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şehitlerimizi anıyoruz! Gazi
şehitleri ölümsüzdür!
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Okuyalım Okutalım!

Yüksel Cep Gazetesi
2. Sayı Çıktı
“İşte şu güneşten düşen ateşte
Milyonlarla kırmızı yürek yanıyor!
Sen de çıkar göğsünün kafesinden
yüreğini;
Düşen ateşe fırlat;
Yüreğini yüreklerimizin yanına
at!” şiiriyle duyurulan direnişin gazetesinin 2. sayısı çıktı. Okuyalım,
okutalım.

BANA KAVGAYI ÖĞRET KİTABI ÇIKTI!

FAŞİZMİN ZORU, TARİHSEL ve SİYASAL HAKLILIĞIMIZI

YENEMEDİ, YENEMEYECEK!
SUSMAYAC AĞIZ!
GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
7 Mart Günü, Ozan Yayıncılık Bir Kez Daha AKP’nin Katil Polislerince Basıldı!
Tecavüzcü, Yağmacı, Faşist Polisleri Sloganlarımız ve Çelik Kapılarımızla Karşıladık

O Çelik Kapılar;
Çelik İrademizdir, Marksist-Leninist İdeolojimizdir
Faşizme Kinimiz, Kazanacağımıza İnancımızdır!
Her Alanda, Her Biçimde, Her Araçla Direneceğiz!
Çocuğumuz, Gencimiz, Yaşlımız, Engellimiz, Delimizle Direneceğiz!
Ölümüzle-Dirimizle Direneceğiz!
Kapitalizmin Tek Alternatifinin Sosyalizm Olduğunu Anlatmaya,
Halk Kurtuluş Savaşımızın Yolunu Yazmaya Devam Edecek,

BİZ KAZANACAĞIZ!
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Faşizm Her Alanda, Halkın Tüm
Kesimlerine Saldırıyor...
Devrimci Sanatçılara, Halkın Mimar Mühendislerine, Kamu Emekçilerine, Devrimci İşçilere, Halkın
Avukatlarına, Halkın-Umudun Sesi
Yürüyüş’e...
Demek Ki Her Alanda Direniyoruz.
Demek Ki Her Alanda Faşizmin
Çizgisini Reddediyoruz.
Demek Ki Çaresizler
Tahammülsüzlükleri Bundan
Saldırganlıkları Bundan
Bunun İçin Kaybedecek Ve Yenilecekler!
Çünkü Gayri-Meşru ve Haksızlar
Çünkü Tarihsel ve Siyasal Haklılığı Hiçbir Zor-Baskı Yenemedi,
Yenemez!
Susmayacağız!
Gerçekleri Yazmaya Devam Edeceğiz!
Saldırılarını Direnişimizle Karşılıyoruz

Sloganlarımızla,
Ajitasyonlarımızla,
Çelik Kapılarımızla Karşılıyoruz
O Çelik Kapılar Çelik İrademizdir
M-L İdeolojimizdir
Faşizme Kinimiz,
Kazanacağımıza İnancımızdır
Her Alanda, Her Biçimde
Her Araçla Direneceğiz!
Çocuğumuz, Gencimizle
Yaşlımız, Sakatımız, Delimizle
Ölümüzle Dirimizle
Direneceğiz!
Bu Ülkeyi Faşistlere, Amerikancılara Bırakmayacağız!
OHAL'den bu yana basılmayan
demokratik kurumumuz kalmadı.
Pek çok kurumumuz mühürlendi.
Bir değil birkaç kez basıldı kurumlarımız. Bir ay içinde iki-üç kez basılan kurumlar oldu. Gençlik Federasyonu bunlardan biridir. Basılan
kurumlarımız, evlerimiz... Artık faşizmin günlük sıradan saldırıları ha-

line geldi.
Dergimiz Yürüyüş son bir yılda üç
kez baskına uğradı. Polis baskınında
gözaltına alınan çalışanlarımız işkence
gördü ve tutuklandı. Tüm teknik araçgereçlerimize el konuldu, el konulmayanlar tahrip edilip kullanılmaz hale
getirildi. İşkenceciler duvardaki resimlerimizi yırttılar, küfürler yazdılar,
giysilerimizi parçaladılar, TV ve elektronik eşyalarımızı adi hırsızlar gibi
çaldılar, gasp ettiler.
Kurumlardan, evlerden, sokaktan,
demokratik eylemlerden yüzlerce,
binlerce insanımız gözaltına alındı,
yüzlercesi tutuklandı. Öyle ki tahliye
olduğu halde hapishane kapısından
tekrar gözaltına alındılar, işkencehanelere taşınıp, tekrar tutuklandılar.
Mücadeleyi bırakmışlara varıncaya
kadar gözaltına alıp tutukladılar. Her
gözaltına aldıklarına ajanlık-işbirlikçilik teklif ettiler. Yoldaşını, arkadaşını, değerlerini sat, itiraf etmiyorsan
iftira et dayatmasında bulundular.
Tutuklanmayan, dışarıda kalanlar ise
aranır duruma sokuldu. Demokratik
kurum çalışanları, Grup Yorum ele-
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manları, İçişleri Bakanlığı’nın “arananlar listesi”nde afişe edildiler...
Oluşturdukları kırmızı, mavi, yeşil,
gri renk gruplarıyla “arananların” ne
kadar tehlikeli olduklarına işaret edip
bunu psikolojik savaşın bir aracı olarak kullanıyorlar. AKP faşizmi Amerikan emperyalizmini, emperyalist
efendisini taklit edercesine “arananların başına” para ödülü koymayı da
ihmal etmedi.
Sonuç ne oldu?
Kurumlarımızın kapısına taktıkları
mühürleri kırıp attık. Yeniden mühürlediler yeniden
kırdık...
Kapattıkları kurumlarımızın yerine yenilerini açtık.
Saldırılarını kanıksamadık. İçeride, dışarıda direniş
geleneğimize yenilerini ekledik.
Faşist baskı ve yasakları
tanımadık. Haklılığımız ve
meşruluğumuzla karşıladık.
“Terör listelerine” bestelerimizle, örgütlenmelerimizle, çalışmalarımızla, kampanyalarımızla,
üretimimizle cevap verdik.
Biz yolumuzda yürümeye devam
ediyoruz.
Bu yolda 3 milyon oluruz, bir elin
parmakları kadar oluruz; ama biz hep
aynı rotada ve kesintisiz ilerleriz. Tarihin en ağır baskılarını da yaşasak,
aynı yolda yürümeyi sürdürüyoruz.
Faşizmin tahammülsüzlüğü de, bitmeyen saldırısı da bundan.

Demokratik Mücadeleden
Vazgeçelim İstiyorlar
Vazgeçmeyeceğiz!
Demokratik Mücadele
Hak Mücadelesidir
Demokratik Mücadele
Meşruluk Mücadelesidir
Faşizm koşullarında mücadele
ediyoruz. Emperyalizm eliyle yukarıdan aşağıya örgütlenmiş faşist bir
devlet aygıtı var karşımızda. Polisiyle-ordusuyla-medyasıyla-düzen
partileriyle-bürokratik aygıtlarıyla
halka karşı bir iç savaş gücü olarak

örgütlenmiştir. MİT’i, ordusu, polisi
yetmemiş, sivil-faşist güçleri özel
olarak örgütlendirmişlerdir. Yasalarının yetmediği yerde bu sivil-faşist
çeteleri halkın, devrimcilerin üzerine
sürerler. “Vatandaş hassasiyeti” diyerek linç saldırıları başta olmak
üzere katliamlar örgütlerler. Tüm
halkı, yok edilmesi gereken düşman
olarak gören işbirlikçi oligarşi, emperyalizmin çıkarlarına uygun olarak
tüm kurumlarını, her türlü yasanın
da üzerinde kontrgerilla esasına göre
organize etmiştir.

AKP iktidarına bunlar da yeterli
gelmemiştir. Bugün JÖH’ü, PÖH’ü,
HÖH’ü ile tepeden tırnağa korku ve
güvenlik akan bir faşist devlettir karşımızdaki. 2018 yılı için 32 bin yeni
polis alımı kararı aldılar. Korkusu
halktandır, devrimcilerin varlığındandır. Güvenlik kendileri içindir.
20 Temmuz 2016’da ilan edilen
OHAL, ikinci yılına yaklaşmak üzere. Faşist AKP ülkeyi KHK’larla yönetmeye çalışıyor.
Gözaltı sürelerini 30 günlere çıkardılar. İşkenceler arttı. Hapishaneleri
ağzına kadar doldurdular. Yetmedi
yeni hapishaneler inşaa ediyorlar.
Artan sadece bunlar değil; hırsızlık,
yolsuzluk arttı. Adaletsizlik, açlık,
yoksulluk, yozlaşma arttı. Uyuşturucu
kullanımı çığ gibi yayıldı. Taciz ve
tecavüz suçları katlanarak arttı. Çocuklarımıza varıncaya dek, üstelik
devletin okullarında, yurtlarında, hapishanelerinde, sübyan koğuşlarında,
karakollarında yaşandı bunlar. AKP
faşizminin çözümü hazırdır; İmam
Hatipleri, Kur’an kurslarını arttırmak,
tarikatların önünü daha da açmak.
Böylece düzene memnuniyetsizlik

her biçimde etkisizleştirilmek istenmektedir.
İşte böyle yönetiyorlar; baskıyla,
açlıkla, yoklukla, yozlaşmayla... İşkenceyle, tutuklamalarla, hapishanelerle... Tarikatlarla... Başka türlü
yönetemezler. Başka türlü muhalif
sesleri bastırıp, boğamazlar. Başka
türlü sömüremezler. Verilenle yetinen,
hak ve özgürlük talep etmeyen sinmiş,
yılmış bir halk isterler. Düzen sınırlarını aşmayan bir solculuk, iktidar
iddiası olmayan protestocu bir muhalefet isterler. Dahası buna
bile çoğu zaman tahammülleri olmaz.
Bakın devrimci olsun
olmasın gazeteciyi, avukatı,
akademisyeni, sanatçıyı,
aydını, adalet isteyen işçiyi,
köylüyü, esnafı, öğrenciyi
hemen herkesi tehdit ediyor.
Okulundan, işinden atıyor,
gözaltına alıyor, tutukluyorlar.
“Dur ihtarına uymadı”
diye gençlerimiz sokak ortasında katlediliyor. Hatay Samandağ’da Güven
Kahil böyle katledildi. Dur ihtarına
uyduğu halde de katlediliyor insanlarımız. Ekmek kavgası veren bir
pazarcı esnafı, herkesin gözleri önünde polis amiri tarafından “Seni alacağım bak. Seni sabaha kadar nezarethanede tutacağım. Unutma bunu.
Seni alacağım” diye tehdit ediliyor.
Parlamentoda yer alan bir siyasi partinin açıklama yapmasına dahi izin
vermeyip binasından çıkışını engelliyor. Binasının içinde yaptığı açıklamadan kaynaklı haklarında soruşturma açıyor, milletvekilliğini düşürüyor. Cenazesini sahiplendi diye
“terör örgütüne yardım yataklıktan”
tutuklama çıkarıyor. Bu yaşananlar
tekil örnekler değildir. Bir polis amirinin, bir polisin beylik hareketleri
değildir. Bunlar ülkemizin her köşesinde yaşanan günlük olaylardır. Bunlar halk düşmanı bir iktidarın, halk
düşmanı bir devletin artık gizlenemez
yüzüdür. Bunlar ülkemizin faşizm
gerçeğidir.
İşte bu koşullarda demokratik
mücadele veriyoruz. Devrimciler açı-
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sından demokratik mücadelenin anlamı, ülkemiz tablosunu, faşizmin
demokrasicilik oyununu bozmak,
gerçek yüzünü halka teşhir etmek,
faşizme karşı örgütlü mücadele etmek
ve halkı da bu mücadelede örgütlemektir. Bu açıkça "Ben faşist düzene
karşıyım" demektir.
Biz Avrupa Birliği’nden, Birleşmiş
Milletler vb. emperyalist kurumlardan
demokrasi, adalet beklemiyoruz. "Bu
ülkede yaşanmaz artık" diyerek mültecilik yollarına düşmüyoruz. Meşruluğumuza, haklılığımıza güvendik
hep. Halkımıza, bu topraklara güvendik. Dişe diş bir mücadeledir bu.
Tek başına kalma pahasına sürdürülecek bir mücadeledir. En küçük bir
hakkı dişimizle, tırnağımızla bedeller
ödeyerek kazanıyoruz. 10 Saatlik
Sohbet Hakkı İçin 122 kez bedel
ödedik. Asla bize bir şey bahşetmediler. Kendi mücadelemizle kazandık
her şeyi. Faşizm koşullarında hiçbir
hakkın kalıcı olmadığını iyi biliriz.
Haklarımızın çalınmasına izin vermeyiz, sonuna kadar mücadele ederiz.
Faşist baskı ve yasalarla yönetilen,
yasanın yetmediği yerde keyfiyeti
ve her türlü yasadışılığı, faşist terörü
dayatan bir ülkede demokratik mücadele ancak meşruluk ve haklılık
üzerinden yürütülebilir. On yıllardır
bu anlayışla mücadele ettik. Askeri
faşist cunta koşullarında da sivil
faşist cunta koşullarında da aynı anlayışla mücadele ettik, bedeller ödedik.
Biz sadece koşullar ne ise ona
uygun yöntemlerle, araçlarla mücadelemize devam ediyoruz. Demokratik, illegal tüm mücadele biçimlerini
kullanıyoruz, kullanacağız. Bizi vazgeçiremeyecekler, bizim adımızı legal
alandan da silemeyecekler. Çünkü
biz faşizmi tanıyoruz. Hem de doğduğu andan itibaren. Biz yeni-sömürgeciliği biliyoruz. Biz ülkemizdeki
faşizmin kaynağının Amerikasıyla,
Avrupasıyla emperyalizm olduğunu
iyi biliyoruz. Biz devrimi, sosyalizm
mücadelesini, emperyalizmi de iyi
biliyoruz. Bu nedenle hiçbir saldırı
bizi vazgeçiremedi. Bu nedenle sadece
kendimize, halkımıza, mücaledele-

mize güvendik. Bize hiçbir legal çalışma alanı bırakılmaması, bizi yolumuzdan, mücadelemizden vazgeçiremez. Sadece yöntemlerimiz değişir, sadece araçlarımız değişir.
Dergimizi çıkarmayı sürdürürüz.
Ellerimizle yazarız gerekirse her sayfasını, yine de çıkarırız o yayını,
yine ulaştırırız halka gerçekleri, yine
kapı kapı dolaşıp dağıtırız dergimizi...
İşte baskının ardından aynı hafta çıkardık yine umudun sesi Yürüyüş’ümüzü.
Kurumlarımız kapatılır yenilerini
açarız. Tabela kurumu olmadık hiçbir
zaman. Halkın evleri kurumlarımız
olur.
Sokakları, caddeleri yasaklarlar,
açıklama yaptırmazlar, valilikler “il
genelinde her türlü eylem ve gösteri
yasağı” alır. Faşizmin yasaklarını
çöpe atarız. Gözaltına alınma, tutuklanma pahasına çıkarız alanlara;
Yüksel direnişçileriyle, TAYAD’lı
ailelerimizle, kamu emekçileriyle,
devrimci işçilerimizle, Alev Şahinler
ile, devrimci gençliğimizle, mahallelilerimizle...
İşte faşizmin devrimci politikalar
karşısında çözümsüzlüğünün ve saldırganlığının nedeni tam da buradadır.
Saldırılarından sonuç alamadıkça
daha da saldırganlaşıyor. Ne çare ki
biz de daha çok direngenleşiyoruz.
Faşizm gerçeğini her yerde, her
şeyde yaşayan halkımız “artık yeter”
deme noktasındadır. Adaletsizliğe isyan etmek için kendini yakmaktadır.
İşte tam da bu noktada her alanda,
her biçimde direnmenin anlamı, önemi bir kat daha artmaktadır. Bugün
halklarımızın öfkesinin tercümanı

olan direnişlerimiz yarın halkın öfkesinin kendisi olacaktır.

Israrımız İddiamızdır,
İnancımızdır
Israrımız Haklılığımız,
Meşruluğumuzdur
Tek bir muhalif ses kalmadı. Sosyal medya denilen aslında sabun köpüğü gibi tepkilerin yükselip dindiği
bir alana bile tahammülü yok AKP
faşizminin. Afrin saldırısından bu
yana 1000'in üzerinde insanı gözaltına
aldı bu nedenle. Kimsenin hiçbir
şeyden haberi olmasın diye bu alanı
tümüyle örgütledi AKP. Her aykırı
sesi işten attı, tek ses bir medya,
AKP'nin sesi bir medya yarattılar.
Muhaliflerin sağda, solda çıkardıkları
cılız ses ki o da odağını bulan bir
karşı duruş değildir, halkı etkileyen,
örgütleyen bir noktada olmaktan çok
uzaktır.
Kim kaldı? Bir tek biz. Bizim
ağzımızdan çıkan tek bir harf bile
AKP'de sarsıntı yaratıyor. Devletin
yetkili ağızlarının “siyaseti DHKPC’nin baskısından kurtaracağız” demeleri bu gerçeğin itirafıdır.
İki kişiyle süren bir direniş karşısında “dünyayı ayağa kaldırdılar”
demeleri bunun itirafıdır.
Bilimsel değerlendiren, gerçekleri
anlatan bir tek biziz. Korkuyorlar
bundan. En gencinden en yaşlısına,
sağlamından sakatına direnmemizden
korkuyorlar. Halka örnek olmamızdan, halkı da direnişe geçirmemizden
korkuyorlar. Faşizmin hiç bitmeycek
korkusudur bu.
Ancak onları asıl korkutan bunca
yıllık ısrarımızdır. Vazgeçmeyişimiz-
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dir.
Ne yaparlarsa yapsınlar hak aramaktan, direnmekten vazgeçmiyoruz.
Nereydeysek, ne kadarsak o kadar
ama direniyoruz.
Doğruları-gerçekleri yazmaktan
vazgeçmiyoruz.
Dünyada, ülkemizde herkesin
silah bıraktığı, uzlaşma, teslim olma
kuyruğuna girdiği yerde biz savaşmaktan, silaha sarılmaktan vazgeçmiyoruz.
Kahrolsun emperyalizm, yaşasın
sosyalizm demekten, "Tek Yol Devrim" demekten vazgeçmiyoruz.
Bu ısrardır. Israr demek kararlılık,
inanç, haklılık, meşruluk bilinci demektir.
Israr demek zafer demektir.
Hiçbir güç yenemez böyle bir ısrarı.
Bu duruşumuz aynı zamanda faşizmin ve emperyalizmin uzaktan
devasa görünen, yakından ise sadece
bir kağıttan ibaret olan görüntüsünün
de ifadesidir. Biz 30 yılı aşkındır bu
gerçeği anlatıyoruz. Er-geç yıkılacak
faşist düzen gerçeğini; er-geç galip
gelecek devrimci halk iktidarı gerçeğini...
Faşizmi Moral Gücümüzle Yeneceğiz
Faşizmin saldırıları psikolojik
esaslıdır. Moralimizi bozmak, zayıflatmak, yıpratmak istiyor. “Bitmeyecek” diyor, “düzenimize boyun
eğmedikçe size aman, soluk yok"
diyor. "Teslim olun kurtulun" diyor.
Korkuyu hakim kılmak istiyor. Onca
baskı, zulüm, keyfiyet karşısında ses

çıkmaması karşısında herkes düzenime razı görüntüsünü, umutsuzluğu
yaymak istiyor.
Görüyoruz, biliyoruz neyi hedeflediğini. Biz de onlara diyoruz ki
"başaramayacaksınız, bizi teslim alamayacaksınız. Halk düşmanlarını affetmeyeceğiz. Faşist katilleri, hırsız
ve dolandırıcıları, inançlarımızın, değerlerimizin düşmanlarını affetmeyecek ve onlarla uzlaşmayacağız"
diyoruz. "Emperyalizm uşaklarını,
ülkemizi parsel parsel satanları, emperyalist efendileriyle birlikte defedeceğiz" diyoruz. "Bu vatan bizim,
bu halk bizim, gelecek bizim" diyoruz.
İşte bu bilinç bizim moral değerlerimizin de kaynağıdır. Moral değerlerimizi yenemezler. Mücadelemizde en önemli silahımızdır moralimiz. MORALİMİZİ bozmayacağız,
çünkü GÜÇLÜ VE HAKLI OLAN
BİZİZ. Savaşıyoruz, savaşımızı yaygınlaştırıyoruz, morali bozulacak
olan düşmandır. ÇÜNKÜ BİZİ TESLİM ALAMIYOR, HİZAYA GETİREMİYOR.
Faşizmin baskılarına rağmen açık
kalan her kurumumuz; astığımız her
pankart, yazdığımız her duvar yazısı,
yaptığımız her açıklama, dağıttığımız
her dergi; her an her saniye faşist
baskı, gözaltı, tutuklama terörü altında
yaptığımız devrimcilik, devrimci faaliyet içinde yer almamız; yaptığımız
her kitle faaliyeti, bir insana doğrularımızı ulaştırmamız; zulmün yüzüne
karşı attığımız her slogan, yaptığımız
her gösteri; örgütlediğimiz her eylem;
yarattığımız her örgütlenme...
Bizim moral gücümüz, düşmanı-

mızın ise moral çöküntüsüdür.
Sizi Hep Şaşırtmaya Devam Edeceğiz
Ve Bir Gün Artık Hiç Şaşıramayacaksınız;
O An Sizi Tarihin Çöplüğüne Yolladığımız An Olacaktır
Klasikleşmiştir; demokratik kurumlarımıza yönelik her faşist saldırıda, saldırılarına meşruluk yaratacak,
bizi suçlu gibi göstermeye çalışacak
yalan ve demagojiler üretirler. Baskın
ve talanlarını adeta sansasyonal haber
olarak verirler. Amaç saldırılarının
halk üzerindeki psikolojik etkisini
büyütmek, ne büyük bir operasyon
yaptıklarını göstermektir. Amaç devrimcileri suçlu gibi yansıtmak, vurduk-kırdık-dağıttık diye moral üstünlük sağlamaktır. Ancak ne yapsalar
da şaşırmaktan da kurtulamıyorlar.
Son Yürüyüş baskınında burjuva
medya ve AKP’nin faşist medyası
bu şaşkınlıklarını yansıttılar bir kez
daha; “DHKP-C dergisinde 7 çelik
kapı... DHKP-C bağlantılı derginin
merkezindeki 7 çelik kapı şaşırttı."
Açıklaması yaptılar.
Direnişimize, çelik kapılarımıza
neden şaşırıyorsunuz?
Ne bekliyordunuz? Faşist katillere,
ırz düşmanlarına, hırsızlara demokratik
mevzilerimize buyur etmemizi mi?
Amerikan uşağı, Siyonizm hayranı
vatan hainlerini elimizde çiçeklerle
karşılamamızı mı bekliyordunuz?
"Burası demokratik hukuk devletidir, polis de görevini yapıyor tabi
ki aramasını da yapacak" diyeceğimizi
mi sanıyordunuz?
Çok beklersiniz ve daha çok şaşırmaya devam edeceksiniz. Ancak
şaşkınlığınız nedenini çok iyi biliyoruz. Yeni tanık olmadık buna.
Bakın atanız faşist Hitler, Sovyet
kahramanlarının direnişi karşısında
nasıl şaşırıyormuş!
“Karşılaştığı müthiş direnme karşısında, Hitler de, aynen Napolyon
gibi generallerine yakınıyordu: 'Rusya
savaş kurallarını hiçe sayıyor (yani
kuraldışı savaşıyor).' Kural dışılık yani
savaş kurallarının hiçe sayılmasının
anlamı, Almanya'ya gönderilmek üzere
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hazırlanmış olan buğdayın yakılmasıydı.
Kuralların çiğnenmesi, işgal altındaki
şehrin göbeğinde Sovinformburo’ya
ait bilgilerin bulunduğu dökümanların
alınması; tahkim edilmiş Alman garnizonlarına partizanların korkusuzca
yaptıkları baskınlar; cepheye gitmek
üzere harekete geçen düşman trenlerini
havaya uçurmaktı... Savaş kurallarının
çiğnenmesi, yeraltı hareketinin ve partizan hareketinin bilinen ve bilinmeyen
kahramanlarınca başarılan irili ufaklı,
sayısız ustalıklardı.” (Nazi İşgalinde
Sovyet Kadınları. Svetlana Aleksiyeviç-Evrensel Basım Yayın)
Faşist Hitler, Sovyet halklarının
ölümleri pahasına, sokak sokak, ev
ev vatanlarını savunmalarına şaşırıyormuş. Şaşırır ve anlayamaz tabi.
Bir faşist yurtseverlik bilmez, kahramanlık bilmez, feda ruhu bilmez,
halk ve vatan sevgisi bilmez. Anlayamazlar bu değerleri. Yıkmayı bilir,

yapmayı bilmez. Katletmeyi bilir,
fedayı bilmez. Diri diri yakmayı bilir,
sevmeyi bilmez.
İşte sizler de Hitler’in çocuklarısınız, bizi anlayamazsınız. Neden
böylesine direndiğimizi, neden yaşamımız pahasına zulme karşı durduğumuzu, neden hedeflerimizden
bir milim geri adım atmadığımızı
anlayamazsınız.
Sizin gibi halk düşmanlarına, sömürücü faşist katillere, emperyalizm
uşaklarına neden tahammülsüz olduğumuzu, faşizme karşı direnmenin
neden bir onur ve namus sorunu olduğunu anlayamazsınız.
Hitler faşistlerini yendiğimiz gibi
sizi de yeneceğiz. Emin olun tarihin
çöplüğüne gömeceğiz.
Yıkılacak Olan Sizsiniz Gelecek
Biziz
Bitmeyen saldırılar, bitmeyen direnişlerle dolu devrim mücadelesi

tarihinde bir sayfadır Yürüyüş’e yapılan bu baskın da. Faşizm doğasına
uygun hareket ediyor. Ama biz de
kendi M-L doğamıza, tarihe uygun
yaşıyoruz, savaşıyoruz. Ve toplumlar
tarihinin akışı bizim kazanacağımızı
söylüyor, bizim kazanacağımızı ilan
ediyor. Emperyalizm ve faşist düzen
çaresizdir bunun için. Yüzlerce kez
bassalar da kurumlarımızı, gençlik
binasına yaptıkları gibi delik deşik
edip yaksalar da, moloz yığınına çevirseler de kurumlarımızı o kurumlar
bizim kafamızın içinde, o kurumlar
bizim halkımızın içindedir... Onun
için mücadelemiz asla yok edilemez.
Halk bitmez, halk sonsuzdur ve
er ya da geç faşizmi yenecek olan
örgütlü halktır. Sözümüzle, yazımızla,
yayınımızla halkımızı örgütlemeye
devam edeceğiz.

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
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7 Mart 2018 günü, İstanbul Sultangazi’de, Dergimizin Teknik İşlerinin Yapıldığı
Ozan Yayıncılık Bürosu AKP’nin Polisleri Tarafından Basıldı.
Sabah 09.30’da Zırhlı Araçlar Eşliğinde Yapılan Baskında Büromuz Talan Edildi.
Eşyalarımız Kırılarak Kullanılmaz Hale Getirildi.
Baskında ve Daha Sonra Gözaltına Alınan Turgut Onur ve Necla Can
Hukuksuzca Tutuklandı.
Necla Can ve Turgut Onur Derhal Serbest Bırakılmalıdır!
Devrimci Basın, İşkenceli Gözaltılar ve Tutuklamalarla Susturulamaz!
DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!
YÜRÜYÜŞ DERGİSİ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK!
BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ SOSYALİZM YÜRÜYÜŞÜMÜZ DURDURULAMAZ!
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ÜLKEDE ve YURTDIŞINDAN BÖYLE BİR SAHİPLENME VE DAYANIŞMA İÇİNDEKİ

BİR DEVRİMCİ BASIN YOK EDİLEMEZ!
Siz Talan Edersiniz Biz Toplarız,
Siz Yok Edersiniz Biz Yaparız,
Siz Yakıp Yıkarsınız Biz Yenisini,
En Güzelini İnşa Ederiz!
Çünkü Siz Tarihin Çöplüğündesiniz Biz Yarınıyız Hayatın!
Faşizmin Yürüyüş dergisine yönelik saldırısına; açıklamalarımızla,
sloganlarımızla, yazılamalarımızla,
dergimizi daha çok kitleye ulaştırarak cevap verdik, vermeye devam
ediyoruz.
Bu sahiplenmemiz faşizmin saldırılarının boşuna olduğunun da
ifadesi oldu.
“Korkun halk düşmanları korkun,
gerçekleri anlatan halka umut olan
Yürüyüş dergisinden korkun. Korkunuzu daha çok büyüteceğiz. Korkunuz gerçeklerdendir. Çünkü gerçekler devrimcidir. Bugün değil Yürüyüş dergisini, bütün ilerici, devrimci kurumları, dernekleri bassanız,
tek bir insan dahi bırakmamak için
saldırsanız da 80 milyon halkı bitiremezsiniz..." denildi. Ayrıca açıklamada sahiplenmek için daha çok
Yürüyüş okumak, okutmak, yeni
dergi dağıtımcıları bulmak, Yürüyüş'ü ulaştıramadığımız yeni kitlelere ulaştırmak çağrısı yapıldı.”
(Dev-Genç açıklamasından)
***
İstanbul’un, Anadolu’nun mahallelerinde yapılan duvar yazılamalarıyla da Yürüyüş dergisinin
teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık’a yapılan saldırılar protesto
edildi.
“Emperyalizm ve AKP iktidarı
şunu çok iyi bilsin ki Yürüyüş
dergisi her yapılan saldırıdan daha
güçlü çıkmıştır. Yapılan her saldırı
bizim haklılığımızı ve doğru yolda
olduğumuzu göstermektedir. Bizler
basın emekçileri olarak, haklılığımızdan aldığımız güçle bu yolu
halkımızla birlikte kararlı bir şekilde
yürümeye devam edeceğiz. İşçilerin,

memurların, öğrencilerin, köylülerin
tüm emekçilerin sesi olmaya devam
edeceğiz.” (Hatay Halk Cephesi
açıklamasından)
***
TAYAD' lı Ailelerimiz baskın
olur olmaz ilk iş olarak Ozan Yayıncılık’ı sahiplenmek için gün boyunca ziyaret ettiler. Toparlanmasına
yardımcı oldular. Yaptıkları açıklamayla da tepkilerini ortaya koydular:
“Kulağınızı iyi açın ve dinleyin
halk düşmanları, değil yüzlerce defa
basmak milyon kere de bassanız
Yürüyüş dergisi halktır, 80 milyondur, halkın dergisidir, halkın sesidir
bitiremezsiniz.”
Bu saldırıya verilecek en iyi cevap dergimizin daha çok insana
ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü faşizmin saldırdığı düşüncelerimizdir.
Gerçeklerdir.
***
“Biz her yerdeyiz! Bir büro basarak Yürüyüş'ü susturamazsınız!
Biz her yedeyiz! İyi bakın insanların
yüzüne, orada göreceksiniz; EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK
ÇIĞLIĞIMIZI. Alnından akan terinde emekçinin biz varız. Anaların
yaşadığı acılarda ve öfkelerde bizi
görecekisniz. İşsiz, eğitimsiz, geleceksiz bırakılan genç yüzlerin geleceğe bakan çakmak gözlerinde
gördüğünüz biz olacağız. Yürüyüş
halktır.” (İdil Kültür Merkezi -

FOSEM açıklamasından)
***
Yurtdışı cephesi de faşizmin Yürüyüş baskınına tepkilerini, Yürüyüş’ü sahiplenmesini açıklamalarıyla, dergimizi daha çok insanımıza
ulaştırarak ortaya koydular.
“Kaç kez denediniz bu ucuz ve
alçak yöntemi? Bizi baskınla, gözaltı
ile, yasaklama ile susturamazsınız!
Biz Yürüyüş dergisiyiz. Yürüyüş
dergisi halka yaşattığınız açlık, zulüm ve adaletsizliği anlatıyor. Kapatsanız, yayın yapamaz hale getirseniz ne fayda, zulmünüz orta
yerde iken! Bunca zulmü, bunca
alçaklığı Yürüyüş dergisine baskın
yaparak gizleyebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Tüm halkın gözüne
mim çekseniz de gizleyemezsiniz.
O yüzden, Yürüyüş dergisi susmadı,
zulmünüz yıkılana kadar da susmayacak.” (Belçika Yürüyüş Temsilciliği açıklamasından)
***
“Yürüyüş bizim sesimizdir. Yürüyüş tekelci sömürgenlere karşı
mücadelenin sesi. Yürüyüş’e ne yaparsanız yapın susturamazsınız. Yürüyüş sömürücülere karşı halk sınıfının yayınıdır. Bu baskınlar faşist
yönetimin çaresizliğidir. Boşuna
saldırıyorlar. Biz sesimizi daha fazla
yükselteceğiz.” (NRW Halk Meclisi
açıklamasından)

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

9

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
PKK-YPG Bölgesinde 20 Amerikan Üssü

HER YENİ AMERİKAN ÜSSÜ,
HALKLARIN BAĞRINA SAPLANMIŞ YENİ VE KANLI BİR HANÇERDİR
KÜRT, ARAP VE TÜRK HALKININ BAĞRINA SAPLANAN
BU HANÇERLERİN SAPINDAKİ EL PKK'DİR!
Amerika Birleşik Devletleri'nin
"Suriye'deki üs sayısı"nın 20'ye ulaştığı açıklandı.
20 üs, Suriye'de PKK-YPG'nin
denetimi altındaki bölgelerde kuruldu.
Dünya halklarının ulusal ve sosyal
kurtuluş mücadeleleri tarihinde, sayısız uzlaşmalar, ateşkesler, düzeniçileşmeler, ihanetler, tasfiyeler yaşanmıştır.
Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

Fakat belirtmeliyiz ki, PKK'nin
yaşadığı süreç, bunların arasında bugüne kadar görülenlerin ötesinde bir
işbirlikçilik, bugüne kadar görülenden
farklı bir tasfiyeciliktir.

- PKK-YPG, emperyalist Amerika
adına şehirler işgal eden bir güç
haline geldi.
- PKK-YPG gerillaları, Amerikan
askerleri yerine öldü.
- PKK-YPG, devlet olmadan,
tıpkı bir yeni-sömürge ülke gibi,
ABD emperyalizminin işbirlikçileştirdiği bir hareket oldu.

bu eşit güçlerin bir işbirliği, ittifakı
değildir. Var olan durum, işbirlikçileştirilen bir ulusal hareketin Amerikan emperyalizmi tarafından kullanılmasıdır.
Nereye kadar ve ne zamana kadar
kullanılacağı konusunda da irade tamamen Amerikan emperyalizminde
olacaktır.
PKK-YPG'nin, "kullanılıp atılan"
işbirlikçilerin kaderini paylaşmaması
için hiçbir neden yoktur.

Böyle bir örnek, bizim bildiğimiz
kadarıyla başka yoktur.

Ancak, PKK-YPG bugün için,
halklara karşı, en başta da Kürt,
Arap, Fars ve Türk halklarına karşı
büyük suçlar işlemeye devam ediyor.

Fark, uzlaşma, teslimiyet ve tasfiyeciliğin, ABD'nin KARA KUVVETİ olmaya dönüşmesidir.

PKK-YPG ilişkisinde bazen "işbirliği" kavramı kullanılıyor; bu doğru
değildir; işbirlikçilik doğrudur; ancak

Dünya halklarının katili ABD'ye
verilen 20 üs, bu suçun bugünkü en
açık kanıtıdır.

1979:
“PKK, günümüzde sömürgeciliğin, ırkçılığın ve her türlü eşitsizliğin arkasında duran gücün emperyalizm olduğuna, ilerlemek için emperyalist sistemden bir an evvel
kopmak gerektiğine inanır (...) PKK,
başta ABD olmak üzere tüm emperyalistlerin ve bölgedeki işbirlikçilerinin bölgedeki düzeni devrilmeden, Ortadoğu ulusları arasında
eşitlik ve özgürlük temelinde bir
barış ve işbirliği ortamı geliştirilemeyeceği inancındadır.” (PKK Kuruluş Bildirgesi)

kendisine göre istikrar yaratmasına
bir şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına
göre düzenleme yapabilir...
Ama bunu yaparken bir halkı
kurban etmeye kalkışırsa, bunun
onay görmeyeceğini herkes bilmelidir.”
(PKK Başkanlık Konseyi Üyesi
Cemil BAYIK, 20 Haziran 1999)

Nereden Nereye?
Gerçekçilik mi? Teslimiyetçilik mi?
Taktik mi? Tasfiyecilik mi?
CEVAP: 1979'DAN 2018'E
GELEN BU SÜREÇ;
UZLAŞMA, TESLİMİYET
VE TASFİYEYLE SONUÇLANAN ve İŞBİRLİKÇİLİĞE
DÖNÜŞEN BİR SÜREÇTİR.
GELİNEN NOKTA
ne taktikle,
ne gerçekçilikle,
ne pragmatizmle
AÇIKLANAMAZ.
GELİNEN NOKTA BİR
SAF DEĞİŞTİRMEDİR!

FARK NEDİR?

1999:
“Şunu herkesin bilmesi gerekiyor;
biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede
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- PKK-YPG, ABD tarafından yüzlerce tır silahla donatılan, Amerikalı
komutanlar tarafından eğitilen bir
güç oldu.

2018:
PKK-YPG, ABD emperyalizminden 3 bin tır dolusu silah aldı.
PKK-YPG, ABD emperyalizmine, ABD desteğiyle ele geçirdiği
bölgelerde 20 üs verdi.
PKK-YPG yönetimi, "ABD, Suriye'den çıkmasın" açıklaması yaptı.
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ÇOCUK KATİLİNE,
ÇOCUKLARI 'KORUMA' ÖDÜLÜ!!!
ÇOCUKLARIMIZI KATLEDEN,
YOZLAŞTIRAN, TACİZE,
TECAVÜZE AÇIK HALE
GETİREN AKP İKTİDARININ
BAŞI ERDOĞAN'A,

"Masum Çocukları
Koruduğu İçin",
IPA ADLI KURULUŞ
TARAFINDAN "Barış Ödülü"
VERİLDİ
Çocuk doktorlarının üye olduğu Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), Tayyip Erdoğan'a
"Uluslararası Barış Ödülü" verecek.
IPA, ödülün gerekçesi olarak "Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin masum çocukların hayata tutunmasını sağladığı için" bu kararı aldıklarını açıkladı.
(13 Mart 2018, Yeni Şafak)
Kurum hakkında verilen bilgilere göre, IPA'ya 1
milyona yakın çocuk doktoru üye imiş ve IPA, 140
ülkede "aktif" olarak çalışıyormuş.
Anlaşılan IPA'nın aktif (!) çalışması, heyetler gönderdikleri ülkelerde faşist diktatörleri, sömürü ve
yağma düzenlerini aklayacak toplantılar düzenlemek,
katillere ödüller dağıtmaktır.
Çocuk haklarını, çocukların sağlığını savunan bir
kuruluşun, 15 yıldır iktidarda olan ve iktidarı süresince
çocukları katleden, açlığa, yoksulluğa, yozlaşmaya
terk eden Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanına
ödül vermesi düşünülemez.
O Tayyip Erdoğan ki; 2006 yılının Mart ayında,
Diyarbakır'da katliamları protesto eden ve şehitlerini
kaldırmak isteyen halkın eylemlerini bastırmak için,
"Terörün maşası haline gelen her kim olursa olsun,
kadın da olsa çocuk da olsa gereken yapılacaktır"
açıklamasıyla, katliam talimatı veren bir Başbakandır.
O Tayyip Erdoğan ki; Berkin Elvan'ın katledilmesinde "emri ben verdim" diyen bir Başbakandır.
O Tayyip Erdoğan ki, daha geçen hafta, Beştepe
Sarayı'nda "Diyanet İşleri İyilik Ödülleri"nin verilmesi
töreninde, konuşmasına "AFRİN'E GİRDİK GİRİYORUZ ÇOK BİR ŞEY KALMADI... 3 bin 400 teröristi etkisiz hale getirdik." diye başlayan bir Başbakandır.

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

İŞTE;
ÇOCUK DOKTORLARI ÖRGÜTÜ IPA'NIN
"ÇOCUKLARI KORUDUĞU İÇİN"
ÖDÜL VERDİĞİ
TAYYİP ERDOĞAN'IN ÇOCUK BİLANÇOSU:
- AKP iktidarında 241 çocuk
katledildi.
- 2012 yılında 601 bin olan çocuk
işçi sayısı, 2016 TÜÎK verilerine
göre 709 bin oldu.
- 2014’te sokakta yaşayan çocuk
sayısı 641 bin.
- Sadece 2016 yılında 56 çocuk iş
cinayetlerinde katledildi.
Son 5 yılda (2012-2016) 264 çocuk
işçi, iş cinayetlerinde katledildi.

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!

11

AKP YOZLAŞTIRIYOR!
Biz politikleştireceğiz!
AKP HİÇLEŞTİRİYOR!
Biz kişilik kazandıracağız!

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

AKP AÇ BIRAKIYOR!
AKP TARLALARDA,
KONFEKSİYON
ATÖLYELERİNDE
ÇALIŞTIRARAK; BU
SÖMÜRÜ DÜZENİNİN
ÇARKLARI ARASINA
ATIYOR
Biz onları bu alçak
sömürü düzeninin
karşısına çıkaracağız!
- “Çırak” çocuk sayısı 2015’te 401
bin 164 idi, 1 milyon 170 bine çıktı.
- AKP iktidarında, çocukların
evlendirilmesinin önünün
açılmasıyla 460 bin çocuk, “anne”
oldu!
- AKP iktidarının büyük bir eseri
daha: Sadece çocuklar için 15
kapalı cezaevi açıldı.
- Son 3 yılda kaybolan çocuk
sayısı jandarma ve polis bölgesiyle
birlikte 27 bin.
- Cezaevlerinde halen 1847’si
tutuklu, 731’i hükümlü toplam 2578
çocuk bulunuyor.
2002’de çocuk hükümlü sayısı 548
idi. AKP iktidarında artış,
yüzde 500!
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- Evden kaçan ve
kaçırılan çocuk
sayısı 2008-2011
arasında 142 idi.
Halkın sorunlarını
hiçe sayan AKP
iktidarının
politikaları
sonucu, kaçan ve
kaçırılan çocuk
sayısı 2012’de 2
bin 117'ye,
2013’te ise 5 bin
573'e çıktı.
- Çocuğa karşı cinsel saldırı, taciz,
tecavüz davalarında 2008-2013
arası yüzde 400 artış oldu.
- 2014’te uyuşturucu kullandığı
saptanan çocuk sayısı 273 bin 571.
- Son 3 yılda taciz ve tecavüze
uğrayan ve adli mercilere yansıyan
çocuk sayısı 70 bin.

BU TABLOYA RAĞMEN,
BU RAKAMLARA RAĞMEN,
AKP'YE, TAYYİP ERDOĞAN'A
"ÇOCUKLARI KORUMA ÖDÜLÜ"
VERENLER,
DÜNYANIN EN AŞAĞILIK,
EN RİYAKAR İNSANLARI,
EN BÜYÜK ÇOCUK
DÜŞMANLARIDIRLAR.
TAYYİP'E BU ÖDÜLÜ VEREN
IPA'NIN YÖNETİCİLERİ,
BU TABLOYA YÜZÜNÜZ
KIZARMADAN,
UTANMADAN BAKABİLİR MİSİNİZ?

GERÇEKLERİ 80 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ!

   
    
- Bir devrimcinin programı asla tahmini öngörü programları olamaz. Çünkü
tahmin ve öngörüler yönetmeye temel
olamaz. Kesin, bağlayıcı programlar
olmalıdır.
- Bir devrimci soru sormayı denetim
olarak görmemelidir. Yaptın mı yapmadın mı, kaç kişi gelecek, kaç el ilanı
dağıttınız gibi... Kesinlikle söylemeliyiz
ki bu denetim değildir.
- Bir devrimci şöyle bir tarzda kullanmamalıdır. "Genelde" kelimesini kullanarak veya bu kelimeyi kullanmadan,
genel geçer ifadeler kullanarak konuşulan
her şeyi, yapılacak her şeyi muğlaklaştırmak, bu denetlemek değildir.
Tespitler ne denetime, ne programa
hizmet etmez.
- Bir devrimci esas olarak tepelerden
bakmak değil, pratiği yönetmek olmalıdır
denetim.
Denetleyen devrimci, genel sözlerle
değil, pratik günlük gelişmelerle ilgili
dolu dolu konuşabilmelidir.
- Bir devrimci günlük gelişmeleri
esas almalıdır.
Denetim nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır?

Denetim İradedir, İrade Devrimdir

Kağıt üzerinde değil, genel soyut, safsata değil, genel
geçer temelsiz sözler ve işler
değil. Meselenin girdisini,
çıktısını kavramak; ayrıntılara girmek,
devrimcinin çalışma tarzı bu olmalıdır.
- Bir devrimci, bir işi yaparken, bir
programı oluştururken, denetlerken, işleri,
kampanyaları, programları hayata geçirecek insanlarımızı yakından tanımak zorundadır. Kimdir, ne yapar insanlarımız?
- Bir devrimci sadece insanlarımıza
akıl öğreten değil, halktan öğrenen olmalıdır. Onlarla canlı ilişkiler içine girmeli, gidip tek tek birimleri-alanları
gezmeli, insanlarımızla konuşmalı...
Gezerken sakal tıraşı olmadıklarını da
görecektir, günlük yaşamlarını da örneğin. Bu nedenle mutlaka yerinde görmelidir. Nasıl çalıştıklarını, nasıl yaşadıklarını görmelidir.
- Bir devrimci inanmalı ve inandırmalıdır. Yapacağı her işe önce kendi
inanmalıdır. Örgütünün meşruluğuna
inanmalıdır, meşru olan her şeyi yaptırabileceğimize inanmalıdır. İrademize
bağlı olduğu gerçeğine inanmalıdır, bir
programı hayata geçirebilmek için bu
şarttır.
- Bir devrimci yönetmeli ve denetlemelidir. Program uygulanması sırasında, yerinde yapılan denetimler sayesinde gelişir, mükemmelleşir.

Sadece ve sadece yerinde denetim
hayatın içindeki sorunları çözer, programı
uygulanabilir hale getirir. Aksi kağıt
üzerindedir ve kesinlikle sonuç vermez..
- Bir devrimci; olanağı gerçeklik
haline getirmeli, yani potansiyeli örgütlülüğe dönüştürmelidir. Devrimcinin
yapması gereken budur. Örgütlü çalışmak halkı katmaktır.
- Bir devrimci, kendiliğindenci tarzı
terk etmeli; örgütlü, planlı-programlı
çalışmalıdır.
Örgüt ve örgütlü çalışmalıdır.
Program ve denetim ile başarı sağlanabilir. Olanaklar ve üstünlüklerimizin
farkında olmak bize üstünlük sağlar.
Üstünlük zafere götürür.
- Bir devrimci motive etmeli, yapılacak herhangi bir eylemde, halkın enerjisini ortaya çıkarmalı, istek yaratmalı
ve harekete geçirmelidir.
- Bir devrimci örgütlemeli, birlik
ve sürekli bir bağlılık yaratmalıdır.
Bunu yapabilmek için;
- Program,
- Denetim,
- Eğitim gereklidir.
- Bir devrimci değiştirebilmelidir.
Sadece bilinç yaratmak, bilinci yükseltmek değil; önümüzdeki sorunların
gerçekten çözülmesini sağlamalıdır.

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

EMPERYALİST SALDIRGANLIĞI MEŞRULAŞTIRMANIN ARACIDIR
KAÇ ÜLKE ONAYLARSA ONAYLASIN
HİÇBİR HAKSIZ SAVAŞ, MEŞRULAŞMIŞ OLMAZ!
İran Dışişleri eski Bakanı Ali Ekber
Velayeti, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "Suriye’de devam eden savaşın
80 ülkenin yer aldığı bir dünya savaşı olduğunu" belirtiyor.
Bunun bir "dünya savaşı" olduğu ifadesi doğru değildir; fakat 80 ülkenin yer
aldığı bir gerçektir.
Amerikan emperyalist tekelleri, Suriye'ye saldırı kararı aldıklarında, bunu hemen uygulamaya koymadılar; saldırıyı
önce "uluslararası kurumlar" aracılığıyla
meşrulaştırmalıydılar. Tıpkı Yugoslavya'ya
saldırıda NATO kararı alındığı gibi, veya
Irak'a saldırıda, Birleşmiş Milletler kararı
alındığı gibi işlemeliydi mekanizma.

Amerikan emperyalizmi, Suriye saldırısını Birleşmiş Milletler'de 73 ülkeye
onaylattıktan, onların "ortak kararı" haline
getirdikten sonra saldırıyı başlattı.
Bu meşrulaştırma, 2012'de İstanbul'da
yapılan "Suriye'nin Dostları" toplantısıyla
pekiştirildi.
Kendilerini "Suriye'nin Dostları" olarak
sunan 74 ülke, Suriye Halklarının Düşmanı
idi. Bu toplantıda Suriye halkının ve Esad
yönetiminin direnişinin kırılması doğrultusunda kararlar alındı.
Bu kararlarla Suriye'de yüzbinlerce
kişi katledildi.
Bu kararlar doğrultusunda “Özgür Suriye Ordusu” denen işbirlikçi katliam or-

dusu, ABD ve diğer emperyalistler tarafından silahlandırılıp, Türkiye topraklarında
eğitilip gönderildi.
Tabii aslında 74 ülkenin "müdahalesi"
ve kararları, 74 ülkenin kararı değildir;
karar EMPERYALİSTLERİNDİR, işbirlikçiler sadece bunu meşrulaştırmanın
aracıdırlar.
İşbirlikçilerin emperyalistler karşısında
bir iradesi yoktur. Onlar emperyalizmin
kullandığı güçlerdir.
İşbirlikçilerin varlığı ve saldırıya onayları, hiçbir halk düşmanı saldırıyı, hiçbir
haksız savaşı meşrulaştırmaya yetmez.

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!
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AMERİKA İSTEDİ;
ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLİYOR!
Amerika'nın Talimatıyla,
Cargill Firması İstedi Diye
14 Şeker Fabrikası Özelleştiriliyor!
Amerikan Cargill Tekel
Firması Kar Etsin Diye AKP
Halkımızı Açlığa Mahkum
Ediyor!
Amerikan Firmaları Daha
Çok Kar Etsin Diye, Yüzbinlerce Devrimci İşkencelerden
Geçirildi, Katledildi!

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018
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Türkiye Şeker Fabrikası AŞ’ye
ait 14 şeker fabrikası özelleştirilecek;
Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu,
Turhal, Afyon, Alpulu, Burdur, Elbistan ve Muş’taki fabrikaların satılması hedefleniyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini Cargill firması istedi. Ardından şeker fabrikaları
işçileri eylem yapmak istediler. Ancak
bu eylemleri yine Bakanlar Kurulu
kararıyla engellendi. Yani AKP iktidarının tek amacı zengini daha zengin
yapmaktır.
AKP’nin 11 Mart’ta yapılan
MKYK toplantısında bizzat Tayyip
Erdoğan tarafından tekrar dile getirildi. Şeker fabrikalarının satılacağını
duyurdu. “İşçi çıkarmama taahhüdü” ile satılacağını söyledi. AKP döneminde satılmadık hiçbir şey bırakmadılar. Kim kazandı? Zengin
daha zengin, yoksul daha yoksul
oldu. Aynı toplantıda “Vatandaşın
ekonomik durumu önceliğimiz. Vatandaşın cebini rahatlatacak adımlar
atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz.”
dedi. (11 Mart hürriyet.com.tr)
AKP için vatandaş kim? Milyonlarca halkımız AKP’ye göre vatandaş
değildir. Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle
“yerli ve milli” değildir. AKP’nin
vatandaşı ona oy veren de değildir.
Çünkü tüm halkımızı daha da yoksullaştırdı. Zenginlerin ise yüzü gülüyor.
Türk-İş Niğde İl Temsilcisi ve

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Celal Tuğrul; “Sadece Bor’da 160 bin
ton pancar posası üretildi. Şimdi fabrikalar özelleştirilip kapatıldıktan
sonra pancar üretimi yapılmayacak.
Küspe olmazsa hayvancılık bitecek.
Köylüye 300 koyun vermek yerine
pancar tarımı yapmalarına izin verilsin
ve köylü de köyünde kalsın” diye
konuştu." (24 Şubat 2018 cumhuriyet.com.tr)
Bakanlar Kurulu'nun Cargill ile
ilgili karar alması yeni değil. Bakanlar
kurulu saatlerce neyi konuşuyor anlaşılmış oldu. Bakanların işi, Amerikan işbirlikçiliğini sürdürmektir.
Tayyip Erdoğan'ın Amerikan gezilerinde en üst düzeyde kendisine
Cargill firmasının çıkarlarını gözetmesi söylenmişti. 2006 yılında Emin
Çölaşan köşe yazısında şöyle dedi:
“Başbakan adına imzalanan 20 Nisan
2006 tarih ve 3020 sayılı Başbakanlık
yazısında Cargill ile ilgili yargı kararlarının hükümsüz kılınması ve tesisin işletmeyi sürdürmesi için "yeni
kanun çıkarılması" Tarım Bakanlığı’ndan istenmişti." Başka bir belge
daha açıklamıştı Çölaşan; "...Cargill’e
ait fabrikanın işletilmesine devam
edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu bakanlar kurulu prensip kararı
hala yürürlükte olduğundan, uygulamanın prensip kararına göre yapılması hususunda gereğini rica ederim." imza; "Recep Tayyip Erdoğan.
Başbakan!" (16 Haziran 2006 Hürriyet Gazetesi)
Tayyip Erdoğan Amerika’ya gidiyor, oradan en üst düzey yöneticiler
geliyor ve kapalı kapılar ardında
memleketi satıyorlar. En son Amerikalı yetkili geldiğinde Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşmeye çevirmen
dahi alınmadı. İngilizce çeviriyi Dışişleri Bakanı kendisi yaptı. Her şeyleri
yalan dolan ve halktan gizli saklı.
Neyi pazarladıkları belli oluyor.
Cargill, çevreyi kirlettiği için hakkında davalar açılmış, hüküm giymişti.
Valiler o dönemde bu mahkeme kararlarını AKP'nin talimatıyla uygula-

madılar. İznik gölü çevresine verdiği
zarar, 195 bin metrekarelik birinci
sınıf tarım arazisi üzerine kurulu tesis,
zeytinlikler üzerindeki olumsuz etkileri
yanında, pancar çiftçisine vurduğu
darbeler... Şirketin piyasaya sürdüğü
fruktoz şurubunun sahte bal üretiminde
kullanılması... (16 Haziran 2006 Hürriyet Gazetesi)
Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı
Ahmet Eşref Fakıbaba; “Aslında ben
hekim olarak şekerin tümüne karşıyım
ama NBŞ’ye daha fazla karşıyım.”
(7 Mart 2018 habertürk.com) diye
açıklama yapıyor. Sorulan soruyla
ne ilgisi var? Neden satıyorsunuz
diye soruluyor. Verdiği cevap; şekeri
az tüketin. Halkımızla alay edercesine
lafı dolandırıyor. Bütün doktorlar
tartışıyor, hepsi de bu işe karşı. Dünyada birçok ülkede Nişasta Bazlı Şeker oranı yüzde 1-yüzde 2 civarındayken Türkiye’de yüzde 15. Gıdalarda yüzde 15 kullanılıyor. Birçok
hastalığın, kanserin sebebi aynı zamanda. Yani bütün halkımızı zehirliyorlar. Madem NBŞ’ye karşısınız,
neden dünyada NBŞ’yi yaygınlaştıran
Cargill’e satıyorsunuz o halde?
Türkiye’yi Amerika yönetiyor!
Buna binlerce örnek vermek mümkün. Cargill firması Bakanlar Kuruluyla öyle içli dışlı olmuş ki, gizli
yazı gönderebiliyor. Hükümet de gelen yazı doğrultusunda karar veriyor.
Ve Amerikan firması istediğini alıyor.
AKP’nin vatan söylemi yalandır, vatansever olamazlar. Şimdi de “yerli
ve milli” lafını ağızlarına doluyorlar.
Bakanlar kurulunda Amerikan firmalarının çıkarları için vatanımızı
parsel parsel satsınlar, sonra da “yerli
ve milli” oldukları yalanıyla halkımızı
aldatsınlar. Tam da AKP’ye göre bir
iş. Sömüre sömüre bitiremediler, hala
doymuyorlar.
Anadolu toprakları öyle zengin
ki, dünyada kendi kendine yetebilen
nadir ülkelerden biriydi. Sömürülmesine rağmen yine de birçok alanda
kendi kendine yetebiliyordu. Özellikle
tarım gıda alanında tahıl ambarı ol-

GERÇEKLERİ 80 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ!

masıyla övünülürdü.
Oysa artık buğdayı, mercimeği bile yurtdışından
ithal eder duruma gelindi. Yüzlerce yıl Anadolu
dağlarında milyonlarca
koyun, keçi yetiştirdi yörükler.
Bugün ne değişti? Ne
değişti de dağlarda koyun kalmadı? Ne değişti
de toprak buğday vermez
oldu? Çocuk aklıyla bile
düşünülse ülkemizde açlık sorunu çözülür. Boş tarlalara buğday ekelim, dağlarda koyun yetiştirelim. Bu kadar basit çözümler vardır.
Yüzlerce çözüm önerisi üretilebilir.
Neden en basit çözümler hayata
geçirilemiyor? Çok basit bir cevabı
vardır. Ülkemiz emperyalizmin yenisömürgesi haline getirilmiştir. Emperyalist tekellere göbekten bağımlıdır. AKP iktidarı döneminde bu sömürü kat be kat artmıştır. Kendi kendine yetebilen zenginlikteki nadir
ülkelerden birinde yaşarken; milyonlarca insanımız her gece yatağa aç
giriyor.
Neden açlık çekiyoruz? Tekeller
daha çok kar etsin diye! Cevabı
bu kadar basit.
Şeker Fabrikaları özelleştiriliyor;
çünkü Cargill firması daha çok kar
elde etmek istiyor. Ekilecek şeker
pancarı kotasından tutalım da, köylüden satın alınacak fiyatın belirlenmesine kadar her şeye tek başına
karar vermek istiyor. Buradan sadece
bu firma kazanır. AKP, halkımızdan
gizli pazarlıklar yaparak satıyor fabrikalarımızı.
AKP iktidarı akıl dışı, halk düşmanı kararlar almaya devam ediyor.
Cargill firması Amerika'nın en büyük
tekellerindendir. Bir Amerikan başkanının da bu firmayla ilişkisi vardı.
AKP, kendinden önceki iktidarlar
gibi, Cargill ve benzeri firmaların
çıkarları için çalışıyor. Şeker fabrikalarının satışının gündeme gelmesi
de aynı nedene dayanıyor. Halkımıza
söylediği her kelime yalandır, aldatmacadır.
AKP'nin mitinglerde ABD’ye kar-

şı efelenmeleri halkımızı aldatmak
içindir. Oysa gelmiş geçmiş en işbirlikçi iktidardır AKP. Gizli kapılar
ardında Amerika ile pazarlıklar yapıyorlar. Tüm halkımızı ilgilendiren,
halkımıza ait bütün zenginlikleri
haraç mezat emperyalist tekellere
pazarlıyor. AKP’nin elini attığı her
iş halkımıza yoksulluk, yozlaşma ve
katliam olarak geri dönüyor.
Bu akıl dışı, halk düşmanı politikalarını hayata geçirebilmeleri için,
halkımızın direnme gücünü kırmaya
çalıştılar. Bu ülkede şeker yasası,
tütün yasası, fındık yasası çıksın diye
hapishaneleri kan gölüne çevirdiler.
1980 yılında 12 Eylül Askeri darbesini Amerika yaptırdı ve en temel
amaçlarından birisi Amerikan ekonomik paketinin uygulanmasıydı.
2000’li yıllarda F tipi hapishaneleri
açmalarının en temel nedeni yine
dünya bankası kararlarının hayata
geçirilmesiydi. Emperyalizmin çıkarları uğruna, başta özgür tutsaklar
olmak üzere halkın dize getirilmesi
gerekiyordu. Bu nedenle 19 Aralık
2000 tarihinde 20 hapishanede birden
katliam yaptılar, 28 devrimci tutsak
katledildi, 6 kadın diri diri yakıldı.
Yüzlerce devrimci tutsak işkencelerle
Avrupa-Amerikan tipi F tipi tecrit
hücrelerine atıldı. F tipi hapishaneleri
bizzat Amerika-Avrupa yaptırdı, finansını da sağladılar.
Halkımıza önderlik edecek, devrimci dinamiklere saldırarak halkımızın hiçbir şeye ses çıkaramamasını
sağlamaya çalışıyorlar. Bugün hapishanelerde tek tip elbise saldırısının
temelinde de yine Amerika’yla ya-

pılan anlaşmalar var. Devrimcilerin başına ödül konmasının temel nedeni de budur.
Her şey emperyalist tekellerin çıkarı uğruna yapılıyor. AKP faşizminin halkımızın her kesimine azgınca
saldırmasının temel nedeni
emperyalist tekellerin çıkarıdır. Tayyip Erdoğan’ın Amerika’ya karşı “osmanlı tokadını
görmediler” sözü sadece halkımızı aldatmak için söylenmiş boş bir laftır. Bakanlar kuruluna
gizli yazı göndererek karar aldıracak
kadar göbekten bağlılar Amerika’ya.
Ancak yanılıyorlar! Ülkemiz emperyalizmin rahat rahat hareket ettiği
bir ülke asla olmayacak. AKP emperyalizminin en sadık işbirlikçisi
olarak tüm gücüyle halkımıza saldırıyor, doğrudur. Ancak biz; yüzlerce
yıl Osmanlı zulmüne direnmiş,
uyumuş uyumuş uyanmış bir halkın çocuklarıyız. Anadolu halkları
örgütlenmiş zalimlerin en zalimini
yerle bir etmiştir.
Bugün de aç kalmamak için örgütlenmeliyiz, daha çok örgütlenmeliyiz. Türk-İş gibi onlarca yıldır
işçileri satan sendikalarda değil. Türkİş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı direniş örgütleyemez.
Çünkü patronların sendikasıdır.
İşçilerin, köylülerin kendi kuracakları meclislerde örgütlenmeliyiz.
Şeker fabrikalarını sattırmamalıyız.
Şeker fabrikalarının satılması demek,
işçilerin ve köylülerin açlığa mahkum
edilmesi demektir.
Şeker Fabrikalarını Sattırmamalıyız!
Nasıl? Sadece protesto ederek
bunu başaramayız. Tüm polisi, askeri
karşımıza çıkaracaklar. Bakanlar kurulu grev yasakları koyacak. Örgütlenmeliyiz. Kendi meclislerimizi
oluşturarak, hiçbir tekel firmasının
temsilcisini fabrikalarımıza yaklaştırmayarak engel olabiliriz. Hiçbir
güç örgütlü halkın karşısında duramaz. Ekmeğimiz, onurumuz, geleceğimiz için sattırmamalıyız.
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İNSAN ANCAK KENDİSİ İÇİN,
HALKI İÇİN ÜRETTİĞİNDE
MUTLU OLUR.
KAPİTALİST ÜRETİM BUNALIM VE MUTSUZLUK,
SOSYALİST ÜRETİM REFAH
VE MUTLULUK KAYNAĞIDIR.
Sosyalist değerleri taşıyanlar
asla pes etmez, çaresizliği kabul etmez, umutsuzluğa kapılmazlar.
Devrimcilerin önderliğindeki sayısız direniş, bunun kanıtıdır. En
ağır baskı koşullarında, işkenceler
altında direndiler ve zaferler kazandılar. Sosyalizm inancını taşıyan
herkes kazanacağına inanır.
Devrimciler, dünyanın en huzurlu
ve mutlu insanlarıdır. Zor günlerinde
başlarını öne eğecek bir şeyleri yoktur. Yarına ilişkin ise, çok güçlü
inançları vardır.
Kapitalizm kültürünü taşıyanlar
asla mutlu olamaz. Kapitalizm karşısında kazanacağına inanamaz.
Yüz binlerce kamu emekçisi işten
atıldı. Hepsi karamsar, perişan ve
çaresiz. Onlarcası intihar etti. Kapitalizm insanları kendine güvensiz
bir hale getirir. Direnenler, yalnız
devrimci ideolojiyle şekillenenlerdir.
Kapitalist sistemde mutluluk, sevinç, umut gibi duygu ve düşünceler,
sömürünün yarattığı kar hırsının
kurbanı olurlar.
Kapitalist sistemin en temel özelliğidir; insanı, yaşadığı topluma,
içinde yer aldığı üretim sürecine ve

MUTLULUK
SOSYALİZMDİR
kendine YABANCILAŞTIRIR. Yabancılaşma, umutsuzluğun ve mutsuzluğun ana kaynağıdır. Sisteme,
üretime, topluma ve kendisine yabancılaşan asla mutlu, umutlu, huzurlu olamaz. Ve kapitalizm, toplumun ezici çoğunluğunu üretime,
topluma, kendine yabancılaştırmıştır.
Mutluluk da sınıfsaldır
Sömürülen işçi sınıfı, baskı altında tutulan ezilen halklar, güçsüz
ve umutsuz düşer. Çünkü kapitalizmin işçi sınıfı üzerinde yarattığı etki
karamsarlık ve yılgınlığı büyütür.
Bireyci, bencil anlayışı büyütür.
Kapitalizmde üreten işçi, kendi yeteneklerini, yaratıcılığını kullanamaz. Kendisini, yaptığı işi geliştirip
ileriye taşıyamaz. Çünkü ürettiği,
geliştirdiği ne olursa olsun patronun
çıkarınadır. Bu da halkın yararına
değil, kapitalizmin pazarına katkı
sağlar.

İki Üretim Ve Paylaşım
Sistemi Temelden
Farklıdır
Kapitalizmin üretimi daha fazla
kar üzerine kurulur. Çalışma düzenini, doymak bilmez kar hırsı belirler.
Bu şekilde çalışan işçi ne kadar
üretse de, durumunda bir değişiklik
olmadığı için, zamanla işine yabancılaşır. Çünkü çalıştığı iş, verdiği
emek, ürettiği otomobil, mobilya,
yiyecek, madeni eşyalar, kısacası,
ürettiği hiçbir ürün, onun yaşantı-

sında bir değişiklik yapmaz. Onu
daha iyi, daha sağlıklı, daha eğitimli,
daha kültürlü yapmaz. Ona daha rahat, daha zengin bir yaşam sağlamaz.
Bunun doğal sonucu olarak kapitalist üretimin her aşamasındaki
işçiler bir süre sonra bir robot gibi
işlerini yaparlar. Vidayı sıkan, makinanın kolunu çeviren, bir ambalaja bir miktar ürün koyan veya
önüne gelen ürüne sadece bir etiket
ekleyen işçiler.
Kapitalizm rekabeti öğretir ve
örgütler. İşçisi, mühendisi, ustabaşısı, ancak başkasının ayağını kaydırdığında, başkası yanlış yaptığında, kendisi "iyi" ve "başarılı"
sayılacak ve ancak o "başarı" ile
MUTLU olacaktır.
"ABD'de staj yapan Moskovalı
otomobil mühendisleri Sverdlov ve
Mairov, yaşlı bir Amerikalı, mühendisle dostluk kurmuşlardı. Sverdlov
ve Mairov Amerikalı mühendise, işçilerin çalışmalarından, Sovyet üretim yenilikçilerinden... uyguladıkları
yöntemlerden ... söz ederken mühendis hayretle şöyle dedi:
- Yok canım inanılır gibi değil.
Onların buluşlarının sırrını nasıl
öğrendiniz?
Ardından şunları ekledi:
- 40 yıl çalıştıktan sonra beni
neden hala Ford Fabrikalarında
tuttuklarını biliyor musunuz? Üretime
ilişkin birçok sırrı elimde tutuyorum.

KAPİTALİZM İÇİN TEK MUTLULUK,
DAHA FAZLA TÜKETMEKTİR.
OYSA

Mutluluk; insanların kaygılarının ortadan
kaldırılmasıdır.
Mutluluk; bunalımların kaynaklarının kurutulmasıdır.
Mutluluk; adaletsizliklerin, eşitsizliklerin son bulmasıdır.
Sosyalizm en başta işte bunları sağlar.
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- Kapitalizmde en yüce
değer, kardır.
Sosyalizmde en yüce
değer emek.
- Kapitalizmde birey
vardır. Sosyalizmde
tüm halk.
- Kapitalizm “ben”i
yüceltir. Sosyalizm
“biz”i.
- Kapitalizm, bütün
pisliklerin kaynağıdır.
Sosyalizm, değerler
yaratır.
- Kapitalizm
sömürüdür. Sosyalizm
sömürüsüz dünyadır.
- Kapitalizm
adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir.
Allah korusun bu sırları açıklayacak
olsam yerime hemen genç birini
alırlar." (Sosyalist Toplumda Yaratıcı
Yarışma, s. 74)
Kapitalizmin insana değer vermediğinin mühendis de farkındadır.
Bu yüzden 40 yıl çalıştığı fabrikada
her an işten atılma korkusuyla yaşayarak ne bilgilerini birileriyle paylaşır ne de bu bilgisini halkın kullanımına sunacak bir mantıkla hareket
eder.
Sovyetlerin büyük inşa yıllarında
ülkenin herhangi bir yerindeki yeni
buluşlar, hemen anında ülkenin her
yanına yayılır ve uygulanırdı.
İşte bu şekilde, kapitalist Almanya'nın, Amerika'nın 100-150 yılda
sağladığı gelişmeyi, Sovyetler 1020 yılda yapmayı başarmış, en geri
köylü ülkelerden biri olan Rusya,
devrimle Sovyetler Birliği'ne dönüştükten sonra, bu yılların sonunda
dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olmayı başarmıştır.

Sosyalist Üretimde

Dünya Rekorları
Kırılmasının Temeli Nedir?
Bu gelişme nasıl sağlanmıştır?
Bunun temelinde iki olgu vardır:
1- Mülkiyetin kamulaştırılması
2- Üretimin esasının değişmesi, "kar" için değil, halkın ihtiyaçları
için üretimin esas alınması.
Buna başka etkenler de eklenebilir; ancak özü budur. Sosyalist
üretimde temel amaç halkın refahı
ve mutluluğudur.
Fabrikalar bir avuç zenginin değil
bütün halkın malıdır. Çalıştıkları
fabrika kendilerinindir, işçilerindir.
Ve bundan dolayı kapitalist sistemdeki gibi işine yabancılaşmaz.
Tam tersine, üretilen her şeyin
sahibi olma duygusu ve üretilenlerin
nereye gittiğini, nasıl bölüşüldüğünü
bildiğinden dolayı, işçiler istekle
çalışır. Örneğin traktör fabrikasında
çalışan bir işçi, üretilen traktörlerin
otomotiv tekellerine ait olmayacağını,
Sovyet çiftçileri tarafından kullanılacağını, traktörün iyi olmasının tarladan elde edilecek verimi artıracağını, çiftçinin işinin kolaylaşacağını, ülke tarımının gelişeceğini bilir.
Atölyede demiri bu bilinçle döver,
fabrikada bu bilinçle üretir, tarlada
sabanı bu bilinçle sürer. Bürokraside
bu bilinçle çalışır. Yaşamının ve bütün halkın yaşantısının kendi emeğine
bağlı olduğunun bilinciyle daha
fazla para kazanmak için değil,
halkına ve ülkesine daha yararlı
olmak için çalışır.
Sosyalizmde üreten işçi halk için
ürettiğini bilerek çalışır. Çalıştığı

Kapitalizm rekabeti öğretir
ve örgütler. İşçisi,
mühendisi, ustabaşısı, ancak
başkasının ayağını
kaydırdığında, başkası
yanlış yaptığında, kendisi
"iyi" ve "başarılı" sayılacak
ve ancak o "başarı" ile
MUTLU olacaktır.

fabrikanın, atölyenin ya da benzeri
iş yerinin kendisinin olduğunu bilerek
çalışır. Orada yapılan üretimin en
temelde halka yarar sağlayacağını
bilerek çalışır.
Sosyalist üretim, planlı üretime
dayanır. Kapitalist işletmelerde çalışan işçi "performansa bağlı" olarak
çalıştığı için her zaman, yanında
çalıştığı iş arkadaşıyla zorunlu rekabet içindedir. Kapitalistler bunun
en verimli üretim sistemi olduğunu
iddia ederler. Fakat sosyalist üretim,
dünyanın birçok ülkesinde bu iddiayı defalarca kez çürütmüştür.
Sovyetler’in yeni yeni inşa edildiği
dönemlerde bile, kömür çıkarmadan
teknik makina üretimine kadar sanayinin birçok alanında dünya rekorları kırıldı.
Bu, kolektif üretimle başarıldı.
Halk için, yani KENDİLERİ İÇİN
çalışan işçiler kadın-erkek el ele vererek üretim tekniklerini geliştirdiler.
Hem verimliliklerini artırdılar, hem
de kendine değil; ama kendileri için
çalışmanın mutluluğunu yaşadılar.
Sosyalizm, üretimle insan arasındaki ilişkiyi, kapitalizmin yerinden
oynattığı ve birbirine yabancılaştırdığı ilişkiyi tekrar yerine oturttu.
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Kapitalizmde mutsuzluğun
ana kaynaklarından biri olan
"gelecek kaygısı", sosyalizmle
ortadan kaldırıldı
Sovyetler Birliği'nde işçi sınıfının
yaşam koşullarını değiştiren ilk karar, devrimden bir hafta sonra işgünü
saatinin 8 saate indirilmesi olmuştur.
İkinci büyük devrim, sağlık hizmetlerinin, ardından eğitimin ücretsiz
hale getirilmesi oldu.
SSCB'de devlet her yurttaşa ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladı
ve halkın sağlık konusundaki kay-
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gıları, çaresizlikleri, imkansızlıkları
ortadan kalktı. Kapitalizmde insanların mutsuzluğunun en büyük
kaynaklarından biri olan gelecek
kaygısı ortadan kaldırıldı.
Sağlık alanında ağırlık önleyici
sağlık hizmetlerine verildi. Doğanın
temizliğinden halk mutfaklarının hijyenine kadar halkın sağlığını ilgilendiren birçok önleyici yasa çıkarılmış ve uygulanmıştır.
Bunu eğitimin ücretsiz hale getirilmesi izledi.
Sosyalist sistemde mutluluk, emeğin, maddi ve manevi üretkenliğin
ve HALK İÇİN ESASINA DAYALI
devrimci politikanın sonucunda ortaya çıkar.
Kapitalizm, tüketim kültürü yaratır. Sistemini daha fazla, daha fazla,

daha da fazla tüketim üzerine kurar.
Halkın ihtiyaçları, mutluluğu, mutsuzluğu, kapitalizmin sorunu değildir.
KAPİTALİZM İÇİN TEK MUTLULUK, DAHA FAZLA TÜKETMEKTİR.
Sosyalizm, halkın üretim gücüne
dayanır. Üretim, sürekli gelişim ve
ilerleme içinde olmaktır. Üretim özgürleştirir. Bilimdeki her gelişme,
üretimi geliştirir; üretimdeki değişme
ve gelişmeler, halk için daha fazla
şey yapabilmeyi mümkün hale getirir, insan bilincinin gelişmesini sağlar.
Bütün bunlar mutluluğun gerçek kaynaklarına dönüşür.
Çalışmak, sosyalizmde "ücretli
kölelik"in dışına çıkar. Emekçiler
üretim için harcadıkları zaman dışında, kendilerini yeniden üretebilmek

için gerekli zamanı da ayırabilirler.
Çalışmak bir angaryaya, bir yüke
dönüşmez. Ortak paylaşım, ortak çıkarlar için çalışan emekçiler, istekle
ve coşkuyla çalışırlar. Sadece makine
kolu çevirmezler, yaratırlar. Sonu,
sınırı olmayan bir yaratma fırsatı
vardır.
Mutluluk, insanların kaygılarının
ortadan kaldırılmasıdır.
Mutluluk, bunalımların kaynaklarının kurutulmasıdır.
Mutluluk, ülkemizde ve çevremizde, adaletsizliğin, eşitsizliklerin
yok edilmesidir.
Sosyalizm en başta işte bunları
sağlar. Bu nedenle iddialı bir şekilde
diyoruz ki, tüm dünya halkları, gerçek
mutluluğu sosyalist sistemde yaşayacaklardır.
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TAYAD’lı Ailelerin Silivri Yürüyüşü’ne Polis Saldırısı
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı 14 Mart 2018’de Galatasaray
Lisesi önünden Silivri Hapishanesi’ne yapacağı yürüyüş için Galatasaray
Lisesi önünde basın açıklaması yapan TAYAD’lı Ailelere polis işkence
ile saldırarak gözaltına aldı.
Yürüyüş öncesi Galatasaray Lisesi önüne gelen TAYAD’lı Aileler
“Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz-TAYAD’lı
Aileler” yazılı pankart açarak basın açıklaması yapmak istediler.
TAYAD’lı Ailelere saldıran AKP’nin işkenceci polisleri, aileleri
işkenceyle gözaltına alarak; yürüyüşü, tek tip elbise dayatmasına
karşı direnişi, direnişin sesinin halka ulaşmasını ve sahiplenilmesini
engellemek istedi. Ancak Tayad’lılar, işkenceye, saatlerce otobüste
bekletilmelerine rağmen yürüyüş yapma ısrarından vazgeçmedi.
Yoğun işkencelere maruz kalan TAYAD’lı Mulla Zincir, beyin
travması ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar olduğu şüphesiyle
hastaneye kaldırıldı.
Ne pahasına olursa olsun, TAYAD, devrimci tutsakları, faşizmin
hücrelerinde sahipsiz bırakmıyor.
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
Emperyalistler çıkarları için tüm
dünya halklarını kendi egemenlikleri
ve tahakkümleri altına almak istiyorlar.
Onurunu, şerefini, haysiyetini,
vicdanını boş vereceksin. Hak, adalet
istemeyeceksin. Bağımsızlık kelimesini kafandan çıkaracaksın.
Faşizm düşünen insan istemiyor.
Soruların sorulmasını istemiyor.
Neden işsiz olduğunu, neden yoksul
olduğunu, neden haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşandığını düşünmeyeceksin, sorgulamayacaksın. Bütün
bunların sorumlularının kim olduğunu
ve dolayısıyla ne yapman gerektiğini
bilmeyeceksin.
Bulursan bir iş köle gibi çalış,
verirlerse bir lokma ekmek karnını
doyur, vermezlerse aç kalacaksın;
ama kesinlikle neden diye sormayacaksın.
Bu düzen insan onurunu ayaklar
altına almak istiyor. Ne mümkün;
onur diz çökmez çürümüş düzeninizin
karşısında.
İnsan onurunun çiğnendiği yerde,
insan için tek bir seçenek kalır; DİRENMEK...
Bu halkın; düzene karşı çıkan,
açlığa-yoksulluğa karşı çıkan, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı çıkan, emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm için mücadele eden
onurlu evlatları vardır.
Mücadele ettikleri için de, emperyalistler ve işbirlikçi oligarşiler
tarafından tutsak edilirler.

TUTSAKLARIMIZ ONURUMUZDUR

Faşizm kendi
çıkarılarına engel
gördüğünü hapseder, işkence
eder, mümkünse fiziki olarak yok
etmeye, bu mümkün değilse, yıldırıp
ideolojik, siyasi olarak teslim almaya
çalışır.
İşte bu nedenle, halkların öncüleri
durumundaki tutsaklar, emperyalizmle
halklar arasındaki savaşta çok önemlidirler.
Tutsaklar direnen ve savaşan tüm
halkların onuru ve gururudur. Tutsaklar bir halkın namusudur. Anadolu’da gelenektir, "hapse düşen"
her koşulda sahiplenilir, bakılır, "kör
kuyularda bir başına" bırakılmaz.
Kendileri aç kalsalar da ellerindekini son kuruşuna kadar hapistekine
yatırırlar. Yeter ki o oralarda mağdur
olmasın, aç açıkta kalmasın.
***
Biz devrimciyiz. Cepheliyiz. Halkımızın tüm olumlu geleneklerini
yaşatır, sahip çıkarız.
Bilincimiz ve yüreğimizle, dolu
dolu haykırırız; TUTSAKLARIMIZ
ONURUMUZDUR diye.
Bu ülkede tutsağı olmayan bir
siyasi hareketin, nasıl bir mücadele
verdiği tartışılır. Tutsağı olan hareketlerin ise, tutsaklarını sahiplenip sahiplenmemesi, onların devrimci kültürünün ve iktidar iddialarının önemli bir göstergesidir.
Devrimci hareketin tarihinde,
1- Hapishanelerdeki direniş ve
mücadeleler,
2- Tutsakların sahiplenilmesi,
her dönem özel bir önem taşı-

mıştır. Özgür Tutsaklar, beynimizin
hiç unutmadığı, dilimizden hiç düşürmediğimiz bir kavramdır. Ve
öyle olmak zorundadır.
Dün birlikte omuz omuza kavganın içinde iken, koparıp aldılar onları
bizden. Fakat mücadeleden koparamadılar tutsaklarımızı; onlar sadece
başka bir mücadele alanının içindeler şimdi.
Ve bizler; dışarıda, onların da görev ve sorumluluklarını omuzlayarak,
yine onlarla birlikte devam ederiz
mücadelemize.
Hasta tutsaklarımıza can bedeli
sahip çıkarız. Güler Zere ve mücadelemizle tahliye ettirdiğimiz tüm
özgür tutsaklarımız, bu sahiplenmenin
en açık kanıtlarıdırlar.
Onları düşmanın "insafına" bırakmayız. Bedeli ne olursa olsun çekip alırız hapishanelerden. Hiçbir
hasta tutsağımızı bırakmadık onların
elinde.
Tutsaklarımızın haklarının gasp
edilmesine karşı, sürgün sevklere
karşı, hücrelerdeki operasyon ve işkencelere karşı, onlar içeride biz dışarıda direniriz. İdeolojimiz birdir
bizim; yüreklerimiz bir atar. Stratejik
taktik hedeflerimiz birdir.
Onlara yapılan en küçük bir saldırı,
BİZEDİR.
Gücümüz ölçüsünde, gerektiğinde
onun da üstüne çıkarak, bu saldırılara
cevap veririz.
Tarihimiz bunun yüzlerce örneği
ile doludur. Onlar ölüm oruçlarına
yattığında, dışarıda biz de yatarız...
Onlar kendilerini feda ederken
biz de dışarıda onların sesine ses,
öfkelerine öfke oluruz.
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DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM, ZENGİNLEŞTİRELİM!
 Faşizme karşı mücadelede tutsak vermeyenlerin devrimciliği, sosyalistliği tartışmalıdır.
 Tutsaklarımızı her koşulda, hatta yeni tutsaklıklar, ölümler pahasına sahiplenmenin
onuru bizimdir.
 Tutsaklık, kavgamızın içinde sadece bir mevzi değişikliğidir.
 Tutsaklarımız dünümüz, geleceğimizdir.

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!

19

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

Biz de tutsaklarımızdan alırız cesaretimizi, direngenliğimizi. Birbirimizden aldığımız güvenle dikiliyoruz karşınıza.
***
Tutsaklarına sahip çıkmayan bir
örgüt, ne kadar şaşaalı programları
olursa olsun, fiziksel gücü ne kadar
büyük olursa olsun halkın güvenini,
kendi insanlarının güvenini kazanamaz.
Bir örgüt dışarısı ve içerisiyle,
legali illegaliyle, dağı ve şehiriyle,
kadroları ve taraftarlarıyla bir bütündür. Dün birlikte mücadele ettiği
insanları, tutsak düşünce sahiplenmemek, devrimci değerler ve sosyalist
ideoloji açısından kabul edilemez.
Biz tutsaklarımızı her koşulda,
hatta yeni tutsaklıklar, ölümler pahasına sahiplenmenin onurunu taşıyoruz.
Bugün de tutsaklarımız hem yeni
bir Tek Tip Elbise saldırısı altındalar,
hem de başka hapishanelere sevk
adı altında işkenceli sürgünler yaşamakta, kolları bacakları kırılmakta,
tecrit altında tutulmaktadırlar.
Söylenen açıktır: “Ya teslim olacaksınız boyun eğeceksiniz ya da

İstanbul‐Esenyurt: Leylalar
Sılalarız Biz, Gülsümanlar
Nuriyeleriz Biz! Direniyoruz
Sabo’nun Kızları!
Halk Cepheliler Esenyurt’ta 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü için
anma programı düzenlendi. İlk olarak
devrim mücadelesinde yitirilen kadın
şehitler nezdinde tüm devrim şehitleri
adına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Halk Cepheli Kadınlar adına söz
alınarak; hayatı ilmek ilmek emekleriyle ören emekçi kadınlarımızı; özgürlükleri, bağımsızlıkları için, adalet
talepleri için direnerek savaşan Sabo’nun kızlarını selamlayarak giriş
yaptı. Faşizmin OHAL ablukasını yerle
bir eden Yüksel Direnişi’nin emekçi
kadınları ile dağların Leylalarının, Sabo’nun kızlarının nasıl umudun teslim
olmazlığını kuşandıklarının anlatıldığı
konuşmada, Dev-Genç’li Sıla ile dağ-
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her gün işkenceye, tecrite, hak gasplarına maruz kalacaksınız” diyorlar.
Tutsaklarımızın ise, cevabı hiç
değişmiyor: DİRENİŞ!
Hiçbir baskıya, dayatmaya boyun
eğmiyorlar. İşte bu an, bu günler,
"tutsaklarımız onurumuzdur" sözünü
en yüksek sesle haykırmanın, bu sözün pratiğini yerine getirmenin zamanıdır.
Devrimciler olarak; halk olarak,
tutsaklarımızla aynı ağızdan haykırmak zamanıdır:
Ne yapsan nafile zulüm!
İşkence de yapsanız, tutsak da
etseniz, Cepheliler ve halk, sizin zulmünüz karşısında boyun eğmeyecek.
Bedenlerimizi tutsak etseniz de, düşüncelerimizi teslim alamazsınız.
Tutsaklarımızın arkasında koca bir
halk vardır. Aileleri, yoldaşları var
yanlarında.
OHAL koşullarında da tutsaklarımızı yalnız bırakmadık. Faşist
AKP'nin tutuklama terörüyle yüzü
aşkın Cepheli eklendi tutsaklarımıza; direnme savaşımız içeride ve dışarıda devam etti. TAYAD'lılar "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" diye
lara umudu taşıyan Komutan Leyla,
Hünkar, Naciye, Aysun. devrimci tutsak
kadın avukatlar, türküleriyle faşizmin
karanlığını tutuşturan devrimci sanatın
kadın şahanları. Emeğinin hakkını savunduğu için tutsak düşen Nazife öğretmen, Sabo’nun kızı olma sorumluluğuyla zalimlerden hesap sormasını
bilen Dev-Genç’li kadınlar. Özgür
Tutsaklarımızın direnişlerinin sesi soluğu olan TAYAD’lı analarımız, Eliflerimiz, Bernalarımız, Çiğdemlerimiz,
Dileklerimiz, Günaylarımız selamlanarak “Şan olsun 8 Mart’ı yaratanlara!”
denildi.
Ardından ilkel-komünal toplumdan
günümüze dek kadın mücadelesinin
tarihsel olarak nasıl gelişme gösterdiğinin, kadın direnişlerinin anlatıldığı
sinevizyon izlendi.
Özgür tutsak Deniz Şah’ın Tavır
Dergisi’nde yayınlanan “Kavganın Kiraz Çiçekleri” yazısı ve kiraz çiçeğimiz
Sıla’nın “Doğuyor halkımın Şafağı”

yine çıktılar meydanlara; "Tek Tip
Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz"
sloganı onların dilinden ilan edildi
tüm dünyaya. Tutsaklara kartlar yollandı, pankartlar asıldı, yürüyüşler
yapıldı. Hapishanelerin keyfi uygulamalarına karşı tutsaklarımız için
direndik, hasta tutsaklarımız için direndik.
TUTSAKLAR ONURUMUZDUR; ne yaparsanız yapın; her yerde
tutsak yakınlarını ve yoldaşlarını göreceksiniz karşınızda.
TUTSAKLAR ONURUMUZDUR; onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.
TUTSAKLAR ONURUMUZDUR; Emperyalizme, faşizme karşı
olan herkesi, bu sloganı birlikte haykırmaya, tutsaklarımızı her koşulda
ve her yerde sahiplenmeye çağırıyoruz.
Yaşamak onurlu;
Yaşamak insanca;
Yaşamak başı dik alnı açık;
Yaşamak asi;
Yaşamak direngen;
Yaşamak zulmü yenerek…
şiirinin okunduğu sırada, etkinliğe katılan halkımıza kiraz çiçeği kolonyası
ikram edilerek, “Yaşıyor Sabo’nun
Kızları! Umutla aldığımız her solukta,
aramızda, yanı başımızda!” denildi.
Müzik dinletisi ile devam eden etkinlikte türkülerimiz, marşlarımız tüm
kadın şahanlarımız, kadın şehitlerimiz
için söylendi.
Dinleti sonrası; özgür tutsaklara
kart kampanyası dahilinde, gelen davetlilere kartlar dağıtılarak “Özgür
tutsaklarımızı yalnız bırakmayalım,
kart yazalım, tecriti kıralım!” çağrısı
yapıldı.
Son olarak 12 Mart Gazi Katliamı
anmasına ve 14 Mart’ta TAYAD’lıların
faşizmin saldırıları ve Tek Tip Elbise
dayatmasını protesto etmek için Galatasaray Lisesi’nden Silivri Hapishanesi’ne yapacakları yürüyüşe çağrı
yapılarak 27 kişinin katıldığı anma
sona erdirildi.

GERÇEKLERİ 80 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ!

Halkın
Hukuk
Bürosu

3 Milyonu Tutuklayarak Bitiremezsiniz

BERKİN ELVAN KORKUNUZ OLMAYA
DEVAM EDECEK!

Berkin Elvan gözlerini sonsuzluğa
yumarken tarih 11 Mart 2014’ü gösteriyordu. 12 Mart 2014 tarihinde
milyonlar onu son yolculuğuna uğurlamaya gelmişti. 269 günün özetiydi
12 Mart 2014. Direnişin, öfkenin,
hüznün, hesap sorma isteğinin günüydü.
Ve iktidarın unutamayacağı bir
gün oldu. Korkularına korkular ekleyen bir gündü 12 Mart. Milyonların
dayanışması ve birlikteliği halkta
umut, coşku ve direniş azmi yaratırken iktidarda ise korku yaratır.
İktidar yönetemediği milyonlardan
korkar. Yozlaştıramadığı, yalanlarla
uyuşturamadığı milyonlardan korkar.
O milyonlar iktidarın sonu olacaktır
bilir. Bu nedenle milyonlar nezdinde
Berkin’e saldırıp durdu. Berkin’i
alana taşıyanlara, Berkin’in sesi olanlara, ailesine, avukatlarına, sevenlerine saldırıp durdu. Aradan 4 yıl
geçmesine rağmen saldırıları bitmiyor, intikam alma operasyonları sona
ermiyor. Berkin ile ilgili ne zaman
bir şey olsa, onun katilinin cezalandırılmadığı ve korunduğu haberleri
çıksa, mahkemesini sahiplenenler
artsa iktidar karşı saldırıya başlıyor.

4 Yıl Sonra Berkin’in
Cenazesi Bahanesi İle
Yapılan Operasyon
Yaklaşık iki ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir gece yarısı onlarca kişinin evine operasyon yaptı.
Gözaltına alınanlar arasında hasta
ve yaşlılar da vardı. Günlerce gözaltında tutuldular. Görüntüler tespit
edilmişti, bir gün bile gözaltında tutulmalarına gerek yokken gözaltında
tutuldular. Gerekçe Berkin Elvan cenazesine katılmaktı. Gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı. Bu dosya
kapsamında 39 kişi hakkında soruşturma açılmış olduğu ortaya çıktı.
Milyonlar arasında 39 kişiyi seçebilmişler. Ulaşamadıkları 6 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
Sözüm ona, bu kişiler hakkındaki

tespitler yeni yapılmış, olay
anına ilişkin görüntüler yeni
incelenmiş. Yapılan incelemede bu kişilerin toplantı
ve gösteri yürüyüşüne aykırı
davrandıkları, yolu kapattıkları, araçlara zarar verdikleri iddia edilmektedir.
Bu iddialar dört yıl sonra
ciddi bulunmuş ki evlere
operasyonlar yapıldı. Neden
kişilerin tebligat ile çağrılmadıkları, neden dört yıl beklendiği,
dört yıldan sonra evlerine operasyon
yapıldığının açıklaması yok tabi ki…
Ellerinde delil var mı, olduğunu hiç
sanmıyoruz. Ciddi deliller olsaydı,
bu kadar süre beklemeyecekleri aşikardır.
Ve ellerindeki delil ne olabilir
ki? Delil yerine intikam duygusu
var, mümkün olsa 3 milyon kişiyi
cezalandıracaklar, gözaltına alıp tutuklayacaklar. AKP iktidarının kendisine muhalif gördüğü kişilere karşı
mücadele anlayışı budur. Kamu alanında çalışıyorsa açığa al, sosyal
medya paylaşımlarını takip et, korkutmak için gözaltına al ve talimatlarla tutuklama kararları çıkart…
Berkin’in cenazesine ait görüntülerin birçoğu internet sosyal medya
içerisinde mevcuttur. Orada delil adına görülebilecek tek şey Berkin’in
sahiplenilişi, 3 milyon insanın sağlıklı
ve güvenli bir biçimde hareket etmeleri için yapılan düzenlemeler,
adaletsizliğe karşı duyulan öfke,
katillerin tutuklanması ve cezalandırılması konusunda halkın talepleridir. Tayyip Erdoğan’ın o görüntüleri
izlemeye cesaret bile ettiğini düşünmüyoruz… Bütün il ve ilçe örgütlerini, gençlik kollarını aylar öncesinden
seferber ederek, özel araçlar tutarak,
birçoğuna para ödeyerek, yemek dağıtarak biraraya getiremediği milyonlar bir gün içerisinde, İstanbul’da
toplanabilmişti. O kitlenin oraya toplanmasını sağlayan bir irade vardı.
269 gün boyunca sayısız kez adalet

isteyen, onlarca eylem örgütleyen,
dünyanın her tarafına yayılan adalet
talebinin karşılık bulması idi 12 Mart
2014. Böyle saldırılarla milyonların
biraraya gelişini engelleyebilir mi
Tayyip Erdoğan?
Bütün saldırılar, karalamalar, Berkin’i terörist gösterme çabası, ailenin
hedef gösterilmesi, polise yönelik
yapılan güzellemeler, Berkin Elvan’ı
gündemden düşürmedi, halkın sahiplenmesini azaltmadı, adalet isteğinden vazgeçirmedi.
Tek bir noktaya kilitlenmiş, hesap
sorma kararlılığı ile yürüyen bir kitleyi hiçbir silah durduramaz. Biliyorlar, bu nedenle tekrar etmesin
diye daha ileri gördükleri kişileri ya
da hala aynı cesaret ve umudu taşıyan,
halkın içinde olan, halka moral veren
kişilere saldırmaya devam ediyor.
Halka moral verenler, halkın direngen yanlarını canlı tutanlar
AKP’nin her zaman hedefindedir.
AKP halkı yozlaştırırken, umutsuzlaştırıp, dilencileştirirken devrimciler
halkın umudu oluyor.
Bu nedenle saldırı altındadırlar.
Üstünden yıllar geçmesine rağmen
vazgeçmiyorlar. Ne sahiplenmeyi
engelleyebildiler, ne de devrimcilerin
vazgeçmelerini sağlayabildiler. Tarihin yasası direnenlerden yana işler.
Direnişin bir yanını kapatsanız kendine akacak bir yan bulur. Bu binlerce
kez ispatlanmıştır. Saldırılar ancak
geçici bir nefes borusu olabilir. Kalıcı
bir çözüm bulamazsınız. Kesin olan
halkın kazanacak oluşudur…
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15 günde 4, 1 yılda 40 hasta tutsak yaşamını yitirdi

HAPİSHANELERDE HASTA TUTSAKLARIN ÖLÜMÜ
KATLİAMA DÖNÜŞTÜ
Tayad’lı Aileler
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TAYAD’lı Aileler 5 Mart’ta BAZI
tutsak aileleri ile hapishanede yaşanan
hak ihlalleri ve Tek Tip Elbise uygulamaları üzerine konuştu.
İzmir Şakran Hapishanesi’nde Özgür Tutsak Mehmet Ali Aslan’ın ailesi
ile röportaj yapıldı.
Baba Ahmet Aslan yapılan röportajda şunları söyledi; “oğlumun tutsak
edilme nedeni düşünceleridir. Düşüncelerini özgürce açıklamaya çalışması ve vatan sevgisinden kaynaklıdır. Oğluma mahkeme keyfi bir şekilde 10 yıl 8 ay hüküm verdi. Bu
hükmü tamamen adalet dışıdır, haksızlıktır. Oğlum tamamen suçsuzdur.
Devletin her türlü baskısına karşı
oğlumu savunacağım. Çünkü oğlum
düşüncelerinden dolayı şuan hapishanededir. Elimizden geldiğince oğlumun görüşlerine gidiyoruz. Şakran’da iki ayda bir açık görüş yapılıyor. Şubat’tan önceki görüşe ben
gitmiştim. Şubat görüşüne çocuklarım
gittiler. Nisan ayı görüşüne de ben
gideceğim. Ben görüşe gittiğimde oğlum bana, gardiyanların keyfi davrandıklarını görüşe geliş-gidiş esnasında gardiyanların ona saldırdığını
ve işkence yaptıklarını, bundan dolayı
da kendisine görüş ve telefon cezası
verileceği tehdidinde bulunduklarını
söyledi.
İzmir Şakran’da havalandırmaların çift telle örülü olduğunu, bu
şekilde oğlumun ve diğer arkadaşlarının gökyüzünü bile göremediklerini
anlattı.”
Baba Ahmet Aslan, hapishanelerde
özgür tutsakların zaten bir buçuk yılı
aşkındır direndiklerini, bu direnişleri
Tek Tip Elbisenin gündeme gelmesi
ile daha da bir artış gösterdiğini söyledi.
“ Doğal olarak içerde saldırılar ne
kadar yoğunsa buna paralel olarak
direnişler de yoğunlaşır. Tutsak ailesi
olarak kesinlikle tek tipe karşıyız.
Bazı özgür tutsak ailelerimizin polisin
tehdit ve şiddetinden kaynaklı kork-

tuklarını ama biz biliyoruz ki korkmak
hiçbir sorunumuzu çözmez. Bu yüzden her koşulda evlatlarımızın yanında olacağız” dedi.
Anne Meryem Aslan; oğlunun suçsuz yere hapishanede olduğunu, bundan dolayı çok üzüldüğünü ve ciddi
sağlık problemlerinin olduğunu söyledi.
Oğluna bir an önce kavuşmak istediğini
belirtti.
Mehmet Ali Aslan’ın kardeşi Özlem
Aslan ise; “Bizler de tutsak aileleri
olarak aramızdaki dayanışmayı arttırmamız. gerekiyor. Kamuoyu oluşturmak, ses getirebilmek için ortak
bir çalışmayla sesimizi duyurmaya
çalışmalıyız. Tutsak ailesi olarak tek
tip elbiseye kesinlikle karşıyız. Çünkü
tek tip elbise uygulaması insanın kişiliğine, onuruna saldırıdır. Bu uygulamayla ile ilgili yapılan açıklamalarda Guantanamo hapishanesindeki tutsaklara yapılan saldırılar
örnek gösterildi. Yani bize ölümü
değil sıtmayı kabul ettirmek istiyorlar.
Bu şekilde açıklamalarında sanki bizim tutsaklarımıza yapılanlar bir saldırı değil de bir lütufmuş gibi empoze
edilmek istenmiştir. Ama ne içerdeki
tutsaklar, ne de dışarıda biz aileler
bu oyuna gelmiyoruz. Biz biliyoruz
ki bu uygulamalar, bu saldırılar insana, insanlığa, insan onuruna aykırıdır. Bu uygulamaları asla kabul
etmiyoruz. Kaygılarımız 19 Aralık
katliamının bir daha yaşanmamasıdır.
Eğer kamuoyu oluşturamazsak 19
Aralık katliamından daha kötü katliamları yaşatacaklarını biliyoruz.
İçerdeki tutsaklarımızın direnişine
biz de dışarıdan direnerek destek olacağız. Gerekirse gece gündüz hapishanelerin kapılarında yatıp kalkacağız.
Abimin ziyaretine giderken ve dönerken öfkemiz çok büyüyor. Abim
ile evdeki paylaşımlarımız aklımıza
geldiğinde öfkemiz dağlar kadar büyüyor. Örneğin abime içerdeki di-

renişlerinden (kapı dövme, oturma
eylemleri, slogan ve benzeri) durumlardan kaynaklı yıllara varan
cezalar veriliyor. Aylarca kesintisiz
görüş ve iletişim cezaları verilebilir
demişti. O zaman kendi kendime düşündüm ben abimden aylarca haber
alamayacak mıyım? Bu nasıl uygulamadır ki. O zaman kendi kendime
dedim ki biz artık ağlayıp sızlanmayı
bırakacağız. Öfkemiz bizi daha da
güçlü kılıyor. Abimden ve diğer tutsak
arkadaşlardan haber alabilmek için
gerekirse gece gündüz hapishanelerin
kapılarında yatıp kalkacağız.
Tutsaklara yaşatılan bu zulümlerden dolayı çok öfkeliyiz. Bu saldırıları yaşayan hasta tutsaklar da var.
Şu an abimle beraber kalan adını
şimdi hatırlayamadığım hasta tutsak
var. Kanser hastası. Görüşlerde onu
görüyorum. Onun tedavisi de engelleniyor. Bunu da insanın aklı almıyor.
Kanser hastası ve her türlü hakkı
engellendiği gibi tedavi hakkı da engelleniyor. Guantanamo Hapishanesi’ni gösteriyorlar ama kanser hastalarının mutlaka hapishanede değil
de dışarıda tedavi edilmesi gerektiğini
düşünmüyorlar galiba!
Sonuç olarak daha değinmediğimiz birçok hak ihlali ve saldırılar
var. Ama özcesi biz aileler olarak
her türlü saldırılara karşı içerdeki
tutsaklarımızın direnişine biz de dışarıdan direnerek destek olacağız.
Onlara, düşüncelerine her koşulda
sahip çıkacağız. Onlar bizim canımız,
kanımız. Annelerimiz çocuklarını hapishanede işkencecilerin katletmesi
için doğurmadı. Onları katlettirmeyeceğiz!” diye bitirdi anlatımını.
TAYAD’lı aileler olarak, tutsak aileleri olarak bilincimizi berraklaştıran
onlarca katliam saldırısı yaşadık. Yenilerine izin vermeyecek kadar cenaze
kaldırdık. Acılarımız bilincimizdir.
Evlatlarımıza her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz.
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TACİZ VE TECAVÜZE KARŞI

CEPHE VAR
Türkiye hapishanelerindeki tutuklu
ve hükümlülerin 18.500'ü, "cinsel
suçlardan" dolayı yatıyor. Bu Türkiye
tarihinde bu tür suçların ulaştığı en
üst sınırdır ve daha önemlisi, yozlaşmanın en vahim sonuçlarından
biri olan bu suçlar, bu üst sınırda da
durmayacaktır.
Cinsel saldırıların, suçların, taciz
ve tecavüz olaylarının katlamalı bir
şekilde tırmandığı, tüm istatistiklerin,
rakamların gösterdiği bir gerçektir.
Sorun elbette sadece ülkemize
özgü de değil. Emperyalist-kapitalist
kültür ve gerici kültür, her yerde
bu sonucu yaratıyor.
AKP iktidarıyla birlikte, bu tür
suçlar, taciz tecavüz olayları alabildiğine artmıştır. Bu rakamların yeterince yansıtmadığı yanlardan biri de,
aile içi taciz tecavüz olaylarıdır.
İstatistiki rakamlara bunlar da eklendiğinde, sorunun büyüklüğü çok daha

net görülecektir.
Ülkemizi bu hale kim getirdi?
Bu hale getirenler bellidir. Bu
yozlaşmanın iki temel kaynağı var:
- Feodal gerici kültür
- Kapitalizmin yoz kültürü.
Bu iki kültür, bu sapıklıkları doğuruyor ve besliyor.
Emperyalizmin ve faşizmin bilinçli
olarak sürdürdükleri YOZLAŞTIRMA
politikaları da, işte bu iki kaynak üzerinde uygulanıyor.
Kapitalizm, cinselliği hayatın her
alanına yaymıştır. Basından, reklamlardan, modadan sinemaya, müziğe
kadar her yerde... çok çeşitli biçimlere
bürünmüş bir cinsellik vardır karşımızda.
Kapitalizm öyle bir yozlaşma ve
çürüme içindedir ki, son yıllarda din
kurumlarından devlet başkanlarına
kadar her düzeyde taciz, tecavüzü
meşrulaştıran açıklamalar yapılıyor.

Mahkemelerin verdikleri tecavüzcüleri aklayan, suçu hafifleten kararlar
bile tek başına bunun göstergesidir.
İtalya başbakanı Berluscuni'nin tecavüzü savunan açıklamalarından, ülkemizde İslamcılar’ın Hüseyin Üzmez
adlı sapığı sahiplenmelerinden, Ensar
olayında, çocuklara tecavüz edilmesini devletin savunmasına kadar birçok olayda tacizlerin, tecavüzlerin
meşrulaştırılmasıyla karşı karşıyayız.
Bütün bunlar, var olan yozlaşmayı,
sapkınlığı derinleştiriyor.
Dolayısıyla, sorunun düzen güçleri
ve kurumları tarafından çözülmesi
mümkün değildir.
Taciz ve tecavüze uğrayanlar, aynı
sorunu aile içinde yaşayanlar, genç
kızlarımız, çocuklarımız, tam bir
çaresizlik ve çözümsüzlük içindedirler. Düzenin hiçbir kurumundan
bir çözüm beklenmediği için, sorunlar
büyük ölçüde örtbas ediliyor. Gençler,
çocuklar, sığınacakları bir liman
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Pratiğimiz: ÇARESİZLERİN ÇARESİ CEPHE
*TACİZ VE TECAVÜZÜN KAYNAĞI BU
DÜZENDİR
İNSANLARIN YOZLAŞTIRILMASININ,
DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNİN
SONUCUDUR
SORUMLUSU EMPERYALİSTLER VE
ONLARIN UŞAĞI AKP İKTİDARIDIR
TACİZ VE TECAVÜZ
HALKIMIZA YÖNELTİLEN
YOZLAŞTIRMA SALDIRISININ BİR
BOYUTUDUR
BU ALÇAKLIĞA KARŞI BİRLEŞELİM,
ÖRGÜTLENELİM!
* TACİZ TECAVÜZ SALDIRISI

KARŞISINDA CEPHE'YE ULAŞIN

* TACİZ TECAVÜZ HALKA KARŞI
İŞLENEN SUÇLAR KAPSAMINDADIR
CEZASI VARDIR
CEPHELİLERE HABER VERİN

* TACİZ TECAVÜZE KARŞI KADIN
MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM
KADINLARA, ÇOCUKLARA YÖNELİK
TACİZ TECAVÜZ SUÇTUR
CEPHELİLERE HABER VERİN

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!

23

olmadığı için susuyorlar.
İşte bu koşullarda, Cephelilerin
soruna müdahaleleri zorunlu ve kaçınılmazdır.
En başta örgütlü olduğumuz
mahallelerimizde tacizi ve tecavüzü
önleyecek yöntemler ve örgütlenmeler
geliştirmeliyiz.
Mahallesinde, işyerinde, okulunda

veya kendi evinde, tacize tecavüze
uğrayan tüm gençlerimiz ve çocuklarımız için başvuracakları tek yer,
devrimcilerdir. Cephe'dir.
Bunu tüm halkımıza duyurmalıyız.
En temel nokta;

KADINLARIMIZ, KIZLARIMIZ
ÇARESİZ DEĞİLİZ
HALKIZ ÖRGÜTLÜYÜZ GÜÇLÜYÜZ!



TACİZE-TECAVÜZE-İSTİSMARA İZİN
VERMEYELİM!
KADIN MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!



TACİZ TECAVÜZÜ ÖZENDİREN
AKP'NİN GERİCİ FAŞİST DÜZENİDİR
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TACİZ TECAVÜZ ALÇAKLIĞINA
MARUZ KALAN KADIN VE
ÇOCUKLARIMIZ
KENDİLERİNİ YALNIZ VE SAHİPSİZ
HİSSSETMESİNLER
CEPHE VAR
CEPHELİLERE HABER VERİN
CEPHELİLER SUÇLULARDAN HESAP
SORACAKTIR



TACİZİ-TECAVÜZÜ-İSTİSMARI
BESLEYEN FAŞİST DÜZENDİR!
BU DÜZENE KARŞI SAVAŞALIM!



TACİZİ TECAVÜZÜ ÖZENDİREN
AKP'NİN GERİCİ FAŞİST DÜZENİDİR



Çocuklarımız, Genç Kızlarımız
Aile İçi Taciz ve Tecavüzle
BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA
DEĞİLSİNİZ!
SESSİZ KALMAYIN, BOYUN EĞMEYİN.
CEPHELİLERE BİLDİRİN.
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ELLERİNİ UZATTIKLARINDA,
DEVRİMİN ONLARIN ELİNİ
TUTACAĞINI,
KENDİLERİNİ ÇARESİZ HİS-

çocuklarımıza, genç kızlarımıza
ulaşıp, onlara taciz ve tecavüzle BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA



OLMADIKLARINI,

SETMEMELERİ GEREKTİĞİNİ
anlatabilmemizdir.

Kalan Çocuklarımız, Gençlerimiz!
ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ!
CEPHE VAR.
CEPHE'YE GELİN, O CEHENNEMDEN
KURTULUN!



TACİZ TECAVÜZ HALKA KARŞI
İŞLENEN SUÇLAR KAPSAMINDADIR
CEPHELİLERE HABER VERİN



TECAVÜZCÜLERİ-TACİZCİLERİ
CEZALANDIRACAĞIZ!



ÇOCUKLARIMIZI TACİZ ETMEYE
KALKANLARI MAHALLELERİMİZDE
BARINDIRMAYACAĞIZ!



FAŞİST DÜZEN YOZLAŞTIRIYORÇÜRÜTÜYOR-KATLEDİYOR!
DEVRİMCİLER ARINDIRIYORYAŞATIYOR!

Genç kızlarımız,
kadınlarımız, çocuklarımız!
Tacize, tecavüze boyun
eğmeyin; DEVRİMCİLERE
BAŞVURUN...
Sığınacağınız tek yer, halkın
örgütlülükleridir, devrimci
örgütlülüklerdir.
Tacize, tecavüze sadece
böyle son verebilirsiniz...

Aile İçi Taciz ve Tecavüze Maruz
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DEVLETİN YOZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA KARŞI

HALK MECLİSİNİN DE
POLİTİKLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
VARDIR…
Fuhuş, uyuşturucu, kumar, hırsızlık, çeteleşme, taciz, tecavüz...
yozlaşmanın her türü; halkın ahlaki
ve meşru bulmadığı davranış ve alışkanlıklar mantar gibi yayılıyor mahallelerimize. Bunlar halkın ahlaki
ve meşru bulmadığı, şikayet ettiği,
zarar gördüğü davranışlardır… Halkı
yozlaştıran özelliklerdir. Buna rağmen
neden mantar gibi yayılıyor? Daha
doğru bir soru ile kendine kendine
mi yayılıyor, yaygınlaştırılıyor mu?
Doğru cevap, bilinçli bir politika
ile yaygınlaştırılıyor olmasıdır. Kim
yaygınlaştırıyor? Bundan kimin çıkarı
var? Halkın üretken, bilinçli, canlı,
kavgacı, sahiplenici, paylaşımcı olmasında kimin çıkarı yoksa onlar
yaygınlaştırıyor. Halkın yoz, yozlaşmış hali kimin işine gelir? Halkın
apolitik hali kimin işine gelir? Siyasi
iktidarın tabi ki. Devleti yönetenler
şöyle düşünürler “en büyük gücümüz
‘yozlaşma’, ne kadar ‘yoz’ olurlarsa
o kadar boyun eğerler, o kadar sorgulamazlar, o kadar sürüleşirler.”

Yozlaşmaya Karşı
Mücadele Etmek
Halkı Politikleştirmektir

Meclisler

Apolitik bir halk kendi sorununun

çözümüne inanmaz, çözmek için
emek vermez, her şeyin kendiliğinden
oluşmasını ya da başkaları tarafından
çözülmesini bekler. Ve sorunlar çözülmezse orada umutsuzluk, çaresizlik, yılgınlık oluşmaya başlar.

Halk Meclisi Sorunları
Çözmelidir.
Sorunları Çözmek İçin,
Halka Gitmeliyiz
Halkın yozlaşmasına neden olan
sorunlar her ne ise onları çözmenin
tek yolu, sorunları halkla birlikte tartışmak ve onlarla birlikte çözüm bulmaktır. Uyuşturucu sorunu mu yaygın
mahallemizde, uyuşturucu ile ilgili
olabildiğince çok sayıda toplantı, panel, söyleşi, ev ziyareti yapmalıyız.
Kahvelerde, sokakta, evlerde nerede
yapabiliyorsak orada halkla, sorunu
yaşayanlarla biraraya gelmeliyiz. İlk
toplantılarımızı sorunu anlama, tanıma, tanıtma, çözümleme üzerine
yapabiliriz. Bir sorunu ne kadar derinlemesine anlar ve anlatırsak o
kadar iyi çözümler bulabiliriz. Hani
derler ya sorunu anlamak çözümünün
yarısıdır diye. Uyuşturucu sorunu
neden ve nasıl yaygınlaşmaktadır.
İlk nedene gitmek, sorunun kaynağını
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bulmak doğru bir yolda ilerlememiz
için önemlidir...
Diyelim ki, bir sokakta çalışma
yapacağız. O sokakta bundan zarar
gören kaç kişi var, uyuşturucu kullanıcısı var mı? Araştıracağız. Gençlere soracağız, ailelere gideceğiz.
Elimizdeki bilgilere göre taramalar
yapacağız. Kaç kişi varsa onlara
ulaşmak hedefimiz olmalı… Onlara
ulaşmak için on ayrı toplantı yapmamız gerekiyorsa on ayrı toplantı
yapmalıyız… Gerekirse her apartmanda ayrı ayrı toplantılar yapmalıyız… Ev kadınları ile, gençlerle ayrı
ayrı toplantılar yapabiliriz.
Toplantılarımızı yeni insanlarla
yapmalıyız, toplantılarımızı sorunun
muhatapları ya da sonuçlarını yaşayanlarla yapmalıyız… Kumar, hırsızlık, fuhuş vs. her ne sorun varsa.
Her sorun için ayrı ayrı toplantılar
yapabiliriz. Halka giderek onlara sorunların çözülebileceğini ve ancak
bizim çözebileceğimizi göstermeliyiz.
Halk Meclisi halkın sorunlarından
rahatsız olduğu için en yakın çevre
ile sorunları çözmeye, her işin içinde
olmaya çalışıyorlar… Toplantı yapmaktan çok işlerin yapılmasına ağırlık
verebiliyor.
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Atasözü:
Eğriyi
dövmeyince,
doğru bulunmaz.
Yaşamda yanlışlardan
ders alarak, yanlışlara
karşı savaşarak, bu
tecrübelerin ışığında
öğrenilerek doğru
bulunur.
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Halka düşman, baskıya dayalı,
ahlaksız, çürüyen bir sistemde yaşıyoruz. Sistem sorunları üretiyor, üretmeye devam edecek… Halkın gücünü
büyütmek, düzenin politikalarını bozmak için halkı sorunlara katmak zorundayız. Halka sorunların kaynağını
göstermek zorundayız. Öyle yapmazsak halk hep birilerinden çözüm
bekleyecektir. Halk meclisinin asıl
misyonu buradadır. Halkın sorunlarının çözümü halkın ellerindedir. En
büyük güç halkın kendisindedir. Yeter
ki bunu gösterebilelim.
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Toplantıların yapılmasını sağlamak
ve halkı toplantılara katmak konusunda yöntemler bulmalıyız. Toplantı
yapmak için özel yerler aramamıza
gerek yoktur. Çay ocaklarında, evlerde, sokakta, apartmanların önünde
toplantılarımızı yapabiliriz. Toplantılarımızın saatlerce sürmesi de gerekmiyor. Birbirini takip eden bir saatlik toplantılar yapabiliriz. Her toplantı için belli başlı başlıklarımız
olursa birbirini takip eden toplantılar
yapabiliriz. Haftada bir toplantı yapmak yerine her iki günde bir, bir saatlik toplantılar yapabiliriz. Az ya
da çok kişi olmamız da önemli değildir. Kaç kişi katabilirsek bir adım
daha atmış olacağız... Gerekirse bir
kişiyi katabilmek için bile toplantı
yapmalıyız... Çok kişiyi toplantıya
katamıyorsak, her gün iki kişi ile
toplantımızı yaparsak bir haftada 10
kişi ile toplantı yapmış olacağız…
Yeterince insana ulaşamıyorsak bir
toplantı konusu yeni insanlara ulaşmak olmalıdır.
SONUÇ OLARAK:
Uyuşturucu, kumar, fuhuş... Bu
sorunun çözümü bizde. Halk meclisindedir. Bunu halka göstermeli, sorunu yaşayan aileleri sarıp sarmalamalıyız... Hiçbir sorunda yalnız değiliz, her sorun hepimizin sorunudur.
Bunu halka göstermeliyiz.
Halkımız ne yapacaklarını bilemez
durumdan çıkmalı, neyi nasıl yapacaklarını bilir hale getirebilmeliyiz.
Halkla sürekli, canlı bir bağımız
olmalı.
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Halk meclisleri halkın beklentileri, sorunları, talepleri
için biraraya gelerek dayanışma ve ortak ruhla hareket
etmeye çalışanların oluşturduğu bir yapılanmadır.
Meclis aynı zamanda birlikte iş yapma kültürüdür,
kolektivizmin, dayanışmanın, birlikte davranmanın
geliştirildiği örgütlenmelerdir.

Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten...
İnsan, hoş karşılanmayan alışkanlıklara küçük gördüğü şeylerle başlar. Hırsızın büyüğü küçüğü olmaz;
bir ekmek çalan da hırsızdır. Nitekim kadının namusunu
satmış sayılması için bir öpücük vermiş olması yeter.

Aslını inkar eden (saklayan) haramzadedir
(kafirdir).
Atalarını, mensup olduğu milleti inkar etmek,
kendini başka bir babadanmış ya da soydanmış gibi
göstermek, ancak haramla beslenen kimselerin yeltenebileceği bir densizliktir. İnsan geçmişini inkar
etmemeli, saygınlığı başka yerde değil kendi meziyetlerinde ve insanlığında aramalıdır.

GERÇEKLERİ 80 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ!

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Küçükarmutlu'nun tepe meydanında ve Berkin Elvan parkında iki
ateş yanıyor. iki ateş, iki pankartı
aydınlatıyor:
“Özgür Tutsaklara Kalkan Elleri
Kıracağız! Halk Cephesi” yazıyor
birinde. Diğerinde “Tek Tip Elbise
Giymedik Giymeyeceğiz. Halk Cephesi” yazılı. Özgürlük ateşi, gecenin
karanlığında direnme kararlılığını
ilan ediyor düşmana.
Özgürlük ateşinin aydınlığında
bir kez daha açıkladı Cepheliler:
"Özgür tutsaklar onurumuzdur.
Tutsaklarımıza karşı yapılan her saldırıdan misliyle hesap soracağız, hiçbir saldırı cevapsız kalmayacaktır!
Armutlu Halk Cephesi"
Her gün özgür tutsaklara yönelik
saldırıları okuyoruz. Sürgün sevk
yapılmayan gün neredeyse yok gibi.
Tutsaklar; daha yeni götürüldükleri
hapishaneye yerleşmeden, hemen
başka yere sürgün sevk ediyorlar.
Birçok hapishanede alınacak giysilere
sınır getirilmiş durumda. Kitap sınırlaması var. Avukatların hücresine
savcı baskın yaparak işkence emri
veriyor, işkenceci gardiyanlar tutsakları hastanelik ediyorlar. Daha
sayabileceğimiz birçok saldırı yapılıyor özgür tutsaklara.

Şahanlara Film Önerisi

EL VİOLİN:
Bu filmi izlemeliyiz.
Latin Amerika'da halk savaşçıları en zorlu koşullarda
faşist orduya
karşı savaşıyorlar.

GECEYİ ÖZGÜRLÜK
ATEŞLERİYLE
AYDINLATIYORUZ

AKP faşizmi tutuklama terörünü
sürdürüyor. Tutsak edilen Halk Cepheliler, tecritle, işkenceyle teslim
alınmaya çalışılıyor.
Halkın milisleri "AKP faşizminin
tutuklama terörüne boyun eğmeyeceğimizi söylemesi", özgür tutsakların sorunlarını, taleplerini özgürlük ateşleriyle halkımıza taşımalı,
özgürlük ateşleriyle İstanbul'u aydınlatmalıdırlar.
Yanan her özgürlük ateşi,
AKP faşizmine
karşı direnişimizdir
Her özgürlük ateşi, özgür tutsaklarımızın yalnız olmadığının dosta

İzlemeliyiz. Çünkü; çocuklar da halkın savaşında yerini
alırlar.
İzlemeliyiz. Çünkü en yaşlılarımız dahi savaşın
en kritik anında çok önemli görevleri yerine getirebilirler.
İzlemeliyiz. Çünkü halkımızı
savaştırabileceğimize inancımız
artacaktır.

düşmana ilanıdır.
Sömürücü zalimler karanlığı, zalimlere karşı direnenler ışığı, ateşi
ve aydınlığı temsil ederler.
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Binyıllardır böyledir bu. Efsanelerde, tanrıların kendilerine karşı çıkanları cezalandırmak için onları
ateşten mahrum ettikleri anlatılır. Ve
tanrılara karşı ilk direniş de ateşi
onlardan çalmaktır.
Faşizme karşı mücadelede ateş
hep direnişin simgesi olmuştur. Sayısız kampanyamızda ateşler yaktık.
Korsan gösterilerimizin en önemli
parçası, yolun veya meydanın ortasına
yaktığımız ateşlerdir. Feda ateşleriyle

Şehidimizden
Şahanlara

Doğan Tokmak
“Ben varken, yoldaşlarımın beyinlerini yok edemeyeceksiniz,
halkımızı teslim alamayacaksınız,
yurdumuzu emperyalistlere satamayacaksınız.”
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yakıp erittik düşmanın “ya düşünce
değişikliği, ya ölüm” politikasını.
Şimdi de AKP faşizminin zulmüne, tutuklamalarına karşı mahallelerimizi özgürlük ateşleriyle aydınlatıyoruz; ateşleri meydan meydan,
tepe tepe yaygınlaştıralım diyoruz.
Özgürlük ateşlerimiz, bütün mahallelere, bütün halkımıza, AKP faşizminin tutuklamalarına karşı mücadelemizin sürdüğünü, zalimleri bu
ateşte yok etme iddia ve ısrarımızdan

asla vazgeçmediğimizi gösterecektir.
Özgürlük Ateşlerimiz, halkımıza
moral ve umut, düşmana korku salacaktır.
İstanbul'un birçok mahallesinden
yüzlerce devrimci tutuklandı. Şimdi
F tipi hapishanelerde tecrit ve işkence
altındalar. Devrimciler tutuklandılar
diye, halkımız yok mu edildi? Devrimciler yok mu edildi?
Mahalleler bizim, devrimcilerin
sesi, soluğu, emeği mahallemizin her

karış toprağında var. Her insanımıza
emek harcadılar. En iyilerimiz tutsak
düştü. Bu emekler hiçbir zaman boşa
gitmedi. Yüzer yüzer tutuklasalar da,
mahallelerimizi kuşatsalar da, halkımız her defasında yeniden ayağa
kalktı, eskisinden daha güçlü cevap
verdi.
Mahallelerimizin ateşi hiç sönmedi, sönmeyecek. Özgürlük ateşleri
meydanlarda yanmaya, pankartlarımız
asılmaya devam edecek.
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Küçükarmutlu'da Özgürlük Ateşleri
7 Mart günü, Halk Cepheliler
Küçükarmutlu mahallesinde 2 yerde
özgürlük ateşleri yakıp pankart astılar.
AKP faşizminin tutuklama terörüne karşı "Faşizme karşı demokrasi,
keyfi tutuklamalara karşı adalet istiyoruz" sloganıyla sürdürülen kampanya çerçevesinde yapılan bu eylemlerden biri, Armutlu Tepe Mey-

danı'nda gerçekleştirildi. Burada özgürlük ateşi yakılarak, “Özgür Tutsaklara Kalkan Elleri Kıracağız!Halk Cephesi” yazılı pankart asıldı.
Diğer eylem ise, Berkin Elvan
Parkı’nda yapıldı ve buraya da “Tek
Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz-Halk Cephesi” yazılı pankart
asıldı.

Pankartların yanında yakılan ateşler, uzun süre yanmaya devam etti.
Eylemlere ilişkin Armutlu Halk
Cephesi tarafından yapılan açıklamada "Özgür tutsaklar onurumuzdur
tutsaklarımıza karşı yapılan her saldırıdan misliyle hesap soracağız hiçbir
saldırı cevapsız kalmayacaktır!" denildi.

Alibeyköy’de Uyuşturucu Satıcıları Cezalandırıldı
Uyuşturucuya İzin Vermeyeceğiz
Halkımız Torbacıları Cephelilere Bildirin!
İstanbul Alibeyköy’de Cephe
Milisleri yozlaşmaya karşı mücadelelerini sürdürüyor. 17 Şubat’ta
Alibeyköy imar bloklarında uyuş-

28

turucu satıcısı Fatih Kirazlı yakalanarak Cephe milisleri tarafından cezalandırıldı. Üzerinde
bulunan 20 adet paketlenmiş eroin,
bir cep telefonu ve bir miktar para
imha edildi. 22 Şubat’ta ise Cengiz
Topel’de iki torbacıyı mahalle
halkı Cephe Milisleri’ne bildirdi.
Alana inen Cepheliler torbacıları

halka teşhir ederek üzerlerinden
çıkan 30 adet bonzai paketini imha
etti.
- 28 Şubat’ta da devriye atan
Cepheliler, Akşemsettin Parkı’nda
uyuşturucu sattığını belirlediği bir
torbacıyı yakalayarak cezalandırdı.
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Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 14

MARKSİST-LENİNİST BİR DEVRİMCİNİN KARŞISINDA

EMPERYALİZM GÜÇSÜZDÜR
Musa Aşoğlu davasının Şubat
ayındaki duruşmasında Alman emperyalizminin bir devrimcinin karşısında düştüğü acizlik ve güçsüzlük
nedeniyle yalanlara başvurmasına
bir kez daha tanık olduk.
Emperyalizm güçsüzdür, çünkü
karşısındaki bir tek kişi bile olsa, bu
kişi devrimciyse savunduğu ideoloji
gereği her koşulda emperyalizmden
üstündür. Marksizm-Leninizm düşüncesini savunan her insan yeniyi
ve geleceği savunur. Çürümüş ve
hasta beyinler yaratan emperyalizm
karşısında saflık, temizlik ve dürüstlüğü savunan bir devrimciyi bu nedenle mahkum edemez.
Alman mahkemeleri, devrimcileri
yargılayamaz. Yargılayan; ülkemiz
mahkeme salonlarında da Avrupa
emperyalizminin mahkeme salonlarında da her daim devrimciler olmuştur.
Emperyalizm yalancıdır, Marksizm-Leninizm ise gerçeğin en saf
halidir, devrimci gerçektir, yalansızdır.
Mahkemeye şahit olarak çağrılan
BKA (Federal Kriminal Daire) polisi
Krögel yalanlar üzerine
kurulu iddialarla savcılık
için nasıl dosyalar hazırladıklarını ortaya koyuyor.
Mahkeme tutanağından
alıntı yapacağımız bölümde geçen konu Berlin'de
düzenlenen Uluslararası
Tecritle Mücadele Platformu'nun (UTMP) sempozyumudur. Savcılığın iddianamesinde ve dava tu-

tanaklarında bu sempozyum DHKPC'nin organizasyonu olarak geçmektedir. Organizasyonun DHKP-C tarafından düzenlendiğine dair tek bir
kanıt yoktur ama Alman polisi "bu
böyledir" deyip hiçbir dayanağı olmayan bir iddiayı dosyalarda kanıt
olarak göstermektedir.
"Musa Aşoğlu: Toplantılarda kalmıştık. Berlin sempozyumu hangi
örgüt adına yapılmıştır?
Krögel (Şahit): Bu konferansa
Erdal Gökoğlu da katılmış.
Musa Aşoğlu: Erdal Gökoğlu orada mıydı?
Krögel (Şahit): Onun hakkında
da konuşulmuş.
Musa Aşoğlu: Benim sorum, Erdal
Gökoğlu'nun orada olup olmadığı
değildi, sorum sempozyumu hangi
örgüt yapmış.
Krögel (Şahit): Sempozyumu
DHKP-C düzenlemiş.
Musa Aşoğlu: Yani DHKP-C Berlin'de konferans düzenliyor ve siz
önceden biliyorsunuz, neden engellemiyorsunuz? DHKP-C Almanya'da

yasak bir örgüt yani yasak bir faaliyet
hazırlanıyor ve birileri bunu engellemek zorunda değil miydi?
Krögel (Şahit): Bizim işimiz bu
faaliyeti engellemek değil, engellemek
yerel polisin işi.
Musa Aşoğlu: Neden yerel polise
haber vermediniz?
Krögel (Şahit): ...
Musa Aşoğlu: Bu etkinlik DHKPC etkinliği olmadığı için engellenmemiş olabilir mi?
Krögel (Şahit): Hayır.
Musa Aşoğlu: Ne demek istediniz
anlaşılmadı.
Krögel (Şahit): Ben sorunuza
hayır diyorum.
Musa Aşoğlu: DHKP-C ile ilgili
soruşturma yapıyorsunuz, UTMP
diye bir yapılanmadan haberiniz oldu
mu?
Krögel (Şahit): Hayır tanımıyorum.
Musa Aşoğlu: Berlin'deki konferansı UTMP yapmış olabilir mi?
Krögel (Şahit): UTMP'yi tanımadığımı söyledim.
Musa Aşoğlu: Tanımanız gerekir. Çünkü
UTMP 14 defa uluslararası sempozyumlar hazırladı. İngilizcesini duymuş olabilir misiniz?
Krögel (Şahit): Hayır.
Musa Aşoğlu: Berlin'deki sempozyumu
DHKP-C’nin yaptığına
dair elinizde ne var?
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Krögel (Şahit): Dinlenilen konuşmalar var ve ayrıca hapiste olan
DHKP-C'li olan kadrolar ile ilgili
düzenlenen bir etkinlikti.
Ayrıca sanık Grup Yorum'un da
bu etkinliğe katılmasını istemişti.
Musa Aşoğlu: Bu konferansın afişi, bildirisi var ve bu sempozyumu
DHKP-C'nin yaptığına dair hiçbir
şey yazmıyor, bu nedenle söyledikleriniz bana inandırıcı gelmiyor.
Krögel (Şahit): Onların yapmadığını söylemedim.
Musa Aşoğlu: Sizin ne bildiğinizi
bilmiyorum, çok da bir şey bilmiyorsunuz. Afişlerin altında bir kurum
yazıyorsa her şey açıksa neden
DHKP-C'ye bağlıyorsunuz?
Krögel (Şahit): Benim elimde olan
belgelerin doğruluğuna inanıyorum.
Musa Aşoğlu: Evet elinizde olan
belgeler. Bir evde yapılan konuşmanın
dinlenme tutanağı. Biz evde konuşurken DHKP-C'liyiz, DHKP-C'nin
faaliyetini düzenliyoruz mu diyoruz?
Krögel (Şahit): Benim için kesin
olan bu işi Musa Aşoğlu'nun yaptığıdır. Ve onun nasıl yapılacağını söylediği ve organize ettiğidir.
Musa Aşoğlu: O zaman bu sempozyum DHKP-C'nin değil de, Musa'nın sempozyumu olsaydı daha
doğru olmaz mıydı?
Krögel (Şahit): ...
Musa Aşoğlu: Şahidin hangi görüşte olduğunu bilmiyorum, ama
amacı yapılan her faaliyeti DHKPC adı altında yapıldı diyerek örgütlenen faaliyetleri kriminalize etmektir.
Hakim: Ne demek istediğinizi anlamadım.
Musa Aşoğlu: (Tekrarlıyor)
Krögel (Şahit): Hayır böyle bir
amacım yok.
Musa Aşoğlu: Dinlediğiniz konuşmalara göre sempozyumun
DHKP-C tarafından örgütlendiği söylendi mi?
Krögel (Şahit): Hayır. Konuşmalarda DHKP-C diye bir isim geçmedi."
Evet polisin yaptığı takibatın sonucu yukarıda açık ve net ortadadır.

Sonuç ellerinde kendi yasalarınca
suç sayılacak hiçbir şey yoktur. Sempozyumu UTMP organize etmiştir.
Ama şahit olarak gelen polisin bu
kurumdan haberi bile yoktur. Çünkü
maksat bellidir. “DHKP-C'nin bir
organizasyonudur” denildiğinde hem
UTMP doğrudan kriminalize edilecek,
hem de Musa Aşoğlu'nun örgüt adına

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

faaliyet yürüttüğü kanıtlanmış olacaktır.
Emperyalizm baskıcıdır, M-L
ideoloji ise demokrattır, dünyanın
gerçek demokratları devrimcilerdir.
Musa Aşoğlu ve gelen polis şahit
arasında geçen sorgulamada savcılığın
polis tutanağına göre düzenlediği iddianamede uzunca yer verilen işbirlikçilere yönelik örgütsel tavırdır.
Burada DHKP-C'nin işbirlikçilere
işkence yaptığı iddia edilecek kadar
elde hiçbir kanıtı olmayan bir iddia
vardır. Ayrıca Almanya'da işbirlikçilere yönelik cezalandırma kararlarına da yer verilmektedir. Aşağıda
yapacağımız alıntıda konu; savcılığın
Alman devleti ile çalışmış işbirlikçilere yönelik "tehdit" ve "can güvenliklerinin örgüt tarafından tehdit
altında olduğu" iddialarıdır.
"Musa Aşoğlu: İşbirlikçilerin şiddet kullanılarak öldürüldüğünü söylediniz. Almanya'da DHKP-C davalarında işbirlikçiler çıktı, bu kişiler
öldürüldü mü?
Krögel (Şahit): Birkaç tane işbirlikçi vardı. Ayrıca biz de onların can
güvenliğini aldık, koruma programı
altına aldık, bir şey olmasın diye
dikkat ettik.
Musa Aşoğlu: Sizin birkaç tane
dediğiniz 7 kişi.
Krögel (Şahit): Evet 7 kişi var ve
Almanya'da. Polisle işbirliği yapanlara
karşı öldürme vb. olmadı. Ama Almanya'da da olabilir.
İstanbul'da Hakan Sarayoğlu 2
Şubat 2006'da ölü bulundu. İşkence
ile öldürülmüş.
Musa Aşoğlu: Hakan Sarayoğlu'nun işkence ile öldürüldüğü yalandır. Ayrıca benim sorum bahsi
geçen yedi kişiden biri şiddet gördü
mü?
Krögel (Şahit): Bilmiyorum.
Musa Aşoğlu: Hepsinin isimlerini
bilmiyorum. Mesela biri Alaattin
Ateş. Bu kişi veya ailesi tehdit edildi
mi?
Krögel (Şahit): Bilmiyorum.
Musa Aşoğlu: Yani elinizde hiçbir
veri, hiçbir kanıt yok. Bunları iddia
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ederken yalan mı söylüyorsunuz, bilmiyorsanız nasıl şiddet kullanıldığını
iddia edebilirsiniz?
Hakim: Bu şekilde soru sormayın.
Musa Aşoğlu: Siz bu kişileri koruduğunuzu söylediniz. İşiniz bunları
korumak mı?
Krögel (Şahit): Benim değil ama
BKA'nin işi bu.
Musa Aşoğlu: Yani siz bu kişilere
ulaşabiliyor musunuz?
Krögel (Şahit): Mesela?
Musa Aşoğlu: Benim bildiğim,
tutanaklarda A. Ateş'in koruma istemediği yazıyor.
Krögel (Şahit): Ben Ateş hakkında
konuşmuyorum o cezasını yattı çıktı."
Polis Almanya ile ilgili tek bir
şiddet örneği veremez. Ancak işkence
yaparlar, tehdit ederler vb. gibi yalanlar uydurarak olmayan bir şeyi
"tehlikeli" bir durum var havası yaratılarak devrimcilere verilen yüksek
cezaların altı doldurulmaya çalışılır.
İşkence yapmak devrimcilere ait
bir yöntem değildir. Hiçbir devrimci
işkence yapmaz, işkenceyi savunmaz,
çünkü işkence insanlık onuruna aykırıdır ve devrimciler insanlık onurunu emperyalistler ayaklar altına
almasın diye mücadele ederler.
İşkence yapmak emperyalizmin
yöntemidir. İşkence yaparak bilgi
elde etme konusunda özellikle Almanya uluslararası bir üne sahiptir.
Kendisi devlet olarak uygulamadığını
iddia etse de, ki karakollarda dövülerek, işkence görerek öldürülen insanlar vardır, dünyada birçok devletin
özel polis kuvvetlerini eğitir, yetiştirir.
Bizim ülkemizde de birçok işkenceci
polis Almanya tarafından eğitilmiştir.
Kısacası emperyalistler demokrat
maskeleri altında yapılan her türlü

işkence, katliamın sorumlusudur. Onlar demokrat
değil faşizmin en barbar
halini uygulayanlardır.
Demokrat olan insanın
geleceği için savaşan devrimcilerdir. Çünkü onlar
savundukları sosyalizm
düşüncesi gereği kolektif
düşünürler, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için ilkesi ile
hareket ederler.
Musa Aşoğlu ve polis arasında
geçen diyalog tam da iki ayrı ideolojinin insanının nasıl şekillendiğinin
bir göstergesidir. Devrimci, kendin-

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

den, savunduğu ideolojiden emindir.
"İşkence yapılmadı" der. Çünkü kendinden emin olduğu kadar emindir
bundan, ama polisin verdiği bilgilerde
her şey şaibeli ve muğlaktır. Olmadı
"çamur at izi kalsın" misali bir laf
atar, sıkıştığında da "bilmiyorum"
der çıkar işin içinden. "Bilmiyorum"
dediği konu ile alakalı devrimcilere
cezalar verilir ama bu onu hiç ilgilendirmez. Çünkü onun işi budur.
Yüksek ceza vermek için delil yoksa
o zaman uydurmak zorundadır.
Emperyalizm komplocudur, Marksist-Leninistler ise açıktır, programını
ilan eder ve onu uygular, komplo
gibi aşağılık yöntemlere asla ihtiyaç
duymaz.
En basit adres tespiti yapmaktan
bile aciz, yarattıkları komplolarla
"suç" nedir sorusunun cevabı bile
ortada yok. Hollanda ve Alman polisi
devrimcilere karşı her türlü işbirliği
içindeyken en basit adres tespitini
bile doğru düzgün yapma ihtiyacı
hissetmiyor, neden çünkü Alman yargısı elbette adaletin değil, devrimcileri
cezalandırmanın peşindedir. Kendi
hukukunu bile hiçe sayar bunun için
ve suçun tespitine bile gerek duymadan kararlar daha dava başlamadan
verilir. Alelacele yazılan kopyala yapıştır iddianamelerle, Alman halkı
adına görevlerini yapan hakim heyetleri de atıl, inisiyatifsiz zaten sonu
belli olanı göstermelik uygular.
"Musa Aşoğlu: DHKC.info ve
DHKC.nef vey DHKC.org internet
sayfalarının 2007 ve 2009 çalışmadığını biliyor musunuz?
Krögel (Şahit): Seneleri bilmiyorum ama sıkça değişiklikler olmuş.
Musa Aşoğlu: Bu bilgi de yanlış
üçü de aynı zamanda vardı.
Musa Aşoğlu: Amsterdam DHKPC bürosu Wittedewitstraat da mıydı?
Krögel (Şahit): Evet.
Musa Aşoğlu: Bu adresteki büro
özgürlük bürosu değil miydi?
Krögel (Şahit): Evet.
Musa Aşoğlu: Ama DHKC bürosunu sormuştum. Düsatstraat 38
DHKC bürosu olduğunu vs. biliyor
musun?
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Krögel (Şahit): Hayır.
Musa Aşoğlu: Yıllar boyunca
Amsterdam'daki DHKC bürosu sadece Düsatstraat de vardı. Acaba
ikisi de büro diye karıştırılıyor olabilir
mi?
Krögel (Şahit): Hayır sadece bir
tanesini baskın yiyen Wittedewitstraat'dakini biliyorum.
Musa Aşoğlu: Ama orası DHKC
bürosu değil."
Hakim heyeti daha önceki DHKPC davalarında olduğu gibi savcının
rolünü de üstlenerek soruların önünü
kesiyor. Çünkü yapılan tespit "Avrupa
sorumlusu Türkiye dışında Balkanlar
ve Yunanistan sorumlusudur" hiçbir
belgeye dayanmayan bir iddiadır.
Ayrıca Cephe’nin politikaları açıktır.
Kongre kararları okunduğunda bile
cephe gerisi ayrıntılı olarak anlatılır.
"Musa Aşoğlu: A'dam da benim
ailemin yaşadığı yerde 129a ve b
dosyaları bulunduğunu belirtmişti.
Krögel (Şahit): Dosya vardı 129a
ve b ile ilgili değil.
Musa Aşoğlu: Türkiye ile ilgili
dosyalar olduğunu biliyordum.
Hakim: Soruyu sorun.
Musa Aşoğlu: Hakim benim neden sorularımı duymak istemiyor.
Hakim: Tam olarak soru değil.
Musa Aşoğlu: Cephe gerisi, Balkanlar ve Avrupa diye ayırt etmişti
bunların hepsinin Avrupa sorumlusunun altında olduğunu söyledi. Onca
dosyaları var Avrupa ve Yunanistan,
Balkanlarla bağlantı tespit edildi mi,
belge var mı?
Krögel (Şahit): Ben öyle demedim. Cephe gerisi, Türkiye dışında
Balkanlar Avrupa var her şey Avrupa
sorumlusu altında demedim."
Polisin yalanları üzerine kurulan
davada yalanlar bitmiyor. Bir önceki
duruşmada söylenenler dahi inkar
edilerek kendi yalanlarının içinden
çıkamaz hale geliyorlar. Polisin yardımına yine baş hakim koşuyor ve
soruları engellemeye çalışıyor.
"Musa Aşoğlu: Westfalen'de düğünde takı töreninde DHKP-C'nin
hediyesi diye hediye etmişim emin

misiniz?
Krögel (Şahit): Evet.
Musa Aşoğlu: Westfalen DHKPC'nin hediyesi diye denildiğini kanıtlayın.
Hakim: Sanık sadece soru yöneltebilir.
Avukat: Bunu sorması Musa
Aşoğlu'nun hakkı. Aşoğlu konuşmak
istiyor.
Hakim: Şu an şahide sadece soru
sorulacak.
Avukat: Bu da onun içine giriyor
biz de sorabiliriz.
Musa Aşoğlu: Almanya'da tespit
edilmem, Dortmund-Köln-Wuppertal'a gitmem. Wuppertal derneğine
gittiğimden emin misiniz?
Krögel (Şahit): Wuppertal'dan
bahsettiğimizi hatırlamıyorum o zaman Wuppertal'da dernek yoktu.
Musa Aşoğlu: Evet dernek yoktu,
ama geçen duruşmada öyle demiştiniz. Bu bize delillerin değil de kendi
düşüncelerinizin önemli olduğunu
gösteriyor, neden?
Hakim: Bu izin verebileceğimiz
bir soru değil.
Avukat: Bu soru Almanya ile
ilgili iddia edilen haberdar olup olmadığı noktasında sorulması gereken
bir soru."
Sonuç olarak; Musa Aşoğlu'nun
duruşmaları daha devam ediyor ve
iddianamede geçen konularda yukarıda görüleceği şekilde benzer örneklerdir. Emperyalizmden elbette
bu duruşmanın sonucunda da adil
bir karar beklemiyoruz ama burada
asıl kavramamız gereken mesele emperyalizmin güçsüzlüğü, acizliğidir.
Gücünü kanıtlamak için her türlü
yalan, ahlaksızlık vb. yöntemlere
başvurmaktan şimdiye kadar nasıl
geri durmadıysa bu duruşmada da
durmayacaktır.
Karşısında tek bir devrimci vardır
ve M-L ideolojiyle yaşayan bir devrimci tek de olsa güçlüdür.
Musa Aşoğlu'nun emperyalizmi
yargılama gücü, M-L ideolojinin gücüdür.

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

DEVRİMCİLEŞMESİDİR
“Çeşitli ülkelerden işçilerin yaşam
koşullarına göre oluşturulan grafik,
Türkiyeli işçilerin çalıştıklarına oranla
özel hayatlarının olmadığını ortaya
koydu.
Kendi üyesi 35 ülkenin yanı sıra
Brezilya, Rusya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde yaşayan işçilerin
yaşam standartlarını inceleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD), işçilerin çalışma hayatları
ile özel hayatlarının karşılaştırmalı
oranına göre oluşturulan bir grafik
sundu.
Buna göre Türkiye, 0 ila 10 arasındaki derecelendirme endeksinde
tam olarak 0,0 oranı ile değerlendirme
kapsamındaki 38 ülke içerisinde açık
ara en dengesiz ülke olmanın yanı
sıra, işçilerinin çalışma hayatları karşısında hiç özel hayatlarının bulunmadığı tek ülke olarak emekçiler
adına nasıl bir cehennem olduğunu
bir başka açıdan tekrar ifade etmiş
oldu.

Çalışma-Özel Hayat
Dengesi
Bir işçinin çalışma-özel hayat
dengesi, bir gününün ne kadarını
çalışarak ve ne kadarını iş dışında
kendi hayatına zaman harcayarak
geçirdiğini kıyaslayarak elde edilirken
çalışma kapsamında Türkiye’yle
ilgili edinilen sonuçlar şu şekilde:
- Aşırı uzun süre çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 33,8.
(OECD ortalaması yüzde 13)
- İş saatlerine bağlı olarak çalışma-özel hayat dengesi, artacağı yerde,
2006’dan bu yana düzenli olarak
1,6 puan azalıyor.
- Kadın ve erkek emekçilerin ça-

lışma saatleri bakımından çalışmaözel hayat dengeleri arası cinsiyet
eşitsizliği oranı 1,42. (1 oranı tam
cinsiyet eşitliğine yani aynı sürelerde
çalışma anlamına gelir)
- Emekçilerin beslenme, uyuma
ve çalışma harici tüm aktivitelere
ayırabildiği süre 12,6 saat.
Türkiye’nin ardından çalışmaözel hayat dengesinin en kötü olduğu
ülkeler ve endeksleri şu şekilde:
- Meksika: 0,8
- İsrail: 4,6
- Güney Kore: 4,7
- Japonya: 4,8
Türkiye, çalışma süreleri bakımından da en kötü ülke.
OECD’nin hazırladığı bir başka
rapor olan ve çalışma süreleri bakımından çeşitli ülkelerin emekçilerinin
değerlendirildiği 2015 tarihli bir başka grafikte, haftada 60 saat ya da
daha fazla çalışanların emekçilerinin
oranı yüzde 23,3 olan Türkiye, emekçi düşmanı sömürü düzeninin sicil
listesinde yine en yukarıda.” (Veriler:
Vegaste.com)
Yukarıdaki haber Türkiye işçi sınıfının içine düşürüldüğü sefaletin
boyutlarını rakamlarla ortaya seren
bir istatistiki çalışmanın sonucudur.
Bu rapor yalnızca rakamlardan ibarettir. Gerçek yaşamda bu raporun
bize söylediği şudur; işçiler çocuklarını okutamıyor, işsiz kalıyor, ailesinin en temel ihtiyaçlarını dahi
karşılayamıyor, çaresizlikten kendini
yakıyor, intihar ediyor. Bu durum
Türkiye ile sınırlı değildir. Kapitalizmin doğası budur. Daha çok kar
elde etmek için işçiyi daha fazla sömürür. Üretici sınıf olan işçi sınıfının
en temel ihtiyaçlarını dahi karşıla-

yamaz halde olması kapitalistlerin
oburluğunun sonuçlarından birisidir.
Güvenli çalışma yoktur. İşçi sosyal
bir yaşam sürebilecek olanaklardan
yoksundur. Emeğini ortaya koyar.
Alın terini döker. Ancak bundan sadece patronlar kazanır. Çünkü kapitalizmin doğası budur.
“Marx, işgücü ya da iş yeteneğini
bir insanın bedeninde, canlı kişiliğinde var olan ve üretim sürecinde
harekete geçirdiği fiziksel ve ruhsal
yeteneklerin tümü olarak ifade etmektedir. Kapitalist meta üretiminde,
basit meta üretiminden farklı olarak;
işgücünün kendisi de metaya dönüşür.
İşgücünün metalaşması, bir meta
gibi onun da alınıp satılır hale gelmesidir. Basit meta üretiminde üretici
hem kendi işgücünü kullanmakta,
hem de üretim araçlarının sahibi durumundadır. Bundan dolayı da ürettiği
ürün kendisine aittir. Kapitalist meta
üretiminde ise, işçi mülksüzleştiği
için üretim araçlarının sahipliğinden
yoksundur ve kendi işgücünden başka
satacak hiçbir şeyi yoktur. Bundan
dolayı da işçinin ürettiği ürüne üretim
araçlarına sahip kapitalist el koymaktadır. Diğer bir deyişle, kapitalist
meta üretim sisteminin temel koşullarından biri üretim araçlarının
özel mülkiyetinin kapitalistlerin elinde olması, diğeri ise, yaşamını sürdürmesi için işgücünü satmaktan
başka çaresi olmayan özgür ücretli
işçilerin olmasıdır. Sonuç olarak,
Marx’a göre kapitalist meta üretim
sisteminde paranın sermayeye dönüşmesinin önkoşullardan biri işgücünün metalaşmasıdır. Çünkü metalaşan işgücü kapitalist meta üretim
sisteminde değeri yaratmakta ve/veya
değerin (kârın) kaynağını oluştur-
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maktadır” (Schellenberg,
1999, s. 64-65)
İşçinin emeğinden başka
satacak bir şeyi yoktur. O
emeğin ise karşılığını alamaz.
Sekiz saatin üzerinde çalışır.
Yarın için bir güvencesi yoktur.
İş kazası adı altında cinayetlerde can verir. Çalışır, çabalar,
alın teri döker ama kazanan
sadece patronlardır. Marx’ın
dediği gibi bu durumun böyle
olmasının tek nedeni kapitalist
hırsızların üretim araçlarına
el koyup işçinin emeğini sömürüyor olmasıdır.
Kimi kapitalist ülkelerde
patronlar işçi sınıfına “sus
payı” vererek onları lümpen
proletarya işçi aristokrasisi
haline getirmiştir. Ancak bunun karşılığını Türkiye gibi
sömürge ülkelerden kat be kat
çıkarmaktadır. Ülkemiz kendi
ağır sanayisini oluşturamamış,
oluşturması engellenmiş bir
yeni sömürge ülkedir. Kapitalist ülke tekellerinin ağır sömürüsü altındadır. Bundan dolayı işçi sınıfının kurtuluşunun
tek yolu devrimcileşmesidir.
Ancak sosyalizmin ideolojisi
altında örgütlenerek kapitalizme dur denilebilir. Bugün
AKP, yarın bir başka iktidar
gelecektir. Ancak işçi sınıfı
açısından değişen hiçbir şey
olmayacaktır. Yine patronlar
olacak, onlar yine üretim araçlarına sahip olacaklar, işçiler
ise emekleri ile onları zengin
ederken kendilerini sefalet
içinde yaşamaya mahkum olarak yaşam mücadelesi vereceklerdir.
“Sermaye var olunca, toplumun tümü üzerinde egemenlik kurar ve hiçbir demokratik cumhuriyet, hiçbir oy
hakkı onun niteliğini değiştiremez.” Vladimir İlyiç Lenin
Lenin’in dediği gibi sermaye var oldukça işçi sınıfının
sömürülmesi de sürecektir. Bu
nedenle İşçi sınıfının tek kur-

tuluş yolu M-L ideolojidir.
Sınıflı bir toplumda adalet
yoktur.
Burjuvazi işçi sınıfının
emeğini çalarak yaşar.
Bu düzende işçiye düşen
daha fazla çalışmak, daha fazla
sömürülmek, daha fazla acı
çekmektir. Oysaki üreten sınıf
işçi sınıfının kendisidir.
AKP faşizmi sınıfsal olarak
burjuvazinin safındadır. Ülkemiz gibi yeni sömürge ülkelerin yönetim biçimi faşizmdir. Türkiye’de OHAL
adı altında sürdürülen düzen
burjuvazi için demokrasi; işçiler, emekçiler için faşizmdir.
Sınıflı bir toplumda devlet
sınıflar üstü değil direk burjuvazinin işçiler üzerindeki
baskı aracıdır. AKP o nedenle
OHAL var deyip işçilerin
grevlerini yasaklıyor. Ama
patronların lokavtına sesini
çıkarmıyor.
İşçi sınıfı çaresiz değildir.
Düzen partilerine mahkum
olamaz. Patron sendikacılarının gemisine binmek ise işçilere hiçbir şey kazandırmadığı
gibi çok şey kaybettirir.
“Proleterlerin zincirlerinden başka yitirecekleri bir şey
yoktur. Oysa kazanacakları
koskoca bir dünya vardır.”
(Komünist Manifesto, Friedrich Engels Sayfa 92)
İşçi sınıfı zaten kölece bir
yaşama mahkum edilmiş durumda. Kaybedecek bir şeyi
kalmamıştır. Kurtuluşu ise
kendi ellerindedir.
Çare devrimcileşmektir.
Çare devrimci halk iktidarı
için mücadele etmektir.
Çare bugün için İşçi Meclislerini kurmak. Bu meclislerde örgütlenerek düzen sendikalarını boşa çıkarmak ve
faşizmin karşısında daha güçlü
bir biçimde örgütlü olarak yer
almaktır.

“Marksist öğretinin en önemli özelliği,
proletaryanın sosyalist toplumun ku‐
rucusu olarak dünya tarihindeki rolünün
açık seçik ortaya konmasıdır. Marksist,
yalnızca sınıf savaşımının kabulünü, pro‐
letarya diktatörlüğünün kabulüne kadar
genişleten kimsedir.”
V. İ. Lenin
“Toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey
elde edemezken, her şeyi elde edebilen
üyeleri hiç çalışmamamaktadır.”
Komünist Manifesto, Friedrich Engels

“Emekçiler burjuva sınıfı ve burjuva
devletinin köleleri olmakla kalmazlar; her
gün, her saat makineler tarafından, denetçi
tarafından, en başta da burjuva fabrika‐
törün kendisi tarafından köleleştirilirler.
Bu zorbalık biricik amacının kazanç oldu‐
ğunu ne denli açık bir biçimde ortaya ko‐
yuyorsa, o ölçüde aşağılık, tiksinç ve da‐
yanılmazdır.”
Komünist Manifesto, Friedrich Engels (Say‐
fa 58 ‐ Can Yayınları)

HALK
Halkım ben,
hani şu sayılamayan,
hani şu çok halk.
Soluğumun öyle bir gücü var ki
sessizliği deler geçerim, dinlemem,
filiz verir, boy atarım,
zifiri karanlık demem.
Zulüm, acı, ölüm, şu bu
bir anda gizlerse de tohumu,
ölmüş gibi görünürse de halk,
döner gelir elbet bir gün nisan ayı,
kavuşur baharına toprak,
kızgın eller dağıtır atar ağır havayı.
Ölümün içinden yeşerir yaşamak.
Pablo Neruda
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DAHA BÜYÜK ZAFERLER İÇİN
DAHA BÜYÜK ÖRGÜTLENMELER
YARATMALIYIZ !
Nuriye ve Semih’in direnişi zaferle
sonuçlandı. AKP faşizminin tüm saldırılarını boşa çıkaran, geri adım atmak bir yana her saldırıya bir ileri
adım atarak karşılık veren direnişimiz
siyasi olarak OHAL uygulamalarının
altını boşalttı. OHAL ile yaratılmak
istenen yılgınlık, karamsarlık, umutsuzluk havası direnişin rüzgarıyla
dağıtıldı. Kimsenin sokağa çıkamadığı
günlerde Yüksel Caddesi direniş alanına dönüştürüldü. Faşizm o kadar
çaresiz kaldı ki İnsan Hakları Heykelini dahi esir aldı! “OHAL var direniş olmaz” diyenler Nuriye ve Semih’in direnişine kayıtsız kalamadı.
KESK gibi pratikte olmasa dahi söylemde de olsa direnişin haklılığı karşında sahiplenme sözü vermek zorunda kaldılar. (Bu sözlerini büyük
oranda yerine getirmediler) Buna
rağmen direniş solu birleştirdi. Ortak
eylemler yapılmasını sağladı. AKP
faşizmi daha fazla emekçiyi işinden
atamadı. Geri adım atmak zorunda
kaldılar. Direniş halkın hemen her
kesiminden insan tarafından sahiplenildi. Solu birleştiren önemli bir
etken oldu. Emperyalizmin teslim
alma, tasfiye politikaları boşa çıkarıldı. Faşizme karşı direnilebileceğini
gösterdi. Direnişimiz ülke sınırlarını
aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştı.
Tüm bunlar ve burada sayamadığımız birçok önemli adım direnişin
kazanımlarıydı. Ancak bu kadarı yetmez! Daha fazlasına ihtiyacımız var.
Daha büyük direnişlere, daha kap-

samlı zafere odaklanma zamanındayız. OHAL adı altındaki saldırılar
bitmedi. Faşizm tüm yıkıcılığı ile
emekçileri tehdit etmeye devam ediyor. En temel haklarımız gasp edilmiş
durumda. İşinden atılan yüzbinden
fazla emekçi işine geri alınmadığı
gibi işten atılma tehlikesi ile karşı
karşıya olan yüz binlerce emekçi
var. AKP faşizminin tüm bu saldırılarını geri püskürtmeliyiz. Onların
emekçileri, halkımızı teslim almasına
izin vermemeliyiz. Yönetemeyen
AKP’nin krizini direnişimizle daha
da derinleştirmeliyiz.
Bu kadar saldırı olmuşken ve olmaya devam ederken tüm kamu
emekçileri olarak yapmamız gereken
Nuriye ve Semih’in açtığı yoldan
yürümek olmalı. Onların açtığı direniş
bayrağını daha yükseklere çıkarmalıyız. Karşımızdaki örgütlü faşizme
karşı bizler de daha fazla örgütlenmeliyiz.
Tüm bunları ve daha fazlasını
nasıl yapacağız?
“NuSe Yaşasın” diyen tanıdığımız
tanımadığımız herkesi ziyaret etmeliyiz. Onlara direnişimizi ve zaferimizi
anlatmalıyız.
Neden direndik, nasıl siyasi zafer
kazandık, kazandığımız siyasi zaferin
önemi nedir? Direnişimiz hangi aşamada ve nasıl daha fazla büyütürüz?
Kamu emekçilerinin, halkımızın
düşüncesini almalıyız. Onların direnişi
düşünmelerini sağlamalı, onları direnişin bir parçası haline getirmeliyiz.
Faşizm hiçbir zaman halktan daha
güçlü olmamıştır. Ancak halkın örgütsüzlüğü faşizmin daha pervasız
işlemesine neden olmuştur. Bugün
AKP faşizmi tepeden aşağıya doğru
örgütlüyor. Sivil faşistleri, resmi faşistleri, yasaları, mahkemeleri, basını
ile nerede bir direniş görse ona sal-

dırıyor. Resmi yetmiyor sivil faşistlerini direnişçilerin üzerine saldırtıyor.
Çünkü çaresiz.
Çünkü direnişin haklı sesi halka
ulaşıyor.
Çünkü faşizm direniş ile her gün
teşhir oluyor.
Bu haklılığın ve meşruluğun yarattığı büyük bir güçtür. Bu gücü
daha da büyütmeliyiz.
“Özel mülkiyeti kaldırmak istediğimiz için dehşete düşüyorsunuz.
Ama mevcut toplumunuzda özel mülkiyet, üyelerinizin onda dokuzu için
zaten kalkmıştır ve tam da onda dokuzu için var olmadığı için vardır!
Yani bizi, zorunlu ön koşulu toplumun
çok büyük çoğunluğunun mülksüzlüğü olan bir mülkiyet biçimini kaldırmayı istemekle suçluyorsunuz.
Kısacası, bizi, mülkiyetinizi ortadan
kaldırmayı istemekle suçluyorsunuz.
Kuşkusuz, tam da bunu istiyoruz!”
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Komünist Manifesto,
Friedrich Engels
Komünist Manifesto’da denilen
şey bugün ülkemizin gerçekliğidir.
Bir avuç oligarşinin çıkarı için yüzbinden fazla emekçi işinden atıldı.
Milyonlarca emekçi işsiz bırakıldı.
Resmi rakamlara göre işsizlik oranı
3,5 milyon. Ancak gerçek rakamın
bunun çok çok üzerinde olduğu gerçeğini kimse yadsımıyor.
Demokrasi yok, özgürlük yok,
eşitlik yok, adalet yok, iş yok!
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Ne var?
Bir avuç burjuva için zenginlik var.
Halkın payına düşen ise açlık ve yoksulluk. Böyle bir
düzene karşı mücadele ediyoruz. OHAL bizim bu mücadelemizi bastırmak için uygulanıyor. Halkı hareket edemez
hale getirmek, sendikaları, demokratik kurumları ağızlarını
açamaz hale getirmek için uygulanıyor.
Bu amacında tamamen başarısız olduğu da söylenemez.
Kimi kurumlar ve sendikalar OHAL’e teslim oldular.
Sözde OHAL’e karşı olduklarını söylerken pratikte hiçbir
şey yapmadılar, yapmıyorlar.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak faşizme karşı direnişi
biz örgütlüyoruz.
Dün siyasi zafer kazandık. Zaferimizi daha da büyütmek
için direnişimizi tüm kamu emekçilerine ve halkımıza daha
fazla mal etmek durumundayız.
Bunu başarabilecek siyasi güce ve cürete sahibiz. Bunu
defalarca kanıtladık. Yine yapacağız. Halkımıza daha fazla
gidip daha büyük örgütlenmeler kuracağız. BİZ KAZANACAĞIZ…

Acıyı Bal Eyledik
«pir sultan ölür dirilir»
bak şu bebelerin güzelliğine
kaşı destan
gözü destan
elleri kan içinde
kör olasın demiyorum
kör olma da
gör beni
damda birlikte yatmışız
öküzü hoşça tutmuşuz
koyun değil şu dağlarda
san kendimizi gütmüşüz
hor baktık mı karıncaya
kırdık mı kanadını serçenin
vurduk mu karacanın yavrulusunu
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“Uygarlığın kendisiyle başladığı meta üretimi (la production marchande) aşaması, ekonomik bakımdan: 1. paranın ve parayla birlikte, para-sermaye, faiz ve tefeciliğin; 2. üreticiler arasında aracı sınıf olarak tüccarların;
3. özel toprak mülkiyeti ve ipoteğin ve 4. üretimin egemen biçimi olarak köle çalışmasının
girişiyle karakterize edilir. Uygarlığa tekabül
eden ve uygarlıkla birlikte kesin olarak kurulan
aile, biçim monogamie, erkeğin kadın üzerinde
üstünlüğe ve toplumun ekonomik birimi olarak
karı-koca ailesidir (la famille conjugale). Uygar
toplumun özeti, bütün tipik dönemler içinde
sadece egemen sınıfın devleti olan, ve her
zaman esas itibariyle, ezilen, sömürülen sınıfı
bağımlılık (sujetion) içinde tutmaya tahsis
edilmiş bir makine olarak kalan devlettir.”
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni,
Friedrich Engels (Sayfa 247)

“Burjuvazi, bugüne kadar el üstünde
tutulan ve önlerinde yerlere kadar eğilinen
mesleklerin tüm saygınlığını çekip almış;
hekimi de, avukatı da, rahibi de, şairi de,
bilim adamını da kendi ücretli emekçisi
yapıp çıkmıştır.”
Komünist Manifesto, Friedrich Engels (Sayfa
52)

ya nasıl kıyarız insana
sen olmasan öldürmek ne
çürümek ne zindanlarda
özlem ne ayrılık ne
yokluk ne yoksulluk ne
ilenmek ne dilenmek ne
işsiz güçsüz dolanmak ne
gün gün ile barışmalı
kardeş kardeş duruşmalı
koklaşmalı söyleşmeli
korka korka yaşamak ne
kahrolasın demiyorum
kahrolma da
gör beni

döküldük yaprak olduk
geldik bugüne
ekmeği bol eyledik
acıyı bal eyledik
sıratı yol eyledik
geldik bugüne
ekilir ekin geliriz
ezilir un geliriz
bir gider bin geliriz
beni vurmak kurtuluş mu
kör olsanı demiyorum
kör olma da
gör beni

kanadık toprak olduk
çekildik bayrak olduk

Hasan Hüseyin Korkmazgil

GERÇEKLERİ 80 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ!

Röportaj

GRUP YORUM ÜYELERİ ÖZGÜR TUTSAK BERGÜN VE BETÜL VARAN’IN BABALARI
ERDEM VARAN:
“...kızlarım halkımızın diliyle CANAVAR gibi. Görüş kabinine gelirken TEK TİP ELBİSE
GİYMEDİK GİYMEYECEĞİZ sloganlarıyla geldiler. Bir baba olarak gözlerim yaşardı. Evet
benim kızlarım onurlu ve dik duruşlarını göstermişlerdi.”

Yürüyüş: Merhaba! Sizinle en son
ülkede tutsak evlatlarınızla görüş yapmanız nedeniyle görüşmüştük.
Şimdi tutsak Grup Yorum üyesi kızlarınızın özgürlüğü için eylem başlattınız.
Bize öncelikle görüş yapabildiniz
mi? Neler yaşadınız, kızlarınız nasıldı
biraz anlatır mısınız?
ERDEM VARAN:
Merhaba öncelikle kızlarımın nasıl
alındığından başlamak istiyorum. Bergün
küçük olan kızım. Türkiye'ye gittiğinin
ilk haftasında ablası olan Betül'ün yanına
gider ve o gün İDİL KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ polisler basar, orda bulunan
herkesi gözaltına alırlar. Benim kızlarım
da bunların içindedir.
Gözaltı aracının içine işkence yapılarak karga tulumba atılırlar. Daha sonra
gözaltı aracının içerisinde polisler lambaları kapatıp artık eğlence başlasın diyerek işkence yapmaya başlarlar. Herkese
işkence yapmaya başlarlar.
Ben kendi kızlarıma yapılanları anlatıyorum, herkese işkence yapılmıştır.
Bergün'ün saçlarını yolmaya başlamışlar.
Bergün’ün dediği “baba yöntemini biliyorlardı, her saçıma el attıklarında
avuç avuç saçımı yoluyorlardı. Ellerim
kelepçeli olduğundan ancak ellerindeki
saçları görüyordum.” dedi. Fiziki darp
cabası. “Baba bir de sürekli kafamıza
vuruyorlardı.” Büyük kızım Betül ise
“kafama vururken ben bayılmışım. Ayıldığımda herkesin yüzü yara bere içindeydi, kafalarında şişlikler vardı. Bizi

Vatan Emniyet’e götürdüler. Girer girmez
açlık grevi yapmaya başladık. Haksız
hukuksuz alındık fakat 5 güne kadar
mahkemeye çıkarılmayınca biz de suyu
ve şekeri kestik. 8. günde mahkemeye
çıkarıldık” Betül; “savcının bana sorduğu
seni bırakacam çıkınca ne yapacaksın?
Ben de savcıya doğruca İDİL KÜLTÜR
MERKEZİ’ne gidip çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim” dedim.
Daha sonra serbest kalırlar. Fakat
Grup Yorum üyelerinin bir kısmı tutuklanır. Onlar da Grup Yorum çalışanları
olarak her hafta perşembe günleri ADALET eylemi yaparlar. Bergün adalet
eyleminde gözaltına alınır ve tutuklanır.
Sanırım 68 gün tutuklu kalır.
İlk çıkarıldığı mahkemede serbest
kalır. Çünkü hiçbir suçlama yoktur, sadece keyfiyet vardı. Keyfi olarak tutuklanmıştı.
Bergün ayın 26’sında mahkemeye
çıkacaktı ki Betül 17 Eylül’deki Fransa’daki HÜMANİTE şenliğine GRUP
YORUM elemanı olarak gelirken hava
limanında gözaltına alındı. 14 gün gözaltında işkence yapılarak bekletildi ve
daha sonra tutuklanarak hapishaneye
gönderildi.
Betül gözaltındayken 26’sında Bergün’ün mahkemesi oldu salı günü, gece
saat 10.00’da bırakıldı. Çarşamba günü
dışarıda kaldı ve perşembe günü ablasına
elbise götürdü ve onu da gözaltına
aldılar ve tutukladılar ve şu anda ikisi
de içerdeler.
Türkiye’de OHAL nedeniyle birinci
derecede akraba olmayanlara görüş izni
vermiyorlar. Kızlarım uzun süre kimseyle
görüşemedi, ben de görüş için Türkiye’ye
gittim.
Görüştüm mü kızlarımla, görüştüm
ama bir sürü sorunla karşılaştım. İzin
için başvuru yapıyorsun savcılığa “bize
değil bulundukları hapishane savcılığına”
diyor. Oraya gidiyorsun, onlar diyor
bize değil, adalet bakanlığına... Neden

izin almam gerekiyor, çünkü ben Hollanda vatandaşıyım. Daha sonra benim
gibi sorun yaşayan ÖZGÜR GÜLTEKİN’in babasına telefon ederek öğrendik
ve görüşü yaptım, kızlarımla bir kez
görüş yapabildim. Çünkü tekrar yapabilmek için yeniden müracaat yapmam
gerekiyormuş yani tekrar bir işkence.
Görüşler sadece 1 saat. Kesinlikle yetmiyor. Onlar sana sorular soruyor sense
onların yüzüne bakıyorsun. Hasret gideriyorsun. Ama kızlarım halkımızın
diliyle CANAVAR gibi. Görüş kabinine
gelirken TEK TİP ELBİSE GİYMEDİK
GİYMEYECEĞİZ sloganlarıyla geldiler.
Bir baba olarak gözlerim yaşardı. Evet
benim kızlarım onurlu ve dik duruşlarını
göstermişlerdi.

Yürüyüş: Bu eylemi yapmaya nasıl
karar verdiniz? Ne anlatmak istiyorsunuz, neyi hedefliyorsunuz?

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

ERDEM VARAN: Ben neler yapabilirdim düşünmeye başladım ve haftanın bir günü GRUP YORUM’a özgürlük eylemi yapmaya karar verdim.
Yukarıda okudğunuz yazıda siz olsaydınız ne yapardınız? O zaman hep
birlikte acılarımızı paylaşalım, GRUP
YORUM’u hep birlikte sahiplenelim.
Acımızı küçültelim ya da bunu yapamasak kendi bulunduğumuz alanlarda
oturma eylemi yapalım.

Yürüyüş: Avrupa’da tutsak Grup
Yorum sevenlere iletmek istediğiniz bir
sözünüz var mı?
ERDEM VARAN: Bu röportajın
sonuna kızlarımın mesajıyla son veriyorum.
- BİZ BİR YAĞMUR DAMLACIĞIYIZ GÖKYÜZÜNDE. BİZ BU
YAĞMUR DAMLACIKLARINDAN, BENTLERİNİ AŞAN, BARİKATLARI YIKAN İNSAN SELİ YARATACAĞIZ.

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
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.

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, İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

Halkın haklılığını, yasalarını, adaletini ayaklar altına alıp,
ona faşizmin yasalarını dayatanlara karşı, esas olan
halkın meşru mücadelesidir.
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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Yürüyüş Dergisi Halktır Bitiremezsiniz!
Yürüyüş Dergisi Devrimdir Susturamazsınız!
İstanbul Gazi Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin
yazı işlerinin yapıldığı Ozan
Yayıncılık bürosu 7 Mart’ta
AKP’nin katil, talancı polisleri tarafından basılarak
içinde bulunan Yürüyüş dergisi emekçisi Turgut Onur
işkencelerle gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise Yürüyüş emekçisi Necla Can
da akşam saatlerinde gözaltına alındı. Büromuza yapılan baskın ile
ilgili destek açıklamalarından derlediklerimiz şu şekildedir:
TAYAD’ lı Aileler (8 Mart):
“...Kulağınızı iyi açın ve dinleyin halk düşmanları; değil yüzlerce
defa basmak milyon kere de bassanız Yürüyüş dergisi halktır, 80
milyondur, halkın dergisidir, halkın sesidir, bitiremezsiniz! Biz
TAYAD’lı Aileler ilk iş olarak Ozan Yayıncılık’a gittik sahiplenmek
için ve gün boyunca ailelerimiz Ozan Yayıncılık’ı ziyaret ettik.
Gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi susturulamaz!”
Hatay Halk Cephesi (8 Mart):
“Yürüyüş dergisine yapılan saldırı Türkiye halklarının Bağımsızlık,
Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesine yapılan saldırıdır. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin tüm Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiği ve
tüm ezilen dünya halklarının özgürlük ve demokrasi taleplerinin
bastırılmaya ve tüm örgütlülüğünün dağıtılmaya çalışıldığı bir
dönemde Yürüyüş dergisine yapılan saldırı manidardır. Emperyalizm
ve gerici AKP iktidarı şunu çok iyi bilsin ki Yürüyüş dergisi her
yapılan saldırıdan daha güçlü çıkmıştır. Yapılan her saldırı bizim
haklılığımızı ve doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Bizler
basın emekçileri olarak haklılığımızdan aldığımız güçle bu yolu halkımızla birlikte kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz.
İşçilerin, memurların, öğrencilerin, köylülerin, tüm emekçilerin sesi
olmaya devam edeceğiz.”
Gazi Halk Cephesi (8 Mart):
“Tanıyoruz Seni Zulüm… Ne kadar aşağılık ve ahlaksız olduğunu çok iyi biliyoruz! Bu nedenledir ki asla vazgeçmeyeceğiz
onurlu mücadelemizden! Ve söz veriyoruz halkımıza biz kazanacağız! Yürüyüş dergisini susturmaya ne on binlerce polisiniz, ne
yüzlerce zırhlı aracınız, helikopterleriniz, silahlarınız, bombalarınızın;
ne de işkencelerinizin, tutuklamalarınızın, katliamlarınızın gücü
yetmez…
Siz talan edersiniz,
biz toparlarız. Siz yok Dergimizin, Okuyamayanlar İçin
edersiniz, biz yaparız!
Sesli Kaydıyla İnternette
Siz yakıp yıkarsınız,
Dergimizin tüm sayılarının yazı
biz yenisini, en güzelini inşa ederiz! Çünkü seslendirmelerini dinlemek, indirmek
siz tarihin çöplüğün- ve paylaşmak için
www.soundcloud.com/yuruyus addensiniz! Biz yarınıyız
resimizi ziyaret edebilirsiniz.
hayatın!”
Yürüyüş Dergisi Emekçileri

Dergimizin Halka Ulaşmasına
Hiçbir Güç Engel Olamaz, Olamadı!
Yürüyüş dergisi halkın ellerine ulaşmaya
devam ediyor. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir;
Kadıköy:
Dev-Genç’liler 12 Mart’ta yaptıkları çalışmada halk ile sorunlar ve çözümleri üzerine
konuştu. Devrimcilerin işi sorun çözmektir.
Dev-Genç’li olmak demek sorunlara çözüm
üretmektir. Bugün; AKP Faşizmi OHAL adı
altında halka karşı yürüttüğü çaresiz, aciz taciz
ve saldırılarını Kadıköy’de de sürdürüyor. Kadıköy’de polis eliyle esnafı, halkı taciz ediyor.
Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Kadıköy
halkının da dile getirdiği en büyük sorunlardan
biri polis tacizi ve saldırıları. Esnafı taciz eden,
halkı korkutmak, yıldırmak, sindirmek isteyen
polis amacına ulaşamayacaktır! Çünkü meşru
olan devrimcilerdir. Çünkü meşru olan halktır.
İşkenceci, katil polisler meşru değildir, haksızdır.
Haksızlık, halktan kopukluk, halk düşmanlığı
korku ve acizliği doğurur. AKP faşizmine bu
saldırıları yaptıran da korku ve acizliğidir. Gün
boyu süren çalışmada Dev-Genç’liler halka
devrimcileri sahiplenmenin ve devrimci mücadelenin önemini anlatarak 50 dergiyi okurlara
ulaştırdı.

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

Adana:
Halk Cepheliler 8 Mart’ta Akkapı Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmada
Grup Yorum üyelerinin ‘Terör Listesi’ne alınması
anlatılarak teşhir edildi. İki Halk Cepheli’nin
katıldığı çalışmada 24 dergi halka ulaştırıldı.
Hatay’da Yürüyüş Dergisi Dağıtımı:
12 Mart Pazartesi günü Hatay’ ın Harbiye
Mahallesinde Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Esnaflar gezildi, kahvehanelerde konuşmalar
yapıldı. Halkımızla Grup Yorum’a yapılan baskılardan, keyfi tutuklamalardan, AKP iktidarı
dönemi boyunca artan hukuksuzluklardan, işsizlik ve geçimsizlik sorunlarından, Yürüyüş
dergisine yapılan baskından, Tek Tip Elbise
dayatmasına karşı verdiğimiz mücadelelerden
konuştuk. Halkımız ise bizleri sahiplenmenin
boyun borcu olduğunu, ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyerek karşıladılar
bizleri.
Yapılan çalışma boyunca 35 dergi halkımıza
ulaştırıldı.

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gözaltılarla, Tutuklamalarla

80 Milyon Halkı Teslim Alamazsınız!

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018
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İstanbul Alibeyköy’de 9 Mart
Cuma günü, Dev-Genç’li Mazlum
Arslan ve Fırat Kaya AKP’nin işkenceci, katil polislerinin saldırısına
uğrayarak gözaltına alınıp tutuklandılar.
İşkenceleriyle, katliamcılıklarıyla,
iyi olan, güzel olan her şeye düşmanlıklarıyla, halka ve haklıya olan
düşmanlıklarıyla dünyanın dört bir
yanında bilinen AKP’nin polisleri işkenceyle gözaltına aldı Dev-Gençliler’i.
9 Mart günü 2 arkadaşımıza keyfi
bir şekilde silah çekmiş, ateş açmış,
bu saldırıda da arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına almışlardır. Halk
düşmanlarını; İstanbul’un orta yerinde, güpegündüz kudurmuş köpeklere çeviren şey halktan korkusudur!
Halka düşman olanlar dünyadaki en
büyük acizlikle halktan korkarlar.
AKP’nin korkusu da acizliğidir!
11 Mart, milyonlarca insanımızın
sokaklara döküldüğü Haziran ayaklanması sırasında, ekmek almaya giderken katledilen umudun çocuğu
Berkin Elvan’ın şehitlik yıldönümüydü. Hemen ertesi günüyse ülkemiz devrim tarihine kanla yazılan
bir günün, Gazi Katliamının yıldönümüydü. Bugünlerde de halk düşmanları acizliklerini gösterdiler. Yoksul mahallelerde motorunun sesinden
korku yayan teneke parçalarının,
zırhlıların dolaşmasının nedeni bu
korku ve acizliktir.
2 Dev-Genç’li Oligarşiye Kabuslar Gördürebilir!
DEV-GENÇ oligarşinin krizinin
derinleştiği her dakikada, faşizmin
korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
9 Mart günü saldırıya uğrayan 2
Dev-Genç’li arkadaşımız da halkımıza, dosta-düşmana, dünya halklarına bunun örneğini vermişlerdir. Arkadaşlarımız, halk düşmanlarının
acizlik ve çaresizlik dolu saldırılarına
direnişle karşılık vermişlerdir. Halk
düşmanlarının açtığı ateşle çıkan korkunun sesi, 2 Dev-Genç’li arkadaşımızın direniş sloganlarının gücü al-

tında ezilmiş, paramparça olmuştur.
Arkadaşlarımız işkence geleneğinin
daimi sürdürücüsü olan faşizme karşı
insanlık onurlarını korumuşlardır.
Dev-Genç’ li olmak onursuzluğa
teslim olmamaktır!
Dev-Genç’li olmak aciz zırhlı
tenekeleri; siyasi cüret, devrimci
kararlılıkla paramparça etmektir!
Dev-Genç’li olmak direnmek
demektir!
Direnmek, direnişler örgütlemek,
AKP faşizminin OHAL adı altında
yürüttüğü polis terörüne, faşist teröre
karşı siyasi cüretini, insanlık onurunu
kuşanıp geleceği ve devrimi emin
adımlarla inşa etmek bugün DevGençliler’in onurudur!
Halk Düşmanları!
Biz 48 yıldır buradayız. Bu topraklardayız. 6. Filo’yu denize dökerken biz vardık! “Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim!” derken de biz vardık! Aciz saldırılarınız karşısında
“Siz bizim teslim olduğumuzu nerede
gördünüz?” diyen de bizdik, “Cesaretiniz varsa gelin” diyen de biz!
Boşuna uğraşmayın, faşist terör
uygulamaktan, halkı taciz etmekten,
devrimcileri tutuklamaktan vazgeçin!
Dev-Gençliler’in soluk aldığı topraklarda teslimiyetle karşılaşamazsınız! Dev-Genç’lilerin adımladığı
her sokakta, her caddede karşılaşacağınız tek şey Direniştir!
Vazgeçin! Onursuzluktan, şerefsizlikten, namussuzluktan, halkı katletmekten, vatanı ABD emperyalizmine peşkeş çekmekten vazgeçin!
Aksi takdirde tarihsel ve siyasal sonunuzdan kurtulamayacaksınız!
Biz kazanacağız! Çünkü biz halkız! Dev-Genç halkın devrimci damarıdır. Her mahallede, her sokakta,
her evde biz varız. Bizi sokaklarda,
caddelerde teneke parçalarınızla gerçekleştirdiğiniz saldırılarınızla, aciz
dayatmalarınızla teslim alamazsınız.
Halkımız!
Ant olsun, söz olsun ki; ülkemizin
dört bir yanında zulmedenlerin, sömürücülerin, kan emicilerin sonunu

getireceğiz. “Ben açım” diyerek kendini yakan, “İşsizim” diyerek sokaklara çıkan, yol kesen, fındık yakan
ana-babalarımızın sesi biz olacağız.
Omuz omuza, kol kola faşizmi yıkacağız! Teneke parçalarının içinde
saklanırken tir tir titreyen halk düşmanlarından, direniş sloganları İstanbul sokaklarında yankılanan 2 arkadaşımız gibi direnerek hesap soracağız!
Faşist teröre karşı devrimci gençliği sahiplenelim. Dev-Genç’liler
bu ülkenin en onurlu evlatlarıdır!
Devrimcileri sahiplenmek vatanımızın bağımsızlığı için savaşmaktır.
Devrimcileri sahiplenmek yalın ayaklı
çocukların geleceğini kurmaktır. Devrimcileri sahiplenmek açlığın, yoksulluğun, düzenin dayattığı umutsuzluğun, çaresizliğin sonunu örgütlemektir. Devrimcileri sahiplenmek
örgütlü olmaktır. Devrimcileri sahiplenmek yeri geldiğinde bir afişle,
yeri geldiğinde bir bildiriyle, yeri
geldiğinde pankartla, yazılamayla,
bir sloganla, bir sohbetle olur. DevGenç’i sahiplenmek devrimin yolunda
yürümektir.
Komplolarla gözaltına alınan,
işkenceden geçirilen, tutuklanan
arkadaşlarımız Mazlum Arslan ve
Fırat Kaya serbest bırakılsın!
Dev-Genç
13 Mart 2018

Gençlik Direnişçilerin
Yanında
Ankara Dev-Genç’liler;
10 Mart günü, Ankara
KESK’te oturma eylemi
yapan Kamu Emekçileri
Cepheliler’i ve işi için direnen Nuriye Gülmen’i ziyaret etti. Ziyarette, direnen kamu emekçilerine
destek verildiği belirtildi.

GERÇEKLERİ 80 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik
Değil 4, 44 Yıl Geçse de Berkin Diyeceğiz,
Adaleti Biz Sağlayacağız!
Ankara Liseli DevGenç’liler, bundan 4 yıl önce
katledilen Berkin Elvan için,
11 Mart günü Ege Lisesi’ne
üzerinde “Berkin Elvan Ölümsüzdür! Liseli Dev-Genç” sloganı işlenmiş pankart astı.

DEV-GENÇ’liler Boğaziçi Üniversitesi
Çevresinde Yazılama Yaptı
DEV-GENÇ’liler 13 Mart 2018 günü Boğaziçi Üniversitesi çevresinde halkın matbaasını kullanarak duvarlara
umudun adını nakşettiler.
AKP faşizminin mahallelerimizde, üniversite ve liselerimizde uyguladığı faşist teröre karşı DEV-GENÇ’liler
yüzyıllardır dünya devrimci tarihinde gelenekselleşmiş
propaganda yöntemlerini kullanmaya devam ediyor.

İnfaz Ettiğiniz, Kimyasal
Silahlarla Katlettiğiniz, Hapishanelerde Diri Diri Yaktığınız Kadınlarımızdan; Kokuşmuş Hapishanelerinizde
İşkence Gören Kadınlarımıza, Gözü Yaşlı Analarımıza
Kadar Zulmünüzün Hesabını
Vereceksiniz!
8 Mart Dolayısıyla Yapılan
Kamu Emekçileri Cephesi
(KEC) Açıklaması’ ndan:
“Mücadelenin her alanında bütün
emekçilerin yumruğuyla birlikte faşizmin suratına çarpıyor kadınlarımızın yumruğu. Selam olsun bu direniş geleneğini yaratan kadınlarımıza. Yüksel’den Selam Düzce’den
Selam Faşizmin Zindanlarından Selam Olsun!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü; 1857 tarihinde ABD’de 40.000
dokuma işçisinin daha iyi çalışma
koşulları talebiyle bir tekstil fabrikasında yaptığı grev esnasında polisin
işçilere saldırması ve onları fabrikaya
kilitlemesi sonrasında çıkan yangında, çoğu kadın 129 işçinin can verdiği
bir gündür. Burjuvazinin tarihçilerinin
anlattığının aksine bu katliam “tarihte
az rastlanan tesadüfî bir trajedi” değildir. Sömürü devam edip arttıkça

Gençlik, ülkemiz devrim tarihinin kanla yazılan günlerini
unutmuyor, unutturmuyor.
Faşizmin saldırısı unutmak ve unutturmak üzerinedir.
Çünkü katliamların halkta yarattığı öfke ve sınıf kini
AKP’nin en büyük korkusudur. Gençlik, bu korkuyu
büyütmeye devam ediyor. AKP’nin katilleri, işkencecileri,
kurumsallaşan tüm faşist örgütlenmeler halkın haklı mücadelesi önünde titremeye devam edecekler.
Unutmadık, unutturmayacağız! Halkımız devrimcilerin
yarattığı gelenekleri de, değerleri de, faşist saldırı ve
terörü de unutmaz. Halkların hafızası güçlüdür. Faşizmi
tarih bilincimizle savaşarak yıkacak, yerle bir edeceğiz!
DEV-GENÇliler’in üniversite çevresinde yaptığı çalışmada 40’a yakın yazılama yapıldı.
“Berkin Elvan Ölümsüzdür, Berkin’in Hesabını
Sormaya Şafak’larla Geliyoruz, Gazi Katliamı’nı
Unutma Unutturma!, Gazi’nin Hesabını Sorduk, Soracağız, Beyazıt Katliamı’nın Hesabını Sorduk Soracağız.
Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın, DEV-GENÇ
ve Cephe Burada” yazılamaları ve umudun adı halkın
matbaası duvarlara nakşedildi.

katliamlar da devam etmiştir. 1911’de
New York Triangle gömlek fabrikasında çıkan yangında çoğu çocuk
yaşta 148 kadın işçi daha öldü. İlk
kaçanlar fabrikanın sahipleriydi, işçiler kapı yine kilitli olduğu için
kaçamadan can verdi, buradaki kadınlar da grevdeydi…
İşte tam da bu katliamın yıldönümüdür 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü. Yani burjuva televizyonlarının, reklam peşinde koşan
markaların, 8 Mart tarihinden uzaklaşmış demokratik kitle örgütlerinin
bahsettiği gibi ne kadar halk düşmanı
olsa da tüm kadınların değil, emekçi
kadınların günüdür. Halkı için, hakları için mücadele eden ve bedel
ödeyen kadınların günüdür. Kamu
emekçilerinin hakları için mücadele
ederken yaşamını yitiren Elmas Yalçın, Ayşenur Şimşekler’in günüdür.
Ohal karanlığını yarmak için bedenini
açlığa yatıran Nuriye’nin, Esra’nın,
yoldaşları için adalet isterken tutsak
düşen Nazifeler’in, her gün Yüksel’de ekmeği için direnen Acun
Öğretmen, Nazan, kendi sendikasının
üyelerine sahip çıkması için aylardır
oturma eylemi yapan Selvi Öğretmen’ in, halkı için mimarlık yapması
nedeniyle ekmeğinden olan ve tüm
tehditlere, linç girişimine rağmen
direnen Alev’in günüdür. Kısacası

8 Mart onuru için yaşayan, yaşamı
için direnen, kadın erkek tüm emekçilerin önünü açan, Türkiye ve dünya
halklarının onurlu emekçi kadınlarının günüdür ve anlamına yaraşır
şekilde olmalıdır.
Her yıl olduğu gibi haftalar öncesinden 8 Mart çalışmalarına başlayan KESK günlerdir direnen, defalarca işkence gören, yerlerde sürüklenen üyeleri Acun Öğretmen’i,
Selvi Öğretmen’i, Nazan’ı işleri için
bedenlerini açlığa yatıran Nuriye ve
Esra’yı, Düzce’de tek başına direnen
saldırılara uğrayan hedef gösterilen
Mimar Alev’i, tutsak Yüksel Direnişçisi Nazife’yi yine görmezden
geliyor. KESK’in 8 Mart anlayışı
tam da düzenin istediği şekildedir,
kadının emekçiliği görmezden gelinmiştir.
Bir kez daha yineliyoruz; bu halkın kadınlarının en belirgin özelliğidir
emekçi yanları. Sevdayı da, kavgayı
da başının üstünde taşır emekçi kadınlarımız. Tam da bu yüzden hiç
tereddüt etmeden söylüyoruz, katledilen, işkence gören, tutsak düşen,
halkımız ve haklarımız için mücadele
ederken yolumuza ışık tutan kadınlarımızın hesabını soracak, aydınlık
yarınlarımızı kadın erkek hep birlikte
kuracağız.”

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018
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HALKIN SANATÇILARI

FARKIMIZ TARZIMIZDIR
- “Üslup benim karakterimdir”
demişti Marks, Devrimci üslubu
yaratan, devrimci yaşam biçimidir.
Evet üslup tarz deyip geçmemek
gerekir. Bu üslubu, bu tarzı yarat
yaşam biçimidir, kim nasıl yaşıyorsa kişiliği ona göre biçimlenir.
1950'lerin sonlarında ülkemizde
yeni bir müzisyen tipi ortaya çıktı.
Ruhi Su ile ortaya çıkan bu yeni
müzisyen tipi politik gelişmeleri
göz ardı etmiyor, aksine bu gelişmelerden besleniyor ve devrimci
sanatçı kişiliğini yaşatıyor. (Ruhi
Su ilk batı eğitimi almış sanatçıdır
ve bu eğitimi bizim topraklarımıza,
bizim türkülerimize taşıyan da
odur). Devrimci sanata yön veren
ve ona bir şekil veren Ruhi Su,
halkın duygu ve düşüncelerinden
beslenmiş, üretmiş. Ölümüne kadar
devrimci düşüncelerinden vazgeçmeyen, uğrunda bedeller ödeyen,
tutsaklıklar yaşayan Ruhi Su ilk
örgütlü sanatçılarımızdandır. Kansere yakalanan Ruhi Su'nun yurt
dışına çıkması ve tedavi olması engellenmiş, çünkü o devrimci düşüncelerinden hiç vazgeçmemiş ve
üretimlerine devam etmiş. 1985'de
bu hastalığa yenik düşüp hayatını
kayıp etmiş.
1960'lı yıllarda Ruhi Su'nun
rüzgarından etkilenmiş "aşık" geleneği görkemli bir çıkış yapmış.
Mahsuni Şerif, İhsani ve Ali İzzet
Özkan gibi aşıklar bu geleneğe
üretimleri ile sahip çıkmışlar. Bu
ozanlarımızın kökleri Pir Sultan
Abdal'a dayanıyor. Örneğin Mahsuni Şerif toplamda 5 bin köy gezmiş, halkla iç içe yaşamış, halkın
duygu ve düşüncelerini anlatmış
söylediği türkülerde.
1970'lerle birlikte silahlı mücadelenin meşruluk kazanması ve
devrimci dinamiklerin yükselmesi
bütün bir halkı etkilemiştir. Hal-
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kımızla birlikte ozanlar da, sanatçılar da bu gelişmelerden etkilenmiş. Sol'a ve devrimciliğe ilginin
büyüdüğü, sanatın da buna göre
şekillendiği yıllarda "Ulaş'a ağıt",
"Kızıldere", "Amerika Katil" gibi
türküler üretilmiş. (12. yüzyıldan
beridir direnişler ve ayaklanmalar
olduğunda ozanlar bu direnişleri
türküleriyle beslemişler. Bu direnişler gerilediğinde ozanlar da gerilemişler. Yani direnişler ozanları,
ozanlar da direnişleri beslemişler).
80 cuntası döneminde de bu
farklı olmamıştır. Sol'dan etkilenmiş ama örgütlü olmayan sanatçılar
bu süreçte gerilemişler ve sol değerlerden uzaklaşmışlar. Liberalleşmiş ve orta yol aramaya çalışmışlar. Örnek olarak verebileceğimiz Selda Bağcan ve Zülfü Livaneli var. İkisi de şu anda düzenin
yarattığı sanatçı özelliklerine sahipler. Popülist, bencil, duyarsız
ve halktan kopuk. Burada en önemli nokta halktan kopuk olmalarıdır.
Halktan, halkın ekmek adalet ve
bağımsızlık mücadelesinden kopmak "tükenmektir, değerlerine yabancılaşmaktır, üretememektir".
Peki bizim sanat anlayışımız
neden farklıdır ve nasıl ayırışıyor
bu ozanlarımızdan?
Biz de örgütlü sanatın savunucularıyız ama bizim için sanat alanı
bir cephedir. Bu cephe bir savaş
alanıdır ve silahı ise ideolojimizdir.
Bizim sanatımız;
- Örgütlüyor,
- Savaşıyor,
- Yol yöntem gösteriyor,
- Umudu taşıyor,
- Yeni insanı inşa ediyor,
- Harekete geçiriyor,
- Birleştiriyor.
En temel farklardan birisi ise
bizim sanatımızın Enginleri yara-

tabilmesidir. Enginlere bir türküyle
ne yapması gerektiğini anlatabilmesidir. Barikatlara çıkarıp çatıştırmasıdır. Dağda gerillalarımızın
"dersim'de doğan güneş" türküsünü söylemesidir. Yüksel’de el ele
marşlarımızı söyleyip, halaylar
çekmemizdir. Bizim bir elimizde
silahımız, diğer elimizde sazımızın
olmasıdır.
Bizim sanatımız yeni insanlar
yaratabilmeli. Bizim sanatçılarımız
halkın içinde olmalı ve halkla iç
içe yaşamalıdır. Halkın içinde olmayan, halk için sanat yapamaz
ve bu yüzden halkın sanatçıları
halkın sofrasından yemelidir yemeğini. Oradan beslenmelidir. Bizim sanatımız halkın içinden çıkıp
gelen öfkenin sesidir çünkü. Bizim
üretimlerimizin ortaya çıktığı yerler
barikatların önüdür, faşizme karşı
direnişlerin sloganlarındadır, katledilen halk çocuklarının acısındadır, bombalanan şehirlerde çığlık
çığlığa kalan anaların sesindedir.
Biz bir cephe olarak tanımlıyoruz
sanat alanını ve bütün halk çocuklarını bu cephede örgütlemek
için mücadele ediyoruz.
Sonuç olarak;
1- Devrimci sanata ilk şekil ve
yön veren müzisyen Ruhi Su'dur.
Yeni bir müzisyen tipi oluşturan
Ruhi Su sadece sanatçı kulağını
değil siyasi kulağını da geliştirmiş
ve yeni bir gelenek yaratmış. Üretimleri için politik gelişmelerden
ve halkın mücadelesinden beslenmiş. İlk Örgütlü sanatçılarımızdandır Ruhi Su.
2- 1960'lı yıllarda bu yeni müzisyen tarzından etkilenen aşıklar
büyük bir çıkış yapmışlar. Mahsuni
Şerif, yine ilk örgütlü sanatçılarımızdan, tam 5 bin köy gezmiş, 567
plak doldurmuş, bin'in üstünde
türkü üretmiş, kitaplar yazmış.
Beslendiği yer yine halkın mücadelesi, halkın duygu ve düşünceleridir. Bir röportajda Mahsuni

Şerif şunu söylüyor; "ben halkımın
duygu ve düşüncelerini besteliyorum"

gerileme, çürümeye kadar gidiyor.
Bunu bugün bir Selda Bağcan'dan
örnek olarak görebiliyoruz.

3- 1970'lerle birlikte sol'a olan
sempati yükseliyor silahlı mücadeleyle birlikte ve sol'un değerlerine
sahip çıkan birçok sanatçı çıkıyor
ortaya. Örgütlü olmayan ve kendi
başlarına kalan sanatçılar ama 80
cuntası ile birlikte geriliyor ve üretememeye başlıyorlar. Zamanla bu

4- Tarihimiz boyunca direnişler
ozanları, ozanlar direnişleri beslemişler. Biz bunu bugün sanat
cephemizle değiştiriyoruz. Biz koşullar ne olursa olsun değiştirebiliriz diyoruz. Biz örgütlü sanatçılar
olarak sanat cephemizde bu mücadeleyi büyütmek için mücadele

Duyuru

Kandıra F Tipi Hapishanesi
Grup Yorum Röportaj Kitabı Çıktı!
Kocaeli Kandıra F Tipi Hapishanesi Özgür Tutsakları’nın Tutsak Grup Yorum Üyeleriyle Yaptığı Röportaj-2017
Grup Yorum üyelerinden 7 kişi, Kasım 2017’de tutuklanarak 3 ayrı hapishaneye gönderildi. Dört ay sonra
tahliye edildiler. Tutuklu oldukları süre içerisinde Kocaeli
Kandıra F Tipi Hapishanesinde tutuklu olan Özgür Tutsaklar, ayrı ayrı hücrelerde tecrite rağmen Grup Yorum’la
röportaj yaptılar.
Kitap hazırlanırken Grup Yorum üyeleri tekrar tutuklandı. Haklarında yakalama kararları verildi, başlarına
ödül kondu.
Halkımızın en yiğit evlatları Özgür Tutsakların Grup
Yorum’la yaptığı röportajda merak edilen birçok konuyu
okuyacaksınız. Halkımızın sanatçılarının asla teslim alınamayacağını okurken, yıllarını hapishanede geçirmiş
Özgür Tutsakların hayatla ve kavgayla canlı bağını hissedeceksiniz…
Bu kitapta nice saldırı, baskı, işkence altında halkın
türkülerini söylemekten vazgeçmeyen, reformist rüzgârların halkın üzerine, halkın sanatına yaydığı kasveti,
karamsarlığı, yılgınlığı ve umutsuzluğu sazından söküp
atan Grup YORUM var. Bu kitapta halk türkülerini
cephane, sazını silah yapıp meydanlara koşan Grup
YORUM var. Grup YORUM’un hayata, insana, mücadeleye bakışı var. Konserlerinde milyonları buluşturan,
albümleri müzik marketlerden çok, dinleyenleri tarafından
elden ele dağıtılan Anadolu müzik tarihinin mihenk taşı
var.
Bu kitapla Grup YORUM evinize konuk olmaya geliyor. Hayatı konuşmak, kavgayı konuşmak, gidenleri
anmak, dünyayı anlamak ve kendimizde harekete geçecek
gücü bulmak için, bir bardak çayı birlikte yudumlamak
için sohbete geliyor. Elinizdeki kitap bir araç, amacımız
ise Yorum’la buluşmak. Biliyoruz ki her halk çocuğunun
evinde de, yüreğinde de yeri hazırdır. Bu güvenle
kapınızı çalıyoruz.
Elimiz boş gelmedik, yanımızda Yorum’un umutlarını

veriyoruz. Bizim sanat anlayışımız
mücadelenin büyümesini veya birilerinin yapmasını beklemiyor,
biz bu mücadeleyi kendimiz büyüteceğiz diyoruz. Biz Enginleri
yaratıyoruz ve savaştırıyoruz.
ENGİN ÇEBER ÖLÜMSÜZDÜR
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN TÜRKÜLERİMİZ
KIZIL MASKELİLER

ve bu kitaba emeği geçenleri getirdik. Kitabı okuduğunuzda yüzünüzde beliren gülümseme bizim teşekkürümüz.
Dilinize katılan kavga türküleri sizin yolunuz olsun.
Umutla kalın.
Kitabın PDF’si için:
https://drive.google.com/open?id=1cwSMM8L1NuUuW9nQ6pzqK9T6Ysi49MeK
https://mega.nz/#!PVsU0BgL!nY_c1Hg9s07Tz_V3xB
4vBFa0LRGrCLZF88rfADd5wec

ANKARA:
Gazi’den Ümraniye’ye Haziran Ayaklanmasına…
Can bedeli ayaklanmalar yaratan bu halk
zulmün kalelerini de cüretle yıkacak.
Gazi ve Ümraniye Katliamı’nı Unutmadık
Unutmayacağız!
Katilleri Koruyanlardan Hesap Soracağız!
Şehitlerimizin Hesabını Soracağız!
Gazi’de Katledilenleri Unutturmayacağız!
Ankara Halk Cepheliler 12 Mart 1995’te İstanbul
Gazi Mahallesi’nde yaşanan katliamın yıldönümünde,
Abidin Aktaş Sokak’ta üzerinde “Unutma, Unutturma!
12 Mart Gazi Katliamı’nın Hesabını Soracağız! Halk
Cephesi” imzalı sloganın yazılı olduğu pankart astı.
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KİTABIN ADI:
Halkın Sanatçılığının
AlfabesiSANATÇIYIZ BİZ
YAYINEVİ:
TAVIR YAYINLARI
YAYIN TARİHİ:
Mayıs 2017
“...devrim mücadelesinin bir silahı
olarak gördüğümüz sanatımızı daha
işlevsel kılmak ertelenemez bir görevdir.
Çünkü düşmana yönelmiş bir silahtır o. Ne kadar çok mermi atarsa,
düşman cephesi o kadar küçülür.
Bu broşürde en genel anlamıyla
sanatın bizim için önemini ve mücadelede üstlendiği rolü çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Her alanda
olduğu gibi sanat alanında da yetkinleşmeli, devrimci sanatı kitleselleştirmeliyiz. Sanat alanını burjuvaziye terk etmeyeceğiz.” diye devam
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FAŞİZMİN ÇÜRÜYEN SANATINA CEVABIMIZ:
HALK İÇİN SANAT, HALKTAN YANA SANAT İLE

SANATÇIYIZ BİZ
ediyor alfabe. Sanat ve sanatçının alfabesi şiirden besteye,
resimden heykele sanatın her
alanında burjuvazinin dayattığı
sanat anlayışının tam karşısına
dikiliyor.
Çünkü gücünü halktan alıyor, çünkü halk için halkın sanatını yapıyor ve halkına taşıyor o sanatı.
Sanat sınıfsaldır. HALKIN
SANATÇISI DA kendi sınıfının, halkın sanatını yapar. Ezilenin, horlananın, aşağılananın,
yozlaştırılanın, uyuşturucu ile
yaşamından, geleceğinden, halkından, tarihinden koparılanın
acıları, umutları, geleceğidir
onun besin kaynağı. Bunun
için
ŞARKILARIMIZ RÜZGARLARA ÇIKMALIDIR
...
BİZİM SANATIMIZ UMUDU
YAYAR
...
BİZİM SANATIMIZ GEÇMİŞİN
MİRASINI GELCEĞE TAŞIMALIDIR
...
BİZİM MÜZİĞİMİZ SAĞLAM,
SIKI DURUR” der SANATÇIYIZ
BİZ kitabında.
Çünkü;
BİTMEZ TÜKENMEZ KAYNAK HALKIN BİRİKİMİDİR halkın sanatçısı için.
BİR ÇAĞRIDIR BİZİM SANATIMIZ, KAVGAYA ÇAĞRIMIZDIR!
BUNUN İÇİN BİLİMİN SONBAHARI OLMAZ diyorlar.

BUNUN İÇİN BATIYI KÖRÜ
KÖRÜNE İZLEME HASTALIĞI
BİZDEN IRAKTIR DİYORLAR.
Ve halkın sanatçısının rotası,
HALKIN MECLİSİNDEN MEDET
UMAN DEĞİL HALKIN MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLEYEN OLMALIDIR.
Ve devam ediyor,
Aristokratlaşmayı değil, halkçılaşmayı,
Bireyciliği değil,
Kolektivizmi Büyütmeliyiz DİYOR HALKIN SANATÇILARI.
Ve aslolarak direnişten doğar
halkın sanatı, direnişte doğar halkın
sanatçısı.
Faşizme Karşı Direniş En Güzel
Eserleri Doğurur diyerek anlatıyor:
“Faşizm koşullarında sanat
yapmanın yolu cesur olmaktan
geçer. Madem ki sanat, ezilenlerin
ezenlere karşı, elinde tuttuğu bir
silahtır, öyleyse ezenlerin iktidar
olduğu faşizm koşullarında sanat
yapmak ağır bedeller ödemeyi gerektirir. Bu bedel tutsaklık olur,
işkence olur, ölüm olur, açlık, yoksulluk olur. Sanatçı, bedellerin en
ağırını ödese de, yaşanılası bir
dünyaya duyduğu özlemiyle “acıyı
bal eyleyip” sanatıyla taarruza
geçer.”
Dünya Halklarına Ait Güçlü Sos-

“Sanatçıların
sanatlarına silahmışçasına,
silahlarına da
sanatmışçasına sarılmaları
gerekir.”
THOMAS BORGE
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yalist Miras Bizimdir diyerek anlatıyor:
“Bizler güçlü sosyalist bir mirasa sahibiz. Öncelikle sahip olduğumuz bu mirası görmeliyiz. Nazım Hikmet, Pablo Neruda,
Mayakovski gibi şairler, Picasso gibi ressamlar, Gorki, Tolstoy,
Jack London gibi yazarlar ve daha sayabileceğimiz yüzlerce isim,
binlerce eser, hepsi bizimdir, sosyalist kültürün üretimleridir. Bu
gücün farkında olmalıyız. Sanatla kitleselliği, tüm halkı eğitime
katmayı, sosyalist kültürü yaratan bizleriz. Yaslanacağımız değerler,
güç olacağımız, dayanak bulacağımız yer bu miras olmalıdır.”
Burjuvazinin halktan uzak tutmaya çalıştığı sanatı tam halkın içine
taşıyor halkın sanatçısı, çünkü zaten halkın bağrında yaşıyor. İnsanın
ruhuna mimarlık ediyor, inşa ediyor o ruhu yeniden. Burjuvazinin
lime lime ettiği ruhlarla yeni bir yaşamın umudunu yayıyor dört bir
yana.
“Mücadelemiz yeni bir hayat, yeni bir dünya, yeni insanı yaratmak
içindir. Yeni ise eskiden, yani burjuvazinin kurduğu her şeyden köklü
bir kopuş gerçekleştirebilmek demektir.
Sömürünün zulmün olmadığı, insanların “ne altında köleler, ne
üstünde efendiler” olmadan yaşadığı bir hayattır, bugünden inşa
etmeye başladığımız hayat. Bizim için kurmaya çalıştığımız yeni
hayat sosyalizmdir. Bu hayatın her tuğlasında, her adımında halkın
örgütlenmiş kolektif emeği olacaktır. Bu mücadelenin en önünde
Anadolu halklarının binlerce yıldır yarattığı kültür ve geleneklerin,
sosyalist kültürle yarattığı yeni insan olacaktır.”
Yeni insanı yaratma mücadelesinde sanatı ve sanatın görevlerini
anlatan bu kitap faşizmle savaşın bir cephesini dünden bugüne ele alıyor:
“Evet, bu bir savaştır. Elbette ki savaş denince sadece silahlı
mücadele akla gelmemeli, sanat yapmak da bir savaştır aynı zamanda.
Burada güçlü silahlarımız olmalı ve bunları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu alandaki silahlarımız, kaynağımız halkımızdır,
kültürümüzdür ve ideolojimizdir, kullanabildiğimiz her türlü olanaklardır.”
Sanatın Alfabesi kitap serisinden biri olan SANATÇIYIZ BİZ
kitabını okuyalım, okutalım!

“Vatan için duyulan sevgi, anne,
Toprak için duyulan ya da çiğnediğimiz
çimenlere karşı
Beslenilen gülünç sevgi değil
Onu ezenlere karşı beslenilen yenilmez
nefret,
Ona saldırana karşı beslenilen
EBEDİ hınçtır...”

JOSE MARTİ

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
taşşır.
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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Küçük Armutlu Halk Cephesi Açıklaması
Küçük Armutlu Tutsaklıklarla Teslim Alınamaz!
Küçükarmutlu
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Ben diyorum ki ona, kül olayım
Kerem gibi yana yana…
Ben yanmasam, sen yanmasan, biz
yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa!
Nazım HİKMET
Direniş ve tutsaklık…
Küçük Armutlu için evvelinden
beri bu iki kavram günlük yaşamın
bir parçası olmuştur. AKP iktidarı gibi
kaç faşist iktidar görmüş, tutsaklıklar,
şehitlikler vermiş de bir adım ileri demekten vazgeçmemiş, direnişi gün
gün ilerletmiş bir mahalle Küçük Armutlu. Faşizm her gün dallarını kesmiş
de, kökünden yine devrim filizlenmiş
Armutlu’nun. Kökünden koparmışlar
yine tohum olup düşmüş toprağa devrim. İşte bu yüzdendir ki devrim mücadelesi sürdüğü sürece Armutlu’nun
ismi direniş olarak anılmaya devam
edecek.
Kimileri bu mahallenin küçük ama
içi sıcacık ve sevgi dolu kondularında
bir anda kapısı çalınıp da karşısında
gördüğünde, kimileri sabahları sıcacık
yataklarını özlemle bırakıp ekmek peşine koşarken, kimileri mahallenin topraklarında misket oynarken tanıdı devrimcileri. Daha ilk tanışmalarında sevgi
ve güvenle doldular birbirlerine karşı,
çünkü her ikisi de aslında aynı vatan
toprağında yetişmiş, aynı yoksul kondularda büyümüş birer halk çocuklarıydı. En çok da mahalleyi kurarken
taş üstüne taş koyarken emeği, alın
terini ve bir parça ekmeği paylaşırken
tanıştılar. İşte bu yüzden halk demek
devrimci demek, devrimci demek halk
demekti Armutlu’da. Yani Armutlu
halkının kendisi devrimciydi. Et ve
tırnaktı onlar, en güzel yazılan şiirlerin

kağıt kalemiydi onlar, en güzel türkülerin sözü ve sazıydı onlar. Nihayetinde
biraraya geldiğinde ortaya çıkan tüm
güzelliklerdi onlar.
Kimisi daha on altısında bir lise
talebesi, kimisi elli altısında bir emekli,
kimisi doktor, kimisi avukat, kimisi
bir taksi şoförü, kimisi bir mahalle esnafı, kimisi ev hanımıydı. Halktandı
onlar, halkın ta kendisiydi her biri.
Halk sevgisiyle büyüyen, vatan toprağının bereketine aşık olanlardı onlar.
Zalimin zulmüne karşı halkının önüne
bedenini siper edenlerdi onlar. Halkı
uğruna ölümle aynı yolda yürüyenlerdi
onlar. Kolay değildi yaptıkları, halkı
sevmek o kadar kolay değildi. Onlar
halka ne zaman sevgilerini gösterseler
mermiler ve bombalar yağardı üstlerine,
yaralanırlardı, katledilirlerdi ama halk
sevgisinden asla vazgeçmezlerdi.
Onların sevgisi Berfin çiçeğinin
sevgisi gibiydi halklarına karşı. Berfin
çiçeği topraklarımızın en bereketli yerlerinde açan güneşe sevdalı ve çok
cesur bir çiçektir. Güneşi görmek için
uzun bir süre çaba harcar, toprağın altında emek verirdi filizlenmek için.
İşin acı kısmı güneşi gördüğünde ölecek
olmasıdır. Fakat çok cesurdur ve o
kadar sevgi doludur ki Berfin çiçeği,
güneşi bir kere görme pahasına güneşle
karşı karşıya gelir ve oracıkta ölür. Bu
sevgi karşılıksız kalır mıydı? Tabi ki
de hayır, her mahallede anaları, babaları,
kardeşleri vardı onların. Kapısını açan,
çorbasını paylaşan milyonlarca teyzeleri
ve amcaları vardır onların. Onlar ağlasa
halk da ağlar, onlar gülse halk da gülerdi. Kendi evlatlarından asla ayırmaz,
aynı evlat sevgisiyle severlerdi devrimcileri halkımız. Başlarına bir şey
gelecek diye üzerlerine titrerlerdi aynı
anne ve baba sevgisiyle. Nasıl ki bir
anne evladını kaybettiğinde kıyafetlerinde kokusu var diye yıkamaya kıyamıyorsa, onlar için de aynı durum geçerliydi. Bir daha geri dönemeyecek
evlatlarının giysilerini, adları değişip
geldiğinde yine kendi evlatlarına giydirirdi. Yeşil gömleklerini özenle ütüler,
özenle yıkarlardı, önlerine neyi var
neyi yok koyarlardı. Evlatlarını nereye
yatıracağını bilemediğinden oradan

oraya koştururdu evin içinde. Yemez
yedirirdi, içmez içirirdi… severdi evladını halkımız.
Hepsini biraraya getiren bu halk
ve vatan sevgisi, adalet özlemiydi…
Bütün yoksul mahalleler bilir evlatlarının yaptıklarını… Zalim su vermezdi, el ele verip su getirirlerdi. Zalim
ekmek vermezdi, fırın yapar ekmek
çıkarırlardı. Zalim yol vermezdi, ellerinde kazmalarla, küreklerle yol yaparlardı halklarına… Onlar için okur,
onlar için doktor olur, mühendis olurlardı. Onlar devrimciydi çünkü. Bir
avuç zengine projeler yapıp, hizmet
edeceklerine halklarının derdine derman
olurlar, mahalleler kurarlar, halklarına
şifa olurlardı. Gündüz barikatlar başında
konduları için direnen halkın önünde
yer alır, geceleri ders verirlerdi mahallenin çocuklarına. Bir halkın neye
ihtiyacı varsa oradaydılar. Mahallelere
yaklaştırmazdı zalimleri, uyuşturucuyu,
kumarı, fuhuşu. Halkla birlikte omuz
omuza kurdukları tertemiz mahalleleri
kirlettirmezlerdi. Halkın sorunları için
kafa patlatırlardı; nasıl çözeriz, nasıl
yaparız diye kendilerini yer bitirirlerdi.
Halkın sorunlarını çözmek için meclisler
kurarlardı, kurarlardı ki gerçek adaletin
halkın adaletinin olduğunu gösterip
onurlu bir yaşamı halka sunmak için.
Bütün suçları halklarını sevmeleriydi. Sadece bu yüzden tutuklanıyor,
katlediliyorlardı. Zalimler ne zaman
halkı sömürüp onlara zulmetmek istese
devrimciler dikiliyordu karşılarına.
Korkuyorlardı onlardan, çünkü halkın
ta kendisiydi onlar. Haykırıyordu devrimci Armutlu halkı; “KERPİÇ EVLERDEN GELİP SARAYLARINIZI
YIKACAĞIZ!”
Bu sözler korkutuyordu işte zalimleri. Bu yüzdendir ki saldırıyor, tutukluyor, katlediyordu zalimler.
Halkını ve vatanını sevmek… Tutsaklıklar, ölümler uğruna vazgeçilemeyecek bu bilinç, bu duygu bir suçsa,
dünyada bu suçun en büyüğünü devrimciler işlemiştir!
Erdinç Öksüz; bu suçu ben de işledim.
Muharrem Çay; bu suçu ben de iş-
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ledim.
Hüseyin Özen; bu suçu ben de işledim.
Sadık Çelik; bu suçu ben de işledim.
Eylem Yücel; bu suçu ben de işledim.
Türkan Özen; bu suçu ben de işledim.
Mehmet Akdemir; bu suçu ben de
işledim.
Dehman Göçer; bu suçu ben de işledim.
Mehmet Özdemir; bu suçu ben de
işledim.
Ali Yücel; bu suçu ben de işledim.
Hasan Öztürk; bu suçu ben de işledim.
Fadik Adıyaman; bu suçu ben de
işledim.
Cemal Şahin; bu suçu ben de işledim.
Haydar Yıldırım; bu suçu ben de
işledim.
Sezgin Çelik; bu suçu ben de işledim.
Mert Avcı; bu suçu ben de işledim.
Ali Dilmen; bu suçu ben de işledim.
Cafer Aydındağ; bu suçu ben de
işledim.
Çağrı Avcı; bu suçu ben de işledim.
Sonuç olarak, Küçük Armutlu Özgür Tutsakları diyor ki;
Halkımızı sevdik… vatanımızı sevdik…
Halk için emeğimizi, alın terimizi
esirgemeden, hesapsız çalıştık, çabaladık.
Kondular kurduk, mahalleler kurduk, yıkımlara karşı barikatlar başında
direndik.
Arzu olduk, Barış olduk, Bülent
olduk, Sultan olduk vatan topraklarımızda. İşgalcilere karşı ölüm pahasına
direndik.
F Tipi dayatmalarına karşı, hapishanelerde direnen devrimciler için Şenay olduk, Gülsüman olduk, ölüme
meydan okuduk.

Hasan Ferit olduk, mahallemizde
gençler uyuşturucu illetine bulaşmasın
diye canımızı siper ettik.
Dilek olduk da onurumuzu çiğnemek için kapımıza dayanan itlerin karşısına dikildik.
Yılmaz olduk sokak ortasında sebepsiz yere kurşunlandık.
Halk Meclisleri kurduk, halkın sorunlarının çözümü için kapı kapı dolaştık, bir adım öne çıktık.
Bizler adı küçük ama yüreği kocaman armutlunun tutsakları olarak şehitlerimizin umutlarını umut belledik,
yollarını yol bildik, bu yüzden tutsak
düştük.
Ve sonuç olarak, Küçük Armutlu
halkı diyor ki;
DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ
DEĞİL, ONURDUR!
ARMUTLU TUTSAKLARI YALNIZ DEĞİLDİR!
BİZ HALKIZ, TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!
SONUNA, SONUNCUMUZA
KADAR DİRENECEĞİZ!
ARMUTLU HALK CEPHESİ
ÖZGÜR TUTSAKLARIMIZI SAHİPLENMEK NAMUS BORCUMUZDUR!
YAZACAĞIMIZ HER KART ONLARI SAHİPLENDİĞİMİZİ GÖSTERECEKTİR!
ADANA F TİPİ HAPİSHANESİ
(KÜRKÇÜLER)
1- Erdinç Öksüz
BANDIRMA 1 NO’LU T TİPİ
HAPİSHANESİ
1- Muharrem Çay
EDİRNE F TİPİ HAPİSHANESİ
1- Hüseyin Özen
2- Sadık Çelik
KANDIRA 1 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ/KOCAELİ
1- Eylem Yücel
2- Türkan Özen
KANDIRA 2 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ/KOCAELİ
1- Mehmet Akdemir
KIRIKKALE F TİPİ HAPİSHANESİ

1- Dehman Göçer
2- Mehmet Özdemir
SİLİVRİ 9 NO’LU KAPALI HAPİSHANESİ
1- Ali Yücel
2- Hasan Öztürk
SİNCAN KAPALI KADIN HAPİSHANESİ
1- Fadik Adıyaman
ŞAKRAN 4 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ/İZMİR
1- Cemal Şahin
2- Haydar Yıldırım
TEKİRDAĞ 1 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ
1- Sezgin Çelik
TEKİRDAĞ 1 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ
1- Mert Avcı
TEKİRDAĞ 2 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ
1- Ali Dilmen
2- Cafer Aydındağ
VAN F TİPİ HAPİSHANESİ
1- Çağrı Avcı
-/Armutlu Halk Cephesinden Kuşlama Ve Bildiri
Armutlu Halk Cepheliler mahallede
kampanya çalışması dâhilinde kuşlama
ayrıca mahallede kentsel dönüşüme
karşı bildiri dağıtımı yaptılar. Yapılan
çalışmada 100 adet bildiriyle, 500 tane
kuşlama yaptılar.
Mahalle sakinlerine yıllardır mahallemizi yıkım tehdidi ile yıkmaya
çalıştıkları, bugün mahallemizi savunmamızın değeri anlatıldı. Mahallemizi
savunmak onurumuzu, namusumuzu
savunmaktır. Mahallelerimizde şehitlerimizin sesi yankılanıyor can ve kan
pahasına ödenen bedeller ile tırnaklarımızla kazıyarak kurduk mahallemizi.
Her bir kiremit parçasında emek ve
alın teri vardır her bir taşında kara
gözlü çocuklarımızın umudu vardır
mahallemizin. AKP iktidarının inşaat
tekellerine peşkeş çekilmeyeceği söylendi.
ARMUTLU HALK CEPHESİ
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Devrimci Tutsaklar Değerlerimizdir
AKP Faşizminin Terörüne, Saldırılarına
Boyun Eğmeyeceğiz!
Devrimci Özgür Tutsaklara ve genel olarak hapishanelerde dayatılan Tek Tip Elbiseye, yapılan
işkencelere, baskılara karşı yapılan çalışmalardan
derlediklerimiz şu şekildedir;

İstanbul: TAYAD’lı Aileler 10 Mart’ta Taksim
Galatasaray Lisesi önünde, hapishanelerdeki hasta
tutsaklar ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın
açıklamasının ardından 14 Mart’ta yapılması planlanan Tek Tip Elbise dayatmasına karşı Silivri Yürüyüşü duyurusu yapılarak eylem iradi olarak sonlandırıldı.
Sayı: 58

Yürüyüş
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2018

Çayan: TAYAD’lı Aileler 12 Mart günü, 14
Mart’ta Tek Tip Elbise dayatmasına karşı Galatasaray
Lisesi’nden Silivri’ye yapılacak yürüyüş için 30
adet çağrı afişleri astı.

Ankara:

TAYAD’lıların Tek Tip Elbise Açıklamasına Saldırı ve Gözaltı
Her cumartesi saat 15.00’da Ankara Sakarya’da
tek tip elbise ile ilgili basın açıklaması yapan TAYAD’lı Aileler’in 10 Mart tarihindeki açıklamasına
polis saldırdı. Ozaliti parçalayan işkenceci polisler
aileleri gözaltına aldı.
Halk Cepheliler son süreçte artan keyfi tutuklamalar ile ilgili 10 Mart’ta Misket Mahallesi’nde ev
ev gezerek halka 150 adet bildiri dağıttı.
Ayrıca 13 Mart’ta biraraya gelen Halk Cepheliler,
çeşitli hapishanelerdeki Özgür Tutsaklara mektup
yazdı. Ve sonrasında Batıkent, Ümitköy, Çankaya,
Yıldız, Sokullu, İlken caddelerinde ve Ahmet Arif
Parkı’nda, TAYAD’lı Aileler’in 14 Mart’ta Silivri’ye
yapacakları yürüyüş ile ilgili 20 ozalit, 90 pullama
ve 100 adet afiş yaptı.

İzmir: Halk Cepheliler 10 Mart’ta Konak, Bornova, Çankaya, Çiğli ve Güzeltepe mahallelerine
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Suçlu Değil
Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz! AKP
Faşizminin Terörüne Boyun Eğmeyeceğiz!” yazılı
ozalitlerden astı.
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Ankara’da Halk Cepheliler Ozalit Ve
Afiş Astı
Ankara’da Halk Cepheliler, Özgür Tutsaklara
dayatılan Tek Tip Elbise işkencesine karşı ve 14
Mart’ta TAYAD’lıların yapacağı yürüyüşe çağrı
olarak Batıkent, Ümitköy, Çankaya, Yıldız Caddesi,
Sokullu Caddesi, İlker Caddesi ve Ahmet Arif
parkında toplam 20 adet ozalit, 100 adet afiş ve 90
adet pullama yaptı.

Karabük Hapishanesi’nde
Halk Cephesi Tutsaklarına İşkenceler
Her Geçen Gün Artıyor
Karabük Hapishanesi’nde devrimci tutsaklara dönük saldırılarla ilgili Karadeniz Halk Cephesi’nin açıklamasını yayınlıyoruz:
“25 Şubat Günü Karabük T Tipi Hapishanesi’nde tutuklu
bulunan Halk Cephesi tutsaklarının olduğu koğuşa hapishane
savcısı gelerek siz burada çok rahat yaşıyorsunuz, size
burasının hapishane olduğunu hissettireceğiz. Burası dışarıya
benzemez diyerek tehdit etmiştir. Ardından hapishane savcısı
koğuş kapısı önünde bekleyen kalabalık gardiyan ve jandarmalara girin diyerek talimat vermiştir. İçeri giren gardiyan
ve jandarmalar duvarda asılı bulunan panoları ve tabloları
kırarak parçalamışlardır. Kendi verdikleri duvarda asılı olan
Diyanet’e ait 2018 yılı takvimini bile sökmüşlerdir. Buna
karşı çıkmak isteyen Halk Cephesi tutsakları gardiyanların
ve askerlerin saldırısı sonucu yaralanmıştır. 5 Mart günü
tutsaklarından Dilek Kaya ve Çiğdem Şenyiğit Karabük adliyesine ifade vermek için ring aracına bindiklerinde kamerayı
kapattıkları gerekçesiyle jandarmalar tarafından işkenceye
uğramışlar ve bu işkence yol boyunca devam etmiştir, daha
sonra adliyeye getirilen Dilek Kaya ve Çiğdem Şenyiğit’in
kelepçeleri çıkarılmamış, işkenceleri ve hukuksuzlukları
devam etmiştir adliye içinde. Ardından Dilek Kaya ve
Çiğdem Şenyiğit bu işkenceyi ve hukuksuzluğa karşı adliye
içinde oturma eylemi ve ajitasyonlar çekerek cevap vermiştir.
Karabük T Tipi Hapishanesi savcısı başta olmak üzere jandarma ve gardiyanlar tutsaklara yaptığınız işkencelere ve
hukuksuzluğa son verin. Halkımıza karşı işlediğiniz suçlar
hiçbir zaman cezasız kalmaz. Bunlar 48 yıllık tarihimizde
başbakanından MİT’e, MİT’inden savcısına hepsi halkın
adaleti tarafından cezalandırılmıştır.
Halk Cephesi Tutsakları Yalnız Değildir!”
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AKP’nin Tutuklama Terörünü Boşa Çıkartacağız!
İstanbul Gazi Halk Cephesi 13 Mart’ta yayınladığı
açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi;
Halkımız! 9 Mart günü mahallemizin gençlerinden
Mert Budak ve Denizcan Karasaç işkence yapılarak,
sokak ortasından kaçırılıp gözaltına alınmışlardı.
AKP’nin itleri mahallemizdeki saldırılarına, gözaltı
terörüne her geçen gün yenilerini ekliyor.
AKP’nin katil polislerine sesleniyoruz! Mahallemizden ve mahalle gençlerimizden uzak durun. Bizleri
gözaltına alarak, tutuklayarak korkularınızı bastıracağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü her
geçen gün korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz.
Gençlerimizin sizin kokmuş düzeninize karşı alternatif
olması gayet doğaldır. Gazili gençleri dün de susturamadınız bugün de susturamayacaksınız. Gazinin gençleri
dün Ali Haydar Çakmaklardı, Eyüp Samurlardı, Recep
Hasırlardı şimdi de tutukladığınız onlarca gençlerdir.
Mahallemizin gençlerinden kendiniz gibi pislikler
yaratamayacaksınız. Çünkü sizin koruduğunuz kolladığınız iktidarınız boğazına kadar pisliğe batmış
durumda. Bu pisliği de Gazili gençler gibi milyonlarca
genç temizleyecektir bundan hiç kuşkunuz olmasın.
Gazi Cephe’dir, Gazi VATANDIR. Gazili gençlerin
örgütlenmesinden korkuyorsunuz korkmaya da devam
edin. Gazili gençlerden tarikatçı, gerici, AKP’li faşist
çıkmaz. Gazili gençlere “gidin hırsızlık yapın gidin
uyuşturucu satın için ama Cephelilerle dolaşmayın
onlara selam vermeyin” diyorsunuz. Çünkü Gazili
gençler sizin zulmünüze, pislik düzeninize karşı boyun
eğmediler, eğmeyecekler de. Mahallemizdeki gençlere
işkence yapmaktan, gözaltına almaktan vazgeçin. Mahallelerimizden uzak durun. Gazi’nin gençleri sizin
istediğiniz bir gençlik anlayışında olmadı, olmayacak
da. Yeni Eyüp Samurlar, Tuncay Geyikler, Ali Rıza
Karagözler, Sezgin Enginler çıkmaya devam edecek
bu sokaklarda. Gazi karakolu işkencehanedir. İşkencecilerden hesap sorduk soracağız. Gazi Halkı; mahallemize, sokaklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım.
Gençlerimiz geleceğimizdir.”

%96 Sakatlık Raporu Olan İrfan Yılmaz:
“AKP Sakat Maaşımı Sosyal Haklarımı
Gasp Etti Yedirmeyeceğim!”
Çalınan hakları için mücadele eden İrfan Yılmaz’ın
cümleleriyle direnişte yaşananları aktarıyoruz:
Adım İrfan Yılmaz. %96 sakat raporum var. AKP
sakat maaşımı ve sosyal haklarımı gasp etti. Haklarımı
geri alabilmek için 2 Mart’ta İstanbul Şişli Cevahir
AVM önünde direnişe başladım. Direnişimin ilk haftası
eylem yaptığım cuma, cumartesi, pazar günleri yanımda
bulunan Zeynel Danacı ile birlikte sürüklenerek gözaltına alındık. Eylemimin ikinci haftası olan 9 Mart’ta
direniş alanındaydım. Sesimi halka duyurdum. Saat
16.00’da AKP’nin polisleri tarafından saldırıya uğrayarak yanımda bulunan Zeynel Danacı ile birlikte

Mahalleler Bizimdir
Baskınlarla Bizi Yıldıramazsınız!
İstanbul Yenibosna
Zafer Mahallesi’nde
bulunan Bahçelievler
Özgürlükler Derneği
20 Şubat’ta AKP’nin
katil polisleri tarafından
basıldı. Olayla ilgili 8
Mart’ta yazılı açıklama
yapan Bahçelievler
Halk Cephesi kısaca
şu sözlere yer verdi;
“…İçerideki altı kitaplık dolusu kitabı çalmışlardır, bilgisayarımızı çalmışlardır. Hırsızdır AKP’nin polisi. Buzdolabından,
masalardan, müzik enstrümanlarımızdan, mutfaktan, en alakasız
yerlerden bile parmak izi almışlardır. Gereksizdir bu çabaları.
Halkın, emekçilerin, ezilenlerin parmak izleridir onlar, milyonları
mı tutuklayacaklar parmak izleriyle eşleştirip? Suç mudur
yıllardır açık olan derneğe girmek? Buzdolabını açmak?
Karnını doyurmak suç mudur? Bir çay içmek, bir kuru simit
yemekten yoksun mu bırakılmalı halkımız? Müzikten yoksun
mu bırakılmalı halkımız? Bir sandalyeye oturamaz mıyız?
Saraylarda tahtlara oturamıyoruz biz, dünyanın en masraflı
yemeklerini yaptıracak aşçımız yok mutfağımızda bizim.
Biz bu mahallede yıllardır bedel ödemekten ve bedel
ödetmekten çekinmedik. Tutuklandık ama durmadık. Halkımız yozlaşmasın diye uğraştık AKP’nin sokaklarımıza
saldığı çetelerle. Halkımız ezilmesin, hakları, talepleri
yerine getirilsin diye uğraştık. Zafer Mahallesi’nden, bu
sistemden hesap sorarken şehit düşen gençlerimiz Bünyaminlerimiz çıktı.
Baskınların sebebi yeni Bünyaminlerden korkmalarıdır,
AKP’nin uyuşturucu çetelerinin yozlaştırmalarına karşı
artan savaşımızdır, her gün akrepleriyle, TOMA’larıyla tacizlerine karşı geri adım atmayıp mahallemizi sahiplenmemizi
kendilerinin de başarısızlık olarak kabullenmelerindendir.”
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gözaltına alındık. Götürüldüğümüz Şişli Merkez
Karakolu’nda üst araması
bahanesi ile Zeynel Danacı defalarca saldırıya
uğrayarak işkence gördü.
Saat 22.00’da Şişli karakolundan serbest bırakıldık. Eylemimizin 5. ve 6.
gününde Zeynel Danacı
ile birlikte gözaltına alındık. Şişli Merkez Karakolu’nda Zeynel Danacı’ya üst araması adı altında işkence yaptılar.
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Grup Yorum Üyelerinin Ailelerini
Arayıp Tehdit Ediyorlar…
TRT Çalışanı Arayıp
“Ya Teslim Olacak Ya Ölecek” dedi
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Grup Yorum’un konuyla
ilgili 13 Mart tarihli açıklamasını yayınlıyoruz:
TRT çalışanı olduğunu
söyleyen biri, başına 300.000
TL ödül konarak ‘aranan teröristler’ listesine alınan grubumuz üyesi Emel Yeşilırmak’ın ailesini arayarak ‘ya
teslim olacak ya ölecek’ tehditleri savurmuştur.
TRT Tetikçilik Yapıyor.
Dün öğlen saatlerinde Grup Yorum üyesi
Emel Yeşilırmak’ın ablası Gülçin Sönmez’i
TRT bünyesinde çalıştığını söyleyen birisi
arayarak ‘bir kampanya başlattık çocuklarını
teröre kaptıran ailelerle başlattığımız bir kampanya sen de katılmalısın, senin de kardeşlerin
onların elinde. Emel’i Yunanistan’a kaçırdılar
öldürecekler… gibi yalanlarla tedirgin etmeye
çalışmışlardır.
Hem sanatçıların başına ödül koyup terör
listelerine alıyorlar sonra da utanmadan ailelerini arayarak çocuklarımızı koruyalım ikiyüzlülüğünü yapıyorlar. ‘Terör Listesi’ne alarak başına ödül koymak ölü ya da diri yakalayacağız demektir.
11 Grup Yorum üyesini tutuklamış, tutuklayamadıklarının ise başlarına 300.000
TL ödül koyarak terörist ilan ettiği sanatçıların
katline ferman yazmıştır AKP iktidarı.
Sarayın sanatçısı olmadığımız için başımız
dik ve hala şarkılarımız milyonlarca insanın
dilinde yankılanmaya devam ediyor. Bu sesi
susturamayacak AKP. Cemo’lar, İnce Memed’ler söylenmeye devam edecek.
Her gün onlarca çocuğun, kadının tacize
uğradığı, uyuşturucudan her gün onlarca
gencin sokaklarda hayatını kaybettiği bir ülkede; AKP işi gücü bırakmış devrimci sanatçıların, devrimcilerin peşine düşmüştür.
TRT tetikçilik yapıyor. Grubumuz üyesi
Emel Yeşilırmak’ın başına gelecek her türlü
olumsuz şeyden AKP hükümeti, TRT basını,
polisi ve bu tehditleri özendiren ‘sen kimi
kime şikayet ediyorsun’ diyen Adalet Bakanlığı
savcıları sorumludur.
AKP çaresizdir. Grup Yorum üyelerinin
ailelerini arayıp tedirgin etmeleri boşunadır.
Karşısında el pençe divan duran bir Grup
Yorum üyesi asla göremeyecekler. Başımıza
ödül de koysalar, tutuklasalar da türkülerimizi
söylemekten vazgeçmeyeceğiz!

Grup Yorum’un Adı Halkın Matbaasında
Ankara Halk Cepheliler, başlarına ödül konulan Grup Yorum
üyelerine destek amaçlı 13 Mart’ta Tuzluçayır’da halkın matbaasına
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Halk Cephesi” imzalı yazılamalar yaptı.

Grup Yorum Hiçbir Zaman Susmayacak!
Ankara Halk Cephesi Grup Yorum’a destek amaçlı 10 Mart’ta
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi:
“AKP faşizmi eylül ayından beri bir işbirlikçiyi bahane ederek
devrimcilere saldırıyor. Her türlü baskı ve zulümle bizleri sindirmeye
ve yok etmeye çalışıyor. Devrimcileri tutuklamanın, katletmenin
önünü açmaya çalışıyor, faşizmin Grup Yorum üyelerinin başlarına
ödül koyması, arananlar listesine eklemesi de bunun bir parçasıdır.
Grup Yorum üyeleri birçok kez tutuklandı, kültür merkezleri
basıldı fakat hiçbir zaman Grup Yorum parçalarının dilden dile
yayılması engellenemedi. Bütün üyeleri tutuklansa dahi binlerce
kişilik konserler yapıldı çünkü Grup Yorum halkın ta kendisi, bu
yüzden türküleri bütün Türkiye’de yayılmaya devam etti. Bizler
Grup Yorum parçalarını her yerde ve her koşulda söylemeye
devam edeceğiz. Grup Yorum direnmenin, devrimin, halkın ve örgütlülüğün türkülerini söylüyor, bu yüzden Grup Yorum hiçbir
zaman susmayacak.”

Grup Yorum, Faizmin Listelerine Yeni Besteler
ve Yeni Kliplerle Cevap Veriyor
“Listelerinize Bestelerimizle
Cevap Veriyoruz!” diyen Grup
Yorum’un yeni iki klibi yayınlandı. Klipler, internette aşağıdaki
linklerden izlenebilir:
Halim Yaman Böyle
Söz-Müzik: Mahsuni Şerif
Düzenleme: Grup Yorum
Solist: İhsan Cibelik
Link:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pWe-IUH3xdo
Dumanlı Dumanlı
Söz-Müzik: Mahsuni Şerif
Düzenleme: Grup Yorum
Solistler: Mesut Eröksüz, İhsan Cibelik
Link:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=E9nYOS6d_cM
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DİH: Beşiktaş Belediyesi’nde 300 İşçinin
İşine Son Verildi

Hatay Halk Cephesi’ nden
Açıklama
12 Mart tarihinde Hatay’ın Samandağ ilçesinde 25 yaşındaki Güven Kahil isimli bir
genç, “ Polisin dur ihtarına uymadığı” bahanesiyle 7 kurşunla katledildi. Konuyla ilgili
Hatay Halk Cephesi yaptığı açıklamada kısaca
şu sözlere yer verdi:

Katil Polis Samandağ’da Bir Gencimizi
Katletti! Hesabını Soracağız!
Katil polis katliamlarına kılıf uydurmaya
çalışıyor. Gencecik bir insanımızı sokak ortasında katlediyor ve o gencecik bedenden 7
kurşun çıkıyor. Gençliğinden vuruyorlar Güven’i, hayallerinden vuruyorlar…
Tanıyoruz seni zulüm! 18 yaşında katlettiğin
Sıla Abalay’dan, 14’ünde gaz fişeği ile vurup
269 gün komada kalıp şehit düşen Berkin
Elvan’dan, döverek öldürdüğünüz Ali İsmail’den, ailesinin gözü önünde öldürdüğünüz
Dilek Doğan’dan, 15 kurşunla katlettiğiniz
Günay Özarslan’dan biliyoruz. Soldurduğun
gülen yüzlerden tanıyoruz seni!
Güven’in hesabını bu halk soracak! Kürdistan’da katlettiğiniz, bodrum katlarda diri
diri yaktığınız Kürt halkı soracak, Arap halkının
yiğit evlatları soracak, iş cinayetlerinde katlettiğiniz işçiler soracak, işinden ihraç ettiğiniz
kamu emekçileri soracak, intihara sürüklediğiniz
öğretmenler soracak, hapishanelerdeki Özgür
Tutsaklar soracak! Ne OHAL’iniz, ne yasaklarınız, ne işkenceleriniz, ne katliamlarınız ne
de gözdağlarınız bu öfkeyi dindiremeyecek,
bu halkı dizginleyemeyecek!
... İşte o zaman ne tankınız topunuz, ne
son teknoloji silahlarınız, ne de o çok güvendiğiniz polis güçleriniz kurtarabilecek sizi!
Güven’in katili şimdi dışarıda elini kolunu
sallayarak geziyor, gözaltına alındığı gibi bırakılıyor. Ama bağımsız bir Türkiye istediği
için, açlık yoksulluk bitsin diye mücadele
ettiği için her gün onlarcamız tutuklanıyor,
işkenceler görüyor. Bize reva görülen bu
acılara, ödediğimiz bedellere ve halkımıza
ant olsun ki bize yaşattıkları her şeyin hesabını
bir bir soracağız! Hatay Halk Cephesi olarak
Güven’in ailesine, arkadaşlarına ve Samandağ
halkına baş sağlığı diliyoruz.

Devrimci İşçi Hareketi’nin Beşiktaş Belediyesi tarafından işçilerin
işten atılmasına ilişkin 12 Mart tarihli açıklamasını yayınlıyoruz:
“24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı KHK ile getirilen‚“Taşerona
Kadro” düzenlemesi müjde olarak sunulmuştu. Ancak AKP iktidarının
taşerona kadro müjdesinin yalan olduğu yeni örneklerle kanıtlanmaya
devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan, kadro için
başvurmuş 300’ün üzerinde işçinin işine son verildi.
Öncelikle 696 sayılı KHK ile yerel yönetimlerde (İl özel idareleri ve
belediyelerde) taşeron şirketlerde çalışan işçiler, kamu işçisi kadrosu
kapsamında değil. Ancak bu işçilerin belediye iktisadi teşekkülüne
(belediye iştirakli taşeron şirketine) geçirilmesinde yine kadroya
geçirilecek taşeron işçiler için aranan şartlar söz konusu. Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan işçi kıyımının nedeni de yine bu düzenleme. İşten
çıkarmalara; emeklilik, güvenlik soruşturması gibi gerekçeler gösterildi.
Yine kadroya geçiş için işçilerin önünde bir de yazılı ve sözlü sınav engellerinin olması işçi kıyımının artarak devam edeceği düşüncesini
güçlendiriyor. İşine son verilen işçiler ise büyük bir mağduriyet yaşıyor.
Emekli Olan İşçiler Açlığa Terk Edildi
Beşiktaş Belediyesi’nde işine son verilen işçilerden 150 kadarı
emekliliklerinin gelmesi nedeniyle işten çıkartıldı. DİSK Emekli-Sen’in
verilerine göre Türkiye’de işçi emeklilerinin maaşı ortalama 1.500 lira.
Ülkemizde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 1.637 lira. Belediyede
çalışarak 2.000-2.500 lira gibi bir ücret alan bu işçiler zorla emekli
edilerek aileleriyle birlikte asgari ücretten aşağı bir gelirle açlık sınırının
altına itiliyor.
Hizmet Alım İhalelerinde Personel Gideri %70’in Altında
Olanlar İşinden Ediliyor
Yine Beşiktaş Belediyesi’nde kiralık şoför olarak çalışan işçiler
%70 sınırının altında kaldıkları gerekçesi ile işten çıkartıldı. Bilindiği
üzere 696 sayılı KHK ile sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alım sözleşmesi kapsamında çalışan işçiler için kadroya geçiş olanağı
var. Fakat hizmet alım ihalelerinde personel gideri %70’in altında ise
ihale, personel çalıştırılmasına dayalı ihale sayılmıyor. Bu şekilde
hizmet alım ihaleleri kapsamında çalışan pek çok işçi kadro kapsamı
dışında bırakılıyor. Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan kiralık şoförler de
başka birçok işçi gibi bu gerekçe ile işinden edildi.
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Güvenlik Soruşturmasına Takılanlar İşten Çıkartılıyor
Pek çok yerde olduğu gibi Beşiktaş Belediyesi’nde de güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işçiler işten çıkartıldı. Bilindiği gibi
OHAL KHK’ları ile 110 binin üzerinde memur işten çıkartılmıştı.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, Devlet
Memurları Kanunu’ndaki devlet memurluğuna atanmak için aranan
şartlardan biriyken 696 sayılı KHK ile kamuda çalışan işçiler için de
uygulanır hale geldi. Güvenlik soruşturması hukuki denetimi yapılamayan,
iktidarın keyfiyetinde bir uygulamadır. OHAL KHK’ları ile işinden
edilen memurlar, mahkemeler önünde haklarını arayamadıkları gibi,
sonrasında da iş bulamayarak açlığa mahkum edildiler. Yine güvenlik
soruşturması nedeni ile işten çıkartılan Beşiktaş Belediyesi işçilerini de
benzer bir durumun beklediği açıkça görülüyor.
Beşiktaş Belediyesi örneğinde de görüldüğü gibi AKP iktidarının taşerona kadro vermek gibi işçi lehine, işçi sınıfının ekmeğini büyüten bir
adım atmayacağı apaçıktır. Ekmeğimizi büyütmenin hatta korumanın
tek yolu örgütlenerek mücadele etmektir. İşimiz, ekmeğimiz için direnmekten, mücadele etmekten başka yolumuz yok!”
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Avrupa’da
 ALMANYA
Alman Emperyalizmi Erdal Gökoğlu’nun “tehlikeli kişi” Statüsünü
Devam Ettirecekmiş!
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Devrimci tutsak Erdal Gökoğlu’na
hapishanede uygulanan tecrit kararına
ilişkin Almanya Halk Cephesi açıklamasını yayınlıyoruz:
Erdal Gökoğlu’nun “tehlikeli kişi”
Statüsü Devam Edecekmiş!
Nedeni, Alman emperyalizminin kanaati. Nereden varmış o kanaate?
“Erdal Gökoğlu’nun ikamet ettiği
evin duvarında bir Mahir Çayan portresi
ve bir adet Yürüyüş dergisi bulunduğu
için”
Doğru okudunuz.
Kasım 2017’de Almanya’nın taleBi
üzerine Belçika’da tutuklanan ve daha
sonra Almanya’ya iade edilen devrimci
tutsak Erdal Gökoğlu, kaldığı Hamburg
hapishanesinde tecrit altında tutuluyor.
Aynen Musa Aşoğlu gibi.
Avukatlar görüşmelerini cam arkasında gerçekleştiriyorlar. Erdal Gökoğlu’nun ve Musa Aşoğlu’nun avukatları
bu uygulamaya karşı itiraz ederek, kaldırmalarını istediler.
Daha önce Musa Aşoğlu için mahkeme heyeti red vererek; avukatları “bu
savunmaya getirilen bir engeldir ve ayrıca avukatlık mesleğimize bir saldırıdır”
diyerek daha üst makamlara başvurdular.
Erdal Gökoğlu için mahkeme kararı
avukatına yeni ulaştı. Yapılan itirazını
kabul görmeyeceğini bizler sınıf mücadelesinin ABC’si olarak biliyorduk.
Çünkü Emperyalizm Devrimcilere
Düşmandır.
Çünkü Emperyalizm Devrimci
Düşünceden Korkar.
Bu korkuları Erdal ve Musa’yı
hapishanede “tehlikeli kişiler” olarak
tecritte tutmak içindir.
Mahkeme Heyeti Erdal için verdiği
red kararını şöyle açıkladı:
“Erdal Gökoğlu’nun tutuklandığı
gün ayrıca Erdal’ın ikamet ettiği ev
Belçika polisi tarafından aranmış. Arama

esnasında siyasi polis de katılmış. Evin duvarında bir resim fark edilmiş. Siyasi polis,
Türkiyeli ve Kürt örgütler
hakkında uzmanmış. Bu resimdeki şahsı THKP-C Önderi Mahir Çayan olarak tanıdığını ve
bu nedenle resme dokunmadan duvarda
asılı buldukları gibi delil neticesinde
fotoğraf çektiklerini bildirmişler. Odanın
masasında ayrıca bir adet Yürüyüş
dergisi bulundu”.
(…)“Bu yüzden Erdal Gökoğlu “terör örgütü” DHKP-C’nin düşüncelerini
hala benimsediği kanaatine varıldığını
ve bundan dolayı hapishanede özel güvenliğe tabi tutulması gerektiğine karar
verilmiştir.”
Peki hala Almanya’da “hukuk
var” diyenler var mı?
Almanya hukuku için Mahir Çayan’ın bir resmi ve Almanya hariç,
dünyanın hiçbir yerinde yasak olmayan
bir adet Yürüyüş dergisi suç sayılıyor.
Yani Belçika’da yasal olan bir dergiyi
evinde bulundurmayı suç sayıyor Almanya hukuku.
Peki, Belçika’ya ne oluyor? Belçika
polisi neden bu dergiyi masada bulduğunu kayda almış? Belçika polisinin
yalakalığı bu derece mi artık? Sizin
teşkilatınızın yasası, onuru yok mu?
Olmadığını biz biliyoruz da, bir de size
hatırlatalım dedik. Onur, namus, şeref
ne demek bilir mi sizin siyasi polisiniz?
Meşru olan biziz! İstediğiniz kadar
tutuklayın bizi, istediğiniz kadar ceza
verin; yine de karşınıza çıkacağız ve
haklı olduğumuzu yüzünüze söyleyeceğiz. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz.
Biz devrimciyiz. Devrimcilik yapmak
suç değil, bir görevdir!
Tecriti yıkmak için tutsaklara mektup
yazalım. Emperyalizmin bin bir saldırıyla
yok edemediği bir değer de dayanışmadır.

Bielefeld Dev-Genç Buluşmaları
Devam Ediyor
8 Mart Perşembe günü Bielefeld
Dev-Genç olarak her hafta düzenlenen
Gençlik buluşması yapıldı. Hep beraber
yemek hazırlanıp yendikten sonra Gençlik programı ve hedefleri hakkında bir
toplantı düzenledi.

Yaklaşık bir buçuk saatlik bir toplantıdan sonra sohbet ve çay eşliği ile
toplantı bitirildi.
Bielefeld Dev-Genç olarak tüm gençlere toplantıya katılım çağrısı yapıldı.

NRW Dev-Genç’liler Okuma
Saatinde Buluştu
9 Mart Perşembe Günü NRW DevGençliler, Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi’nde bir saatlik toplu okuma yaptı.
4 Dev-Gençli’nin katıldığı okuma
saatinin ardından okunanlar hakkında
kısa değerlendirme ve anlatımlar oldu.
11 Mart Pazar Günü Essen derneğinde düzenlenen kahvaltıdan sonra
Dev-Genç’liler okuma grubunda biraraya
geldi.
1 saatlik okumaya üç Dev-Genç’li
katıldı.

NRW Halk Meclisi ve NRW
Dev-Genç, Stand Açtı
10 Mart 2018 günü, Mülheim an
der Ruhr şehrinde Bir-Kar’ın düzenlediği
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
etkinliğinde NRW Halk Meclisi Uyuşturucuya ve Kumara Karşı Mücadele
Komitesi ve NRW Dev-Genç olarak
katılıp stand açıldı. Standda Yürüyüş
dergileri, Düzen Çürütür Devrim Yaşatır,
Avrupa Alevi Hareketi Kimdir? Ne istemektedir? kitapları ve Uyuşturucuya
ve Kumara Karşı Sıra Sana gelmeden
kartlarının dağıtımı yapıldı.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
Ve Kumara Karşı Mücadele Merkezinden Panel
11 Mart Pazar günü, Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi Komiteleri Almanya’nın Bonn şehrinde bulunan Beul
Alevi Kültür Merkezi’nde panel gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin kısa bir sinevizyon
gösterisi ile başlayan panelde daha sonra
sunum yapıldı. Animasyon filminin de
gösterildiği panel ilgi ile dinlendi.

8 Mart’ ta Essen Eğitim ve Kültür
Atölyesi’nde 8 Mart Etkinliği
11 Mart günü EKA’da kahvaltı yapıldı. Yapılan kahvaltıya 10 kişi katıldı.
Kahvaltıdan sonra da 8 Mart dolayısıyla
karanfiller dağıtıldı. Katılan bütün kadınların 8 Mart’ı kutlandı.
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EKA (Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi) olarak emekçi kadınlarımızın 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kutlandı.

NRW Dev-Genç’ten HFG Çalışması
10 Mart Cumartesi Günü NRW
Dev-Gençliler Duisburg’da açılacak
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nin duyurusunu
içeren afişler astı.
Duisburg Merkezinin ana sokağını
ve ara sokaklarını da afişleyerek tanıtımı
yapıldı. 6 Dev-Gençli, Duisburg’un
farklı sokaklarına afiş yaptı.

Berlin’de 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü Etkinliği Yapıldı
Berlin Halk Meclisi; “Direnen kazanır direnmeyen çürür” şiarıyla Dünya
Emekçi Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirdi.
11 Mart Pazar günü gerçekleşen etkinlik için günler öncesinden duyurular
yapılmış, afişler asılmıştı. Saat 14.00’da
devrim şehitleri için saygı duruşuyla
başlayan etkinlikte 8 Mart’ın tarihçesine
dair bir metin okundu. 8 Mart’ın emek
ve mücadele günü olduğu, egemenler
tarafından içinin boşaltılmak istendiği
vurgulandı.
Okunan yazının ardından, Nuriye
Gülmen ve Yüksel direnişine dair sinevizyon gösterimi yapıldı. Emekçiler
sinevizyonda Yüksel direnişini ve bu
direnişte kadınların yerinin anlatıldığı
etkinliğe 40 kişi katıldı.
8 Mart etkinliğinden sonra devam
eden sohbetlerde ırkçılık ve yozlaşmaya
karşı neler yapılacağı da konuşuldu.
Herkesin yaşadığı ortak sorunlara karşı
Hasan Ferit Gedik’lerin mücadelesi örnek olarak anlatıldı. Özellikle kadınların
söz aldığı yaklaşık iki saat süren sohbetlerde; uyuşturucu, kumar ve alkole
karşı, ırkçılığa karşı bir kadın komisyonu
kuruldu. Bu komisyon, “Kreuzberg bizim” sloganıyla ilk toplantısını da 23
Mart’ta yapma kararı aldı.

Mannheim’da Devrimci Tutsak
Musa Aşoğlu İçin Stand Açıldı
Devrimcilik yaptığı, faşizme ve emperyalizme karşı mücadele ettiği için
sudan bahaneler ve hukuk dışı yöntemler
ile özgürlüğünden alıkonularak Hamburg’da tutsak edilen devrimci tutsak
Musa Aşoğlu için Mannheim’da stand
açılmaya devam ediliyor.
Bu hafta ikincisi 10 Mart Cumartesi
günü Saat 15.00’da yine şehrin merkez
istasyonu önünde açılan standda bildiriler
dağıtılarak devrimcilik yapmanın suç
olmadığı, aksine görev olduğu vurgulandı. Gelip geçenler ile hem Musa
Aşoğlu hakkında hem de Türkiye ve
Avrupa gündemi hakkında sohbetler
edildi.
Stand, her cumartesi Mannheim’da
açılmaya devam edecektir.

Almanya Mannheim’da Afişleme
Çalışması Yapıldı
Almanya’nın Mannheim şehrinde
devrimci tutsak Musa Aşoğlu için afişleme çalışması yapıldı.
Hauptbahnhof ve çevresinde yapılan
afişleme çalışmaları kapsamında onlarca
afiş insanların yoğun olarak geçtiği
noktalara asıldı.

Almanya Mannheim’da 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir anma gerçekleştirildi
Etkinlik 11 Mart Pazar günü saat
11.00’da kahvaltıda lokmaların bölüşülmesi ile başladı. Kahvaltı sonrasında,
hoşgeldin konuşması ve saygı duruşu
ile anma programına geçildi. 8 Mart’ın
anlam ve önemini anlatan bir konuşmanın ardından ise sinevizyon gösterimi
yapıldı. Nuriye Gülmen’in 8 Mart mektubunun okunması ile devam eden program okunan şiirler ve hep birlikte söylenen türkü ve marşlar ile devam etti.
Programda son olarak 8 Mart’a dair bir
karikatür gösterimi yapıldı ve bir skeçle
program bitirildi.
Etkinlik sırasında unutulmayan dev-

rimci tutsaklarımız için ise ayrıca mektuplar yazıldı. Onları tecritte yalnız bırakmama sözü verildi.
Toplamda 50 kişinin katıldığı 8 Mart
etkinliği yaklaşık olarak 4 saat sürdü.

Mannheim Çarşı Merkezi’nde
Grup Yorum İçin Oturma Eylemi
Grup Yorum’a yönelik hem Avrupalı
emperyalist devletlerin uyguladığı vize
yasakları hem de Türkiye’de AKP faşizminin tutuklama ve terör listeleri saldırılarına karşı oturma eylemi gerçekleştirildi.
1 Mart Cuma günü akşam saatlerine
doğru Mannheim’ın en işlek yeri olan
ve Türkiyelilerin yoğun olarak yaşadığı
Marktplatz’da üç ayrı noktada yapılan
oturma eylemi ile Grup Yorum’un susturulamayacağı ve Grup Yorum’un her
yerde olduğu; tutuklamalar, vize engelleri, terör listeleri ile bitirilemeyeceği
bir kez daha gösterildi.
Grup Yorum’u tanıyanların zafer
işaretleri ile destek verdikleri, fotoğraf
çektikleri oturma eylemleri sırasında
yaşananlardan habersiz olanlara Grup
Yorum’un hem Türkiye’deki hem de
Avrupa’daki mücadelesi ve maruz kaldığı saldırılar hakkında bilgi verildi.

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

 İSVİÇRE
Zürih’te Musa Aşoğlu’na Destek
Çadırı
10 Mart günü, Musa Aşoğlu’na özgürlük talebi için Zürih Bahnhofstrasse’de bilgilendirme masası açıldı.
Çadırın önünde el ilanları dağıttıldı,
çadıra uğrayanlarla sohbetler edildi. Çadıra uğrayan bir gençle Türkiye ve Kürdistan hakkında konuşuldu. Kendisi insanların yaşadığı sorunların aşırı sömürünün sonucu olduğunu ifade etti.
Masaya gelen gence Musa Aşoğlu’nun neden devrimcilik yaptığı, Grup
Yorum’a yönelik olan engeller, terör
listeleri anlatıldı.
Çalışmaya üç kişi katıldı, saat
10.00’da kurulan çadırımız akşam

YÜRÜYÜŞ’ÜMÜZ DURDURULAMAZ!
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17.00’da kaldırıldı.

 YUNANİSTAN
Selanik’te 8 Mart Kutlaması ve
Anti-faşist Yürüyüş Yapıldı

Sayı: 58

Yürüyüş
18 Mart
2018

Selanik’te 8 Mart Emekçi Kadınlar
Günü Venüzelos Meydanı’nda yapılan
etkinlikle kutlandı. Sol örgütlerin düzenlediği etkinliğe Selanik Halk Cephesi
olarak katılındı. Yaklaşık 300 kişinin
katıldığı kutlama sonrası merkezi caddelerde yürüyüş yapıldı. Bildirilerin dağıtılıp konuşmaların yapıldığı etkinlik
18.00’da başlayıp 20.00’da sona erdi.
10 Mart günü Selanik’te anti-faşist
yürüyüş yapıldı. Kitle saat 12.00’da
Kamara Meydanı’nda toplandı. Daha
önce faşistler tarafından yakılan işgal
evinin yeniden yapılması için oluşturulan
komite tarafından düzenlenen yürüyüşe
Selanik Halk Cephesi katıldı. Anarşist
örgütlerin yanı sıra sol örgütlerin de
katıldığı eylem merkezi caddelerde yapılan yürüyüşün ardından tekrar Kamara
Meydanı’na gelindiğinde bitirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylem boyunca faşizme karşı sloganlar atıldı.
Selanik Halk Cephesi öncülüğünde
kurulan Tutsaklarla Dayanışma Komitesi
Türkiye’ye iadesi istenen Hazal Seçer
için hazırladığı 500 adet afişi 9-10 Mart
günlerinde Selanik’in merkezi meydanlarına astı.

Yunanistan’da Özgür Tutsak
Hazal Seçer’in İade Mahkemesi
Görüldü
Türkiye’nin iade talebiyle istediği
Hazal Seçer’in 14 Mart 2018 tarihinde
Yunanistan’ın başkenti Atina’da iade
mahkemesi görüldü.
Türkiye’de parasız eğitim pankartı
açtığı, üniversitelerden polis defol yazan
pankart açtığı ve polise taş attığı iddiasıyla Hazal Seçer’in iadesini istiyordu.
Hazal Seçer suçlamalara; “Politik bir
insan olduğum için 17 yaşında okuldan
atıldım. Eğitim hakkım elimden alındı.
Evimiz basıldı, babam iki kez gözaltına
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alındı. AKP faşizmi bizlere bunları yaşattı. Size gelen dosyalar AKP faşizminin
yalanlarıyla doludur.
Çocuklar ölmesin diye demokratik
eylemlere katıldım. Parasız eğitim istediğim için, uyuşturucuya karşı yürüyüşlere katıldığım için eğitim hakkım
gasp edildi.” şeklinde cevap verdi. Daha
17-18’inde yaşadığı işkenceleri, kemiklerinin kırıldığını ve tedavi edilmediğini
anlattı.
Savcı Türkiye’nin iddialarından birinde Hazal Seçer’in olay tarihinde 10
yaşında olduğunu, buna rağmen o tarihte
örgüt yöneticiliğiyle suçlandığını belirterek, tüm iddiaların temelsiz olduğunu
söyledi.
Avukat savunmasının ardından ise
mahkeme heyeti Hazal Seçer’in Türkiye’ye iadesinin reddine karar verdi.
Mahkemeye Yunanistan Halk Cepheliler ve Yunan solundan yaklaşık 50
kişi katılarak Hazal Seçer’e destek verdiler.

Yunanistan’da Sınıfsal Taarruz
(Taksiki Antiepitesi) Örgütünden,
Halk Cephesi Dostlarından Hristo’yu Kaybettik
Pazartesi sabahı geçirdiği kalp krizi
sonucu genç yaşta aramızdan ayrılan
Hristos Politis’i Selamlıyoruz
Devrimcilik sadece sözde değil, insanın ruhunda, davranışlarında, gözlerinin ışığında da kendini ortaya koyar.
Hristo; her zaman içtenliği, samimiyeti,
dostluğu, yoldaşlığı ile insanların güvenini ve sevgisini kazanan bir devrimciydi. Bir o kadar da mütevaziydi.
Güven veren bir dost.
Çok ani oldu gidişi. Ancak hep aklımızın, gönlümüzün bir yerinde güzel
bir dost, yoldaş olarak kalacak, mücadelemizde yaşayacak.
Hiristo’yu Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi Ve Halk Cepheliler olarak
Hoşçakalın dostlarım şiiriyle yolculamak
istiyoruz çağrısı yapıldı.
Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça

kalın!
Sizi canımda, canımın içinde
Kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın dostlarım benim
Hoşça kalın…

 İNGİLTERE
Londra’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması Yapıldı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle, 11 Mart Pazar günü
Pir Sultan Kültür Merkezi’nde bir anma
ve kutlama programı yapıldı.
Kadınlarımızın ve gençlerimizin kollektif emeğiyle hazırlanan anma ve kutlama programı için “Baş Eğmeyen Kadınların Yolundayız” konulu kadın şehitlerimizin olduğu bir köşe hazırlandı.
Program, 1857’de, katledilen 129
kadının, 11 Mart 2014’te şehit düşen
umudun çocuğu Berkin Elvan için ve
Mart ayında şehit düşenlerimiz özelinde
adalet, özgürlük, bağımsızlık uğruna
can verenlerimiz için bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı. Günün anlam önemini, kadına bakış açısını ve sistemin
kadınları ezmeye-sömürmeye yönelik
politikalarını anlatan bir yazı okundu.
Üç emekçi kadının birlikte okuduğu
yazıdan sonra 15 dakikalık bir sinevizyon
gösterimi yapıldı.
Grup Nisan alkışlar eşliğinde sahnedeki yerini aldı. Grup Sözcüsü “Özgür
Kadın Zulme Karşı Direnen Kadındır,
Nuriyeler gibi erkek yoldaşlarıyla omuz
omuza direnen, Baş Eğmeyen kadındır”
içerikli bir konuşma yaptı. Şimdi türkülerimizi Nuriyeler ve Grup Yorum
için söyleyeceğiz diyerek devam ettiler
şarkılarını, türkülerini seslendirmeye.
Beğeniyle dinlenilen program süresince
on üç eser seslendirdiler.
150’den fazla kişinin katıldığı program “Halkımızın Gelini” kadın-erkek
omuz omuza, davul zurna eşliğinde
söylendi. 18.30’da başlayan program
halaylarla devam etti.
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GAZİ KATLİAMININ YILDÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ
GAZİ ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!

ONLAR tekelci
burjuvalara

HALİL KAYA

“gecekondulardan gelip

SEZGİN ENGİN

gırtlağımızı kesecekler”

FADİME BİNGÖL

korkusu salan oldular.

DİNÇER YILMAZ

Onlar faşizmin karşısında
tek yumruk oldular.

HASAN GÜRGEN

Direnişin en ön saflarında

ALİ YILDIRIM

faşizme meydan okudular.

MEHMET GÜNDÜZ

12 Mart 1995’ten
bugüne onlar sayesindedir

ZEYNEP POYRAZ

ki, Gazi halkı, tüm Türkiye

DİLEK SEVİNÇ

halkları kontrgerillanın

FEVZİ TUNÇ

devlet olduğunu biliyor.

REİS KOPAL

Onlar sayesindedir ki, o
günden bugüne Türkiye

MÜMTAZ KAYA

halkları faşizmle dişe diş

GENCO DEMİR

mücadele edilmeden

HAKAN ÇUBUK

kazanılamayacağını biliyor.

İSMİHAN YÜKSEL

Onlar sayesindedir ki, o
günden bugüne

İSMAİL BALTACI

şehitlerimiz için adalet

HASAN PUYAN

istemenin faşizme karşı

YAŞAR AYDIN

uzlaşmaz bir mücadele
olduğunu biliyor.
Onlara devrim sözümüz
var, onlara adalet
sözümüz var, mutlaka
yerine getireceğiz:

ONLARI UNUTMADIK,
UNUTMAYACAĞIZ!

GAZİ SORULACAK
HESABIMIZDIR!

“Neden devrimci oldum? ... Açlık, acı ve yoksulluğun
olmadığı, hepimizin insanca yaşayabileceği, özgür bağımsız,
sömürüden uzak vatanımızda onurlu bir hayat istediğim ve
bunu sağlamanın yolunun devrimcilikten, örgütlülükten geçtiğini
bildiğim için.” Yusuf Aracı

26 Mart - 1 Nisan
Şafak YAYLA,
Bahtiyar DOĞRUYOL:
Şafak Yayla, 8 Mayıs 1991 Zonguldak Merkez doğumludur. Devrimcilerle lise yıllarında abisi aracılığıyla tanıştı. 2009 yılında İstanbul
Şafak Yayla
Bahtiyar Doğruyol Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci
sınıfta okurken Dev-Genç saflarında
örgütlendi. 2009-2010 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde sorumluluk yaptı. 2010-2011 yıllarında Dev-Genç'in Anadolu Komitesi’nde yer aldı. 2011 yılı sonunda gençlik örgütlenmesinde
yöneticilik yaptı. Anadolu'nun birçok ilinde görevler yaptı. 2013
yılı 18 Ocak'ta birçok demokratik kuruma yönelik operasyonda
tutsak düştü. Tahliye olduktan sonra tereddütsüz mücadeleye
koştu. Şehit düştüğü güne kadar kendisine verilen her görevi tereddütsüz yerine getirdi. Cephe'nin adalet savaşçısı olarak şehit
düştü. Şafak Yayla 24 yaşında bir Dev-Gençli’ydi.
Bahtiyar Doğruyol, 27 Mart 1987 Ankara doğumlu. Baba
Ardahan, anne Erzincanlı bir ailenin çocuğudur. Devrimcilerle
2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tanıştı. İlk tanıştığında reformist EMEP içinde yer
alıyordu. Halk Kurtuluş Savaşçısı Kevser Mırzak'ın Ankara'da
polisle girdiği çatışmada şehit düşmesinden sonra EMEP Gençliği’nden ayrılarak Dev-Genç saflarında bir Dev-Genç’li
olarak mücadelesini sürdürdü.
Ankara'da demokratik mücadele içinde çok sayıda gözaltı
ve 2008 yılında 4 aylık bir tutsaklık yaşadı. 2011-2012 yılları
arasında İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda çeşitli sorumluluklar aldı. 2012 Aralık ayında tutuklandı ve Tekirdağ 1
No'lu F Tipi Hapishanesi’nde kaldı. 9 Aralık 2014'te tahliye
olduktan sonra tereddütsüz hesap sorma bilinciyle mücadeleye
koştu. Cephe'nin adalet savaşçısı olarak şehit düştü.
31 Mart 2015 tarihinde, Şafak Yayla ile Bahtiyar Doğruyol;
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Berkin Elvan dosyasına bakan
savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alıp, Berkin Elvan'ın
katillerinin açıklanmasını talep ettiler. Faşist AKP hükümetinin
ve polislerinin düzenlediği operasyonda savcıyı cezalandırdıktan
sonra çatışarak şehit düştüler.
Kadir Bülent ÜLKÜ:
1964 yılında Ankaraʼda doğdu. Devrimci
düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. Bursaʼda
Körfeze Bakış gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü
yaptı. İşçi alanında sorumluluklar üstlendi. Polis
tarafından kaçırıldı ve 31 Mart 1992ʼde Uludağ
Kadir Bülent Ülkü yolunda işkence yapılmış ve başından vurulmuş
olarak bulundu.

Elif Sultan KALSEN:
23 Haziran 1988 Dersim, Merkez Buğulu
Köyü doğumlu. 19 Aralık Katliamı’nda, operasyonu durdurmak için feda eylemi yapan
Fidan Kalsen’in amcasının kızıdır. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde okuElif Sultan Kalsen yordu. Elif Sultan devrimcilerin içinde büyüdü.
Şehit akrabaları var. Devrimci olmasında Dersimli
olmasından Alevi olmasına, daha çocukken devrimciler ile tanışmasına kadar birçok neden sayarken, bunların en önemlilerinden birisinin Fidan Kalsen olduğunu söylemektedir.
2007 yılında Kocaeli Gençlik Derneği’nde devrimcilik yapmaya
başladı. Elif’in ilk öğretmeni Hasan Selim Gönen oldu. 2010
yılında İstanbul’da çeşitli alanlarda görev yaptı. 2010 yılında
Kocaeli Gençlik Derneği’nden gözaltına alınıp tutuklandı. 2012
Haziran ayına kadar Bakırköy Hapishanesi’nde tutsak kaldı.
Tahliye olduktan kısa bir süre sonra, 18 Ocak 2013’te demokratik
kurumlara yönelik saldırılarda tekrar tutuklandı. 27 Mart 2014’te
Bakırköy Hapishanesi’nden tahliye olduğunda “Hareket benim
umudum... Halkın gücüdür. Güvendir, insanlığın tüm erdemleridir.”
diyerek mücadeleye koştu.
Elif Sultan Kalsen, 1 Nisan 2015'te Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik,
yoldaşları Şafak ve Bahtiyar'ın hesabını sormak için düzenlediği
eylemde vurularak şehit düştü.
Yusuf ARACI:
16 Ekim 1971 İskenderun doğumludur. ArapAlevi (Nusayri) bir ailenin çocuğuydu. 1995’te
Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken örgütlendi. Öğrenci gençlik örgütlenmesi
içinde mücadeleye katıldı. Çeşitli görevler üstlendi.
Yusuf Aracı
Son olarak Akdeniz Silahlı Propaganda Birlikleri’nden birinin komutanı olarak savaşı ve devrim
yürüyüşünü sürdürüyordu. 2000 yılının Ağustos’unda tutsak
düştü ve Ceyhan Hapishanesi’ne götürüldü. Yoldaşlarıyla birlikte
19 Aralık operasyonunda katliamcılara karşı direndi. 8. Ekip’te
Ölüm Orucu’na başladı. 330 gün açlığa ve zulme karşı direnişini
sürdürdü. Direnişinin ilerleyen günlerinde kaldırıldığı Ankara
Numune Hastanesi’nde, zorla müdahale işkencesi altında 26
Mart 2003’te ölümsüzleşti.
Ümit GÜNGER:
1972 Artvin'in Şavşat İlçesi Kayadibi Köyü
doğumlu. 1990'da Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi öğrencisiyken DEV-GENÇ saflarında yer aldı. Kısa bir tutsaklık yaşadı. Temmuz
1991'de illegal alanda mücadelesini sürdürdü.
Ümit Günger
Ardından bir savaşçı oldu. 23 Nisan 1993’te gözaltına alınarak tutuklandı. 9. Ölüm Orucu Ekibi
direnişçisi oldu. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde 31 Mart 2004
günü bedenini tutuşturup zulmü yere sererek şehit düştü.

Hıdır Demir

Erhan Kökdemir

Haydar Boyraz

Hıdır DEMİR,
Erhan KÖKDEMİR,
Haydar BOYRAZ:
Devrim bayrağını dağlarda dalgalandıran, sosyalizm umudunu köylülere
taşıyan Cephe gerillasıydılar. 28 Mart
2004’te Dersim'in Hozat ilçesi yakınlarında Kinzir Ormanları’nda, oligarşinin

askeri güçleri tarafından katledildiler.
Hıdır Demir, 25 Kasım 1974 Dersim Çemişgezek Paşacık Köyü doğumludur.
Çiftçi bir ailenin altı çocuğundan biriydi. Örgütlü mücadeleye 1993'te katıldı.
İstanbul'da Seher Şahin Silahlı Propaganda Birliği'nde yer aldı. 1995'te kır gerillasına katıldı. Ekip komutanıydı.
Haydar Boyraz, Sivas Gürün Telin doğumludur. 1994'te devrimci harekete
sempati duymaya başladı. Örgütlü bir devrimci olduktan sonra İstanbul İkitelli
bölgesinde çalıştı. 1997 Eylül'ünde gerilla birliğine katıldı.
Erhan Kökdemir, Elazığ Sivriceli’ydi. 1994’te Gebze Liseli Dev-Genç içinde
yer aldı. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Bir süre İstanbul Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan, Mayıs 1998'de gerillaya katıldı.
Hakkı Karahan,
Ferda Civelek,
Veysel Beysüren:
30 Mart-17 Nisan Şehitlerini
Anma Günleri doVeysel Beysüren layısıyla faşist bir
Hakkı Karahan
Ferda Civelek
polis timine karşı
düzenlenen eylem sırasında 1 Nisan 1993ʼte şehit düştüler.

Neslihan Uslu

Metin Andaç

Hasan Aydoğan

M. Ali Mandal

KAYBEDİLDİLER
Neslihan USLU, Metin ANDAÇ,
Hasan AYDOĞAN, Mehmet Ali MANDAL:
31 Mart 1998ʼde Ege Bölgesiʼnde gözaltına alındılar. Gözaltına alındıkları kabul edilmedi. Kaybedildiler. Yaklaşık bir
yıl sonra, itiraflarda bulunan Turan Ünal adlı kontrgerilla
elemanı, dört devrimcinin Foçaʼdaki askeri birliklerde işkence
yapıldıktan sonra, kolları, bacakları kırılmış olarak bir tekneye
konulduklarını ve teknenin Seferihisar açıklarında bombayla

Marulanda Velez

Manuel Marulanda VELEZ
FARC’ın (Kolombiya Silahlı Devrimci
Gucleri) kurucusu ve lideri Manuel Marulanda, 26 Mart 2008’de geçirdiği kalp krizi
sonucu aramızdan ayrıldı. Marulanda, sosyalizm hedefiyle silahlı mücadeleyi bu kadar
uzun süre kesintisiz sürdüren, dünyadaki
sayısız alt üst oluşları, karşı-devrimci rüzgârlara karşın, ne stratejisinden ne hedefinden

Meryem ALTUN:
5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisiydi. 31 Mart 2002ʼde
direnişin 90. şehidi olarak Sağmalcılar Devlet Hastanesi'nde
şehit düştü. Meryem, 18 AğusMeryem Altun tos 1976ʼda İstanbulʼun gecekondu mahallelerinden 1 Mayıs
Mahallesiʼnde doğdu. Ümraniye Lisesi’ndeyken gençliğin mücadelesi içinde yer aldı.
Ağabeyi Kahraman Altun, emperyalizme
karşı bir eylemde şehit düşmüştü. Ağabeyinin
bayrağını devralıp kavgasını sürdürdü. 1991
sonlarında İngiltereʼye götürüldü ve 7 yıl
orada yaşadı. Yurtdışında da mücadeleden
uzak kalmadı. Ve bunun sonucunda İngiltereʼnin tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu. Meryem
1998ʼde Türkiyeʼye döndü. Tutsak düştü.
Vatanseverliğin adı olarak ölümsüzleşti.

SDB üyesiydiler.
Hakkı Karahan, 1989ʼda İ.Ü. Veterinerlik Fak. öğrencisi
iken Dev-Genç saflarına katıldı. Dev-Gençʼin bölge sorumluluğunu, milis komutanlığını üstlendi.
Ferda Civelek, Dev-Gençʼliydi. 1988ʼde Sağlık Meslek
Lisesiʼnde devrimci mücadeleye katıldı. Dev-Gençʼin Kadıköy
bölge örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi.
Veysel Beysüren, 1991ʼde Liseli Dev-Genç saflarında
mücadeleye katıldı. Milislerde yer aldı.

batırıldığını açıkladı.
Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli Beldesi
doğumludur. Gürcüʼydü. İ.Ü. Hukuk Fakültesiʼnde DevGenç'li oldu. İYÖ-DER kurucularındandı. Gençlik örgütlenmesinde bölgesel sorumluluklar üstlendi.
Metin Andaç, Bergamaʼda bir çiftçiydi. "Siyanürcü Şirket"i
Bergamaʼdan söküp atma mücadelesinin önderlerinden biriydi.
'80 öncesinde TARİŞ Direnişi'nin militanlarındandır. '90'dan
sonra İzmir İşçi Hareketi gazetesinin temsilciliğini üstlendi.
Mehmet Ali Mandal, 1958ʼde İzmir Menemen-Aliağa'da
doğdu. 1974ʼte işçi çocuğu olarak yurtdışına çıktı. 1984ʼde
Yunanistan'da örgütlü mücadeleye katıldı. Her türlü göreve
hazırdı ve ülkesine koştu.
Hasan Aydoğan, 1974 Tokat/Almus Akarçay doğumludur.
Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi çocuk yaştayken
başladı. 16 yaşında devrimci oldu. Çeşitli görevler aldı.
vazgeçmeyen bir devrimci önder olarak ölümsüzleşti. Dünya
halklarının kalbinde yaşamaya devam ediyor.
1964’te FARC’ın kuruluşuna önderlik yaptı. O günden
son nefesini verinceye kadar bu tarihsel misyonunu sürdürdü.
Marulanda, şehit düştüğünde 78 yaşındaydı. Kelimenin tam
anlamıyla devrime adanmış bir ömürdü onunki. Dünya halkları
onu unutmayacak.

Anıları Mirasımız
Yusuf Aracı mücadelesini anlatıyor:

Peki neden devrimci oldum?
Bunun temel iki nedeni var. Birincisi; Devrimcilik
bilimsel, doğru ve mantıklı düşünen bir insanın,
görüp de yapmaktan kaçamayacağı bir gerçeklik
ve zorunluluk-sorumluluk olmasından dolayıdır. Çünkü bu düzen, sömürü düzeni ve
zora dayalı olarak işliyor. Yani halk olarak
bizler, hayatımızı rayından zorla çıkartılmış bir şekilde kendi irademiz dışında
yaşıyoruz. Bunu değiştirip rayına sokmamız gerektiğini bildiğim ve buna
inandığım için.
İkincisi ise; Açlık, acı ve yoksulluğun olmadığı, hepimizin insanca yaşayabileceği, özgür, bağımsız, sömürüden uzak vatanımızda onurlu bir hayat
istediğim ve bunu sağlamanın yolunun
devrimcilikten, örgütlülükten geçtiğini bildiğim için.
Yani demem o ki, bu düzende attığım her
adım, soluduğum her nefes devrimci olmamın
nedenidir. Devrimci olmasaydım kendime o zaman
şaşardım aslında. Her şeyi görüp de susmak, bilip de değiştirmek için harekete geçmemek zaten yaşamak demek değildir.
Ve neden ölüyorum?
Bunun cevabı neden devrimci oldum sorusuna verdiğim
cevabın içerisindedir ve ölüm orucunda olmam sadece bunların
bir sonucudur.
Evet, eğer bugün insanca yaşama olanağımız hiç yoksa,
açlık, yoksulluk çekiyorsak, açlıktan çocuklarımız ölüyorsa,
depremlerde, sellerde ölen hep biz oluyorsak, dilimizi konuşup
kültürümüzü yaşayamıyorsak, kendi vatanımızda-topraklarımızda

yabancı gibi yaşıyorsak, işkence gören, katledilen, hapishanelere
atılan hep biz oluyorsak; diğer yandan bir avuç asalak bizim
alın terimizle, bizim sırtımızdan zevk-ü sefa içinde yaşıyorsa
benim de bunlara karşı direnmek ve bu düzeni değiştirmek en
doğal ve en meşru hakkımdır. Bu hakkımı kullanıyorum.
O bir avuç asalak, sürdürdükleri zevk-ü sefa içindeki
yaşamlarından vazgeçmeyeceklerine ve istediğimiz
gibi insanca yaşanacak bir hayatı bize kendi elleriyle vermeyeceklerine göre bunu biz kendi
ellerimizle söke söke almak zorundayız.
Ve elbette ki bunun bir bedeli olacaktır.
Çünkü hiçbir şey bedel ödemeden kazanılmıyor, elde edilmiyor. Eğer bütün
bunları istiyorsam -ki istiyorum- bunlara
ulaşmanın yolu bu bedeli ödemeden
geçiyor.
Zaten istediğimiz şekilde hayat koşullarımız olsaydı ne devrimcilik ne
de ölüm orucu yapmamıza gerek kalırdı.
Ama böyle bir hayatımızın olmadığı
ve bir avuç asalağın, bize böyle bir
hayatı istemekten vazgeçip teslimiyeti
dayattığı bir noktada, inançlarımızı, değerlerimizi ve geleceğimizi koruyup büyütmek
için ölüm orucu yapmaktan başka çıkar yolumuz
da yok.
İşte bunun için ölüm orucundayım ve bizden sonraki
nesillere insanca, özgür, bağımsız, onurlu ve namuslu bir
hayat yaşayabilecekleri bir gelecek bırakabilmek için ölüyorum.
Er veya geç, eninde sonunda geleceğimizi yaşatacağımızı
biliyor ve bunda az da olsa benim payımın olacağını bilmekten
büyük bir onur duyuyorum. Bundan başka da daha ne isteyebilirim ki?
Halkım, vatanım, geleceğimiz için canım feda olsun.
Hepinizi çok seviyorum...
Eylül 2002
Yusuf ARACI

TAYAD’lı Aileler’den Başsağlığı
TAYAD’lı Aileler 8 Mart’ta, Grup Yorum Halk
Korosu elemanı İlyas Kazan’ın ölümü üzerine yayınladığı
başsağlığı mesajında şu sözlere değindi;
“İlyas Kazan yoksul halk çocuğu idi. Grup Yorum
Korosu çalışmalarına katılan, devrimcileri yani halkını
seven bir halk çocuğuydu. Bunun için polisin katlettiği halkın
evladı Sıla Abalay’ın cenaze töreninde yanında idi. Dersim’de devletin
katlettiği Kayıp 11 DHKC Gerillasının bulunması ve evladının cenazesini
almak için Seyit Rıza Meydanı’ nda açlık grevinde olan Kemal Baba’
nın yanında idi. İdil Kültür Merkezini sahiplenmesinden kaynaklı
yapılan baskında tutuklandı ve 15 Kasım tarihinde tahliye edildi.
İlyas Kazan, devrimcileri seven ve sahiplenen halk çocuğu idi. 7
Mart tarihinde yaşamını kaybetti. Ailesinin ve sevenlerinin Başı sağ olsun, Başımız sağ olsun…”

Ö ğretmenimiz
Ülkemizde, sadece yasallığın sınırları içine hapsolmuş demokratik
faaliyetin kısır kaldığı, kendi kendini iş yapamaz, hareketsiz-pasif
duruma düşürdüğü somut bir gerçektir.
Oysa önemli olan, sınırlı da olsa, faşizmin sunduğu gediklerden
elverdiğince yararlanmak, hızlı olabilmek,
yakalanan gedikten hareketle demokratik mücadeleyi
yaygınlaştırmaktır.
Hatta demokratik mücadeleyi, yasallığı bir kenara bırakan bir
tarzda, meşruluk temelinde örgütlemek gereklidir.
Hak alma mücadelesi örgütlü ve fiili olarak yasal hakları sonuna
kadar kullanıp meşru temelde geliştirilmek durumundadır…
Hakları uğruna mücadeleyi,
yasal-yasal olmayan tarzlarda iç içe geçirerek,
her adımında ve her anında "düzen ve devrim" olgusunu
beyninde, ruhunda hisseden,
iktidar perspektifli bir kitle hareketi yaratmak durumundayız.
—
Devrimci Bir Kitle Hareketini Yaratmak
Bugün var olan demokratik kazanımlar yarın rahatça ortadan
kalkabilir, yerini azgın baskı ve teröre, açık faşizme vb.
bırakabilir.
Bu nedenle, demokratik mücadele, kurumlaşma ve kadrolaşma
bu duruma uygun bir nitelik taşımalıdır.
--------------------Ve demokratik mücadeleye öyle bir nitelik kazandırmalıyız ki,
örgütlü-kitlesel gücümüz her tür koşulda ayakta kalabilsin,
değişen koşullara ayak uydurabilsin.
Bu noktada "şu biçim ya da eylem demokratiğe göre, şu değil"
yaklaşımı,
kendini sadece yasallıkla sınırlayan bir yaklaşım olur.

www.yuruyus-info.org
TAYADLILAR, TEK TİP ELBİSE SALDIRISINA KARŞI
14 MART’ TA SİLİVRİ HAPİSHANESİ’NE YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI
GALATASARAY MEYDANI’NDA YÜRÜYÜŞ BAŞLAMADAN
İŞKENCEYLE GÖZALTINA ALINDILAR!
TAYADLI AİLELER 1984, 1996, 2000-2007
BÜYÜK DİRENİŞ SÜRECİNDEKİ GİBİ YİNE EN ÖNDE!

SUÇLU DEĞİL DEVRİMCİYİZ
TEK TİP ELBİSE GİYMEYECEĞİZ!

yuruyus.biz@gmail.com

HAPİSHANELERDE TECRİT, İŞKENCE,
TEK TİP ELBİSE DAYATMASI, GÖRÜŞ-TELEFON YASAKLARI,
KİTAP SINIRLAMALARI, HER TÜRLÜ KEYFİYET SÜRÜYOR...

