak işçi sınıfına karşıdır. Peki, DİSK işçilerin haklarını sa-

vunmak adına ne yapıyor? İşçilerin
yüzde 71’inin ay sonunu getiremediğini
belgeleyen raporlar hazırlamak dışında
işçinin haklarını savunmak adına nasıl
bir programı var? Hangi direnişi örgütlüyor? İşçileri düşürüldükleri bu durumdan kurtarmak için ne gibi adımlar
atıyor?
Bu ve benzeri soruları çoğaltabiliriz.
Ancak hepsinin cevabı aynıdır. DİSK’in
işçiler için yaptığı tek şey raporlar hazırlamaktır. Üstelik bu araştırmayı uluslararası araştırma şirketi olan IPSOS
ve Alman kuruluşu Friedrich Ebert
Vakfı’nı partner seçerek ‘profesyonel’
ellere yaptırmıştır. Kimdir bu profesyoneller… Emperyalist tekeller elbette.
Bir işçi sendikası üstelik DİSK gibi bir
sendika böyle bir araştırmayı yapabilecek
bilgi birikiminden yoksun mudur da
bu tekellerle işbirliği yapıyor? DİSK
bu tekellerle nasıl, ne şekilde bir bağlantı
kurmuştur? Bu sorunun dahi cevabını
veremezler.
Cevaplar sorunun içinde duruyor.
140 bin üyesi olan, 51 yıllık DİSK milyonlarca işçinin geçim sıkıntısı yaşamasının baş sorumlusudur. İşçilerden
aldıkları aidatları uluslararası tekellere
araştırma yapsın diye sunuyorlar. Ancak
yıllardır tek bir grev örgütlemediler.
Kasalarından grev için zerre kadar para
çıkmadı. Sınıfsal mücadeleden uzaklaştıkça düzenle olan bağlarını güçlendirdiler. Artık öyle bir noktaya gelmiştir
ki açıkça emperyalist tekellerle işbirliği
yapıyorlar. Bunu da profesyonellik
olarak açıklıyorlar. Ama milyonlarca
işçinin sorunlarının nasıl çözüleceğini
açıklamıyorlar. İşçi sınıfının sorunlarına
dair hiçbir çözüm önerileri yok. Kaldı
ki bir sendikanın bu kadar sorun karşısında ciddi olarak bir program hazırlaması gerekir. Ancak kafa patronlaşınca
işçiye bakış açısı da o yönde oluyor.
Sanki işçilerin sorunları onları ilgilendirmiyor. Yaptıkları tek şey bağımsız

kuruluşlar gibi raporlar hazırlamak.
DİSK bu haliyle işçi sınıfının dağ
gibi birikiş sorunlarını çözemez.
DİSK tekellerle işbirliği yaparak
işçi sınıfından ne kadar uzaklaştığını
ortaya koymuştur.
İşçi sınıfı açlığa ve yoksulluğa mahkum değildir. Bunca sorun karşında
DİSK OHAL var diyerek direniş örgütlemeyişini meşrulaştıramaz. Bu DİSK
yöneticilerinin patronlaştığının, tek dertlerinin koltuklarını korumak olduğunun
kanıtıdır. Aksi halde işçilerin yüzde
71’i zor şartlarda yaşıyor deyip geçiştirmez, işçi düşmanı AKP’ye karşı direnişler örgütlerdi. Ancak direnmek
bedel ister. Direnmek kararlılık ister.
İşçi sınıfına ve onun ideolojisine güven
ister. DİSK yönetimiyse tüm bunlardan
uzaktır. Onlar işçilere bugün AKP’nin
penceresinden bakıyorlar.
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İşçiler Sorunlarını Ancak
Kendi Elleriyle Çözebilirler
AKP işçi düşmanı bir iktidardır. İşçi
sınıfını açlığa ve yoksulluğa mahkum
etmiştir. Her türlü yasası KHK’sı ile
patronları koruyan, işçiyi ezen bir iktidardır. DİSK ve diğer sendikalar ise
artık AKP’nin koltuk değneği olmuştur.
Emperyalist tekellerle oturup kalkan,
işçilerin parası ile onlara raporlar hazırlatan ve işçinin hiçbir sorununa çözüm
üretmeyen asalak sendikacılardır.
Bu nedenle sadece ekonomik değil
bugün ülkemizi esir alan OHAL adı
altındaki faşizme karşı demokratik mücadeleyi yükseltmek zorunluluk halini
almıştır. Böylesi bir mücadele için sınıfsal temelli bir örgütlenmemiz olan
İşçi Meclislerimiz var.
İşçi Meclislerimizi çalıştığımız her
yerde kuralım. Bu meclislerle işçilerin
parasını emperyalist tekellere sunan
DİSK yönetiminden hesap soralım. Bizi
açlığa ve yoksulluğa mahkum eden
AKP’ye karşı mücadele edelim.
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Şeker Fabrikaları Satılıyor!
Çalışan İşçi, Pancar Eken Çiftçi,
Taşıyan Nakliyeci Ne Olacak?
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AKP sık sık gelişmekte olan bir
ülkeyiz dese de bizler sürekli bu yalanlara karşı çıkıyor, hayır diyoruz.
Ülkemiz gelişmekte olan değil, emperyalist ilişkiler arttığı için sömürülmekte olan bir ülkedir. Ülkemiz
1950’li yıllardan itibaren Amerikan
emperyalizminin yeni sömürgesidir.
Bu nedenledir ki sanayi ülkesi olmamıza hiçbir zaman izin vermediler.
Montaj sanayisine ağırlık verdiler.
Halkımızı ucuz iş gücü olarak bu
tesislerde yerli işbirlikçileri aracılığıyla çalıştırarak servetlerine servet
kattılar. Bizler ise kıt kanaat geçinebilmek için canımız pahasına çalışmak zorunda bırakıldık.
Bu yüzdendir ki, tarım ülkesi
olan verimli topraklarımızı ekemez
hale getirdiler. Nohutu, mercimeği,
fasulyeyi, tahılı dışarıdan alır olduk.
Canlı hayvanı dışarıdan getiriyor,
ülkede beslediğimiz hayvanlara samanı ise dışardan alıyoruz. Yani kısacası üretmiyoruz, ürettirmiyorlar.
Sınırlı sayıda da olsa Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrikaların yerlerinde şimdileri yeller esiyor.
AVM ve rezidanslar yükseliyor.
Şimdi şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gündemde. Daha doğrusu
birilerine peşkeş çekecekler. Sonra
da kapatılacak. Ne olduğu belli olmayan, sağlıksız şekeri yurt dışından
almak zorunda kalacağız. Ve o fabrikalarda çalışan işçiler, şeker pancarı
üreten çiftçiler ve taşıyan nakliyeciler
işsiz kalacak.
Tüm bu özelleştirmelerin, yerüstü
ve yeraltı kaynaklarımızın talan edilmesinin temelleri 1950’li yıllarda
Adnan Menderes iktidarı ile başladı.
Bugün AKP iktidarı ile devam ediyor.
Düşünün geçmişte de hep böyle
olmadı mı? Tarım ülkesi olmaktan
böyle böyle çıkmadık mı? Fabrikalar
bir bir böyle özelleştirilip, işçiler
işsiz bırakılmadı mı? Tekel işçilerini
düşünelim. Tekel işçileri için; “çok
maaş alıp çalışmıyorlar, kurum zarar
ediyor’’ diye haberler yaptırmadılar
mı? Sonrasında binlerce Tekel işçisi

işsiz bırakıldı.
Bu düzen içerisinde, yani kapitalizmin hüküm sürdüğü ve bizim
sömürgesi olduğumuz bu sistemde
kalıcı bir çözüm bulamayız. Olsa
olsa ertelenir, ama yarın mutlaka
yine karşımıza çıkar. Çözümü ise
emperyalist tekellerin ve işbirlikçi
burjuvazinin iktidarına son verilerek
Halk iktidarının kurulmasıdır. Yani
çare devrimde, çare sosyalizmdedir.
İşimize, ekmeğimize, alın terimize,
toprağımıza, doğamıza, geleceğimize
sahip çıkmanın tek yolu örgütlenmek
ve mücadele etmektir.

DÖNÜŞ SEVİNCİ
Vatanım, benim vatanım,
Sana yönelttim,
Akar kanımı.
Ben, gözü yaşlı bebek,
Anasına dil döken:
Yalvarırım dur,
Koru,
Bu kör gitarayı,
Bu yitik alnı.
Sana yeryüzünde,
Oğullar bulmak için,
Ve başuçlarında,
Çıktım;
Bekleyeyim diye:
Ak-pak adın uğruna,
Yere düşenlerin.
Körpe ağacından,
Bir ev kurmak için,
Çıktım;
Ve yaralı yiğitlere,
Yıldızını götüreyim diye.
Sende uyumak istiyorum,
Bugün de.
Geceni ver bana,
Bin telli geceni;
Yıldızlı ölçünü,
Gemiden geceni.
Gölge değiştirmek istiyorum,
Yurdum.
Gül değiştirmek istiyorum.
Kolumu,
İnce beline dolamak istiyorum.
Ayağının ucuna,
Çökmek istiyorum:
Denizin kireçlediği,

Yoldaşlar!
Dünya'da birçok ulus
vardır, diyorlar.
Almanlar, İngilizler,
Yahudiler, Tatarlar...
Ben buna
katılmıyorum. Bence
sadece iki ulus vardır,
uzlaşmaz iki sınıf:
Zenginler ve
yoksullar!

Maksim Gorki
Ayağının.
Buğdayı tutmak istiyorum,
İçini görmek istiyorum,
Buğdayın.
Bir nitrat çiçeği seçeceğim,
İnce;
Buz gibi bir çandan,
Bir mekik ipliği eğireceğim;
O ıssız dillere destan köpüğünü,
Seyrederken senin:
Güzelliğin için,
Sahillik bir kol öreceğim.
Vatanım:
Gümbür gümbür sular,
Eriyen karla;
Çepeçevre vatanım.
Kükürtle haşır-neşir olur,
Kartal sende.
Mavi yakutlu,
Kakımlı Antartik elinde:
Şıkır şıkır insan
Bir ışık damlasıdır,
Parlar;
Düşman göğü aydınlatan.
Aman ha, ışığına vatan,
Karanlık, korkunç rüzgardan
Koru,
Sert ümit başağını.
Bu korlu ışığın tümü,
Düştü senin,
Irak topraklarına.
Bu alın yazısını, insanların,
Sırf bir sırlı çiçektir,
Savundurur sana,
Uyuyan Amerika’nın enginliğinde.
PABLO NERUDA
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HALKIN MİMAR VE
MÜHENDİSLERİN’DEN
TEKTONİKA
MİMARLIK İLE İLGİLİ
AKP FAŞİZMİ’NİN
MİMARI SEMRA TEBER
YENER VE TEKTONİKA
MİMARLIK
ARMUTLU’YA KENTSEL
DÖNÜŞÜM PROJESİ
OLARAK KENDİ
ONURSUZLUĞUNUN
TABLOSUNU ÇİZDİ!
Bugün AKP iktidarı defalarca
kaybettiği savaşa tekrardan hazırlanıyor ve tüm gücüyle saldırıyor Küçük Armutlu mahallesi halkına. Polisiyle, burjuva medyasıyla, mimarlarıyla, mühendisleriyle, şirketleriyle,
tekelleriyle... Binbir osmanlı oyunuyla
saldırıyor. Üzerinde halkın yaşadığı
yoksul mahalleleri, babasının tarlası
gibi bir o tekele bir bu tekele peşkeş
çekiyor. Biz faşizmi tanıyoruz; elbetteki çekecek, çünkü AKP iktidarını
yaratan da, yaşatan da o tekeller.
Halkını ve vatanını tekellere satarak
yaşıyor AKP iktidarı. Fakat hatırlatalım; Burası Küçük Armutlu...
Küçük Armutlu mahallesi deyince
akla 3 kelime gelir; yıkımlar, saldırılar
ve direniş...

KENAN EMRE İÇİN
İMZA KAMPANYASI
HALKIN MÜHENDİSİ KENAN
EMRE ÜSTÜNDAĞ İÇİN İMZA
KAMPANYASI BAŞLATTIK!
Hırsızlıkların, yolsuzlukların, dolandırıcılıkların, tecavüzcülerin, rüşvetlerin belgelendiği; fakat yapanların
ceza almadığı, katillerin, işkencecilerin göstermelik yargılamalarla
“ak”lanmaya çalışıldığı ülkemizde,
halkın mühendisi Kenan Emre, yalan

30 yıllık bir barınma hakkı mücadelesinin zaferi, barınma hakkının
tüm yoksul mahalleler nezdinde yıkılmaz kalesidir Küçük Armutlu.
Göz diken çok iktidar, çok holding
gördü bu mahalle. Bugüne kadar çok
savaştan zaferle çıktı Armutlu halkı.
Tarih şahittir ki hiçbir zaman haksız
değildi ve haklılığının verdiği güçle
direndi ve kazandı.
Bir ordu savaşabilmek için insana
ve silaha ihtiyaç duyar, AKP iktidarı
ise halka karşı yürüttüğü kentsel dönüşüm saldırısında bulmuş bir hain,
onunla yürütüyor bu savaşı. Halka
karşı bu hainliği yapan, 3-5 kuruş
için hazırladığı kentsel dönüşüm projesiyle Tektonika Mimarlık sahibi
Semra Teber Yener ve işbirlikçisi
Öncü LTD.’dir. Hitler’in Speer’ı,
Mussolini’nin Terragni’si vardı, Tayyip’in de Semra Teber Yener’i oldu.
Armutlu için hazırlanan kentsel
dönüşüm projesi Tektonika Mimarlık’ın halka karşı işlediği ilk suç
değil elbetteki. Tektonika Mimarlık
son iki yıldır hazırladığı ve kendi sitesinde de yer alan; “Belediye Evleri
(Adana/2016), Ilıcabaşı (Aydın/2016),
Yarımburgaz (İstanbul/2016), Karaçay
(Aydın/2015) kentsel dönüşüm projeleriyle AKP faşizmine kendini pazarlaya pazarlaya nihayetinde kabul
ettirmiş kapı kulluğunu.
Tektonika Mimarlık’ın Armutlu

için hazırladığı kentsel dönüşüm projesinde halk yok. Semra Teber Yener
hiç düşünmemiş burada kimler yaşıyor, nasıl yaşıyorlar, kültürleri ve
gelenekleri nedir diye. Hiç araştırmaya bile gerek duymamış, proje
çizdiği bölgede halkın yaşadığını
bile unutmuş Semra Teber Yener.
Halbuki mimarlık toplumun ayak izlerini takip etmek, ona yabancılaşmamaktır. Semra Teber Yener bunu,
meslek onurunu 5 kuruşa satmaya
başladığı anda unutmuş zaten.
Semra Teber Yener, bizlere; halk
için mühendislik mimarlık yapanlara
tekrardan ‘saray kapılarında zalimlerin
kölesi olmaktansa, gecekondu sokaklarının çamurunda halkın mühendisi-mimarı olmanın onurunu’
hatırlattı.
Mühendis mimar meslektaşlarımız; bir yanda saray mühendisi-mimarı olmak var, bir yanda halkın
mühendisi-mimarı olmak… Halktan
çalınan parayla yaptırılan saraylar,
konaklar, yalılar, villalar, köşkler bir
gün tekrar halkın olacak ve biz o
güne kadar gecekonduların, halkın
mühendisi-mimarı olarak kalacağız… Saray kapılarında zalimlerin
kölesi olmaktansa gecekondu sokaklarının çamurunda halkın mühendisi-mimarı olacağız.
HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

ifadelerle, iftiralarla ve komplolarla
şu an tutsaktır, bu adaletsizliği asla
kabul etmeyeceğiz...
Halka yoksulluk dayatılırken,
Kenan Emre yıllarca elektriksiz
kalan köyleri yaptığı projelerle aydınlattığı için tutsaktır.
Görme engelli halkımıza "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Para kazanıyorsun daha ne
yapalım?" denirken Kenan Emre,
yürüme engelli halk çocuklarını ayağa kaldırıp yürüteçler yaptığı için
tutsaktır.

Enerji politikaları ile ormanlar
talan edilirken, dereler kurutulurken
ve bu da halkın
cebine faturalarla
yansıtılırken Kenan Emre, kendi
enerjimizi kendimiz üretelim deyip yoksul mahallelerde, yoksul
köylerde Rüzgar
tribünleri yaptığı
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için tutsaktır.
Kenan Emre haklar ve özgürlükler mücadelesini büyütmek istediği için tutsaktır. Kenan Emre “Rant
için değil, halk için mühendislik”
dediği için tutsaktır.
Kenan Emre burjuvazinin hizmetinde olan bilimi ve tekniği halka

ulaştırdığı için tutsaktır.
Halkın Mühendisi Kenan Emre
ÜSTÜNDAĞ derhal serbest bırakılmalıdır.
Bu adaletsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını ve Kenan Emre
ÜSTÜNDAĞ'ın serbest bırakılmasını
istiyoruz.

Kenan Emre ÜSTÜNDAĞ'ın serbest bırakılması için bir imza da siz
verin...
https://www.change.org/p/adaletbakanlığı-halkin-mühendisi-kenanemre-üstündağ-a-özgürlük
HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

HALKIN MİMARI

açığa alınan İTÜ İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi Hüseyin Mercan
ve Fizik Mühendisleri Odası İstanbul
Şube üyesi Özcan Doğan işinden
atıldı. Peki yaklaşık 500 bin üye sayısı olan bu koca meslek örgütü
TMMOB ne yaptı?
Birkaç kuru basın açıklaması
veya basın toplantısı dışında bir faaliyeti olmadı. Açıkçası TMMOB
üyelerini nasıl savunuyor, nasıl sahipleniyor merak ediyoruz!
Sadece TMMOB değil KESK,
DİSK ne yapıyor? Tekrar hatırlatmak
isteriz:
Bugün DİSK üyesi 2 bine yakın
işçi KESK üyesi 4 bin 2 yüz 37
kamu emekçisi, 3 bin 315 hakim ve
TMMOB üyesi 3 binin üzerinde
mühendis, mimar ve şehir plancısı
ihraç edilmiş durumdadır.
Yaklaşık 1,5 yıldır süren bu
OHAL baskıcı rejiminde OHAL’i
yıkıp delen Nuriye-Semih direnişi
olmuştur.
Yaşadığımız bu düzeni tüm dünyaya Nuriye ve Semih direnişi duyurmuş, tarihe isimlerini bırakmışlardır. Direnişleri bir siyasi zaferdir.
Ancak meşru mücadeleleri Yüksel
direnişiyle birlikte devam etmektedir.
TMMOB üyesi ve bir dönem mimarlar odasında da çalışmış olan
Düzce’de 6 yıldır Çevre Şehircilik
Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde Mimar
olarak çalışan Alev Şahin bir yıl
önce KHK ile işinden ihraç edildi
ve 1 yıldan uzun süredir Düzce’de,
yeri geldi Yüksel’de direnişine devam
ediyor.
Alev Şahin Düzce’deki kalitesiz
beton firmalarına kestiği cezalardan

dolayı işten çıkartılmış onurlu bir
mimardır. Son iki haftadır, Alev Şahin’in eylemi AKP’liler tarafından
provoke edilmeye çalışılmış, saldırılmış ve en son Düzce Valiliği tarafından OHAL süresi boyunca açık
alanda eylem yapmak isteyenlerin
48 saat önce izin alması koşulu getirilmiştir.
Bu yasak Düzce’de sadece tek
bir eylemi Alev Şahin’in “işimi ekmeğimi istiyorum” eylemine karşı
yapılmış bir engellemeden başka bir
şey değildir. Keza, pazartesi günü
bir yıldan uzun zamandır eylem gerçekleştirdiği Düzce meydanında, işimi ekmeğimi istiyorum talebiyle bir
kez daha alana çıktığında polis tarafından gözaltına alınmış, bugün
çıkarıldığı savcılığa çıkartılmış ve
serbest bırakılmıştır.
AKP’nin devrimci demokratlara
saldırılarının sebebi rant projelerindeki kirli yüzünü halktan saklamaktır.
Bugün mühendis mimarların görevi
AKP’nin rant projelerine karşı halkın
çıkarlarını savunmak ve ihraçlara
karşı birlik olmaktır.
KESK, TMMOB bu saldırılara
karşı ne yapacaktır? Nasıl bir yol
izleyecektir, üyelerine sahip çıkacak
mıdır?
Bizler Halkın Mühendis Mimarlarıyız ve halk için, halkın çıkarları
için işini, ekmeğini alın teriyle, onuruyla kazanan Halkın Mimarı Alev
Şahin’in yanındayız.
ALEV ŞAHİN YALNIZ DEĞİLDİR
MÜHENDİSİZ MİMARIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

ALEV ŞAHİN
YALNIZ DEĞİLDİR!
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2016 temmuz ayından bu yana
darbe girişimi adı altında AKP,
OHAL ile birlikte haklarımıza şiddetle saldırmaya devam ediyor.
OHAL adı altında çıkarttığı KHK’larla 2 yılda toplam 130 bine yakın
kişi işlerinden ihraç edildi. Bu ihraçlardan yaklaşık 3 bini mühendis
ve mimar.
Peki ihraç olan mühendis mimarlardan TMMOB camiasının tanıdık isimleri kimler? 15 Temmuz
2017 tarihindeki KHK’larla 275 mühendis ihraç edildi. Bunların arasında
İMO Diyarbakır şubesi eski YK başkanı Turan Kapan, HKMO Diyarbakır YK Başkanı Can Deniz Akdemir, Mimarlar odası Diyarbakır
Şubesi Eski başkanı Necati Pirinçcioğlu, Makine Mühendisleri odası
Denizli YK sekreter üyesi Mehmet
Sarıca var.
Kısaca yaklaşık sadece Diyarbakır’dan 29 şube yöneticisi ihraç edildi. Bu ihraçların yanı sıra akademiye
de saldırılar eksik kalmadı. Barış
akademisyenlerinden toplam 378
akademisyen ihraç edildi. Bir kısmı
tutuklandı.
Bunların içerisinde Anadolu Üniversitesi’nde çevre mühendisliği bölümünde Yrd. Doç. Ozan Devrim
Yay, Muş Alparslan Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde
araştırma görevlisi olarak çalışan
Deniz Kimyon, 24 Aralık 2017
KHK’larıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından
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KARABÜK HAPİSHANESİ’NDE TUTSAK HALKIN AVUKATLARINA
SAVCININ TALİMATI İLE İŞKENCE YAPILDI
POLİS, GARDİYAN, SAVCI... AKP’NİN BÜTÜN KURUMLARI,
BÜTÜN KADROLARI İŞKENCECİDİR
İŞKENCE FAŞİZMİN “DEVLET POLİTİKASI”DIR

AKP’NİN İŞKENCECİ SAVCILARINI UYARIYORUZ:
HALK DÜŞMANLIĞINDAN VAZGEÇİN,
FAŞİZMİN SUÇLARINA DAHA FAZLA ORTAK OLMAYIN!
İşkence, en aşağılık suçlardan biridir. Burjuva hukukunda da “insanlık
suçu” olarak kabul edilmek zorunda
kalmıştır. Çünkü işkence, yalnızca
fiziksel acı vermeye yönelik değil
insanın kişiliğine, onuruna, iradesine,
direnme dinamiklerine yönelik bir
saldırıdır.
İster psikolojik baskı, ister fiziki
saldırı, ister inanç ve değerlerine yönelik manevi saldırı olsun, işkencenin
asıl olarak siyasi bir amacı vardır.
Eziyet ve işkence arasındaki en önemli fark da buradadır. Eziyet çoğunlukla
yalnızca fiziksel acı vermeyi amaçlar.
İşkence suçunda ise siyasi amaç
kişiyi sindirmek, onun iradesini teslim
almak, belli bir davranışa veya belirli
bir şekilde düşünmeye yöneltmektir.
Yani kişiliğe, iradeye ve düşünceye
yönelik bir saldırı vardır.
Kanuna göre darp, yaralama vb.
sistematik ve belli bir amaca dayalı
davranışlar sıradan bir kişi tarafından
yapılmışsa eziyet suçunu, kamu görevlisi tarafından yapılmışsa işkence
suçunu oluşturmaktadır.
Sürekli, sistematik işkenceyle en
çok hapishanelerde karşılaşırız. Özellikle siyasi tutsakların tutulduğu ha-

pishanelerde işkence süreklidir. Tutsaklık insanın kişiliğine yönelmiş en
ağır saldırılardan bir tanesidir aslında
ve teslim olmuş bir kişilik yaratmak
asıl hedeftir. Özgürlüğünden mahrum
bırakılmış tutsak, kişisel yeteneklerini
geliştirebilecek en temel olanaklardan
yoksun olduğu gibi en temel sosyal
ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklardan
da yoksun bırakılır. Kişiyi yalnızlaştırma, içinde bulunduğu sosyal
çevreden ve kendisi aynı koşullarda
bulunan diğer tutsaklardan yalıtmaya
dayanan tecrit politikasının özü budur.
Bunun bilincinde olan siyasi tutsaklar, kendi inanç ve değerlerine
uygun yaşamayı hapishanelerde de
devam ettirdikleri, kendilerine uygulanan yaptırımları kabul etmedikleri
için sürekli saldırıya uğrarlar.
Çeşit çeşit saldırılar… Tecrit,
TTE uygulaması, sürgün sevk, kitap
ve elbise kısıtlaması, mektup sınırlandırılması, iletişim yasakları, disiplin cezaları ve hücre içindeki tutsakların yaşadıkları alanların düzenlenmesine ilişkin saldırı… Tüm bu
saldırılar irade dayatmasının yaşama
geçirilmesidir.

“Hapishanede
Olduğunuzu
Hissedeceksiniz”
Saldırısı
AKP’nin hapishanelerdeki devrimci tutsakları sindirme saldırıları
yeni değildir elbette ancak OHAL ile birlikte
halka yönelik artan saldırılarıyla paralel olarak

hapishanelerde de saldırıları artmıştır.
Yalnızca geçtiğimiz birkaç hafta içinde hiçbir hukuki dayanağı olmadığı
Engin Çeber’in aynı gerekçeyle işkencede katledilmesi davasında da
ortaya çıkan “ayakta sayım verme”
dayatmasını kabul etmeyen onlarca
tutsak saldırıya uğradı.
En son 25 Şubat 2018 tarihinde
Karabük T Tipi Hapishanesi’nde siyasi tutsakların bulunduğu koğuşa
15-20 gardiyan, jandarma, hapishane
müdürleri ve savcı Uğur Fatih Pehlivan birlikte gelerek tutsaklara işkence yapmıştır. Bu işkence saldırısının hemen öncesinde savcı Uğur
Fatih Pehlivan koğuş içerisinde elini
masaya vura vura “siz burada çok
rahat yaşıyorsunuz, siz hapishanede
olduğunuzu hissedeceksiniz, burası
dışarıya benzemez” diyerek kapıda
bekleyen gardiyanlara saldırı talimatı
vermiştir. Jandarma ve gardiyanlar
savcının talimatı ile koğuşta bulunan
panoya saldırmış, panoda bulunan
fotoğrafları, yazıları ve takvimi almış,
engel olmaya çalışan, itiraz eden tutsaklara da işkence yapmıştır. İşkence
nedeniyle yaralanan iki tutsağı hastaneye götürmek zorunda kalmışlardır.
Bu saldırı savcının panoyu alın
talimatı sonrasında gerçekleşmiştir.
Hapishanede savcının kanunda yazan
görevi hapishane idaresinin hukuka
uygun olarak görevlerini yapmalarını
sağlamaktır. Bir hapishanenin savcı
tarafından denetleniyor olmasının
tutuklu hükümlüler için bir “güvence”
olduğu iddia edilmektedir. Oysa gerçek öyle değildir. Faşizm koşullarında
hiçbir hakkın güvencesi olmadığı
gibi hakimliği-savcılığı da dahil faşizmin hiçbir kurumu hiçbir hakkın
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güvencesi olamaz. İşkence talimatı
veren bu savcı bunun en iyi en somut
örneğidir. Savcı işkenceyi önlemek
yerine örgütleyici olmuştur. Faşizmin
savcıları sadece AKP döneminde
değil faşizm sürdüğü müddetçe kendilerine bu durumu görev edinmişlerdir.
Siyasi tutsaklar, devrimciler elbette
bu tür faşizm adına suç işlemeyi, faşizmin suçlarına ortak olma görevini
açıktan yerine getiren savcılarla ilk
kez karşılaşmıyorlar. Böyle savcılar
geçmişte vardı, bugün de var. Bu
savcılar hiçbir zaman unutulmamıştır,
unutulmayacaktır. Örneğin eski DGM
(Devlet Güvenlik Mahkemesi) savcılarından Nuh Mete Yüksel 90’lı
yıllarda bizzat işkencelere katılması
ile ünlüdür. Nuh Mete Yüksel işkencecilikten emekli olup düzene
avukat olarak hizmet etmeye başladıktan sonra Ankara’da yapılan baro
genel kuruluna oy kullanmaya tek
başına gelmeye cesaret edememiş,
korumalarıyla gelmiş ancak onu tanıyan, işkenceci kimliğini bilen avukatların tepkisi nedeniyle salondan
kaçarak gitmek zorunda kalmıştır.
ÇHD, işkenceci Nuh Mete Yüksel’e
avukat olabilme yolunu açan Ankara
Barosuna yayınladığı açık mektupta
Nuh Mete Yüksel’in suçları bir bir
sayılmıştır. Buna göre Nuh Mete
Yüksel;
- “DGM Savcılığı sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde işkence yapılmasına bizzat
iştirak eden,
- Avukatlara işkence yapılmasını

Eski DGM savcısı Nuh Mete Yüksel
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izleyen, adliyede
avukat dövdüren,
- Kanlı polis
infazlarının soruşturma bahanesiyle
üstünü kapatan,
- Birtan ALTINBAŞ’ın işkenceyle öldürülmesi
davasında işkenceci katillerin lehine tanıklık yapmak için duruşmada hazır bulunan,
- İşkencecileri
cezaevine uğurlamaya giden,
- Devrimcilere,
sosyalistlere, sendikacılara, öğrencilere komplolar kuran,
- Sahte deliller, tutanaklar yarattığı,
bizzat emrindeki polis amirlerinin
ifadesi ile ortaya çıkan,
- Gazetelerden “ÇHD’li avukatlar
ayağını denk alsın, DGM karşı kampanya yürütülmesine izin vermeyeceğiz, sıra onlara da gelecek” diye
tehditler savuran, bu tehditlerden üç
gün sonra 1999 yılında Halkın Hukuk
Bürosu’nu basıp sahte delillerle halkın
avukatlarının tutuklanmasının önünü
açan kontrgerillanın yargı içerisindeki
temsilcilerinden biridir.
İşkenceciliği ile ünlü savcılardan
bir diğeri, eski DGM Başsavcısı Nusret Demiral da 1975-1990 yılları arasındaki faili meçhullerin tespiti için
bütün emniyet birimlerine: “Faili
meçhul cinayetler araştırma komisyonuna bilgi vermeyin” demiştir ve
işkencelerin üzerini örtmeye çalışmıştır.
Faşizmin uygulayıcısı iktidarlar kendi savcılarına bu misyonu
yüklemiş ve işkenceyi, komployu,
halka düşmanlığı
en fazla yapan savcılarını ödüllendirmiştir. Ancak bu

savcıların sonu da faşizmin kullanıp
bir kenara attığı kontralarından farklı
olmamıştır. Oligarşi içi çıkar çatışmaları derinleştiğinde Nuh Mete
Yüksel gibi, Zekeriya Öz gibi en iyi
uşaklık yapan, bir zamanlar kahraman
ilan ettikleri, kendi zırhlı araçlarını
tahsis ettikleri “süper savcı”larının
da kalemini kırmıştır. Bunlardan biri
de 2013 yılında bürolarımızı, evlerimizi basarak sahte delillerle, komployla halkın 9 avukatını tutuklayan,
işkence ettiren savcı Adem Özcan’dır.
Dün arkasına aldığı AKP-Cemaat ittifakının iktidar gücüyle “hukuk terörü” estiren savcı Adem Özcan da
bugün hala tutukludur.
Bu örnekleri, faşizmin suçlarına
ortak olan, talimatla işkence yaptıran
bugünün süper savcılarına ibret olması
için veriyoruz. AKP’nin savcıları
halka karşı suç işlemekten vazgeçmelidirler. Onların sonu da Nuh Mete
Yüksel gibi, Zekeriya Öz gibi, Adem
Özcan gibi olacaktır. Faşizm onları
da kullanıp bir kenara atacaktır. En
önemlisi de yaptıkları her şeyin hesabını er geç halka vereceklerdir.
AKP’nin savcıları halka karşı yaptıkları zulümlerden, komplolardan,
baskılardan ve işkencelerden derhal
vazgeçmelidirler.
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dedir!
Kadının Kurtuluşu Devrimde, Kadının Kurtuluşu Sosyalizm

Emekçi Kadınların Kanlarıyla Yazdıkları
Tarihin Yozlaştırılmasına İzin Vermeyeceğiz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü, emekçi kadınların kanlarıyla
tarihe yazdığı bir gündür. Bugün kadınların sömürüye karşı mücadelesiyle
özdeşleşmiştir. 8 Mart 1857 New
York'ta binlerce kadın tekstil ve dokuma işçisi “8 saatlik işgünü, eşit
işe eşit ücret, daha iyi çalışma koşulları” talepleriyle direnişe geçti.
Polis kadın işçilere azgınca saldırdı
ve 129 kadın işçiyi katletti. 129 New
Yorklu kadının yakıldığı 8 Mart günü
1910'da - Kopenhag'da yapılan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Kongresi'nde, Clara Zetkin'in önerisiyle
Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak
kabul edildi.
1910 yılından beri de 8 Martlar
New Yorklu kadınların anısına Dünya
Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır.
Burjuvazi 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günümüzün içini boşaltmaya çalışıyor. Dünya Emekçi Kadınlar Gününü, erkeklerin kadınlara
çiçekler, parfümler, aklınıza gelecek
her türlü hediyelerin alındığı bir gün
olarak kutlanması için çalışıyor. Burjuvazi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günümüz’ün içini boşaltmaya çalıştığı gibi, kadınların mücadelesini de
burjuva kadınla emekçi kadını aynılaştırarak çarpıtıyor.

Reformist ve oportünistler ise,
kadın sorununa küçük burjuva feminist bakış açısıyla yaklaşmaktadır
ve on yıllardır bu konuda devrimcilerle çatışmaktadır. Feminizm küçük
burjuva ideolojisidir, kadın sorununu
çözemez. Sonuçta burjuvaziye hizmet
eder. Feminizm kadın sorununun temel yanını yani sınıfsal yanını inkar
etmektir. 8 Mart küçük burjuvazinin
feminist bakış açısına hapsedilemez.
Defalarca belirttik. Tekrar belirtiyoruz.
Sorun tamamen sınıfsaldır. Mesele
kadın-erkek meselesi değildir. Mesele
tamamen kapitalizm ve faşizm meselesidir. Mesele binlerce yıldır süregelen ve çok çeşitli boyutları olan
kadın sorununun temelinde emperyalist sömürü düzeninin olmasıdır.
Yani kadın sorununun temeli sınıfsaldır. Soruna kadının sınıfsal kimliğini reddederek bakıldığı için, sorunların çözümü de doğru yerde aranmamaktadır. Son yıllara bakıldığında,
bu anlayışların mücadele talep ve
hedeflerinin temelinde 'kadına yönelik
şiddet' hakim olmuştur. Şiddetin sorumlusu da erkekler olarak gösterilerek sorunun asıl kaynağı olan düzen
aklanmıştır. 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü can kan bedeli, mücadelelerle kazanılmış bir gündür.
Emekçi Kadınların Kanlarıyla Yazdıkları Tarihin Yozlaştırılmasına İzin
Vermeyeceğiz.
KADINLAR! Bugün emperyalist
sömürüden bağımsız bir sömürü yoktur. Kadına, erkekler tarafından yapılan şiddetin de, kadının erkekler tarafından eziliyor, sömürülüyor olmasının da temelindeki asıl neden EMPERYALİZMDİR, bu SÖMÜRÜ düzenidir... Burjuvazi, 'sivil toplum' örgütleri, medya çeşitli
kurumlarıyla kadının mücadelesini çarpıtarak ERKEĞE
KARŞI mücadeleye çevirmektedir.

KADINLAR! Kadının kurtuluş
mücadelesi, kadınlarla erkekler arasında bir mücadele değildir. Kadının
özgürleşmesi, 'erkeğe meydan okumakla' ulaşılacak bir hedef değildir.
Kadının kavgası, tıpkı erkeklerin
kavgası gibi sınıfsaldır. Ekmek kavgasıdır. Emek kavgasıdır... Kavga
bunlarladır. Ve bu kavgada kadın erkeklerle omuz omuza, emperyalizm
ve faşizme karşı örgütlenerek mücadele etmelidir.
Faşist AKP iktidarı kadını korunması gereken kişiler olarak tanımlarken, ailede "3 çocuk doğurma"
görevini verdi. Yapılan araştırmalara
göre en yüksek artış kadın işsizliğinde
görüldü. Milyonlarca kadını dört duvar arasına mahkum eden, onu işsiz
bırakan bu sömürü düzenidir. Çalışan
kadın kapitalist düzen tarafından erkeğe oranla iki kat daha fazla sömürülürken iş gücü dışına itilen kadın
da muhtaç edilerek köleleştirilmektedir. Bugün kadını eve hapseden,
milyonlarca insanı işsiz bırakan, kadını işgücünün dışına iten bu düzendir.
Dört duvar arasına hapsedilmeye, işsizliğe, işten atılmalara, açlığa, yoksulluğa karşı örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka yol yoktur.
AKP iktidarı işsizliği, açlığı, yoksulluğu artırırken kadını da daha çok
köleleştiriyor. Halkın her kesimine
saldırıyor. En sıradan demokratik taleplerimiz daha çok baskı, terör ve
her türlü saldırılarla ezilmeye çalışılıyor.
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"İmparatorların kitapsız ve kutupsuz dünyasında
biat etmişken herkes dolar tanrısına
borsasına, piyasasına
bir sen kafir kaldın ey karanfil
bir sen kaldın kökü hala toprakta
ve kavgada..."
Ümit İlter
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü kadının kapitalist düzen tarafından erkeğe oranla 2 kat daha
fazla sömürülmesinden doğmuştur.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
günü kapitalist sömürü düzenine
karşı kadınların örgütlü mücadelesi
sonucunda doğmuştur. Bugün de
kadınların sömürüye karşı mücadelesiyle özdeşleşmiştir. Türkiye devrim tarihine adını yazdırmış önder,
direnişçi, kahraman kadınlarımızın,
baş eğmeyen, direnen TAYAD'lı
analarımız, Sabo'nun kızları, Dayının
yiğit kadın yoldaşları, hayatın her
alanında emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi
mücadelesinde yer alan, şehit düşen
ve tutsak olan kadınlarımız. Şimdi
de emeği, ekmeği ve onuru için direnen, kavgasını veren, yeri göğü
inleten, katil AKP iktidarına istediği
her şeyi yapamayacağını gösteren,
baskının, zulmün, sansürün yoğun
olduğu koşullarda hiç sakınmadan
meydanlara çıkan Yüksel Direnişçileri; Esra, Acun, Nazife, Nazan,
hakları için 324 gün açlığıyla direnen
tek akademisyen, KEC’li Nuriye
Gülmen ve Düzce'de tüm tehditlere,

yasaklara ve baskılara rağmen direnen Alev Şahin'le birlikte kavgaya
devam ediyoruz...
Direnmenin getirdiği gücü bize
bir kez daha hatırlatan, umudumuzu
büyüten tüm direnişçiler örgütlü
güçle direnmeye devam ediyorlar.
Kimsenin ses çıkarmadığı zamanlarda bile bu güçle ekmek, onur,
adalet talebini haykıranlar oldular
onlar. Tıpkı 161 yıl önceden Amerika'da New York'lu kadın dokuma
işçi kadınları gibi... O 129 işçi kadının bugünkü emekçi kadınlara
söylediği şudur: “iki kat daha fazla
ezilmemek sömürülmemek için; DİRENİN, ÖRGÜTLENİN! ÖRGÜTLENİN ve sömürü düzenine karşı
MÜCADELE EDİN!” Güçlü kadın
ÖRGÜTLÜ kadındır! Güçlü kadın
MÜCADELE eden kadındır. Özgür
kadın savaşan, mücadele eden kadındır. Bağımsız kadın düzene cepheden vuran kadındır... Direnmektir
güzelleştiren, direnmektir büyüten,
kadının tüm gücünü açığa çıkaran,
kadını tüm dünyanın önderi haline
getiren hiçbir baskıya boyun eğmemesidir. Ama yetmez, örgütlü olmasıdır. Aslolan örgütlü olmaktır.
Özgürlüğü, bağımsızlığı yaratan örgütlü olmaktır. Boşuna değil egemenlerin örgüt korkusu! Örgütlenmek, örgütlü olmak güç olmaktır.
Örgütlenmek, faşizmden hesap sormaktır. Bizleri zulme ve yoksulluğa
mahkum etmek isteyenlerden hesap
sormanın tek yoludur. Örgütlenerek,
halkın örgütlü gücünü büyüterek faşizm karşısında bir güç olabiliriz;
ondan hesap sorabiliriz. Biz kadınlar
çaresiz değiliz! Çare öncelikle bizim
gibi emekçi olan, emeğiyle geçinen
emekçilerin güçlerini birleştirmesidir.
Biraraya gelmemizdir. Birlik olmak,
beraber hareket etmek, yani örgütlü
olmaktır.
Tekrar ediyoruz, Güçlü kadın örgütlü kadındır. Özgür kadın mücadele
eden kadındır.
Örgütlenelim, mücadele edelim.
Çözüm sadece devrim ve sosyalizmdedir...
Kadının Kurtuluşu Devrimde,
Kadının Kurtuluşu Sosyalizmdedir!
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Röportaj

“BENCE ÖNCE KENDİLERİNE BAKSINLAR
TERÖRİST KİM GÖRÜRLER”

Kısa bir süre önce İdil Kültür
Merkezi’nde Grup Yorum üyesi yakınları için basın toplantısına katıldı
Meryem Kayralcı. Daha düne kadar
Grup Yorum’da müzik çalışmalarını
sürdüren kardeşinin faşist iktidar
tarafından “aranan teröristler listesi”ne alınması karşısında düşünce
ve duygularını dile getirdi. Öfkeliydi.
Halkın sanatını yapan halkın sanatçısı kardeşinin “terörist” ilan
edilmesine karşı; halkın kardeşi için
de vatanseverlerin, ilericilerin ihbarcısı olması için para ile aldatılmak istenmesine karşı öfkeliydi. Ve
bu öfkeyle halkına seslendi.
“BEN KARDEŞİME TERÖRİST DEDİRTMEM”...
Biz de adalet arayışında, adalet
talebini halkına ileten ve Grup Yorum üyesi Ali Aracı’nın kardeşi
Meryem Kayralcı ile Grup Yorum,
Ali Aracı ve terör listesini konuştuk.

 Yürüyüş: Grup Yorum üyesi
abiniz Ali Aracı'nın başına ödül kondu, bu konuda düşüncenizi alabilir
miyiz?

Meryem Kayralcı: Ben açıkçası
abimin başına ödül konulmasını çok
saçma buluyorum. Bir kere Grup
Yorum'un nerede ne zaman kötü bir
şey yaptığını gördünüz ki? Ben hiçbir

zaman kötü bir şey yaptığını görmedim. Grup Yorum her zaman halkı
biraraya toplayan, konserleriyle halkı
coşturan bir gruptur sonuçta. Kendilerince böyle ödül koyarak Grup
Yorum'u bitireceklerini sanıyorlar
ama Grup Yorum bitmez ki asla.
Çünkü Grup Yorum'u sahiplenen bir
halk var. Halkın kendisi artık içinde
benimsemiş.
Ben genelde müzik çalışması yapıldığını görüyordum. Çocuğumu
çocuk korosuna gönderdim, Yorum'a
gönderdim. Şarkılar söylediler, enstrüman çalmayı öğrendiler. Arkadaş
ortamı oluşturdular aralarında çocuklar. Abimin çalıştırdığı çocuk korosu vardı, çok da güzel onları eğitti,
çok güzel eğitiyordu. Bizim çevremizden birçok arkadaşım çocuklarını
gönderiyordu. Birlikte annelerle gidip
geliyorduk.
Aynı zamanda biz de birçok şey
öğrenebiliyoruz. Birçok aileyle tanıştık. Annelerle birlikte kendi aramızda çocuklarımızın geleceğiyle ilgili, İdil'in en doğru yer olduğunu
konuşuyorduk. Birbirimize anlatıyorduk. Biz Grup Yorum içerisinde
hiçbir kötü davranış olsun, sorunlar
olsun görmedik.
Tam tersine sorunlara çözüm bulmamızı sağlıyorlardı. Biz de kendi
aramızda sorunlar olduğunda kendimiz de çözmeyi
öğreniyoruz. Grup
Yorum etkinliklerinde aramızda fikir alışverişinde
bulunuyorduk.
Pikniklerde aileler
ortak sofra oluşturuyorduk, büyük
aile gibi biraraya
geliyorduk.
Böyle bir ortamdan terörist çıkar mı, olabilir mi!
Bence önce ken-

dilerine baksınlar terörist kim görürler.
Halkı Yorum’a karşı yabancılaştırıp
uzaklaştırmaya da çalışıyorlar. Bunu
da başaramayacaklar, çünkü eskilerden beri, yıllardan beri gelen insanların içine yerleşmiş bir doğruluk
var, iyilik var. İnsanların biraraya
gelip şarkı söylemesi bitmez ki, hiçbir
zaman, hiç kimseyi vazgeçiremezler.
Yüzyıllar geçse de Grup Yorum asla
silinmez. Nasıl ki yüzyıllar öncesinden bize değer katan, değerlerini
gördüğümüz Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan onlar nasıl insanların beyinlerinden silinmediyse. Grup Yorum
da insanların düşüncelerinden asla
eksilmeyecek. Her zaman aklında,
düşüncelerinde olacaktır.
Kendileri de biliyorlar Grup Yorum'un gücünü, halkı biraraya getirdiği için, kendilerinde büyük bir
korku salmıştır bence.
Grup Yorum'u milyonlarca insan
dinliyor. Ben şunu demek istiyorum,
Yorum aileleri olsun, Yorum sevenleri
olsun, çevremizdeki eş dost Yorum'u
sahiplenelim. Biraraya gelmemiz lazım. Adalet Bakanlığı’na mail atarak,
faks yollayarak onların terörist olmadığını, terörist olarak kabul etmediğimizi söyleyebiliriz. Bize tek
bir suç göstersinler. Gösteremezler.
Yorum terörist olamaz, Yorum terörist
değildir.
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ETA TASFİYESİNİ OYLAMAYA SUNDU
EMPERYALİZM HANESİNE YAZILAN
BİR BAŞARI DAHA

TASFİYE, TESLİMİYET, İMHA
DEVAM EDİYOR
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22 Şubat'ta Basklı gazete Gara'da
ETA'nın yönetimi tarafından kaleme
alınan bir mektup yayınlandı. Bu
mektupla ETA yönetimi örgütün feshedilmesinden yana olduklarını bildirdi ve örgütün üyeleri arasında oylama sürecinin başladığını duyurdu.
Oylama yaz dönemine kadar sürecek
ve üyeler ve yönetim "demokratik"
bir kararla örgütü feshedip etmeyeceklerine karar verecekler.
ETA örgütü 2017 yılında tamamen
silahsızlanarak “Silahlı çatışma zamanı ve bununla ilgili durumlara
son vermek, tüm güçlerimizi siyasi
sürece katmak bizim elimizde” diye
açıklama yaparak silah depolarının
koordinatlarını Fransız yargısına bildirerek bu depoların boşaltılmasını
sağlamıştı.
Yine örgütün feshedilme oylaması
ile ilgili “Bizim için, halk katmanları
ve Basklı işçiler için en yararlı durum
önceki aşamayı (geçmişi) nihai bir
şekilde geride bırakmaktır!” şeklinde
açıklama yaparak geçmişi tamamen
silme ve emperyalizmin güdümünde
bir siyaset yaparak Bask halkının
kurtuluş mücadelesini de feshetme
sürecine girilmiştir. Yani ETA süreci
silah bırakmayla başlatmış ve bunun
doğal sonucu olarak da emperyalizme
koşulsuz teslimiyet olan örgütü feshetmeye kadar getirmiştir.
ETA'nın bugün kendini feshetme
noktasına kadar gelmesi özellikle
2000'li yıllardan itibaren örgüt içinde
yaşanan silahlı mücadeleyi savunanlar
ve "barışçıl" yoldan siyaset yapmak

isteyenlerin ideolojik çatışmalarının
geldiği sonuçtur. Tecrit altında tutulan
ETA'lı tutsakların örgüte silahı bırakma çağrısı emperyalizmin hapishanelerde tecrit altında beyinleri teslim alma politikasının bir parçasıdır.
ETA'lı mahkumların büyük bir kısmı
örgütle silahlı mücadele konusunda
tartışmaya girmiştir. Ayrıca 2007 Mayıs ayında ETA’nın silahlı kanat sorumlusu olarak kabul edilen Javier
Lopez Pena’nın da aralarında bulunduğu 6 üst düzey ETA militanı
Fransız polisi tarafından Fransa’nın
Bordeaux şehrinde, ardından 2007
Temmuz ayı içerisinde İspanyol polisinin düzenlediği bir operasyonla
ETA’nın silahlı kanadına mensup
“Vizcaya” hücresi, başlarındaki komutanıyla beraber 9 üyesi ile birlikte
yakalanmıştır.
2008-2009 yılları arasında içlerinde ETA’nın silahlı kanat lideri
Miguel De Garikoitz Aspiazu Rubina
ve askeri kanat sorumlusu Jurdan
Martitegi’nin de olduğu silahlı mücadelede konusunda ısrar eden birçok

üst düzey ETA yöneticisi yakalanıp
tutuklanmıştır.
Bir yıl sonra yani 2010 yılında
ETA ateşkes ilan etmiş, 10 Ocak
2011 itibari ile ise Eylül ayında açıkladıkları ateşkes kararının ‘kalıcı ve
uluslararası gözlemciler’ tarafından
denetime açık olduğunu duyurmuştur.
20 Ekim 2011 tarihinde yayınladığı bir videoda silahlı mücadeleye
artık tamamen son verdiklerini ve
demokratik bir çözüm için İspanyol
ve Fransız hükümetleriyle diyaloğa
hazır olduklarını açıklamışlardır.
ETA kendi içinde demokrasiyi
işleterek kendine daha "orijinal",
daha "meşru" bir zemin arayışı içinde
olsa da teslimiyetin bilinmeyen bir
yanı yoktur ve teslimiyetin demokrasisi yoktur.
Dünyada silah bırakan örgütlerin
geldiği nokta açıktır. Silah bırakma,
teslimiyet örgütleri feshetme kararları
ne ülkelere demokrasi getirmiştir ne
de emperyalistler tarafından verilen
sözler, yapılan anlaşmalar yerine getirilmiştir.
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ETA’nın silahsızlanma mektubu

Meksika'da yaşanan süreç ve kendi
yayınladıkları EZLN'nin altıncı deklarasyonundan anlatımlar çarpıcıdır.
Yapılan anlaşmalara emperyalistler
tarafından nasıl uyulmadığı kendi
deneyimleri ile ortadadır.
"Anlaşmayı imzaladıktan sonra
kötü hükümetin adamları sanki unutmuş gibi yaptılar. Yıllar geçti bu anlaşmanın maddelerine hala uyulmadı.
(...)
Böylece Meksika'nın kötü hükümeti ile diyalog ve müzakerenin bir
işe yaramadığını görmüş olduk. Yani
sözleri de, yürekleri de doğru olmayan
bu siyasetçilerle tartışmanın bir
yararı olmadığını, onların yamuk
kimseler oldukları ve anlaşmalara
uyacaklarını söylerken yalan söylediklerini görmüş olduk." (Gerillanın
Barışı, Metin Yeğin s. 197)
Yine Guatemala silahlı mücadeleden vazgeçmiş "barış" anlaşmaları
ile halkının geleceğini emperyalizmin
insafına bırakmıştır. Guatemala'da
binlerce insan katledilmiş, uyuşturucu,
işsizlik, faili meçhul cinayetler günlük
olaylar haline gelmiştir.
Guatemalalı 70 yaşında yaşlı bir
adama barış ile ilgili düşünceleri sorulduğunda verdiği cevap tam da
emperyalizm ve işbirlikçileri ile barışın olmayacağını, halkların tek kurtuluşunun emperyalizme ve işbirlik-

çilerine karşı savaşmak olduğudur;
"Benim adım Antonia Setta. Birçok
problem var. Bir kere toprak sorunumuz var hükümetle. Bütün her şeyimiz çalınıyor. Bir sürü ihtiyacımız
var. Bu kadar parasız nasıl yaşanabileceğini anlamıyorum. Her şey
daha kötüye gidiyor. İş yok ve bir iş
yoksa insan sokaklara düşer. (...) Bir
barış anlaşması imzalandı ama burayı
ne kadar etkiledi ki? Barış aynı zamanda yoksullara yardım edilmesi
demektir, ama bu barışta bu yok.
Barış imzası yeterli değil, barış imzası
ile bütün sorunlar çözülmüyor ki.
(...)
Önceden hepimiz herkes için, bütün ülke için mücadele ediyorduk
daha iyi olsun diye şimdi bir şey
yok... Şu anda çok fazla şiddet var.
Bir sürü kadın bir sürü erkek bunun
kurbanı oluyor... Çünkü... çünkü herkes için bir mücadele yok ondan"
(Gerillanın Barışı, Metin Yeğin s.
191)
Silahlı mücadelenin bırakıldığı
ve emperyalistlerle "barış" masasına
oturan diğer bir ülke El Salvador'dur.
ABD'nin diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi kontrgerillayı
bizzat örgütlediği ve gerillaya ve
halka karşı her türlü faşizan yöntemlerin uygulandığı bir ülkedir.

El Salvador ile ilgili Roberto Lovato'nun "El Salvadorun En Berbat
Bok Çukurları Made in America"
adlı makalesinde toplu mezarların
ve çete savaşlarının geldiği durum
ortaya koyulmaktadır.
"Yürüyüş botlarımda hala dışkı
ve pislik kalıntıları duruyor. Bunların
nedeni El Salvador'un en büyük bok
çukurları: onun toplu mezarları. Oradaki kaynaklarımın haritasını çıkardığı binlerce mezarın birçoğu ABD
tarafından eğitilen ve fonlanan güvenlik güçleri tarafından 80'li yıllarda
kazıldı. Kalanların çoğu da daha
yakın zamanlarda, 90'lardan beri
ABD göçmenlik kurumları tarafından
düzenli olarak El Salvador'a sürülen
Los Angeles'da üslenmiş çeteler tarafından."
ABD'nin politikaları, tarihlerinde
daha önce çeteler ve çete savaşlarının
olmadığı El Salvador'da çete kültürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Sonuç olarak; bırakılan silahların,
feshedilen örgütlerin geldiği son,
emperyalizmin bok çukurlarıdır. Silahlar betona gömülerek imzalanan
barışlarda halkın lehine olan tek bir
örnek yoktur. Halk yine açlık, yoksulluk ve sefalete mahkumdur. Halklar, tüm bunların yanı sıra uyuşturucu
çeteleri, devletin çeteler aracılığı ile
işlettiği cinayetler, kayıplarla yüz
yüzedirler.
"Emperyalizm değişti, artık çağ
devrimler çağı değildir" diye barış
imzalayanların halkı mahkum ettiği
yaşam biçimi azınlık tarafından iliklerine kadar sömürülen bir halktır.
Bu yanıyla ETA'nın gittiği yol
yukarıda örnek verdiğimiz Latin
Amerika ülkelerinden farksız olmayacaktır. Emperyalizmle barışta keşfedilecek yeni bir nokta kalmamıştır
ve ETA'nın başlattığı süreçte örgüt
içi demokrasiyi işleterek teslimiyete
ayrı bir biçim getirmeyecektir. Teslimiyet adı üstünde teslim olmaktır,
emperyalizmin iradesine ve insafına
Basklı halkı mahkum etmektir, bu
demokrasi kılıfı altında yapılıyor
olsa da gerçekleri değiştiremeyecektir.
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Avrupa’da

Avrupa'da Mücadale Tarihimiz Kitabı Çıktı
% ALMANYA
DAYEV’de Kadınlar Buluştu
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Dortmund 4 Mart 2018 Pazar günü kadınlar Dayev’in
yeni yerinde biraraya geldiler.
Havanın da güneşli olmasından faydalanarak derneğin
bahçesinde oturdular.
Bir süredir çevremizdeki kadınların en azından ayda
bir biraraya gelerek birlikte vakit geçirmek, etkinlikler
düzenlemek o günü kendilerine ayırarak dinlenmek gibi
talepleri vardı.
Bu buluşmaların birincisinde bundan sonraki aylar
neler ve nasıl yapılacağı konuşuldu.
Her ay bir etkinlik yapılacak.
Önümüzdeki ay bir türkü programı hazırlanacak, birlikte türküler dinlenecek.
Ayrıca her ay her katılan insan bir miktar parayı da
derneğe dayanışma amacıyla bırakacak.
İlk toplantıya toplam 9 kişi katılmış oldu.
Bu buluşmada eğlenceli sohbetlerin yanında yemekler
yenildi, çocuklar hava güzel olduğu için bahçede oynadılar.
Saat 14.00’da başlayan etkinlik saat 18.00’da sona
erdi.
Bir dahaki buluşma 1 Nisan 2018 Pazar günü saat
14.00’da.
Haftaya 11 Mart 2018 günü de Dayev'de yapılacak
Kadınlar Günü kutlamasına ve bir dahaki buluşmaya
davet edildi.
DAYEV’İN YENİ ADRESİ
Lüdinghauserstr.45
Dortmund Eving

Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı SESİMİZ Dergisi
2. Sayısı Çıktı!
Yeni bir sayıyla yine sizinle beraberiz…
Dolu dolu bir süre geçirdik bir önceki sayıdan bu
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Avrupa’daki eksikliklerimizden biri de, onlarca
yıllık mücadele tarihimizin yazılı hale getirilmemiş
olmasıdır. “Avrupa’da Mücadele Tarihimiz” kitabıyla
bu konuda bir adım atmış oluyoruz.
Elinizdeki kitap, gerek kampanyalar, eylemler, şehitler, merkezi geceler gibi birçok açıdan eksiklikleri
bağrında taşıyan bir kitaptır. Ancak idealize etmeden,
tarihimizi yazma konusunda bir adım atmayı amaçladık.
Bu tarihe baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki, tüm
eksiklik ve yetersizliklerine rağmen, Avrupa’da da direnen, emperyalizme karşı mücadele eden, vatanını
sahiplenen, kampanyalar düzenleyebilen yalnızca biz
varız. Bu tarihte, bu anlayışımızın geliştirilmesi, büyütülmesi gereken örnekleri var. İşgaller, uzun yürüyüşler,
açlık grevleri, hapishane direnişleri var.
Bu tarih, Avrupa’da mücadelemizi ve örgütlenmemizi
büyütmek için bize yol gösterecektir.
Ancak bu daha tamamlanmamış bir kitaptır.
Tamamlama görevini hep birlikte üstlenmeliyiz.
– Bulunduğunuz ülkenin, şehrin tarihindeki direnişleri,
– Anmalardan seminerlere, kampanyalardan işgal
gibi eylemlere kadar tüm eylem ve faaliyetleri,
– Baskın, gözaltı, tutuklama gibi emperyalizmin
baskı ve saldırıları,
– Şehitlerdeki eksiklikleri,
– Şehrinizde bulunan derneklerin kuruluşundan bugüne kadarki sürecini
anlatarak bu tarihin yazılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Ben yazamam, ben anlatamam diye düşünmeyin;
bu tarihin bir parçasıysanız, yazabilir, anlatabilirsiniz.
Avrupa’da Irkçılığın, Yozlaşmanın Karşısında Biz
Varız.
Avrupa Halk Cephesi
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yana… Sayısız paneller, söyleşiler
yaptık. Bulunduğumuz yerlerde kampanya afişlerimizle, bildirilerimizle
halkımıza ulaşmaya çalıştık. Sesimizi
sahiplerine duyurmaya, işte sizin sesiniz demeye yağmur, kar, fırtına demeden devam ettik…
Kah Almanya’nın güneyinde, kah
yukarıda NRW’de, kah kuzeyinde
olduk… Almanya’nın sınırlarını aştığımız da oldu… İşte en son Fransa’nın Nancy şehrinden ses verdik…
Bu sayımızda asıl olarak konumuzu
halk meclislerine ayırmak istedik.
Şu anda yozlaşmaya karşı mücadeledeki çatımız olan, öz örgütlülüğümüz olan halk meclisleri nedir, ne
değildir iyice kavrayalım istedik…
Bir sonraki sayımızda ise asıl olarak faaliyetlerimizi dolu dolu anlatalım… Yine yozlaşma ve nedensonuçlarıyla anlatmaya devam edelim… Şimdilik bu kadar diyoruz…
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
SESİMİZ DERGİSİ
Sayı: 57
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Hamburg Halk Meclisi
Yeniden Faaliyette!
Kısa bir aradan sonra Hamburg
halkı, 4 Mart Pazar günü gerçekleştirilen halk toplantısında biraraya
gelip hasret giderdiler.
Toplantının eğitim bölümünde
"Dedikodu", "Elestiri- Özeleştiri"
konuları ele alınırken, herkesin düşüncelerini belirttiği bölüme geçiş
yapıldı. Gündeme dair bilgilendirmelerin yanı sıra, gelecek etkinlikler
için öneriler sunuldu, tartışıldı ve
nihayetinde komiteler kuruldu. Sömürüye, haksızlığa, yozlaşmaya ve
yabancılaşmaya karşı Halk Meclislerinde birleşme kararı alındı. Halk
Meclisi'ne yeni gönüllülerin de eklenmesi ile, pratiğe geçirip, bir ana
şefkati ile halkın sorunları ve ihtiyaçlarını ele alacaklarını, bu şekilde
gönül kapılarından içeri girmeyi hedeflediklerini belirttiler. Saat 15.00’te
başlayan ve yaklaşık 30 kişinin katıldığı halk toplantısı saat 18.00’da
hep birlikte türküler söylenerek sonlandırıldı.
Hamburg Halk Cephesi
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Alzey Halk Meclisinden Grup
Yorum Eylemi
Alzey Halk Meclisi (AHM) “Grup
Yorum´a Özgürlük” talebiyle Alzey
şehir merkezinde Rossmarkt önünde
27 Şubat 2018'de çadır açtı. Gelen
ziyaretçilere Türkiye devletinin ve
Alman devletinin Grup Yorum´a karşı
birlikte yürüttükleri yasaklar zinciri
anlatıldı. Sahiplenilmesi noktasında
konuşmalar yapıldı. Yapılan açıklamada “Nerde adaletsizlik, zulüm varsa Alzey Halk Meclisi karşısındadır”
denildi.

Uyuşturucu Hayat Karartır,
HFG Aydınlatır Halkımız
Pazarda, HFG Gönüllüleri
Orada!

Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

Yakın bir süre sonra Almanya’nın
Duisburg kentinde açacak olduğumuz
"Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya
ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi’nin açılış hazırlıkları kapsamında
bir bildiri dağıtımı çalışması düzenledik.
Bildirimizde uyuşturucu ve diğer
bağımlılıklara yönelik dikkat çeken
bir yazı ve açılacak olan mücadele
merkezimizle ilgili bilgilendirme
metni var.
Bildirimizi dağıtırken birçok kişiyle konu hakkında sohbet edildi,
bilgi verildi ve fikir alındı.
Çalışmaya 3 HFG Gönüllüsü katıldı.

Grup Yorum’a
Özgürlük Eylemi:
Mannheim Halk Cephesinden
Konsolosluk Önünde
Grup Yorum Eylemi
Mannheim Halk Cephesi Grup
Yorum’a yönelik baskı, tutuklama
ve en son olarak da yayınlanan terör
listesini protesto etmek için TC’nin
Karlsruhe Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdi.
2 Mart Cuma günü saat 11.00’da
yapılan eylemde atılan sloganlar ve
okunan açıklamalar ile Grup Yorum
üzerindeki baskılar teşhir edilerek,
yayınlanan listelerin hiçbir kıymeti
harbiyesinin olmadığı ve Grup Yorumcuların her yerde olmaya devam
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GRUP YORUM BİZİM EVDE

% İSVİÇRE
İsviçre Basel’de Grup Yorum
Konser Çalışması

edecekleri vurgulandı.
Eylem, çalınan Grup Yorum şarkıları ve atılan sloganlar ile sonlandırıldı.

Rotterdam'da Grup Yorum'a
Özgürlük Oturma Eyleminin 3.
Haftası
Rotterdam'da her cumartesi tren
garı önünde tutsak Grup Yorum üyeleri için yapılan oturma eylemi 3
Mart Cumartesi günü tekrar yapıldı.
Saat 15.00’da başlayan oturma eksi
10 derecede yapılan eylem, çok soğuk
olmasına rağmen 1 saat sürdü.

% AVUSTURYA
Neunkirchen'de Grup
Yorum'la dayanışma gecesi
düzenlendi
Neunkirchen'de 3 Mart tarihinde
Grup Yorum’la dayanışma gecesi
düzenlendi. Faşizme karşı mücadeleyi
sanat cephesinden sürdüren Grup
Yorum`un tutsak sanatçılarını sahiplenmek ve desteklemek için yapılan
geceye Yürüyüş dergisi emekçileri
stand açarak katıldılar. Düzenlenen
dayanışma gecesine Abdal Haluk
Tolga İlhan, Redsono Ali Yeşil ve
Grup zaman yaptıkları müziklerle
destek verdiler.

% İNGİLTERE
Londra’da Halk
Toplantılarımızla Birlikteliğimize

Devam Ediyoruz
Yıllardır yapılagelen halk toplantılarımızla birlikteliğimizi güçlendirmeye ve ortakça üretip paylaşımlarımıza devam ediyoruz.
Hep birlikte yapılan kahvaltıdan
sonra, son iki haftadır yapılması
programlanan yerel gazetelerden ve
diğer burjuva basından seçtiklerimiz
haberleri paylaşmayla başladı toplantı.
Bu işi görev edinen bir arkadaşımız
ilgi alanımıza giren haberleri okudu
ve yorumlamak isteyenler söz alarak
yorumladı.
Musa Aşoğlu kampanyası kapsamında bu hafta neler eksik yapıldı,
neler yapılmalı, günlük çadır ve
elçilik protestolarının daha düzenli
ve istikrarlı olması, mahkemeye gidilmesi gerektiği konuşuldu.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü etkinliğinin yaklaşmasından
dolayı, oluşturulmuş olan komite,
hazırlıkların nasıl gittiği, nelerin eksik
olduğu konusunda bilgi verdi. Dağıtılan davetiyeler ve posterin hızlanması, aile ziyaretleri için program
yapıldı.
Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14.00 – 16.00 arası Dolston/Stokenewington, Green Lanes ve Tottenham mahallelerinde poster çalışması yapılması kararı ile toplantı
sona erdi.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği
6 Mart 2018

03.03.2018 cumartesi günü Basel’e
sınır olan Weil am Rhein şehrinde katıldığımız bir düğünde Grup Yorum
konseri için masa açıldı. Masamızda
bulunan Grup Yorum albüm ve afişlerimizle halka Grup Yorum’a dayatılan
baskıları anlattık ve konsere davet
ettik. Saat 18.00-23.00 arası düğün salonunda Grup Yorum sevenleriyle sohbetler ettik ve Grup Yorum’un nasıl
sahiplenildiğini gördük.
Masamıza uğrayıp konser bileti
alanlar başkalarına da masamıza yönlendiriyorlardı. Salondan ayrıldıktan
sonra bir kahveye uğrayıp çalışmamızı gece 12.00’a kadar sürdürdük.
Çalışmaya 4 kişi katıldı.
İsviçre Halk Cephesi

Musa Aşoğlu’na Özgürlük
Kampanyası:
Zürih’te Musa Aşoğlu
Özgürlük Çadırı Kuruldu
03.03.2018 cumartesi günü Zürih’in en işlek caddesi Bahnhofstrasse’de saat 10.00-15.00 arası Musa
Aşoğlu’na özgürlük çadırı kuruldu.
Çadırda el ilanları dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.
10.03.2018 cumartesi günü yine
Bahnhofstrasse’de olacağız, Musa
Aşoğlu’nun özgürlüğü için herkesi
çadırımıza çağırıyoruz.
Musa Aşoğlu Yalnız Değildir!
İsviçre Halk Cephesi

Sayı: 57

Yürüyüş
11 Mart
2018

Mannheim’da Musa Aşoğlu
İçin Stand Açıldı
Almanya Mannheim’da devrimci
tutsak Musa Aşoğlu için bilgilendirme
standı açıldı.
3 Mart Cumartesi günü merkez
tren istasyonunun önünde açılan ve
bir buçuk saat açık kalan stantta;
Musa Aşoğlu’nun durumunu anlatan
ve devrimcilik yapmanın, emperyalizme karşı mücadele etmenin suç
olmadığını dile getiren bildiriler dağıtıldı. Standa gelip gidenler ile sohbetler edildi.
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“Tarih bir kez daha son sözü direnenlerin söylediğine
tanıklık edecek.” Cengiz Soydaş

19 Mart - 25 Mart
Cengiz SOYDAŞ:
Bir Newroz günü şehit düştü. Onun şehitliği de F Tiplerinde ve direnişte bir “yeni
gün”dü. F Tiplerindeki ilk ölüm orucu şehidiydi. Cengiz Soydaş, şehitliğiyle duvarları
eriten, sansürün karanlığını parçalayan NewCengiz Soydaş roz ateşidir. Cengiz Soydaş, Trabzon doğumluydu. 1990’da Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ndeyken, gençlik mücadelesinde yer aldı. Dev-Genç’te, Ankara’da demokratik alanda
sorumluluklar üstlendi. 1995 Temmuz’unda tutuklanarak
DHKP-C davasından yargılandı. 19 Aralık saldırısında
Bartın’daydı. Alnı kızıl bantlı bir ölüm orucu direnişçisi
olarak karşıladı saldırıyı. Sincan F Tipi’ne sevk edildikten
sonra, 21 Mart 2001’de oligarşinin ölüm orucu bitti demagojilerinin ortasına, şehitliğiyle bir bomba gibi düştü.
Cahit ÇİFTECİ:
1 Nisan 1961 Adana doğumludur. DHKC
taraftarı, Arap milliyetinden olan Çifteci,
çalışkan, coşkulu, fedakâr, sevgi dolu bir
dostumuzdu. Elinde ne varsa onu paylaşır,
bulunduğu bölgede üzerine düşen işleri
emekçi çalışkanlığıyla yerine getirirdi. ŞeCahit Çifteci
hitleri anma ve Parti-Cephe'nin 3. yıldönümü
kutlama gecesinin hazırlıklarının yapıldığı bir sırada 25
Mart 1997'de beynindeki urun yol açtığı ani bir rahatsızlık
sonucunda aramızdan ayrıldı.

D. Yaşar Aslan

Devrim Yaşar ASLAN:
Antakya Bölgesi’nde devrimci mücadele
içinde yer aldı. Birçok alanda görev almıştı,
ama asıl hayali dağlardı. 21 Mart 1996’da
Hatay Yayladağ İlçesi Yeşiltepe Köyü yakınlarında sınırdan geçiş yaparken katledildi.

Kadri GÜLDÜ:
Mart 1980’de Kuşepe’de jandarmalar
tarafından katledildi. Onu Liseli Dev-Genç
içerisindeki fedakâr çalışmalarından tanıyoruz. Kadri her şeyiyle mücadelenin içindeydi.
Kadri Güldü

Feride KARACA,
Mürsel GÖLELİ,
Nazım KARACA:
Devrimci Sol
gerillasıydılar. Dersim Çemişgezek’te
Feride Karaca
Mürsel Göleli
Nazım Karaca Arasor Deresi mevkiinde oligarşinin
askeri güçleri tarafından pusuya düşürüldüler. 19 Mart 1994’de
gün boyu süren çatışmada, beraberlerindeki gerillaların kuşatmayı
yarmalarını sağlayarak şehit düştüler.
Mürsel Göleli; 1980 öncesi İstanbul mahalli birimlerde görev
aldı. 12 Eylül sonrasında yıllarca tutsak kaldı. ‘90’da Ortadoğu’daki
kamp faaliyetlerinde kamp komutanlığı ve eğitmenlik yaptı.
Dersim Gerilla Birliği’nde bir savaşçı olarak şehit düştü.
Nazım Karaca; Nazım, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi
içinde yer alarak devrimci mücadeleye katıldı. 1990’larda Dersim
dağlarına ilk ayak basan gerilla birliğindendi.
Feride Karaca; Feride, gerillada henüz yeniydi ama çatışmada
ilk yaralananlardan olmasına rağmen, son nefesine kadar direnmeye devam ederek şehit düştü.
Recai DİNÇEL,
İbrahim Yalçın
ARKAN,
Avni TURAN:
24 Mart 1993 gecesi İstanbul Bahçelievler’de üç DevRecai Dinçel
İ.Yalçın Arkan
Avni Turan
rimci Sol kadrosunun bulunduğu bir ev kuşatıldı. Teslim ol çağrılarına cevapları tek
bir cümleydi: “Devrimci Solcular Teslim Olmaz!” Farklı alanlarda
görevli olmalarına rağmen, devrimci hareketin karşı karşıya olduğu
darbe ihanetini alt etmek için bu evde biraraya gelmişlerdi. Kuşatıldıklarında, uzun devrimci geçmişlerine, misyonlarına yakışır tarzda,
4,5 saat süren çatışma boyunca direniş geleneğimize altın bir sayfa
ekleyerek, 24 Mart 1993 tarihinde ölümsüzleştiler.
Recai Dinçel, 1958 Sinop doğumludur. Çerkez milliyetinden
emekçi bir ailenin oğluydu. 1976-1977'lerde çevresinden etkilenerek devrimci düşüncelere sempati besler. Şehit düştüğü ana
kadar Karadeniz Bölgesi Sorumluğunu yapmaktaydı.
İbrahim Yalçın Arkan, 1958 İstanbul doğumludur. Emekçi bir
ailenin çocuğuydu. 1976'lardan itibaren lise yıllarındayken aktif
olarak devrimci mücadeleye katıldı. Çocuk yaşlarda kavganın
ortasında olan, militanlıktan yöneticiliğe hızla yükselen ve her
Devrimci Sol’cunun düşlerinde yaşattığı gerilla ve komutan olma
düşleri gerçekleştiğinde, o belki de en mutlu insandı. Şehit düştüğünde
Ege Bölgesi’nde gerilla birliğini örgütlemekle görevli idi.
Avni Turan, 1954 Düzce doğumludur. Çerkez milliyetinden
yoksul bir ailenin oğluydu. 1975'lerde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde
devrimci mücadeleye katıldı. DEV-GENÇ içerisinde aktif görevler
aldı. Ayrıca çeşitli bölge örgütlenmelerinde sorumluluklar üstlendi.
Hep bir görev adamı, sessiz, sakin ve hassas kişiliğiyle bir dava
adamıydı. Şehit düştüğünde, Sivas, Tokat dağlarında görev yapan
gerilla birliğinin komutan yardımcısı idi.

Gökçe ŞAHİN,
Şengül GÜLSOY,
Turan ŞAHİN:
Cephe gerillasıydılar. 20 Mart
2002’de Ordu Ünye İlçesi Yeşilkent Beldesi yakınlarında jandarma özel timleri ile çıkan çaGökçe Şahin
Şengül Gülsoy
Turan Şahin
tışmada şehit düştüler.
Gökçe Şahin; birliğin komutanıydı. Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciyken
Dev-Genç içinde yer aldı. ‘95’te tutsak düştü. Tahliye olduğunda tereddütsüz
dağlara koştu.
Şengül Gülsoy; konfeksiyon atölyelerinde çalışan yoksul bir genç kızdı.
Atölyelerde öğrendi sınıf mücadelesini. Düşmanı işkencehanelerde tanıdı.
‘98’de gerillaya katıldı.
Turan Şahin; gerillaları küçük yaşta tanıdı, sevdi ve 1997 Ekim’inde
onlardan biri oldu.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Avni Turan’ı anlatıyor:
Dürüstlüğü ile devrimci saflığı ile, mütevaziliği ile onu
hep örnek alırdık. Çok konuşmazdı. Yerinde ve özlü konuşur,
daha çok dinlerdi.
Bacaklarının kemik yapısı bozuluyordu. Bunu hiçbir zaman
kendisi için engelleyici faktör olarak görmedi. Fiziki ve iradi
olarak çok güçlü idi.
Kampın su ihtiyacını tankerle taşıyarak karşılıyorduk.
Avni abi ciple su getirirdi. Tankeri cipten ayırıyordu. Tekerleğin
önündeki taş kaydığı için, tankeri tutmaya çalıştı. Bizi çağırmıyor, tek başına yerine koymaya çalışıyordu. Zorlanıyor
ama bırakmıyordu. Biz fark edip yanına gittiğimizde ona çok
kızdık. Kendisini yaralayabileceğini söylediğimizde o utangaç
gülüşü ile yapabileceğini söyledi.
Ona çok saygı duyuyorduk. İnsanlara karşı çok saygılı idi
ve itinalı yaklaşırdı. Onun askeri yeteneğine hayran kalıyorduk.
Topografya, fizik bilgisini bizlere aktarırken, pratikte gösterirken
çok alçak gönüllülükle yaklaşırdı. Onun nişancılığı, sakinliği,
soğukkanlılığı tatbikatlarımıza da yansıyordu. Bir tatbikatta
roketle bir hedefi nişan aldığı yere isabet ettirerek tahrip
etmişti. Hepimiz çok coşmuştuk. O anki sevincimizi ona bir
demet sarı-kırmızı çiçek vererek ifade etmeye çalışmıştık.
Çok utanmış ve sıkılmıştı. Öne çıkarılmaktan, övgü almaktan
çok sıkılırdı. Bu tür şeylerden hoşlanmazdı.
İradesini ve gücünü sonuna kadar zorlardı. Eğitimimizin
önemli bir parçası olan sporda kendini çok zorlardı. Sporun
sonlarına doğru hepimiz çok zorlanırdık ve bırakma eğilimi

Mevlüt ÇINAR:
1979’da mücadeleye
katıldı. Mücadelesini sürdürdüğü Kars’ta Mart
1980’de bir evde ölü olarak bulundu.
Mevlüt Çınar
İlhan YILHAN:
Dev-Genç içinde yer
aldı. 19 Mart 1988’de
geçirdiği bir trafik kazası
sonucunda aramızdan
ayrıldı.
İlhan Yılhan

ağır basardı. Bir keresinde kendisini çok zorladığını farkettim.
Buna rağmen bırakmıyordu. En sonunda kötüleşti, kustu.
Kendisini toparlar toplamaz spora devam etti. Hepimize çok
iyi ders olmuş ve yaşantısı ile öğretmişti yine.
*
Bize her fırsatta öğretmeye, anlatmaya devam ediyorlardı:
“Darbe-komplo-ihanet içiçe de geçse siz programlarınızı yürütmeli, çok yönlü olmalısınız. Bu süreci bir kazanım olarak
değerlendirin. Şu son olaylar bize sonsuz bir deney birikimini
sağladı. On yılda yaşanabilecek bir ayıklanma, süzülme
olayının hem bizde hem süreçte önemli nitel dönüşümlere
yol açacağını, bizi gerek tavır alış olarak, gerek politik olarak
olgunlaştıracağını, bu yanıyla bile şanslı bir kuşak olduğumuzu”
söylediler. "Duygusallık yok" demişti Avni Turan, "Soğukkanlı
olacağız ve her şeyin üstesinden geleceğiz. İdeolojimiz, politikalarımız, örgütlülüğümüz ve bizi bağrına basan halklarımız
var. Öyleyse kimse bizi yenilgiye uğratamaz, yeter ki biz gücümüze, hareketimize güvenelim, inanalım."
Onların anlatımıyla içim aydınlandı. Evden çıktığımda
böylesi insanlara, komutanlara, yöneticilere sahip olmanın
bizim için ne kadar önemli olduğunu düşündüm.
Kısa bir süre sonra şehit olduklarını öğrendiğimizde yoldaşlarımız, önderlerimiz, savaşçılarımız kısaca canlarımız
alınmıştı bizden. Arkalarında koca bir aydınlık bırakarak.
Onları tanımaktan mutluluk duyuyorum. Yüzlerindeki aydınlık, dinginlikleri, güleç yüzleri, sevgi dolu gözleri hep gözümün önünde. Onları düşünürken geleceğin komünist insanlarının yürüyüşünü görüyorum. Açık, dürüst, yalın, duyarlı,
sevgi dolu, namuslu, cesur ve ülkesine, insanlarına ölümüne
sevdalı...

Başsağlığı
İstanbul Okmeydanı Cemevi'nin avlusunda 2014 yılında
polis tarafından vurularak katledilen Uğur Kurt’un babası
Kemal Kurt vefat etmiştir. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı
dileriz.
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi

Onlarca, Yüzlerce Defa Bassanız,
Yine Yazmaya, Gerçekleri Anlatmaya, Hayatı Örgütlemeye Devam Edeceğiz!

7 Mart sabah günü, saatlerinde İstanbul Gazi Mahallesi’nde bulunan Yürüyüş dergisinin teknik hazırlıklarının
yapıldığı Ozan Yayıncılık bürosu, yüzlerce polis ve zırhlı araçlar eşliğinde
basıldı.
Ozan Yayıncılık’ın bulunduğu sokak
ve çevresinde terör estiren AKP’nin
işkenceci katil faşist polisleri, büroda
bulunan Yürüyüş Dergisi emekçisi Turgut Onur’u işkencelerle gözaltına aldı.
Yürüyüş dergisini susturmaya ne
on binlerce polisinizin, ne yüzlerce
zırhlı aracınızın, helikopterlerinizin, silahlarınızın, bombalarınızın, ne de işkencelerinizin, tutuklamalarınızın, katliamlarınızın gücü yeter!..
Yürüyüş Gerçeğin Sesidir!
Gerçeğin Sesi Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!
Yürüyüş Dergisi Açıklama:
… Kapıları kırarak Ozan Yayıncılık
bürosuna saldıran polisler, içeri girdikten
sonra büroyu kullanılamaz hale getirmek
için eşyaları kırmış ve büroyu talan etmiştir. Büroda bulunan bilgisayarları ve
teknik malzemeleri alan polisler, kitapları,
elbiseleri ve bürodaki araç gereçleri dağıtarak, büroyu talan ederek sözde arama
yapmış. Oysa büronun hali yağma ve
talan ordusunun geçtiğini gözler önüne
sermektedir. Faşizm yağmacı ve talancıdır!
AKP’nin polisleri yağma ve talan anlayışındadır!
Dergimiz gerçekleri yazdığı için saldırıya uğramıştır. AKP, iktidarını korumak
adına ülkeyi OHAL’le, kararnamelerle
yönetmeye çalışsa da başaramıyor ve
başaramayacak da! Nuriye ve Semih’in
direnişi, Ankara’da Yüksel direnişçileri,
hapishanelerde Özgür Tutsaklar, Eskişehir’de, Rize’de, Artvin’de toprağını, suyunu vatanını savunan yiğit halkımız
bize gerçekleri gösteriyor. Biz bu ger-
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çeklerin sesiyiz! Ve faşizmin zulmü gerçeğin sesini susturmaya yetmiyor, yetmeyecek!
Onlarca, yüzlerce defa bassanız, insanlarımızı gözaltına alsanız, başaramayacaksınız! Çünkü biz halkız, haklıyız!
Yine yazmaya, gerçekleri anlatmaya, hayatı örgütlemeye devam edeceğiz!
Biz her yerdeyiz! Bir büro basarak
Yürüyüş’ü susturamazsınız! Biz her yerdeyiz!
İyi bakın insanların yüzüne, orada
göreceksiniz: Ekmek, Adalet, Özgürlük
Çığlığımızı! Alnından akan terinde emekçinin biz varız! Anaların yaşadığı acılarda
ve öfkelerde bizi göreceksiniz! İşsiz, eğitimsiz, geleceksiz bırakılan genç yüzlerin
geleceğe bakan çakmak gözlerinde gördüğünüz biz olacağız! Yürüyüş Halktır!
Siz Talan Edersiniz, Biz Toparlarız!
Siz Yok Edersiniz, Biz Yaparız!
Siz Yakıp Yıkarsınız, Biz Yenisini,
En Güzelini İnşa Ederiz!
Çünkü Siz Tarihin Çöplüğündensiniz,
Biz Yarınıyız Hayatın!
Biz Kazanacağız!
Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm
Mücadelemiz Kazanacak!
Turgut Onur Serbest Bırakılsın!
Yürüyüş Dergisi
Not: Baskının olduğu günün akşamı çalışanımız Necla Can da gözaltına alındı.
Necla Can Serbest Bırakılsın!
Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!

Ankara Dev-Genç (7 Mart):
“… Yürüyüş Dergisi Emperyalizmin
Oligarşinin ve Faşizmin maskelerini
düşüren düzenin ipliğini pazara çıkaran
devrimci basındır. Halka ulaştırmak
için de var gücüyle mücadele vermektedir. Hiçbir zaman düzenin bir avuç
satılmış kalemşörlerinden olmayacaktır.
Hiçbir baskı halka Yürüyüş’ü ulaştırmamızı engelleyemeyecektir...
Katiller istedikleri kadar sesimizi kısmaya çalışsınlar Emperyalizme Oligarşiye
ve Faşizme karşı Yürüyüş Dergisi Anadolu’da diyar diyar halkımızın kini, öfkesi
ve haklılığının çığlığı olmaya devam
edecektir. Yürüyüş Dergisi halkın sesidir,
susturmaya gücünüz yetmez, susturamazsınız!”

Dergimizle Çalınmadık Kapı
Bırakmayacağız
Hatay:
Halk Cepheliler 2 Mart'ta Tomruksuyu, Fidanlı, Yaylıca ve Harbiye mahallelerinde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada halka ülkedeki
işsizlik ve geçim sorunlarının, AKP'nin
yönetememe krizinin derinleştiği anlatıldı. Ayrıca iktidarın türkülerden bile
korktuğu söylenerek, Grup Yorum üyelerini önce tutukladığından ve dışarıdaki
üyelerini gri 'terör listeleri'ne koyarak
aranıldıklarından bahsedildi. Çalışmada
toplam 100 dergi halkımıza ulaştırıldı.

GRUP YORUM BİZİM EVDE

Ö ğretmenimiz
TEK BAŞINA ÖRGÜT OLMAK
- Düşmanı ve örgütlenmemizi, onun tarihini bilmek, her an
tek kalabileceğimizi de bilmektir.
- Bilmek, buna hazırlıklı olmaktır.
- "Beklemek ölümdür" diye mi düşüneceğiz yoksa
hareketsizlikten ölecek miyiz?
- İdeolojik gücümüz, tarihimize ve geleneklerimize
bağlılığımız, örgütlenmeye ve yoldaşlarımıza olan
bağlılığımız ve savaşma azmimiz sayesinde tek başına Niyazi
Abi olabiliriz.
- En kötü koşullarda bile sıfırdan başlamalıyız. Örgütsel ve
kişisel deneyimlerimiz bize güç verir... Hatalarımız güce
dönüşür, öğrenmiş oluruz. Azim ve kararlılığımız
olumsuzlukları olumluluğa çevirir.
- Bir operasyon anında:
1- Zararı en aza indirmek için önlemler almak, kim var kim
yok toparlamak,
2- Olanaklarımızı titizlikle korumak,
3- Soğukkanlı ve dikkatli olmak,
4- Moralli olmak,
5- Savunma pozisyonunda kalmadan düşmana saldırmak,
6- Eğitimi aksatmamak ve kısa, orta, uzun vadeli programlar
oluşturmak,
7- Yayınlarımızı takip etmek, yaygın dağıtımını sağlamak,
8- Tanımadığımız ve güvenilirliğinden emin
olmadıklarımızdan uzak durmak,
9- Pratiği örgütlemek,
10- Şaibeli kişileri denetime almak...
Kısacası olağanüstü koşullarda da olağan davranmak

www.yuruyus.com
info@yuruyus.com

BERGÜN VE BETÜL VARAN... AVRUPA’DAN VATANLARINA FAŞİZME KARŞI
HALKIN TÜRKÜLERİNİ SÖYLEMEK İÇİN GİDEN İKİ DEV-GENÇLİ...
ŞİMDİ GRUP YORUM ÜYESİ İKİ TUTSAK ONLAR...
ONLAR BABALARI, YOLDAŞLARI, AVRUPA’DAKİ HALK CEPHELİLER İÇİN ONUR
ÖZGÜRLÜKLERİ BEYİNLERİNDE, ÖZGÜRLÜKLERİ TESLİM OLMAYAN HALKTA..
BERGÜN’Ü, BETÜL’Ü, TÜM GRUP YORUM ÜYELERİNİ,
FAŞİZMİN ELİNDE TUTSAK TÜM HALK CEPHELİLER’İ
DÜNYANIN HER YERİNDE TEK BAŞIMIZA DA OLSAK,
TEK BİR DÖVİZLE DE OLSA CÜRETLE, İNANÇLA, UMUTLA SELAMLAMAYA,
ONLAR İÇİN DÖVÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

