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HALKIN AÇLIĞINA ÇÖZÜM
ÜRETTİĞİMİZ İÇİN SALDIRIYA
UĞRUYORUZ. HALKA ELEKTRİK GÖTÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN
TUTUKLANIYORUZ.
PATRONLARA ÇALIŞMADIĞIMIZ İÇİN,
İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ UĞRUNA DİRENDİĞİMİZ İÇİN HER
GÜN İŞKENCE GÖRÜYORUZ!
Faşizm, gücünü halkın güçsüzlüğünden alır. Halk ne kadar güçsüz,
ne kadar çaresiz, ne kadar umutsuz
olursa faşizm halka zulmetmeye, hırsızlığına, sömürüsüne o kadar pervasızca devam eder. Halk ne kadar
bilgisiz, cahil bırakılırsa, faşizm o
kadar uzun süre korkuyla yönetmeye
devam eder. Sorunlarının çözümsüz
olduğuna, sömürü düzeninin değişmeyeceğine o kadar kesin biçimde
ikna eder.
Marks, kapitalizmin iki sırrını
çözdüğünü söylüyor;
1- Emek sömürüsü,
2- Yabancılaşma.
Emek sömürüsü ile halkın elinin
ürününü çalıp aç bırakıyor. Yabancılaşma ile de halkın aklının ürününü
çalıp aptallaştırıyor. İşte genelde kapitalizm, ülkemiz özgünlüğünde ise

çarpık kapitalizm ve ona bağlı olarak
sürdürülen sömürge tipi faşizm, böyle
bir insan tipi yaratıyor.
Halkın tüm sınıf ve katmanlarından, tüm meslek gruplarından insanlarımızı bu hale getiriyor. Bilgisiz,
alıklaşmış, özgüvenden yoksun, korkak, pasif... İşçisinden köylüsüne,
öğrencisinden aydınına, doktorundan
sanatçısına, öğretmeninden avukatına,
esnafından memuruna, mavi yakalısından beyaz yakalısına; çarpık kapitalizmin yarattığı örgütsüz ve güçsüz insan bu şekilde yaşıyor.
Aynı durum; "beyaz yakalı" olarak
adlandırılan, genelde yaşam standardı
ve aldığı maaş itibariyle toplumda
"orta halliden iyice" diye sınıflandırılan mühendis-mimarlar için de geçerli. Çünkü mühendis-mimarlar da
günden güne yoksullaşıyor, daha düşük ücretle çalışmaya mecbur bırakılıyorlar. İşsiz bırakılıyorlar veya
sürekli işten atılma korkusu ile çalışıyorlar. Türkiye'de ortalama bir mühendis, haftada 60 saatten fazla çalışıyor; ki OECD ülkeleri arasında
en yüksek oran bu. "Esnek çalışma"
adı altında gecenin bir yarısı veya
haftasonu ya ofise çağrılıyor ya da
evden çalış deniliyor.
Günlük "maişet derdi" nedeniyle

sosyal bir etkinliğe gidemiyor, kültürel olarak kendini geliştiremiyor.
Kafasını kaldırıp ülkede, dünyada
olup bitenlerle ilgilenemiyor.
Tarihler boyunca toplumların gelişimi; önceki toplumların bilgi ve
deneyimlerinin üzerine kendi bilgi
ve deneyimlerini katarak gerçekleşmiştir. Ama sömürüye dayalı tüm
toplumlarda olduğu gibi kapitalist
toplumda da halkın tarihler boyunca
biriktirip bugüne kadar getirdiği bilgiler halktan çalınıyor, saklanıyor.
Bilgiyi paylaşmayı yasaklıyor.
Bugün emperyalizm; bilim ve
teknolojide, mühendislik-mimarlıkta
da bunu yapıyor. Emperyalizmin
yeni sömürgesi olan ülkemizde bilim
adına, mühendislik-mimarlık adına
neredeyse hiçbir somut bilgi öğretilmiyor. Okullarda bilgiyi parça
parça ve soyut haliyle veriyor. Bunun
sonucu olarak da eğitim sistemi;
kendi başına hiçbir şey üretemeyen,
geliştiremeyen, tek başına ayakta
duramayan, mesleki bilgisine güveni
olmayan mühendis-mimarlar yaratıyor. Mühendis-mimarları; zenginler
için yapılan üretimin bir teknikeri,
ara elemanı haline getiriyor.
Sonuç olarak emperyalizm, üretimin halk yararına gelişmesini kasıtlı

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

olarak engelliyor. Çünkü
bu düzen, ayakta kalabilmek için halkı sömürü düzeninin bir parçası haline
getirmek zorundadır.
Halkın güçsüzlüğünden
güç alan faşizm; halkı rahatça yönetebileceği biçimde şekillendirdikçe halkı
daha da güçsüzleştiriyor.
Bu düzenin ideolojisinin karşısında çok güçlü
bir ideoloji duruyor. Sosyalizm duruyor. Halkın güçlü olduğu ölçüde
kendisi de güçlenen bir ideoloji...
Ülkemizde işte bu ideolojiden
beslenen mühendis-mimarlar var:
Halkın Mühendis Mimarları...
Patronların Değil, Halkın Mühendis Mimarları!
"Mühendis", Türk Dil Kurumu
sözlüğünde şöyle tanımlanıyor: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi
bayındırlık; tarım, beslenme gibi
gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik,
elektronik gibi fen; uçak, otomobil,
motor, iş makineleri gibi teknik ve
sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli
bir eğitim görmüş kimse.
"Mimar" ise şöyle tanımlanıyor:
Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse.
Yani kısacası mühendis-mimarlar;
tarımdan gıdaya, enerjiden barınmaya,
çevreden bilişime; hayatın farklı alanlarında teknik bilgiye sahip olup, bu
bilgileri üretime dönüştüren kişilerdir.
Peki mühendis-mimarlar, bilgilerini kim için üretime dönüştürecek, kim için kullanacak?
Önlerinde iki yol var:
Ya emperyalist tekeller ve işbirlikçileri için, onların sömürü düzeninin devam etmesi, karlarına daha
fazla kar katmaları için;
ya da ezilen, sömürülen, aç bırakılan, ihtiyaçları karşılanmayan halkımız için kullanacaklar.
Üçüncü bir yol yok!
Ya zenginlerin karlarını katlama-

ları için onların yanında yer alacaklar;
halkın akıtılan her damla kanının sorumlusu olup, bu suçla binlerce defa
ölecekler...
Ya da her onurlu insan gibi bir
parçası oldukları halkın yanında yer
alacak ve dünyadaki güzelliklerin
yok edilmesinin önünde tüm bilgi
birikim, emek ve cüretleriyle barikat
olacaklar...
İşte halk için mühendislik mimarlık burada somutlanıyor.
Halk için mühendislik mimarlık,
Halkın Mühendis Mimarları'nda somutlanıyor.
Bu düzen, dünya nüfusunun yüzde
99'u, yüzde 1'nin zenginliği için çalışıyor.
Halk için mühendislik mimarlık
ise bir yandan bu gerçekliği tüm çıplaklığıyla halkın gözleri önüne seriyor.
Diğer yandan da bu gerçekliğe teslim
olmuyor. Halk için alternatif çözümler
üretiyor.
Ülkemizde ve dünyada kapitalizm-sosyalizm saflaşmasının yürüdüğü bu alanda, sosyalizmin yani
halkın safında yer alıyor.
Emperyalizm, 1 milyar insanı aç
bırakırken, Birleşmiş Milletler Baş
Ekonomisti “İnsanoğlu artık Mars’a
gitmenin yollarını buldu; ancak hala
açlığa çözüm bulamadı” derken; Halkın Mühendis Mimarları "çocuklarımız gece yatağa aç girmeyecek"
diyerek mantar üretiyor.
Emperyalizm ve işbirlikçileri, dayattığı besinlerle bizi hasta ediyor,
zehirliyor. GDO'lu, sağlıksız besinler
piyasaya sürülüyor. En son şeker
pancarı fabrikalarını özelleştirdiler.

Yıllardır yedirdikleri nişasta bazlı şeker ile sağlığımızı daha da bozacaklar,
bizi kanser yapacaklar. Tarımı bitirme noktasına getirdiler.
Tarıma elverişli topraklar giderek tükeniyor, bu
arazilere AVM'ler, gökdelenler, TOKİ evleri dikiliyor. Yıllardır ihracatta ilk
sırada olduğumuz ürünleri
bile bugün ithal eder hale
geldik.
Halkın Mühendis Mimarları;
bu halk düşmanı tarım politikalarının karşısına kendi gıdamızı yetiştirebiliriz diyerek çıkıyor, halk
bahçeleri kuruyor.
İşbirlikçi enerji tekelleri, her ay
haraç keser gibi yüzlerce lira elektrik
faturası kesiyor bizlerden. Halkımızı
elektriksiz bırakıyor, karanlığa mahkum ediyor. Halkın Mühendis Mimarları ise "nerede karanlık bir
ev varsa bizimdir" diyerek; rüzgar
tribünleriyle, su tribünleriyle İstanbul Küçükarmutlu'dan Dersim'
e halkımızın evlerine elektrik götürüyor, aydınlatıyor.
Faşist AKP iktidarı, 81 ilde 7.5
milyon evi yıkacağım diyor. Depremi
bahane ediyor, bunun için türlü türlü
yasalar çıkarıyor.
Halkın Mühendis Mimarları ise
kentsel dönüşüm adı altındaki yıkım saldırılarına karşı bir yandan
yoksul mahalleleri savunup evlerimizi yıktırmayacağız derken, diğer yandan halkın kendi evlerini
kendilerinin iyileştirmesi için çalışmalar yapıyor.
Kapitalizm, bir şeyin nasıl üretileceği bilgisini halktan saklıyor. Okullarda öğretmiyor.
Halkın Mühendis Mimarları ise
halktan çalınan bilgiyi elde edebilme
mücadelesini "hürriyet kavgası" olarak ele alıyor. Meseleyi okullarda
öğretilenlerle sınırlı tutmayıp halka
gidiyor, halktan öğreniyor, öğrendiklerini uyguluyor.
Bir tarafta kan emici, katil bir
faşist düzen var. Halkı aç bırakıyor,

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARINI TESLİM ALAMAZ!
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hasta ediyor, evini elinden alıyor,
karanlıkta bırakıyor. Halkı zavallı,
güçsüz, çaresiz duruma sokuyor.
Diğer tarafta ise Halkın Mühendis
Mimarları var. Biz varız! Düzenin
yarattığı her tahribata, her soruna
çözüm üretiyoruz. Düzenin politikalarını teşhir ediyor; çözüm devrimdedir, sosyalizmdedir diyoruz.
Sorunlarımızı gelecek belirsiz bir tarihe ertelemeden, halkımızla beraber
mütevazi çözümleri bugünden hayata
geçiriyoruz.
Düzenin yarattığı mühendislikmimarlık çizgisinin tam karşısına
devrimci mühendislik-mimarlık
çizgimizi koyuyoruz. Mühendisliği
düzen için veya sırf para kazanmak, ‘kariyer’ elde etmek için
değil, halk için yapan bir çizgidir
bu. Düzene yedeklenen, ondan beslenen değil; düzeni karşısına alan,
ona alternatif olan, onu yıkıp yerine
halk için olanı koyan, halk için
üreten bir çizgi.
Mimar ve mühendisler mesleğinin
gereğini; ancak düzene karşı savaşını
sadece mesleki boyutuyla sınırlı tutmayan, bu uğurda en ön safta yer almaktan çekinmeyen, halkın içinde,
halktan öğrenen ve öğreten bir tarzla
yerine getirebilirler.
Halk için üretebilmek, bir geleneğe sahip olmayı gerektirir. Tıpkı
Mahir Çayan ve arkadaşlarına ev sahipliği yaptığı için faşist devlet tarafından hapishanelere atılarak şehit
düşen mimar Hatice Alankuş gibi.
Çiftehavuzlar'da oligarşinin ölüm
mangalarına "Varsa cesaretiniz gelin"
diyerek saatlerce elde silah çatışan;
sosyalizmin ölüm fermanlarının imzalandığı, sosyalist iktidarların teker
teker tasfiye edildiği, sol örgütlerin
bayraklarından orak-çekiçleri çıkardığı bir süreçte İstanbul'un orta yerinde umudun orak çekiçli, yıldızlı
bayrağını dalgalandıran Eda Yüksel
gibi.
19 Aralık'ta katliamı durdurmak
yoldaşlarını korumak için "Bir canım
var, feda olsun halkıma" diyerek bedenini tutuşturan, yaktıkları feda
alevlerini bugüne taşıyan Ahmet İbili
gibi.

Kaçak elektrik kullanıp karlarına
kar katmak isteyen fabrikalara karşı
mücadele ettiği için, bu fabrikaların
patronlarının talimatıyla kiralık katiller tarafından katledilen Hasan Balıkçı gibi.
Düzen-devrim saflaşmasında; emperyalizme ve oligarşiye karşı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm bayrağını dalgalandıran, ülkemizde ve
dünyada halkların egemenlere karşı
yürüttüğü savaşın örgütlü bir parçası
ve öncüsü olan; iktidar bilinciyle,
sınıf kiniyle halka bilinç taşıyıp örgütleyen bir çizgi.
Halkının mücadelesinde; Mahir
Çayan'ın sözündeki gibi “Yürüyen
devrim arabasına ben de omuz vereyim, benim de payım olsun işte" demekle, sadece katılımcı olmakla
sınırlı kalmayan, halkın mücadelesinin büyümesi için tüm olanakları
seferber eden, sorumluluk üstlenen;
sadece kişi olarak değil, bütün bir
alan olarak bu mücadelenin örgütleyicisi olan bir çizgi.
İşte tarihimizde, şehitlerimizde,
direnişlerimizde, pratiğimizde somutlanan bu çizgi, devrimci mühendislik-mimarlık çizgisidir.
Kavganın mühendisliği, mimarlığı
çizgisidir. Halkın mühendisliği, mimarlığı çizgisidir.
İşte bu çizgi; sosyalizmin bilgisi,
gücü ve deneyimini yüklenmiştir.
"Akıllı solcu” değil, devrimci,
sosyalist mühendis mimarlarız!
Ülkemizdeki mühendis-mimarla-

rın en kalabalık kitle örgütü, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB)'dur. Yaklaşık 550 bin mühendis, mimar ve şehir plancısı;
TMMOB'a bağlı 24 farklı meslek
odasına üyedir. Ancak TMMOB'un
ve TMMOB'a bağlı odaların başında
bulunan reformist, uzlaşmacı, tasfiyeci
yönetim anlayışı, AKP faşizminin
saldırılarına karşı güçlü cevaplar vermekten acizdir. AKP'nin gerek mühendislik-mimarlık alanındaki politikalarına, gerekse ülke gündemindeki
politikalarına dair yazılı açıklama
yapmakla yetinirler. Ki bu açıklamalar
da çoğunlukla aynı cümlelerden, aynı
kalıplardan oluşur.
TMMOB ve TMMOB'a bağlı
odaların yöneticilerinin iktidarı hedef
alan bir anlayışları yoktur. Protestoculuk onlara yeter de artar bile. Ama
bu iddiasızlık nedeniyle ülkeden,
halktan, mühendis-mimar kitlesinden
kopuk ve umutsuzdurlar. Yılgın ve
yorgundurlar. Bu durum, kendileriyle
de sınırlı kalmaz. Odayı umut olarak
gören, odayla bağ kurmak isteyen
mühendis-mimarlara da aynı ruh halini yayarlar.
Bu nedenle TMMOB üyesi olan
550 bin mühendis-mimarın büyük
çoğunluğunun odayla bir bağı yoktur. Oda çalışması yapan çok küçük
bir kesim ise, zamanla oda yöneticilerine benzer duruma gelir, apolitikleşirler.
AKP'nin TMMOB'a yönelik saldırılarına karşı TMMOB hiçbir şey
yapmaz. İktidarın mühendislik-mi-
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marlık alanıyla ilgili yağma, talan, rant politikalarına karşı hiçbir cevap
vermezler. Binlerce üyesi
haksız yere işlerinden
olur, kıllarını bile kıpırdatmazlar. Ülke gündemine oturan, yıllara varan, kendi içerisinden
kahramanlar yaratan direnişlere sırt çevirirler,
aralarında kendi üyeleri
olsa bile.
"Demokratik mücadele"yi kampüslere, toplantı salonlarına, koltuklara, dergilere, entelektüel gevezeliklere hapsederler. Yaptıkları az sayıda şeyler; yazılı açıklamalar, basın toplantıları, sempozyum ve kurultaylardan ibarettir. Ama
pratikleri; açıklamalarında, toplantılarında, kurultaylarında ettikleri
koca koca lafları tamamen boşa çıkarır.
TMMOB yöneticilerinin durumunu, KHK ile işinden atılan Mimar
Alev Şahin'in işe geri dönmek için
Düzce'de ve Yüksel Caddesi'nde sürdürdüğü direnişte görmek mümkündür. TMMOB da, Alev Şahin'in bağlı
olduğu Mimarlar Odası da direnişe
destek olmamışlardır. Alev Şahin,
Yüksel Caddesi'nde onlarca kez gözaltına alınırken; TMMOB'un ve 50
metre ötesindeki Mimarlar Odası'nın
yöneticileri; sıcak koltuklarından kalkıp direnişe omuz verme "zahmet"ine
katlanmamışlardır.
Bu mücadelede en ön safta yer
almak, bu temelde ödenecek bedelleri
en başta göğüslemek onuru ise Halkın
Mühendis-Mimarları’na düşüyor.
Halkın Mühendis Mimarları'na,
TMMOB'un tasfiyesine karşı çıktığı
için, mühendis-mimarların sorunlarına
karşı örgütlenme çağrısı yaptığı için
davalar açılıyor.
Berkin Elvan'ın cenazesine 3.5
milyon kişilik insan seliyle birlikte
katıldığı için,
1 Mayıs'ı 1 Mayıs Alanı'nda,
Taksim'de kutladığı için,
Dilek Doğan’ı vuran katil polisin
cezalandırılmasını istediği için,

Halk için mühendislik-mimarlık
yaptığı için, Anadolu'daki köyleri
aydınlattığı için tutuklanıyor.
AKP faşizmi; Halkın Mühendis
Mimarları'na diyor ki; "gösterilerinize,
protestolarınıza bir şey demiyorum.
Ama örgütlenirseniz, savaşır ve savaştırırsanız sonuçlarına katlanırsınız."
Çünkü faşizm, yüz binlerce mühendisi mimarı devrim cephesinde
saflaştıracak güç olarak, Halkın Mühendis Mimarları'nı görüyor.
Çünkü Halkın Mühendis Mimarları; ideolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı uzlaşma, tasfiye ve teslimiyet politikalarına karşı
direniyor. Tüm devrimcilerin, tüm
Marksist-Leninistler’in yaptığı gibi.
İşbirlikçi faşist AKP iktidarı saldırdıkça dağılmak bir yana, devrimci
mühendislik-mimarlık etrafında daha
fazla kenetleniyor. Faşizm saldırdıkça
faşizme karşı direniş kendisini daha
da zorunlu kılıyor.
Saldırılar karşısında geri adım atmayıp yeni politikalarla, yeni direnişlerle, faşizmin üstüne üstüne giden
ve onlarca direniş destanı yaratan
devrim çizgisidir.
Bu çizgiye sımsıkı tutunduğumuz
içindir ki faşizm saldırırken, biz alternatifler yaratıyoruz.
Faşizm aç bırakırken, biz halk
bahçeleri kuruyor, mantar üretiyoruz.
Faşizm karanlıkta bırakırken, biz
elektrik götürüp aydınlatıyoruz.
Katil polisler 17 yaşında bir genci
tekerlekli iskemleye mahkum ederken, biz Ferhat Gerçek Yürüteç’i ile

ayağa kaldırıyoruz.
Faşizm işsiz bırakırken, biz işimiz için kah
Düzce'de, kah Ankara'da
mevsimler boyunca direniyoruz.
Faşizm meslek odalarımıza saldırırken, biz
meslek odalarımıza sahip
çıkıyor, oda yöneticilerinin yapmadığı şeyi yapıp direniyoruz.
Faşizm bütün bir şehri şantiyeye çevirip yaşanacak alan bırakmazken, işçileri
şantiyelerde, fabrikalarda, atölyelerde
katlederken; biz katliamlarını teşhir
ediyoruz...
Faşizm halk için mühendislik projelerimize saldırıp mantar evimizi
yıkarken, biz yıkıntılar altında mantar
üretiyoruz.
Faşizm halkın mühendisleri Kenan
Emre Üstündağ ve Ali Olcayto Öğretmen'i tutsak ederken, tutsaklarımız
üretimleriyle direniyor, faşizme kendilerini ezdirmiyor.
Umut bizdedir, devrimcilerdedir.
Umut, Marksist-Leninist mühendismimarlardadır.
Faşizm tahammülsüzdür. Faşizm
yönetemiyor. Faşizmin çıkarı; halkın
yokluğunda, yoksulluğunda, açlığında, yozlaşmasındadır.
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Biz; tek bir kişinin aç kalamayacağını, tek bir ailenin çatısız olamayacağını, tek bir çocuğun eğitimsiz bırakılamayacağını söylüyoruz. Ve bunun nasıl gerçekleşebileceğini pratikte gösteriyoruz.
Bu nedenle iktidarın hedefindeyiz.
AKP faşizminin saldırı politikalarına teslim olmadığımız, her koşulda
halk için politikalar ürettiğimiz için
her gün azgınca saldırıyor. İşte yüzden
halkın mühendisleri Kenan Emre
Üstündağ ve Ali Olcayto Öğretmen
tutsak.
AKP’nin devrimci demokratlara
saldırılarının bir diğer sebebi de rant
projelerindeki kirli yüzünü halktan
saklamaktır.
32 bin işçinin çalıştığı 3. Hava
limanı projesinde, 400 işçi sessiz sedasız katledildi. Bunlara kimse ses
çıkarmasın, 400 kişi öldüğünde bu
halkın kılı kıpırdamasın diye bize
saldırıyor.
Bütün İstanbul'u şantiyeye çeviren
halk düşmanı Mehmet Cengiz, yayınlanan tapelerde "Bu milletin a…
koyacağız" diyordu. İşte böyle adice
konuşabilsinler diye bize saldırıyor.
Kenan Emre;
- Halka yoksulluk dayatılırken,
yıllarca elektriksiz kalan köyleri,
yaptığı projelerle aydınlattığı için
tutsak.
- Görme engelli halkımıza "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz.
Para kazanıyorsun daha ne yapalım?"
denirken Kenan Emre, yürüme engelli
halk çocuklarını ayağa kaldırıp yürüteçler yaptığı için tutsak.
- Enerji politikaları ile ormanlar
talan edilirken, dereler kurutulur ve
halkın cebine faturalarla yansıtılırken

Kenan Emre, kendi enerjimizi kendimiz üretelim deyip yoksul mahallelerde, yoksul köylerde rüzgar tribünleri yaptığı için tutsak.
- Haklar ve özgürlükler mücadelesini büyütmek istediği için, “Rant
için değil, halk için mühendislik”
dediği için tutsak.
Kenan Emre burjuvazinin hizmetinde olan bilimi ve tekniği halka
ulaştırdığı için tutsak.
Ali Olcayto Öğretmen; Berkin
Elvan’ın cenazesine katılan 3.5 milyon kişiden biri olduğu için tutsak.
Düzce'nin göbeğinde, sivil faşistlerini devreye sokup; işi, ekmeği,
onuru için direnen bir mimar Alev
Şahin’e saldırıyorlar. Her gün göz-

altına alıyorlar.
Faşizm, KHK'lar ile yönetmeye
çalışıyor ama yönetemiyor. Faşizmin
son buluşu olan ‘torba yasa’ ile bir
gecede onlarca halka karşı yasa çıkarıyor. Ama yine de yönetemiyor...
Sonuç olarak;
Bu düzenin her saldırısının karşısında bizim de mutlaka söyleyeceğimiz sözlerimiz, vereceğimiz cevaplarımız var.
Biz sadece reddeden, protesto
edip bir kenara çekilen değiliz. Biz
kapitalizmin tek alternatifi sosyalizmi
savunuyoruz. Halkın iktidarını istiyoruz. İşte o zaman her şeyi ama
her şeyi yeniden inşa edeceğiz. Tepetaklak edilmiş dünyayı düzelteceğiz. Bu nedenle sadece reddeden olamayız.
Hayata geçirmekte olduğumuz
projelerimiz, kapitalizme karşı sosyalistlerin somut alternatifleridir.
Kendi iktidarımızda halkın yaşamını
nasıl düzenleyeceğimizin somut örnekleridir. Bu örnekleri çoğaltarak,
halkın yaşamını düzenlemeyi adım
adım büyüteceğiz. İktidarımızda nasıl
bir ülke olacağımızı bu örneklerle
göstermeye başlayacağız.
Kapitalizme karşı alternatif olma
meselesini devrimden sonraya ertelemiyoruz. Bir yandan emperyalizme
ve faşizme karşı mücadeleyi en etkin
bir biçimde sürdürürken, diğer yandan
yarını bugünden planlıyoruz. Hem
kendi deneyimlerimizi geliştirmek,
yapa yapa öğrenmek, en iyiye ulaşmak, hem halkımıza somut olarak
bizim kim olduğumuzu göstermek,
düzenin yalan yanlış anti-propagandalarını etkisizleştirmek için bu adımları atıyoruz. Halk için mühendislik
mimarlık anlayışını bütün dünyaya
mal edene kadar, sosyalist bir ülkenin
bilim hamalları olana kadar bu adımları atmaya devam edeceğiz...
Yaşamımızı anlamlı kılmak için,
“yaşadık” diyebilmek için “Halkın
Mühendis-Mimarlığı” geleneğini sürdüreceğiz.
Albert Einstein'ın dediği gibi;
“Ancak başkaları için yaşanan bir
hayat, yaşamaya değer bir hayattır.”
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Nerede Büyük Bir Dolandırıcılık Varsa
Nerede Halka Karşı Bir Komplo, Provokasyon Varsa
Nerede Bir Karşı-Devrim Varsa

Orada DİNCİLİK VE MİLLİYETÇİLİK vardır
Günlerdir yeni bir dolandırıcılık
olayı konuşuluyor: ÇİFTLİK BANK.
Basında ve televizyonlarda, bu
dolandırıcılıkla ilgili çok sayıda yorum ve haber yayınlandı.
Haber ve yorumların çoğu, Çiftlik
Bank'ın sahibinin dolandırıcılıkta ne
kadar mahir olduğunu anlatırken,
kısmen olayı sistem açısından ele
alanlar da sorunu daha çok bir "denetim" boşluğuna bağladılar.
Oysa sorundaki temel halka, bu
dolandırıcılığın nasıl ve hangi araçlarla gerçekleştirilebildiğidir.
Mesele, hayali Çiftlik Bank'ın sahibi "Tosuncuk" Mehmet Aydın meselesi veya birkaç dolandırıcının işi
değildir. Bizzat Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkçi, batan Çiftlik
Bank gibi yüksek kâr vaat ederek
halkı dolandıran 11 şirket daha olduğunu açıkladı. Devlet, "şikayet olmadığı" için bunlara karşı bir şey
yapamıyormuş. Bunları incelersek,
karşımıza yine aynı olgular çıkar.
Türkiye tarihinin son yıllarında
görülen tüm kitlesel dolandırıcılıklarda DİN vardır. Dolandırıcılık, halkın DİNİ inançları, duyguları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Dini değerleri kullanmak, dolandırıcılığın en gözde yöntemidir. Çünkü din ve milliyetçilik, halkın "zayıf
karnı"dır.
Bir muhabir, Çiftlik Bank tarafından dolandırılan "ortak"lardan birine soruyor:
"Nasıl güvenip bu kadar parayı
yatırdınız?"
Ortak, cevap veriyor:
"Her cuma namaza gidiyordu."
Yimpaş Holding'de, Deniz Feneri'nde, JetPA'da, MÜSİAD Başkanı
Ali Bayramoğlu'nun şirketi Filiz
Çay'da... mekanizma böyle işlemektedir. "Bosna'ya yardım" dolandırıcılığında aynı mekanizma işlemiştir.

Amaç ulvidir. "Müslüman kardeşlerimize" yardım edilecektir; bu
"hak yolu"nda bir gayrettir.
Mehmet Aydın, dinin dolandırıcılar tarafından kullanılmasının çok
çarpıcı örneklerini veriyor:
Çiftlik Bank hakkında bazı şüpheler ortaya çıkmaya başladığında
yaptığı bir konuşmada aynen şöyle
diyor:
"Çiftlik bankımız hakkında bu
söylentileri yayanlarla, Kudüs'ü başkent yapanlar aynı çevrelerdir."
Niye hep dinciler çıkar bu dolandırıcılıkların altından?
Burada karşımıza, dinin kullanılmasının ötesinde, bu dolandırıcılığın
devlet tarafından himaye edilmesi
çıkar.

İktidarların Soygun,
Sömürü ve Aldatmalarının
Da Temel Silahları Aynıdır:
DİN VE MİLLİYETÇİLİK
Ülkemizin tarihine bakın: Tarikatlar ve din bağlantıları olmadan
kimse iktidara gelememiştir. Menderes iktidarından bugüne böyledir
bu. Adalet Partisi'nden Doğru Yol
Partisi'ne, Anavatan Partisi'ne uzanan
çizgideki tüm partiler, MSP'den
AKP'ye, Saadet Partisine uzanan
dinci çizgideki tüm partiler, Milli
Nizam Partisi'nden MHP'ye uzanan
tüm sivil faşist partiler, tarikatlarla
içli dışlıdırlar. Her seçim döneminde,
al takke ver külah, pazarlıklar tekrarlanmışır.
Dini, dinciliği kullanan sadece
bu faşişt gerici partiler değildir. Cuntalar da hep dini kullandılar. Devrimcilerin gelişmesine karşı, dinci
güçlerin gelişmesinin önünü açtılar.
Ülkemizde, tarikatlar, en büyük gelişmeyi, 12 Eylül 1980'de işbaşına
gelen faşist cunta döneminde sağladılar. Çünkü din, aynı zamanda, halk-

ların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerini engellemek için de emperyalist, faşist iktidarlar tarafından
kullanılmıştır.
Din ve tarikatlar olgusu, öylesine
güçlüdür ki, CHP gibi "laiklik" çizgisindeki partiler de onları kullanmanın dışında kalmamışlardır.
Nakşiler olmasa Demirel bu kadar
iktidarda kalabilir miydi? Tarikatların
"ittifakı" olmasa, önce MSP, ardından
AKP bu kadar oy alabilir miydi?
Tüm düzen partileri, on yıllardır
iktidara gelirken de, iktidar olduklarında da dini sonuna kadar kullandılar.
Önce, halkın dini duygularını kullanarak oya çevirdiler.
İktidarları boyunca, açığa çıkan
tüm hırsızlıklarının, yolsuzluklarının,
ahlaksızlıklarının üstünü; vatan, millet, bayrak, din, diyanet diyerek örttüler.
Vahşi kapitalizmin çarklarını, din
ve milliyetçilik bayrağı altında çevirdiler. "Yeşil sermaye"nin fabrikalarında işçilere fazla mesai ücreti
ödemediler; fazla mesailer "hak
için"di. Faiz haramdı, fakat kapitalizm
faizsiz olmazdı; "kar ortaklığı" diye
islama uydurdular.
"Vatan millet sakarya" edebiyatı
yapanların, vatanseverlikle hiçbir ilgileri yoktur. Anadolu'nun bağrında,
Amerikan emperyalizmine 26 şehrimizde 28 üs ve tesis verenler, milliyetçiliği kimseye bırakmayan iktidarlardan başkası değildir. İktidarların
dışında "milliyetçi" geçinen tüm diğer
düzen güçlerinin de ne bu üslere, ne
emperyalizmin ülkemizdeki sömü-
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rüsüne karşı tek bir eylemleri, itirazları
yoktur. Kısacası, düzen partilerinin
milliyetçilikleri koca bir yalandır.
Onlar için milliyetçilik, bir istismar,
aldatma, ikna, kışkırtma aracından
başka bir şey değildir.

Emperyalist
Karşı-Devrimlerde
Aynı Silahlar Kullanıldı:
DİN VE MİLLİYETÇİLİK
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Emperyalizm, sosyalist ülkelere
yönelik karşı-devrimleri örgütlerken
de en temel silahı bu ikisiydi: DİN
VE MİLLİYETÇİLİK.
Dincilik ve milliyetçilik; kitlelerin,
kökleri bin yıllara uzanan duygu ve
düşünce dünyasıdır. Emperyalizmle
birlikte bu duygular ve düşünceler,
kitleleri yönetmenin en önemli araçlarından ikisi haline gelmiştir. Emperyalistler ve onların gizli servisleri,
bu duyguları kullanmakta ve yönlendirmekte ustalaşmışlardır.
Emperyalistler için, emperyalizm
öncesi sömürgecilik için dinin kullanılmasının tarihi oldukça eskiye
uzanır. İngiliz, İspanyol, Fransız sömürgeciliği, Afrikayı, Amerika kıtasını parça parça işgal ettiğinde, yanlarında DİN ADAMLARI vardı. Avrupa Feodalizminin kendi içlerindeki
iktidar savaşları, "din savaşları" biçimine bürünmüştü. "Haçlı savaşları",
din adına yürütülmüştü. Osmanlının
fetihçiliğinde ordunun önünde Os-

manlı bayrağından önce "hilafet bayrağı" vardı.
Emperyalizm, özellikle 1980'lerden itibaren, her yere din ve milliyetçilik bayrağını kullanarak girdi.
Avrupa emperyalistleri, yeryüzünün
tüm kıtalarında, "etnik" ve "mezhepsel" talepleri, ayrılıkları destekledi
ve kışkırttı.
Amerikan ve Avrupa emperyalizmi, sosyalist ülkelerdeki karşıdevrimlerin ardından o ülkeleri güçsüzleştirip sömürgeleştirebilmek için
yine din ve milliyetçilik silahını kullandılar. Dinle onları yeniden kaderciliğin bataklığına, milliyetçilikle de
halkları birbirine boğazlatan savaşlara
sürüklediler.

Bir Dine İnanan,
Ulusal Duygulara
Sahip Olan Tüm Halklar;
İnançlarınızı
Kullandırtmayın!
Gelmiş geçmiş tüm sömürücü iktidarlar, dini ve milliyetçiliği kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar.
Tüm katliamcılar, soyguncular,
"alnı secdeye varıyor" diye, "namazında, niyazında" diye aklandı.
Yanlış olan, suçlu olan halkların
saf dini değerleri veya ulusal duyguları değildir.
Burada sorun olan, bu duyguların,

AKP Sakat Maaşımı, Sosyal Haklarımı
Gasp Etti, Yedirmeyeceğim!
Adım İrfan Yılmaz, %96 sakat raporum var. AKP
sakat maaşımı ve sosyal haklarımı gasp etti. Her hafta
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 15.00’da Şişli Cevahir AVM önünde oturma eylemi yapıyorum.
16 Mart Cuma günü 7. kez Şişli Cevahir AVM
önünde oturma eylemine başladık. AKP’nin kolluk gücü
olan polis hemen müdahale etti, Zeynal Danacı ile
birlikte gözaltına alınarak Şişli merkez karakoluna götürüldük. Aynı gün karakoldan serbest bırakıldık.
17 Mart Cumartesi günü, 8. kez Şişli Cevahir AVM
önündeydik. Polis araçlarını AKP kongrelerine yönlendirdikleri için bugün Şişli belediyesine ait zabıta aracı
ile gözaltına aldılar. Normal koşullarda tekerlekli sandalyeyi götürmek için kullanıyorlardı zabıta aracını,
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halklara karşı kullanılmasıdır.
Halkları kandırmak, dolandırmak
için din ve milliyetçilik kullanılıyor.
Tüm linç saldırıları ve kitlesel
katliamlar için de ya din kullanılmıştır,
ya milliyetçilik. Maraş katliamına,
Sivas katliamına, bir dönem bütün
şehirlere yayılan Linç saldırılarına
bakın... Ya dini, ya milliyetçiliği veya
ikisini birden göreceksiniz.
Bu sistem sürdüğü müddetçe, Yimpaşlar, Kombassanlar, Jet Fadıllar, Tosuncuk Mehmet Aydınlar hep olacaktır.
Kitleler, düzen partilerinin etkisi
altında kaldığı sürece din ve milliyetçilik, emperyalizmin, faşizmin silahları olmaya devam edecektir.
Türkiye halkları;
Hangi inançtan, hangi milliyetten
olursanız olun, dini ve ulusal duygularınızı, sömürücülere, katillere
kullandırtmayın.
Bunu engellemenin yolu, bağımsızlık demokrasi sosyalizm mücadelesi için birleşmekten geçer. Bağımsızlık demokrasi sosyalizm için örgütlenelim, mücadele edelim.
İnanç özgürlüğünün, ulusal onur
ve gururun gerçek karşılığını bulacağı
tek düzen bağımsız, demokratik, sosyalist bir düzendir.
Kapitalizm sürdükçe, faşist iktidarlar yönetmeye devam ettikçe, DİN
ve MİLLİYETÇİLİK kullanılmaya
devam edecektir.

bugün gözaltı
aracı olarak kullandılar. Zeynal
Danacı ile birlikte Şişli merkez
karakolundan
serbest bırakıldık.
18 Mart Pazar günü 9. kez
Şişli Cevahir
AVM önünde
oturma eylemimize başladık. Yine hemen müdahale ettiler, gözaltına
alma sürecinde geçen birkaç dakikada halka eylemimizi
anlatan konuşmalar yapıyoruz. Yine Şişli merkez karakoluna götürdüler. Zeynal Danacı ile birlikte karakoldan
serbest bırakıldık.

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI
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Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

Düştük gün ortasında yedi can
Bin dallı yasemen olup yeşerdik
Faşizmin karşısında yedi can
GENÇLİĞİN DEVRİMCİ MÜCADELESİ
KATLİAMLARLA ENGELLENEMEZ
KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ!

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARINI TESLİM ALAMAZ!
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...

KAWA’DAN CENGİZ’E NEWROZ PİROZ BE!

Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018
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Newroz halkın üzerinde
zulüm fırtınası estiren za‐
lim kral Dehak’a karşı De‐
mirci Kawa’nın yaktığı is‐
yan ateşiyle ortaya çıkmış
ve o günden bugüne kadar
halkların zorba iktidarlara
karşı özgülük ateşi olarak
yanmıştır. Halklar hiçbir
zaman köleliği kabul etmemiştir. Ne zaman
nerede bir zorba iktidar var ise ona karşı
çıkan Demirci Kawalar da olmuştur. Ol se‐
bepten dolayıdır ki aradan binlerce yıl geçmiş
olmasına rağmen halklar isyan ateşini ilk
günkü gibi harlamaktadır. Tarih kendi yolunu
yaparak ilerlerken geçmişten günümüze ne
Dehaklar son bulmuş ne de ona karşı bilincini
çeliğin mavi ateşinde bileyleyen Kawalar tü‐
kenmiştir. Adları her daim farklı olsa da aynı
isyan ateşinin aynı haklı eli olup Dehaklar’ın
beynine çekiçlerini indirmişlerdir.
Bugünümüzün Dehaklar’ı emperyalistler
ve oligarşilerdir. Kawalar ise ezilen, sömürülen,
dili, dini, inancı yok sayılan, özgürlük hakkı
gasp edilen halklardır. Bizim için Newroz’un
tarihsel önemi dünden bugüne azalmamış bi‐
lakis her geçen sene içerisinde daha da önem
kazanmıştır. Yaşadığımız coğrafya çağımız De‐
haklar’ı olan emperyalistler tarafından kan
gölüne çevrilmiştir. Neredeyse Ortadoğu’da
halkların kanının akmadığı tek bir ülke kal‐
mamıştır. Anadolu’muz ise emperyalistler ve
yerli işbirlikçileri tarafından talan edilmektedir.
Onlar da tıpkı Dehak gibi halkın beynini yiyip
kanını içerek hayatta kalıyorlar. Ne kana ne
cana doyuyorlar. Irak’ta, Suriye’de milyonlarca
insanın canını alan Azrail oldular.
Halkların kendi kaderini tayin hakkını yok
sayıyorlar. Özgürlük onların halkları diledikleri
gibi sömürmesi oluyor. ABD ne diyor, Irak,
Libya, Suriye halklarına demokrasi ve özgürlük

getirecekmiş. Halklara ver‐
dikleri tek şey ölüm, gözyaşı
ve acıdır. Onlara ise ülkelerin
doğal zenginliklerini alabildi‐
ğine sömürme ve yağmalama
hakkı…
İşte bu nedenle Newroz
bizim açımızdan hiç bitmeyen
ve bugün daha çok harlan‐
ması gereken isyan ateşidir.
Cengiz Soydaş bu isyan gününde Kawa
oldu. F tipi hücrelerine karşı 19 Aralık sonrası
ilk şehit olarak düştü Anadolu’nun bereketli
topraklarına. Tam 122 kez öldük. Ama asla
teslim olmadık.
Emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine
karşı düşüncelerimizi savunma kararlılığımızdan
asla taviz vermedik. Canımızdan geçtik ama
bizi biz yapan inançlarımızdan milim sapmadık.
Doğru bildiğimiz yoldan, halklarımızı özgürlüğe
götürme amacımızdan asla vazgeçmedik. Uz‐
laşmadık, barış adı altında dayatılan teslimiyete
boyun eğmedik. Biliyoruz ki halklarımız bir
gün özgür olacak. Hep birlikte bayramlarını
kutlayacaklar. Ancak o güne giden yol bugün
isyan ateşini büyütmekten geçiyor. Demirci
Kawa’nın zalimler zalimi Dehak’a karşı duyduğu
kini, öfkeyi bilince çıkarıp yürekte hissetmekten
geçiyor.
Devasa bombaları, en üstün teknolojiyle
donanmış savaş jetleri, envai çeşit silahlarıyla
çocukları katlediyorlar. Halkın evlerini başlarına
yıkıp kadın erkek, genç yaşlı demeden yediden
yetmişe katlediyorlar. Kentleri, kasabaları
dümdüz ediyor, bodrum katına sıkışmış yara‐
lıları diri diri yakıyorlar. Hapishanede dört
duvar arasındaki kadın tutsaklarımızın üzerine
benzinli battaniyeler atıp yakarken kahkahalar
atıyorlar. Hücrelere kapattıkları insanlarımızı
kalabalık güruh halinde gelen gardiyanlara
ezdiriyorlar. İnsanlarımızı işten atıp açlığa
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mahkum ediyorlar.
Devasa bombaları, en üstün teknolojiyle
donanmış savaş jetleri, envai çeşit silahlarıyla
çocukları katlediyorlar. Halkın evlerini baş‐
larına yıkıp kadın erkek, genç yaşlı demeden
yediden yetmişe katlediyorlar. Kentleri, ka‐
sabaları dümdüz ediyor, bodrum katına sı‐
kışmış yaralıları diri diri yakıyorlar. Hapisha‐
nede dört duvar arasındaki kadın tutsakları‐
mızın üzerine benzinli battaniyeler atıp ya‐
karken kahkahalar atıyorlar. Hücrelere ka‐
pattıkları insanlarımızı kalabalık güruh halinde
gelen gardiyanlara ezdiriyorlar. İnsanlarımızı
işten atıp açlığa mahkum ediyorlar. Adalet‐
sizliğe boyun eğin diyorlar. Ya biat edin ya
da ölürsünüz diyerek korkuyu büyütmeye
çalışıyorlar. Ancak biz Kawa’nın gözlerinde
ki öfkeye sahibiz. Tarihimiz bunun ispatıdır.
Ne baş eğdik ne de haksızlığa karşı durma‐
manın kılıfını aradık. Sözümüz hep net oldu.
Doğrularımızdan ölüm bile bizi vazgeçiremedi.
Kawa kurtuluşu Dehak’ı öldürmekte buldu.

Onun ölümünü müjdeleyen isyan ateşini
yaktı. Halkımız için kurtuluş da ancak düş‐
manlarımızın ölümü ile gerçekleşecektir. Em‐
peryalistler ve onların yerli işbirlikçileri yok
oluncaya kadar savaşmaya devam edeceğiz.
Kawa’nın isyan ateşini yakıp halkımıza devrimi,
özgürlüğü armağan edeceğiz.
Newroz bizim için sıradan bir gün değil
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm müca‐
delemizdeki kararlılığımızın günü, Newroz
ateşi ise büyüyen isyanımızın simgesidir.

KEC Büyük Bir Ailedir
Umut kapısı kapanmaz
Bütün kapılar kapanır
Umut kapısı kapanmaz
Ardına kadar açıktır
Irgatların elleri gibi
Yürekleri gibi
Yani demem odur ki hiç kapanmaz
Kamu Emekçileri Cephesi ve Yüksel Direniş Ailesi 18
Mart’ta bahar pikniğinde biraraya geldi.

Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

Yüksel Direnii Hapsedilemez!
Emekçiler Kendi Hikayesini Yazıyor
Yüksel Direnişi ile ilgili söyleşiler Malatya’
nın ardından İzmir’de de yapıldı. Söyleşide
kamu emekçileri ve direnişçi Mehmet Dersulu
konuşma yaptı. Konuklara; Açlık Grevi direnişi, Yüksel Direnişi, KESK’te devam eden
oturma eylemi, KEC’li tutsaklar Nazife,
Celal ve ihraçlar anlatıldı.

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARINI TESLİM ALAMAZ!
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Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

- Bir devrimci gerçek özgürlüğün
devrimcilik olduğunu bilmelidir.
Kapitalizm, insanlara sunduğu
kimi imkanlarla onlara sahte bir özgürlük vaat eder. Her şeyin üstünde,
bireyin ihtiyaçları ve özgürlüğü gelir.
Burjuva ideolojisi, sosyalizmi ve
devrimcileri, insanları bir makine
gibi görmekle suçlar. Devrimci örgüt,
insanın hayatına müdahale edip onu
kendi ihtiyaçlarına uygun şekillendirdiği ve mücadeleye soktuğu için
özgürlük düşmanıdır.
- Bir Devrimci Bilmelidir ki; kapitalizmin bireyinin ihtiyaçları da, özgürlüğü de bu düzen tarafından belirlenmiştir. Özgürlük, kapitalist sistemin
izin verdiği ölçüdedir. İnsanı makineleştiren ve kendi istediği gibi çalıştıran
aslında kapitalist sistemdir.
- Bir devrimci ancak ve ancak
devrimci bir örgüt ve disiplin ile bu
mücadeleyi verebilir.
Bir devrimci şunu görmüştür:
Ya halka düşman düzenin ve devletin emrindesindir ya da devrimin
ve kendi örgütlülüğünüzün. Bunun
başka bir alternatifi yoktur. Devrimin
ve örgütün disiplinini kabul etmeyen,
katil düzenin disiplini altına girer.

KURTLA KÖPEK
Köpekler gayet iyi koruduğundan
sürüleri, bir kemik bir deri kalmıştı
kurdun biri. Bu kurt rastladı yolunu
şaşırmış bir köpeğe. Köpek kuvvetli,
temiz, güzel, iri. “Saldırıp parçalamalı
şunu diri diri” diyordu içinden kurt
hazretleri, fakat köpek de hazırdı dövüşmeğe, yani belli değil kime kalır
meydap yeri. İşte kurt ona saygıyla
yanaştı bundan ötürü. Hele semizliğini
övdü de övdü.
— Benim gibi semiz olmak, dedi
köpek, pek kolay bir iştir, güzel beyim,
pek.
Hemen bırakın ormanları, görmüyor musunuz soyunuzdan olanları:
hepsi acından ölecek,
hepsi perişan, hepsi sefil,
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EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜK NEDİR,

NE ANLAMALIYIZ?

- Bir devrimci özgürleşmek
istiyorsa sağlıklı bilgi biriktirmesi gerekir. Ancak sağlıklı bir bakış
açısı olursa sağlıklı bir bilgi biriktirebilir, bunun için de tam anlamıyla
örgütlü olmak gerekir...
- Bir devrimci “eşitlik ve özgürlük” kavramını salt fikir olarak savunamaz. Bu, burjuva toplumun maddi ilişkilerinin “idealize edilmiş” sözleridir. Devrimci, burjuva fikirleri
sosyalist fikirlermiş gibi ele almamalı,
bu tuzağa düşmemelidir.
- Kapitalist toplumdaki eşitlik anlayışına baktığımızda ise herkes yasalar önünde eşittir. Bu biçimsel bir
eşitliktir. Burjuva sınıfının bir üyesi
ile halktan bir kişi hiçbir zaman eşit
olamayacaktır. Ne eğitim sürecinde,
ne sağlıktan faydalanırken ne de hukukun önünde. Burjuva, özel okullarda okuyacak ve en iyi hocalardan
ders görebilecektir. Ancak bir emekçi
çocuğu, eğitimini yarıda kesip, daha
çocuk yaşta ailesine destek olmak
için çalışmak zorunda kalmaktadır.
- Bir devrimci, düşüncelerini ifade
etmesinde bile ömür boyu hapse varan
cezalarla cezalandırılabilmektedir. Bir
burjuva, sınıfının düşüncelerini ifade
ettiğinde düzenin hakimi o olduğu
için, istekleri çok kısa sürede yerine

getirilecektir. Kapitalist toplumun eşitlik
anlayışı "eşitsizlikte eşit olmaktır".
- Bir devrimci özgürlüğün gerçek anlamını, bataklığın içinde bir
inci tanesi gibi arayıp bulmalı ve
bataklığın en kuru yerinden başlayarak son çamur öbeği de kuruyana kadar örgütünün mücadelesinde sıra neferi olabilmelidir.
- Sınıflı toplumlarda özgürlük sadece egemenler içindir. Onlar her
türlü ayrıcalığa ve hakka sahiptir.
Oysa halk; beslenme, barınma,
sağlık, giyinme, eğitim, ulaşım, düşünce ve örgütlenme hakkına ASLA
SAHİP OLAMAZ!
- Bu düzen, adaletsizlik ve eşitsizliğe dayanır. Çünkü egemen olan
burjuvazinin çıkarlarını, daha çok
kar etmesini amaçlar yalnızca. Kanını
emerek ayakta kalabildiği, ezdiği
oranda kendini var edebildiğinin bilincinde olan burjuvalar ile halk
ASLA EŞİT OLAMAZ!
Onların halk için eşitlikten anladığı; oy verme, vergi ödeme ve askere
gitme hakkına sahip olabilmektir.
- Bir devrimci, burjuvazinin eşitlik
dediği yerde eşitsizlik, adalet dediği
yerde adaletsizlik olduğunu bilmek
zorundadır.

hiçbirinin yarını belli değil,
hepsinin hayatı tehlikededir.
Siz benimle gelin, bahtınız değişir...” Kurt sordu:
“— Peki, ne iş yapacağım?”
“— Hiçbir şey, canım, eli sopalıları
ve dilencileri defetmek, yaranmak ev
halkına, efendinin hoşuna gitmek, işte
bu kadar, ama bu kadarcık işe karşılık:
dile dilediğini; çeşit çeşit yemek, piliçten tut da, güvercin kemiklerine
kadar.
Sonra, okşanıp sevilmek de var.”
Bin bir hayal geçiyordu kurdun içinden, yaşarmıştı gözleri sevincinden,
nerdeyse kucaklayacak köpeği. Fakat
birdenbire ne görse iyi; köpeğin boynundaki tüyler dökülmüş:
“— Bu nedir? dedi,

— Hiç.
— Hiç mi?
— Yani ufak iş.
— Ufak iş, ne demek?
— Tasmanın yeri olacak, tasma.
Biz tasmayla bağlanırız, malum a...
— Bağlanmak mı? Gezip tozmaz
mısınız?
— Eh, her zaman değil. Ne çıkar
fakat?
— Ne mi çıkar? Yemeklerinizi başınıza çalınız!
Benim işime gelmez bu zincirli
saltanat!”
Bunu böyle söyledi, koşup gitti
kurt. Hâlâ da koşuyordur, tutabilirsen.
(Nazım Hikmet - La Fontaine'den
Masallar)

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

FARC: PARLAMENTARİZM BATAKLIĞINDA ADIM ADIM DİBE DOĞRU
11 Mart 2018 günü Kolombiya'da
genel seçimler yapıldı. Seçimlerde
Demokratik Merkez Partisi yüzde
16.47 oy alarak birinci parti olurken,
Kolombiya devleti ile barış anlaşması
imzalayıp silahlarını gömen, "Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri"
olan ismini "Halk için Alternatif
Devrimci Güç" olarak değiştirip legalleşen FARC, katıldığı ilk seçimlerde sadece yüzde 0.36 oy alabildi.
Kolombiya hükümeti ile yapılan barış
anlaşması gereğince FARC, Senato'da
ve Temsilciler Meclisi'nde 5'er milletvekili ile temsil edilecek.
Bu sürece nasıl gelindiğini adım
adım yazalım.
Kolombiya'da 54 yıldır işbirlikçi
faşist iktidarlara karşı savaşan, yüz
binlerce şehit, on binlerce tutsak
veren FARC; önder kadrolarının katledilmesinin ardından 2011 yılında
Rodrigo Londono (Timochenko)'nun
lider olarak atanmasıyla uzlaşma ve
teslimiyet çizgisine geldi.
Önce Kolombiya devleti ile Havana'da 6 ay süren görüşmeler yaptılar, 27 Ağustos 2012'de barış müzakereleri için ön protokol imzaladılar
ve 4 Eylül 2012'de müzakerelerin
başlayacağını resmen duyurdular.
4 yıl süren "Havana görüşmelerinin
ardından Kolombiya hükümeti ile
FARC arasındaki anlaşma resmiyet
kazandı ve 27 Eylül 2016'da BM Genel
Sekreteri Ban Ki Moon, ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry, İspanya kralı Juan
Carlos ve Küba devlet başkanı Raul
Castro'nun da aralarında bulunduğu
2500 kişinin katılımı ile duyuruldu.
297 sayfalık barış anlaşmasının imza
töreniyle silahlarını toprağa gömen
FARC, mermiden yapılmış kalemle
ve beyaz gömleklerle kendi ölüm fermanını imzaladı. Anlaşma, bir hafta
sonra yapılan referandumda reddedildi
ve ardından Kolombiya hükümeti, anlaşmanın neredeyse tüm maddelerini
değiştirdi.
Haziran 2017 sonu itibariyle tüm
silahlarını teslim eden FARC'ın lideri
Rodrigo Londono, Eylül 2017'de ülkesini ziyaret eden Papa'dan "neden
oldukları tüm acılar" için af diledi.

Bu sırada Kolombiya’da FARC'ın
boşalttığı alanlara yerleşen silahlı
çeteler ve paramiliter güçler, yıl
içinde 100'e yakın insanı katletti.
1 Eylül 2017'de FARC, "Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri" olan
ismini "Halk İçin Alternatif Devrimci
Güç" olarak değiştirip yasal bir parti
haline geldi. Partinin amblemi ise
gül oldu.
Kasım 2017'de FARC, emperyalizmin terör listelerinden çıkarıldı.
Mayıs ayında gerçekleşecek devlet
başkanlığı seçimlerine aday olan
Rodrigo Londono (Timochenko),
sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan
çekildiğini açıkladı.
Ve 11 Mart'ta gerçekleşen seçimlerde FARC, 18 milyon oyun yalnızca
52 binini alarak yüzde 0.36 oy alabildi.

Parlamenter Bataklıktaki
Yolculuğun Sizi Götüreceği
Hiçbir Yer Yoktur
FARC'ın kuruluşundan önceki sürece bakalım. Sadece 1948-1957 yılları arasında Kolombiya'daki faşist
iktidarlar, 300 bin insanı katletti.
1964 yılında FARC kurulduğunda
ülkede açlık, yoksulluk ve uyuşturucu
ticareti had safhadaydı. Böyle bir
süreçte FARC, halkın iktidarı için
faşizme karşı silahlı mücadeleye sarıldı. Bu süreçte 250 bine yakın insan
katledildi.
Bugün Kolombiya'da işbirlikçi
faşist iktidarlar hala iş başında. Ülke
hala ABD emperyalizminin arka bahçesi durumunda. Ülkede her yıl yüzlerce insan, uyuşturucu çeteleri ve
kontrgerilla tarafından katlediliyor.
FARC'ın savaşması için tüm sebepler
hala ortada tüm çıplaklığıyla duruyor.
FARC ise bu süreçte adım adım
silahlı mücadeleyi bırakmayı örgütlüyor. İdeolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı uzlaşma, tasfiye, teslimiyet politikalarının bir
parçası haline geliyor.
Bu durum; FARC'ın hem pratiğine, hem de söylemlerine tüm çıplaklığıyla yansıyor. Barış görüşmeleri
sürecinde FARC'ın Genel Sekreteri

Ricardo Tellez BİR PAT DURUMU
olduğunu, bu durumda tek seçeneğin
bir diyalog oluşturmak olduğunu,
bunun için uluslararası dostlarla harekete geçtiklerini, silahlı güçleriyle
de birleşik koordinasyonla hareket
ettiklerini söylüyordu.
Oysa ortada bir pat durumu yoktur.
Zaten hiçbir savaş, bir "pat" durumuyla
sonuçlanamaz. Bu, savaşın yasalarına
aykırıdır. Ortada olan durum, FARC
nezdinde "silahlı" reformizmin ideolojik
olarak yenilgisidir.
Bu ideolojik yenilgi; dost ile düşmanı birbirinden ayırmış, sevgi ve
nefret arasındaki diyalektik bütünlüğü
ortadan kaldırmış durumda. Biz diyoruz ki; halk ve vatan sevgisi ile,
sınıf kini aynı şeydir. Halkımızı ve
vatanımızı ne kadar seversek, halk
düşmanlarına da o oranda nefret besleriz. Fakat FARC lideri Timochenko,
sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan
çekildiğini açıklarken kişinin karşısındakinden nefret ettiği için değil,
arkasındakileri sevdiği için savaştığını, düşmanlığın ise izin istemeden
içeriği girdiğini söylemiş ve şükretmişti. Çünkü onlar düşmanlığın yüreklerine girmesine hiç izin vermemişler ve bu nedenle de attıkları
adım ya da teslimiyet zor olmamış.
Ama bunu düşmanlığı yüreğinde besleyenlerin anlaması zormuş.
Ortada katillerden hesap sorma
bir yana; katillerin önünde diz çökme,
onlardan af dileme var. Yine barış
görüşmeleri sürecinde FARC-EP komutanı Alexandra Nariño; "FARC'ı
bitireceğini iddia ederek devlet başkanı olan, Alfonso Cano'nun katledilmesinden sonra 'teslim olun aksi
takdirde hepinizin sonu mezar olur'
diye tehdit eden biriyle barış görüşmeleri yürütmek nasıl bir duygu"
sorusuna verdiği cevap ideolojik çürümenin ifadesidir. Burjuva politikaya
katılımın, fikirlerin ve sosyal adaletin
savaşının yani sivil-toplumculuğun
bir alternatif olduğunu, bunun da
iyimserlik, geleceğe doğru ilerleme
ve ülkeyi inşa etme isteği yarattığını
söylüyor.
Kolombiya’da FARC'ın kendi katilleriyle el sıkışıp, barış anlaşması
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imzalayıp silahları gömmesinin ardından Kolombiya'da katledilen onlarca insan... Uruguay'dan Guatemala'ya, El Salvador'dan Arjantin'e, Peru'dan Honduras'a; Latin Amerika'da
devrimin eşiğine gelinip ardından
silahların bırakılmasıyla birlikte bu
ülkelerin halklarının yaşadıkları...
Ülkemizde PKK'nin "barış süreci"yle
uzlaşma çizgisine getirilmesinin ardından; Kürdistan'daki katliamlar...
Ve sayamadığımız dünyanın dört bir
yanından onlarca örnek... Hepsi, halkların kurtuluşu için silahlı mücadeleden başka bir alternatif olmadığını
gösteriyor.
FARC'ın halkın kurtuluşu, devrim,
sosyalizm gibi bir derdi çoktandır
kalmamıştır. 18 yıldır savaşan bir
FARC gerillasının "barış" anlaşmasının ardından söyledikleri; FARC'ın
siyasi olarak hangi noktaya geldiğinin
göstergesidir: "Artık bombardıman
sonucu öleceğim endişesi taşımayacağım. Bu benim yeniden doğuşum...
Bir rüya gibi..."
Kolombiya halkının rüyası, açlık,
yoksulluk ve sömürünün son bulması
iken; 18 yıllık bir FARC gerillasının
rüyası, silahların bırakılması olmuştur.
Fakat rüyaları FARC'ı, halkın mücadelesini bitirmek olan halk düşmanlarının bugün de rüyası bitmemiş,
FARC'a olan kin ve nefreti bitmemiştir. Bitmeyecektir de. Çünkü burjuvazi sınıfsal bakmaktadır. Eline
onlarca devrimcinin kanı bulaşan,
FARC'a yönelik en büyük katliamların
yapıldığı Uribe iktidarının Savunma
Bakanı ve şu anki Kolombiya devlet
başkanı Juan Manuel Santos, seçimlerden hemen sonra "Yarım yüzyılı
aşkındır ilk kez FARC’ın seçimi sabote etmek yerine seçime katıldığını
söylemiştir. FARC'ı ideolojik olarak
etkisizleştirip güçsüz bir hale getirmeleri onlara yetmemekte; FARC'dan
hala nefretle bahsetmektedir.

Silahınız ve Umudunuz
Vardı, Şimdi Sadece Sandık
Var
Guatemala’da eski URNG gerilla
komutanı; URNG'nin silahlı mücadeleyi

16

bırakıp yasal parti kurmasını, parlamentodan sandalye kapmak için seçimlere girmesini şu sözlerle ifade etmiş: "Düşünün ki daha önceden futbol
oynuyordunuz, şimdi basketbol oynuyorsunuz." (Metin Yeğin, FARC ve
barışı örgütlemek, Gazete Duvar). İşte
URNG'deki siyasi körlüğün aynısını
bugün FARC yaşıyor. Kurallarını halk
savaşçılarının belirlediği gerilla savaşı
ile, kurallarını baştan aşağı burjuvazinin
belirlediği, ihtiyaç duyduğunda her
türlü oyun bozanlığı yaptığı parlamenter
sistem; "futbol-basketbol" örneği verilerek bir tutuluyor.
Ve sonuç; bağımsızlık, özgürlük
hayallerinin karşılığı alınan sadece
binde 3.6 oy. Ve sözleşme gereği
parlamentoda alınan 10 koltuk. Ama
karşılığında satılan bir halkın geleceği;
aynı zamanda dünya halklarının umudu. Çünkü bugün dünyanın neresinde
olursa olsun halklar lehine her gelişme
tüm dünya halklarının kazanımıdır,
tüm dünyayı etkiler.
FARC; seçim sandığına halkların
kurtuluş kavgasını, umutlarını, özlemlerini, onurunu gömmüştür. Ve
sandık gerçeği söylemektedir. Demektedir ki; halkı örgütleyecek parlamentarizm değildir, silahlı kurtuluş
mücadelesidir. Emperyalizmin, faşizmin tüm aşağılamalarına, baskı
ve sömürüsüne karşı gelecek umudunu can bedeli taşıyanlar ancak
halkların beynini, ruhunu etkileyebilir,
örgütleyebilir.
Bugün FARC; yasalcılığın, uzlaşmanın, teslimiyetin ve tasfiyenin
Kolombiya'daki resmi olmuştur. Ama
aynı zamanda FARC'la sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü Kolombiya devletine karşı mücadele
eden ELN örgütü de kalıcı ateşkes
ve silah bırakma çağrıları yapıp duruyor. Tıpkı PKK gibi, onlar da silahlı
mücadeleyi Kolombiya oligarşisini
masaya oturtmak için sürdürüyor.
İşte aynı ELN'yle FARC, Nisan
2017'de Kolombiya devletinin izniyle
toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantıda
FARC, "barış müzakereleri" deneyimini ELN'ye aktarmıştır. Bugün
FARC; Söylemleriyle, pratiğiyle hem
ELN'ye, hem de silahlı mücadele

veren tüm örgütlere "biz silah bıraktık,
siz de bırakın" çağrısı yapmakta, silahlı mücadelenin tasfiyesini "sol"dan
örgütlemeye çalışmaktadır FARC.

Uzlaşma, Teslimiyet ve
Tasfiyenin Resmini
Türkiye'de Çizemeyecekler;
Çünkü Cephe Var!
Ülkemizde de bugün AKP faşizmi;
başta Cepheliler olmak üzere halkın
her kesimine azgınca saldırıyor. Yüzlerce insanı tutukluyor, dışarıda çalışma yapacak insan bırakmıyor. Bize
dedirtmek istiyorlar ki; "Bu iş böyle
olmaz. Yapacaksak reformistler gibi,
oportünistler gibi yapalım. Silahlı
mücadeleden bahsetmeyelim, halkın
öfkesini büyütmeyelim. Katliamlarından sömürüsüne, uyuşturucusundan tecavüzüne, açlıkla terbiye etmesinden yolsuzluklarına AKP faşizmini teşhir etmeyelim. Emperyalizmle uzlaşalım, onların istediği
gibi, onların belirlediği sınırlar içinde
devrimcilik yapalım."
Hayır, bin kere hayır! Bunları
asla demeyeceğiz. FARC gibi silahlarımızı toprağa gömmeyeceğiz; Leylalar gibi gerektiğinde kendimizi yangınların ortasına atıp yerin yedi kat
altından silahlarımızı çıkarıp savaşmaya devam edeceğiz. Halkı savaştıracağız; evlatları katledilen ana-babalardan, işleri, ekmekleri için mücadele edenlerden birer kahraman
yaratacağız. Başlarımıza ödül koyanlara hayatın her alanında cevabımızı vereceğiz.
Demirci Kawa'dan Bedreddin'e,
Kızıldere'den Çiftehavuzlar'a Anadolu
topraklarının her karışına binlerce
yıldır salınan bu kök; gözaltılarla,
tutuklamalarla, katliamlarla kurutulamaz. Çünkü Parti-Cephe'nin ideolojisiyle sulanıyor. Bu ideoloji diyor
ki; emperyalizmle uzlaşmayacağız.
Emperyalizm bizi teslim alamayacak;
yola gelmeyeceğiz. Emperyalizm
bizi tasfiye edemeyecek; kurtuluşa
kadar savaşacağız. Ve haklı olduğumuz bu savaşta halkın iktidarını kuracağız.

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

7 Yaşında Sokakta,
8 Yaşında Uyuşturucu Bataklığının Dibinde!

Emperyalizmin ve Faşizmin
Yozlaştırma Politikaları,
Yaşta Sınır Tanımıyor
Uyuşturucu kullanma yaşı yediye
düştü. Yazıyla yedi, rakamla 7.
Hiçbir abartı yok.
8 yaşındaki bir çocuk diyor ki;
"Şu an uyuşturucu bulmak istersen
en fazla 30 dakikada istediğin uyuşturucuyu bulursun, bunun bir kontrolü
de yok, o kadar kolay ki Tarlabaşı,
Sarıgöl, Okmeydanı, İstiklal, Bağcılar
her yerde satılıyor." (Birgün, 19 Mart
2018)
8 yaşındaki çocuk, normal koşullarda nereden bilsin Tarlabaşı'nı,
İstiklal'i veya başka birçok semti?
Fakat bu çocuk, oraları bilmekle
kalmıyor, o caddelerin, semtlerin
hangi köşelerinde uyuşturucu satıldığını biliyor.
Birgün Gazetesi'nden Meltem Yılmaz'ın bu yaşta uyuşturucu bağımlısı
haline gelen çocuklarla yaptığı röportaj, düzenin yozlaştırma politikalarının nasıl sınır tanımadığını ve
çocuklarımızı nasıl bataklığın en dibine çekip zehirlediğini bir kez daha
gösteriyor.
Düzenin orta yerinde bir bataklık
var. O bataklıkta her yaştan, her cinsten insanlarımız var. Bizim insanlarımız. Bizim çocuklarımız. 7 yaşında,
8 yaşında.
Çaresiz bırakılan halkımızın çocukları.
Hepsinin hikayesinde zor şartlar
altındaki hayatları var; aile içinde
kavga, babalarının ölümü, cinayetler,
küçük yaşta çalışmak zorunda bırakılmaları...
Elbette mesele "sorunlu ailelerin
çocukları" meselesi değil. Sorun kapitalizmin, faşizmin yozlaştırma politikasıdır.
Yoksullaştıran ve yozlaştıran politikalar, çocuklarımızı sokaklara savuruyor. Ve bu onların ölümü oluyor.
Çocuklar yaşadıkları bataklığın içinde

ölümlerini görüyorlar
ve bunu açıkça da anlatıyorlar.
Bonzai kullanıyor.
Ve bonzainin en
fazla 10 yıl içinde öldürdüğünü biliyorlar.
Birçok tanıdık arkadaşlarını kaybetmişler daha şimdiden.
Buna rağmen uyuşturucu kullanmaya devam ediyorlar.
Başka çareleri mi var?
Başka alternatifleri mi var?
Düşünün, o 7, 8 yaşındaki çocukların sizin çocuğunuz olduğunu
düşünün. Onların bonzai kullandığını,
hap aldığını, bali çektiğini düşünün.
7 yaşındaki çocuk daha yeni ilk
okula gitmeye başlar, okumayı yeni
yeni öğrenir, hayatı bile tanımaz,
doğru veya yanlışı bile ayırt edemez
ama işte onlar, bataklıktaki 7-8 yaşındaki çocuklarımız, onlar bilmeleri
gerekenleri bilmiyor, o yaşta bilmemeleri gerekenleri biliyorlar. Yaşıtları
şeker, çikolata peşindeyken, onlar,
Bonzai, hap peşindeler.
Kim bu tablonun sorumlusu?
"Sorunlu aileler" mi?
Hayır, "sorunlu aileler"in de sorumlusu düzendir.
AKP faşizminin yoksullaştıran
ekonomi politikalarıdır. Faşizmin
yozlaştırma politikalarıdır. Sorumlu,
dünya halklarını uyuşturucuyla uyuşturan emperyalizmin politikalarıdır.
Emperyalizm ve işbirlikçi AKP'nin
politikalarında;
Halk için bir yaşam yoktur.
Halk için ekmek yoktur.
Halk için adalet yoktur.
Babası, bir festival sırasında bir
güvenlik görevlisi tarafından öldürülen 12 yaşındaki bağımlı çocuk

şunu söylüyor:
"Devlet beni tedavi edemez. Benim babamın katilini bile cezalandırmadı."
12 yaşındaki Adanalı bu çocuk,
Okmeydanı'nda oturuyor.
Uyuşturucu onu gelip Okmeydanı'nda buluyor.
Nasıl buluyor?
Polis desteğindeki uyuşturucu çeteleri sayesinde.
Bağımlı çocuklarımızdan biri, o
yaşında bunu çok net anlatıyor: "Dışarıdan ortamımıza geliyorlar. Yanımıza oturup sigara uzatıyorlar.
Konuşmaya başlıyorlar... Biz sizin
uyuşturucu masraflarınızı hallederiz;
cebinize para da koyarız."
Sorumlusu bellidir! Halk Cepheliler, Okmeydanı'nda yozlaşmaya
karşı mücadele edip, barları kapattırırken, uyuşturucu çetelerini, torbacıları mahalleye sokmazken, düzenin
polisi, uyuşturucu çetelerine hamilik
yapıyor.
12 yaşındaki çocuğumuzun bağımlı haline gelmesinin sorumlusu,
AKP iktidarı ve onun polisidir.
7-8 yaşındaki çocuklarımıza sözümüzdür:
Bizim mahallelerimiz bataklık olmayacak. Bizim çocuklarımızı o bataklığa terk etmeyeceğiz.
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"Biz asla evlatlarımıza bu kefeni yakıştırmıyoruz,
giydirmeyiz"
Tayad’lı Aileler
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AKP'nin eli kanlı polisleri evlatları
için yürümek isteyen TAYAD'lı ailelere işkence yaptı.
Oligarşinin tutsakları teslim almak
için hiç vazgeçmediği politikalarından
bir tanesi Tek Tip Elbise'dir (TTE).
TTE yalnızca bir bez parçası değildir. Devrimcileri, siyasi tutsakları
kimliksizleştirip, kişiliksizleştirip,
düşüncelerinden ve inançlarından
vazgeçirmek, teslim almak için uyguladığı bir politikadır.
TTE birçok emperyalist ülkede
normal bir uygulama haline gelmiştir.
Başta ABD'nin yüksek güvenlikli
hapishaneleri olmak üzere, birçok
Avrupa ülkelerinde de tek tip elbise
kanıksanmış durumda.
Emperyalist ülkelerin isteği doğrultusunda, deney ve tecrübelerini
aktararak, bu politikaları Türkiye'de
de uygulamaya geçirmeye çalıştılar.
Siyasi tutsaklar nezdinde tüm
halkı teslim almak istemiştir emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi.
Ancak Türkiye'de devrimci tutsaklar ve onların aileleri, TAYAD'lılar
buna karşı direndi, mücadele etti.
Hem de şehitler pahasına.
1984’te, 2000’de F tipi hücrelerle...
Oligarşi F Tipi hücrelerinden umduğunu bulamadı. Ne tutsakları içerde
teslim alabildi, ne tek tek hücrelere
kitlese de, kolektif yaşamdan vazgeçirebildi, ne de tahliye olanlara

devrimciliği bıraktırabildi.
F Tipi politikaları
iflas edince, şimdi
gene TTE'yi gündeme getirdi.
Ancak tutsaklar
ve TAYAD'lı Aileler
bunu kabul etmiyorlar.
"Biz asla evlatlarımıza bu kefeni yakıştırmıyoruz, giydirmeyiz" diyorlar.
Güçleri oranında pankart açıyorlar,
açıklama yapıyorlar. Son olarak da
TAYAD'lı Aileler 14 Mart'ta Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması
yapıp, Silivri Hapishanesi’ne bir yürüyüş düzenlemek istediler.
Ancak AKP'nin katil polisleri, daha
açıklama esnasında etraflarını sardı.
Naime Kara geri adım atmadı,
kararlı bir şekilde yürüyeceklerini
dile getirdi ama işkenceyle gözaltına
alındılar.
Mulla Zincir'i analardan ayırıp,
özel olarak işkence yaptılar.
Ellerini ters kelepçeleyerek, çevik
kuvvet aracına bindirdikleri esnada
bilerek yere düşürdüler.
Polisler aracın başka kapısından
girerek Mulla Zincir'in sırtına vurarak
tekmelediler. Sonra Devlet Hastanesi’ne götürdüler.
TAYAD'lı Aileler hastaneye girerken, "tek tip elbise giymedik, giymeyeceğiz" diye slogan attılar.
Hastanede işkence izleri yüzeysel de olsa tespit
edildi.
Polis araca bindirdiklerinde küfrederek koltuğa
oturup, kelepçelemek istedi, M. Zincir'in gözüne yumruk attılar. Katil po-

lisler anaları aracın içinde sürekli
tartakladılar.
TAYAD'lıları Karaköy karakoluna
götürdüler. Analar ile Mulla'yı ayırıp,
farklı uygulamada bulundular. Anaların kelepçelerini çözdüler. Mulla'nınkini 2 saate yakın çözmediler.
Sonra kelepçeyi çözmeye geldiklerinde, makas ile "ayakkabının bağlarını çıkart nezarete atacağız sizi"
dediler. Mulla "ben çıkartmıyorum
buraya kendi isteğimle gelmedim"
diye karşılık verdi.
Katil polisler o kadar ağır işkence
yaptılar ki, avukat karakola geldiğinde
bayılmıştı, kusuyordu.
Gece on birde, avukatın zorlamasıyla da olsa, hastaneye kaldırdılar.
Ambulansta M. Zincir kendisinde
değildi ve tansiyon ölçümü on altının
üstünü gösteriyordu.
Hastanede doktor bel kemiğinde
iki çatlak olduğunu söyledi.
Gece 03.00’da tekrar karakola
götürdüler.
Orada işkence, parmak izi alma
çabasıyla devam etti. Mulla parmak
izini vermeyeceğini söyledi. Bunun
üzerine iki kolundan sürükleyerek
zorla parmak izi almaya çalıştılar.
Sabah Taksim karakoluna götürerek
saat 9.00’da zorla parmak izi alıp,
mahkemeye çıkarttılar.
TAYAD'lı Aileler, çıktıklarında
dillerinde sloganlar, ellerinde zafer
işaretiyle çıktılar.
Yenilen faşizm, direnen ve kazanan devrimciler oldu bir kez daha.

ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!
TUTSAKLAR, AYNI COŞKUYLA ve HER KOŞULDA ÜRETEREK DİRENMEYE,
DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!
Yunanistan’daki Özgür Tutsakların Mektuplarından Derlediklerimiz:
“Sağlık durumum nasıl?
Turp gibiyim. Hiçbir rahatsızlığım
yok. Gözlük sorunum vardı, çözmeye
çalışıyoruz.
Gün içerisinde neler yapıyorum?
Sabah 07.00’da uyanıyorum. 08.00’da
koğuş kapısı açılıyor. Koğuştaki herkes
bu saatlerde (10.00’a kadar) uyuyor.
07.00-08.00 arası kitap okuyorum.
08.00-09.00 arası erken kalkan bir
arkadaşla kahvaltı yapıyoruz. (bu hapishanede sabah kahvaltısı vermiyorlar. Biz
kendimiz bir şeyler ayarlıyoruz)
09.00-10.30 arası spor yapıyorum.
10.30-12.00 arası koşullara göre kitap
okuyorum ya da volta atıyorum.
12.00-15.00 arası havalandırma ve
koğuş kapısı kapanıyor.
12.00-13.00 arası yemek yiyoruz.
13.00-15.00 arası kitap okuyorum
(Bazen öğle arası bir saat ya da yarım
saat uyuyorum)
15.00-18.30 arası havalandırma kapısı
açık oluyor. Koşullara göre en az 2 saat
bu sürede kitap okumaya çalışıyorum.
18.30-20.00 arası akşam yemeği yiyoruz ve koğuş kapısı kapanıyor.
20.00-00.00 arası duş, sohbet ve kitap
okumak, mektup yazmak ile geçiriyorum.
En az 2 saat okumaya, yazmaya çalışıyorum.
Gece 23.00’da ışıklar söndürülüyor
ve uyumaya başlayanlar oluyor. Ben de
00.00-01.00 civarlarında yatıyorum.”
Ercan Gökoğlu
***
“Sizden mektup almak epey bir sevindirdi abi.
Kaldığım hapishaneye gelince, Yunanistan’ın kuzeybatısındayız. Burası
Arnavutluk sınırına yakın gibi bir mesafede yani hemen sınırın dibinde sayılırız.
Kaldığım bölümde yaklaşık 50 kişi
var. 3’er kişilik hücrelerde kalıyoruz.

Kapılar sabah 8.00’dan akşam 20.00’a
kadar açık ve öğle arası 12.00-15.00
arası kapanıyor, dinlenme saatimiz. Kaldığım hücrede biri Yunan, biri Türk iki
arkadaş var. İkisi de kaçakçılıktan gelmiş.
Bölümdeki tek Türkiyeli.
Spor olarak arada bir maç yapıyorduk
ama şimdi yaklaşık iki haftadır kötü
hava koşullarından dolayı bahçeye çıkılmıyordu. Önce bir hafta boyunca yağmur yağdı, peşinden iki gün kar yağdı,
dışarı çıkılmadı. Bugün dedik maç yapalım, sabahtan bahçede kalan karı temizledik, öğleden sonra oynarız diye,
öğleden sonra da yağmur yağdı, kısmet
olmadı yani.
Televizyonumuz var, Türkçe yayın
yapan iki kanal var. Mektuplar, kitaplar,
dergiler geliyor. Onları okuyorum. Onun
dışında Avrupa’daki arkadaşlardan mektuplar geliyor. Buradaki tutsak arkadaşlardan mektuplar geliyor...”
Anıl Sayar
***
“Sabah 07:30’da kalkıyorum. 20 dakika spor yapıyorum.
Kahvaltı niyetine çay-süt-peksimet
yiyorum. Asıl kahvaltıyı saat 11.00’da
koğuş olarak yapıyoruz.
08.30-09.45 arası kitap okuyorum.
11.00’a kadar 1 saat havalandırmada
yürüyoruz, sohbet ediyoruz. 11.00’da
kahvaltı yapıyoruz.
11.30-13.30/14.00 arası kitap okuyoruz. 15.00’a kadar uyuyorum.
15.00-17.00 arası 1 saat havalandırmada volta atıyoruz, 1 saat de okuyorum.
Genelde 18.00’da akşam yemeği yiyoruz.
Akşamları koğuşta bazen toplu film
izleme, bazen sessiz sinema, bazen çeşitli
konularda sohbet…
Akşam genelde 23.00-01.00 arası
yine okuyorum. 01.00’da yatıyorum.
(Bu Koridalles hapishanesinde Mehmet abi ve Halil’le birlikte olduğum dönemdeki günlük programım)
Amfissa Hapishanesi’nde Türkiyeliler

yok. Orada ortak bir yaşam örgütleme
olanağı olmadı. Bu nedenle oradaki programım daha farklı idi. Şöyle;
Gece 00.00-07.30 arası yatıyoruz.
Sabah 20 dakika spor yapıyorum.
08.30’a kadar kahvaltı yapıyorum.
10.30-11.00’a kadar (08.30’da) okuyorum. Yunanca çalışıyorum.
11.00’da yemek dağıtılıyor. 12.00’a
kadar yemek ve havalandırma, volta ile
geçiyor.
12.30-15.00 arası koğuşta oluyoruz.
Kitap okuyorum. Bazen sohbetle bölünebiliyor bu zaman. Ama genel olarak
okuyarak geçiriyorum. Kimi zaman yarım
saat uyuduğum oluyor bu zaman arasında.
18.00’da koğuş kapıları açılıyor.
Bazen yarım saat volta atıyorum havalandırmada. Kalan zamanda 17.00’a
kadar okuyorum.
17.00-18.00 arası akşam yemeği dağıtılıyor. Yemek alıyorum. Havalandırmada yürüyorum.
18.00’ da kapılar kapanıyor.
18.00-00.00 arası, akşam yemeği 1
saat. Banyo ve çamaşır yıkama.
Adli tutuklularla sohbet (1 kişi Türkçe
bilen var, İngilizce bilenler var). Genelde
1-2 saat de kitap okuyorum.
Amfissa’da Türkçe kanal olmadığı
için haber izleme olanağı olmuyor. Ama
koğuşta sessizlik saatleri hariç sürekli
son ses açık iki televizyon var. Genellikle
Arapça ve Yunanca kanallar açık oluyor.
Yunanca-Arapça haberlere bakma olanağım var, bir şey anlamasam da bakıyorum. Bazen diğer tutuklulara anlattırıyorum (Türkiye ile ilgili haber olduğunda)...”
Şadi Naci Özpolat

kavganın ve hayatın
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Şu yapılmalıdır, bu verilmelidir.
Demokratik mücadelede talepler
genel olarak böyle formüle edilir.
Fakat bizim gibi faşizmle yönetilen ülkelerde, bu yetmez. Faşizme
karşı ekonomik-demokratik mücadelede çatışmaları, bedelleri, riskleri
göze almak gerekir.
Sadece talep etmek yetmez.
Almak kararlılığını göstermek
gerekir.
Cephe çizgisi, demokratik mücadele alanında bu kararlılığı bir mücadele geleneğine ve çizgisine dönüştürmüştür.
1991 yılında devrimci hareket tarafından hayata geçirilen "İstiyoruz
Vermezseniz Alacağız" kampanyası,
aynı zamanda bu sözün slogana dönüştüğü dönem olmuştur.
O günden itibaren de, ortaya koyduğumuz tüm temel talepler, "istiyoruz, vermezseniz alacağız" kararlılığıyla ortaya konulmuştur.
Bu ülkede adalet yok.
Halkımız yüzyıllardır ekmeksiz,
adaletsiz kalmıştır; özgürlüğe, aşa,
işe, değer görmeye susamıştır.
Emperyalistler halkı sindirmek
ve susturmak için her türlü yönteme
başvuruyorlar.
İşkence merkezleri, tecavüzleri,
halkları sindirmek icin yarattığı İs-

İSTİYORUZ
ALACAĞIZ

lamcı örgütleri, operasyonları, halkları
birbirlerine düşman eden politikaları,
yalanları, sansürleri, tecritleri ve daha
sayısız yöntemleriyle halkı baskı altına almaya çalışıyorlar.
Faşist AKP iktidarı, tüm halkımıza
nefes dahi aldırmak istemiyor. Her
gün yeni saldırı yasaları geçirmeye
çalışıyor; polise yeni silahlar, gazlar
alarak, eğitimler vererek halka saldırtıyor. Polisin yetkileri sınırsızlaştırılıyor.
Bu emperyalist kuşatma ve faşist
terör karşısında, ancak İSTEDİĞİMİZİ ALMA KARARLILIĞIYLA
mücadele edebiliriz.
Bizden çaldıklarını geri alalım.
Her türlü saldırıyı boşa çıkarıp dimdik
dikilelim düşmanın karşısına. Mücadelemizde ısrarlı ve kararlı olalım.
Israr etmek sonuç almaktır.
İstiyoruz alacağız; yıllardır Cephe'nin mücadele çizgisini anlatan bir
kavramdır bu. İstemek hedef koymaktır. İstemek başarıya, zafere ulaşmanın ilk koşuludur.
"İstiyoruz" demekle,
"İstiyoruz alacağız" demek arasındaki fark, reformizmle devrimci
çizgi arasındaki farktır.
Biz ne istemişsek, neyi hedeflemişsek mutlaka bunu yaptık.
İstiyoruz yapıyoruz, istiyoruz ve
alacağız.

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!

İstedik ve aldık hasta tutsaklarımızı zindanlardan. "Adalet istiyoruz"
dedik ve bu düzen içinde alınabileceği
kadarını aldık. Bize yönelik hiçbir
katliam davasının üstünü örtemediler.
Çünkü adalet talebine de istemek ve
almak kararlılığıyla yaklaştık.
Hakkımız olanı isteyeceğiz ve istediğimizi alacağız.
Zafer bizim olacak.
Yıllardır hakkımız olanı almak
için mücadeleler verdik, bu uğurda
bedeller ödedik.
Meydanlarda, sokaklarda, evlerimizde, hapishanelerde tüm haklarımız için mücadele ettik.
Her şeyi gözdağı ve baskının bir
aracı haline getiriyor.
Emperyalizm ve faşizm tüm fiziki
ya da ideolojik saldırılarına; güç gösterilerine, yarattıkları korku dağlarına
rağmen bu halka boyun eğdiremiyor.
Zulüm, zorbalık ve her türlü saldırı
karşısında ancak militan bir mücadele
çizgisiyle direnebiliriz.
Hiçbir emperyalist ülke, dilekçelerle kitlelerin tüm talebini karşılayacak kadar demokratik değildir.
Hiçbir yeni-sömürge faşist ülke, kitlelerin demokratik taleplerine kulak
verecek yönetimler tarafından yönetilmemektedir.
İşte bu nedenle, demokratik mücadele ancak "istiyoruz, vermezzeniz,
ZORLA,
SÖKE SÖKE alacağız" kararlılığıyla
yürütülebilir.
Bu kararlılığa sahip olmayanlar, düzenin izin ve icazetine, yasal sınırlarına
hapsolanlar, talep etmekten bir adım
öteye geçemezler.

 İstiyoruz ve halkın iktidarını kuracağız.
 İktidarı istiyoruz ve mutlaka alacağız.
 İstemek emektir.
 İstemek ve almak, hedefe kararlılıkla yürümektir.
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HALKIN SANATÇILARI

SANAT HALKINDIR
Sanatın insan üzerinde çok büyük bir etkisi var. Olumlu veya
olumsuz bir biçimde bizim duygu
dünyamıza girer. Bu yapılmış olan
sanat eserinin verdiği mesaj ile
ilgili. Burada sanatın kim için ve
ne için yapıldığı önemlidir.
1- Sanat kim için yapılabilir?
Ya düzen için ya da halk için. İki
sınıf olduğuna göre bir üçüncü için
yapılamaz. Sonuç itibariyle ikisinden birine hizmet eder. Yani tarafsız
olmak da taraf olmaktır. Tarafsız
olmak düzenden, ezen sınıftan taraf
olmaktır. Biz taraf olacağız, bizim
safımız belli. Biz halkız, halk savaşı
veriyoruz ve halkın iktidarını kurmak istiyoruz. Halkın egemenliğinde bir düzen için bu adaletsizliğe
ve sömürüye karşı sanatımızla kavga ediyoruz. Bizim sanatımız savaşıyor.
2- Sanat ne için yapılabilir?
Yine ya düzen için ya da halk için.
Neden? Çünkü “ben kendim için
sanat yapıyorum” diyenler sadece
kendi çıkarlarını düşünmektedir
ve bu bencilikleri ile beraber var
olan düzenin sürmesini desteklerler.
Egemen sınıfın yaşam biçimi ile
şekillenmiş bu sanatçılar halktan
ve halkın değerlerinden uzaktırlar.
Maddi olarak belli bir standartları
olduğu için bunu kaybetmek istemezler ve halk düşmanlarının ideolojik saldırılarında büyük bir rol
oynarlar.
Sanat halk için yapılmalıdır ve
halkı eğitmelidir. Bizim sanatımız
gerici olanı yok etmeli ve halkımızı
ileriye taşımalıdır. Halka güç vermelidir, ayağa kaldırmalıdır.
UMUTSUZA UMUT, MORALSİZE MORAL, GÜÇSÜZE GÜÇ
OLMALIDIR.
Sanat her insanda bir duygu
yaratır.
Hepimiz bir şekilde sanatla il-

gileniriz, duş alırken türküler söyleriz, arkadaşlarımızın komik yanlarını teatral bir biçimde taklit
ederiz ve güleriz. Sanatla hayatın
her alanında karşılaşırız ve etkileniriz. Radyoda duyduğumuz bir
türkü üzerine coşkulanırız veya
hüzünleniriz. Karikatürize edilmiş
bir olay üzerine güleriz. Bir kıssadan hisse okur, üzerine düşünürüz.
Bir şiir okur duygulanırız. Duygu
dünyamızı açarız sanata ve düşüncelerimiz de ona göre şekillenir.
Emperyalistler yani bizi sömürenler
de bunu çok iyi bilirler ve bu yüzden de sanat alanını çok etkili kullanırlar. Sinemayla ve müzikle girerler hem duygu dünyamıza hem
de düşlerimize. Bize sürekli kendi
yaşam biçimlerini aşılamaya çalışırlar. Starlar yaratırlar ve “bunlar
gibi olun” derler. Bize örnek olarak
gösterdikleri starlarsa onların yaşam biçimlerini yansıtır. Yediklerinden içtiklerine kadar, giyindikleri elbiselerden kullandıkları parfümlere kadar özendirirler bu sanatçılara. Gençlere “onlar gibi
olun” denir televizyonlarda, sinema
filmlerinde sanat programlarında.
“Onlar gibi olun o zaman ciddiye
alınırsınız duygusu” yaratılır.
Soğuk savaş döneminde direk
CIA tarafından finanse edilen 800
tane sanat dergisi var. Bu dergilerle
aydınlara kendi yaşam biçimlerini,
kendi düşüncelerini aktarmışlar.
Aydınlar yönlendirilmiş ve emperyalistlerin düşünceleri onlara kendi
düşünceleriymiş gibi kavratılmıştır.
Neden? Çünkü aydınlar da bu düşünceleri ve yaşam biçimini halka
aktaranlardır. Örnek olarak Gheorghe Orwel'i verebiliriz; "1984"
adlı kitabında sosyalizmi karalıyor.
"Hayvanlar çiftliği" adlı kitabında
da aynı şekilde karalamaktadır
sosyalizmi. Bu kitabın şarkısı da
var ve ilkokuldan itibaren çocuk-

lara öğretilir. Herkes bilir bu şarkıyı.
Biz bu düzen sanatçılarına karşı
alternatifler yaratmalıyız. Kendi
tarzımız olmalı. Bir Grup Yorum
olabilmeliyiz. Neden? Grup Yorum’u bu sanatçılardan ayıran nedir? Grup Yorum halk için sanat
yapıyor, halkın sanatçılığını yapıyor. Örgütlenmeye çağrı yapıyor.
Söylediği türkülerle egemen sınıflara meydan okuyor. Halkın ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesinden
besleniyor ve mücadele ediyor. Başlatılmış olan bir savaş var ve Grup
Yorum ezilen halkların safında bu
mücadeleye öncülük ediyor. Sazıyla,
davuluyla omuzluyor kavgayı. Kendi çıkarları için değil bütün halkların çıkarları için sanat yapıyor.
Bir türkü bestelediğinde ne kadar
satar diye düşünmüyor. Vermek
istediği mesajı en iyi nasıl verebilir
diye düşünüyor.
Maden kazası oluyor Grup Yorum "Soma, Madenci" bestelerini
yapıyor. Berkin katlediliyor Grup
Yorum "Uyan Berkin’im" diye
sesleniyor. Deprem oluyor Grup
Yorum "Sesimi Duyan Var mı?"
diye haykırıyor. Silopi, Cizre ve
Sur'da Kürt halkımız katlediliyor
Grup Yorum "Su Heval" diyerek
isyan ediyor. Grup Yorum yaşanan
zulmü, adaletsizliği, sömürüyü tarihe işliyor ve unutulmasını engelliyor. “Unutmadık” diyor ve “bunların hesabını” tek tek soracağız
diye vurguluyor. Bize umudu aşılıyor ve "savaşan kazanır sonunda"
sözleriyle yol gösteriyor. Birleşirsek
önümüzde hiçbir güç duramaz.
Bunu bize hatırlatıyor.
SONUÇ OLARAK;
1- Sanatın insan üzerinde çok
güçlü bir etkisi var. Bu yüzden sanat eserinin verdiği mesaj çok
önemlidir. İnsanı verdiği mesajla
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birlikte o duygu dünyasına sokabilir. Böyle bir sihri vardır. Herkese
hitap edebilir. Herkes sanatla bir
şekilde bir bağ kurar ve etkilenir.
2- Sanat insanın kendi çıkarları
için değil halk için yapılmalıdır.
İki sınıf vardır; ezenler ve ezilenler.
İki taraftan birisinin çıkarına olur
yapılan sanat. Ben tarafsızım olmaz
çünkü üçüncü bir taraf yoktur,
yine bu iki taraftan birine hizmet
eder yapılan sanat. TARAFSIZ
OLMAK DA EZENİN TARAFINDAN OLMAKTIR. Bu yüzden
kendim için sanat yapıyorum diyenler ezen sınıfa hizmet ederler
çünkü halkımızı gerçek sorunlardan koparırlar. Biz HALK İÇİN,
DEVRİM İÇİN, CEPHE İÇİN SANAT YAPARIZ.
3- Emperyalistler sanatın gücünün farkındalar ve bu yüzden
de çok ciddi yatırımlar yapıyorlar
kültür alanında. (Goebbels'in bir
sözü var "kültür kelimesini duyduğumda elim silahıma gidiyor").
CIA 800 tane sanat dergisini finanse
ediyorsa bunu çıkarı olmadan yapmaz. İdeolojik bir silahtır bu onlar
için ve bunun karşısında bizim sadece 1 tane TAVIR dergimiz var.
800 derginin karşısında bir tane
dergi ama onların 800 tane dergisine bedel. Neden? Çünkü gerçekler
yazıyor orada. Halkın tarihi yazı-

yor, halkın sanatçıları yazıyor ve
bu yüzden korkuyorlar bu dergimizden. Tüm engellemelere karşı
1979 senesinden beridir, biz, sanat
alanında da savaşıyoruz emperyalizmin ideolojik saldırılarına karşı.
YAŞASIN HALKIN SANATÇILARI
YAŞASIN TÜRKÜLERİMİZ
HALK İÇİN SANAT
SANAT İÇİN KAVGA
KIZIL MASKELİLER
Dipnot:
PARAYI VERDİ DÜDÜĞÜ
ÇALDI KİTABINDAN…
“Soğuk Savaş’ın civcivli günlerinde Amerika Birleşik Devletleri,
Batı Avrupa’da gizli bir kültürel
propaganda programına büyük
miktarlarda para ayırmıştı. Bu
programın ana özelliği, böyle bir
programın olmadığı iddiasıydı.
Amerika'nın Merkezî istihbarat
Teşkilatı (ClA) bu programı büyük
bir gizlilik içinde yürüttü. Bu gizli
savaşın ana gövdesini Kültürel Özgüllük Kongresi oluşturuyordu ve
başkanlığını 1950 yılından 1967
yılma kadar ClA ajanı Michael
Josselson yürütmüştü. Kongre uzun
ömürlü olduğu gibi hayli de başarı

Grup Yorum Gençliğindir Halkındır...
Susturamazsınız!
Mersin Dev-Genç:
Mersin’de Dev-Genç’liler, 'terör listesi'ne alınan Grup Yorum'a destek
amaçlı 21 Mart'ta yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi;
"Grup Yorum 33 yıldır dünya ve
Türkiye halklarının sesi olmuş, emperyalizm ve oligarşinin karşısında
her zaman dik durmuştur. Şimdi emperyalizm ve uşakları, Grup Yorum
elemanlarının başlarına ödüller koyarak halkın sanatçılarını susturmaya
çalışıyor. Grup Yorum’u arayanlara
biz söyleyelim yerlerini:
Nerede bir işçi eylemi, gecekondu
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kazandı. Başarısının doruğuna
ulaştığı günlerde Kültürel Özgürlük
Kongresi’nin otuz beş ülkede bürosu vardı. Kongre onlarca personel
çalıştırıyor, yirminin üzerinde saygın dergi yayımlıyor, resim sergileri
açıyordu; bir haber ve film servisine sahipti; tanınmış kişilerin katıldığı uluslararası toplantılar düzenliyor, müzikçilere ve ressamlara
ödüller dağıtıyor, konser ve sergi
olanakları sağlıyordu. Tek amaç
uzun zamandır Marksizm’e ve komünizme yakınlık duyan Batı Avrupa aydınlarını yavaş yavaş
"Amerikan tarzı"na daha uygun
bir bakış açısına ısındırmaktı.
DİPNOT 2:
Sanat alanına el atan CIA, “bağımsız” kültür ve sanat vakıfları
kurmuş, bağımsız kültür ve sanat
dergilerini desteklemiştir. 35 ülkede
kültür ve sanat ofisleri açmış, kısa
sürede desteklediği kültür ve sanat
dergilerinin sayısı 800’ü aşmıştır.
CIA Plastik Sanatlar Çalışma Dosyasının başına getirilen Donald Jameson taktiklerini şöyle anlatmıştır;
“Düzene muhalif, anarşist veya
eski komünist sanatçıların ortak
özelliği her türlü örgütlenmenin
içinde yer almaktan ısrarla uzak
durmalarıydı. Bunları kullanmanın
çok daha kolay olacağını fark ettik.”

yıkımı, bir haksızlık, bir adaletsizlik varsa Grup Yorum
oradadır. Grup Yorum halkın yüreğinde ve kavgasındadır. ‘Halkız Haklıyız Kazanacağız’ sloganını duyduğunuzda bilin
ki Grup Yorum oradadır. Grup Yorum
üyelerinin başına ödüller koyarak, hapishanelerde işkence ederek, onları
katletme tehditleriyle korkutmaya çalışarak ne bu onurlu kavgadan geri
adım attırabilirsiniz, ne de onları yok
edebilirsiniz!
Grup Yorum halkın ekmek, adalet
ve özgürlük şiarının ses bulduğu koca
bir halk korosudur... Sizden öncekiler
de çok denedi. Hiçbiri yok, ama Grup
Yorum milyonlara konserler vermeye
devam ediyor! Sizi de, o ölüm listelerinizi
de yerin yedi kat dibine gömeceğiz!"

Röportaj

HALKIN MÜHENDİSİ ALEV ŞAHİN:
“Direniş, insana cesaret verip yiğitleştiriyor. Direniş iradesi doğru, politik bir
perspektiften beslenmediği sürece başlayamaz, başlasa dahi zafere kadar
süremez diye düşünüyorum. Doğru ideoloji ise zulme, haksızlığa, adaletsizliğe
karşı koşullar ne olursa olsun direnme geleneğine sahip olmaktır.”

Yürüyüş: Merhaba! Hangi gerekçeyle ve ne zaman işiniz elinizden
alındı?
ALEV ŞAHİN: Kamudan atılan
tüm kamu emekçileri gibi “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen …” şeklindeki neye tekabül
ettiği belli olmayan ifadelerle 6 Ocak
2017 tarihli ve 679 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 2011’den
bu yana çalışmakta olduğum Düzce
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki görevimden atılmış bulunuyorum.
Ancak direnişim sürecinde öğrendiğim ve asıl işten atılmama sebep
olan gerçek yukarıdaki matbu cümledekinden elbette ki farklı. Çalışırken
denetlediğim ve bugün AKP il yönetiminde olan bir beton firması
sahibi kalitesiz ürettiği betonlarına
kamu adına yazdığım bir yılda toplam
130 bin tl idari para cezalarını il
başkanından milletvekiline, valisinden
Ankarasına kadar gezdirip 17-25
Aralık’tan sonra cemaat ile bağını
kopardığı ve bu sebeple üzerine gelindiği iddiasını cemaatin itirafçısı
olduğu bir dosyada ifade etmesi hatta
bununla da kalmayıp benim Anka-

ra’da PKK yürüyüşlerine katıldığımı
da ekleyip görevden aldırdığı ile
övünmesi üzerine işimden atıldım.
Yani görevimi kötüye kullanmayıp
depremde binlerce insanını kalitesiz
beton ve demir nedeniyle kaybeden
bir halka ve memlekete ihanet etmediğim için terörle iltisaklı, irtibatı
olmuşum. Vatanı kendi cebi, kasası,
çek defteri sananlar halkın, vatanın
çıkarını koruyan bir mimarı terörle
suçluyor. İşte AKP gerçeği tam olarak
budur.

Yürüyüş: Direnişe başlamaya
nasıl karar verdiniz?
ALEV ŞAHİN: İşimden atıldığımı öğrendiğim an; yokluk içinde
geçen tüm öğrencilik yaşamım, ailemin beni okutmak için verdiği
emek, okurken bir yandan da çalışarak
hazırlandığım sınavlarım, okulun ardından özel sektörde yaşadığım haksızlıklar, işten atmalar, kamu sınavına
eve kapanıp hazırlandığım dönemler
hani derler ya bir film şeridi gibi
geçti gözümün önünden. Birileri çıkıp
tüm emeğimi, geçmişimi, geleceğimi
çalıp alın terim üzerinden iktidarını
korumaya çalışacak ben de susacak
mıyım? diye sordum kendime. Bu
sorunun cevabı ile direnmeye karar
verdim. Direnişin fitili zaten benden
önce Yüksel’de ateşlenmiş ve önümde
bir rehber olarak duruyordu.

Yürüyüş: Direnişinizin bir yılının
ardından Düzce’de faşist saldırılar,
yasaklar ve gözaltılar yaşadınız. Son
yaşadıklarınıza ilişkin ne söylemek
istersiniz?
ALEV ŞAHİN: Direnişimin seyri, beton firmasının cemaatin itirafçısı
olup kendini kurtarmak için benim
de adımı verip ekmeğimle oynadığı
dosyanın elime geçmesi ve benim
bunu bildiri halinde halkın elinde

dolaşır hale getirmem, 2000 sticker
ile sokak sokak teşhir etmem bir de
AKP il binası önüne gidip haykırmam
üzerine değişti diyebilirim. O zamana
kadar beri görmezden gelenler, bu
gerçeğin üzerini örtemeyecekleri için
önce bir grubun basın açıklaması sırasında okuduğu İstiklal Marşı’nda
oturuyor olmamı suçmuş gibi göstererek gazete diyemeyeceğim paçavralarının manşetlerine taşıyıp halkı
bana karşı kin ve nefrete sevk etmek
istediler ve gözaltına aldırdılar. Burjuvazinin ceza kanununda bile suç
taşımayan bu durum ile tutuklatamasalar da şovenizmi körüklemek
için uygun zemini yarattıklarını zannettiler. Takip eden hafta iki kez linç
girişimi denediler, üzerime alkollü,
haplı ya da 24 ayrı sabıkası olan bir
adamı sürerek yıldırmayı denediler.
Her gün linç riski ile alana çıkmaya
başladım ama yılmadım. Eşyalarımı
tekmeletip beni korkutmaya çalıştılar
ama bir kadının üzerine onlarca kişinin saldırmasının halkta yarattığı
rahatsızlığa engel olamadılar. Polis
medya ile işbirliği halinde beni destekleyenleri alandan uzaklaştırıp bana
saldıranların sırtını sıvazladığını tüm
esnaf da, yoldan geçen de gördü, izledi. Senaryo 80 darbesinden kalma
eski bir hikayeydi ama öyle çaresizdiler ki direnişimin ve haklılığımın
gücü karşısında, ne yapsalar olmuyordu. Ben yine alandaydım. Yıldıramayınca siyasi krize giren Düzce
AKP İl teşkilatı bu krizden çıkmanın
yolunu valiliğin eylem yasağında
buldu. Bu da kar etmedi. Yine alandaydım. Yüzlerce polisin bir kırmızı
önlüklü kadını onlarca araba ile gözaltına almaya geldiğini görünce moralim-motivasyonum bir kez daha
arttı. 24 saat gözaltı işleminin ardından
serbest bırakıldım. Tekrar alandaydım.
Yine 24 saat gözaltı ve yine nezarethane, mehter dinletme, susuz bırakma,
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Röportaj
olsun demek için yaptığı ziyaretler
çok değerli benim için.

Yürüyüş: AKP'nin OHAL ilanıyla
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hakaret etme işkencelerinin ardından
serbest bırakıldım. Tekrar alandaydım
ama onlar yoktu. Bu tarihsel kavgayı
yani ezen ile ezilen kavgasını kazanmıştım. Sadece irademle değil
bir yıldır görmezden geldikleri ve
benim ilmek ilmek ördüğüm emeğim
ile kazanmıştım. Benim halk ile kurduğum kopmaz bağ bu süreçte onları
çaresiz bırakan en önemli şeylerden
biriydi. Yazdılar, çizdiler, DHKPC’li diyerek gazetelerinde hedef gösterdiler, faşistleri saldılar, iki kez
linç örgütlediler, yasak koyup gözaltına aldırdılar ama yıldıramadılar.
Ben direniş alanımdayım ve beton
firması sahibi il yöneticisi betondan
çalıp ekmeğimle oynadı. Bu gerçeğin
üzerini ne yaparlarsa yapsınlar örtemediler, ne yaparlarsa yapsınlar beton
hırsızlarının karını, çıkarını, rantını
koruyamadılar. Şimdi de yanıma
gelip giden lise öğrencilerini okul
müdürleri aracılığı ile hakkımda örgüt
üyesi diyerek aileleri de çağırarak
benden uzaklaştırmaya çalışıyorlarmış. Bunları yazarken gülüyorum
hallerine. Benim halkla kurduğum
bağı bu ucuz numaralar ile koparmaya, beni yalnızlaştırmaya çalışıyorlar ama bizim halk ile kopmaz
bağlarla dünden bugüne bağlı olduğumuz gerçeğini nerden bilecekler?
Nerden bilecekler bizim birbirimizi
çıkarsız sevdiğimizi? Nerden bilecekler bu sevgi için her şeyi göze aldığımızı? Nerden bilecekler? Bilemezler.
Burası Bolu Beyi’nin zulmüne
boyun eğmeyen Köroğlunun toprak-

ları…Yüzyıllar sonra aynı topraklarda, aynı başkaldırış, aynı sözlerle
yankılanmaya devam ediyor; “Benden
Selam Olsun Düzce Beyine!

Yürüyüş: Bu süreçte TMMOB'un
tavrını ve halkın sahiplenmesini anlatır mısınız?
ALEV ŞAHİN: TMMOB’un aralarında şube yöneticilerinin de bulunduğu 3000'in üzerinde üyesi ihraç
edilmiş durumda. Bırakalım üyelerine,
şube yöneticilerine sahip çıkmayı
tek direnen üyesi ben olmama rağmen
bugüne kadar sadece Düzce Mimarlar
Odası Temsilciliği ve Mimarlar Odası
Ankara Şubesi birer kez yazılı basın
açıklaması ile yetindi. Ne acı ki
Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Yüksel Direnişine destek olmak amacıyla
katıldığım açıklamalarda odamın kapısının önünden sürüklenerek, işkenceyle gözaltına alınıyorum. Yani
TMMOB üyesi bir mimar odasının
önünde işkence görse dahi kafalarını
soktukları kumdan çıkarmıyorlar. Bu
tavır yani direnen üyesine sahip çıkmama tavrı üyesine işkence yapan
iktidara yaramaktadır. Halkımız ise
hesapsız, kitapsız nasıl destek olabileceğinin derdinde. Kimisi evini
açıyor kimisi yüreğini. Belki alanda
her gün yüzlerce kişi olmuyorum
ama biliyorum ki bana sadece imzası
ile destek veren 5380 Düzceli var.
Yani 5380 yüreğe dokunmuşum, on
binlercesinin evine girmiş bildirilerim,
binlercesinin kapısında stickerlarım
var. Uğradığım saldırıların ardından
hiç tanımadığım insanların geçmiş

on binlerce kamu emekçisi işten
atıldı; ancak Nuriye-Semih ve KEC'liler dışında kararlı ve istikrarlı bir
direniş olmadı. Sizce bunun nedeni
nedir?
ALEV ŞAHİN: Bunun nedeni
ideolojiktir. Yoksa direnen hiçbir
kamu emekçisi en cesur, en korkusuz,
en yiğit oldukları için direnişe başlamıyor. Direniş, insana cesaret verip
yiğitleştiriyor. Direniş iradesi doğru
politik bir perspektiften beslenmediği
sürece başlayamaz, başlasa dahi zafere kadar süremez diye düşünüyorum. Doğru ideoloji ise zulme, haksızlığa, adaletsizliğe karşı koşullar
ne olursa olsun direnme geleneğine
sahip olmaktır.

Yürüyüş: Yeni KHK'lar çıkarılmaya devam ediyor. Açığa alınan
memurlara, DİSK, KESK ve TMMOB
yöneticilerine söylemek istediğiniz
bir şey var mı?
ALEV ŞAHİN: Üç bin üye ve
yöneticisini işten atarak ben değil
ülkemiz tarihi onlara bir soru soruyor
aslında. Diyor ki; “Direnecek misin?
Teslim mi olacaksın?” Direnmezlerse
–ki görünen köy kılavuz istemezAlman Rahip hikayesinin tüm gerçekliğiyle işaret ettiği yalnızlık bile
tarih karşısında onları affetmeyecektir.

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

Halk Meclisleri
Kadınları Örgütleyecek

Meclisler

Halk Meclisleri olarak halkın tüm
kesimlerine ulaşıp en geniş birlikteliği
yaratmak istiyoruz. Halkın dayanışmasının, birlikteliğinin ve mücadelesinin çözemeyeceği sorun yoktur.
Mahalle örgütlenmesinde, halkın
her kesiminin ayrı bir önemi, ayrı
bir yeri vardır. Gençler, kadınlar, çocuklar, esnaflar, yaşlılar, memurlar,
işsizler... Her biri ayrı bir örgütlenmedir; mahalle örgütlenmesini tüm
diğer alanlardan farklı ve güçlü kılan
da bu yanıdır.
Halk Meclisleri, halkın tüm kesimlerini birlikte örgütleyen bir örgütlenme biçimidir. Halkın birliği,
halkın gücüdür. Bu da halk meclislerinin gücüdür.
Kadınların Meclisler içinde elbette
özel bir yeri vardır. Bugüne kadarki
halk meclisleri pratiğine baktığımızda
da bunu görmek mümkündür.
Açlığı, yoksulluğu en fazla hisseden onlardır. Ailenin beslenmesi
ve günlük ihtiyaçları başta olmak
üzere, geleceğe dair en fazla kafa
yoran, eldekilerle idare etmeye çalışan
yoksul kadınlardır.
Kadınlara içinde bulundukları
olumsuz koşulların, yoksulluklarının,
sefaletlerinin sorumlularını göstereceğiz. Ancak bundan da önemlisi
onlara mevcut koşulları değiştirebi-

leceğimizi kavratabilmeliyiz.
Çünkü bugün yoksul halkın ve
yoksul kadınların en fazla ihtiyaç
duydukları şey umuttur. Umudu yaratacak olan, var olan düzenin değişebileceğini görmeleridir.
Ardından her yoksul kadının kendine güvenini sağlamak önemlidir.
Esasında düzen, tüm kadınları ezerek,
ikinci sınıf haline getirerek, onları
kendine güvensizleştirmiştir. Fakat
öte yandan yaşamın zorluklarıyla
doğrudan mücadele onları hayat karşısında güçlendirmiştir de.
Biz kendine güvensizliği güvene
çevirebildiğimiz, zorluklar karşısında
kazandıkları gücü, halkın mücadelesine dönüştürebildiğimiz ölçüde,
kadınlar önemli bir güç haline gelirler.
Yoksul kadınların umutları yok
edilmiştir. “Böyle gelmiş böyle gider”
anlayışı, değişmez doğa yasasıymışçasına kabul ettirilmiştir. Feodal değerlerle, dini inançlarla, kadercilik
ve teslimiyetçilik dayatılmıştır.
Hakkını arayanlara, adalet isteyenlere devletin uyguladığı baskı ve
bu kesimlerde var olan ‘devlete karşı
gelinmez’ düşüncesi güçlendirilmiştir.
Hak arama bilinci köreltilmiştir.
Kadınlar yüzyıllardır ezilerek,
eğitimden, üretimden, kültürden, sa-

 Meclis çalışmasında başarının anahtarı
en geniş halk kitlesine gitmek; birlikte düşünüp birlikte çözümler aramaktır. Bu yapılmadan meclisleri kurmak ve geliştirmek
olanaksızdır.

 Hakkını aramaktan aciz, sorumluluk duygusunu yitirmiş, her şeye, kendine, çevresine
güvensizleşmiş, bir şeylerin başarılacağına
inancını yitirmiş olanlara; halk meclisi faaliyetleri ile umut taşıyacaktır.

nattan, politikadan uzak tutulmuşlardır. Üretme, düşünme ve yönetme
yeteneklerini geliştirebilmeleri engellenmiştir.
Bu sistem böyle devam ettiği sürece de kadınlar, maddi-manevi her
açıdan sömürülmeye ve baskı altında
tutulmaya devam edecektir.
Kadınlara yönelik göstermelik
hakları tanıyan burjuva demokrasilerinde de kadınların sorunları çözülmemiştir ve çözülemez!

Yokluğu, Acıyı,
Çaresizliği, Öfkeyi,
En Yoğun Yaşayan
Onlardır!
Binlerce yıl süren eşitsizliğin,
ezilmişliğin, adaletsizliğin karşılığında, kadınların içinde büyüyen öfkeyi görmeliyiz.
Diğer bir ifade ile; mevcut edilgenlik, sinmişlik, içinde büyük bir
öfkeyi ve mücadele potansiyelini taşımaktadır. Kadınların geleceğe dönük
umudunu büyütüp, onları halkın mücadelesi içinde örgütleyebilmemiz
için açığa çıkartmamız gereken öfke
budur.
Kadınların haklılıklarına, meşruluklarına inandıkları konularda nasıl
direndiklerine, polisle, jandarmayla
nasıl çatıştıklarına on yıllardır tanık
olmaktayız. Gecekondu yıkımlarında,
işçi eylemlerinde veya tutsak çocuklarını koruma mücadelesinde onları
en önde meşruluk, kararlılık ve sabır
abidesi olarak görüyoruz. Toprağını,
suyunu korumak için direnişlerde o
sabırlı, dingin, sakin köylü kadınlarının nasıl militanlaşabildiklerini görüyoruz.
Halkın her kesimini örgütleyebilmemizin yolu; her alanda, birimde
kadınlarla kuracağımız bağların güçlü
olmasından, onları örgütleyebilmemizden geçer. Sorunları en derin yaşayanlar, çözüm için en çok emek
verenler olacaktır.
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Halk
meclislerinin
mahallelerdeki
en önemli
güçlerinden biri
kadınlardır.
Kadınlar için
dayağa, tacize,
tecavüze karşı
başvuracakları
tek yer
meclislerdir.
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Bu nedenle özellikle kadınları çalışmalara katacağı, onların kendilerini
ifade edeceği yollar, yöntemler ve
kurumlaşmalar oluşturabiliriz.
Ev yaşamı içerisinde görünmeyen
onlarca ayrıntıyı onlar örgütlüyor.
Ev bütçesini denkleştirmekte, yokluk
içinde sofraya bir şeyler çıkarmakta
mahir olan onlardır. Hem çocuklarını
daha iyi beslemeli, hem de başka ihtiyaçları gözetmelidirler. Olmazlar,
yoklar içerisinde kadın emeğiyle kendini, ailesini var ediyor.
Fakat, onca emeğe rağmen çoğu
zaman, evde söz hakkı olmayan da
yine onlar. Sosyal, siyasal yaşama

en az katılan da onlar. Hakarete uğrarlar, dayak yerler, kişilikleri, onurları
çiğnenir, köle gibi çalıştırılırlar.
Dolayısıyla, kadınlar değer görmeye açtırlar. Halk Meclisleri'nin
kadınları, bekleyen değil, kişiliksizleştirilen değil, mutfağa hapsedilen
değil; üreten, yöneten, inisiyatif koyabilen, hayatın her alanına katılabilen
kadınlar olmalıdır.
Emekçilikleriyle, hayat tecrübeleriyle, fedakarlıklarıyla, ev yönetiminden kazandıkları tecrübelerle, kadınları daha örgütleyici, daha dinamik,
daha üretken hale getirebiliriz.
Her yere yetişen kadının gücünü, becerisini ortaya koyabilecek
kanallar neler olabilir?
Mahallelerimizde yoksul aileleler
için ekonomik dayanışmayı örgütle-

Atasözü:
Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız,
aklınız bunun neden imkânsız olduğunu size
ispatlamak üzere çalışmaya başlar.
Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda,
gerçekten inandığınızda, aklınız yapmak üzere
çözümler bulma konusunda size yardım etmek
için çalışmaya başlar…
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yebiliriz. Üretime katılmalarını sağlayabiliriz. Okuma yazma, ev kadınlarına yönelik bilgisayar kursları
açabiliriz.
Yoksul emekçi kadınların koca
dayağına karşı direnmelerini sağlayabilir ve bu konuda meclis içerisinde
etkili kurumlaşmalar yaratabiliriz.
Kadınların sorunları veya sadece aile
içi şiddet konusunda bir komite kurabiliriz ve komite, gidip tek tek dolaşır, bu konuda sorun yaşayanları
tespit eder... Dayakçı kocalarla konuşulur, uyarılar yapılır, kurallar konulur... ve gerektiğinde de teşhir,
tecrit yolları kullanılır. Tacize, tecavüze karşı kesinlikle tavır almalarını
sağlayabiliriz. Bize yansıyan bir olay
olduğunda, meclisler müdahil olabilmelidir.
Kadınları halk meclisi örgütlemezse onları gericiler örgütlemektedir. AKP’nin ya da diğer burjuva
partilerinin, gerici partilerin faaliyetlerinde yer alan kadınlar, sistemi
güçlendirip meşrulaştırmaktadırlar.
Kadınları AKP’nin insafına bırakamayız.
Kadınları ve tüm yoksulları örgütleyebilmeliyiz. Bunun zemini vardır; bunun zemini giderek derinleşen
ve genişleyen yoksulluktur. Ezilmişlik, aşağılanmışlıktır. Mahallelerimizin
ezilen, yoksul kadınlarının; tarikatların, faşizmin kitle tabanı yapılmalarına izin vermemeliyiz.

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

mahallelerde tek alternatif

DEVRİMCİLERDİR
Geçen haftaki sayımızda şöyle
yazdık: Tacize, tecavüze karşı Cephe
var.
Gerçekte bunu genelleştirebiliriz.
Yoksul mahallelerde yaşanan tüm
sorunlarda, alternatif olarak, çözüm
gücü olarak sadece devrimciler vardır.
Bu neden böyledir?
Çünkü, düzen, mahallelerde bir
"çözüm gücü" değildir. Çünkü, düzen,
zaten var olan sorunların nedeni ve
kaynağı durumundadır.
Reformist, düzeniçi sol da sorunların çözümü açısından bir alternatif
değildir. Çünkü, mahallelerde sorunların çözümü, bedelleri olan, riskleri olan açık bir savaş demektir.
Düzeniçi sol, o savaştan kaçtığı için
düzeniçidir zaten.

mücadeleyi veremez
Bugün yozlaşmaya karşı
mücadele, dişe diş bir mücadeleyi gerektiriyor. İktidarın,
polisin doğrudan desteğindeki
mafyacılara, çetecilere karşı, gerektiğinde halkın devrimci şiddetine de
başvurabilmeyi gerektiriyor. Tıpkı,
12 Eylül öncesinin anti-faşist mücadelesinde olduğu gibi, bu kaçınılmaz
bir zorunluluktur. O zaman faşist terörün şiddetine karşılık veremeyenler,
giderek sinip meydanı sivil faşist çetelere bırakmışlardır. Bugün de mafyacılara, çetelere anladıkları dilden
cevap veremeyenler, meydanı onlara
bırakır giderler. Nitekim Gülsuyu'nda
oportünizm böyle yapmıştır.
Reformist legal partilerin ise mahallelerde yozlaşmaya karşı en küçük
bir mücadeleleri yoktur ve olamaz
da. Mafyacıların karşısına nasıl çıkacaklar? Çetecilerle, torbacılarla
nasıl mücadele edecekler? Edemezler.

Yozlaşmaya karşı mücadele,
halkın şiddeti olmadan olmaz; "her
türlü şiddete hayır" diyenler, bu

Düzeniçi güçler, kültürel olarak
da yozlaşmaya karşı mücadele edemezler

Ne oportünistler, ne reformist
legal particiler, ne CHP gibi, sol görünümlü düzen partileri, yozlaşmaya
karşı mücadele edemezler.
Sadece pratik olarak bu mücadelenin altından kalkamayacakları için
değil, siyasal ve kültürel olarak da
böyle bir mücadeleyi verecek noktadan uzaktırlar.
Çünkü tüm düzeniçi güçler, yozlaşmayı, şu veya bu biçimde meşrulaştıran, kanıksayan bir durumdadırlar.
Cinsel sapkınlıkları meşrulaştıranlar, fuhuşu "seks işçiliği" diye
meşrulaştıranlar, alkole övgüler yağdıranlar, siyasi faaliyetleri sırasında
bile "alkol" almayı "normal" görenler,
"arada bir oynamayı" masum görenler, giyim kuşamda burjuvaziyi taklit
edenler, uyuşturucuya, fuhuşa, kumara
karşı mücadele edemezler.
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Yoksullukla Mücadele
"Yardım" Değil,
Devrim Mücadelesidir
Yoksulluğa karşı mücadele de bir
tek devrimcilerin önderliğinde veri-

Pratiğimiz:
Şehitlerimizi Anacağız, Şehitlerimizi Anlatacağız!


Şehitlerimiz, öğretmenimizdir. Klavuzumuzdur.
30 Mart-17 Nisan onları andığımız ve anlattığımız günlerdir.
Bu bizim ideolojik, siyasi, manevi görevimizdir.
Her mahallede bu görevlerimizi nasıl yerine
getireceğimize kafa yorarak, zengin bir anma
yapabilmeliyiz.
Şehitlerimiz anmak;
1- Onları sahiplendiğimizi, onların yolundan
yürümeye devam ettiğimizi düşmana açıkça

bir kez daha ilan etmektir. Mezarları başında
yaptığımız anmalar, astığımız pankartlar, duvar
yazılamaları bunu sağlar.
2- Şehitlerimizi anmak, onları anlatmaktır. 30
Mart-17 Nisan'da dağıttığımız her bildiri, düzenlediğimiz her toplantı, panel, seminer, şehitlerimizi tanıtmamızın, anlatmamızın aracıdır.
3- Şehitlerimizi anmak, onları anlamaktır. Her
Cepheli, anma günleri boyunca, en az üç şehidimizin özgeçmişini, onun hakkındaki anlatımları okuyarak, kendi pratiğine dair dersler
çıkarabilmelidir.
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lebilir. Çünkü yoksulluğa karşı mücadele, reformistlerin yaptığı gibi
"yoksullara yardım" mücadelesi değildir. Yoksulluğa karşı mücadeleyi
yardım mücadelesine çevirenler, düzeniçi düşünenlerdir.
Halkın dayanışmasını örgütleriz.
Bu dayanışma içinde en yoksulların
derdine kısmen de olsa derman olmak,
halk değerlerimizin bir parçasıdır.
Fakat sorun, hep söylediğimiz gibi,
"AYAKKABISIZ TEK BİR YOKSUL ÇOCUK KALMAYACAK" meselesi değil, "TEK BİR YOKSUL
ÇOCUK KALMAYACAK" meselesidir.
Bu, yoksul mahallelerde devrimi
anlatmak, devrimi kavratmak ve halkı
bu doğrultuda örgütlemektir.

Kuşatma Çok Yönlü,
Mücadelemiz De Çok Yönlü
Olmak Zorunda
Sayı: 59
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Düzenin kuşatması çok yönlüdür.
İdeolojiden başlayıp, eğitimden başlayıp, günlük yaşam alışkanlıklarına
kadar uzanır.
Düzen; ideolojisiyle, tüketim kültürüyle, her yol ve yöntemle halkın
beynine ve yaşamına sızar.
Bu nedenle, biz de bu kuşatmaya
karşı çok yönlü bir mücadele vermeliyiz. Burjuva kültürün, burjuva
davranışların karşısına, burjuvazinin
günlük yaşamda halka dayattığı her

şeyin karşısında bizim de bir alternatifimiz olmalıdır. Bu, yeme içmeden
giyim kuşama kadar geçerlidir. Kapitalizmin tüketim kültürü, insanlara
belli bir giyim tarzını dayatıyorsa,
bizim de bir giyim tarzımız olmalıdır.
Yozlaşmaya karşı verdiğimiz mücadeleyle, aynı zamanda bir bilinç
ve örgütlenme yaratmayı amaçlarız.
Bu pratik içinde, yozlaşmanın kaynağının kapitalizm, köklü çözümünün sosyalizm olduğunu gösteririz.

Zengin Bir Pratiğimiz Var
Israrla Devam
Ettirmeliyiz!
Halkın sorunlarını çözme, taleplerine cevap verme açısından bugüne
kadar birçok yöntem ve politika geliştirdik, geliştirmeye de devam etmeliyiz. Çözümsüz ve alternatifsiz
kalmak, meydanın düşmanın politikalarına kalması demektir.
Yaptıklarımızı şöyle bir gözden
geçirelim:
Mahallelerde parklar kuruyoruz,
film gösterimleri yapıyoruz, sokaklarda sergiler açıyoruz, hırsızlığa,
çetelere karşı güvenliğimizi sağlıyoruz, nöbet tutuyoruz. Fuhuşa izin
vermemek için ekipler oluşturuyoruz.
Halk bahçeleri kurduk. Mantar
üretim yerleri kurduk. Uyuşturucuya
karşı mücadelemizi hem güvenlik,
hem tedavi boyutuyla sürdürdük.

 Kitleler içinde örgütlenmek ve kitleleri devrimci saflara çekmek, devrim yapabilmenin tek yoludur. Kitleleri örgütlemeden devrimi hayal bile
edemeyiz.
 Devrimci mücadelede gerekli olan her şeyin
kaynağı kitlelerdir. Güç olmak istiyorsak, olanak
yaratmak isityorsak, siyasal gelişmeleri etkilemek
istiyorsak kitleleri örgütlemek zorundayız.
 Devrimci hareketin tek güç kaynağı kitlelerdir.
Devrimciler kitlelerden koptuklarında güçlerini
hemen tamamen yitirirler.
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Mafyacı torbacılara karşı sopalı ekipler oluşturduk. Bağımlılıkla savaş
merkezleri açtık. Vefa evi açtık.
Kültür merkezleri kurduk. Dayanışmayı örgütledik.
Düzenin yoz, ahlaksız eğlencelerine, şenliklerine, festivallerine
karşı, merkezinde halkın değerleri
ve kültürünün olduğu alternatif şenlikler, festivaller örgütledik.
Ve bütün bunları, yapmaya devam etmeliyiz
Daha fazlasını yapmayı hedeflemeliyiz. Uyuşturucu bağımlılığıyla
savaş merkezlerimiz yaygınlaşabilir.
Mantar üretimini yayabiliriz. Gençliğe
müzikten spora birçok alternatif sunabiliriz.
Şurası çok açıktır; mahallelerde,
uyuşturucudan, kumardan, taciz
ve tecavüzden, yoksulluktan, çetelerden, mafyacılardan, tefecilerden zarar gören tüm halkın başvurabileceği tek yer devrimcilerdir.
Bunu halkımıza anlatmak, göstermek, pratik örneklerle güven oluşturmak ise, mahallelerdeki tüm
Cepheliler’in görevidir.

Grup Yorum
Tutuklamalarla
Susturulamadı:
Listelerinize
Bestelerimizle
Cevap Vereceğiz!
İdil Kültür Merkezi çalışanları
17 Mart’ ta, İstanbul Çayan Mahallesi’nde Grup Yorum üyelerine
yapılan saldırılara, tutuklamalara
ve arananlar listesine alınmalarına
karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışmada üzerinde “Grup Yorum’ a
Özgürlük!” sloganının yazılı olduğu
30 adet afiş asıldı.
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Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 15

MARKSİST-LENİNİST BİR DEVRİMCİNİN KARŞISINDA

EMPERYALİZM GÜÇSÜZDÜR-2
Bir önceki sayımızda Musa Aşoğlu'nun davasında tutulan tutanaklardan
bir kısmını yayınlamıştık.
Davanın devam eden duruşmalarında yine BKA, avukatlar ve Musa
Aşoğlu arasında geçen soru-sorgulama bölümüne değineceğiz.
Alman yargısı aynı zamanda polisin tuttuğu tutanaklara göre, ezberden ya da düzmece kanı üzerine
oluşturulmuş suç dosyaları ile devrimcilerin nasıl yargılandığının, burjuvazinin mesela kendi çıkarları olduğunda nasıl da hukuk ilkelerini
hiçe saydığının bir göstergesidir de.
Bu yanıyla DHKP-C davaları emperyalizmin devrimcilere yönelik açtığı savaşın bir mevzisidir de. Mesele
suç ya da suçluyu cezalandırmanın
dışında ideolojiktir ve mahkum edilmek istenen savunulan düşüncelerdir,
dolayısıyla duruşmalar düşüncelerin
savaş alanıdır.
Ülke ve Avrupa'da tutsaklar için
dayanışma eylemleri, tutsakların giderlerinin karşılanması yani maddi
destek sunulması bir suçmuş gibi
gösterilmek istenirken Alman devletinin amacı toplanan paralar vb.'nin
ne kadar olduğunun ispatı değildir.
Çünkü yasalarına göre tutsaklarla
dayanışmayı örgütlemek, onlara
siyasi ve maddi destek sunmak,
destek örgütlemek suç değildir.
Ama mesele tecrit politikalarının
bir parçası olan tutsağı yalnızlaştırma, dışarıdaki yaşamdan
koparma yani “sen tek başınasın,
örgütlülük seni yalnız bıraktı”
duygusunu vermek olduğu için

her türlü yöntemle dışarısı ve içerisi
arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmak ister. Bunun için de tutsaklar
için toplanan yardım, örgütlenen dayanışma suç kapsamına alınarak ceza
gerekçesine dönüştürülür.
BKA polisi Seitenbach ve hakim
arasında geçen soru cevap bölümü
de buna hizmet eden niteliktedir;
"Hakim: Tutuklulara para yatırılıyor. Bu kadar kolay mı?
Seitenbach (Şahit): Evet. Tutsaklara giden para var. Bu para gerçekten tutsaklarına gidiyor. Ayrıca
bu paraları kuryeler aracılığı ile de
gönderiyorlar.
(...)
Hakim: Etkinlikler aynı zamanda
maddi kaynak ve propagandaya mı
hizmet ediyor?
Seitenbach (Şahit): Belgelerde
büyük eylemler ve konserleri Avrupa
sorumlusu belirliyor, onun sorumluluğunda. Yer tutma, reklam, sanatçı,
vizesi, vs. her şeyi o belirliyor.
Yapılan etkinlikler, konserler hiçbirisi illegal faaliyetler veya yeraltında
örgütlenen etkinlikler değildir. Ama
hakim ve şahit polis arasında geçen
diyalogda sanki gizli, yeraltında kon-

serler örgütleniyor gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor.
Oysa Avrupa'da örgütlenen tüm
etkinlikler aylarca öncesinden afişi,
bildirisi ile ve yine internet üzerinden
ilan edilir. Yerin tutulmasından saloniçi düzenlemeye kadar her şey
yasaldır. Ayrıca gelir ve gideri açıktır.
Ki polisin "ele geçirdik" dediği belgelerde de bunların hepsi kalem
kalem sabittir. Bunlar yokmuş gibi
davranılır. Neden? Çünkü amaç yapılan konseri, etkinliği kriminalize
etmektir. Polis polisliğini yapıyor,
ama güya görevi adalet uygulayıcısı
olan hakim de polise çanak sorular
sorarak kanıdan suç yaratmanın koşullarına bakıyor. Bizler duruşmalarda
bunların yabancısı değiliz. Çünkü
tüm DHKP-C duruşmaları aynı mantık ve aynı senaryo üzerinden yürümüştür.
Türkiye faşizm koşullarında bile
dağıtımı yasal olan bir derginin para
kaynağını bulma çabaları da ikinci
sınıf dedektif filmlerini aratmayan
nitelikte.
Derginin fiyatı belli, dağıtılan
adedi belli. Yani ortada polisiye yeteneklerle araştırılacak, hesabını çıkarmak için matematik profesörü olmayı gerektirecek bir durum da
yok. Kaldı ki ilkokul mezunu her
insan bu hesabın içinden çıkabilir.
Maksat yasaklı yayın sınıfına koymak olduğundan, yani dağıtılan
yasal bir dergi ile örgüt finanse
ediliyor yasak gerekçesini “kanıtlamak” olduğundan mahkemede
“dağıtan da suçludur” ispat edil-
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meye çalışılıyor. Neden suçludur,
güya düşünceleri yazılı olarak savunmak Almanya'da suç olmadığından “elde edilen gelirle örgüt silah
alıyor”u kanıtlayacaklar.
Hakim: Avrupa'da dergi-basın
aracılığı ile elde edilen maddi kaynakları araştırdınız mı?
Seitenbach (Şahit): Hollanda'dan
elde ettiğimiz bilgi doğrultusunda
kongre kararlarında örgütün gücü
silah, kadro ve parayla ölçülür deniliyor ve herkes savaşı desteklemesi
gerektiği belirtiliyor. Örgüt bunu
aidat ve sürekli düzenli para kaynakları ile sağlamalıdır. Hollanda'da
bir konuşmada bunların detayları
ortaya konuyor.
İki kampanya var iç ve dış kampanya. İç kampanya kadroları vs.
geçerli. Düzenli rapor veriliyor. Para
transferi yatırılarak oluyordu. Ayrıca
tutsaklar kampanyası vardı. Bu asıl
kampanyadan bağımsız.
(...)
Hakim: Maddi kaynakları araştırdınız ve bu faaliyetler esnasında
baskı-şiddet uygulandığına tanık oldunuz mu?
Seitenbach (Şahit): 1999'dan sonra şiddet uygulandığını görmedik,
tanık olmadık.
Hakim: 23.05.2017’de yayınlanan
yayın nedir?
Seitenbach (Şahit): Devrimci Sol
yayını. 26 Ağustos 2017’de kadro
eğitimi için yayınlandı.
Hakim: Devrimci Sol yasaklı mı?
Seitenbach (Şahit): Evet çünkü
örgütü yayın organı.
Hakim: Neden yasaklandı?
Seitenbach (Şahit): DHKP-C yasak olduğu için.
Ayrıca partinin düzenli yayın kararı var.
Çözüm, Kurtuluş, Ekmek ve Adalet, Yürüyüş.
Yürüyüş 2015'te yasaklandı. Evden
eve satılıyor, dağıtımı bölge sorumlularına bağlı. 2500 tane basılıyor,
4 Euro'dan satılıyor.
Hakim: Bunlar genel bilgiler.
Aşoğlu'yla bir ilgisi var mı, bu konuda

bir bilgi var mı?
Seitenbach (Şahit): Yayınla mı?
Hakim: Evet, ayrıca DHKP ve
DHKC ile ilgili.
Seitenbach (Şahit): Ben gözaltından önceki sürecinde eşiyle ilgili
çalıştım. Bilgim bu kadar.
Mahkemeye çağrılan diğer şahit

- 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.

Wagner isimli BKA polisi. Musa Aşğolu'nun avukatı elde ettiklerini iddia
ettikleri bilgiler doğrultusunda sorular
soruyor ve polis sorulara ya kaçamak
cevaplar veriyor ya da doğrudan
yalan söylüyor.
Bir örgüte üye olmak konusunda
yeterince kafası karışık olan polis,
eğer işini yeterince iyi yapıyor olsaydı
M-L bir örgütün üyesi olmak vb.
konularda daha net cevaplar verebilirdi. DHKP-C Leninist bir örgüt anlayışına göre şekillenmiş bir örgütlenmedir. Bunu kuruluşundan bu
yana yüzlerce yayın organında açık
olarak ifade etmiştir. Yani gizli saklı
ortada sır olacak bir durum yoktur.
Çünkü Parti-Cephe ideolojisiyle, hayata geçirdiği örgütlenme anlayışıyla
tüm dünya halklarına açık olmuş,
yazdığı her satırı, yaptığı her eylemi
savunmuştur. M-L bir örgütlenme
emperyalizmin aksine açıktır nettir,
yalansızdır. Politika yapmak adına
yalana başvurmaz, bedeli ne olursa
olsun yaptığını savunur.
Silahlı mücadeleyi savunduğumuz
bir gerçektir. Evet dünyada tek başımıza da kalsak silahlı mücadeleden
vazgeçmeyeceğiz. Emperyalistler
dünya halklarını sömürdüğü müddetçe buna karşı savaşan Parti-Cepheli
olacaktır. İster tek başımıza mahkeme
salonlarında olalım, ister dağda, ister
şehirde, ister kendi ülkemizden uzak
dünyanın başka bir ülkesinde. Nerede
baskı varsa her Cepheli bu baskı ve
sömürüye karşı mücadele edecektir.
Korkunuz da, yalanlarla karalamalara
başvurmanızın asıl nedeni de budur.
Teslim alamadığınız ideolojimizdir,
teslim alamadığınız Parti Cephelilerdir.
Avukat: Siz yapıyı araştırıyorsunuz
P veya C veya PC üyesi olmak için
kime başvuruyorum?
Wagner (Şahit): Hangi kişiyi bilmiyorum. Dernek üzerinden örgütleniyor. Eğitimle sempatizanlar üye
oluyor. Parti tüzüğünde yazdığı gibi
önce C olmalı P için... Özgeçmiş
lazım bu 2 üye tarafından onaylanmalı, özgeçmişte iradeyi teslim etmeli,
partinin her görevini yerine getirmeli.
Avukat: Bu Almanya için mi ge-
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çerli yoksa ülke içinde mi?
Wagner: Fark etmiyor. Savaş ülkede ama Avrupa'da onun parçası
çünkü Partinin 8. maddesinde cephe
gerisi kurulmalı deniyor.
Avukat: Cephe gerisi P mi, C mi?
Wagner: C'ye bağlı.
Avukat: Cephe gerilla, SPB ve
illegal legal kurumlardan oluşuyor.
Bu parti tüzüğünde 8. maddede yazıyor.
Avukat: Almanya'da Cephe üyeleri
var mı?
Wagner: Evet
Avukat: 94'te ne kuruldu?
Wagner: DHKP-C. Savaşçılar örneğin iki bayrağın önünde duruyorlar.
Avukat: 94'te DHKP parti programı var. DHKC Parti'nin programına tabi. Cephe gerisi Cephe'ye
bağlı dediniz, çizebilir misiniz?
Wagner: (Çiziyor. Avukat hakime
veriyor)
Avukat: Sizce buradaki insanlar
neden bu örgüte üye olur? Bunlar
kaç kişi? Acaba gerçekten bu kadar
çoklar mı?
Wagner: Hollanda'dan aldığımız
bilgilere göre Anadolu Federasyonu
üzerinden kamplarla, anmalarla ve
etkinliklerle, gençleri yozlaşmaya
karşı kampanyayla örgütlüyorlar.
Avukat: Soruma cevap verin. Bir
insan neden örgütleniyor?
Wagner: İlk başta derneklerde
çay içerek, aile ortamıyla müzikle
bağlıyorlar.
Avukat: Şimdi onlar yani bir süre
sonra silahlı mücadele vermezsen
çay içemezsin mi diyorlar?
Wagner: Hayır ama ben o kafada
olmasam ikinci bir eğitim almam silahlı mücadele için.
Avukat: Ama bir insan nasıl olur
da müzik dinleyerek silahlı mücadeleye katılır? Hipnoz mu ediyorlar,
beyin mi yıkıyorlar?
Wagner: Hayır ama örneğin Devgenç kamplarında küçük yaşta çocuklara ABD'lilerin bombayla öldürdüğünü çizdiriyorlar.
Avukat: Zorla mı çizdiriyorlar?

Wagner: Zorla çizdirmiyorlar ama
öyle eğitiyorlar.
Avukat: Dev-Genç DHKP-C'ye
bağlı dediniz doğru mu?
Wagner: Evet. Türkiye'de de var
burada da varlar. Mesela Bizim gençlik dergisini, Yürüyüş dergisini satmaya alıştırmak için sattırıyorlar.
Avukat: Bu derneklerin başkanları
var mı?
Wagner: Var ama uzun süredir bilmiyoruz. Sadece Nurhan Erdem'den
AF Başkanı olduğunu biliyoruz.
Avukat: Piknik müzik hepsi Türkiye'deki illegal örgütlenmeye hizmet

"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

ediyor, doğru mu?
Wagner: Evet.
Polis yapılan tüm faaliyetleri ısrarla kriminalize etme çabasına devam
ediyor. Dünyaca tanınmış bir müzik
grubu olan Grup Yorum'u bir çırpıda
terörist ilan edebiliyor.
Avukat: Grup Yorum'u tanıyor
musunuz? Tarihi, bugünü vs.
Wagner: Tarihini bilmiyorum. Birçok kişiden oluşan Grup, sürekli
özellikle burada etkinlikler var ve
sol tarafından çağrılıyor çünkü kitle
çekiyor.
Avukat: Neden seviyorlar?
Wagner: Sözleri bilmiyorum ama
analizlerden DHKP-C'ye yakın sözleri
olduğunu biliyorum.
Avukat: Yaşasın DHKP-C mi diyorlar?
Wagner: Bilmiyorum.
Polisin bilgisizliği devam ediyor.
Kendilerini uzman olarak gösterdikleri bir alanla ilgili yaptıkları araştırma
bu kadar. Niye kurulmuş, örgüt ideolojisi nedir bihaber. Araştırma ihtiyacı
bile hissetmiyor, neden efendileri
“Bunlar terörist sen de ispatlayacaksın” demiş. İspatlayamazsa da yalan,
bilgi karmaşası ile nasıl olsa ceza
vermenin bir yolu bulunur. Sonuçta
hakimi savcısı hepsi aynı tarafta. Yarım yamalak bilgilerle devrimcileri
yargılamaya alışık Alman mahkemeleri.
"Avukat: THKP-C'den Devrimci
Sol DHKP-C dediniz. “T” ve “D”nin
farkı ne?
Wagner: Birisi Türkiye birisi Solcu.
Avukat: Devrimci.
Wagner: Evet pardon.
Avukat: İçerik farkı ne? Milliyetçiler sonradan da enternasyonalist
mi oldular?
Wagner: Hayır bilmiyorum ama
milliyetçi değiller kesin. Mahir Çayan
öldürüldü ama tam bilmiyorum.
Avukat: Cephe gerisine nasıl üye
olabilirim?
Wagner: Dergi dağıtarak, para
toplayarak.
Avukat: Üye olma meselesini sor-
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dum. Cephe gerisinin kendi kurumları
var mı?
Wagner: Hollanda belgelerine göre
çeşitli bölgelere ve sorumlulara ayrılıyor.
TAYAD, Dev-Genç gibi.
Musa Aşoğlu: Parti ve Cephe'yi
anlatırken Parti siyasi kol Cephe'yi
askeri ve kitle kolu dediniz, ikisi ise
PC. P ve C seksiyon örgütleri.
Wagner: Seksiyon mu dersiniz.
Parti yönetiyor Cephe hareket halinde,
ikisi birdir. Parti siyasi ve askeri yönetim ve örgütün kafasıdır. Cephe ise
talimatları yerine getiriyor. Yani seksiyon diyemeyiz, fabrikalardaki gibi
biri prodüksiyon planlıyor. Gerisi yapıyor.
Musa Aşoğlu: Anlamadım ama
neyse. Cephe gerisi savaşçı gönderiyor
ve para gönderiyor. Size göre 650 kişi
var Avrupa'da. Sizce 650 kişi Türkiye'ye
gönderilmekle mi uğraşılıyor?
Wagner: Bizim bilgimize göre 650
aktif kişi var ama hepsi kadro değil.
Musa Aşoğlu: Burada böyle bir
savaşçı gönderme faaliyetine dair
bilgi var mı?
Wagner: Yunanistan'a insan gönderildiğine dair bilgi var. Ayırca öz
geçmişler var elimizde.
Musa Aşoğlu: Benim yaptığıma
dair öyle bir kanıt var mı?
Wagner: Alişan Şanlı var.
Musa Aşoğlu: Yürüyüş hangi ülkeye
ait?
Wagner: İki ülkede (Türkiye, Almanya) de basılıyor.
Musa Aşoğlu: Onu sormadım hangi
ülkeye ait?
Wagner: İki ülkede de basılıyor
dolayısıyla iki ülkeye ait.
Musa Aşoğlu: Türkiye'de yasak
mı?
Wagner: Değil.
Musa Aşoğlu: Burada?
Wagner: Evet 1998 yasaklama kararıyla o zamanki derginin devamı
diye yasaklandı.
Musa Aşoğlu: Avrupa sorumlusunun dergi parasına baktığını dediniz.
Nereden alıyorsunuz bu bilgiyi?
Wagner: Özgürlük baskınında ele

geçirilen bilgilerden.
Musa Aşoğlu: Ben de istiyorum
bu bilgiyi.
Musa Aşoğlu: Fransa'da ve Belçika'da örneğin bu örgütün dernekleri
var mı?
Wagner: Evet.
Musa Aşoğlu: Emin misiniz?
Wagner: Evet.
Musa Aşoğlu: Nerede, isimleri ne?
Wagner: ASAP Paris ve Rotterdam'da. Pardon Rotterdam Hollanda'da.
Musa Aşoğlu: Bu yarım yamalak
bilgilerle gelip DHKP-C yapı uzmanı
diyorsunuz kendinize.
Hakim: Bu bir soru değil...
Musa Aşoğlu: Bizim Gençlik dediniz.
Hiç öyle bir dergi elinize aldınız mı?
Wagner: Evet.
Musa Aşoğlu: Ne yazıyor?
Wagner: Türkçe bilmiyorum ama
raporlara güvenmem gerekiyor. Orada
da DHKP-C'ye yakın olduğu açıklanıyor. Cenaze resimleri, Ölüm Orucu
resimleri var vs.
Sonuç olarak; komplo ve yalanlarla
devrimciler yargılanmak istenirken
kendi görevlerini dahi yerine getirmekten aciz, bilgisiz ve sadece elindeki
devlet gücüne güvenerek hareket eden
siyasi polis. Karşısında bir devrimci,
görevi halkların kurtuluşu için mücadele etmek gerekirse bedel ödemek.
Yaptığı işi neden yaptığını, ne için
yaptığını ve kim için neye karşı savaştığını biliyor. Bilen ve bildiğini
hayata geçiren, haklı olduğuna inanan
bir devrimciyi hiçbir emperyalist mahkeme kıramaz, bükemez, teslim alamaz. Uyguladıkları tecrit, göstermelik
mahkemelerde yaptıkları şovlar, bu
şovları gerçekleştirmek için halkı sömürerek topladıkları vergilerden saçtıkları milyonlar sonucu değiştirmeyecek. Musa Aşoğlu tek başına size
karşı direnecek ve kazanacak, Musa
Aşoğlu'nu teslim alamayacaksınız.
Devrimcileri teslim alma politikanız
Cepheliler karşısında boşa çıkarılmıştır.
Örgütleri hapishanelerden bitirme, beyinleri teslim alma teoriniz Cepheliler
karşısında çökmüştür.

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

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

KENDİSİNİ DÜZENE YAMAYAN ÖDP YENİ BİR YOL AÇAMAZ
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin
‘Bir Yol Açalım’ başlıklı 9. Olağan
Konferans ve Kongresi, TMMOB
Teoman Öztürk Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleştirildi. Kongre salonuna
“Üreten biziz, yöneten de biz olacağız”,
“Söz yetki karar iktidar halka” , “İsyan
kat-caz kahkaha adım adım özgürlüğe”,
“Şeker fabrikaları halkındır satılamaz”
dövizleri yer aldı.
ÖDP yeni bir yol açmaktan söz
ediyor. Ancak değil yeni bir yol
açmak eski yollarından gidecek takatleri bile yoktur. Kongre salonuna
astıkları dövizlerdeki sloganların hiçbirini yapacak ideolojik güce sahip
değildir. Daha 12 Eylül öncesinde
başlayan sağa savrulma bugün kendini
düzene yamamayla sürüyor. Düzenle
bütünleşenler düzene karşı gelemezler.
Hem düzenin bir parçası olup hem
kurulu düzene karşı çıkamazsınız.
Bu eşyanın tabiatına aykırıdır.
“Kongrede başkanlar kurulu adına
konuşmalar yapıldı. Burada konuşan
Alper Taş, gündemde olan Cumhur
ittifakını, “Faşizm cephesi” olarak
yorumladı. Taş, özetle şunları vurguladı: “Bu ittifak, Cumhur ittifakı
değil faşizm cephesidir. Bu cephenin
ideolojisi 12 Eylül ideolojisidir. Savaş
bahanesiyle 2019 seçimlerini kazanmak istiyorlar. Bu Kızıl Elma ideolojisiyle yapılan bir savaştır. Afrin,
nasıl olur da vatan savunması olarak
görülür? Bugün ‘Kürtler statü sahibi
olmasın’ siyaseti yanlıştır. Bizim
AKP’yi yenmenin yol ve stratejilerini
bulmamız gerekiyor.” Özgürüz. Org.
Faşizmin adını koyuyor ama faşizme karşı bir direnişi yok. Varsa
yoksa seçim! AKP’yi yenmenin formülünü arıyorlarmış. M-L faşizmi
yenmenin yolunu gayet açık olarak
ortaya koymuştur. O yol da faşizme
karşı savaşmaktır. ÖDP de bu yalın
gerçeği aslında çok iyi bilir. Ancak
onlar daha 19 Aralık katliamında şehitlerimizin kanı daha yerde dururken
“biz sizinle aynı mahalleden değiliz”
diyerek yerlerini belli etmişlerdir.
Evet, ÖDP bizim mahalleden değil.
Onların mahallesinde direnmek yoktur. Bedel ödemek yoktur. Gecenin

bir yarısı evleri basılıp işkence merkezlerine götürülmezler. Tutuklanmazlar, haklarında davalar açılmaz.
OHAL mi var. Karşıyız derler ve
orada biter. Ama OHAL’e karşı bir
direniş örgütlemezler. Direnmek faşizmi karşına alıp cepheden savaşmaktır. ÖDP ise Türkiye’nin içinde
bulunduğu durumu AKP ile açıklıyor.
Sanki AKP olmasa, seçimleri kaybetse
ve bir başka iktidar gelse Türkiye’ye
demokrasi gelecek! Ya da AKP’den
önce demokrasi mi vardı? Ama kafa
düzenle uyuşunca gerçekleri görmemek için gözlerini kapatıyorlar.

ÖDP YENİ BİR YOL
ARIYORMUŞ!
“Söz yetki karar iktidar halka” diyorlar. İktidarı halka nasıl vereceksiniz?
Yeni sömürge Türkiye’de tepeden tırnağa örgütlenmiş faşizm varken bunu
nasıl başaracaksınız? Seçimleri kazanarak mı? Haydi, seçimleri kazandınız
diyelim. Düzenin kurumları bunu yapmanıza izin mi verecek?
“Şeker fabrikaları halkındır satılamaz” diyen ÖDP bunu nasıl yapacak? Var mı bir direniş programı?
Elbette yoktur. Yaptıkları sadece soyut, içi boş sloganlardan ibarettir.
Her düzen partisinin yaptığı gibi halkın tepki gösterdiği bir konu olan
şeker fabrikalarının satışına karşıymış
gibi duruyorlar. Özünde ise bu samimi
bir karşı durma değildir. Gerçekten
karşı olsalar içi boş sloganlar atmak
yerine nasıl direneceğizi tartışırlardı.
Ancak ÖDP’nin tarihi boyunca bir
direnişi olmamıştır. Onlar her zaman

direnişlerin uzaktan izleyicisi olmayı
tercih etmişlerdir. Bugün de yaptıkları
bundan ibarettir.
“Üreten biziz, yöneten de biz olacağız.” Slogan doğru ancak ÖDP
yönetimi üretenlere nasıl verecek?
Sınıflı bir toplumda sosyalizm kurulmadan, özel mülkiyet ortadan
kaldırılmadan üretim araçları üreticilere verilemez. Bu basit gerçeği
elbette onlar da gayet iyi bilirler.
Özel mülkiyetin nasıl ortadan kaldırılacağını da bilirler. Ancak o yola
gelemezler. O yol meşakkatlidir. Mahir Çayan’ın dediği gibi, “devrim
yolu engebeli, dolambaçlı ve sarptır.”
O yoldan cak-cek diyerek değil dişinle, tırnağınla mücadele ederek yürünür. Konformizme batmış ÖDP
olsa olsa o yola uzaklardan bakabilir.
Ama o yolun serüvencisi olamaz. O
yola koyacak bir başı yoktur. O başın
içindeki beynini düzenin kanlı ellerine
teslim etmiştir.
“isyan kat-caz” demekle olmaz,
özgürlük böyle gelmez. Emperyalizmin icazetindeki kabul edilebilir,
ehlileştirilmiş solculuğun dili böyle
lümpendir. Bu dil nasıl olacak da
yeni bir yol açacak? Bu dil devrimin
değil düzenin dilidir. Düzenin diliyle
konuşanlar düzenin kafasıyla düşünürler. Ki o kafadan isyan çıkmaz.
12 Eylül’de tek tip elbise giyenler,
özgür tutsaklık geleneği olmayanlar,
hapishaneleri mücadelenin bir alanı
olarak görmeyenler, “biz örgüt değil
dergi çevresiyiz” diyenler bugün de
tek tip elbiseye karşı gelecek yeni
bir yol açamazlar.
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19 Aralık katliamının günlerinde
“sizinle aynı mahalleden değiliz” diyenler ancak düzenin kendilerine açtığı icazet yolundan ilerlerler.
“Havet” gibi ucube sloganlarla
AB emperyalizmine umut bağlayanlar
faşizme karşı yeni bir cephe açamazlar.
OHAL’e direnmeyenler halkın
gasp edilen hiçbir demokratik hakkını
savunamazlar.
ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Pelin
Bektaş: “Bizler umudu örgütleyenleriz!
Özgürlük için, laiklik için, umut için,
memleket için bir yol açalım” diyor.
ÖDP tarihi boyunca umudu örgütlememiştir. Umudu örgütlemek
halkı örgütlemektir. Halkı militanca
mücadele ettirmektir. Faşizme karşı
dişe diş direnmektir. Hangi direniş
örgütlemişler de umudun örgütçüsü
olmuşlar. Gezi’de en sıradan en örgütsüz insanlar dahi direnmeyi tercih
ederken Gezi direnişini bitirmek için
elinden geleni arkasına koymayan
ÖDP mi umudun örgütçüsüdür? Bu
sorunun cevabını veremezler.
ÖDP kongresi boyunca ülkemizde

yükselen faşizmden, kapitalizmin çürümüşlüğünden bahsedildi. Kürt halkının ezilmesinden tutalım da fındık
üreticilerinin sorununa kadar pek çok
konuya değinildi. Çözüm sosyalizmde
deniliyor. Ancak o sosyalizme nasıl
varılacak sorusunun bir cevabı yoktur.
Hep bekleyen, hep seyreden, her direnişten uzak duran, kendi parti binasının
dışına çıkamayan ÖDP mi halkla bütünleşip militan, kitlesel eylemler yapacak? Bunların hiçbirini yapamazlar.
Kurulduğu günden bu yana binbir
güçlükle oluşturulan birlikleri dağıtan,
her zaman küçük olsun da benim olsun diyen, daha büyük solun tamamını
kapsayan birliklere karşı her zaman
olumsuz tavırlar takınan ÖDP solu
birleştiremez. CHP ve HDP’nin kapsayamadığı kitleyi örgütlemekten söz
eden Alper Taş mı bunu yapacak?
Solu birleştirmek için öncelikle
ortada bir iddianız olmalı. Bu iddiayı
gerçekleştirecek siyasi iradeye ve
cürete sahip olmalısınız. ÖDP bu
söylediğimiz özelliklerin hiçbirine
sahip değildir. Bırakalım militan mücadeleyi en sıradan demokratik mücadeleyi vermekten dahi uzaktır.

“Kadın Olmadan Devrim Olmaz!”
Kadınlarımız Cephe’nin En Ön Safında
Mücadeleye Devam Ediyor
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 6 Mart’ta, PSAKD Gazi
Şehitleri Cemevi’nde, (8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü) programı yapıldı. Program ilk olarak devrim
mücadelesinde yitirilen tüm dünya kadın devrim şehitleri
adına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Ardından
kadın mücadelesini anlatan, kadın direnişlerini, devrim
mücadelesinde kadının yerini ve Yüksel Direnişi’ndeki

Mücadele Yeni Berkinlerle Devam Ediyor!
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, umudun çocuğu
Berkin Elvan’ın ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla 19
Mart’ta yazılı bir açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere
yer verdi;
“11 Mart tarihinde mahallemizin çocuğu Berkin Elvan’ın,
Haziran Ayaklanması sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle
vurularak katledilmesinin 4. yıldönümü…
Hiç şüphesiz halk düşmanları en tedirgin günlerinden
birini daha yaşıyor… Bizlerin ise, yani halk olarak kendine
döndüğü gücünün farkına vardığı anlardır bu anlar…
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Kongre sonuç bildirgesi ise şu
sözlerle noktalanıyor: “Sırf çözüm
önerilerimizi sıralamakla yetinemeyiz.
Esas meselenin toplumu ve ülkeyi
değiştirmek olduğunu unutamayız.
Devrime bir yol açalım…
Tek yol devrim!”
Toplumu ve ülkeyi değiştirmekten
söz eden ÖDP’nin önce kendisini
değiştirmesi gerekir. Sadece söylemek
yetmiyor. Toplumu ve ülkeyi değiştirmek gerekirse bunun için ayağa
kalkmak gerekir. Peki, ÖDP’nin
ayağa kalkabilecek takati var mı?
Kendisini değiştirecek gücü olmayanların halkı ve ülkeyi dönüştürmesi
söz konusu dahi olamaz.
Bu gidişata dur demek için yeni
bir yol aramaktan söz edildi. Faşizmin
ve çürümüş emperyalizmin yıkılması
için yeni bir yol aramaya gerek
yoktur. O yol M-L yoludur. ÖDP
eğer söylemlerinde samimi ise yeni
bir yol aramayı bırakıp kendisi yamadığı düzenin yolundan çıkıp ihtilal
yoluna girmelidir. Devrimin yolu
böyle açılır, devrime böyle gidilir,
halk ve ülke ancak bu yolla değiştirilir.

kadınları selamlayan bir konuşma yapıldı. Sonrasında
Nazım Hikmet’in ‘Kadınlarımız’ şiirinin okunmasının
ardından Cemevi tarafından hazırlanan sinevizyon
izlendi ve ‘Kadife Tenli Zamanlar’ şiiri okundu. Sonrasında yine Nazım’a ait olan ‘Tanya’ şiiri tiyatral bir
şekilde sunuldu. Ardından kısa bir ara verildi ve aranın
ardından Grup Yorum dinletisi oldu. Marşların, türkülerin
hep birlikte söylendiği dinleti halaylarla devam etti.
Emekçi kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nü kutlama adına dağıtılan karanfillerle birlikte
40 kişinin katıldığı program sonlandırıldı.
Anma günü nedeniyle mahallemiz tam anlamıyla bir
polis kuşatması altında… Anadolu girişte 3 TOMA sıkış
tıkış dizilmiş. Bir Özel Harekat zırhlı aracı Petek marketin
önünde nöbet tutmakta… Biraz daha aşağılarda aman
haa… dercesine sürekli fink atan sürüsüyle zırhlı araçlar… Mahalle dışında park halinde ve hazır kıta bekleyen
diğerleri ise cabası…
Tanıdık bir korkudur bu… Emek sömürüsüyle ve ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını emperyalist tekellere
peşkeş çekerek geçinen bir avuç asalak anlamına gelen
‘Oligarşi’nin korkusudur bu…
Titre Oligarşi…”

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

YENİ
İNSAN

DEVRiMCi HAYALLER KURAR

Yeni insan hayal kurmasını da
bilmelidir. DÜŞ OLMADAN İŞ
OLMAZ, ama hayallerimiz gerçeklerden kopuk değil, ileri ve gerçekçi
olmalıdır.
Hayal kurmak ideolojik bir meseledir. Bizim ideolojimiz geleceği
temsil ettiği için biz hayal kuracağız.
Yeni insan gelecektir. Gelecek biz
ve bizim ideolojimizdir. Burjuva
ideolojisi bu yüzden ne hayal kurabilir
ne de bir hayal sahibi olabilir.
Çürümüş, gericileşmiş ve kirli bir
düzenin ideolojisi içinde geleceğe
dair hayaller kurabilmek sadece bu
düzene karşı mücadele etmekle mümkündür. Hayaller de sınıfsaldır. Düzen
bize küçük yaştan itibaren kendi
ideolojisini aşılıyor. Bizleri kendi
düzeninin kalıcılığı için eğitiyor ve
şekillendiriyor. Yani kendi insan tiplerini yaratıyor ve kendi düşüncelerini
bize, bizim düşüncelerimizmiş gibi
pazarlıyor. Bununla birlikte bize umut
dolu değil, gerçek dışı hayaller kurduruyor veya hayallerimizi çalıyor.
Bugünün yeni insanına kulak verelim:
“Ben küçük yaştan beridir çizgi
filmlerle ve süper kahramanlarla büyüdüm. Bundan kaynaklı da hayalim
olağanüstü güçlere sahip olan bir
süper kahraman olmaktı. Bu hayallerle büyüdüm ben. Belli bir yaştan
sonra bir star olmak istedim, futbolcu
olmak istedim. İstedim de istedim
ama ulaştığım nokta uyuşturucu bataklığının dibi oldu. Beni hiçbir şekilde tatmin edemedi bu düzen. Her
geçen gün biraz daha değersizleştim
ve kendime yabancılaştım. Bugün
eğer onurumla yaşayabiliyorsam,
bunu devrimci kişiliğime borçluyum.
Bugün hayal kurabiliyorsam ve bu
hayalleri gerçekleştirebilme gücünü
kendimde görüyorsam bunu örgütüme
borçluyum.”

Düzenin hayallerini çaldığı insanlarımız, hayal kurma gücünü yeniden devrimcileşerek kazanıyor.
Yeni insanın hayalleri vardır ve
olmadır, hayal kurmalıyız, bu hayallerimizi hayata geçirebilmek için
emek vermeliyiz. Hayallerimiz GERÇEKLEŞTİRMEMİZ GEREKEN
HEDEFLERİMİZE DÖNÜŞMELİDİR.
Bunu nasıl yapacağız?
DAYI:
EMEKLE....
HAYALLERİNİZE EMEĞİNİZİ
KATIK EDERSENİZ GERÇEK
OLUR
Hayallerimiz nasıl olacak?
1- Hayallerimizin içinde kendimiz
de olmalıyız, eğer kendimiz yoksak
bu hayal hayal değildir. Yani bizim
emeğimiz ve gerçekçi bir rolümüz
olmalı. Neden? Çünkü örneğin benim
geçmişte kurduğum hayallerde kendimi bir süper kahraman olarak hayal
ediyordum. Bu hayalin gerçek olması
mümkün değil. Yani uçuk bir hayalin
içinde gerçeklerden uzak bir yerde
rüya görüyordum. Bu, düzenin anlamsız hayalleri, gerçek dışı çünkü
gerçek düzenin çürüdüğüdür.
2- Kurduğumuz hayali nasıl gerçekleştirebiliriz diye plan yapmalıyız.
HAYALLERİMİZİ PLANLAMALIYIZ. Hayallerimiz, bir karara, hedefe dönüştüğünde artık uzak değildir
bize. Bütün hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bizim ideolojimiz bunu
bize sağlıyor. Düzen hayallerimizi
çalıyor, devrim geri veriyor.
Bir kıssadan hisse:
YAVRU KARTAL
Bir zamanlar, büyük bir dağda
kartallar yuva yaparlarmış. Bir kartal
da 4 tane yumurtası ile bu dağda yaşıyormuş.
Bir gün bir deprem olmuş.
Ve yumurtalardan bir tanesi dağdan yuvarlana yuvarlana, vadide yer
alan bir çiftliğe kadar düşmüş.
Bu çiftlik bir tavuk çiftliğiymiş.

Çiftlikteki tavuklar, bu değişik ve
normalden büyük yumurtayı sahiplenmeye karar vermişler.
Yaşlı bir tavuk bu yumurtayı ve
içinden çıkacak yavruyu koruması
altına almış.
Bir gün, küçük kartal doğmuş.
Çevresinde tavukları görmüş ve kendini bir tavuk zannetmiş.
Bütün tavuklar da ona bir tavuk
gibi davranmışlar.
Ailesini de çok seviyormuş. İçinden bazen ben kimim? sorusu geçiyormuş.
Ama o bir tavukmuş. Bunu böyle
bilmeliymiş.
Bir gün çiftlikte oyun oynarlarken,
yukarı baktığında bir grup kartal'ın
özgürce uçtuklarını görmüş.
"Aman Allahım, ne kadar güzel
uçuyorlar. Ben de onlar gibi uçmayı
çok isterdim" demiş.
Tavuklar, bu düşünceye hep birlikte gülmüşler.
"Sen bir tavuksun ve tavuklar
uçamazlar" demişler.
Küçük kartal, artık daha sık gökyüzüne bakıyor ve uçan kartallar
gibi uçmak, özgür olmak istiyormuş.
Ne zaman bu düşüncesinden arkadaşlarına, ailesine bahsetse, hep
şu cevabı alıyormuş;
"Sen bir tavuksun. Bırak bu hayalleri."
Zamanla, küçük kartal da bu düşünceyi kabul etmiş.
Hayal kurmaktan vazgeçmiş ve
hayatını bir tavuk olarak yaşamaya
karar vermiş.
Hayatının sonu geldiğinde de bir
tavuk olarak ölmüş.
- Yavru kartal, önce hayalini kaybediyor. Ondan sonra tavuklaşıyor.

Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

HERKES BİR KARTAL OLABİLİR, HAYALLERİMİZDEN
VAZGEÇMEYECEĞİZ. Hayallerimiz gerçekçi ama büyük olacak ve
biz bu hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Dünyayı değiştirebiliriz.

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARINI TESLİM ALAMAZ!
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Bizim emeğimizin üzerine kurulu
bu düzeni yıkıp yeni baştan kurabiliriz.
İNSANDIR DÜŞLERİ GERÇEK YAPAN O ZAMAN KURABİLİRİZ DÜNYAYI YENİ BAŞTAN.
CİVAN EKBERAD
yeni baştan
tüm gelincikleri öpmek kırmızısından
tüm çocukları gözlerinin karasından
bir gülle almak yeryüzünün gön-

lünü
sıyırmak onu bütün acılarından
madem ki insandır düşlerden gerçek yapan
kurabiliriz dostlar dünyayı yeni
baştan
yara dosta gösterilince iyileşir
ekmek dediğin paylaşılınca güzeldir
paylaşabiliriz yardan gayrı her
şeyi
dünya onu güzelleştiren herkesindir
madem ki insandır düşlerden ger-

DUYURU
“Devrimcilik Nedir” Kitabı Çıktı!
Okuyalım, Okutalım!
Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

Bu kitapla, sadece bir tanım yapmıyoruz.
Sadece bir “durum tespiti” yapmakla yetinmiyoruz.
Bu kitap, DEVRİME VE DEVRİMCİLİĞE
BİR ÇAĞRIDIR.
Türkiye ve dünya halklarına, en başta da
gençliğe bir çağrıdır.
Dünya halklarının devrimden başka ÇÖZÜMÜ, devrimcilerden başka UMUDU yoktur.
Devrim biziz. Biz yaparsak olacak. Biz
kimiz? Biz halkız. Devrimci halktır. Onun dışında, uzağında, üstünde, tepesinde, yanında
değildir. Kendisidir.
Tüm halkımızı bu kitapla DEVRİME VE
DEVRİMCİLİĞE ÇAĞIRIYORUZ.
Bu kitapla; kendine
devrimci, demokrat,
ilerici, vatansever,
yurtsever, komünist,
sosyalist diyen herkesi,
DEVRİMCİLİK TANIMINI ve BU TANIMA GÖRE NEREDE
OLDUĞUNU sorgulamaya çağırıyoruz.
Bu kitap inançla,
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çek yapan
kurabiliriz dostlar dünyayı yeni
baştan
ve bugün dünya esir ve vurulmaktalar
en güzel düşleri gören güzel insanlar
fakat nasıl olur denir onlara, nasıl?
insan düşlerini terk edince ölür
asıl
madem ki insandır düşlerden gerçek yapan
kurabiliriz dostlar dünyayı yeni
baştan

fedayla, kanla
yazılmıştır.
Bu kitabın
yazarları, kuşatmalarda,
ideolojik saldırılar altında, dünyada
ve ülkemizde
fırtınalar koparken, devrim bayrağını
dalgalandırmaya devam
ederek, devrimcilik tanımına asla leke
sürdürmeyen
devrimcilerdir.
Bu kitap, onların bize bıraktığı kılavuzdur.
“...bütün hücrelerimizle devrimci olmalıyız;
hayallerimiz, rüyalarımız, düşüncelerimiz, duygularımız, pratiğimiz ve yaşamımızla… böyle
bir devrimcilik yenilmez…”
Kitabımızın PDF’sine aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/open?id=1cd1Y31elgakcs5Z_MTO-6TcyMpvNlsff
https://mega.nz/#!OBMQnLST!3-zVYr2P63Z8n90UY6sIHfBVnb4Jt2uTqszAXDDYgQ
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
DEV-GENÇ DEVRİMİ YAPACAK OLAN PARTİNİN GENÇLİĞİDİR
MAHİR’LERDEN BUGÜNE, BUGÜNDEN YARINA İKTİDARA BİLİNCİMİZLE YÜRÜYORUZ
Bizler Dev-Gençliyiz. Devrim iddiasıyla örgütlüyoruz
gençliği, devrimi istiyoruz. Ne bu köhnemiş çürümüş
sistemin açıklarını yamamak ne bu değirmene su taşımak
değil hedefimiz. Biz devrimi yapacak olan gençleriz.
Biz iktidarı istiyoruz. Mahirler’den Dayılar’a, dünden
bugüne ödediğimiz tüm bedeller, şehitlerimiz, gördüğümüz
bunca baskı ve zulüm bu iddianın sahibi olduğumuz içindir.
Teslim olmadık; emperyalizm ve işbirlikçileri katliamlarla durdurmaya çalıştı bizi. Vazgeçmedik. İstemek
cüretli olmaktır, biz bu büyük cüreti üstlendik. Teslim
olmak devrim iddiasından vazgeçmektir. Teslim olmak,
emperyalizme ve oligarşiye karşı demokrasi, sosyalizm
savaşından vazgeçmektir. Biz halkımızın en onurlu damarıyız. İşte kaynağımızı teslim olmayan bu kararlılığımızdan, baş eğmeyen cüretimizden alıyoruz.
Dev-Gençli günü kurtarmaz, Dev-Gençli “o süreç bu
süreç” demez.
Dev-Gençli uygun koşulları beklemez, savaşacağı
koşulları yaratır, imkansız koşullardan kendine yol yapar.
Dev-Gençli “faşizmin yükseldiği zaman”, “azaldığı
zaman” diye ayrım yapmaz. Dev-Gençli 48 yıllık kesintisiz
mücadelenin örneğidir.
Dev-Gençli düzen gündemlerinin peşinden takılıp
politika yapmaz. Onun tek politikası emperyalizme ve
faşizme karşı gençliği örgütlemek, savaştırmaktır.
Dev-Gençli iktidar ve dolayısıyla devrim iddiasıyla
hareket edendir.
İktidarı istiyoruz; ezilen, horlanan, yok sayılan, aşağılananlarımız için;
İktidarı istiyoruz; uyuşturucu, yozlaşma ile insanlıktan
çıkarılan gençlerimiz için;
İktidarı istiyoruz; paralı, gerici, niteliksiz eğitime
mahkum edilen milyonlarca gencimiz için;
İktidarı istiyoruz; kendi ülkemizde işgal altında olduğumuz, emperyalizmin sömürgesi olduğumuz için.
İktidarı istiyoruz; Özgür bir vatanda eşit yaşamak
için;
İktidarı istiyoruz; sokaklarda yatan yoksul insanlarımız,
çocuk yaşta çalıştırılan çocuklarımız için;
İktidarı istiyoruz; akan kanımız, dökülen gözyaşlarımız
için;
İktidarı istiyoruz; çaresizlikten intihar eden, adalet
arayan insanlarımız için;
İktidarı istiyoruz; açlıktan, sefaletten dilenci durumuna
düşürülenlerimiz için;
İktidarı istiyoruz; halk çocuğu olduğu için katledilen,
büyüyemeyen Berkinler’imiz için;
İktidarı istiyoruz; çalışan, emek veren, yaratan, her
şeyi var eden halkı aşağılayan, sömüren bu adaletsiz
sistemi yok etmek için;

İktidarı istiyoruz;
emekçi halk çocukları olarak bizler işsiz, umutsuz, geleceksiz bir yaşama
mahkum edilirken
bir avuç asalağın ve
onların çocuklarının
bizim olanları yağmalayarak refah içinde yaşamasına son
vermek için;
İktidarı istiyoruz; yakılan, boğulan, asılan, kesilen,
kurşunlanan, parçalanan yoldaşlarımız için...
İktidarı istiyoruz. İstemek cürettir. Bu cürete sahibiz.
Cüretimizi tarihsel haklılığımızdan, inancımızdan alıyoruz.
İktidarı istiyoruz; çünkü halkımızın ve ezilen dünya
halklarının başka kurtuluş yolu yoktur.
Biz Dev-Gençliyiz, Dev-Gençli devrim iddiası ile
yaşayan ve mücadele eden, yılmayandır.
Attığımız her adım devrim hedefimiz içindir.
Dev-Gençli eğitimde, eyleminde, okumasında, öğretirken, öğrenirken, örgütlerken bu iddia ile hareket eder.
Bu iddia ile gençliği örgütleyeceğiz, biri iki yapacağız;
ikiyi bin, bini on bin, on binleri milyonlar yapacağız.
Bu iddiayla her türlü zorluğa karşın çalmadık kapı,
girilmedik ev, gidilmedik mahalle, okul, lise, üniversite
bırakmayacağız.
Mahalle gençliği, liseli gençlik, üniversiteler bizim
olacak.
Satılmadık dergi, asılmadık pankart, yapılmadık eylem
bırakmayacağız.
Kadro yetiştireceğiz. Biz partinin yedeği olan gençliğiyiz. Kadrolar, yöneticiler, savaşçılar yaratacağız adalet
arayan milyonlarca genç içinden.
İddiayı taşıdığımızda olmazları olur kılacağız, yoktan
var edeceğiz, her sorunun üstesinden geleceğiz.
Cüret biziz, inanç biziz, kararlılık biziz. Üzerine bombalar
atılan, Kızıldere’lerde katledilen, işkencehanelerde, dağlarda,
okullarımızda, sokakta katledilen ancak devrim inancından
vazgeçmeyen istek, inanç bizim.
Çünkü biz Dev-Gençliyiz.
Mücadelenin dünden bugüne, bugünden yarına köprüsü
biziz.
Adalet isteyen yoksul halk çocuklarını örgütleyecek,
savaşacak, savaştıracak, kurtuluş kavgasını getirecek zaferin kurmayları biz olacağız!
Çünkü Biz Dev-Gençliyiz.
Yaşasın DEV-GENÇ
YAŞASIN DEV-GENÇLİLER

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARINI TESLİM ALAMAZ!
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Yürüyüş
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GRUP YORUM NANCY KONSERİNDE
AVRUPA DEV-GENÇ’İN YAPTIĞI KONUŞMA:
Halkımız; Avrupa Dev-Gençliler
olarak biz de hepinize Hoşgeldiniz
diyoruz.
Faşist AKP; OHAL'iyle, KHK'larıyla, hemen tüm halk kesimlerine karşı
açık bir savaş halindedir. Günden güne
artan geçim fiyatları, yoksul emekçi
halkımızın belini bükmektedir.
Keyfi uygulamalarla 150 bin kamu
emekçisi adeta bir gece içinde işinden
atıldı. Bir avuç asalak gemilerinde,
villalarında halkımızdan çaldığı paraları savururken; 301 madencimiz
yerin altına gömüldü.
Faşizme direnen devrimciler, komplolarla gözaltına alınıyor, işkencelerden geçiriliyor, tutuklanıyor. Günay
Özarslan, Dilek Doğan, Yılmaz Öztürk
ve Sıla Abalay kurşunlanarak katledildiler.
Sayı: 59
İşbirlikçi faşist AKP, Afrin topraklarını
işgal ederek Kürt ve Arap
Yürüyüş
25 Mart
2018

Gençlik Her Şart Altında
Mücadelesini Sürdürecek!
İstanbul: 16 Mart 1978’de kontrgerilla tarafından İstanbul Üniversitesi
önünde, Beyazıt Meydanı’nda devrimci
öğrencilerin bulunduğu giriş bölgesine
silahlarla ve bombalarla saldırdılar. Bu
faşist saldırıda Dev-Genç’li Hatice
Özen’in de aralarında bulunduğu 7 kişi
katledildi, onlarca kişi yaralandı. Fakat
belirleyici olan faşizmin saldırıları değil,
devrimcilerin, öğrenci gençliğin örgütlediği direnişler; faşist saldırılara verdiği
yanıtlardır. Bu katliamın hemen ardından
yine aynı gün Dev-Genç’liler faşizme
karşı mücadeleyi örgütlemenin onurunu
tarihe kazıdılar. İnisiyatif almanın, gençlikle beraber omuz omuza faşizme karşı
dövüşmenin onurunu tarih sayfalarına
kanlarıyla yazdılar.
Daha saldırının hemen ardından DevGenç’liler öğrenci gençliğin faşizme
karşı direnişini örgütlemiş, üniversiteyi
işgal ederek, gençliğin güvenliğini alarak,
faşizme karşı çatışarak, on binlerce
kişiyi hesap sorma eylemlerine katarak
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halklarına
saldırıyor.
Ama şu bir gerçektir; adaletsizliğin
olduğu her yerde, mutlaka ve mutlaka
direniş de vardır. Faşizme karşı direndik, direneceğiz!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
işleri, ekmekleri ve onurları için bedenlerini yaklaşık 1 sene açlığa yatırarak, AKP'nin yaratmak istediği
korku perdesini yırtıp attılar.
Hapishanelerdeki Tek Tip Elbise
saldırısına karşı direnişe geçen devrimci tutsaklar; onları buradan 'Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur' diyerek
selamlıyoruz.
Anti-emperyalist, anti-faşist mücadelede elbette Devrimci Gençlik'in
de yeri vardır. Coşkusuyla, militanlığıyla, barikatların en önünde direnen
bir Dev-Genç'imiz var!
Bugün devrimci mücadelede busaldırıyı yanıtlamışlardır. Faşist saldırıya
işgallerle, sloganlarla, elde ne varsa
onunla direnerek karşılık vermişlerdir
Dev-Genç’liler. Faşist teröre karşı devrimci şiddetle…
Devlet; katliamcı geleneğini sürdürürken, halkın öfkesinden korktuğu için
sivil faşist örgütlenmeleriyle, çeteleriyle,
mafyalarıyla halka saldırmaya bugün
de devam ediyor. Yaşadığımız süreçte
sivil faşist örgütlenmelerin büyütüldüğü,
devlette alan sağlandığı gözler önünde.
Ama faşizmin hesaba katmadığı bir şey
var. Bu; Beyazıt Katliamı’nda DevGenç’lilerin aldığı tavırdır.
Faşist teröre karşı devrimci şiddeti
kullanacağız!
Halka karşı olan bütün saldırılarda
halkımızı koruyacak, inisiyatif alacak;
savaşı halklaştırıp, halkı savaştıracağız!
Mahallelerimizde, cadde ve sokaklarda faşist teröre geçit vermeyeceğiz.
Bütün bunları sağlamanın yolu Beyazıt Katliamı sırasında örgütlenen kitle
hareketlerinin ruhunu kuşanmaktır. Bu
ruh, Dev-Genç’li olma halidir. Bugün
de Beyazıt Katliamı’nın hesabını sormaya

lundukları için tutsak edilen yoldaşlarımız; Betül Varan, Bergün Varan,
Sevcan Adıgüzel, Seher Adıgüzel,
Özgür Gültekin, Anıl Sayar ve Burak
Ağarmış. Onları da faşizmin elinden
söküp alacağız!
Bugün yasaklara ve engellere karşı
Grup Yorum Nancy konserinde, Avrupa Dev-Genç olarak biz de varız.
Konserler yasakladılar, CD'ler kurşunladılar, tutsak aldılar, işkence ettiler; ama bitiremediler, bitiremezler!
Genç bir kızın saçlarını kökünden
koparan bir iktidarın sonu yakındır.
Onların sonunu biz getireceğiz!
Kahrolsun AKP Faşizmi!
Kahrolsun ABD Emperyalizmi!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
devam ediyoruz. Taşıdığımız misyonla,
ruhla, devrimci coşku, inanç, kararlılık
ve hesap sorma cüretiyle Beyazıt ruhunu
korumaya devam ediyoruz. Elimizde
ne varsa onunla mücadele edeceğiz.
Yeni yol ve yöntemler bulacağız. Açık
ve net bir şekilde: Beyazıt Katliamının
Hesabını Soracağız! Hesap sormaya
Şafak’ça, Bilgehan’ca geliyoruz! Bekleyin; Geliyoruz!
Dev-Genç’liler 16 Mart’ta, FSM
Köprüsü istikametindeki otoyola “16
Mart Katliamının Hesabını Soracağız
Dev-Genç” yazılı pankart astı.
Boğaziçi Üniversitesi çevresi, Hisarüstü bölgesinde “16 Mart Beyazıt
Katliamının Hesabını Soracağız! 16
Mart Beyazıt Katliamının Hesabını Sormaya Bilgehanlarla Geliyoruz! DevGenç” yazılamaları halkın duvarlarına
nakşedildi.
Ankara: Dev-Genç’liler 19 Mart’ta
biraraya gelerek, 30 Mart’ta katledilen
Mahir Çayan ve 9 yoldaşını anmak için
hapishanelerdeki Özgür Tutsaklara 28
adet kartpostal hazırladı.
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YÜKSEL CEP GAZETESİ
YÜKSEL DİRENİŞİNİN SESİ SOLUĞU!
Yüksel
cep gazetesi;
direnişin haberlerini, ruhunu sizlere taşıyor.
Yüksel cep gazetesi;
direnenleri sesi olarak tüm halkımızı AKP faşizmine karşı direnişe
çağırıyor.
Yüksel cep gazetesi;
2. sayısında;
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları,
- Direniş günlüğünü anlatan yazıları ile,
- Niçin direniyoruz diye köşe taşlarıyla,
- Direnmenin teorik nedenleri ve
siyasi sonuçlarıyla,
- Düzce’de direnen Alev Şahin'in
direnişi ile,
- Film ve kitap tanıtımı ile ceplerinizin konuğu oldu.
YÜKSEL CEP GAZETESİNİ
OKUYALIM, OKUTALIM
Yüksel cep gazetesini okuyarak,
dağıtımını yaparak Yüksel direnişini
sahiplenmeliyiz.
- Yüksel cep gazetesi olarak;
* Yüksel direnişinin 500. gününde
yapılacak etkinlikler ile dayanışma
içinde olmalıyız" diye çağrı yapıyor.
Öyle böyle değil, Yüksel direnişi
500 günü geride bırakıyor. İlk günden
bugüne geçen 500 gün neler yapıldı,
neler yaşandı tüm halkımıza anlatmak
istiyoruz. Onun için Yüksel’de direnenleri, yüreği-gönlü Yüksel direni-

şinden yana olanları 500. gün etkinliklerine katılmaya çağırıyor.
Yüksel direnişinin 500. günü 500
balonun uçurulmasına tüm halkımızı
davet ediyoruz.
- Yüksel cep gazetesi olarak;
Yüksel direnişini destekleyen, sahiplenen, dayanışma içinde olan halkımızla biraraya gelmek, emekleri
için halkımıza teşekkür etmek istiyoruz.
İl il toplanmak, konuşmak, direnişimizin neden zafer olduğunu duyan
duymayan herkese anlatmak istiyoruz.
- Yüksel cep gazetesi olarak;
Halkımızla beraber AKP faşizmine
karşı yıkılmaz bir kale olmalıyız.
Nasıl direnerek AKP faşizminin
kamu emekçilerine yönelik politikalarını bozduysak,
nasıl kamu emekçilerine yönelik
kıyımın önüne geçtiysek,
nasıl ülke gündemini belirlediysek
ve AKP faşizminin önüne etten bir
duvar ördüysek,
bundan sonra da Yüksel direnişini
sürdürerek AKP faşizmini politikalarını bozmaya devam edeceğiz.
AKP faşizminin politikalarına
karşı halkı birleştirmeye devam edeceğiz.
- Yüksel cep gazetesi olarak;
KESK, DİSK, TMMOB ve
TTB'nin tüm üyelerine çağrımızdır.
Reformist, uzlaşmacı ve icazetçi
yönetimlerinize karşı Yüksel direnişinin yanında yer alın.
Ekmeğinizi, işinizi ve
onurunuzu kazanmak için
ayağa kalkın.
KEC'li kamu emekçileri
olarak KESK binasında oturarak taleplerimizi KESK
yöneticilerine duyurmak istiyoruz. Ama onlar Yüksel
direnişini sahiplenmemek
için, onun bir parçası gibi

görünmemek için, OHAL'den bu
yana atılan üyelerine sahip çıkmamak
için kırk dereden su getiriyorlar.
Sorumluluklarını ve görevlerini
yerine getirmiyorlar.
KESK üyelerini davet ediyoruz;
artık yeter deme zamanı,
artık işten atılan 4100 kamu emekçisi için eylem yapma,
artık AKP’nin koltuk değneği olmaktan vazgeçme,
KESK yöneticilerinin icazetçiliğine tavır alma zamanıdır.
- Yüksel cep gazetesi olarak soruyoruz;
550 bin üyesi olan TMMOB;
ALEV ŞAHİN AKP’nin, onun
itlerinin, köpeklerinin saldırısına uğruyor.
Gözaltına alınıyor, susuz bırakılıyor.
Daha ne kadar ALEV ŞAHİN'i
görmezden, duymazdan geleceksiniz?
550 bin TMMOB üyesi adına,
işten atılan mimar mühendisler adına
direnen ALEV ŞAHİN'i ne zaman
sahipleneceksiniz?
Kapınızı, bacanızı direnişe ne zaman açacaksınız?
- Yüksel cep gazetesi olarak;
140 bin üyesi olan DİSK,
Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu’na sesleniyoruz;
OHAL'den bu yana işten atılan
2000 işçi için taş atıp kolunuzu yor-
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KEC'linin EĞİTİM NOTU

madınız.
Ne yaptınız?
CHP'nin kuyruğuna takılarak düzenin sınırları içinde adalet aradınız.
DİSK, KESK, TMMOB VE TTB
olarak biraraya gelerek "OHAL değil
demokrasi" istediniz ama bir türlü
yaşasın Yüksel direnişi demediniz!
Sendikacılığı anketçiliğe çeviren
DİSK en son “Türkiye’de işçi sınıfının
gerçeği” diye rapor yayınladı ama o
gerçeğin içinde DİSK'in gerçeği yoktu.
Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

DİSK Türkiye işçi sınıfı gerçeğinin
neresinde?
İşçilere, emekçilere, ezilen halkımıza bunun raporunu da verecek misiniz?
- Yüksel cep gazetesi olarak;
TTB’ye soruyoruz;
Yüksel direnişi 500. gününe giriyor, daha ne kadar kafanız kumda
yaşayacaksınız?
Senin politikasızlığın yüzünden,
emekçilere karşı sorumluluklarını yerine getirmediğin için 3 yılda 431
sağlık emekçisi intihar etmiş.
Emekçilere karşı sorumluluklarınızı ne zaman yerine getireceksiniz?
Sonuç olarak;
Yüksel cep gazetesi olarak;
500 gün etkinliklerine tüm halkımızı davet ediyoruz.
500. gününe girecek Yüksel direnişinin sesini tüm halkımıza duyurmak
istiyoruz.
KESK, DİSK, TMMOB VE TTB
yöneticilerinin sorumsuzluklarına, duyarsızlıklarına, bananeciliklerine karşı
yeter demeye çağırıyoruz.
YAŞASIN YÜKSEL DİRENİŞİ
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Devrimci mücadelede hayatımıza
yön veren 4 temel kelime
1- MATERYALİZM
Kelime anlamı MADDE demektir. Dünya maddidir. Dünya tanınabilir. Hayatta karmaşık hiçbir şey
yoktur. Her sorunun çözümü vardır.
MATERYALİZMLE ANLARIZ!
- Anlama Araçlarımız 5 N 1 K
ve beş duyumuzdur.
Sorun nedir, nerede, nasıl olmuştur, kim yapmıştır, sebepleri nelerdir? Bunları materyalizmle anlarız.
2- DİYALEKTİK
Kelime anlamı ÇELİŞKİ demektir.
Diyalektik aynı zamanda bir yöntemdir. Çelişkiyi tersine çevirme
yöntemi. Her çelişki kendi karşıtına
dönüşebilir.
Kötü iyiye, yanlış doğruya dönüşebilir. Çelişki mutlaka çözülür.
Ya düzenden yana ya devrimden
yana.
DİYALEKTİKLE TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ
Bir kişi yalancı ise ona dürüstlüğü
öğretmeliyiz.
Hırsız ise çalmamayı öğretmeliyiz.
Korkuyu cürete çevirmeliyiz.
Aşağılanmayı tersine çevirip isyana dönüştürmeliyiz. Materyalizmle
anladığımızı tersine çevirerek değiştirmeliyiz. Bu bize değiştirme
yeteneği, becerisi, ufku, iddiası kazandıracaktır.
3- İDEOLOJİ
İDEOLOJİ: Davranışlarımıza
yön ve şekil veren politik, hukuki,

bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik
düşünceler bütünüdür.
İdeoloji her sınıfın savaşta kullandığı silahıdır. Sınıflar birbirlerini
bu silahla vururlar. İdeoloji bizi bu
savaşta ayakta tutan, yenilmez kılan
güçtür.
NASIL olması gerektiğini gösterir.
Siyaset bilmek, ideoloji yapabilmektir.
Hayatımızı ve savaşımızı, yaşam
biçimimizi ve geleneklerimizi ideolojimiz şekillendirir.
İdeoloji; bize şekil verir.
İdeoloji; yaşam biçimidir.
İdeoloji; yaşamda ve savaşta bizi
netleştirir.
4- SİYASET
SİYASET: İlke ve kurallarla sorun çözmek, sonuç almaktır.
Siyaset, iktidar için gereken gücü
bulma, geliştirme ve bir hedef için
seferber etmektir.
Siyaset, kitleleri örgütleme ve
yönetme sanatıdır. Devrimci siyaset,
halkın kendisinin yöneten olmasını
mümkün kılan siyasettir.
NEDEN olması gerektiğini anlatır.
Siyaset; hem günlük, hem stratejik sorunları çözmektir. Ne ile çözülecek?
İlke ve kurallarla.
İdeoloji birleştirir, şekil verir,
politika ilkelerle sonuç alır.
- Biz sorunlarımızı; tartışma-eğitim-ikna, eleştiri özeleştiri ile çözeriz.
Başka bir yöntem yoktur. Bunun
dışındaki her yöntem düzenin yöntemidir, sorun çözmez.
- Devrimci siyaset sorun çözmektir.

Bilgiyi mükemmelleştirmek nedir?
1- Bilgimizi sürekli artırmak,
2- Anlamını kavrayarak öğrenmek,
3- Günlük yaşamdan başlayarak uygulamak,
4- Somut gerçekleri görmeyi öğrenmek (Niyetlerden çıkmak),
5- Diyalektik materyalizmi YÖNTEM olarak uygulamak,
6- Bilgilerimizi köşeli hale getirmek.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

FAŞİZME KARŞI ÖRGÜTLENELİM
ÖRGÜTLÜ OLMAK; KÜSTAH FAŞİST
MAHKEMELERE KARŞI TEK GÜCÜMÜZDÜR

Faşizm devletin bütün kurumlarına, bütün organlarına, iktidar alanlarına nüfuz etmiştir. Devletin hiçbir
kurumu faşizmden bağımsız ve tarafsız değildir. Bağımsız ve tarafsız
olarak göstermeye çalıştıkları ancak
buna halkı inandırmakta geçmişte
hiç olmadığı kadar zorlandıkları kurumların başında yargı gelir.
Yargı erkini, yasama ve yürütme
karşısında bir güçmüş gibi göstermeye çalışırlar. Burjuva hukuk ideolojisine göre hükümet yanlış yapar,
halkın haklarına saldırıda bulunursa
onu frenleyecek bir iktidar alanının
olması gerekir. İşte hükümeti frenleyecek kurum yargıdır. Haksızlık
karşısında başvuracağınız yegane
ve temel alan yargıdır. “Yargıya başvurun, başka bir şey yapmanıza
gerek yok” denir. "Bağımsız ve tarafsız yargı" vurgusu bu nedenle
çok fazla yapılmaktadır. Yargının
her kararına güven duyulması istenir.
Her şeye rağmen dillerinden düşürmedikleri “hukuk devleti” söylemleri
de buna hizmet eder. Ancak gerçek
bunun çok uzağındadır. Faşizmin
hüküm sürdüğü ülkemizde yargı
hiçbir zaman bağımsız ve tarafsız
olmamıştır, olamaz. Bu, yani yargının
bağımsız ve tarafsız olması faşizmin
doğasına aykırıdır. Yargı bağımsız
ve tarafsız olursa kriz derinleşir, hükümet de bu krizi yönetemez olur...

AKP Faşizminin Yargısı,
Mahkemeleri Görünüşte De
Olsa Bağımsız Değildir
Yargının faşizmin amaçlarına uygun olarak hareket ettiğine ilişkin
elbette onlarca olay sıralanabilir...
Halk çocuklarını katleden polisinjandarmanın korunmasından, Soma’da 301 madencinin katledilmesinde olduğu gibi patronların korunmasına, ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle yüzlerce kişinin
cezalandırılmasından Cumhurbaşkanına hakaretten açılan davalar ve

verilen tutuklama kararlarına, hakimlerin siyasi iktidarın isteğine uygun karar vermesine kadar yüzlerce
örnek sıralanabilir.
Bunlar arasında en çarpıcı olanı
9 Mart 2018 tarihinde görülen ve
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhuriyet davasında yaşandı. 9 Mart tarihinde
görülen, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliye edildiği duruşmada mahkeme başkanı avukatlarla
girdiği diyaloglarda ve ara kararını
açıklarken ki küstah, aşağılayıcı,
hiçbir ahlak, ilke, kural tanımayan
tutumuyla faşizmin yargısının gerçek
niteliğini gösterdi. Mahkeme başkanı
Ahmet Şık hakkındaki tahliye kararını açıklarken, Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın 8 Mart tarihli
yazısında bahsettiği Şık'ın annesi
Fatma Şık'ı hatırlatarak "Ahmet
Şık'ın annesi ermişmiş, onu üzmeyelim" dedi. Murat Sabuncu ile ilgili
tahliye kararını verirken de "Boğazı
görmek istiyormuş, görsün" ifadelerini kullanırken Mahkeme Başkanı
tutukluluğa devam kararı verdiği
Akın Atalay'a hitaben, "Gemiyi en
son kaptanlar terk eder" sözleriyle
küstahlığını, pervasızlık derecesinde
sürdürdü.
Mahkemenin bu alaycı ve aşağılayıcı tavrından anlamamız gereken
şey, tahliyenin bir lütuf olduğu ve
tutuklama kararlarının muhalefeti
susturmak için bir tehdit olduğudur,

yaşanan bunun açıkça itirafıdır aslında. Bu nedenle Ahmet Şık 434
gün, Murat Sabuncu ise 495 gündür
tutuklu kalmıştır. Mahkemenin bu
tavırlarıyla şunu bir kez daha görmüş
olduk ki, tutukluluk hukuka göre
değil tamamen hakimin keyfine göre
devam ediyormuş. Hakim o kadar
pervasız ki, o kadar pişkin ki, dosyadaki delillerin yetersizliğini, suçlamanın ciddiyetsizliğini tartışmıyor,
tartıştırmıyor, “Boğaz’ı görsün” veya
“Annesi üzülmesin” diye tahliye
ediyor... Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nden (DGM) bugüne özel
yetkiyle kurulmuş mahkemelerin
hukuku dikkate alarak karar verdiklerini görmedik, ancak görünüşte de
olsa buna uygun davranmaya, ciddiyetlerini korumaya, kararlarını
buna inanıyormuş gibi vermeye özen
gösterirlerdi. Mahkemeler arası hiyerarşik düzene dikkat eder, yüksek
yargının verdiği kararlara uymak
zorunda kalırlardı. AKP döneminde
bu “özen ve ciddiyet” de ortadan
kalkmıştır.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
MİT TIR’ları haberleri nedeniyle
tutuklanan gazeteciler Dündar ve
Gül'ün tahliyesine ilişkin Anayasa
Mahkemesi kararıyla ilgili 28 Şubat
2016’da yaptığı açıklamada "Anayasa Mahkemesinin verdiği karara
uymuyorum. Saygı da duymuyorum"
dedi. Ardından 4 Mart 2016’da ise
aynı konuya ilişkin “Yerel mahkeme
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kalkar da kararında diretirse Anayasa
Mahkemesi'nin verebileceği hiçbir
karar yoktur. AİHM'ye gidebilirler.
Devlet de o tazminatı öder” demişti.
Bu karardan sonra mahkemeler Anayasa Mahkemesinin Mehmet Altan
ve Şahin Alpay dosyasında verdiği
hak ihlali kararını tanımadılar, tahliye
edilmeleri gerektiğine ilişkin kararı
uygulamadılar. Bu kararlara uymayanlar arasında Cumhuriyet Davasına
bakan 27. Ağır Ceza Mahkemesi de
vardı. Anayasa Mahkemesinin Şahin
Alpay, Mehmet Altan ve Turhan Günay'ın hakkında verdiği hak ihlali
kararını tanımamış ve tutukluluğun
devamına kararı vererek faşizmin
kendi hukukunu bile yok saymasına,
çiğnemesine en iyi örneklerden biri
olarak tarihe geçmişti.

Mahkemenin Aşağılayıcı Ve
42

Alaycı Tavrı Tüm
Hukukçulara Karşı
Yapılmıştır
Mahkemeler sayısız kez hukuka
aykırı karar vermiş, halkların kanla
kazandığı haklarına saldırıda bulunmuş, devleti ve yaptığı katliamları
aklamıştır. Böyle kararlar veren hakimlerin halkın yüzüne bakacak yüzleri olmamıştır. Kararlarını kaçarak,
halktan gizlenerek vermişlerdir. AKP
döneminin hakimleri ise Cumhuriyet
davasında olduğu gibi bu kadar ciddiyetsiz, küstah ve aşağılayıcı davranmamış, aleni, pespaye bir biçimde
hukuku çiğnememiştir.
Bu keyfiliğin, bu pespayeliğin
nedenlerinden biri de savunma avukatlarının mahkeme salonlarındaki
uzlaşmacı tavırları ya da tavırsızlıklarıdır. Hesap soran, cepheden tavır

alan, tartışan, müvekkillerinin siyasi
savunmalarını destekleyen bir tarz
yerine hakimler karşısında eğik, sinmiş, sürekli alttan alan, iyi geçinmeye,
göze hoş görünmeye çalışan avukatlar
da bu sonuçların ortaya çıkmasında
pay sahibidir. DGM’ler döneminde
savunmaya yönelik saldırılar nedeniyle devrimci demokrat avukatların
gösterdikleri tavır DGM hakimlerinde
belirli oranda olumlu bir nitelik kazandırmıştır. Hukuka aykırı kararlar
karşısında cüppe fırlatma, mahkemeleri boykot etme, mahkeme salonunda atılma pahasına sözünü sakınmama gibi tavırlarla avukatlar
kendilerine saygı göstermelerini sağlamışlardır. Adli davaların göründüğü
duruşmalarda avukatlara söz hakkı
tanınmazken, siyasi davalara giren
avukatlar saatlerce savunma yapabiliyor ve sözü kesilmiyordu… 9
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Mart tarihli Cumhuriyet davasında
mahkeme “zaten tahliye kararı vereceğim” havası yaratarak savunmanın konuşma süresini on dakika ile
sınırlamıştır. Tahliye kararı alabilmek
için avukatlar buna itiraz etmemişlerdir.
İşte bu tavır sadece Cumhuriyet
davası avukatlarının değil bir bütün
olarak savunmanın kısıtlanmasına
neden olmaktadır.
Savunma hakkı saldırı altında olduğunda hukukçuların yapması gereken "mahkemelerin iyi niyetine sığınmak", tahliye ya da beraat beklentisiyle boyunlarını eğmek, göze
hoş görünmek değil, devrimci avukatların her duruşmalarında yaptığı

gibi gerçekleri olduğu gibi yüzlerine
vurmak olmalı, hukuksuzluklar, keyfilikler karşısında yargılayan olmaktır.
Cumhuriyet davasında gerekli
tavrı kısmen Ahmet Şık göstermiştir.
Fakat Ahmet Şık örgütsüzdür ve yalnız kalmıştır. Savunması faşizmin
özüne olmasa da, faşist AKP iktidarına
yönelik bir saldırı niteliğindedir ancak
avukatı tarafından bile desteklenmemiştir. İfade özgürlüğünün yargılandığı, somut hiçbir eylemin, hiçbir
suçlamanın yöneltilemediği, her yönü
ile siyasi bir dava olduğu belli olan
Cumhuriyet davasında avukatlar ve
sanıklar hep “makul” sınırlar içerisinde kalmıştır. Faşizmin çok iyi bir
biçimde yargılanabileceği bir zemin

Tutuklamalarla Bizi Susturamadınız,
Durduramadınız
H a l k
Cepheliler’in tutuklamalara karşı yapılan
çalışmalarından derlediklerimiz şu
Ankara şekildedir;
Ankara:
Halk Cepheliler, Eylül ayından
beridir Halk Cephesi’ne yönelik sürdürülen keyfi tutuklamalarla ilgili
NATO Yolu Caddesi’nde 250 adet
bildiri dağıttı. Yapılan çalışmaya
halkın ilgisi yoğundu.
İzmir:
Halk Cepheliiler 15 Mart’ta biraraya gelerek devrimci Özgür Tutsakların bulunduğu hapishanelere
kart yazıp yolladı.
Mersin:
Halk Cepheliler, 20 Mart’ta Hürriyet Mahallesi Pazar alanına üzerinde “Keyfi Tutuklamaya Son Özgür
Tutsaklara Özgürlük!” sloganının
yazılı olduğu pankart astı. Ayrıca
kısa bir açıklama yayınlayan Halk

Cephesi şu sözlere yer verdi;
“Faşizmi ve baskıları halka teşhir
etmeye ve Özgür Tutsakları sahiplenmeye devam edeceğiz. Halkımız
sizler de her yerde faşizmi ve baskıları teşhir edin! Zulmün karşısında
hep beraber birleşelim, güçlenelim.
Haklılığımız gücümüzdür! Milyonları susturamaz, durduramazlar. Halk
için mücadele edip gözaltılar, işkenceler ve tutuklamalarla karşılaşan
devrimcileri, evlatlarınızı yalnız bırakmayın! Bu hepimizin mücadelesi!”
İstanbul-İkitelli:
Halk Cepheliler 20 Mart’ta, İkitelli’nin Özgür Tutsaklarının isimlerini mahalle duvarlarına nakşetti.
Yapılan çalışmada duvarlara; “Özgür
Tutsaklar Yalnız Değildir! AKP Faşizmi Tutsaklarımızı Teslim Alamaz!
Tutsaklarımızı, Sahiplenelim - Destekleyelim!” yazılamaları yapıldı.
Ayrıca kısa bir açıklama yayınlayan
Halk Cephesi şu sözlere yer verdi;
“AKP faşizmi tecrit işkencesi ve
teslim alma politikaları ile özgür
tutsakları teslim almak için yıllarca
saldırdı. AKP faşizmi bugün yine
özgür tutsaklara saldırıp, teslim al-

mevcut iken bunu yapmak yerine
iddianamede sayılan suçlar çerçevesinde teknik-hukuki tartışmalar yürütülmüş, bunu yaparken dahi sürekli
alttan alan, makul çerçevenin dışına
çıkmayan, çatışmayı göze alamayan
bir tarz sergilenmiştir. Bunun nedeni
örgütsüzlük, sonucu ise son duruşmadaki mahkemenin ciddiyetsiz,
alaycı, aşağılayıcı, küstah tutumu olmuştur.
Faşizmin panzehiri örgütlü, militan
bir mücadeledir. Faşizmin mahkemelerinin hukuksuzluklarının, keyfiliklerinin, küstahlıklarının panzehiri
de aynı şekilde örgütlü, militan bir
tavırdır.
mak istiyor… Tek Tip Elbise dayatmasıyla devrimcileri teslim almak
istiyor. Bizler her seferinde diyoruz
ki tarihimiz boyunca siz faşist katillere hiç teslim olmadık, olmayacağız… Kitap yasakları, savunma
hakkının gasp edilmesi, sohbet hakkının ortadan kaldırılması bunun
içindir… AKP faşizmi dizginsiz bir
biçimde saldırırken özgür tutsaklar
da direnmeye devam ediyor…
Tutsaklarımızı yalnız bırakmayalım. Tutsaklarımıza mektup yazıp
kart atalım, aileleriyle görüşelim,
ailelerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılayıp onlarla beraber
görüşler isteyelim, gidelim… Tutsaklarımız ciddi bir saldırı altındadır… AKP faşizmi işkence ve tecridi
yalanları ile örtmeye çalışıyor. Sessiz
kalmayalım! İşkence ve tecrit saldırısını seyretmeyelim. Bulunduğumuz her yerde Özgür Tutsaklarımızı
destekleyelim… Mektup yazalım,
kart atalım, kitap gönderelim… Onların yanında olalım…”
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Yolunu kaybetmişe kutup yıldızı olur Yorum
türküleri.
Hayatın alt üst oluşları içinde savrulmadan hedefine ulaşmak
isteyene rehberlik eder. Bir kez bile tuzağa düşürmeden geçirir
kavganın patikalarından. Düşkünlüğü sorgulayarak düşmüşü
kaldırır. Yürüyeni koşturur. Koşana daha hızlı der, hep daha hızlı. Ve
serüvenciler düşer yollara...

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 avukatlarıdır onlar. Kimi zaman binlerce kilometrelik yolu adımlarlar kimi zaman pedal çevirirler umuda, adalete... En karanlık zamanlarda umudu savunurlar. Halk düşmanlarının korkulu rüyasıdır onlar. Baskılar,
işkenceler, tutsaklıklar bunun içindir...

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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AKP MESAM'A KAYYUM ATADI
AKP BAĞIMSIZ OLAN BÜTÜN KURUMLARI ZORBALIKLA ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

SANATÇILAR EMEKLERİNİ YEDİRMEMEK İÇİN ÖRGÜTLENMELİDİR
Türkiye Musiki Eser Sahipleri
Meslek Birliği’ne (MESAM) AKP'nin
Kültür Bakanlığı Kayyum atadı. Yavuz Bingöl dahil bazı müzisyenleri
görevlendirdi. Yaklaşık 9600 üyesi
olan, neredeyse ülkemizdeki bütün
müzisyenlerin üye olduğu bir meslek
birliğidir. Bu meslek birliğine üye
olmadan albüm çıkarmak yasal olarak
mümkün değil.
AKP neden gözünü MESAM'a
dikti? Çünkü MESAM üzerinden
çok büyük paralar dönüyor. Elimizde
resmi rakamlar yok. Ancak ne kadar
paranın döndüğünü şuradan çıkartabiliriz; baskıya verilen her bir albüm
için MESAM'a para ödemek zorunludur. Televizyonlar, radyolar, alışveriş merkezleri... Müzik çalınan her
ticari kuruluş MESAM'a para ödemek
zorundadır. Bütün biletli konserlerde
MESAM’a para ödemek zorunlu.
Bir müzisyen kendi konserine çıktığında da MESAM satılan bilet üzerinden, söylenen şarkılar üzerinden
hesaplayarak para topluyor. Ve bunun
gibi sayabileceğimiz birçok ticari
sektörden para akıyor MESAM’a.
Binlerce müzisyeni ilgilendiren devasa bir sektör. Bu paraları emeği
geçen söz yazarına, bestecisine, düzenlemecisine pay etmesi gerekiyor.
AKP'nin yandaşı müzisyenler gözünü bu paraya dikti. AKP'nin kültür
bakanlığı, görevden aldığı MESAM’ın mevcut yönetimi içinde de
yer alan, Recep Ergül ve Fuat Güneri
de kayyum heyetine dahil ederek
atadı. Amaçları sanatçıların hakkını
korumak değildir. Hiçbir zaman da
yüzbinlerin, milyonların hakkını savunmamıştır AKP. MESAM'ı yandaşı
müzisyenlere peşkeş çekmek için bu
kararı aldılar. Seçimleri beklemeden
zorla yönetime el koydular. Kayyum’un mantığı şudur. Tarafsız olmalı
ve kısa süreliğine üyelerin seçeceği
bir yönetim için seçime hazırlamalıdır.
Ama AKP faşizmi binlerce müzisyenin iradesini yok sayarak, yandaşı
müzisyenleri yönetime getirerek,
zorla yönetime el koymuştur.

AKP'nin atadığı kayyum heyeti başkan olarak Coşkun Sabah'ı seçti. Ancak
bu kayyum heyeti
kendi içinde de
kavgalı. Kültür
Bakanlığı tarafından Kayyum heyeti içinde atanan Yavuz Bingöl istifa
etti. Yanlış anlaşılmasın, onurlu bir
duruş için değil. Kayyum olarak atanan heyetin, kendi aralarındaki kavga
yüzünden istifa etti. Orhan Gencebay,
Yavuz Bingöl’e mesaj göndermiş;
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın adı da
Yavuz'un başkanlığı nedeniyle çok
ortaya atılıyor, Fuat Güner'in başkan
olması daha uygun olur" mesajına
tepki göstererek istifa ettiği öğrenildi."
(T24.com.tr-Gonca
Tokyol7mart2018)
Orhan Gencebay Cumhurbaşkanını ne çok düşünüyormuş! Eski yönetimden intikam almak için ve paranın hırsıyla yerinde duramıyor.
Sonra yeniden bir açıklama yaptı,
Posta Gazetesi’nden Alev Gürsoy
Cimin’e verdiği röportajda; "Benim
tuzum kuru, aç sefil sanatçılar için
mücadele ediyorum." (11 Mart 2018
hürriyet.com.tr) diyerek alçaklığını
gösterdi. Yoksul sanatçıları aşağılıyor.
Sanatçıları yoksul bırakan kendisinin
çok savunduğu bu hırsız düzendir.
MESAM'ın mevcut yönetimi çok
mu iyi yönetiyordu, sanatçıların hakkını çok mu iyi savunuyordu? Hayır!
Birçok demokrat müzisyen yıllardır
bu durumdan şikayet ediyor. Örgütlenmek gerektiğini dile getiriyordu.
Çünkü mevcut yönetim de sanatçıların
hakkını savunmuyordu. Bu toplanan
paralardan çok düşük miktarda para
aktarılıyordu sanatçılara. 2014 yılında
da gelen paranın adaletsiz dağıtıldığı,
paraların hoyratça kullanıldığı gibi
gerekçelerle tartışmalar çıkmış, Genel
Kurul toplantısına kayyum atanmıştı.
Yani eski yönetim de bütün sanatçıların hakkını savunmuyordu. Eski

yönetimin de savunulacak bir tarafı
yoktu.
Ancak eleştirilerimizin olması demek, AKP’nin kayyum atamasını
asla meşru göstermez. AKP'nin amacı
bu değil, Orhan Gencebay'ın ifadesiyle "aç sefil" müzisyenleri düşündükleri için değil. Yandaş müzisyenlere arpalık olarak dağıtmak için
MESAM'a kayyum atadılar. Yangından mal kaçırır gibi, bütün kurumlara
saldırıyor AKP iktidarı. Aceleniz ne?
Bu telaş niye?
Üç beş satılık müzisyeni AKP’nin
çevresinde tutmak kolay değil. Tabii
ki beslemesi lazım, AKP'nin de arpalık dağıtması lazım. Kolay yoldan
MESAM'ı peşkeş çek, oldu bittiye
getir. İşte AKP'nin düzeni, çapul düzeni.
Sanatçılar AKP faşizmine MESAM'ı bırakmamalıdır, sahip çıkmalıdır. Genel kurulu beklemeden, tüm
sanatçılar örgütlenmeli, AKP'nin kayyumuna nefes aldırmamalıdır. Ancak
ve ancak Sanat Meclisi'nde örgütlenerek hakkını savunabilir sanatçılar.
Tek tek dilekçe vererek, kendi bireysel
hesap dökümünü isteyerek sonuç
elde edilemez. Bütün hesap kitap
yönetimin elinde. Nereden ne kadar
para geldiği belli değil, kime ne
kadar ödedikleri belli değil.
Faşist AKP'nin yandaşlarına emeğinizi yedirmeyin. Sanat Meclisi’nde
örgütlenin, birleşin, kazanın.
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HAYATIN ANAHTARIDIR SORULAR
:
I
M
I
GRUP YORUM’A SIK SORULAN SORULAR DA,
T
I
AN
SORULARA VERİLEN CEVAPLAR DA SANAT VE YAŞAM
T
P
TA
ANLAYIŞININ İPUÇLARIDIR
İ
K
SONU HALKIN SANATINA AÇILIR
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KİTABIN ADI:
Halkın Sanatçılığının Alfabesi-

GRUP YORUM’A SIK SORULAN SORULAR
YAYINEVİ:
TAVIR YAYINLARI
YAYIN TARİHİ:
Mart 2017
“Kabaca bir hesap yaparak her
ay ortalama 10 konserden yılda 120
konser, 31 yılda toplam 3720 konser
yaptığımızı gördük. Yine yüzlerce
söyleşi, dinleti yaptık. Yüzlerce eyleme
katıldık, televizyon programlarında
yer aldık. Yüzlerce kez televizyon ve
gazetelerde röportajlarımız çıktı.
Halkımızın evlerinde kaldık. Konserlere gittiğimiz şehirlerde konser
öncesi ve sonrası binlerce dinleyicimizle sohbet ettik. Telefon ve mail-

lerden yine böyle birçok dinleyicimizle
sohbetlerimiz oldu. Her seferinde
birbirinden farklı sorularla karşı
karşıya kaldık.
(...)günlük yaşamımızdan ne dinlediğimize, ne okuduğumuza, hangi
siyasi görüşe sahip olduğumuza kadar
istisnasız binlerce soru ile karşı karşıya kaldık. Art niyetli istisna sorular
dışında sorulan tüm sorular halkımızın kendi parçası bildiği dünyanın
politik tek müzik grubu olan grubumuzu daha yakından tanımak içindi.
...
Bu sorulara dilimiz
döndüğünce cevaplar vermeye çalıştık. Şimdi ise sıkça karşılaştığımız,
grubumuzla ilgili merak edilen sorulara bu broşürde yer veriyoruz.”
cümleleriyle başlayan kitap Grup
Yorum’un dünya görüşünü, sanat anlayışını, faşizme ve emperyalizme
karşı mücadele tarzını temel başlıklarla ele alıyor:
* Kimden taraftır Grup Yorum?
“SANATIMIZ İYİDEN DOĞRUDAN YANA TARAFTIR.
SANATIMIZLA EZİLEN YOKSUL
HALKIMIZIN SAFINDAYIZ!”

* Grup Yorum’a göre basın ve
ifade özgürlüğü var mıdır?
“BU DÜZENDE
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ,
DÜZENİN SOYSUZLUĞUNU VE SUÇLARI“Sanatçıların
NI AKLAMA, ÖRTBAS
ETME ÇABASIDIR
sanatlarına silahmışçasına,
SADECE YALAN SÖYsilahlarına da sanatmışçasına LEME
ÖZGÜRLÜĞÜ
sarılmaları gerekir.”
VARDIR”

THOMAS BORGE
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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..

FAŞİZMİN BASKILARI, TUTUKLAMALARI

* Grup Yorum Kürt sorununa,
çözüm sürecine ilişkin ne düşünüyor?
“ÇÖZÜM SÜRECİ DEDİKLERİ
TESLİMİYET VE UZLAŞMA SÜRECİDİR”
* Grup Yorum için mizah nedir?
“MİZAH, MAZLUMUN ZALİMDEN ÖÇ ALMA ARACIDIR”
* Ülkemizde ve dünyada yaşanan
sömürü, zulüm ve yozluk tablosundan
Grup Yorum da kendini sorumlu hissediyor mu?
“İNSAN OLMAKTAN UTANMIYORUZ
HEPİMİZ SUÇLU DEĞİLİZ!”
Ve diyorlar ki;
“YORUM ESKİ YORUM DEĞİL
ARTIK...”
DİYENLER ÇIKACAKTIR
YORUM HALKTIR

“Sanatı para kazanma
aracı durumuna getirenlerin çoğu sahtekardır…
Hayır, resim evlere, saraylara süs olsun diye icat
edilmedi. Siz sanatçının
ne olduğunu sanıyorsunuz?
Ressamsa yalnız gözleri,
müzisyense yalnız kulakları olan ya da şairse yüreğinin her kıpırtısında harp
çalan, boksörse yalnız kasları olan bir gerizekalı
mı? Tam tersine! Sanatçı
aynı zamanda politik bir
kişidir ve dünyada olup
biten iyi, kötü, korkunç
olaylara tüm varlığıyla
tepki gösterir.”
PABLO PİCASSO

YORUM AYNI YORUMDUR
* Grup Yorum üyelerine sevdalanmak, evlenmek yasak mıdır?
“SEVDAMIZ CANADIR TENE
DEĞİL
...Nasıl ki, illa evleneceksin diye
bir dayatma, bir zorunluluk yoksa,
evliliği yasaklamak diye bir kararımız
da yok. Bunlar mücadele kaçkınlarının, kendilerini meşrulaştırmak için
uydurdukları şeylerdir.
Ancak, hayatın her alanında olduğu gibi, sevda konusunda da alternatifimiz var. Sevdanın nasıl olması
gerektiğini anlatmak istiyoruz, bugün
nasıl yozlaştırıldığını anlatmak ve
kendi yaşamımızla güzel olumlu örnekler yaratmak istiyoruz.”
* Grup Yorum’un yaptığı müzik
ideolojik midir?

“İDEOLOJİK MÜZİK YAPIYORSUNUZ,
PROPAGANDA AMACI GÜDÜYORSUNUZ...”
DİYEREK BİZİ KÖŞEYE
SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIRLAR (!)
BİZİM ŞARKILARIMIZ DİK BAŞLIDIR
ŞARKILARIMIZ KAFA TUTAR”
(....)
Halkımızı, yüce idealleri, yüksek
zevkleri, gelişmiş ahlaki ve kültürel
talepleri olan aydın bir halk haline
getirmeyi hedefliyoruz.
Tüm bu hedeflere ulaşmak için,
bugün bu ideolojik mücadelenin en
ön cephesinde savaşıyoruz. Bu nedenle bize saldırıyorlar.
(...)
İdeolojik müzik yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz halkın
yoksulluğa karşı verdiği kavganın
müziğini yapıyoruz. Sanatımızın amacı, bu mücadeleye karşı iftira ve saldırılara cevap vermek değil sadece.
Aynı zamanda yoz, çürümüş burjuva
kültürüne karşı bir meydan okumadır.
Asla pasif bir savunmada da kalma-

yacağız.
(...)
Müziğin ideolojik olmasının sakıncası ne? Hangi ideolojiye hizmet
ettiğini mi tartışmalıyız. İdeolojik
olup olmamasını mı tartışacağız...
Sanat, müzik zaten ideolojiktir.
Her sınıf kendi sanatını yapar.
* Grup Yorum savaşlara karşı mıdır?
“SAVAŞA HAYIR” DEMİYORUZ
HALKLARIN BAĞIMSIZLIK VE
ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN
SAVAŞMALARINA HAYIR DEMİYORUZ
BUNU SÖYLEYENLER,
BÜTÜN HALKLARIN ESİR OLMASINI SAVUNUYOR DEMEKTİR”
* VE YAŞAMA DAİR;
-- ALKOLLÜ İÇKİ İÇMİYORUZ
-- MODA ŞARKILAR YAPMIYORUZ
SAHNE KIYAFETLERİMİZİ DE
MODAYA UYALIM DİYE
SEÇMİYORUZ
-- DÜNYADA ÇEVRE SORUNUNA EN İNSANİ ÇÖZÜMLERİ
SADECE SOSYALİSTLER BULABİLMİŞLERDİR
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SON SÖZ YERİNE:
“ADALET İSTİYORUZ!
AND OLSUN, ŞART OLSUN...
AHIMIZ MAHŞERE KALMAYACAK
HAK YERİNİ BULACAK
(...)
BİZ HALKIN ÇOCUKLARIYIZ
HALKIN SANATÇILARIYIZ
ŞAN, ŞÖHRET, ÜN
BİZİM MAHALLEYE UĞRAMAZ...”
Halkın sanatçılarının, Grup Yorum’un mahallesinde bir gezi için
Halkın Sanatçılığının ALFABESİGrup Yorum’a sık sorulan sorular
kitabını okuyalım, okutalım!
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Demirci Kawa’dan Bugüne
Newroz Ateşi, Halkların Kurtuluş Yolunu Aydınlatıyor!
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Halk Cephesi’nin, 21 Mart tarihli
Halk Cephesi açıklamasını yayınlıyoruz:
“ Bugünün zalim Dehakları; dünyanın dört bir yanında halkları katleden, sömüren, aç bırakan, yoksulluğa ve sefalete mahkum eden emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Bugünün Dehakları; Cizre’de,
Sur’da, Nusaybin’de, Kürdistan’ın
her karış toprağında, Anadolu’nun
her yanında yoksul, emekçi halklarımıza zulmeden, katliamlar yapan
AKP faşizmidir.
Bugünün Dehakları; Başta Suriye olmak üzere, Irak’ı, Yemen’i,
tüm Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren
emperyalizm ve onun yerli-paralı
işbirlikçileridir.
İşte bu Dehakların paralı askerleri
Afrin’i işgal eder etmez ilk iş olarak
Demirci Kawa’nın heykelini yıkıyor.
Ki emperyalizm ve işbirlikçilerinin
yıkıp yok etmek istedikleri, esas olarak halkların direniş ruhu, direnme
dinamiğidir.
Demirci Kawa, halkların sömürü
ve zulme karşı isyan etme hakkıdır.
Emperyalizm ve işbirlikçileri, işte
bu hakkı yok etmek istiyorlar. Emperyalistler, halkların direnme dinamiğini ve isyan etme hakkını, sadece
gerici-faşist çeteler eliyle yok etmeye
çalışmakla yetinmiyor. Halkların kurtuluş umudunu emperyalizme bağlayan, onun silahlarıyla kurtuluşu
sağlamaya çalışan milliyetçi anlayışlar
eliyle yok edilmek isteniyor. Amerikan emperyalizminin desteği alınmazsa Kürt halkı özgürlüğünü kazanamaz çaresizliği aşılanmaya çalışılıyor. Oysa emperyalistler dünyada
on yıllardır başta Ortadoğu ve Kürt
halkı olmak üzere ezilen halklara
demokrasi ve özgürlük değil sömürü
ve zulüm getiriyor. Kölelik getiriyor.
Halkların tarihsel özgürlük arayışı
bugünün Dehaklar’ı olan emperyalizme karşı Kawalar’ın isyan ateşlerini
yakmaktan geçiyor. Emperyalizm
yenilmez değildir, yenilebilir, yenilmiştir de… Halkların gücü de, güç-

İkitelli
süzlüğü de birliğinde ve
isyan ateşlerinin gücündedir. Emperyalizm bunun için halkları bölüp
parçalıyor. Bunun için
halkların isyancı, silahlı,
savaşçı özelliklerini “terörizm” olarak niteleyerek
törpülüyor, yok etmek istiyor.
Demirci Kawalar’ın
heykelleri yıkılabilir.
Buna engel olunamayabilir. Ancak Demirci Kawalar’ın
isyan ateşleri, direnme geleneği işte
bunu biz istemezsek söndüremezler,
yok edemezler.
Bugünün Demirci Kawalar’ı; bağrında isyan ateşi sönmeyen; direnme
hakkını canı pahasına savunan, emperyalizmle hiçbir koşulda uzlaşmayan, sömürücü zalimlere karşı Kurtuluşa Kadar Savaş diyen, ABD Ortadoğu’dan Defol, Ortadoğu Ortadoğu
Halklarınındır diyen Cepheliler’dir.
Bugünün Demirci Kawalar’ı bütün dünya halkları için gerektiğinde
yerin yedi kat altından silahlarını çıkarıp savaşan Leylalar, Mahirler ve
Oğuzlar’dır. Faşizme meydan okuyan
Bilgehanlar’dır. Direniş ateşini yere
düşürmeden fedaya koşan Cengiz
Soydaşlar’dır.
Bakın Büyük Direniş şehidimiz
Gülnihal Yılmaz’ın sözleri bugünün
Demirci Kawalar’ının manifestosu
niteliğindedir: “…Eğer yeryüzünde
anlamlı ve güzel bir şey aranacaksa,
işte en anlamlısı; isyan. Doğal bir
şey aranıyorsa; işte en doğal olanı;

Bahçelievler
emperyalizme isyan etme hakkı! Eğer
yeryüzü 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.”
Geçmişin ve bugünün Demirci
Kawalar’ı ezilen halkların birleşik
gücünün de simgesidirler.
Zalimler halkların birleşik gücüyle
ve isyanıyla yenilmişlerdir.
İşte bu bilinçle Kürt, Türk, Arap
ve tüm Ortadoğu halkları emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşacak ve kendi gerçek Newroz’unu,
gerçek bayramını kutlayacağı o zaferi
kendi elleriyle yaratacaktır. İşte bu
inançla, Kürt, Türk, Arap, tüm Ortadoğu halklarımızın Newroz’unu kutluyoruz.
Newroz Kutlu Olsun!
Newroz Piroz Be!
Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Newroz!
Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak!
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Faşizmi Her Yolla
Teşhir Edeceğiz

İkitelli
Alibeyköy

Kawa’nın Harladığı Direniş Ateşini
Körüklemeye Devam Edeceğiz!
Halk Cepheliler, bulundukları yerlerde
Newroz’u direniş ateşleriyle, yazılamalarla
kutladı. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz
şu şekildedir:
İstanbul-Bahçelievler:
“Demirci Kawa’dan Cengiz Soydaşlar’a
Newroz isyanın ateşidir.”
Halk Cephesi 21 Mart’ ta Newroz’u yakılan
ateşlerle kutladı. Her sene olduğu gibi bu sene
de Newroz ateşini, isyanı büyüterek yaktığını
belirten Cepheliler, yakmaya devam edeceklerini vurgulayarak halkların Newroz’unu kutladı.
Çayan:
Halk Cepheliler 21 Mart’ ta Newroz kutlaması yaptı. Kutlama esnasında AKP’nin katil
polisleri ellerinde uzun namlulu silahlarıyla
Cepheliler’e saldırdı ve mahalleyi ablukaya
aldı.
İkitelli:
Halk Cepheliler 19 Mart’ta Atatürk Mahallesi’nde Newroz Bayramı nedeniyle birçok
yere yazılama yaptı. Yapılan çalışmada halkın
matbaasına “ 21 Mart Newroz Bayramı Kürt
Halkının İsyan Ateşidir, Ne AKP Ne İşbirlikçileri Newroz’u Engelleyemeyecek! Kawa’nın
İsyan Ateşi Dağlarda Yayılacak!” sloganları
işlendi.

Halk Cephesi faşizmin
her türlü saldırısına, karalama propagandasına
karşı bulunduğu tüm bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgelerde ve İstanbul'un mahallelerinde yapılan çalışmalardan derlediklerimiz
şu şekilde;

Ankara

Ankara:
Ankara Cephe Milisleri
17, 18 Mart’ta TuzluçaAnkara
yır’da birçok yere yazılama
yaptı. Yapılan çalışmada
halkın matbaası duvarlara;
“Kurdistan Goristan Jibo
Faşistan! Adalet Cephe’nin
Namlusundadır! Kızıldere
Son Değil Savaş Sürüyor,
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor
Bu Kavga! Cephe - DHKPİkitelli
C” imzalı sloganlar işlendi.
Faşizmin mahallelerdeki
yazılara dahi tahammül edemediği bu süreçte Cepheliler halkın
matbaasını boş bırakmayacaklarını belirtti.
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Yürüyüş
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İstanbul-Çayan:
Halk Cepheliler, 15 Mart’ta birçok yere faşizmi teşhir eden
ve mücadeleye çağrı yapan pullamalardan astı. Yapılan çalışmada
üzerinde “Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz!” sloganının yazılı
olduğu pullar birçok yere yapıştırıldı.
İstanbul-İkitelli:
Halk Cepheliler 20 Mart’ta mahallenin birçok yerine artan taciztecavüz olayları ile ilgili yazılama yaptı. Yapılan çalışmada halkın
matbaası duvarlara “Kadınlarımız-Kızlarımız Çaresiz Değiliz, Halkız
Örgütlüyüz Güçlüyüz! Tacizi-Tecavüzü-İstismarı Besleyen Faşist
Düzendir! Bu Düzene Karşı Savaşalım! Kadın Komitelerinde Kadın
Meclislerinde Birleşelim! Taciz Tecavüzü Özendiren AKP’nin Gerici
Faşist Düzenidir!” sloganları işlendi. Ayrıca kısa bir açıklama
yayınlayan Halk Cephesi şu sözlere yer verdi;
“AKP ve işbirlikçi sistem partileri bugüne kadar binlerce
kadını katletti, katlettirdi. Çocuk tecavüzlerinde dünyanın sayılı
ülkelerindeniz. 13 yaşındaki kız çocuğuna yapılan tecavüz
olayından sonra mahkemede beraat verilen kişiliksizler, erkek
çocuklarına taciz ve tecavüz edenler; geçmiş yılların ve şimdiki
partili düzeninden alıyor. AKP öğretiyor, kandırıyor, onlar yapıyor.
Bizler diyoruz ki; Bizler devrimcileriz, taciz, tecavüz olaylarında
Halk Cepheliler’e haber verin, cezasını beraber halk olarak keselim!”
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Hatay-Samandağ’ da Polis Bir Gencimizi Daha Katletti
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Samandağ çarşı merkezinde 12 Mart
günü saat 22.30 sıralarında katil polis,
23 yaşındaki Güven Oğurel’i katletti.
Samandağ Halk Komitesi’nin konuyla ilgili açıklamasını yayınlıyoruz:
“Polisin katletme özgürlüğü var mı?
Polis Güven Oğurel’i aracında, park
halindeyken 7 kurşunla katletti. Bu
olay polisin halka olan nefretinin kanıtıdır. Tek kurşunla yetinmeyip 7 el
kurşun sıkmıştır. Olayın Samandağ
halkı tarafından duyulmasıyla, polise
yönelik tepkinin oluşmaması için polis
çevredeki kamera kayıtlarını, silahtan
çıkan kurşunların boş kovanlarını ve
Güven Oğurel’in kiralık olan arabasını
alıp yok edip delilleri karartmıştır.
Ertesi gün (13.03.2018) cenaze saat
16.00’da defnedilecekken bilirkişi ve
kamera kayıtlarından elde ettikleri görüntülere göre; Güven Oğurel’i sağ yakalayabilecekken polis direkt katletmeye
yönelik ateş etmiştir. Buna rağmen
savcı Güven Oğurel’i vuran polisi aynı
günde denetimli serbestlik ile serbest
bırakmıştır.
Gerek Samandağ halkı gerekse
Güven Oğurel’in ailesi yargının bu
kararını protesto etmek amaçlı cenazeyi defnetmeme kararı aldılar.
Katliamın ve yargının katilleri korumasına karşı Samandağ halkı iki gün
boyunca çeşitli protestolar yaptı. 13
Mart’ta cenazenin defnedilmeme kararından sonra çarşı merkezinde toplanan
halk hükümet konağına yürüyüş yaptı.
Yapılan yürüyüşte “Katil Polis Hesap
Verecek”, “Susma Sustukça Sıra Sana
Gelecek”, “Polis Vuruyor Yargı Koruyor”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarıyla hükümet konağının önünde
toplanıldı.
14 Mart’ta Samandağ halkı yürüyüşlerle, yapılan katliamı protesto etti.
Samandağ çarşı esnafı da aynı gün kepenk kapattı. Cenaze saat 14.00’da Samandağ Devlet Hastanesi’nden alındı.
Hastaneden Asri Mezarlığına kadar
halk binlerle Güven Oğurel’i son yolculuğuna uğurladı. Yol boyunca sloganlarla, alkışlarla, zılgıtlarla yüründü.
Yollar, halk deryası ile kapandı.
Halkımız! Samandağ halkı!
Samandağ Halk Komitesi olarak
diyoruz ki; bu, katil polisin ne ilk ne de
son cinayeti olacak. Halkın birlik ve

beraberliği örgütlü bir güce dönüştürülmeden polisin bu katliamlarını yapmasını önleyemeyiz.
AKP iktidarı polisiyle, yargısıyla
halka karşı örgütlenmiş bir suç çetesidir.
Bu katliam, hükümet-polis-yargı işbirliğiyle işlenmiştir. Polis vurmuş, yargı
korumuştur. Polisler katletme özgürlüğünü efendilerinden güvence alarak yapıyor. Samandağ halkı gözünde bu
olayla birlikte Vali, kolluk güçleri ve
yandaşlarının imajı derinden sarsılmıştır.
Devletin kolluk güçleri sarsılan bu imaj
karşısında Tekebaşı girişinde, Samandağ
girişinde ve Samandağ Emniyet Müdürlüğü’nün önünde halka karşı güç
ve gövde gösterisi yapmak için TOMA’sını, akrebini, askerini, sivil katil
polislerini hazırda bekletmektedir.
Türkiye halklarına diyoruz ki, Hatay
ve Samandağ halkına diyoruz ki; birlik
ve beraberlik zamanıdır. Cellatlardan,
katillerden adalet ve hukuk beklemeyin!
Birlik ve beraberliğimiz için Halk Meclislerinde, Mahalle Komitelerinde örgütlenelim.
Bölgemizdeki uyuşturucu pazarlamasından, gençlerimizin uyuşturucuya
alıştırılmasından, kumarhanelerden fuhuşa
kadar her şey tamamen polisin desteğiyle
yapılmaktadır. İşbirlikçiler, çeteler oluşturulmakta ve halkı her türlü anlamda
yozlaştırma hedeflenmektedir. Bizler bu
yozlaştırmanın tamamen devletin örgütlü
gücü olan polislerin ve diğer kolluk kuvvetlerinin eliyle yapıldığını biliyoruz. Samandağ halkının bu tehlikeyi görmesini
ve ilçemizde polisle hiçbir şekilde bağ
kurmamasını istiyoruz.
Samandağ Halk Komitesi olarak
diyoruz ki; biz sorunlarımızı birlikte
örgütlenerek çözebiliriz. Bu örgütlenmeleri Halk Komiteleri oluşturarak yapabiliriz. Polisin ve yargının tutumu
Samandağ halkına göstermiştir ki, polis
de yargı da halka düşmandır.
Halk düşmanlarına karşı; avukatlarımızdan köylümüze, esnafımızdan memurumuza, işçimizden öğrencimize,
gurbetçilerimize kadar kalıcı örgütlenmeler oluşturulabilir.
Halk Meclisleri ve Halk Komitelerinde örgütlenmeli ve halk düşmanlarına
karşı bu şekilde güçlenmeliyiz. Birleşelim Mücadele Edelim Kazanalım!
Örgütlü Halk Yenilmez!

Samandağ’da Polis Kurşunuyla
Katledilen Güven Oğurel İçin
Basın Açıklaması
Halk Cepheliler 17 Mart’ta Samandağ
Abdullah Cömert Meydanı’nda polis kurşunuyla infaz edilen Güven Oğurel için
eylem yaptı. Eylem öncesinde halk ve
esnaflar gezilerek açıklamaya katılımın
önemi üzerine konuşuldu.
Ayrıca 50 adet eyleme çağrı afişi asıldı.
Demokratik Kitle Örgütleri gezilerek eyleme çağrı yapıldı. Eylemden bir gün
evvel polis, Güven Oğurel’in ailesine giderek baskı yapmış, gelenlerin terör örgütü
ile bağlantısı var diyerek iftirada bulunmuş
ve babaya zorla “Sokak eylemleri yapmayın” adı altında bir açıklama yaptırmıştır.
Halkın yapacağı eylem polisi çok korkutmuş olacak ki Samandağ polisi takviye
olarak Antakya siyasi şube polislerini de
parka yığdırmıştır.
Eylem alanı bariyerlerle kapatılmış,
hükümet konağının önüne çevik kuvvet
arabaları, güvenlik şube polisleri, askerler
ve TOMA’ larla yığınak yapmıştır. Ayrıca
Samandağ’da pek çok noktada gelen dolmuşlar siyasi şube polisleri tarafından
durdurularak aranmış, halka gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Tüm engellemelere
rağmen basın açıklamasını yapacak grup;
bariyerlerle kapatılmış alana girdi, “OHAL
var, yapacağınız açıklama kanunlara aykırı,
ozalitle içeri giremezsiniz, slogan atarsanız
gözaltına alırız…” tehditlerine karşın basın
metni okunarak açıklama yapıldı.
Polis saldırarak üzerinde “Samandağ
Polisi Güven Oğurel’i Katletti! Katilleri
Cezalandırılsın! Adalet İstiyoruz!” yazılı
ozaliti parçalamıştır. Açıklamada “Halkız,
Haklıyız, Kazanacağız! Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak! Adalet İstiyoruz, Alacağız! Faşizme Karşı Omuz Omuza! Polis
Vuruyor, Yargı Koruyor!” sloganları atıldı,
halka saldırı ve katliam üzerine ajitasyon
çekildi. Halk, Halk Cepheliler’e alkışlarla
destek verdi. Polise; demokratik haklarını
kullandıklarını ve bunu engelleyemeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi.
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Avrupa’da
 ALMANYA
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi’nden açıklama:

Yaklaşık 3 saat süren film akşamına 6 Dev-Gençli katıldı.

Amerika’da Red Guard Austin
üyesi Dallas 9 Mart günü kaldığı
evde FBI tarafından basılarak tutuklandı.
Musa Aşoğlu’nun tutuklandığından bugüne Amerika’da birçok dayanışma eylemine imza atan RGA
devrimcileri Texas’ta Adalet Binası’nın önünde Musa Aşoğlu için gösteri düzenlediler.
Devrimci dayanışmayı, enternasyonalizmi ve Marksist-Leninist-Maoizm bayrağını dalgalandıran Red
Guard Austin’in yanında olduğumuzu
belirtiyoruz.
Katil Amerika;
Dallas’ı Derhal Serbest Bırak!
Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Mücadelemiz!
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi

Uyuşturucu Ve Kumara Karşı
Mücadelede Senin De Yerin Hazır!

Bielefeld’te Gençlik Buluşması
14 Mart 2018 tarihinde Bielefeld’te Dev-Gençliler biraraya gelerek
her hafta düzenli yapılan gençlik buluşması düzenlediler. Hep birlikte
yemek yenildikten sonra gelecek haftalardaki program konuşuldu. Konular
olarak Nisan ayında düzenlenecek
Halay Şenliği, 30 Mart-17 Nisan şehitler anma yürüyüşü, 1 Mayıs vb.
konuşuldu. Daha sonra 16 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar Günü için bir
pankart hazırlandı.
Yaklaşık 6 saat süren gençlik buluşmasına 9 genç katıldı.

Bielefeld’te Dev-Gençliler
Film İzlediler
15 Mart 2018 Perşembe günü
Bielefeld’te Dev-Gençliler biraraya
gelerek birlikte film izlediler. Birlikte
hazırlanan yemekler yenildi, daha
sonra “Antropoit” filmi izlenildi. Son
olarak izlenilen film değerlendirildi.

Tüm HFG Gönüllülerine Çağrımızdır:
Bizi arayın, bize ulaşın, uyuşturucu ve kumara karşı mücadelemizi
birlikte büyütelim.
Meslek öğretimi verebilecek; kuaförlük, terzi, bilgisayar kursu, dikiş
kursu, çeşitli müzik kursları, spor
faaliyetlerinde yardımcı olabilecek
eğitmenler, tiyatro eğitimi ve halk
oyunları eğitimi verebilecek gönüllüler bize başvurabilir.
Düzenin Bataklığına Karşı Umut
Biziz, Çare Biziz!
Uyuşturucu Ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi-HFG

Avrupa Dev-Genç Tutsaklarına Özgürlük
Bielefeld Halk Cephesi’nin ve
Bir-Kar’ın ortak düzenlediği 16 Mart
Siyasi Tutsaklar Günü etkinliğine
Avrupa Dev-Gençliler olarak biz de
katıldık. “Anıl Sayar, Bergün Varan,
Betül Varan, Burak Ağarmış, Seher
Adıgüzel ve Sevcan Adıgüzel’e Özgürlük-Avrupa Dev-Gençlilere Özgürlük” yazılı pankartımızı astık.

Hamburg’da Haftalık Adalet
Nöbeti ve B5 Derneği’nde Panel
Alman Sol’un ortakça kullandığı
ve Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi’nin de yer aldığı B5 derneğinde;
dava ile ilgili son süreç, polis işbirlikçisi hain Alaattin Ateş ve devrimcilik yapmanın suç olmadığı konusunda bir panel düzenledik.
Panel öncesi her perşembe olduğu
gibi, Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’nun kaldığı hapishane önünde 68.
kez Adalet Nöbeti düzenlendi.
Adalet Nöbeti sonrası B5 derneğine geçilerek, yemek yapılarak bir-

likte yenildi.
Daha sonra saat 19.00’da Musa
Aşoğlu Özgürlük Komitesi’nin konuşmacı olarak düzenlediği panele
toplam 15 kişi katıldı.
Çoğu Almanlardan oluşan panelde
dava üzerine durularak, neden savunmanın hain Alaattin Ateş’in mahkemeye getirmeye çalıştığı anlatıldı.
Çünkü Musa Aşoğlu’na getirilen
bütün suçlamalar da bu hainin ifadesine dayanır.
Davaya gizlilik getirmelerinden
dolayı savunma avukatları tam olarak
dosyayı inceleyemiyorlar ve dosyanın
hemen tüm sayfası karalanmış bir
vaziyette.
2003’ten 2008’e kadar Alman istihbarat için çalışan Alaattin Ateş’in
onlarca yalanı, daha önceki devrimcilerin yargılandığı mahkemelerde
çürütülmüştür.
Buna rağmen Alman makamları
ve mahkemeleri yalan ifadeler üzerinde düzme tutuklama kararları çıkartarak devrimcileri tutukluyor ve
6 yıla kadar hapis veriyor.
Alaattin Ateş’in verdiği istihbarata
göre Musa Aşoğlu 2004’te Wuppertal’da dernekte görmüş. O yıllar
Wuppertal’da ne bir derneğimiz vardı,
ne de Musa Aşoğlu Wuppertal o süreçte gitmiştir.
Açığa çıkarılan onlarca yalan daha
var.
Bu yüzden savunma avukatları
hainin mahkemeye getirilmesi, yaptığı
yalanları çürütülmesi üzerinde duruyorlar.
Panelde soru sorma ve sohbet ortamı oldukça yüksekti.
Katılımcılar 22 Mart’ta görülecek
duruşmaya davet edilerek panel bitirildi.
Devrimcilik Yapmak Suç Değil,
Görevdir!
Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu
Onurumuzdur!

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARINI TESLİM ALAMAZ!

Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

51

Grup Yorum Avrupa Oturma
Eylemleri Devam Ediyor!
Almanya Mainz Gutenbergplatz
ve Stuttgart Königstrasse’de 17 Mart
Cumartesi günü, saat 17.00’da, Grup
Yorum için oturma eylemi yapıldı.
Grup Yorum’a yönelik hem Avrupalı emperyalist devletlerinin uyguladığı vize yasakları hem de Türkiye’de AKP faşizminin tutuklama
ve terör listeleri saldırılarına karşı
gerçekleştirilen oturma eylemleri,
saat 17.00’da Almanya’nın Stuttgart
ve Mainz kent merkezlerinde eş zamanlı başladı.
Oturma eylemlerinde, Almanca
Türkçe “Grup Yorum Halktır Susturulamaz” “Grup Yorum’a Özgürlük”
yazan dövizler açıldı.
Grup Yorum’un hem Türkiye’deki
hem de Avrupa’daki mücadelesi ve
maruz kaldığı saldırılar hakkında
bilgi verildi.

Essen’de Newroz Kutlaması:
Sayı: 59

Yürüyüş
25 Mart
2018

18 Mart günü EKA’da (Essen
Eğitim ve Kültür Atölyesi) halklarımızın Newroz bayramı kutlandı.
Demirci Kawa ve zalim Dehak’ın
niteliğini anlatan bir yazı okunarak,
bugünün Kawa’larına geçildi.
Konuşmalar sonrası yemek yenildi.

Almanya Mannheim Halk
Cephesi’nin Karlsruhe Konsolosluğu Önünde Başlattığı “Grup
Yorum’a Özgürlük, Terör Listelerinizi Tanımıyoruz” Eylemleri
Devam Ediyor.
15 Mart Perşembe günü tekrarlanan eylemde yine Grup Yorum ezgileri çalınarak ve sloganlar atılarak,
Grup Yorum üyelerine özgürlük istenilerek AKP faşizminin halk düşmanı politikaları teşhir edildi.

18 Mart "Dünya Siyasi Tutsaklar" Gününde, Musa Aşoğlu
Ve Erdal Gökoğlu’nun Tutulduğu
Hamburg Hapishanesine 2000
Kişiyle Yürüyüş Yapıldı
İki devrimci tutsak için özgürlük
talepli sloganlar ortalığı inletti.

Bielefeld’de Dünya Siyasi
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Tutsaklar Günü Standı
Almanya’nın Bielefeld şehrinde
17 Mart Cuma günü Dünya Siyasi
Tutsaklar etkinliği için işlek merkezlerden olan Jahn-Platz’da bilgilendirme standı açıldı.
Avrupa Tutsaklarından Musa
Aşoğlu’nun pankartı; Avrupa’dan faşizme karşı mücadele için Türkiye’ye
gidip tutsak düşen Avrupa Dev Gençlilerin pankartları; hapishanelerde
katledilen tutsakların pankartları ve
Büyük Direniş şehitlerinin fotoğraflarının yer verildiği bilgilendirme
çadırı iki saat açık kaldı. Yeterince
Almanca bildiriler hazırlanmış olmasına rağmen, mart ayında beklenmeyen kar, fırtına ve sıfırın altındaki soğuk hava nedeniyle çarşı merkezinde beklenen kalabalık yoktu.
Bu nedenle hedeflenen bilgilendirme
sayısına ulaşılamadı.
Halk Cephesi ve BİR-KAR tarafından düzenlenen etkinliğe Avrupa
Dev-Genç de Avrupa Dev-Genç Tutsaklarının pankartını açıp fiilen de
katılarak destek verdiler.

 İNGİLTERE
Londra’da Kahraman Altun
Anıldı
16 Mart 1991’de Liseli DEVGENÇ saflarında çalışan, daha sonraları SDB (Sillahlı Devrimci Birlikler) üyesi olan, İzmir’de ABD
Dışişleri Bakanı James Baker’in Türkiye’ye gelişini protesto eylemi sırasında şehit düşen Kahraman Altun’un ölüm yıl dönümünden dolayı
bir anma yapıldı.
Kahraman Altun’un Londra’da
yaşayan ailesine bir anma ziyareti
yapıldı. Değerli ailemiz Kahraman’ın
annesi, babası ve akrabalarıyla kucaklaştıktan sonra anma ziyaretine
bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı.
Kahraman Altun’un özgeçmişi ve
yoldaşlarından anlatımlar okundu.
Ölüm Orucu Şehitlerimizden Meryem Altun’un abisi olan Kahramanımızdan şiirler okundu. Annesi ve
babası Kahraman’ın çocukluğuna
dair anılarını anlattılar. Gözlerimiz
yaşarsa da öfkemizi büyüttük, yumruklarımızı sıktık bir kez daha.

Zeliha anamızın yaptığı lokmaların
ikramıyla birlikte anma sohbetle devam etti.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği
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2000 Yürek, Hamburg Hapishanesi Önündeydi:
MUSA... ERDAL... BİZ BURADAYIZ!
Almanya’daki ilerici demokrat
güçler, 18 Mart’ta, Hamburg Hapishanesi önündeydiler.
18 Mart "Dünya Siyasi Tutsaklar
günü" idi.
18 Mart’ta her yıl, Almanya çapında etkinlikler ve yürüyüşler düzenlenir.
Ancak ne yazık ki, son yıllarda
Avrupa solunun çoğunda olduğu
gibi, Alman solu da tutsakları ve
hapishaneleri pek gündemine almıyor.
Bu yüzden 18 Mart etkinlikleri
yıllardır çok güçlü ve kitlesel geçmemektedir.
Ancak bu yıl Hamburg’da tam
2000 kişi Musa Aşoğlu ve Erdal
Gökoğlu’nun kaldığı hapishaneye
bir yürüyüş düzenledi.
Bu senenin farkı neydi?
Bu kitleselliği sağlayan iki ana
neden var:
Birincisi, Alman solunun uzun
yıllar sonra G-20 zirvesi sırasındaki
eylemler sonucunda çok sayıda tutsak
vermiş olmasıdır.
İkincisi ise, Cepheli tutsakların,
Musa Aşoğlu nezdinde, tarihsel geleneklerini Hamburg hapishane ve
mahkemelerine taşıyarak ortaya koydukları direniş çizgisidir.
2017’de Hamburg’da düzenlenen
G-20 zirvesinde, Alman Solu ve halkı, devletin beklemediği ölçüde kitlesel ve militan bir direniş gösterdi.
Emperyalizmin efendilerini rahatsız
edecek bir protesto ortaya konuldu.
Gösteriler esnasında çok sayıda
anti-emperyalist tutuklandı ve önceden özel olarak hazırlanmış olan
hapishaneye atıldılar. Sonrasında ise
bilinen birçok demokratik kurum
basıldı.
G-20 zirvesi sonrasında ise tam
bir sürek avı başladı. Özel bir G-20
zirvesi timi kuruldu, afişler asılarak,
internetten görüntü yayınlanarak,
halkın ihbarcılık yapması istendi.
Tutuklananlardan bir kısmına
yüksek cezalar verilirken, halen mahkemesini bekleyen tutsaklar var.
Diğer bedel ödeyen devrimciler
ise Hamburg hapishanesindeki Cep-

heli tutsaklarıdır.
Cepheli tutsak Musa Aşoğlu,
mahkemedeki tavrıyla, tüm Avrupa
soluna, direnen özgür tutsaklık geleneğini yeniden hatırlatmış ve bu
yönüyle bir sahiplenmenin güçlü zeminini oluşturmuştur.
Her yana çekilebilen, tam bir hukuksuzluk yasası olan 129a-b’ye
göre yargılanan Cepheli tutsaklara,
bugüne kadar onlarca yıllık ağır cezalar verildi.
Musa Aşoğlu’nun davası da, hukukun değil, emperyalizmin siyasi
kararının belirleyici olduğu davalardan biridir.
Bu davaların istisnasız hepsinde,
devrimciliğim suç olarak gösterilmekte ve mahkum edilmek istenmektedir.
Musa Aşoğlu’nu Hamburg’da sahiplenenler ise, işte bu emperyalist
politikaya karşı "Devrimcilik Suç
Değil, Görevdir" diyenlerdir.
2000 kişi, Alman emperyalizminin tüm terörüne, gözdağına rağmen,
devrimci tutsakları sahiplenerek,
devrimciliğin suç olmadığını, görev
olduğunu, bizzat devrimci eylemleriyle gösterdiler.
İKİ BİN KİŞİ, DEVRİMCİLİĞİN, MEŞRULUĞUN SAVUNULMASIDIR
Alman emperyalizmi, Cepheli
devrimcileri ne ile suçluyor?
Gösteri ve yürüyüş düzenlemek,
paneller örgütlemek, Grup Yorum
konseri organize etmek... Yani haklı,
meşru, demokratik eylemler.
İki bin kişilik yürüyüş ve gösteri,
Alman emperyalizmine bir cevap
ve bu haklı, meşru demokratik mücadelenin sahiplenilmesidir.
Alman Solu, devrimci tutsak
Musa Aşoğlu’nu güçlü bir biçimde
sahiplendi.
Atılan sloganlarla devrimciliğin
meşruluğu ifade edildi:
- “DHKP-C yasağı kalksın” “Faşizme kim darbe vuruyor? DHKP-C”
Yürüyüş saat 14.00’da, kısa bir
mitingle başladı. Daha sonra kortej,
2,5 km uzaktaki Musa Aşoğlu ve
Erdal Gökoğlu’nun tutsak edildiği

Hamburg hapishanesine yürüdü.
Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’nun tutulduğu hapishane önündeki
cadde, boydan boya yürüyüşçülerle
doldu.
Ses düzeneğinin olduğu araçtan
yapılan konuşmalarla dünya çapında
tutsakların sahiplenildiği ifade edildi.
Çeşitli ilerici, demokrat kurumlar
adına yapılan konuşmalardan sonra,
söz hakkı ev sahipliğini yapan Musa
Aşoğlu Özgürlük Komitesi’ne geldi.
Önce Almanca yapılan açıklamadan sonra, hapishane önündekiler,
en gür sesleriyle Musa Aşoğlu ve
Erdal Gökoğlu’na seslendiler:
“Musa Abi, Erdal Abi bizi duyuyor musunuz? Duyduğunuza eminiz
biz. İşte buradayız, 2000 kişiyle
sizin yanınıza geldik. Ve daha da
kalabalık geleceğiz.
Sizi seviyoruz… Musa Aşoğlu
Onurumuzdur, Erdal Gökoğlu Onurumuzdur. Yine görüşmek üzere, seviyoruz sizi”.
Ardından tüm kitle, Almanca
Musa Aşoğlu’na Özgürlük sloganı
attılar.
Alman kurumlarının da yer aldığı
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi
yürüyüşe 30 kişiyle katılırken, “Musa
Aşoğlu’na Özgürlük” sloganını binlerce kişi sahiplendi.
Hapishane önündeki yarım saatlik
kısa mitingin ardından, Rote Flora
Derneği sokağına gidildi.
Haziran 2017’de G-20 zirvesinin
olduğu günlerde bu sokakta binlerce
insan barikatlar kurmuştu. Bu sokakta
yapılan konuşmaların ardından kısa
bir yürüyüşle miting alanına varıldı
ve yapılan mitingin ardından saat
17.00’da eylem bitirildi.
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AVRUPA’dakiBİZ

 



Musa Aşoğlu mahkeme heyetinin karşısındaki duruşuyla bile devrimcilerin ne kadar
“M
onurlu ve mücadelelerinin ne kadar meşru olduğunu gösteriyor.”
1- Musa Aşoğlu'nun duruşmalarına neden katılıyorsunuz?
SENA ERKOÇ: Musa Aşoğlu
emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eden bir devrimci. Bu düzene
karşı mücadele ettiği için başına bir
ödül konuldu. Onu hepimiz kişisel
olarak tanımayabiliriz ama onun mücadelesini, ne için savaştığını ve
bedel ödediğini biliyoruz. Bu yüzden
tüm vatansever devrimcilerin sahiplenilmesi gerektiği gibi, yanıbaşımızda tutsak olan Musa Aşoğlu'nu
ve onun düşüncelerini sahiplenmek
için duruşmalara katılıyorum.
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2- Bu duruşmalarda Alman
heyetinin, savcısının tutumuna
ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Ne
adına, neyi yargılıyorlar ve bu
sizde nasıl bir duygu, düşünce
yaratıyor?
SENA ERKOÇ: Öncelikle mahkeme duruşmalarına katılmak birçok
yönden bizim için büyük bir okul
gibi. Her duruşmasında yeni şeyler
öğreniyoruz.
Emperyalizmin korkaklığını, acizliğini ve burjuva hukukunu bu mahkemelerde daha iyi tanıma şansımız
oluyor. İdeolojimizden korktukları
kadar hiçbir şeyden korkmuyorlar.
Musa Aşoglu mahkeme heyetinin
karşısındaki duruşuyla bile devrimcilerin ne kadar onurlu ve mücadelelerinin ne kadar meşru olduğunu
gösteriyor.

3- Duruşmalardaki Musa
Aşoğlu'nu bize anlatır mısınız?
SENA ERKOÇ: Mahkeme heyetine bakarsak kalabalıklığıyla ve
iddianameleriyle kendilerinin çok
güçlü göründüğünü düşünebilirsiniz.
Ama karşılarındaki tek bir kişi bile
olsa, onların hukuk adı altında devrimcileri yargıladığı her şey Musa
Aşoğlu’nun duruşuyla yerle bir oluyor. Musa Aşoğlu tüm duruşmalarda
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o kadar rahat ve kendinden emin ki
düşmanın ne kadar güçsüz olduğunu
bize her seferinde tekrar gösteriyor.

4- Yaşadığınız, düşündüğünüz
özel, önemli bir şey oldu mu duruşmalar boyunca, anlatır mısınız?
SENA ERKOÇ: En son katıldığım duruşmada mahkeme heyeti
Musa Aşoğlu’nun yazdığı mektupları
okumuştu. Mektupların biri 9 yaşındaki bir kızımıza yazılmıştı.
Musa Aşoğlu’nun 9 yaşındaki bir
kıza yazdığı sözlerden, geleceğe ve
hayata dair taşıdığı güzel düşlerden
bile o kadar korkuyorlar ki, delil
olarak mahkemeye sunmuşlardı. Buna
bile bakarsak emperyalizmin ne kadar
güçsüz olduğunu görebiliriz.


1- Musa Aşoğlu'nun duruşmalarına neden katılıyorsunuz?
VELİ EREN: Benim için Musa
Aşoğlu'nun duruşmalarına katılmak
bir zorunluluktur. Musa Aşoğlu gözaltına alındığından itibaren onun özgürlüğü için örgütlenen mücadelenin
içinde yer aldım. Öyle ki gözaltına
alındığı gün karakolun önünde eylem
düzenledik, ardından 3 ay süren uzun
yürüyüş düzenledik. Tüm bu yaptığımız irili ufaklı eylemlerin ana sloganı 'DEVRİMCİLİK YAPMAK
SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR' ve 'Teröristler devrimciler değil, emperyalistlerdir' oldu. Musa Aşoğlu'nu
sahiplenmem asıl olarak bu sloganlarda somutlanıyor, çünkü ben onunla
hiç tanışmadım, onu hiç görmedim
ama devrimci olduğu için, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele
ettiği için ve bundan dolayı emperyalizm yargılamak istediği için onu
sonuna kadar sahipleniyorum. Tarihi
bir gerçeklik; Anadolu halkları her
daim zulme karşı direnenleri sahiplenmiştir, onları esas almıştır. Hal-

kımızın bilincine kazınmış isimler
var... İmam Hüseyinden Pir Sultan'a,
Şeyh Bedreddinden Demirci Kawa'lara, Mahir Hüseyin Ulaşlara. Bugünün zulüm düzeni ise emperyalizmdir ve emperyalizme Bedreddince
direnenler Marksist-Leninist devrimcilerdir. Devrimcileri sahiplenmek
onun için halkın bir geleneğidir.

2- Bu duruşmalarda Alman
heyetinin, savcısının tutumuna
ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Ne
adına, neyi yargılıyorlar ve bu
sizde nasıl bir duygu, düşünce
yaratıyor?
VELİ EREN: Alman mahkeme
heyeti ve savcıların tutumu çok açık
ve nettir: 'Biz Türkiye faşizminin
devamından yanayız, onu ortadan
kaldırmak isteyenlere, onu tehdit
edenlere tahammülümüz yok.' Almanya vatanımızı sömüren 7000
farklı yatırımı koruma derdinde. Alman tekellerine kapıyı açan, ülkemizin tüm yeraltı-yerüstü zenginliklerine peşkeş çeken işbirlikçi, tekelci
burjuvazidir. Onların ise yönetim biçimi faşizmdir. Yani ülkemizde faşizm, Almanya’ nın zenginliğini koruma altına alıyor. Tutumları tamamen
bununla ilişkili. Devrimcilere düşman
kesiliyorlar, kraldan kralcı davranıyorlar. Tabi bunları önceden de biliyor
olmamıza rağmen, bunu en somut
haliyle yakından izlemek çok eğitici
oluyor ve anti-emperyalist tutumumuzu daha da sağlamlaştırıyor.

3- Duruşmalardaki Musa
Aşoğlu'nu bize anlatır mısınız?
VELİ EREN: Musa Aşoğlu'nu
ilk mahkemesinde gördüm. Kendisi
öyle bir rahattı ki, biz nerdeyse ondan
daha heyecanlıydık onu gördüğümüzde. Oturuşundan, bakışlarından
ve gülüşlerinden belli oluyordu; Siz
beni yargılayamazsınız, ben devrimciyim, ben meşruyum. İlerleyen za-
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manda da Musa Aşoğlu rahatlığını
hiç kaybetmedi, mahkemenin rezilliğini gördükçe bize dönüp gülüyordu.
Tanık polisleri (Federal polisin özel
DHKP-C masasından) sorguya alarak
onları mahkum ediyordu, acizliklerini
gözler önüne seriyordu. Şundan çok
eminim ki Musa Aşoğlu duruşmalardan önce iddia ettiği gibi 'emperyalizmi yargılıyor.' Sorularıyla yargılıyor, gülmeleriyle ve rahatlığıyla
yargılıyor, çünkü hapishane ve tecrit
emperyalizmin devrimcilere karşı
kullandığı bir silah. Musa Aşoğlu'nun
rahatlığını gören emperyalizm, silahının ne kadar etkisiz olduğunun farkına varıyor.

4- Yaşadığınız, düşündüğünüz
özel, önemli bir şey oldu mu duruşmalar boyunca, anlatır mısınız?
VELİ EREN: Emperyalizmin
biz devrimcileri ne kadar ciddiye aldığı, ne kadar korktuğu her duruşmada yeniden anlaşılıyor. Öyle ki,
bizim davalara özel bir şube ayıran
Almanya Federal polisi, her açıklamayı Almanca’ya çeviriyor, her eylemi inceliyor, her hareketimizi takip
etmeye çalışıyor. Halkın Sesi TV'ye

günlük bakıyorlar örneğin. Düşman
takip ediyorsa dergimizi, açıklamalarımızı, haberlerimizi, o zaman biz
de düşmana dergimizi daha güçlü
kılarak, daha fazla hareket ederek,
daha fazla haber yayınlayarak bizi
bitiremeyeceğini, tutuklayarak engelleyemeyeceğini gösterelim.


1- Musa Aşoğlu'nun duruşmalarına neden katılıyorsunuz?
ORHAN BATASUL: Çünkü bu
davada Musa Aşoğlu nezdinde tüm
devrimciler yargılanıyor. Musa Aşoğlu’nun geldiği gelenek bellidir; Anadolu halk kültüründen geliyor. Musa
Aşoğlu diyor ki komşum açken ben
tok yatmam. Musa Aşoğlu diyor ki
her 5 saniyede açlıktan bir çocuk
ölüyorsa devrimcilik yapmam mecbur. Bugün Musa Aşoğlunu sahiplenmek bugün bizim açımızdan bir
onur ve gururdur.

2- Bu duruşmalarda Alman
heyetinin, savcısının tutumuna
ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Ne
adına, neyi yargılıyorlar ve bu
sizde nasıl bir duygu, düşünce

yaratıyor?
ORHAN BATASUL: Mahkeme
başından beri boş bir dosyadan ibaret
itirafçı alçakların yalanlarıyla dolu
bir mahkeme. Burada bir kez daha
düşmanın acizliğini ve zavallılığını
görüyoruz. Devrimcileri mahkum
edecek bir şey bulamadıklarında herzamanki gibi itirafçı hainlere başvuruyorlar. Ama mahkemede hem Musa
Aşoğlu hem de avukatları savcıyı
ve mahkeme heyetini mahkum ettiler.

3- Duruşmalardaki Musa
Aşoğlu'nu bize anlatır mısınız?
ORHAN BATASUL: Musa
Aşoğlu mahkemelerde oldukça rahat,
sakin ve kendinden emin. Düşmanın
onu yargılamayacağını iyi biliyor ve
kendisi düşmanı yargılıyor.

4- Yaşadığınız, düşündüğünüz
özel, önemli bir şey oldu mu duruşmalar boyunca, anlatır mısınız?
ORHAN BATASUL: Mahkemeler oldukça eğitici geçiyor. Herkesi
Musa Aşoğlu’nun süren mahkemelerine katılmaya ve onu sahiplenmeye
bekliyoruz.
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Tek Tip Elbise’yi de, Zulmünüzü de Direnişimizle Parçalayacağız!
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı
yapılan çalışmalardan derlediklerimiz
şu şekildedir;
İstanbul:
TAYAD’lı Aileler, 14 Mart’ta
Taksim Galatasaray Lisesi önünde,
Tek Tip Elbise dayatmasına karşı
Silivri Hapishanesi’ne yapacakları
yürüyüş öncesi yapılan basın açıklaması sırasında polisin saldırısına
uğradı.
Saldırıda Mulla Zincir gözaltına
alındı ve başına aldığı darbelerden

kaynaklı uzun süre dengesini sağlayamadı. Başının döndüğünü söylemesine rağmen; ancak akşam saatlerinde ambulans çağırılıp uğraşlar
sonucu getirildi ve durumunun kötü
olduğu, Samatya Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.
TAYAD’lı Aileler 17 Mart’ta da
Galatasaray Lisesi önünde TTE dayatmasına karşı yaptıkları basın açıklamasında, hapishanedeki hak gaspları, sürgün sevkler, tahliye olan tutsakların tekrar tutuklanması ve 14
Mart’ta yapılan yürüyüşe polisin
saldırısını halka anlatarak teşhir etti.
Basın açıklaması atılan sloganlarla
sonlandırıldı.
Ankara:
TAYAD’lı Aileler, 17 Mart’ta
Sakarya Caddesi’nde Tek Tip Elbi-

se’ye karşı eylem yaptı. Yapılan eyleme
polis saldırarak
Ayşe Arapgirli,
İbrahim Şener
ve Mehmet
Yılmaz’ı gözaltına aldı.
Halk Cepheliler, 18 Mart’ta,
devrimci tutsaklara dayatılan Tek
Tip Elbise işkencesini teşhir etmek
amaçlı ve hapishanelerdeki tecrit ve
hak ihlalleriyle ilgili NATO Yolu,
Feyzullah Çınar Parkı, Tekmezar
Parkı, Tuzluçayır muhtarlıkta “Suçlu
Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz! TAYAD’lı Aileler”
imzalı 20 afiş ve 250 adet pul yapıştırıldı.

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARINI TESLİM ALAMAZ!
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“Türkiye devrimini gerçekleştirecek, halkı kurtuluşa götürecek
tek yol olarak görüyorum Hareketi. Hareket benim için adaleti,
onuru, eşitliği, özgürlüğü ifade ediyor.” Gülender Çakmak

2 Nisan - 8 Nisan
Demet TANER,
Hüseyin COŞKUN:
Bedii Cengiz Silahlı Propaganda Birliği üyesiydiler. 4 Nisan 1995’te Antep’te ölüm mangaları tarafından katledildiler.
1962 Dersim doğumlu HüDemet Taner
Hüseyin Coşkun
seyin Coşkun, 1976’da devrimci mücadeleye katıldı. 1985 sonrası İzmir ve Ege yöresinde görevler aldı. Kısa süreli tutsaklıklar yaşadı.
1993’te Antep sorumluluğunun yanında, Bedii Cengiz
Silahlı Propaganda Birliği’nin komutanlığını üstlendi.
1971 Antep doğumlu Demet Taner, İzmir’de üniversitede
Dev-Genç’li oldu. 1992’de Ege TÖDEF Temsilciliği yaptı.
İlerleyen süreçte Antalya, Burdur, Isparta illerinin sorumluluğunu
üstlendi. Daha sonra bir savaşçı olarak görev aldı.

Ergani Arslan

Gülender Çakmak

Yunus Gündoğdu

Bülent ÇOBAN:
Büyük Direniş’ te 2. Ölüm Orucu Ekibi içinde
yer aldı. 19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra Kandıra
F Tipi’ne götürüldü. Direnişini tereddütsüz sürdürerek
7 Nisan 2001’de ölümsüzleşti. Bülent, 18 Temmuz
1974, İstanbul-Kartal doğumluydu. 1992’de mücaBülent Çoban deleye katıldı. Liseli Dev-Genç ve mahalli alanda
sorumluluklar yaptı. Birçok kez gözaltı ve tutsaklık
yaşadı. Susurluk’a karşı kitlesel eylemlerin Kartal-Pendik bölgesinde
örgütleyenlerinden oldu. 98 yılında tutsak düştü.

Servet Delice

Selçuk KÜÇÜKÇİFTÇİ:
Devrimci hareketin kadrolarındandı. 1959 yılında
doğdu. Devrimci mücadelede hızla gelişti. DevGenç'in yöneticilerinden biri oldu. SDB’lerde yer
aldı. 12 Eylül cuntası koşullarında mücadeleyi ve
görevlerini tereddütsüz sürdürdü. 7 Nisan 1981’de
Selçuk Küçükçifçi bulunduğu evin kuşatılması sonucu İstanbul Küçükköy’de polis tarafından katledildi.

M. Selim Yücel

Mehmet Selim YÜCEL:
1956 Çanakkale doğumlu olan Yücel, İstanbul
Maliye Muhasebe Yüksek Okulu öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. İstanbul Dev-Genç yöneticilerinden biri oldu. SDB üyesi olarak mücadelesini
sürdürdü. 3 Nisan 1981ʼde İstanbul Kadıköyʼde,
cadde ortasında polis tarafından katledildi.

Mustafa Kuran

Mustafa KURAN:
1991ʼde Avusturyaʼda devrimci hareket içerisinde
yer aldı. Yaklaşık 4 yıl Avusturya hapishanelerinde
tutsak kaldı. 2000-2001 Ölüm Orucu çalışmaları
sırasında, sağlık koşullarını hiçe sayarak koşturdu.
Kanser hastalığının ilerlemesi sonucunda 3 Nisan
2001ʼde aramızdan ayrıldı.

Solmaz Demir

Ergani ARSLAN, Gülender ÇAKMAK,
Yunus GÜNDOĞDU, Solmaz DEMİR:
8 Nisan 2007’de Dersim’ in Hozat İlçesi kırsal alanında
oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler.
1981 Çorum-Dodurga-Mehmet Dede Obruk Köyü doğumlu olan Ergani Arslan, 1999’da örgütlü mücadeleye
katıldı. Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde
yer aldı. Son görevinde Dersim dağlarında gerilla olarak
umudu büyütüyordu.
2 Nisan 1973 Çorum doğumlu olan Gülender Çakmak,
örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite yıllarında başladı.
Çeşitli alanlarda görev yaptıktan sonra gerillaya katıldı.
5 Ocak 1980, Dersim, Çemişgezek Gözlüçayır köyü
doğumlu olan Yunus Gündoğdu bir emekçiydi. 2002’de
oligarşinin ordusunda askerlik yaptı. Ankara’da askerliği
sırasında Ölüm Orucu direnişçileriyle tanıştı ve devrimci
olmaya karar verdi. 2006’da gerillaya katıldı.
25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü doğumlu
olan Solmaz Demir, bir emekçi olarak kadın kuaföründe çalışıyordu. Devrimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci
olmaya karar verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya katıldı.

Servet DELİCE:
1982, Amasya Aydınca Beldesi Karsan Köyü doğumludur. Lise yıllarında İstanbul Üsküdar’da iken
devrimci mücadeleye katıldı. Amasya Eğitim Fakültesi’ne gittiğinde TÖDEF’lilerle birlikte öğrenci meclislerinde aktif görevler aldı. Gençlik Derneği’nin kuruluşunda katkıları oldu. 6 Nisan 2005’te Amasya’da
geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Hasan ATEŞ:
Devrimci hareketin işçi alanındaki örgütlülüğü içinde yer
alıyordu. Eczacıbaşı
İlaç Fabrikasıʼnda ilk
grevi örgütleyenlerHasan Ateş
dendi. 4 Nisan 1977
gecesi, grev nöbeti sırasında faşistler
tarafından katledildi.

Mustafa IŞIK:
Cuntaya karşı
mücadeleyi sürdüren devrimcilerdendi. Gözaltına alınıp işkence
Mustafa Işık
yapıldıktan sonra,
3 Nisan 1981ʼde
İstanbul Küçükköyʼe götürülüp
kurşuna dizilerek katledildi.

Anıları Mirasımız
Yoldaşlarının anlatımından Bülent Çoban:
Toprak yağmursuz, yağmur topraksız olmaz... Yağmurun
yağmadığı yerlere bakın, çöl ya da kıraçtır. Yaşamın olmadığı
uçsuz bucaksız topraklar göreceksiniz. Otlar, çiçekler, başaklar,
ağaçlar... Doğaya yaşamın rengini veren hiçbir şeyden eser
yoktur. Olanlar ise sayılıdır.
Ama bir de yağmurun bolca suladığı toprakları düşünün...
Bereketli, yemyeşil topraklar canlanır gözlerimizin önünde.
Ağaçlar, yemyeşil ovalar, binbir çeşit çiçeklerle bezenmiş uçsuz-bucaksız güzellikler. İşte Büyük Ailemiz de, doğanın en bereketli topraklarında kavgasını verdiği gibi, halkın da en bereketli
damarlarından beslenmekte...
İşçisi, köylüsü, memuru, gençliği... Kürdü, Türkü, Arap’ı,
Laz’ı, Gürcü’sü... Alevisi, Sünnisi, Süryanisiyle... Çok değişik
kesimlerden, farklı kültürlerle yetişmiş insanlarımız, halkın
davası ve zaferi uğruna buluşurlar Büyük Ailemiz’in bağrında.
Bülent kara gözlü, kalın kaşlı, zayıf ince, orta boylu bir
can. Feda kuşağımızın neferi olarak nisan yağmurları eşliğinde
güneşe uğurladığımız şehitlerimizden. Ailesi, Dersim'in Pertek
ilçesinden Erzincan'a, oradan da İstanbul'a gelir. Ailesi Alevi ve
Kürt’ tür. Ancak 12 Eylül sonrası ve özellikle de asimilasyon
politikaları sonucu kendini bilmeyenlerdendir. Bülent, Dersimli
olduğunu hapishanede öğrenir.
Ümraniye Hapishanesi’nde bölgeler çalışması yapıyoruz.
Bu çalışma sürecinde Anadolu halklarından çalışma başlayınca
herkes kendi kökenini araştırır oldu. Bülent de bu arada ziyaret
günü babasına çalışmaları anlatıyor. Kendi kökenini soruyor.
Babası, Dersimli olduğunu, Pertek ilçesinden göç ettiklerini anlatıyor. Sonunda beni bulup ziyaret yerine götürdü, babasıyla
sohbet ettik. Köylerini filan anlattım. Kurmaş ve Pilvenk aşiretleri
kardeş aşiretler. Muharrem Karademir de Kurmeş'an olunca
Bülent ile Muharrem arasında bir de akrabalık diyaloğu başladı.
Memleketini ve milliyetini hapishanede öğrenen Bülent,
1994 yılı sonları kavgamızın başşehri İstanbul'un Şişli bölgesinde
örgütlenmiştir. Liselidir, Liseli Dev-Genç faaliyetleri içerisindedir.
Daha o yaşında olgun, ağırbaşlı ve oldukça sakin özelliğiyle
dikkat çeker. Öğrendikçe adımlarını emin bir şekilde hep ileriye
atıyordu. Kendisi gibi birçok kişi vardı. Lakin onu, diğerlerinden
ayıran en büyük özelliği samimi ve devrimciliği gerçekten
severek, hissederek yapmasıydı.
Dökülenlere inat yoluna devam etti... Korsanlar, pankartlar,
yazılama ve faşistlere yönelik eylemlerde yer alıyor, verilen görevleri severek yapıyordu... Sadece gençlik içerisinde değildi.
Kimi zaman mahallelere de giderdi. Kısa zamanda kendini sevdirmişti; "Oğlumuz nerede kaldı?" diye sorar oldu insanlar.
Sessiz, sakin oluşu aileleri etkiliyordu...
Dönem, Gazi ayaklanmasının olduğu dönemdir. Sessiz, sakin
Bülent' in içi öfkeyle doluydu. O da koşturanların içindeydi.

Ama aynı zamanda okumakla kendini eğitip geliştirdi.
Düşman boş durmuyor, Bülent'in evini durmadan basıyordu...
Düşman her türlü ahlaksızlığı yapar, biliriz. İnsanları sindirmek,
korkutmak, yıldırmak için her yola başvurur. Bülent'i yakalayamayınca kardeşini rehin alıyorlar. "Bülent gelmeden bırakmayacağız" diyorlar. Hatta kardeşini tutuklarlar ve bir süre
hapishanede yatar. Ama Bülent yola devam eder. Fakat zorlu
günlerdir. Mahalle örgütlülükleri ardı ardına operasyonlar yemiş,
Bülent'in olduğu Kartal-Maltepe bölgesindeki yapılar dağılmış
durumdadır. Bülent uzun bir dönem ilişkisiz kalır. Daha sonra
da sınırlı olanaklar ve ilişkiler içinde bekler. Zorlu günlerdir.
Hep yeniden kaldığı yerden devam etmenin sabırsızlığı içindedir.
Devrimcilikte kararlı olan bir devrimcinin önünde iki yol
vardır: Tutsaklık ve şehitlik. Bırakıp kaçmadığı sürece bir gün
mutlaka bu iki olguyla karşılaşır. 97 yılı içinde Bülent ilişki
beklemekteyken tutsaklıkla tanışır. Mecitler’in özgürleştirdiği
özgür vatan toprağına, Ümraniye Hapishanesi’ne adımını atar.
Artık yeni bir sayfa açılır önünde Bülent' in.
Bir arkadaş, "Arkadaşlar, Şube’den iki yeni tutuklu geldi,
mutfağa aldık” deyince işimi bırakıp mutfağa doğru yol aldım.
Esmer, kalın kaşlı, orta boylu oldukça ağır konuşan biriyle,
bunun tam tersi bir doksan boylarında, oldukça yapılı, çok
konuşan biriyle karşılaşıyorum. Biri Bülent, biriyse daha sonra
hain olacak biri. Masalarına oturuyor, yemek eşliğinde kısa-kısa
sohbet ediyorum. Bülent suskun, neredeyse ağzından kelimeler
çıkmamak için var gücüyle direniyor. Az bir şey yiyip öylecene
oturuyor. Diğeri ise tam tersi konuşmayı şehvetle seven, yemeği
yedikçe çenesi açılan, açıldıkça rahatlayan bir havada.
İşte o günlere ve Bülent'e dair bir sohbet olunca, o ilk andaki
görüntüsü hiç aklımdan çıkmaz. Çünkü Bülent aynı o masada
ilk tanıştığımızda olduğu gibiydi. Sessiz, az konuşan, dinlemeyi
seven... Ama sonra gördük ki Bülent, bir de yaşam içinde örnek
disiplinli yaşamıyla, emekçiliğiyle, saygısıyla bambaşka güzellikler
taşıyor. İşte büyük ailemizin gücüydü bu. Düzenin istediği gibi
pasif, edilgen, söyleneni yapan ve kabuğunda yaşayan Bülent;
devrimimizin sıra neferi, emekçisi haline gelmiş. Kendine özgü
kişilik yapısı, devrimci değerlerle harmanlanarak saflarımızda
yer almıştır. Özellikle büyük şehirlerin, küçük burjuvazi kültürünün
en etkili yerler olduğu düşünüldüğünde ve insanlarımızın bundan
önemli derecede etkilenmesi göz önüne alındığında, Bülent
Çoban, bir örnek olarak, üzerinde tartışılarak dersler alınacak
devrimci bir kişiliktir.
Hapishane, Bülent için mücadelede yeni bir alandı. Kopukluklar
yaşamış, beklemiştir; ama mücadeleden, inancından hiçbir şey
kaybetmeden, yine dışarıda olduğu gibi içeride de bütün gücüyle
kendini örgütlülüğe sunmuştur. Çok konuşup, çok laf edenlerden
öte, az konuşup çok çalışanlardan biri olur. Onun sessizliği ve
emekçiliği bütün insanlarımız üzerinde haklı bir saygı uyandırmıştır.

Esat ATMACA:
Esat HÖC’lüydü. Gazi halkının mücadelesinin içinden biriydi. 8 Nisan
2005’te İstanbul Gazi mahallesinde
polis işbirlikçisi, mafyacı faşistler tarafından bıçaklanarak katledildi.
Esat Atmaca

Kemal Karaca

Kemal KARACA:
Kırklareliʼnin Pehlivanköy İlçesiʼnde doğdu.
Babaeski Demokratik Kültür Derneğiʼnin kurucularındandır.
Mücadelesini İstanbulʼda sürdürüyordu. 4
Nisan 1977ʼde bir sol grup tarafından İstanbulʼda
pusuda katledildi.

Yürüyüş Dergisi Gerçeğin Sesidir! Susturamazsınız!
Saldırılarınıza en güzel cevabı dergilerimizi daha çok
insana ulaştırmakla vereceğiz. Siz saldırdıkça daha çok
güçlenecek, her gün daha çok insanımıza anlatacağız
zulmünüzü, adalet isteğimizi. Kapı kapı, kişiden kişiye
gidecek, gerçekleri milyonlara ulaştıracağız.”

İkitelli Halk Cephesi (21 Mart):

İstanbul Gazi Mahallesi'nde 7 Mart’ta Yürüyüş
dergisi bürosuna yapılan baskın ile ilgili yapılan destek
açıklamalarından derlediklerimiz şu şekildedir;

Çayan Halk Cephesi:
7 Mart’ta Yürüyüş dergisi bürosuna yapılan baskın
ile ilgili 18 Mart’ta destek açıklaması yayınlayarak
kısaca şu sözlere yer verdi;
“…Yürüyüş dergisi emekçisi Necla Can ve Turgut
Onur 7 gün gözaltında tutulduktan sonra tutsak edildiler.
Yürüyüş dergisini susturmaya ne on binlerce polisinizin,
ne yüzlerce zırhlı aracınızın, helikopterlerinizin, silahlarınızın, bombalarınızın, ne de işkencelerinizin, tutuklamalarınızın, katliamlarınızın gücü yeter! Emperyalizme
ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisi, katil AKP iktidarına
boyun eğmedi, eğmeyecek!”

Alibeyköy Halk Cephesi (21 Mart):
“…Yürüyüş dergisi halkın sesidir. Yürüyüş dergisi
80 milyona gerçekleri haykıran, emekçi halkımızla
birlikte hayatı örgütleme gayesiyle söz üretendir. Gerçeğin
sesi, direnenlerin sesidir. Sizler onlarca zırhlınıza, silahınıza, helikopterlerinize bile güvenemiyorsunuz ki it
gibi titreyerek girdiniz büromuza. Korkunuzu gizlemeyi
dahi beceremiyorsunuz.
Bizlerse diyoruz ki; ideolojik netliğimiz, onurlu tarihimiz, mahallelerdeki şahanlarımız, dev yürekli gençlerimiz, elleri nasırlı emekçi halkımız, parasız, bilimsel
eğitim için mücadele eden ve okumak için 3 kuruşa
muhtaç edilen, inşaatlarda-ekmek parası için çalışırken
katledilen gençlerimiz, öğrencilerimiz, sefalete mahkum
ettiğiniz milyonlarca yoksul halkımız var yanımızda.
Silahlarınıza, üstün teknolojilerinize karşı inanç dolu,
umut dolu yüreklerimizle direniyoruz! Ve tekrar diyoruz
ki bu inancı, bu umudu yıkamazsınız.
Kaybedeceksiniz! Tüm baskılarınız, saldırılarınız,
tutuklama terörünüz boşa düşecek. Mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz. Biz halkız! Halkımız kazanacak! Yürüyüş dergimizi mahallemize, gecekondularımıza, emekçi
halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Gerçeğin sesini
halkımıza ulaştırmamıza hiçbir şekilde engel olamazsınız.
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“…Halkı, kitle katliamları da dahil devlet terörünün,
kontrgerilla yöntemlerinin her türünü devreye sokarak
susturmaya çalışan AKP, halkın ve gerçeğin sesi Yürüyüş
dergisine de saldırarak halkı topyekün suskunluğa mahkum etmek istiyor. İkitelli’de, Okmeydanı’nda, Gazi’de,
Armutlu’da, daha sayamadığımız birçok yoksul İstanbul
ve Anadolu mahallelerimizde Yürüyüş dergisini dağıtacak,
okuyacak, okutacağız!
Faşizm, halkımızı sindirerek teslim almak istiyor…
Yürüyüş dergisine yönelik bu son baskın saldırı da faşizmin halka ve devrimcilere yönelik tasfiye ve imha
saldırısının, teslimiyet dayatmasının aldığı bir biçimdir.
Ne var ki, daha baskın anında faşizmin eli kanlı katil
polisleri karşısında direnişi seçen Yürüyüş dergisi çalışanları, faşizmin amacına ulaşamadığını ve asla ulaşamayacağını bir kez daha göstermiştir. Yürüyüş dergisi
faşizmin baskıları ve saldırıları karşısında hiç susmadı
ve susmayacak…”

Mersin:
Halk Cepheliler 20 Mart'ta Kazanlı Mahallesi'nde
umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada, gündemde olan konular hakkında konuşuldu.
Faşizm tarafından terör listesine alınıp başına 300 bin
TL ödül konulan Grup Yorum üyeleri de anlatıldı. Ve
devamında ise; faşizm bizleri "terör listesi"ne alıp katliamlarını yasallaştırmaya çalışıyor. Grup Yorum 33
yıldır halkın türkülerini yapmaya ve halkın sesine ses
olmaya devam ediyor. Bakın Grup Yorum'un türkülerine;
yoksulluk, açlık, zulüm, katliamlar, kısaca Anadolu
halklarının çektikleri... Grup Yorum milyonlardır, her
yerdedir, grevlerde, yürüyüşlerde, gecekondulardadır
denildi.

Ö ğretmenimiz
Çalışmalar, eğer devrimci çalışmayı içeren tarzda ele alınmazsa,
o zaman yaratılan örgütlenmeler, bir bütün olarak demokratik
faaliyetin "vitrini" özelliğini taşır; gelişmelere "seyirci" kalır.
Oysa sorun, var olan gelişmelere seyirci kalmak değildir.
Müdahale etmek, tepki örgütlemek, tepki açığa çıkarmak,
oligarşiyi politika yaptığı zeminde önce sıkıştırmak
ve asıl hedef olarak da
o zemini ortadan kaldırmak amaç olmalıdır.
--Demokratik alanı; devrimci perspektifi kafasından çıkarmayan,
demokratik alanda bir devrim emekçisi olarak faaliyet yürüten,
çalışma tarzını devrimci ilkelere oturtan
bir anlayışla ele almak durumundayız.
Özetle, demokratik mücadele devrim için mücadeledir.
Tek başına 'kitlesellik', sendikalarda olmak, dernekler,
meslek odaları, birlikler vb. kurmak önemli değildir.
Önemli olan;
hayatın her alanını devrimci bir tarzda örgütlemek,
yaratılan kitleselliği iktidar bilinciyle donatmak,
her düzeyde devrimci mücadeleye ve örgütlenmeye
hizmet eder hale getirebilmektir.
Bu ise uzlaşmazlığı, kararlılığı,
her düzeyde ve biçimde örgütlenmeler yaratmayı,
yaşatmayı, sürekliliği, bir bütün olarak
devrimi-iktidarı rehber edinmekten geçiyor.
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