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Özgür Tutsaklar; “Üzerimize Beton Da Dökseler,
Düşlerimize Zincir De Vurulmak İstense
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!” Dedi!
TAYAD’ lılar Haykırdı: Kızlarımıza, Oğullarımıza
Tek Tip Elbise Giydirmeyeceğiz!
Onlar İçeride, Biz Dışarıda Direneceğiz!

İki yiğit önder, iki Adalı
Hüseyin Cevahir, Mahir Çayan

Onlar insan gibi insan
Onlar namus, onlar vicdan...

Tarih: 1971 - 1 Haziran
İstanbul Maltepe burası
Orhan Gazi Caddesi,
Küçükbağ sokak. 8 No'lu ev...

İstanbul Maltepe burası
Kuşatılmışlardı!
Evet,
Çoktu düşman.
Öyle olur her başlangıçta...
Silahlar eşit değildi,
olmayacak da hiçbir zaman...

Ev değil ada, ada!
Bir tarih yazıldı burada.
Hüseyin ve Mahir,
bir çift göz olup
Baktılar tarihe, gücünü
gördüler halk deryasının
Baktılar geleceğe,
kurtuluşunu gördüler
zincirlenmiş vatanın.
Yüreklerine baktılar, en saf
halini gördüler
sevginin ve yoldaşlığın.
Cevahir ile Çayan
Onlar halka güvenen birer can

Saltanatın kof gücüyle emretti
kuşatan:
"Teslim Olun"
Ve fakat,
Cüret ile yazılmıştır yepyeni
hat:
"Asla Teslim Olmayacağız!"
diye patlamıştır egemenlerin
suratında tokat.
İstanbul Maltepe burası...
Anadolu devrimi burada
başladı.

50 yıldır zalimden sıkılacak
el umanlara,
51 saat boyunca selam
gönderdiler taarruzun
coşkusuyla...
50 yıllık ürkekliğin kabuğunu
51 saatte kırdılar vuruşa
vuruşa...
Kanından canından olsa da
bir tek gülü uzatan
İhanet etmediler, kızıl
karanfillerle döşenecek yola...
23 kurşun, 23 yerinden akıttı
kanını Cevahir'in...
23 kurşun, 23 bin kez bağlılık
yeminidir yaralı yüreğinde
Mahir'in...
ve sonra Mahir yüreklilerin...
Elde silah, sol yanında
Cevahir, Mahir'ce
dövüşenlerin!
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Cunta yıllarının en karanlık döneminde onlar hep evlatlarının yanında yer aldı.
İlk başta evlatlarıydı, sonra yoldaş
oldular.
Önce sadece onların sesini duyurmak istediler, sonra mücadelelerin
haklılığını anladılar, sonra mücadelenin bir parçası oldular.
TAYAD; cüretin, devamlılığın ve
kararlılığın bir diğer adıdır.
AKP faşizmi, hapishanelerde Tek
Tip Elbise (TTE) saldırısına hazırlanıyor. Birçok kesim, TTE’ye karşı
olduklarını açıkladılar. Fakat saldırıya
şu an direnen ve yarın da direnecek
olan tek bir güç var: Özgür Tutsaklar
ve onların yakınları, TAYAD’LILAR.
TAYAD’lı Aileler 14 Mart’ta Galatasaray Lisesi’nden Silivri Hapishanesi’ne bir yürüyüş başlatmak istediler.
6 anne ve babaydılar. Üstünde
“Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz-TAYAD’lı Aileler” yazan pankartlarıyla ve cüretleriyle meydanın ortasında durdular.
6 tutsak yakınının karşısında TOMA’lar, panzerler, akrepler ve kendi
sayılarının çok üstünde çevik kuvvet
polisleri vardı.
Korkuları öylesine büyüktü ki,
daha ilk adımlarından sonra durdurdular TAYAD’lı Aileler’i ve tehdit
etmeye başladılar;

“Sizi uyarıyoruz, yürüyemezsiniz,
yürürseniz gözaltına alırız”.
Ancak meşruluğunun ve haklılığının bilinciyle Naime Ana geri adım
atmadı: “Hayır biz yürüyeceğiz. BİZ
DE SİZİ UYARIYORUZ. Bizim evlatlarımız içeride, biz anneyiz. Şurada iki tane anneyi gözaltına alıp,
bir şey değiştirecek misiniz?”
Bir başka anne polislere meydan
okumaya devam ediyor: “Biz bu yürüyüşün meşruluğuna inanarak geldik...”
Ancak devamını getiremiyor,
AKP’nin katil polisleri azgınca saldırarak, Naime Emlik, Fatma Yayla,
Nurdan Ayna ve Mulla Zincir’i gözaltına alıyorlar.
Daha polis aracında ve karakolda
öylesine işkence yapıyorlar ki, Mulla
Zincir’in beli iki yerden kırılıyor.
TAYAD’lılara yönelik baskılar, 23
Mart’ta katledilen oğlunun cenazesini
almak için 70 gün direnen Kemal Gün
ve şehit yakını TAYAD’lı Feridun Osmanağoğlu’nun evlerinin basılıp gözaltına alınmalarıyla devam etti.

Faşizmin TAYAD Korkusu
Faşist AKP iktidarının altı, yaşlı
ana-babadan böylesi korkuları nedendir? Tek Tip Elbiseye karşı yürüyüşe dahi neden tahammül edemiyorlar?
TAYAD’lıların Silivri yürüyüşüne

yüzlerce kişi değil, altı kişi katılmıştır.
Kitleselliği belki düşüktür; ancak
politik muhtevası çok yüksektir.
TAYAD’dan korkuyorlar; çünkü
geçmişte olduğu gibi, bugün de yalnızca Özgür Tutsaklar ve onların yakınları TAYAD’lılar, devletin faşist
politikalarını boşa çıkarabilir.
Çok korkuyorlar; çünkü sadece
devrimci tutsaklar ve onların yakınları
köklü bir direnme tarihine sahip ve
onlarca yeni geleneğin yaratıcısı olmuştur.
Hapishaneler ve tutsaklar bir ülkenin aynası gibidir. Oligarşi halkı
teslim alma politikalarına önce hapishanelerden başlar. Devrimci tutsaklar teslim alınmalı ki, halk teslim
alınabilsin.
Bunun nedenini 2000 yılının Başbakanı Ecevit’in 19 Aralık 2000 hapishaneler katliamından ÖNCE ve
SONRA söylediği sözlerde bulabiliriz.
Katliamdan önce Ecevit şöyle demişti:
“IMF politikalarını hayata geçirebilmek için, hapishane sorununu
çözmek şart”.
Ve katliamdan sonra aynı Ecevit,
şöyle diyordu:
“Artık devlet ile baş edilemeyeceğini anlamış olmalılar.”
Bütün politikalar, uygulamalar,
işkenceler, baskılar, gözaltılar, hak
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gaspları, özünde emperyalizmin politikalarını hayata geçirmek içindir.
Bütün mesele emperyalist efendilerinin ve işbirlikçilerin çıkarlarını korumaktır.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
sömürüsü, yağma ve talanı önünde,
devrimciler çok ciddi engel teşkil
ediyor. Bütün politikaları bu engeli
yok etmek içindir.
12 Eylül 1980 cuntası, devrimci
mücadeleyi bastırmak istedi. Bunun
için yüz binlerce ilerici, devrimci,
demokratı tutukladı, işkencelerden
geçirdi, idam sehpaları kurdu.
12 Eylül faşist cuntası,
dışarıda her türlü terörü uygularken, halkı nihai olarak
teslim almak için, tutsakları
teslim alma politikalarını gündeme getirdi. Cunta kendisine
asıl olarak 3 hapishaneyi hedef seçti. Hedefte, Diyarbakır
Hapishanesi’ndeki PKK’li
tutsaklar, Mamak Hapishanesi’ndeki Devrimci Yol tutsakları ve Metris Hapishanesi’ndeki Devrimci Sol tutsakları vardı.
PKK ve Devrimci Yol davası tutsakları, faşizmin dayatmalarını,
yaptırımlarını kabul ederek, örgütlü
bir direniş ortaya koymayarak teslim
oldular; devletin istediği hizaya geldiler.
Hapishanelerde zulüm sürerken,
dışarıda da demokratik kitle örgütleri
kapatılmış, örgütler dağıtılmıştı. Öncülük iddiasındaki birçok siyasi hareket ya teslim olmuş ya da yurtdışına
kaçıp mültecileşmişlerdi. Toplumsal
muhalefet açısından tam bir sessizlik
hakimdi.
İşte bu ortamda dışarıda bir ses
vardı. Onlar TAYAD’lılardı.
TAYAD’lılar, solun büyük ölçüde
teslim olduğu bir Türkiye’de dışarıda
ve hapishanelerde direniş çizgisinin
tek sahibi olan Devrimci Solcular’ın
anaları, babaları, eşleri, nişanlıları,
yakınları idiler.
İlk başta tek kaygıları evlatlarının
sesini duyurmak oldu. Sonra hapishane ve faşizm gerçeğini kendi de-

neyimlerinden öğrendikçe, evlatlarının yoldaşları oldular, onların düşüncelerini benimsediler.
Devrimci Sol tutsakları hapishanelerde direnirken, Devrimci Sol tutsaklarının aileleri de, adım adım direnişin dışarıdaki gücü haline geliyorlardı. Cunta, hapishanelerde teslim
alma politikaları doğrultusunda Tek
Tip Elbise’yi gündeme getirerek işkenceleri tırmandırdı. Siyasi hareketlerin birçoğu bu baskılar karşısında
teslimiyetin teorisini yaparken, Devrimci Sol davası tutsakları, 1984 yılında TİKB davası tutsakları ile Ölüm
Orucu direnişini başlattılar.

Tutsaklar, zulmün karanlığını ölüm
oruçlarıyla yararken, TAYAD’lılar
da aynı misyonu dışarıda üstlendiler.
Taksim Meydanı’na çıkarak anıta siyah çelenk bıraktılar. Çelenkte “Cezaevleri Düzeltilsin – Ölüm Orucuna
Son” yazıyordu.
Cunta sonrası meydanlardaki ilk
eylemdi bu. 10 kişiydiler; örgütlerin,
sendikaların sindiği bir ortamda,
onlar cüretleriyle meydanlara çıktılar.
Cüretlerinin kaynağı, sahiplenmedeki
kararlılıklarıydı.
Bugün de TAYAD’lılar yine kimsenin yapmaya cesaret edemediğini,
bırakın yapmayı, aklından bile geçiremediğini yapıyorlar. Siyasi hareketlerin, sendikaların “OHAL koşullarında bir şey yapılamaz” diyerek
teslimiyetin teorisini yaptıkları koşullarda; TAYAD’lılar, meydanlarda
pankartlar açıyor, dövizlerle oturma
eylemleri yapıyor, hapishane önle-

rinde tutsaklara sahip çıkıyorlar. Ve
İstanbul’dan Silivri’ye yürüme kararı
alıyorlar.
DİSK’ten KESK’e, TMMOB’dan
TTB’ye, yüz binlerce üyesi olan sendikalar, odalar, üyelerinin hakları
için sokağa adım bile atamazlarken,
TAYAD’lılar, uzun bir yürüyüşe cüret
ediyorlar. Demek ki, halkın mücadelesi, “üye sayıları” ile belirlenmiyor.
Burada önemli olan “kalabalık” olmak
değil; yapılması gerekeni yapabilmektir!
Bunu yapabilecek cüret, kararlılık
ve iradeye sahip olmaktır!
TAYAD’ın tarihi de böyle yazılmıştır.
AKP, OHAL koşullarıyla,
KHK’larla, kayyumlarla karşısında engel olan tüm muhalif
güçleri susturmaya çalıştı. Faşizm, HDP’nin onlarca milletvekilini tutukladı. Belediyelerine kayyum atayarak, zorla ele geçirdi. Ancak HDP,
bunlar karşısında en ufak bir
direniş gösteremedi. Tam aksine düzen içi beklentilerinden
vazgeçmeyerek, zorla ele geçirilen belediyelerde, AKP’nin
yönetimi altında çalışmaya devam etti. Parlamentodaki her türlü aşağılamaya boyun eğdi. Daha birkaç gün
önce gazete ve matbaalarına kayyum
ile el konuldu. Yine ısrarlı, tutarlı bir
direnme gösteremeyeceklerdir.
AKP faşizmi, sonuç aldığı bu saldırı politikalarından da cesaret alarak,
kendi açısından teslim alma politikalarının önündeki esas engel olan
devrimci hareketi ve özgür tutsakları teslim almaya çalışıyor.
TAYAD’lılar, Türkiye’nin cunta
yıllarını bile geride bırakan bu baskı
koşullarında, devletin faşist politikalarına karşı militan direniş gösterebilen, politika geliştirebilen güçlerden biridir.
Bunun nedeni çok açık; TAYAD’lıların Kemal Gün ve Feridun
Osmanağaoğlu’nun gözaltına alınması
üzerine yaptıkları açıklamada belirttikleri gibi: “Her koşulda direnmeye
devam ediyoruz. Dünyadaki hiçbir
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güç AKP faşizmine karşı direnmemizi ve yenmemizi engelleyemez.
Bizim gücümüz haklılığımızdan ve
halk olmamızdan geliyor!”

Hapishanelerdeki Saldırı
Politikaları
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Faşizm, Türkiye hapishanelerinde
devrimci tutsakları, DHKP-C davası
tutsaklarını bir türlü teslim alamadı,
alamıyor. Hem içeride, hem dışarıda
hiç durmayan, aralıksız süren bir direniş var.
Faşizm tutsakları teslim almak için,
farklı farklı saldırı politikalarını hayata
geçirmeye çalışıyor. Devlet devrimci
tutsaklara karşı saldırı politikalarından
hiçbir zaman vazgeçmiyor.
Baskı politikaları bazı dönemler
azalıyor, bazı dönemler ise daha da
artıyor; fakat teslim alma politikalarının özü değişmiyor.
Faşizm yaklaşık 1,5 senedir saldırılarını yine arttırdı. Yani 1,5 senedir
devrimci tutsaklar zaten sürekli bir
direniş içinde.
Açlık grevleri, kapı dövme, faks
gönderme, sayım vermeme gibi, her
türlü eylem biçimiyle direniyorlar.
Saldırılar yeni olmadığı gibi, özgür
tutsakların direniş tarihi de yeni değildir. Tek Tip Elbise saldırısı yeni
değildir. Yukarıda değindiğimiz gibi,
bu saldırılar, 12 Eylül 1980 cuntasıyla
başlamıştır. 1984’de püskürtülen Tek
Tip Elbise ve hücre saldırıları,
1991’de, 1996’da, 2000’de çeşitli
biçimlerde tekrarlandı.
Saldırılar, her dönemde büyük
bedeller ödenerek püskürtüldü.
İçeride tutsaklar, dışarıda TAYAD’lılar büyük bedeller ödediler.

Sürgün Sevkler, Hasta
Tutsaklar, Fiziki
İşkenceler… AKP’nin
Hapishaneleri, 12 Eylül’ün
Hapishanelerinden
Farksızdır
Faşizmin bugün tutsakları teslim
almak ve ailelerini yıldırmak için
uygulamaya koyduğu politikalardan
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biri, sürgün sevklerdir. Sevk
öncesi tutsağa bilgi verilmiyor. Ani baskınlarla tutsaklar hücrelerinden alınıp
sevk araçlarının daracık hücrelerine atılıyorlar. Tutsaklar
götürüldükleri hapishanelerde çırılçıplak soyularak,
onursuz aramaya maruz bırakılıyorlar. Amaçları tutsakların örgütlülüğünü
dağıtmak, her an sevk edilebilirim,
tekrar tekrar işkence görebilirim
ruh haline sokarak sindirmektir. Tutsakların kolektif yaşamlarını dağıtmaktır.
Sürgün sevkler özellikle İspanyol
faşizmi tarafından Bask’lı ETA davası
tutsaklarına ve İspanyol Grapo tutsaklarına karşı yoğun bir biçimde
uygulanmıştır.
AKP’nin bir başka teslim alma
politikası, tutsakların mahkeme ve
savunma haklarını gasp etmektir.
Hakimler, özgür tutsakları bilerek
duruşmalara çıkarmıyorlar. Tutsaklar,
mahkemeye getirilmeden hapishaneden “SEGBİS” adı verilen yöntemle elektronik ortamda ifade vermeye zorlanıyorlar.
Grup Yorum üyesi Dilan Ekin,
19 Mart günü Çağlayan Adliyesi’ne
getirilmesine rağmen, duruşma salonuna çıkartılmadı. Böylece hem
savunma hakkı, hem de böyle bir
oyun ile tahliyesi engellendi.
Hapishanelerde şu anda “hapishanede kalamaz” raporu almış; fakat
tahliye edilmeyen 950’nin üzerinde
hasta tutsak var. Faşizm onları tahliye etmiyor, tedavi hakkını gasp
ediyor.
Örneğin tutuklu Grup Yorum üyeleri Dilan Poyraz ve Dilan Ekin’in
tedavi hakları engelleniyor.
Dilan Ekin, felç olma tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Mengele artığı doktorlar, “Beterin beteri var, günde beş
vakit namaz kılarsan geçer” diyerek,
faşizmin hizmetinde zulmün uygulayıcısı oluyorlar.
TAYAD’lı Aileler tedavi hakkı
engellenen hasta tutsaklar için geçmişte mücadele ettiği gibi, bugün

de edecek.
Hasta tutsakların tahliyesi için
TAYAD’lılar on yıllardır mücadele
ediyorlar. Hasta tutsakları ısrarlı, istikrarlı biçimde sahiplenen tek güç
TAYAD’lılar. Kanser hastası özgür
tutsak Güler Zere’nin tahliyesi için
2009’da gerçekleştirilen kampanya,
bu sahiplenmenin dünya çapındaki
bir örneği olarak tarihe geçmiştir.
Güler Zere’nin kanseri daha birinci
evredeyken, tedavisini engelleyerek,
son ve ölümcül evreye getirtti.
Sonra da artık hapishanede tedavi
edilemez noktaya geldiğinde, ölmesi
için bile dışarıya bırakmak istemedi.
O noktada artık Güler Zere için
KANSER birinci sorun olmaktan
çıktı, bu hastalıkla TECRİT ALTINDA mücadele etmeye mahkum edilmesi oldu. Ancak kararlı bir mücadeleyle, tüm demokratik güçler halkla
birleşerek, Güler Zere’nin tahliyesi
başarıldı.
Güler Zere’yi faşizmin elinden
çekip almamızı sağlayan üç önemli
neden vardır;
Birincisi, haklılık ve meşruluk çizgimizdir. İkincisi, demokratik mücadeledeki ısrarımız ve kararlılığımızdır.
Üçüncüsü, birleştiriciliğimizdir.

TAYAD, Yeni Direniş
Geleneklerinin
Yaratıcısıdır
Dünyanın birçok ülkesinde, TAYAD gibi tutsak yakınları örgütlenmeleri ortaya çıkmıştır. İspanya’da,
İrlanda’da, Arjantin’de olduğu gibi,
bu örgütlenmeler, tutsakları sahiplenme doğrultusunda on yıllara yayılan mücadeleler vermişlerdir.
Ancak bunların mücadeleleri, tüm
fedakarlıklarına, bizzat kendileri de

10 NİSAN’DA SİLİVRİ’YE YÜRÜYORUZ!

onlarca şehit vermesine rağmen kalıcı
olamadılar. Bunun nedeni, bağlı oldukları veya etkisi altında oldukları
siyasi çizgilerin uzlaşmaya açık niteliğidir. Bu çizgiler sonucunda bu
tutsak örgütlenmeleri zaman içinde
etkisizleştiler.
TAYAD ise, fiilen mücadeleye
başladığı 1983’ten bu yana, devamlılığını ve kalıcılığını sağlayabilmiştir.
Çünkü TAYAD’lılar, belli bir dünya görüşünü savunuyor, faşizme ve
emperyalizme karşı mücadelede evlatlarının haklılığına ve meşruluğuna
inanıyorlar.
Türkiye’de mücadele sürdüğü
için, özgür tutsaklar var; özgür tutsaklar olduğu için TAYAD’lılar var
ve var olmaya devam edecekler.
TAYAD’ın örgütlenme çalışmaları 1983’te başladı. 3 Şubat
1986’da TAYAD resmi olarak kuruldu.
TAYAD’lılar o günden bu yana,
biliyorlar ki, bedel ödemeden hiçbir
hak elde edilemez.
32 yıldır bu mücadele içinde dünyada eşi benzeri görülmemiş İLKLERİ yaratmışlardır.
2000-2007 yılı arası süren Büyük
Direniş’te, canlarını ortaya koyarak,
bizzat kendileri ölüm orucuna yatarak,
dünya tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdiler.
Hapishanedeki tutsaklarla birlikte,
dışarıda da tutsak yakınları ölüm
orucuna başladılar. Dünyada ilk kez
bir ölüm orucunda, tutsaklarla aynı
zamanda tutsak yakınları da dışarıda
ölüm orucuna yattılar.
Faşizmin ölüm orucu direnişini
kırmak için 19 Aralık Katliamı’nı gerçekleştirmesinin ardından, Küçükarmutlu, Ölüm Orucu’nun dışarıdaki
mevzisi haline geldi.
Küçükarmutlu, sansürün en koyu
olduğu direnişin ilk yılında, şehitleriyle direnişin dünyaya açılan kapısı
oldu.
Burada Cepheli tutsaklarla birlikte,
TAYAD’lılar direniş mevzisinin asıl
savaşçıları oldular.
TAYAD’lı Şenay Hanoğlu’nun

evi, direniş evine çevrildi.
TAYAD’lı Ailelerden Cananlar,
Şenaylar, Gülsümanlar, Zehralar,
Hülyalar Küçükarmutlu’daki direniş
evlerinde şehit düştü.
TAYAD’lıların dışarıda sürdürdükleri Ölüm Orucu direnişinde verdikleri şehitlerin isimleri:
Gülsüman Dönmez, Canan Kulaksız, Şenay Hanoğlu, Erdoğan
Güler, Zehra Kulaksız, Hülya Şimşek, Abdülbari Yusufoğlu, Özlem
Durakcan, Arzu Güler, Sultan Yıldız.

Elin Altında Bir Tarih
TAYAD’lıların Ankara’da hayata
geçirdikleri 1230 günlük direniş, TAYAD’ın tarihinin nasıl büyük bir kararlılıkla örüldüğünün anıtı gibidir.
Abdi İpekçi Parkı Direnişi olarak
adlandırılan bu direniş, aslında 10
günlük bir oturma eylemi olarak başladı. TAYAD’lılar, 10 gün boyunca
parkta oturup ölüm oruçlarındaki
oğullarının, kızlarının seslerini duyuracaklardı. Sansürü buradan kırmak
istiyorlardı. Fakat faşizm 16 Eylül
2003’te başlayan bu eyleme saldırdı.
Polisin oturma eylemine saldırması
sonucu bu oturma eylemi bir irade
savaşına dönüştü. Ve elbette bu savaşın galibi TAYAD’lılar olacaktı.
Dünya tarihine bir ilk daha ekledi
TAYAD’lılar. 10 günlüğüne başladıkları eylemi, tam 1230 gün sürdürdüler. Hem de gece gündüz demeden, her gün 24 saat ve polisin
her türlü terörüne, sivil faşist kışkırtmalarına, Ankara’nın zorlu doğa
koşullarına yaz-kış, sıcağa ve soğuğa
karşı direndiler. Ve bu direniş boyunca
17 TAYAD’lı tutuklanmasına rağmen,
tam 1230 gün, direniş zaferle sonuçlanana kadar sürdü. Tecrite karşı
savaşmaktan asla vazgeçmediler.
Sabrın, inancın, kararlılığının, sahiplenmenin destanı yazıldı Abdi
İpekçi Parkı’nda.

açılmış bir Vefa Evi vardır. Vefa evi;
TAYAD’lıların, şehit ve tutsak aileleri
başta olmak üzere mücadele içinde
bakıma muhtaç hale gelen insanlarımızı
sahiplendiği yerdir.
Yıllardır bizim için her türlü fedakarlığı gösteren, ağır bedeller ödeyen, gözaltına alınan, işkencelerden
geçirilen, maddi, manevi hiçbir desteği esirgemeyen analarımız, babalarımız; artık yaşlandıklarında, onlara
bakma sırası bizdeydi. Düzende yaşlılar “huzur evlerine” konulurlar, başlarından savulurlar. Biz ise annelerimizi, babalarımızı baş tacı ederiz.
“Sevgi Erdoğan Vefa Evi” işte
bu anlayışla açıldı. Şu anda TAYAD’ın yarattığı bu ev de, dünyada
benzeri olmayan bir vefa evidir.

Nuriye-Semih Direnişinde,
Direnenlerin Yanında Yine
TAYAD’lılar Vardı
TAYAD’lıların direniş geleneklerine eklenen en son halka, NuriyeSemih Direnişine verdikleri destektir.
İki TAYAD’lı, Mehmet Güvel ve Feridun Osmanağaoğlu, Nuriye ve Semih’in yanında açlığa yattılar.
Direnişi destekleyen binler, on
binler vardı elbette. Ama onların desteği çok daha özel bir destekti. İki
TAYAD’lı açlığa yatarken, Nuriye
ve Semih’le SONUNA KADAR gideceklerini, onlar ölürse, kendilerinin
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Sevgi Erdoğan Vefa Evi
Sevgi Erdoğan, 2000-2007 ölüm
orucunda şehit düşmüş bir devrimcidir.
Bugün Küçükarmutlu’da onun adına
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de onlarla birlikte öleceklerini açıkladılar.
Bu kuşku yok ki, desteğin çok
ötesinde bir sahiplenmedir ve bu da
gücünü, kaynağını, TAYAD’IN 32
yıllık tarihinden almıştır
İki TAYAD’lı, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın açlık grevine
ortak oldular. İki TAYAD’lı, biri 209,
diğeri 166 gün açlığa yatarak, “Onlar
ölürse, ben de öleyim” diyerek, sahiplenmenin, fedakarlığın ve dayanışmanın en üst örneğini sergilediler.

Faşizmin Hapishanelerdeki
İşkencelerinin Ve TTE
Dayatmasının Karşısında
Yine TAYAD’lılar Var
Oligarşi, Halk Cepheliler’e karşı
uyguladığı tutuklama terörüne rağmen
Cepheliler’i susturamıyor. Hapishanelerde devrimci tutsaklara uyguladığı
tüm baskı ve teröre rağmen sonuç
alamıyor.
Bu sefer daha fazla keyfilikler
devreye sokuluyor. İnfazlar yakılıyor,
kitaplar, dergiler yasaklanıyor.
Onca bedel ödenerek kazanılan
sohbet hakkı uygulatılmıyor.
Yıllara varan iletişim cezaları
kesiliyor. Bir özgür tutsağa, tam 272
yıl, bir başkasına, 45 yıl iletişim (telefon) cezası verilmiştir. Saçları yolunan, kolları kırılan tutsakların haberleri geliyor her gün. Her gün bir
başka işkence operasyonu yaşanıyor.
Ancak oligarşi bir türlü istediği
sonucu elde edemiyor. Tıpkı 19 Aralık
2000 tarihinde eşi benzeri görülmemiş
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bir vahşetle açtığı F Tipi Hapishanelerinden alamadığı gibi.
Faşizm ne hapishanelerdeki örgütsel, kolektif yaşamı engelleyebiliyor; ne de devrimcileri mücadeleden
vazgeçirebiliyor. Devrimci tutsaklar
tahliye olur olmaz, mücadeleye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Buna
karşı AKP faşizminin son çıkarttığı
politika, tahliye ettiklerini derhal,
daha hapishane kapısında tekrar tutuklatıyor.
Bütün bu zulüm politikalarından
sonuç alamayan AKP, şimdi yeniden
Tek Tip Elbise uygulamasına geçmek
istiyor.
Ama başaramayacak.
Çünkü karşısında büyük bir kararlılık var.
Cepheli Özgür tutsakların ve TAYAD’lıların kararlılığı.
TAYAD’lılar son saldırıların ardından şu açıklamayı yaptılar:
“Üzerimize beton da dökseler,
düşlerimize zincir de vurulmak istense, biz tek tip elbiseyi giydirmeyeceğiz evlatlarımıza. Her zaman evlatlarımızın direnişinin yanında olacağız.”
Bütün mesele işte budur. Bunu
söyleyebilmektir.
TAYAD’lılar, 1984’te karanlığın
ortasında Taksim Meydanı’na çıktıklarında bunu söylediler. 32 yıldır
bu anlayışla, nerede bir zulüm varsa,
TAYAD’lılar oradadır.
AKP ülkeyi yönetemiyor, OHAL
adı altında kurduğu baskı sistemi
bile kar etmiyor. Halk memnun değil,

ülke derin bir siyasi ve ekonomik
krizin içinde. AKP çok güçlü görünse
bile, halkın her an patlamaya hazır
olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunun
için AKP çareyi faşist terörü artırmakta ve yaymakta buluyor.
Devrimci tutsaklar, Cunta yıllarında 4 şehit vererek, teslim alma ve
bunun bir aracı olan TTE politikalarının önüne barikat oldular. Bugün
de hiç kuşku yok ki, tüm bedeller
göze alınarak direnilecektir.
Çünkü, TEK TİP ELBİSE basit
bir giyim sorunu değildir. Tek Tip
Elbise ideolojik bir saldırıdır.
AKP faşizmi tutsakları teslim almak, devrimciliği bıraktırmak, örgütlü
yaşantıyı dağıtmak ve teslim olmuş
tutsaklar aracılığıyla da halkı teslim
almak istemektedir.
Devrimci tutsaklar ve TAYAD’lı
Aileler tarihsel tecrübelerinden ve sahip
oldukları sınıf bilincinden dolayı, faşizm
konusunda boş beklentiler içinde değillerdir. Saldırıları püskürtmenin tek
ve tek yolu direnmektir.
Özgür tutsaklar da, yakınları
da buna hazırdır.
TAYAD’lı Aileler dün olduğu gibi
bugün de ne gerekiyorsa yapacaklardır.
Belki gözaltılar yaşayacaklar, belki
işkenceler ve tutuklamalar. Faşizm
zalimdir ve hiçbir değer yargısı yoktur. Yaşlı demeden, ana-baba demeden
her türlü baskı politikasını uygular.
Ancak bu kesin olduğu gibi, direniş
de kesindir.
TAYAD TÜRKÜSÜ
Kuraktı toprak gökyüzü karanlık
Bizler suskun birer ana babaydık
Eylül zindanlarındaki çağrıyla
Uyandık korkulu düşten uyandık
Direniş boy attıkça zindanlarda
Dayandık zulüm kapısına dayandık
Ses verdik evlatların haykırışına
Yıktık korku kalelerini yıktık
Tutsaklık zinciri kırılıncaya dek
Omuz omuzayız yürek yüreğe
Onurumuz karanfillerimizle
Yürüyoruz meydanları inleterek
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- Bir devrimci yapabileceğine inanmalıdır. Bu yapmaktan daha önemlidir.
Her zaman kendisine ve örgütüne inanarak yaptığı işlerden kesinlikle sonuç
alacaktır.
- Bir devrimci, örgütünün ideolojisinden uzaklaştığında çürür ve örgütüne
zarar verir.
Kendini ve örgütünü koruyabilmek
için güçlendirmelidir. Devrimi Güçlendirmeyen Her Şey Düşmanı Güçlendirir.
- Bir devrimci, düşman ne diyorsa
tersini düşünmelidir. Ve elbette düşmana,
uzlaşmaz bir kin duymalı, iç ve dış
düşmana karşı savaşı büyütmeli ve kazanmalıdır.
- Bir devrimci, kendine güveniyorsa
ideolojisine güveniyor demektir. Kendine
güvenen devrimci, halkına güveniyordur.
Halk, devrimcinin damarındaki kanıdır.
Kendine güven, örgütüne güven, yoldaşına güven!
- Bir devrimci, örgütüne güvenmelidir.
Güven; yanlış düşünüyorsam örgütüm
düzeltir, doğru düşünüyorsam örgütüm
zenginleştirir diyebilmektir. Örgütü elinden tutan olarak görmelidir.
- Bir devrimci, sadece başarılı değil
değerli olmaya çalışmalıdır. Değerli olmak başarılı olmaktır.
- Bir devrimci olaylara duygusal
bakarsa asla hedefine ulaşamaz. Savaşta
duygusallığa yer yoktur. Duygulu Olmakla Duygusal Davranmak Arasında
Fark Vardır. Devrimciler dünyanın en
duygusal insanlarıdır...
- Bir devrimci her şeyden önce
geçici bir başarısızlığın mücadelenin
sonu olmadığını aklından çıkarmamalıdır. Yenilgilerden zaferler çıkarmayı,
hataların en büyük öğretmenimiz olduğunu unutmamalıdır.
- Bir devrimci için ölüm-yok oluş
diye bir şey yoktur. Halk için savaşırsa
kendisi gittikten sonra bayrağı devralacak
bir başkasının her zaman bulunacağını
bilmelidir. Devrimciler ölümsüzdür;
çünkü kavga kesintisizdir ve zaferden

DEVRİMCİ İNANÇ,
HALKIN ZAFERİNİN
KESİNLİĞİNE OLAN İNANÇTIR

şehitleri, yaptıklarıyla halkların hafızasında ölümsüzleştirecek yoldaşları olacaktır.
- Bir devrimci, mücadeleye popülist
kaygılarla değil, yoldaşlara, halkına,
devrime olan güvenle girmeli ve kavgayı
bir sıra neferi mütevaziliğiyle sürdürmelidir.
- Bir devrimci inanç taşıyıcısıdır.
Onu, gittiği yerlere ayakları götürür
ama inancı yürütür. Yani devrimciyi
inancı taşır...
- Bir devrimci devrimci düşünceye
ve devrime olan inancına gönülden
bağlanmalıdır. Ancak bu şekilde her
türlü zorluğu göze alabilir ve kendini
devrime adayabilir...
- Bir devrimci, sadece devrime olan
inancı ile düşmanla karşılaştığında hiçbir
taviz vermeden direnebilir. Sorunlar
karşısında çözümler üretebilir ve hedefine ulaşabilir.
- Bir devrimci; kitle çalışmasında,
halkı örgütlemedeki yaratıcılıkta, fedakarlıkta, emekçilikte, cürette, kendini
ve yoldaşlarını eğitmede, düşmana vurmak için yol, yöntem bulmada... Kısaca,
devrim inancı, sıra neferliğinde en yüksek düzeyine ulaşabilir.
- Büyük Direnişimiz’e başlarken
Ahmet İbililer’in ifade ettiği şu sözler,
devrim inancının 21. yüzyılın hemen
başında dile gelmiş halidir: “...Bir kefen
giymek gerekirse eğer, bu asla düşmanın bize biçtiği kefenler olmayacaktır. Devrim eğer canlarımıza ihtiyaç
duyuyorsa, kızıl bantlarla, kızıl bayraklarla süslenecek kefenleri giymekte
tereddütümüz olmayacaktır.”
- Bir devrimci; ancak devrim inancı
taşıyorsa, devrim için sorumluluk yüklenme cüretine sahip olarak bir adım
öne çıkıp devrim için gereken her şeyi
yapabilir. Devrim inancı; kendisini sorumluluk bilinci, devrimci coşku, moral
ve halk düşmanlarına yönelik hınç, yani
hesap sorma arzusu olarak gösterir.
- Bir devrimci, devrime olan inancını
sadece halkın içinde ve ideolojimize,
şehitlerimize, yarattığımız ve yarataca-

ğımız değerlere bağlılıkla yenileyebilir...
- Bir devrimci inancını diri tutup
büyütmelidir; ancak o zaman sağa-sola
yalpalamaz.
Her başarıda kestirmeden zafer hayallerine kapılmaz, her başarısızlıkta
moralsizleşmez...
- Bir devrimci, örgütünün ideolojisine
ve devrime olan inancını büyüttükçe
düşmanın uyguladığı hiçbir politika;
OHAL, tutuklamalar, baskılar, kurumlarımızın mühürlenmesi, moralini bozamaz, silahlı mücadeleyi büyütmekten
vazgeçiremez...
- Dayı’nın “inanç” ile ilgili yaptığı
tanım şudur; “İnanç, bilgi ve gerçeğin
birleştiği bir duygu yoğunluğudur.”
Tam da bu nedenle, devrim inancı,
bilimsel bir olgudur. Çünkü, bilgi ve
gerçeğin birleşiminden oluşur. Böyle
olduğu içindir ki, emperyalizm ve işbirlikçilerinin fiziki ve ideolojik saldırıları
devrimi, devrim inancını ve devrimci
inancın vücuda gelmiş hali olan devrimciliği yok edememiştir. Edemezler
de. ‘Bize Ölüm Yok’ deyişimiz işte bu
nedenle somut bir gerçekliktir.
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Yüksel Direnişçileri Ve İhraç
Kamu Emekçileri Kahvaltıda Buluştu
Direnişin 500. Günü kapsamında Yüksel
direnişçilerinin çağrısıyla 1 Nisan’da kahvaltı
yapıldı. Kahvaltıda ihraçlar, Yüksel Direnişi
konuşuldu, türküler söylenip şiirler okundu.
İkincisi 15 Nisan’da gerçekleştirilecek programda ihraç akademisyen Süreyya Karacabey “Ezilenlerin Tiyatrosu” üzerine bir
sunum yapacak. Yüksel Direnişçileri tüm
emekçileri, iki haftada bir tekrarlanacak
olan ve sunumların yapılacağı kahvaltılara
davet ediyor.
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KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET,
EMPERYALİSTLERİN HİMAYESİNİ KAZANMAK İÇİN ÇIRPINIYOR!
İTTİFAKLARINIZI; ABD'DE, FRANSA'DA, RUSYA'DA DEĞİL
HALKLARIN BAĞRINDA ARAYIN!
DEVRİMCİLERDE ARAYIN!
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Kürt, Türk ve Arap Halkları'nın
Tarihsel Tavrıdır:
Emperyalizmin Himayesi ve
Emperyalizme İşbirlikçilik KABUL
EDİLEMEZ!
PKK TARİHTEN ÖĞRENMELİDİR;
EMPERYALİSTLERİN DOSTLUĞU YOKTUR, VEFASI YOKTUR; HİÇBİR SÖZLERİNDE
DURMAZLAR!
BUGÜN OLMAZSA YARIN,
PKK'Yİ VE KÜRT HALKINI SATACAKLARDIR.
KÜRT HALKI BU İŞBİRLİKÇİLİĞİN FATURASINI YİNE KANININ OLUK OLUK DÖKÜLMESİYLE ÖDEYECEKTİR.
PKK'YE VE BU POLİTİKA
DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEN TÜM GÜÇLERE ÇAĞRIMIZDIR:
İTTİFAKLARINIZI, ABD'DE, FRANSA'DA, RUSYA'DA ARAMAYIN!
HALKLARIN BAĞRINDA ARAYIN!
DEVRİMCİLERDE ARAYIN!
KÜRT, ARAP VE TÜRK HALKININ KURTULUŞU, EMPERYALİZMİN HİMAYESİNE GİRMEKTE DEĞİL;
EMPERYALİZME KARŞI HALKLARIN BİRLEŞMESİ, ORTAK MÜCADELE, ORTAK İKTİDAR
HEDEFİYLE SAVAŞMASINDADIR!
Elysee Sarayı'nın önünde 7 kişilik bir heyet... Arkalarında Avrupa Birliği'nin ve Fransa'nın bayrakları görünüyor.
Fotoğrafı analiz edelim:
1- Heyet kim? Heyet, Kuzey Suriye'deki PKK-YPG
tarafından oluşturulmuştur. Heyette TEV-DEM Eşbaşkanı
Asya Abdullah, Efrîn Kantonu'ndan, Cizire Kantonundan
temsilciler, PKK-SDG (Suriye Demokratik Güçleri) temsilcisi Rêdûr Xelîl, YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah yer
alıyor.
2- Elysee Sarayı neresi?
Afrika'yı, Ortadoğu'yu yüzlerce yıl sömürmüş em-

peryalist bir ülkenin yönetim merkezi. Amerikan emperyalizminin Beyaz Saray'ı neyse, Elysee de o. Fransız
emperyalizmi, halen 14 Afrika ülkesini doğrudan ve
açıkça sömürüyor; Elysee Sarayı bu sömürgeciliğin merkezidir.
3- Mavi Beyaz Kırmızılı bayrak, işte bu emperyalist
ülkenin bayrağıdır. Bu bayrak altında Orta Afrika, Cezayir,
Fas, Tunus, Yeni Kaledonya, Madagaskar, Haiti, Komor,
Senegal, Mali, Fil Dişi Sahili, Gabon, Kamerun, Gana,
Gine, Benin, Ruanda, Laos ve Anadolu gibi onlarca ülke
işgal edildi; bu ülkelerde katliamlar yapıldı. Fransız emperyalizmi, sadece Cezayir'de 1,5 milyon insanı katletti.
Fransız askerleri binlerce Cezayirli kadına tecavüz etti.
Fransız emperyalizmi, 1914-1918 arasındaki 1. emperyalist
paylaşım savaşı sırasında Anadolu'yu işgal eden emperyalistler arasındaydı. Özellikle Urfa'da, Antep'te Türk ve
Kürt halkını katlettiler.
4- Yıldızlı AB bayrağı kimin bayrağı? Bu bayrak da
emperyalist bir birliğin, Avrupa Emperyalist Birliği'nin
bayrağıdır. AB, halen Amerikan emperyalizmiyle birlikte,
dünyadaki tüm emperyalist saldırılardan, emperyalist
yağma ve talandan sorumlu olan emperyalist bir güçtür.
BU HEYET, ELYSEE SARAYI'NIN KAPISINDA
NE ARIYOR?
PKK, emperyalistler arasında, ABD, Rusya, Fransa
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arasında mekik dokuyor. Tarihsel tanımıyla mandacılık
peşinde.
Mandacılık; bir ülkenin, bir devletin, bir halkın,
kendi kendini yönetemediği gerekçesiyle, başka bir emperyalist ülkenin himayesi ve yönetimi altına verilmesidir.
PKK, emperyalist ülkelerden bir himaye arıyor. O
himaye ve desteği, önce Amerikan emperyalizminde
buldu.
Klasik bir mandacılık ilişkisinde olduğu gibi, PKKYPG'yi, ABD yönlendirmeye ve yönetmeye başladı.
Amerika, PKK-YPG'yi Rakka'yı işgale yönlendirdi.
Rakka'da Amerikan askerlerinin yerine PKK-YPG gerillaları savaştı ve öldü.
Fakat emperyalizm her an herkesi satabilir.
Amerika ve Rusya, Türkiye'nin Afrin işgalinin önünü
açtılar. PKK-YPG, birçok yerden çekilmek zorunda
kaldı. Şimdi telaş ve panik içinde, kendilerine emperyalist
dünyadan başka himayeler arıyorlar. Fransa'yla yapılan
görüşmeler de bunun bir parçası.
EMPERYALİZM GERÇEĞİNİ UNUTUNCA
HER TÜRLÜ SAÇMALIK, HER TÜRLÜ SAVRULMA MÜMKÜN HALE GELİR!
Elysee Sarayı'ndaki bu görüşme, Kürt milliyetçi
basın tarafından şu başlıklarla verildi:
"Fransa sorumluluk aldı" (31 Mart 2018, Yeni Özgür
Politika)
"Fransa QSD’yi fiili olarak tanıdı" ((3 Nisan 2018,
Yeni Özgür Politika)
Neyin sorumluluğunu aldı Fransa?
Bu söylemin kendisi emperyalisttir.
Emperyalizm, Irak'a saldırı kararı alır ve bunu
dünyaya "Irak konusunda sorumluluk alıyoruz" diye
açıklar. Irak'a ambargo uygulayıp 500 bin çocuğun katledilmesi, Irak'ın işgal edilip katliamlar yapılması, "bu
sorumluluğun yerine getirilmesi"dir.
İşgal eder, yakıp yıkar, "demokrasi götürüyoruz"
der. Tıpkı yüzlerce yıl önce sömürgecilerin "uygarlık
götürdüğü" gibi. Şimdi artık emperyalistlerin diliyle mi
konuşacağız?
Kürt milliyetçi hareket, Fransız emperyalizmiyle yapılan görüşmeyi, Fransız bir gazetecinin ağzından şöyle
değerlendiriyor:
"Macron dolaylı olarak Erdoğan’a bu Kürtlerin
terörist olmadığını söylüyor. ... Macron, Kürtlerin yıllardır
terörizme karşı yürüttüğü mücadeleye olan hayranlığını
ve ‘Size Fransa’nın desteğini veriyorum’ sözlerini dile
getiriyor. ... Savaşta insanlar için destek, ne anlama geliyor? Sadece ahlaki destek değil. ... Bu fiili bir tanıma
anlamına gelir. Bugün Suriye Demokratik Güçleri
QSD’yi resmi kabul eden tek ülke Fransa’dır. Bu son
derece güçlü bir politik işarettir.” (3 Nisan 2018, Yeni

Özgür Politika)
Neyin işareti?
Emperyalizm, Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesini mi destekliyor?
Türk ve Kürt halkını katleden 12 Eylül 1980 faşist
cuntasına, diğer oligarşik iktidarlara destek veren emperyalist ülkelerden biri de Fransa değil mi... IMF programlarını, hapishaneler katliamını uygulattıran Avrupa
emperyalistlerinin içinde Fransa yok mu? Irak'ın,
Libya'nın işgaline karar veren BM Güvenlik Konseyi
içinde Fransa yok mu?
İşbirlikçi politikalarınızı haklı, mazur göstermek için
EMPERYALİZMİ AKLIYORSUNUZ.
FRANSIZ EMPERYALİZMİ, ROJAVA DEVRİMİNİN YANINDA!
BUNDA BİR GARİPLİK YOK MU?
Heyetin görüşmeyle ilgili değerlendirmesinde geçen
şu satırlara bakın:
"Rojava ve Kuzey Suriye’deki tecrübe, olumlu bir
model olarak görüldü. Sayın Macron desteğini yineledi.
Kuzey Suriye ve Efrîn için desteğini tekrarladı.”
ROJAVA'DA BİR DEVRİM VAR VE EMPERYALİST FRANSA BU DEVRİMİ DESTEKLİYOR?
EŞYANIN TABİATINA AYKIRI BİR DURUM!
Bir emperyalist ülkenin bir devrimi desteklediği
nerede görülmüş? Ya Rojava devrim değil, ya Fransa
emperyalist bir ülke değil!
Heyettekilerin, PKK-YPG'nin, bu konuda kafası
karışık olabilir ama bizim cevabımız çok net bu konuda.
Çünkü bizim cevabımız, tarihin cevabıdır. Marksizm-Leninizmin cevabıdır.
Bilim, devrim nedir tanımlıyor.
Bilim, emperyalizm nedir tanımlıyor.
Tanımlar yerine oturtulduğunda, karmaşık olan hiçbir
şey yoktur.
Fransız emperyalizminin Kürt milliyetçi heyetle görüşmesinin amacı açıktır.
"Niyet okuyuculuğu" yapmıyoruz. Yorum veya tahmin
yapmıyoruz. Emperyalizmi tanıdığımız için kesin konuşuyoruz.
Fransız emperyalizmi, Suriye'de emperyalist çıkarlarını
korumak ve büyütmek için, Suriye'ye yerleşmek için
PKK-YPG'yi kullanmak istiyor.
Fransız emperyalizminin ne "Suriye'de demokrasi"
ile ilgisi vardır, ne de Kürt halkının çıkarlarını korumakla.
Fransa, halen PKK-YPG'nin ABD ile işbirliği yaparak
elinde tuttuğu bölgelerde askeri güç bulunduruyor. Fransa'nın bölgede 5 askeri üste varlık gösterdiği belirtiliyor.
Fransa'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1.
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Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı, Hava Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando birlikleri
bölgede bulunuyor.
KÜRT, TÜRK, ARAP HALKLARI!
EMPERYALİZMİN HİMAYESİNİ İSTEMEK,
İŞBİRLİKÇİLİKTİR! ONURSUZLUKTUR!
HALKLARIN ÇIKARINA OLAN,
HALKLARIN BİRLİĞİ, ORTAK MÜCADELESİ, ORTAK İKTİDARIDIR.
EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİNİ REDDEDİP,
CEPHE'NİN ANTİ-EMPERYALİZM BAYRAĞI
ALTINDA BİRLEŞELİM!
Emperyalistler, hangi sözleri söylerlerse söylesinler,
hangi "desteği" verirlerse versinler; sadece ve sadece
kendi emperyalist, sömürgeci çıkarları peşindedirler.
Dünyadaki hiçbir emperyalist, halkların çıkarını düşünmez. Halkların can güvenliğini düşünmez. Hiçbir
emperyalist demokrasi, adalet, özgürlük peşinde değildir.
Her sınıf kendi çıkarını savunur.
Halklar da kendi çıkarını savunmak zorundadır.
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Tarih boyunca, hemen her yerde, sömürgecilerle,
emperyalistlerle işbirliğini savunanlar çıktı. Onlar; köle
ruhlulardı. onlar; halkların kendi kendini yönetemeyeceğini düşünen mandacılardı. Onlar; ezilen halkların,
gelişmek için "uygar dünya"ya muhtaç olduğunu savunan
sefillerdi. Tarih, onların hepsini gömdü.
Halkların tarihinde işbirlikçiler, mandacılar, uşak
ve köle ruhlular mahkum edildi. Halkların tarihinde
ölümsüzleşenler, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı
kurtuluş bayrağını dalgalandıranlardır.
Türk, Kürt, Arap Halkları
Bugün emperyalizmle işbirliğini savunanlara karşı,
emperyalizme karşı kurtuluş bayrağını Cephe dalgalandırıyor.
Cephe bayrağı altında birleşelim.
Kürt, Türk, Arap ve tüm milliyetlerden halklar
birleşip, ortak iktidarımız için ortak mücadele edelim.
Emperyalizmin tankları, topları, uçakları, füzeleri
olabilir; ama güç halktadır. Haklı ve meşru olan
halklardır.
Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Türkiye'de, Kürdistan'da,
emperyalist güçlerin varlığı meşru değildir. Onlar ayak
bastıkları her yerde İŞGALCİDİRLER. KATLİAMCIDIRLAR. SOYGUNCUDURLAR. SÖMÜRGECİDİRLER.
Hiçbir yurtsever, vatansever, ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist, emperyalizmle işbirliği yapamaz ve
işbirliğini savunamaz.
Savunanlar, yurtsever, vatansever, ilerici, demokrat,
devrimci, sosyalist DEĞİLLERDİR!
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101 Milyon Dolara,
60 Bin Kişilik İşbirlikçi Ordu
KÜRT, ARAP GENÇLİĞİNİ 23 SENTLİK ASKER
YAPMANIN VEBALİ AĞIRDIR. BUNUN HESABI TARİHE
VERİLECEKTİR!
Pentagon (Amerikan Savunma Bakanlığı), 2018 için
Suriye'deki işbirlikçi güçlere 60.6 milyon dolarlık bütçe
ayırdı. Bu bütçeyle bilindiği gibi PKK-YPG güçlerine
Amerika tarafından maaş ödeniyor, PKK-YPG, bu bütçeyle
ağır silahlarla donatılıyor.
Amerika, 2019 için bu rakamı, 101.5 milyon dolara
yükseltiyor.
ABD'nin cömertliği nereden geliyor derseniz?
Artan bütçe, işbirlikçilerin ve işbirlikçiliğin arttığını
gösteriyor.
ABD, bu 101.5 milyon doların 30 milyon dolarını işbirlikçileştirdiği YPG gerillalarına MAAŞ olarak ödeyecek.
64.5 milyon dolar ise, "Operasyon desteği, sağlık sigortası,
gazilik ödemeleri ve benzeri kalemler için" ayrılmış.
Bütçe için hazırlanan raporda, ABD'nin Suriye'de
2018 yılı sonuna kadar toplam 60-65 bin kişilik
işbirlikçi bir ordu kurmayı amaçladığı belirtiliyor.
60-65 bin kişilik, 23 sentlik askerler ordusu.
Ne yazık ki, bu işbirlikçi ordunun asıl gücünü,
PKK-YPG oluşturuyor.
PKK-YPG, bölgedeki Kürt ve Arap gençlerinin işbirlikçi
orduya asker yapılmasının taşeronluğunu üstlenmiş durumda. Bu da "Kürt halkının çıkarları" için olduğu gerekçesiyle, Kürt ve Arap gençleri aldatılıyor.
Herkes bilmelidir ki;
Gençlerimizi aldatıp ABD askeri yapmanın, onlara
ABD adına savaş alanlarında öldürmenin vebali ağır
olacaktır.

Sendikaları Üyelerine Kapatamazsınız
Kamu Emekçileri Cephesi
Yüksel Direnişinin 500. gününde BES Şubesi'nin yer
vermemesi ve sendikayı devrimci memurlara kapatması
üzerine oturma eylemi başlattı. KEC bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları
dile getirdi: "Üyesi olduğumuz sendikaların; 'Sendikaları
korumamız gerek, KESK’te yaptığınız oturma eylemi
dayatmadır, eylemlerinizi doğru bulmuyoruz, sendikal
etkinlik değil' gibi gerekçelerle Yüksel Direnişi’nin
500. gün etkinliklerine yer vermemesine karşı BES Şube’de oturma eylemi yapılıyor.
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AKP Faşizmi "Kayyum"larla Yönetmeye Devam Ediyor
Kayyum Atamak, Hakkın ve Hukukun Gaspıdır!
HALA AKP'DEN, ABD'DEN "ÇÖZÜM" BEKLEYENLER, DİRENEMEZ!
KAYYUM POLİTİKASINI DURDURMANIN TEK YOLU DİRENMEKTİR!
Kayyum atamak, AKP faşizminin tüm muhalif güçlere
karşı başlıca saldırı yöntemlerinden biri olarak kullanılmaya
devam ediliyor.
Son olarak 28 Mart günü, Özgürlükçü Demokrasi
gazetesine ve gazetenin basıldığı Gün matbaasına kayyum
atandı.
Kayyum atanmasıyla birlikte, gazete ve matbaaya
gece yarısı düzenlenen baskınla, gazete ve matbaa çalışanlarından 21 kişi gözaltına alındı.
Kayyum gasbının ve gözaltıların gerekçesi ise klasikti:
"terör örgütüne üyelik, terör örgütünü desteklemek,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işgalci olarak gösterilmesi..."
Saldırıyı geçmişte Özgür Politika'nın binasının bombalaması da hatırlatılarak, "Dün bombaydı, bugün Kayyum" olarak nitelendirildi.
Doğrudur, gazetenin bombalanmasıyla, kayyum atanmasının özü aynıdır: Susturmak.
Sorun bunun karşısında ne yapılacağıdır!
HDP'nin Kayyum Politikası Karşısındaki Tavrı,
Direnme Değil, Teslimiyettir!
94 Belediyeye Kayyum,
93 Belediye Başkanına Tutuklama!
PEKİ NE YAPTINIZ?
Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) dört ay önce
hazırladığı “Bir Gasp Aracı Olarak Kayyum Uygulamaları”
adlı rapordaki rakamlar, AKP faşizminin kayyum politikasının bilançosunu ortaya koyuyor.
Rapora göre:
DBP’nin yönetimindeki 102 belediyeden 94’üne
kayyum atandı.
93 belediye başkanı tutuklandı.
68’i halen hapishanede.
81 belediye encümeni tutuklandı.
HDP'li belediyelerden 2 bini aşkın emekçi işten
çıkarıldı.
Bu rakamlar, AKP faşizminin zulmünü gösteriyor.
Rakamların öteki yüzünde ise, HDP'nin, Kürt milliyetçi
hareketin bu baskılar karşısında ne yaptığıdır.
Bu faşist kayyum terörüne, tutuklamalara ve işçi
kıyımına rağmen, Kürt milliyetçi hareket; kayyum
politikasına karşı direnme kararı almamış, bir direniş
çizgisi geliştirememiştir.

Burjuva demokratik haklar çerçevesinde bile, seçimle
işbaşına gelen bir belediye başkanının o görevden uzaklaştırılması karşısında direnmesinin haklılığı, meşruluğu
tartışılmaz.
Fakat TEK BİR BELEDİYEDE bile, fiili direniş
gerçekleştirilmemiştir.
Halk Cephesi'nin herhangi bir yerdeki derneği basıldığında bile direnilir, barikatlar kurulur.
Peki, 94 belediyenin bir tekinde bile, fiili bir direniş
olmaması nasıl açıklanabilir?
Fiili direnişten geçtik, örneğin bir belediyenin önünde
bir oturma eylemi, bir direniş çadırı bile kurulmamıştır.
Kurulması için bir girişimde bulunulmamıştır.
Tutuklu belediye başkanları ve encümen üyelerinin,
haklılık ve meşruluklarını savunan bir direnişleri olmamıştır.
Kürt milliyetçi hareket, AKP faşizminin baskıları
karşısında tam bir acizlik ve teslimiyet sergilemişlerdir.
Demokratik mücadelenin en asgari gereklerinin bile
çok çok uzağındadırlar.
HDP; Tüm Baskılara, Aşağılamalara Rağmen, Düzenden Kopmamak İçin Çırpınıyor
HDP'li Belediyelere yönelik bu baskıların benzeri,
parlamentoda da yaşandı. Onlarca HDP milletvekili gözaltına alındı, tutuklandı, meclisten atıldı.
2017 sonu itibarıyla, 27 milletvekili 67 kez gözaltına
alındı, 9 milletvekili halen tutuklu.
HDP milletvekillerine "yaramaz çocukları" azarlar
gibi, uslandırır gibi, oturum cezaları veriliyor, alay eder
gibi, günübirlik gözaltılar yapılıyor; fakat bütün bunlar
karşısında yine haklılığı, meşruluğu savunma yoktur.
Demokratik bir direniş yoktur.
Tam tersine, HDP bütün bu baskıları ve aşağılamaları
"sineye çekerek" teslimiyet politikasını sürdürüyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "bir kişi dahi
kalsalar, Meclis'i terk etmeyeceklerini" söylüyor.
Buldan şöyle diyor: "AKP hükümetinin her ne kadar
HDP'yi parlamento dışına atma girişimi olsa bile, orada
bir kişi bile kalsak, tek kişi ile bile temsil edilsek, yine de
o alanı terk etmeyeceğiz." (T24, 10 Mart 2018)
Bu açıklama, bir ısrar, kararlılık açıklaması değildir.
Bu teslimiyetin, acizliğin "kararlılık" gibi sunulmasıdır.
Buldan'ın tavrı, hapishanelerde TTE dayatmasına
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teslim olup, düşman TTE giydirmeyince, "Bize TTE
giydirmiyorlar" diye ağlaşan siyasi hareketlerin tavrına
benziyor.

Ataşehir Belediyesi’nde
İşten Çıkartılan İşçiler
Toplantı Yaptı
Ve Direniş Kararı Aldılar
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Ataşehir Belediyesi’nde çalışan 107
işçi, 2 Nisan'da valiliğin yürüttüğü “güvenlik soruşturmasını’’ geçemediği gerekçesi ile işten çıkarıldı. İşçiler sosyal
medya üzerinden bir grup kurarak
akşam saat 20.00’da 1 Mayıs Mahallesi
Cemevi’nde toplantı yapılacağını duyurdular. ÇHD’li avukatların ve pek
çok demokratik kitle örgütünün katıldığı
toplantıya DİH’liler de katıldılar.
Toplantıda söz alan CHP’li, işçilerin
yanında olduklarını, bu işten çıkartma-

DUYDUNUZ MU?
Türkülerimizi Arıyorlarmış
Halkın Mühendis Mimarları’nın,
Grup Yorum’a dönük baskılara ilişkin
yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz:
“Duydunuz mu türküleri arıyorlarmış? Anadolu’nun yoksul sokaklarının
türkülerini. Sevdayı, umudu ve öfkeyi
kuşanan türküleri arıyorlarmış. Kim
bilir hangi çocuğun ağzındadır, hangi
inşaatta, hangi tarlada yoldaş olmuştur
bir emekçiye. Bizim türkülerimizi arıyorlarmış. En kara günlerde azık diye
yanımızda tuttuğumuz türküleri. Hani
bir demir kapı üç duvarla çevriliyken
yanımızda biten türküleri. Halkın türkülerini arıyorlarmış bir muhbir varsa.
Üç beş kuruşa ezgilerimizi satacak biri
varsa, parasıyla değil mi? Onlar için
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AKP faşizmi vuruyor, eziyor, aşağılıyor, dıştalıyor...
Onlar hala "Meclisi terk etmeyeceğiz" diyor.
Çünkü, faşizmin düzeni içinde yer almanın dışında
bir hedefleri yok artık.
Bizi aşağılasanız da, ezseniz de, katletseniz de, biz
sizin parlamonta bataklığınızda kalmaya devam edeceğiz
diyor Kürt milliyetçiliği.
Onun için Kürt halkı Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de
katledilirken, parlamentonun koltuklarından katliamı izlemekle yetindiler.
Emperyalizmle işbirliğini savunanlar, AKP faşizminden
hala "masa" bekleyenler, "Dolmabahçe, müzakere" nakaratını tekrarlayıp duranlar, Kürt halkının ulusal onurunu
savunma cüreti gösteremeyenler, KÜRT HALKININ
TEMSİLCİSİ DEĞİLLERDİR!

larla alakalarının olmadığını anlattı. Sonrasında
söz almak isteyen DİH’li
toplantıyı yönetenlerin yanına giderek söz verilmezse iradi olarak müdahale
edeceğini söyledi ve kürsüye çıktı.
Toplantıda işçiler tarafından sık sık Nuriye ve
Semih’in direnişleri örnek gösterilerek,
onlar yaptıysa biz de yaparız denildi.
Toplantı sonunda bir komisyon kuruldu.
Ve sabah 10.00’da belediyede yapılacak
toplantıya gidilerek kafalara takılan tüm
soruların sorulması, belediye tarafından
işçilere tebliğ edilen çıkışlara itiraz di-

lekçesi verilmesi kararlaştırıldı.
Ataşehir Belediye İşçileri İşten Çıkartmalara Karşı Direniş Kararı Aldı
Toplantının ardından işçiler Ataşehir
Belediye Başkanlığı önünde “İşçiyiz,
haklıyız, kazanacağız” sloganları atarak
ayrıldı.

her şey parayla değil mi? Bulacaklarmış
türkülerimizi. Her bir notasını yakalayacaklarmış. Başına para koymuşlar
türkülerimizin.
Ne oldu efendiler sizin oralara uğramadı mı bizim türkülerimiz? Bir kere
geçseydiniz bizim geçtiğimiz yollardan,
bizim tozlu yollarımızdan. Bize reva
gördüğünüz metrobüslere gün doğarken
binseydiniz bir kere. Uğramadı mı hiç
korumalı villalarınıza, ak saraylarınıza.
Kondulardan, köylerden geçseydiniz.
Yok, efendiler bizim türkülerimizin
adımladığı yollarda yürüyemezsiniz siz.
Bizim türkülerimizin yankılandığı meydanlarda kalamazsınız. Bizim türkülerimizin müjdelediği yarınlarda siz yoksunuz efendiler. Siz yoksunuz bizim
türkülerimizin ısıttığı dağlarda.
Grup Yorum var diye mi var türkü-

ler? Karacaoğlan’ı tanır mısınız? Köroğlu’nu, Pir Sultan’ı. Yüzyılları aşıp
geldiler, bizim sokaklarımızda onların
kelamları. Bizim dilimizde onların kavgaları. Umutsuz türkü olur mu? Sevdasız
türkü olur mu? Sayenizde efendiler,
şimdi sokaklarda ezgilerimiz, en öfkeli
haliyle. Türküsüz kavga olur mu? Sayenizde efendiler türküleşti kavgamız.
Bizim türkülerimizi bulamazsınız
efendiler. Bizim türkülerimizi duyamazsınız korunaklı saraylarınızda. Gece
kâbuslarınızda haykırır bu halk öfkesini
kulağınıza. Uykularınız bölünürse türkülerimizdendir. Ama bizim türkülerimizi bulamazsınız efendiler. Yakalayamazsınız. Bizim türkülerimizi susturamazsınız. Ve dahası türkülerimizden
kaçamazsınız!”
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Halkın
Hukuk
Bürosu

301 KİŞİNİN KATLEDİLDİĞİ SOMA DAVASI GÖRÜLDÜ
AKP; SAVCILARI, PATRONLARI KORUDU
ADALET, SADECE HALKIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİYLE GELECEK!

Türkiye tarihinin en ağır maden
katliamlarından birisiydi Soma katliamı. 301 işçi, başka seçenekleri
olmadığı için inmek zorunda kaldıkları maden ocaklarından yanmış
olarak çıktılar.
Yoksulların yaşadığı katliamlarda
ailelerin acıları o günle sınırlı kalmaz.
Katliam olur, adalet de bulamazlar,
katillerin cezalandırılması için bu
defa adalet mücadelesine başlarlar.
Bulamadıkları adaletle acılarına yeni
acılar, adaletsizliklere yeni adaletsizlikler eklenip durur.
Soma katliamında da öyle oldu.
Gerçekler açığa çıkmasın, katliam
aklansın diye işverenler türlü yalanlar
söylediler. Yanlarında çalışan işçileri
korkutup yalan ifadeler vermelerini
sağladılar. Katliamı, “sabotaj” olarak
göstermeye çalıştılar. Kana doymaz
patronlar o kadar aymazlar ki bu
katliamı FETÖ, olmazsa DHKP-C
işi olarak göstermeye çalıştılar. Sabotaj incelemesi yapılmasını sağlayıp
duruşmayı uzatmaya çalıştılar. Oysa
ortada bilirkişi raporları, incelemeler,
tanık ifadeleri vardı.

AKP de Patronları
Korudu!
AKP de katliamın ardından ilk
günler patronları korudu. Tayyip Erdoğan, Soma’da yaptığı açıklamada
katliamı olağanlaştırdı. "Arkadaşlar
yani biz bir defa bu tür ocaklarında,
kömür ocaklarında bu olanları,
lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar
olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun
yapısında, fıtratında bunlar var.
Hiç kaza olmayacak diye bir şey
yok.” diyebildi.
Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik “Bu bahse
konu ocakla ilgili 8 kez programlı
teftiş yapmışız, 8 kez ihbarlı teftiş
yapmışız. Bulunan noksanlar giderilmiş.” dedi. Oysa aksaklıklar müfettişler tarafından saklanmıştı.

Soma Holding, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yıllık
1 milyon 500 bin ton üretim
planı anlaşması yapmasına rağmen 2012 yılında 3 milyon 816
bin 15 ton, 2013 yılında ise 3
milyon 566 bin 457 ton üretim
yaptı. Ne TKİ, ne Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Soma Holding’e aşırı üretimi
sormadı, engellemek yerine onay
verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Soma Holding’in teknik
açıdan aşırı üretiminin yarattığı hızlı,
güvensiz çalışma biçimini, işçileri
dayı başlarıyla köle koşullarında çalıştırmasını görmezden geldi. Ve
dahası katliamdan sonra teftişleri
gereği gibi yürütmeyen iki müfettiş
hakkında adli soruşturma açılmasına Faruk Çelik izin vermedi.

Soma Holding-AKP
İlişkisi
Hükümet gibi burjuva medya da
şirkete toz kondurmadı. Ne de olsa
şirket AKP ile yakın ilişkideydi. Alp
Gürkan’ın sahibi olduğu Soma Holding AKP’li yıllarda, özellikle de
Soma madenlerinin işletmesini alınca
gelişip serpilmiştir.
Genel Müdür Ramazan Doğru’nun eşi Melike Doğru AKP’nin
belediye meclis üyesidir. Soma Holding madenlerinde çalışan işçiler
zorla AKP’nin civar kentlerdeki mitinglerine taşınmaktaydı. Hükümet,
yoksullara “yardım” adı altında dağıttığı kömürleri bu madenden elde
ediyor, karşılığında şirkete alım garantisi vererek, ürün kalitesi ve işçi
sağlığı ve iş güvenliğinin dikkate
alınmadığı kuralsız bir üretimin önünü açıyordu.

Savcı Katilleri Aklama
Peşinde
Yaklaşık 3 yıldır devam eden
Soma katliamı davasının son du-

ruşması 27 Mart 2018 tarihinde
görüldü. Bu duruşmada iki yıldır
mütalaasını sunması beklenen savcı
nihayet mütalaasını sundu.
Beklendiği gibi oldu. Savcı, sanıkların iddianamede istenen cezalardan daha az ceza ile cezalandırılmalarını istedi.
Savcı sunduğu mütalaada, "Park
Teknik döneminde üretime başlandıktan sonra, öngörülmeyen sorunlar
nedeniyle belirtilen üretimin yapılamadığı, bazı bölgelerde yangınlar
çıktığı ve bu nedenle üretimin durduğu anlaşılmıştır. İşletmenin devredildiği sırada ocakta var olan sorunların işverenlik tarafından bilindiği, ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet bağı
olduğu anlaşılmıştır. İşveren tarafından ocaktaki sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin TKİ'ye plan ve
projeler sunulmasına rağmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle
bu projeler uygulanmamıştır.
En fazla işçinin çalıştığı ve yangın
riskinin en yüksek olduğu S panosunun üretime uygun olmamasına
rağmen işverenlik tarafından bu bölgede işçi çalıştırılmaya devam edilmiştir. Yaşanan olayda sabotaj iddiasına ilişkin herhangi bir bulguya
rastlanmadığı gibi olayın ocaktaki
yapısal sorunlardan kaynaklandığı
tespit edilmiştir. Sensörlerin çalışmaması ile ölümler arasında kesin
bir bağlantı olmaması nedeniyle sensör görevlilerine kusur atfedilmemiştir. Davanın başlangıcında, olay
tarihinde resmi olarak görevde ol-
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madığı için takipsizlik kararı verilen
Alp Gürkan'ın, yangına sebep olan
olaylar sırasında şirket yönetim kurulu
başkanı olarak görev yaptığı gerekçesiyle sorumlu olduğu kanaatine
varılmıştır." demiştir.
Savcılık işveren ve temsilcilerince yangın tehlikesinin başlangıçtan beri öngörülebildiğini ancak
“üretim maliyeti nedeniyle” önlem
alınmadığını, ocakta kullanılan
malzemelerin eski, ahşap ve plastik
gibi yanıcı nitelikte olduğunu kabul
etti. Yapısal sorunlardan denetçileri
sorumlu tuttu. Kullanılmayacak
haldeki eski gaz maskelerinden işvereni sorumlu tutmadı...
Oysa patronlar başından beri yapısal sorunların farkındaydılar. Doğabilecek sonuçları bilmemeleri de
mümkün değildir. Gaz maskelerinin
niteliklerini de biliyorlardı. Savcının
işverenleri sorumlu tutmamasının
nedeni daha fazla ceza verilmesini
gerekli kılmasıdır. Yani savcı açıkça
patronları korumaya çalışmıştır.
Savcı; Alp Gürkan, Can Gürkan,
Hayri Kebapçılar ve Mustafa Yiğit’ten
oluşan işveren ile Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın
Çelik, yardımcısı İsmail Adalı’dan
oluşan işveren vekillerine “bilinçli
taksir” suçundan cezalandırılmasını
istedi. Oysa iddianamede aynı sanıklar
için “olası kastla öldürme” suçundan
301 kez ve 20 ila 25 yıl arası hapis
cezası istenen ceza istenmişti.
Yani savcı, patronların katliamı
öngörebildiklerini; ancak böyle bir
kasıtlarının olamayacağını söylüyor.
Oysa gerçek ortada. 3 önemli noktayı
da es geçemiyor savcı.
1- Maden ocağındaki sorunları
çözmek için plan ve program olmasına rağmen maliyet nedeniyle yerine
getirmiyorlar. Oysa söz verdiklerinin
üç katı kadar üretim yapıyorlar. Bu
para nereye akıyor ki, sorunları çözmek için maliyet ayıramıyorlar.
2- S panosu üretime uygun olmamasına rağmen burada işçi çalıştırmaya devam etmişler. Maden ocakları içerisindeki küçük ihmallerin
dahi ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine rağmen işçi çalıştırılamayacak

yerde işçi çalıştırıyor olmaları hiçbir
zaman masum kabul edilemez. Sadece bu gerçek işçilerin ölümlerini
göze aldıklarının göstergesidir.
3- Sabotaj iddiasını ortaya koyacak hiçbir şey yoktur. Patronlar
açıkça yalan söyleyip suç uyduruyorlar.

Patronlar, Gerekli
Önlemleri Almayarak
Katliama Davetiye
Çıkardı
Bu gerçeklerle birlikte düşünelim
ve işçilerin sağlıklarını, geleceklerini,
yaşamlarını ciddiye alan bir patronun
gerekli bütün özeni ve yükümlülüğü
yerine getirmesi gerekmiyor mu?
Öngörü karşısındaki samimiyeti
belirleyen şey pratikte yapılanlardır.
Kömür ocağı aslında içten yanıyor.
Ocak ayında karbon monoksit (CO)
miktarı adım adım yükselmekte. Mart
ayında ortaya çıkan yüksek değerde
gaz ölçümleri saklanıyor. Buna rağmen, patronların ölümlere kast etmediklerini, böyle bir istekte olmadıklarını iddia etmek ne hukukla, ne
ahlakla açıklanamaz.
Savcının hazırladığı mütalaadaki
suç nitelemesi de “olası kast” olmasına rağmen bilinçli taksirden cezalandırılmalarını istemesi, savcının da
bunu bir katliam değil de adeta basit
bir trafik kazası olarak gördüğünü
göstermektedir.
Savcı patronları akladığı gibi TKİ
denetçileri için de yalnızca “taksir”
suçunun karşılığı cezayı istedi. Yani
denetçileri sadece dikkatsiz davranmakla sorumlu sayıyorlar. Gerekli
özeni ve dikkati göstermemiş oluyorlar sadece. İddianamede denetçiler
için istenen ceza 162 kez 2 ila 6 yıl
arası hapis cezası idi.
Tutuklu sanıklardan Ertan Ersoy’un tahliye edilmesini isteyen
savcılık, olayın anlık değil sürece
bağlı geliştiği, faciadan sonra yine
yönetimi yürüttüğü gerekçesiyle şirketin eski patronu Alp Gürkan’ın tutuklanmasını istedi.
Savcılık, tutuksuz yargılanan
diğer 33 kişinin ise beraatini istedi.

İddianamede tutuksuz yargılanan
43 kişi hakkında, “Bilinçli taksirle
birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2
ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları
isteniyordu. Yani savcı asıl sorumluların cezasını epey indirdiği gibi,
birçok kişinin masum olduğunu
anlatmaya çalışıyor.

Savcı Gerçeklerin Üstünü
Örtemez!
AKP’nin koruma çalışmalarına,
patronların işçiler üzerinde maddi
güç oluşturmasına rağmen, kar uğruna
nasıl bir katliama neden olduklarını
çok iyi bir biçimde gösterdi ailelerin
avukatları. Bir maden mühendisinin
öğrenmesi gereken bütün bilgileri
öğrenip, teknik bilirkişi ustalığında
dosyayı inceleyip patronların yalanlarını ortaya çıkardılar. İşçileri katliama götüren süreci üstü örtülemeyecek bir biçimde anlattılar. Savcılığın
mütalaasında da gerçeklerin altını
çizmek zorunda kalışı bu nedenledir.
Yani savcı, ailelerin ve avukatların
sahiplenmesi ve çabası sonucu gerçeklerden kaçamadı.
Ancak gerçekleri hukuka, akla
aykırı yorumlayıp, vicdanın kabul
etmeyeceği sonuçlarla bağlamak kabul edilecek bir durum değildir.
Bu davanın sonuçlandırması gereken karar patronların ve temsilcilerinin en azından iddianame gibi
cezalandırılmalarıdır. Patronlardan
Alp Gürkan’ın cezaları azaltmaya
çalışan savcının bile talep etmesine
rağmen tutuklanmamış olması bu
davadan adalet çıkmayacağını göstermektedir.
Adalet halkın örgütlü mücadelesinin sonucunda gerçekleşir. Somalı ailelerin adalet mücadelesini
büyütmeli, davalarını sahiplenmeliyiz. Bu nedenle karar duruşması
olması beklenen 19 Haziran 2018
tarihinde SOMA’da, ailelerin yanında olalım.
Tüm halkımızı, 19 Haziran’da
görülecek SOMA davasına bekliyoruz.
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HALKIN AVUKATLARININ DA
KOLLARINI KIRIYOR, TERS
KELEPÇE TAKIYOR, İŞKENCE
YAPIYOR, SAKAT BIRAKMAYA
ÇALIŞIYOR... DİLEKÇE YAZAMASIN,
SAVUNMA YAPAMASIN DİYE... AMA
BİLMİYORLAR Kİ BU İŞ KOL İŞİ
DEĞİL, YÜREK İŞİDİR.
HALKIN AVUKATIDIR ONLAR...
30 YILDIR BOYUN EĞDİREMEDİLER,
YİNE EĞDİREMEYECEKLER!

FAŞİZMİN KARAKTERİ HER YERDE
AYNIDIR. ŞİLİ’DE GİTAR
ÇALAMASIN DİYE VİCTOR
JARA’NIN PARMAKLARINI KIRAN,
SUSTURAMADIĞINDA KATLEDEN
FAŞİZM, TÜRKİYE’DE DE
SANATÇILARIN KOLLARINI,
PARMAKLARINI KIRIYOR, KULAK
ZARINI PATLATIYOR, TUTSAK
EDİYOR, LİSTELER, FERMANLAR
YAYINLIYOR; ENSTRÜMAN
ÇALAMASIN, ŞARKI
SÖYLEYEMESİN, KONSER
VEREMESİNLER DİYE...

YENİ
İNSAN
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BiR MERMi DE SENSiN!

Sağım solum,
önüm arkam
her yerde mermiler görüyorum
tek başlarınalar
demir parçacıklarından bir farkı yok
en ufak bir rüzgara dayanıksız
sağdan sola savruluyorlar
bir kurşun gibi
delip geçmek istiyorlar rüzgarı
ama nafile
çünkü tek başlarına
sadece demir parçacıkları onlar
kimisi toprağa gömülmüş
ezilmiş çimenlerin ardında
uçlarını görebiliyoruz
çabalıyorlar yeryüzüne çıkmak için
hisedebiliyorum
korkunç bir enerji var içlerinde
çığlıklar atmak istiyorlar
ama nafile
çığlıkları
bir fısıldayış kadar
çünkü tek başlarına
sadece demir parçacıkları onlar
terk edilmişler
asıl görevlerinden
mermiler namlusuz kalmış
ne işe yarar ki mermi namlusuz
bir demir parçası olmaktan başka
mermi namlusuyla bütünleştiğinde
namlu silaha dönüştüğünde
silahın tetiğine basıldığında
bir anlam taşımaya başlar
o zaman mermilerin çığlıkları duyulur
o zaman rüzgarı delip geçer
o zaman bir demir parçası olmaktan çıkar
ve hayat denilen kavga ile
bütünleşir
tek başına bir demir parçasıyken
namluda tetiğe basıldığında
öldürücü bir silahtır o
şimdi tekrar bakıyorum
sağıma soluma,
arkama önüme

ve gördüğüm şu ki
etrafımda
öldürücü mermiler var
onları sadece
namluya sürmek gerek
her birini
bir demir parçası olmaktan çıkarıp
silaha dönüştürmek gerek
sırtını halkına yaslayan mermi
kurşunu düşmana sıkar
sık şimdi bütün bir öfkeni
ateşle ve yerle bir et
düşmanın kalelerini
artık tek başına değilsin
artık biz varız
şarjörün bir mermisi de sensin artık
boşalt şarşörü
zalimlerin saraylarına
bir mermi de sensin aslanım
bir mermi de sen!
Şimdi geleceğime doğru büyük bir umutla yürüyorum.
Bir demir parçasıyken nasıl da bir mermi olduğumu düşünüyorum. Tek başıma geçirdiğim yıllarımı hatırlıyorum.
Bir elimden tutan yok mu diye üzüldüğüm günleri.
Neden güvenebileceğim, dertleşebileceğim bir dostum
yok diye derinlere daldığım günleri. Hatırlıyorum bolca
yürüyüşler yapardım. Boynumu büküp bizim evin arka
tarafındaki uzun ince yolu gider gelirdim. Bu yol umutsuzluğun yoluydu...
İçimde fırtınalar koparken sessizce adımlarımı geride
bırakıyordum. Ayak izlerim gibi, görünmez bir adam
gelip geçiyordu bu uzun ince yoldan. Sanki hiç geçmemiş
gibi. Varlığım ile yokluğum arasındaki fark hissedilmiyordu. Hayatı hissetmek, onu anlamak, ona değmek istiyordum; ama çaresizliğin düşleri beni esir almıştı.
Bazen sadece bağırmak geliyordu içimden, sonra
benim deli olduğumu sanırlar diye, yine susuyordum.
Dünyaya söylemek istediğim o kadar çok şey vardı ki.
Hepsini haykırmak istiyordum ama kime?
Kimdi benim bu halimden sorumlu olan?
Ben miydim yoksa?
Ben mi değiştirebilirdim de yapamıyordum?
Herkes nasıl mutlu ve mesut yaşayabiliyor da ben
yaşayamıyorum diye uzun uzun kendimle tartışır dururdum.
Bir süre sonra anladım ki yalnız değilim. Bu düzende
mutlu olan hiç kimse yok.
Herkes bir tiyatro sahnesinde kendine biçilmiş olan
rolü oynuyor; çünkü başka bir alternatif yok. Binbir
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tane sorunla boğuşuyor herkes. Ben bu milyarlarca insandan sadece bir tanesiyim.
Umutsuzluğa ve yalnızlığa terk edilmiş, yüreği öfkeyle
dolu genç bir adam. Bu değişmeli diye düşünürdüm
kendi kendime. Bu düzen değişmeli. Ama tıkandığım
nokta hep şu olmuştur. Tek başıma ne yapabilirim? Nasıl
değiştirebilirim?
Kendimce teoriler bile ürettiğim olmuştur. Ciddi ciddi
kafa yorduğum günler; ama hiçbir şekilde bir çözüm bulamadım. Sonra bir gün devrimcilerin yanına gittim.
Onlarla zaman geçirdim. Bu süreç benim dönüm noktam
oldu.
Devrimcilerle yaşadıklarım beni sürekli bir çelişkiye
düşürdü. Ya devrimcilik yapacağım, ya da yine o uzun
ve ince olan umutsuzluğun yolunda yürüyüşler yapmaya
devam edeceğim. Devrimcilerin bana verdikleri değer,
beni sahiplenmeleri. Bana yol-yöntem göstermeleri. Nasıl
değiştireceğimizi öğretmeleri. Bir inanç ve iddia vermeleri,
benim bir tercih yapmamı sağladı.
Ve tercihim netti, tercihim kesindi! Devrimci olmaktı!
Bu düzende devrimcilik yapmaktan başka bir yol yok!
Umudumuz devrim, umudumuz sosyalizm! Asla bir
daha umutsuzluk yok! Artık dertleşebileceğim yoldaşlarım
var. Artık elimden tutan bir örgütüm var; bana bütün
olanakları sağlayan ve beni sürekli geliştiren.

Hatalarımı, eksiklerimi düzelten. Bana açık olan,
güven veren.
Kendimi sürekli evimde gibi hissettiğim örgütüm var
artık. Kendime güvenim tam. Çaresiz değilim, artık ben
çare oluyorum başkalarına. Ben yol gösteriyorum, ben
çözümler üretiyorum.
Örgütümün bana sağladığı olanaklardan sadece birkaç
tanesi bunlar. Kendimi yeniden yaratmamı sağladı. Yeni
insana giden yolun rotasına koydu beni ve takıldığım
her yerde kaldırdı beni yeniden ayağa.
Örgütümü, örgütlü olmayı, devrimi, devrimciliği seviyorum! Devrime inanıyorum, devrimi yapacağız!
Çünkü nice benler var sokaklarda. Umutsuzluğun yolunda
yürüyen...
Onlara ulaşmak için, onları da devrimcileştirmek için
daha hızlı koşma sırası şimdi bende. Onlara umudu ben
taşıyacağım.
Bu sorumlulukla mücadelemize devam edeceğim ve
devrimden sonra kim deli derse desin yağmurların altında
koşarken haykıracağım bütün bir sevincimi.
"Biz kazanacağız, çünkü biz halkız ve haklıyız!”

Sayı: 61

Yürüyüş

AKP Sakat Maaşımı, Sosyal Haklarımı Gasp Etti! Yedirmeyeceğim!
AKP tarafından sakatlık maaşı
gasp edilen İrfan Yılmaz’ın, hak
gasbına karşı Cevahir önünde yaptığı
oturma eylemi devam ediyor. Bu
oturma eyleminin günlükleri aşağıdaki gibidir:
23 Mart Cuma günü, saat
15.00’da Cevahir AVM önünde oturma eylemi başladığında polis İrfan
Yılmaz ve Zeynal Danacı’ya saldırarak gözaltına aldı.
24 Mart Cumartesi günü, saat
15.00’da Cevahir AVM önünde oturma eylemi başladığında polis İrfan
Yılmaz ve Zeynal Danacı’ya saldırarak gözaltına aldı. İrfan Yılmaz

aynı gün serbest bırakılırken savcı
Zeynal Danacı için 7 günlük gözaltı
süresi verdi.
25 Mart Pazar günü, saat 15.00’da
Cevahir AVM önüne refakatçısız
gelen İrfan Yılmaz yaklaşık 1 saat
oturma eylemi yaptıktan sonra gözaltına alındı. Savcı bu defa İrfan
Yılmaz’a da 7 günlük gözaltı süresi
verdi. İrfan Yılmaz ve Zeynal Danacı
bu durumu protesto etmek için 7
günlük gözaltı süresi boyunca açlık
grevinin yanı sıra su ve şeker almayacaklarını belirttiler.
29 Mart Perşembe sabahı Küçükarmutlu Mahallesinde gözaltılarla
ilgili Sevgi Erdoğan Vefa evi ve
Nuriye Semih için dayanışma açlık
grevi yapılan ev, katil sürüleri tarafından basılarak talan edildi.
30 Mart Cuma günü sabah
11.00’da Çağlayan Adliyesi’ne getirilen İrfan Yılmaz ve Zeynal Danacı’yı savcı örgüt üyesi olmak suçlaması ile tutuklamaya sevk etti.
Sulh ceza hâkimliğine çıkan İrfan

8 Nisan
2018

Yılmaz ve Zeynal Danacı’ya denetimli serbestlik verilerek, saat
19.00’da serbest bırakıldılar. Polis
İrfan Yılmaz ve Zeynal Danacı’nın
kimliklerini teslim etmedi.
Tüm gözaltılarda 2911 sayılı gösteri kanununa muhalefetten işlem
yapan savcı 7 günlük gözaltı süresi
için örgüt üyeliğinden işlem yaptı.
1 Nisan Pazar günü saat 15.00’da
Cevahir AVM önünde tekrar eyleme
başlayan İrfan Yılmaz saat 15.30’da
Zeynal Danacı ile birlikte tekrar gözaltına alındı. Akşam 21.00’da serbest
bırakıldılar.

İÇERİDE EVLATLARIMIZ, DIŞARIDA BİZ DİRENİYORUZ!
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Polisin saçlarını yolduğu Yüksel Direnişçisi
Gülnaz Bozkurt: Boynumu kıracak sandım

Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” protestosunda,
eylemciler gözaltına alınırken polis,
görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarına destek veren Gülnaz Bozkurt’un saçını yolmuştu.
Gülnaz Bozkurt 36 yaşında, 17
yaşında bir çocuk annesi. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça, Ankara
Yüksel Caddesi’nde eyleme başladığında, Bozkurt’un hayatı “olağan
akışında” sürüyordu. Bir süre sonra,
10 yıllık nüfus memuru kardeşi Nazan
Bozkurt ihraç edildi.
Gülnaz Bozkurt, Nuriye ve Semih’in yanında direnişe başlayan
kardeşine destek olmak için Yüksel’e
gitmeye başladı. Daha sonra kendisi
de işten atıldı. O günden bu yana
eylemine devam eden Bozkurt, “Annem temizlik, babam taksicilik yaparak 4 kız okuttu.
Emekçi bir ailem var. Tek isteğim
bu korku imparatorluğunu hep birlikte
yerle bir etmek” diyor. Geçen hafta
katıldığı bir eylemde saçları yolunan
Bozkurt, suç duyurusunda bulunacak.
Yüksel direnişine 20. gününde
destek vermeye başlayan Bozkurt,
oraya ilk gittiğinde kardeşinin arkadaşı Veli Saçılık ile karşılaştığını
dile getiriyor.
“Sorgulamaya başladım. Nuriye
ve Semih’le tanıştım. Uğradıkları
haksızlıkları öğrendim. Birkaç gün
geçmeden kardeşim de ihraç edildi.
İzinli günlerimde ya da nöbet çıkışlarında gidip video çekiyordum. Medya kör, sağır olduğu için kendimiz

direnişi yaymaya karar verdik.
Gün geçiyordu, ihraçlar çoğalıyordu. Acun hoca, Mehmet Dersulu,
Alev ve Malatya direnişçileriyle tanıştım; her birinin hikâyesi o kadar
can yakıcıydı ki bu kadar güzel insanlara bunların yapılması çok ağırıma gidiyordu” diyor. Bu süreçte
işini aksatacak ya da çalıştığı kuruma
zarar verecek hiçbir şey yapmadığını
vurgulayan Bozkurt, şöyle devam
ediyor: “Açlık grevi başladı. Çekim
yapmayı bırakıp doğrudan eylemlere
katılmaya başladım. Evime ve işyerime polisler gelmeye başladı. İşyerime gelen polislerin işten çıkarılmam
konusunda baskı yaptığını öğrendim.
Yönetimin polislere ‘özel hayatı bizi
ilgilendirmez bize yansıyan olumsuz
bi getirisi yok’ dediğini öğrendim.
Çalıştığım hastanede polislerle
sıkça karşılaşır olduk. Bu yaptıkları
gözdağıydı. Çünkü aynı zamanda
Nuriye’nin açlık grevindeyken refakatçısıydım. Nasıl eridiğini, nasıl
acılar içinde geceleri kalktığını bilen
biri olarak tek bir geri adım atmadım.”
İşten çıkarıldığı 28 Mart günü
olanları anlatıyor: “Sabah işe gittim.
İnsan kaynaklarından çağırdılar. Hastanenin avukatı ve uzlaştırma uzmanı
olduğunu söyleyen biri daha vardı.
Bana hastane bünyesinde küçülmeye
gittiklerini söyleyip işime son verildiğini açıkladılar. Oysa çalıştığım
birime birçok yeni eleman alındı.
İşten neden atıldığımı bildiğim için
onur duyduğumu söyleyip hazırlanmış evrakları imzalayıp çıktım.”
Bir ton cezam var
İşten çıkarıldığının ertesi günü
soluğu Yüksel’de alan Bozkurt, o
gün gözaltına alınmış ve daha önce
yaşamadığı özel bir işkenceye maruz
kalmış: “Beni arabaya attılar. Sonra
arkamdan yumruk atıldığını acılar
içinde anlayıp arkamı döndüğümde
bir polis saçıma yapıştı. O kadar
öfkeli çekiyordu ki boynumu kıracağını düşündüm. Bütün saçlarımı
avucuna dolamış olanca gücüyle çe-
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kiyordu. Saçlarımın derimden kopma
sesini duydum. Kopma sesi kulağımdan gitmiyor. Başka bir polis ise
sağ orta parmağımı ısırıyordu. Bizi
hastaneye götürdüler. İşkence izlerini
tek tek yazdılar...” İşsiz olduğunu,
üniversiteye hazırlanan bir oğlu olduğunu söyleyen Bozkurt, “Bu süreç
nasıl geçer bilmiyorum. Ödemem
gereken bir ton ‘kabahat’ cezam da
var” diyor.
(Zehra Özdilek, 31.03.2018Cumhuriyet)

Ankara Yüksel Direnişine
Polis Saldırısı Devam Ediyor
Yüksel Direnişi’nin 509. günü öğlen
açıklamasına polis saldırdı. Öğretmen
Mehmet Dersulu, Nüfus Memuru Nazan Bozkurt ve Mimar Alev Şahin
gözaltına alındı. Direnişçiler “Biz Çocuklarımıza Onurlu Bir Gelecek Bırakacağız Ya Siz?” diyerek tepkilerini
dile getirdiler.
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HALKIN SANATÇILARI

Kahramanlarımız Kimler?
ÜÇ DAKİKALIK GERÇEK
Bir delikanlı vardı manzana
adında.
Bir saydam kaynaktı gözleri
uğultuluydu
yüreği
bir tavan arası gibi tıpkı
güvercinlerin,
gitarların,
tabloların
tıkabasa doldurduğu.
Severdi mısır yemesini çıtırdatarak,
bayılırdı beyzbol oynamaya,
çocuklara, kuşlara,
ve çılgın kasırgasında
bir paçanganın
biterdi
kaşları altındaki
iki tansığın
bakışına.
ama bir delikanlı vardı manzana
adında,
bir çocuğa benzerdi,
ama yalımlanırdı yüreği iğrenme ve horlamayla
ne zaman karşılaşsa
sözde sofularla
ve aldatmayla.
oysa, o zamanlar Küba'da
binlerce maskeyle bezenmişti
yalan
salonlarda kol gezerdi
ve
bir kral gibi
kurulurdu
Başkan'ın
arabasında.
sütun sütun dolanırdı gazetelere
utanmadan,
ve günün ışımasıyla birlikte

rock'n roll'
karışık
fışkırırdı
radyo
istasyonlarından.
ve işte o zaman manzana adlı
delikanlı,
ün için, şan için değil,
sadece herkes,
sadece görsün gerçeği diye Küba'da,
ele geçirmeye karar verdi radyo
vericisini
ve
arkadaşlarıyla birlikte
elde tabanca
daldı oraya,
aldı elinden mikrofonu
bir güzel şarkıcının,
ve onun sesicesaret ve inançyani sesi Küba'nın
anlattı
gerçeği halka.
üç dakika, fazla değil!
sadece üç dakika!
ve sonra bir silah
sesi,
sessizlik sonra.
son noktasını koydu
bu tamamlanmayan söyleve
Batista'nın kurşunu.
ve tekrar
bir rock'n roll başladı şen şakrak,
ve o,
o anda ölümsüz,
vermiş hayatını
üç dakikalık ger-

çek için
yatıyor, genç ve mutlu.
sözüm sanadır dünya gençliği:
ülkende egemen olursa yalan,
gazetelerde boy gösterirse yalan
hiç durmadan
gençlik!
manzana'yı hatırla!
işte insan dediğin böyle yaşamalı
ve eğlenmemeli gerek
dalga geçerek.
ölüme yürümek,
unutup
huzuru,
rahatı,
ama söylemek
üç dakika bile olsa
gerçeği söylemek
gerek!
üç dakika olsun, yeter!
sonra,
ölüm hoş gelir
safa gelir.
YEVGENİ YEVTUŞENKO
Türkçesi: Özdemir İnce
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Tarihin ve hayatın ortak sorusu
şudur:
ÜÇ DAKİKA GERÇEKLERDEN BAHSETMEK İÇİN BÜTÜN
BİR DELİKANLI ÖMRÜNÜZÜ
VERİR MİSİNİZ? MANZANA'NIN CEVABI EYLEMİDİR.
Manzana belki devrimi göremedi; ama yaptığı 3 dakikalık konuşmayla bütün bir Küba halkına
gerçekleri anlattı. 3 dakikalık gerçek için bütün ömrünü feda etti.
Sierra Maestralar’da umudu büyüten gerillalardan bahsetti.
Rock'n Roll yerine devrim çanları çalmaya başladı Küba Devlet
Radyosu’nda. Zalimlerin celladı
almıştı eline mikrofonu; çünkü ezilen Küba halkına yaşatılanlar yüreğinde hissediliyordu. Söylediği
her söz, beyninin ve yüreğinin derinliklerinden yükseliyordu.
Manzana katledilse de sosyalizmle birlikte yaşamaya devam
etti, o bir kahraman oldu. Batista
ise tarihin çöplüğünde yerini aldı.
Bir katil olarak anıldı ve anılmaya
devam ediyor.
Tarihi halk yazıyor ve halk kendi kahramanlarını anıyor. Çünkü
tarih Manzanalar’ı, Şafaklar’ı,
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Çiğdemler’i, Bilgehanlar’ı, Leyla
ve Mahirler’i yazıyor.
Tarihi biz yazıyoruz; çünkü biz
halkımızın kurtuluşu için savaşıyor
ve ölüyoruz. "Yaşamış sayılmaz zaten, yurdu için ölmesini bilmeyen"
diyor bizim kahramanlarımız.
Bizim de türkülerimizde anlatmak zorunda olduğumuz kahramanlarımız "Ya özgür bir vatan,
ya ölüm" şiarıyla halkına barikat
olanlardır. En önde koşup, bize
umudu ve inancı taşıyanlardır.
Silahsız üç gerilla, yeni gelenekler yaratıyor ve düşmana elinde
ne varsa onunla vuruyor. Bu yiğitliğin notaları tınlamalıdır sazımızda. Bu öfkenin sesi duyulmalıdır
radyolarda.
Yüzünü bile görmediği Dilek
için eylem yapan ve daha sonra
şehit düşen Bilgehanlar’ı anlatmalıyız. Halkın ekmek ve adalet için
kavgasında yerini alan, halkın iktidarı için her şeyi göze alan ve
delikanlı ömürlerini bizim için feda
eden şehitlerimizin hikayelerini
anlatmalı, bestelerini yapmalıyız.
Sanatımızla devrim'i duyurmalıyız. Devrimin türkülerini söylemeliyiz ve asla susmaması için bu
sevdayı büyütmeliyiz.
En çaresiz yüreklere
umut olmalıyız. Yağmurlu bir günde gök
gürültüsü gibi duyulmalı kahramanlarımızı anlatan sözler!
Geleceğe bir şimşek
gibi çakıp aydınlatabilmeli. Gittiği her
yeri coşturmalı ve cüretlendirmeli.
Teslimiyetin, uzlaşmanın yerine, kavgayı ve inancı taşımalı. Düzenin değiştirilebileceğine ikna
etmeli ve halkı harekete geçirmelidir.
Kahramanlarımızın
canlarını feda ettikleri değerleri, yeni
kahramanlaşacak insanlarımıza benim-

setmelidir.
Halkımız kahramanlarını tanıyacak ve sahiplenecektir. Halkımız
kavgasının yiğitlerini bilecek ve
onların türkülerini söyleyecektir
zor günlerinde. Onlardan güç alacaktır. Adaletsizliğe karşı gelen
kahramanlarımızı anlatacaktır nesilden nesile, ödenen hiçbir bedelin
boşa gitmeyeceğini.
Tarih de zorunlu olarak bunu
yazacaktır. Bu bizim zaferimizdir!
Gelecek bizimdir! Gelecek sosyalizmdir! KAHRAMANLARIMIZI
HALKIMIZA BİZ TANITACAĞIZ. Bu sorumluluk bize, halkın
sanatçılarına aittir.
Sonuç olarak;
1- 3 dakikalık bir radyo konuşması bütün bir halkı etkiliyor ve
ayaklandırıyor. Bu, bize gerçekleri
anlatmanın binbir türlü yolu olduğunu ve gerçeklerin ne kadar
güçlü olduğunu gösteriyor. Devrimci bir eylem halka hedef gösterir, Manzana'nın yaptığı da budur.
O bir halk kahramanıdır ve bugün
halen anılır. Manzana sosyalizmle
yaşamaya hep devam edecektir.
Ölümsüzleşmiştir!
2- Biz devrimin türkülerini söyleyeceğiz ve umudu büyütmeye devam edeceğiz. Biz mücadelemizi,
bizim kahramanlarımızı anlatacağız türkülerimizde. Sözlerimiz onların hikayeleri olacak, çaldığımız
notalar ise onların eylemlerinin
coşkusunu, zaferini yansıtacak. Yenilmezliğimizin kanıtıdır kahramanlarımız.
3- Halkımız kahramanlarını sahiplenecek ve zayıf düştüklerinde
onlardan güç alacak. Bu yüzden
kahramanlarımızın türkülerini
yapmamız çok önemli.
Şehitlerimiz bize yol gösteriyor,
bize yöntem sunuyor. Onlardan
öğrenecek çok şeyimiz var. Bu yüzden onları anlatmak, yaşatmak bizim onlara boynumuzun borcudur.

KIZIL MASKELİLER

BAŞLADIĞIMIZ İŞİ
SONUÇLANDIRMALIYIZ

Yoksul mahalleler sorun doludur.
Yoksul mahallelerdeki her ev sorun
doludur. Yaşamak bir sorundur yoksul
mahallelerde.
Geçim derdinden başlar, her alana
yayılır... Sağlık sorundur. Eğitim sorundur, ulaşım sorundur, yakacak
odun kömür sorundur. Düğün sorundur, cenaze sorundur, uyuşturucu
sorundur, fuhuş sorundur, kumar sorundur. Birahaneler sorundur, çocukların çalıştığı atölyeler sorundur, aile
ilişkileri sorundur. Karı-koca ilişkileri
sorundur, anne-babalarla çocuklar
arasındaki ilişkiler sorundur...
Halkı politikleştirmek "sorun
çözmek"tir. Kitle çalışması bu temelde gelişir. Bir örgütlenme, sorunları çöze çöze kendini kabul ettirir.
Birçok sorunun çözümü için adımlar atmışızdır mahallelerde. Sonuç
aldıklarımız olmuştur. Fakat aynı zamanda yarım kalan işlerimiz, girişimlerimiz de olmuştur. Başladığımız
işi, yarım bırakmamalıyız. Ele aldığımız sorunu, şu veya bu biçimde
bir sonuca ulaştırmadan vazgeçmemeliyiz.
Kuşku yok ki, faşizmin ağır baskı
koşullarında yapıyoruz bu çalışmaları.
Faşizm; örgütlenmemizi, faaliyetle-

rimizi kesintiye uğratmak için
elinden geleni yapıyor. Bir eylemde ya da bir faaliyet sürecinde engellerle, istemediğimiz
gelişmelerle karşılaşabiliriz.
Sürekli bir şeylere başlayan ve başladığını bitirmeyen bir örgütlülük, halka
güven veremez. Halk güvenmediğinin
peşinden gitmez. O halde başladığımız
işi sonuca ulaştırmak, çalışma tarzımızın
bir parçası olmalıdır.
Sonuç her zaman istediğimiz gibi
olmayabilir, ideal olmayabilir; ama
önemli olan giriştiğimiz işi yarım
bırakmamaktır. Bir sonucu bağlamaktır. Ve konunun niteliğine göre
de bu sonucu gerekli kişilerle veya
kitlemizin tamamıyla paylaşmaktır.

Sonuca Ulaştırdığımız
Her İş, Moral Olur,
Umudu Büyütür
Bir mahalledeki, birimdeki çeşitli
çalışmalarımız, amaçları açısından
farklılıklar içerse de, hepsinin ortak
yanı, halkın örgütlenmesini hedeflemesidir. Hepsinin ortak yanı, devrimcilerin bir alternatif olduğunu
göstermesidir. Hepsindeki ortak bir
diğer yan; oligarşinin umudu yok
etme saldırısına karşı bir cevap olmasıdır.
Sonuca ulaştırdığımız her iş, çözdüğümüz her sorun, sonuç aldığımız
her faaliyet, umudu büyütür, morali

Sonuç almak için;
MOTİVASYON YARATMALIYIZ.
ISRAR ETMELİYİZ.
SÜRE HEDEFİ KOYMALIYIZ.
ARALIKSIZ DENETLEMELİYİZ.
ÇIKAN SORUNLARI HIZLA ÇÖZMELİYİZ.
KOŞULLARI LEHİMİZE ÇEVİRMELİYİZ.

büyütür. Yeni adımlar için bize güç
verir, motivasyon sağlar.
Her çalışmaya bu açıdan bakabilmeliyiz. Tabii şunu da unutmayalım
ki, yarım kalan her iş ise, yukarıdaki
sonuçların TAM TERSİ demektir.
Yarım kalan her iş, moral bozar,
umutsuzluğu, inançsızlığı büyütür.

Sorun Çözmek,
Politikleştirir!
Halkın politikleşmesi, sorun çözmekle, halkı sorunların çözümü doğrultusunda seferber etmekle ve sonuç
almakla doğrudan ilgilidir.
Politikleşme;
1- Kişisel sorunların/çelişkilerin
çözümüyle başlar
2- Yaşadığı alana ilişkin sorunların/çelişkilerin çözümüyle derinleşir
3- Ülkenin ve dünyanın sorunlarının/çelişkilerinin çözüm mücadelesine katılmakla süreklileşir.
Bu gelişim şemasından da görüleceği üzere, politikleşmede, sorun
çözmek ve ele aldığımız işleri sonuca
ulaştırmak belirleyici bir önem taşır.
Politik olmak, halkın her türlü
sorunuyla ilgilenmek, bu sorunlara
çözümler üretmek, üretilen çözümlerin uygulanmasında yer almak, bu
şekilde bugünü ve yarını şekillendirme isteği ve çabası içinde olmaktır.
POLİTİKA'nın tanımını hatırlayalım: "Elimizdeki imkanlarla, içinde bulunduğumuz koşullar içinde,
halkı örgütleyebilmek için geliştirdiğimiz programımızdır."
İşte bu programda, sonuç alıcı
bir tarzı hakim kılmazsak, programın
yerini, kendiliğindenlik alır.
Bir konuyu gündemimize almışsak, onu takip etmeliyiz.
Her gün o konuda bir adım at-
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mayı hedeflemeliyiz. Küçük veya
büyük ama gündemimize aldığımız
hiçbir konuyu unutulmaya, kendiliğindenliğe terk etmemeliyiz.

Sorun Çözmek, Geliştirir
Devrimcilik sorun çözmektir.
Çözmek, güven kazanmaktır.
Çözmek, örgütlemektir.
Çözmek, ikna etmektir.
Çözmek, alternatif olmaktır.
Bizim kitle mücadelelerinin tarihinden çıkardığımız sonuç nedir?
Kitlelerin güncel sorunlarına örgütlü somut çözümler üretmeden
örgütlenemeyiz.
Söylediklerimiz ve yaptıklarımız
arasında ortaya çıkan çelişki, güvensizlik yaratır. Çalışmalara katılım
isteğini düşürür.
Bir sonraki adımda, yaptığımız
çağrıların etkisini azaltır.
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Sorun Çözmek,
Alternatif Olmaktır
Politik olmak, alternatif olmaktır.

Düzene karşı ideolojide, politikada,
kültürde, yozlaşmadan kurtuluş için
mücadelede, hatta halkın ekonomik
sorunlarının çözümünde alternatif
olursak, düzene karşı adım adım mevziler kazanmış oluruz.
Bu mücadele her alanda sürüyor.
Kuşku yok ki, biz sorunların düzen
içinde çözüleceğini söylemeyiz. Pratik olarak örgütlediğimiz faaliyetler
de bu anlama gelmez.
Ancak biz bu faaliyetlerle, "düzen
çözemez, biz çözeriz" iddiamızı ortaya koyarız.
Çözümün çok küçük örneklerini
yaratabiliriz belki; ama o küçük örnekler, içinde sosyalist düzeni taşır.
Uyuşturucuyla mücadelede, yaratacağımız bir örnek, bizim ideolojimizin,
yöntemlerimizin üstünlüğünü kanıtlamaya yeter. Mantar üretiminde sağlayacağımız bir başarı, "halkın ihtiyaçlarını" esas alan sosyalist ekonominin üstünlüğünü göstermeye yeter.
Bir devrimci, bir eylemi, faaliyeti
örgütlerken, neyle karşılaşırsa karşılaşsın, karşısına hangi engeller çı-

* Başladığın işi sonuna kadar götüreceksin
* Önüne birçok engel çıkacak...
Düşman senden daha deneyimli, fiziki
olarak güçlü olacak.
Ama vazgeçmeyeceksin.
Sen milyonların umudunu taşıyorsun.
Attığın her adımda umut büyüyecek.
Milyonların gücü ile yürüyeceğiz.
Sen sosyalizmi savunuyorsun!

* Zor anlarda kararlılığını besleyen, seni
ileriye taşıyan tek güç inancın.
İnanç gökten inmeyecek. Bilgi ve gerçeğin
birleşmesinden doğacak.

* Bilgin arttıkça kararlılığın artacak.
Doğru kararlar alacaksın.
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karsa çıksın, en önemli kuralı SORUN
ÇÖZMEKTİR.
Sorun çözmek bir alanın, birimin
varlık yokluk koşulu olarak da görülmelidir.
Hızlı sonuçlar, kolay çözümler
beklentisi içinde olmamalıyız.
Sorunlar, her zaman kısa sürede
çözülmez. El attığımız her konuda
hemen taraftarlarımızın, kitlenin bizi
anlayıp, her şeyi harfiyen yerine getirmesi beklentisi içinde de olamayız.
Planlarımızı her şeyin pürüzsüz olacağı üzerine yaparsak, sonuca ulaşamayız ve o iş büyük ihtimal yarım
kalır, sarkar, süner, sonuca ulaşmaz.
Bir işi örgütlerken olumsuzluklar,
engeller, disiplinsizlikler, her şey çıkabilir karşımıza. Vazgeçmemeliyiz.
Bırakmamalıyız!
Engelleri yok edemeyiz ama onları
aşmanın yöntemlerini geliştirebiliriz.
Düşündüğümüz gibi gelişmeyen
her işte, aksaklığı, engeli zamanında
görürsek, doğru müdahalelerle çalışmamızın planladığımız gibi sonuçlanmasını sağlayabiliriz.

İdil Kültür Merkezi ve
Grup Yorum:
Selam Olsun 30 Mart
1972’de Kızıldere’de Devrim
Ateşini Yakanlara!
Selam Olsun Mahirlere,
Mahirlerin Düşlerine Sahip
Çıkarak Ölümsüzleşenlerimize!
Başımıza listeler konuluyor, bir yıl
içinde dört defa kurumumuz basılıyor,
onlarca tutsak veriyoruz. Büyük bir fırtınanın içinde batırmak, denizlerin derinliğine gömmek istiyorlar halktan yana
sanatımızı. Ama bırakın gömmeyi, bir
milim bile rotamızdan çıkartamıyorlar
bizi. Çıkartamayacaklar, başaramayacaklar.
...
Size, listelerinize bestelerimizle cevap
vereceğiz. Hapishanelerinizde boyun eğmeyeceğiz. Tek tiplerinizi giymeyeceğiz...
Bunu Kızıldere'den aldığımız inançla,
cüretle söylüyoruz. İşte bu yüzden bizi
asla yenemediler, yenemeyecekler.

10 NİSAN’DA SİLİVRİ’YE YÜRÜYORUZ!

İŞTEN ATILAN KAMU EMEKÇİLERİ, DOKTORLAR,
ÇARE İNTİHAR ETMEK DEĞİL; DİRENMEKTİR
İŞTEN ATILAN TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE ÇAĞRIMIZDIR:

GELİN BİRLİKTE OMUZ OMUZA AKP FAŞİZMİNE
KARŞI DİRENELİM KAZANALIM!
21 Temmuz 2016 gününden bu
yana OHAL ile yönetiliyoruz.
OHAL ilan edildiğinde OHAL'in
halka, devrimci, ilerici kamu emekçilerine yönelik bir saldırı olacağını
açıklamıştık. Kısa bir süre sonra bu
tespitimizin doğru olduğu ortaya
çıktı. AKP faşizmi, ard arda çıkardığı
KHK'larla devrimcilere, ilericilere
ait kurum ve kuruluşlara yöneldi.
Dernekler mühürlendi, televizyon
kanallarına el konuldu, dergi ve gazeteler kapatıldı. Başta kamu emekçileri olmak üzere işçiler, akademisyenler, mimar ve mühendisler, sağlık
emekçileri ve doktorlar işten atıldı.
İşten atılan kamu emekçilerinin
sayısı 150 BİN’i bulurken, işçilerde
2 BİN, mimar mühendislerde 3 BİN,
sağlık alanında ise 3 BİN devrimci,
ilerici ve yurtsever işten atıldı.
OHAL'İN İLANINDAN SONRA
OHAL'E KARŞI MÜCADELEDE İKİ FARKLI TAVIR GELİŞTİ
Birincisi OHAL'in her türlü uygulamasına karşı çıkan ve OHAL'in
yasaklarını tanımayan, gasp edilen
hakları geri almak için direnen, mücadele edenlerin tavrı. İkincisi ise
reformist-oportünist kesimlerin tavrı.
Bu tavırda OHAL’e karşı direnmek, gasp edilen hakların geri alınması için mücadele etmek yoktu.
Reformist ve uzlaşmacıların yönetiminde olduğu;
Ne TMMOB işten atılan mimarmühendisler için,
Ne DİSK işten atılan işçiler için,
ne TTB işten atılan sağlık emekçileri
için ne de KESK işten atılan sendika
üyeleri için HİÇBİR ŞEY YAPMADI!
İşten atılan binlerce emekçi, kendi
kaderleri ile baş başa bırakıldı, onlar
için umut olunmadı.
ÇÜNKÜ;

Bu kurumların, sendikaların sessiz
kalmaları, OHAL’e karşı mücadele
etmemeleri, direnmemeleri kendi
ideolojik tercihleriydi. 150 bin kamu
emekçisi için direnen 2 kamu emekçisini, NURİYE ve SEMİH'i görmek
istememeleri, Yüksel'de direnen kamu
emekçilerine sırtlarını dönmeleri,
550 bin mimar mühendis adına direnen ALEV ŞAHİN'i yok saymaları,
yine işten atılan 2 bin işçiyi, 3 bin
sağlık emekçisini görmemeleri, onlar
için bir şey yapmamaları, tamamen
siyasal tercihleri gereğidir.
Tamamen reformistlikleri, uzlaşmacılıkları ve icazetçilikleriyle ilgilidir. Korkuları kaygıları, rahatlarına
düşkünlükleri ile ilgilidir. Bedel ödemeden bulundukları koltuklarda oturma sevdalarındandır.
Bu öylesine bir vurdumduymazlığı
yaratıyor ki; kendilerine bağlı kurumlara üye olan emekçiler işten
atıldıkları için intihar ettiklerinde
oralı bile olmuyorlar. Üzerine alınmıyorlar, ne oluyor bu insanlara, neden intihar ediyor diye düşünmüyorlar.
Bu öyle bir vurdumduymazlık ki
ne OHAL'den bu yana intihar eden
37 emekçi ne son günlerde gazetelere
yansıyan İzmir’de Bylock kullandığı
için işten atılan ve intihar eden doktor
ne de İzmir Yeşilyurt Atatürk Hastanesi’nde çalışan Asistan Hekim Hasan
Orhan’ın açığa alındıktan sonra intihar
etmesi onları ilgilendirmiyor.
Bizim bu yazıda dikkat çekmek
istediğimiz; intiharlara sessiz kalan,
intiharları bir kınama ile geçiştiren,
lafa gelince kendilerine devrimci ilerici, yurtsever diyen kurum ve kuruluşların; KESK'in, DİSK'in, TMOOB'un ve TTB'nin intiharlar karşısında tavırsızlığıdır. Vurdumduymazlığı, pişkinliği ve yüzsüzlükleridir.
İntiharlardan kendilerini sorumlu

görmemeleridir.
ŞUNU SÖYLEMELİYİZ Kİ;
YAŞANAN İNTİHARLARDAN
AKP FAŞİZMİNİN POLİTİKALARI
NE KADAR SORUMLU İSE
KESK'in de DİSK'in de TMMOB'un
ve TTB'nin de POLİTİKASIZLIKLARI O KADAR SORUMLUDURLAR.
Çünkü sessiz kalmak, AKP politikalarına koltuk değneği olmak, AKP
politikalarını onaylamaktan başka
bir şey değildir.
ÇÖZÜM NE?
Çözüm, 150 bin kamu emekçisi
adına direnen NURİYE ve SEMİH
gibi direnmeyi seçmektir.
550 bin mimar mühendis adına
ALEV ŞAHİN gibi direnmektir.
NEDEN?
Çünkü direnmekten başka yol
yoktur!
Emeğimizi çalan, bizi köle gibi
çalıştıran, emeğimizin karşılığını vermeyen, emekçileri aşağılayan, bir
günde işimize son veren, onurumuzu
kıran, namusumuza dil uzatan bu
düzene, AKP faşizmine karşı direnmekten başka çözüm yoktur.
Onurumuzu, işimizi, ekmeğimizi
istemeliyiz. Çaresizliğe düşüp intihar etmemeliyiz. Direnmeliyiz!
İşten atılmamıza, haklarımızın
gasp edilmesine, aşağılanmamıza,
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onurumuzun kırılmasına karşı öfkemizi, kinimizi kendi canımıza kıyarak
değil direnerek, hesap sorarak göstermeliyiz!
KEC'li kamu emekçileri bunu yapıyor.
Kardeşlik ormanında birlik ve dayanışma içinde, onurumuzu, ekmeğimizi, işimizi geri istiyoruz diye
500 GÜNDÜR direniyorlar.
Yüksel'de direne direne kazan-

dıkları kalelerini, adalarını her gün
İŞİMİZİ EKMEĞİMİZİ ONURUMUZU istiyoruz diye çarpışa çarpışa
koruyorlar.
Onlara bunu yaptıran ideolojileri ve örgütlü olmalarıdır.
Birimiz hepimiz hepimiz birimiz
için diye düşünmeleri, yaşamaları
ve mücadele etmeleridir!
Sonuç olarak;
Çözüm intihar etmek değil di-

renmektir.
Yüksel direnişinde yer almaktır.
Yüksel direnişçileri ile omuz omuza olmaktır.
İŞTEN ATILAN TÜM KAMU
EMEKÇİLERİNE ÇAĞRIMIZDIR:
GELİN

BİRLİKTE

OMUZ

OMUZA AKP FAŞİZMİNE KARŞI
DİRENELİM KAZANALIM!

ALEV ŞAHİN HAKLILIĞININ VE MEŞRULUĞUNUN GÜCÜYLE
DİRENMEYE DEVAM EDİYOR
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“Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene!”
Pir Sultan Abdal
Alev Şahin, AKP faşizminin tüm halkımızı teslim
almak için yürüttüğü savaşta Pir Sultan Abdal’ın
dediği gibi en doğru yerde duruyor. Zaman ortada
durma zamanı değil. Büyük ve kapsamlı bir saldırıyla
karşı karşıyayız. Topyekün bir saldırıya karşı genel
bir direnişin olması gerektiği süreçteyiz. Ancak herkes
üzerine düşeni yapmıyor, yapmaktan kaçınıyor.
OHAL ile yüz binden fazla
insan işinden atılmış.
Binlerce insan tutuklanmış.
Her gün gözaltılar ve soruşturmalar yaşanıyor.
Avukatından sağlıkçısına,
memurundan öğrencisine kadar
halkın tüm kesimlerine yönelik
bir sindirme saldırısı var.
Tek ses olalım istiyorlar.
Kimse demokrasi, hukuk, adalet istemesin istiyorlar.
Herkes “Reis”lerinin şakşakçılığını yapsın istiyorlar.
Böyle bir ortamda yapılması
gereken en temel şey, demokratik kurumların, sendikaların
daha da öne çıkarak halkı örgütlemesidir. Maalesef ülkemizde böyle olmuyor.
KESK, DİSK gibi sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin büyük bir kısmı bir köşeye çekilmiş faşizmin
kendiliğinden çekilip gitmesini bekliyorlar.
Ancak beklemek çürütür ve yok eder. Bu gerçeğin
dahi farkında değiller. Onlar kendilerini korumanın
derdinde iken bugün Alev Şahin tıpkı Nuriye Gülmen
gibi direnişin yükünü omuzluyor.
Alev Şahin neden işten atıldığını direnişinin birinci

yılında Beyza Kural’a verdiği röportajda şu sözlerle
açıklıyor; “Bir ay önce işten nasıl atıldığım ortaya
çıkmış oldu. Beton firması yetkilisi bir AKP’linin
'FETÖ itirafçılığı' adı altında savcılığa verdiği gizli
tanık ifadesiyle bu ortaya çıktı. 17-25 Aralık’ta cemaat
ile bağını kestiğini söyledikten sonra 'kendisine cezalar
yazıldığını, cemaatin üzerlerine geldiğini vekillere anlattığını, Düzce Çevre İl Müdürlüğü’nde görevli
olduğum sürede idari para cezasını kesenin ben olduğumu, Ankara’ya durumu bildirdiklerini ve görevden alındığımı'
söylüyordu. 'Cemaatten ayrıldıktan sonra cemaatin cezalarla üstüne geldiği ve cezaları kesen
kişi olarak DİSK üyesi ve Ankara’da PKK lehine yürüyüşlere
katıldığım' şeklinde ifadesi var.
Beni örgüt sosuna boyamaya
çalışan bu ifadelerden, işten atılma sebebimin, deprem görmüş
halkın çıkarına sırtımı dönmememin, kamu görevimi kötüye
kullanmamamın, deprem görmüş
halkın binalarına su gibi betonların dökülmesine izin vermememin yattığını gördüm. Bu durum
onları da teşhir etmiş oldu. Betondan bugün çalan, olası depremde binlerce insanın katilidir.”
Alev Şahin’in direnişi Yüksel Direnişi’nin yolundan
ilerliyor. Bir yanda ezenlerin baskısı, bir yanda direnişini
kararlılıkla sürdüren Alev… Düzce artık ikinci bir
Yüksel’dir.
Gözaltılar, linç girişimleri, her türlü ahlaksızlığa
rağmen, sahip olduğu ideolojinin gücüyle direniyor.
Haklılık ve meşruluk, cüreti ve iradeyi ortaya çıkarıyor.
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Alev ne yapmıştır? Halk düşmanlarının halkın
canıyla oynamasına izin vermemiştir. Çalıp çırparak
halkı çürük yapılarda oturtmalarına izin vermemiştir.
Bu nedenle iktidarın gücünü kullanarak onu işinden
atıp cezalandırmışlardır. Bugün ise karşılarında yılgın,
teslim olmuş olarak değil emeği ve onuru için direnen
bir insan olarak duruyor.
Alev Şahin halkını sevdiği için hırsızlara izin vermedi!
Çürümüşlüğe, yozlaşmaya karşı olduğu için iktidar
sahiplerinin tehditlerine boyun eğmedi!
Halkını ve vatanını sevdiği için bugün direniyor!
"Halk benden taraf oldu.
Her şey değişiyor dönüşüyor. Bir yıl önce tek başımaydım. Halk tepkisi olacağını çok kestiremiyordum,
direnişin haklılığını anlatmak bir süre alacaktı. Bugünden geri bakınca, iyi ki direniyorum, iyi ki Düzce
halkıyla bu direnişi paylaştım diye düşünüyorum.
Çünkü bir kişilik başlayan direniş Düzce’de halklaşmış
durumda.
Kar kış da olsa termosla çay getirenler oluyor,
ellerim üşümesin diye pet şişelere sıcak su doldurup
verenler, yağmur yağıyorsa şemsiyesini bırakıp gidenler… Halkın güzel yanlarını hangi kelimeyle anlatsam eksik kalır.
Onlara, uğradığım haksızlığı, hukuksuzluğu anlattığım zaman, özellikle ekmek kavgası peşinde olmam
meselesi halkın tüm kesimlerine sirayet ediyor. Burası
muhafazakar, yüzde 85’i
iktidara oy veren kent olmasına rağmen, ekmek kavgasında benden taraf oldular. Haklılığımdan başta
şüpheleri olsa da zamanla,
eylemimden vazgeçmemiş
olmam onlara haklılığımın
kanıtı olarak geçti. Evle-

rinde sofralarında konuşulur oldum.” (Age.)
Halkımız sola yatkın da olsa, muhafazakar
da olsa her zaman haklıdan yanadır. Alev
Şahin’in, hırsızlara yol vermediği için işinden
atıldığını görmüş ve bu nedenle onu sahiplenmiştir.
Alev Şahin halk için mimarlık yapmanın
kavgasını verdiği için işine son verilmiştir.
Bu sona AKP faşizmi karar veremez. O nedenle direnişine devam ediyor. O nedenle
Düzce halkı direnişini sahipleniyor. O nedenle
bu direniş tarihsel olarak haklı, bilimsel
olarak meşrudur!
O nedenle bu direniş karşısında AKP faşizmi acizdir! Bu acizliği büyütmenin yolu direnişi
daha fazla sahiplenmektir.
HALK İÇİN MİMARLIK SUÇ DEĞİL ONURDUR!

Atı eşkin, kılıcı keskin: Her bakımdan güçlü,
dilediğini yapabilir. “Zalimlere karşı durmak
mı istiyorsun? Atın eşkin, kılıcın keskin olmalı!”
Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz.
Bu iki şey tamamen birbirinin karşıtıdır.
Hak, hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde
zulüm olamaz, zalimler bulunamaz. Zulmün
bulunduğu yerde ise hak yeme, sömürü,
eğrilik, azgınlık vardır ve orada ne adalet ne
de adil vardır.
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KALMADI ADALET, ARTTI ZULÜMLER
Yedi iklim dört köşeyi dolandım
Meğer dünya her tarafta bir imiş
Ben dünyayı Al Osman’ın sanırdım
Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş
irili ufaklı insan piç oldu
Onlar doğdu geçinmesi güç oldu
Altı arap atlı şahbaz nic oldu
Mamur sandım yalan dünya çürümüş
Okuttuğun tutmaz oldu alimler
Kalmadı adalet arttı zulümler
Terlemeden mal kazanan zalimler
Can verirken soluması zor imiş
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YÜKSEL’DE 500 DİRENİŞ GÜNÜ
FAŞİZME KARŞI SİYASİ ZAFERİMİZİN ADIDIR

Sayı: 61

Yürüyüş
8 Nisan
2018

İnsanlığa karşı işlenmiş en büyük
suç, hiç kuşkusuz adaletsizliktir. Adaletsizliğe karşı insanın sahip olduğu
erdemi korumanın tek yolu ise adaletsizliğe karşı direnmektir.
Yüksel Caddesi’nde beş yüz günü
geride bırakan direniş direnmeyenlerin
daha baştan kaybettiklerinin ve direnenlerin er ya da geç kazanacaklarının
en somut örneği oldu. Bu direniş yalnızca işinden atılan kamu emekçilerinin
değil aynı zamanda tüm halkımızın
umudunu yeşertti. Sözde FETÖ darbe
girişimini halka karşı savaşında fırsata
çeviren AKP faşizmi “bu darbe girişimi
bizim için Allah’ın bir lütfudur” diyerek
OHAL ilan etti. Çıkardığı KHK’larla
bir gecede binlerce emekçiyi işinden
attı. Sözde FETÖ’ye karşı yürüttüğü
savaşın, halka dönük bir sindirme ve
teslim alma saldırısı olduğu kısa sürede
anlaşıldı.
AKP’nin tüm gücünü kullanarak
devlet terörünü alabildiğine arttırdığı
günlerde kendisine devrimci, demokrat
diyen birçok kesim “OHAL var direnilmez, tek başına direniş olmaz” diyerek
umutsuzluğunu ve teslimiyetçiliğini
dile getiriyordu.
9 KASIM 2016: DİRENİŞ
BAŞLIYOR!
Nuriye Gülmen, kendisi gibi işten
atılan akademisyenlerle yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamayınca tek başına da olsa direnişi başlattı. Daha direnişe niçin başladığını anlatamadan
etrafı yüzlerce polis tarafından kuşatılarak gözaltına alındı. Ve o gözaltını
her gün yenileri izledi. İnsanlar direnişe
uzaktan ve ürkerek bakıyordu. Ama o
yalnız değildi. Milyonların taleplerini
yerine getirebilmek adına, işi, emeği
ve onuru için direniyordu.
Eylemin altıncı gününde Acun Karadağ, on üçüncü gününde Semih Özakça da direnişe başladılar.
Eylemin ilk yirmi günü boyunca
her gün gözaltına alındılar. Onlar gözaltına alınırken yerlerde sürüklendiler,
tekmelendiler, yüzlerine, gözlerine gaz
sıkıldı. Ama kararlılık karşısında uzaktan
bakan gözler birer ikişer onlara yaklaştı.
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Her geçen gün sayıları daha da arttı.
Yüksel Caddesi, artık faşizme karşı direniş alanına dönerken faşizmin korkusu
da büyüyordu. Yüksel’in ikinci bir
Gezi’ye yol açmasından korktuklarını
alenen açıklamak zorunda kaldılar.
9 Mart 2017: AÇLIK GREVİ
BAŞLIYOR!
Türkülerle, halaylarla, şiirlerle süren
direniş halkta yankısını bulmuş, Anadolu’dan dünyaya yayılarak büyük bir
sahiplenme yaratmıştı. Ancak iktidar
geri adım atmak yerine saldırılarını
katmerlendiriyordu. 9 Mart günü Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça yaptıkları
basın açıklaması ile 11 Mart’ta açlık
grevine başlayacaklarını duyurdular.
Daha açıklama biter bitmez gözaltına
alındılar. Direnişi daha ileri bir boyuta
taşımak, zaferi bir an önce getirmek
için başlatacakları açlık grevine gözaltında başladılar.
Direniş, açlık grevi ile sürerken faşizmin halkta yaratmak istediği umutsuzluk dalgasını da kırıyordu. OHAL
koşullarında da direniş yaratılabileceği
bir kez daha gösterildi. OHAL ile yaratılmak istenilen teslimiyet duygusu
direniş ile aşıldı. Direniş faşizmin planlarını suya düşürdü. AKP faşizmi direniş
karşısında saldırılarını tam istediği gibi
gerçekleştiremedi. İşten atmak istediği
binlerce kişiye direnişin gücü karşısında
dokunamadı. Ancak direnişe karşı öfkesini, her gün tekrarlayan saldırıları
ile sürdürdü.
10 Mayıs’ta CHP’li vekiller Orhan
Sarıbal ve Ali Şeker mecliste açlık
grevi yaparken, 12 Mayıs günü 103
edebiyatçı, taleplerin kabul edilmesi
için ortak bir deklarasyon yayınladı.
23 MAYIS: NURİYE VE SEMİH TUTUKLANDI!
Açlık grevi direnişine halkın desteği
dalga dalga büyürken AKP faşizmi direniş karşısındaki acizliğini açlık grevinin 75’inci gününü dolduran Nuriye
ve Semih’i evlerinden gözaltına alıp
tutuklayarak gösterdi. Aynı gün Esra
Özakça da açlık grevine başladı.
İstanbul’dan Malatya’ya, Aydın’dan
Kayseri’ye kadar pek çok ilde Nuriye

ve Semih için destek eylemi yapan
yüzlerce kişi gözaltına alındı. Almanya,
Yunanistan, Belçika, İsviçre, Avusturya
gibi pek çok ülkede destek açlık grevleri,
direniş çadırları açıldı.
AKP faşizmi onları hapishanede tamamen tecrit ederek, en temel ihtiyaçlarını karşılamayarak, güneşi dahi yasaklayarak iradelerini kırmaya çalıştı.
23 Mayıs günü Yüksel direnişinin
halkta yarattığı sahiplenme karşısında
AKP faşizmi Yüksel Caddesi’nde İnsanlık Anıtı’nın etrafını çevirerek dünyada bir ilk yaratıp, anıtı gözaltına aldı.
Amaç tüm halka gözdağı vermekti.
Ancak direniş dışarıda da sürmeye devam etti.
NuSe diyen halkımız her yere onların
adını yazdı. Onların adının olduğu
afişler dört bir yana asıldı. İrade savaşı
bu şekilde sürerken Yüksel Direnişçilerinin üzerine Ankara Tabip Odası’nın
(ATO) incelemeleri sonucunda Model
5 isimli tüpten eylemcilerin sinir sistemine zarar veren zehirli gaz sıkıldığı
ortaya çıktı. Ne zehirli gazları ne tüplü
gazları direnişi kıracak bir etki yaratamadı. Çünkü haksızlığın üzerini örtecek
haklının iradesini kıracak bir gaz çeşidi
henüz icat edilmedi!
22 TEMMUZ: SÜLEYMAN
SOYLU NURİYE VE SEMİH İÇİN
KİTAPÇIK HAZIRLATTI!
Tıpkı 96 Ölüm Orucu sürecinde
“onlar gizli gizli yiyorlar” diyen dönemin
Adalet Bakanı Şevket Kazan gibi Süleyman Soylu da açlık grevinin sahte
olduğunu ve gizli gizli yediklerini ileri
sürdü. Bununla yetinmeyip bir de haklarında kitapçık hazırlayıp bunu Türkçe
ve İngilizce olarak basıp dağıttı. Ancak
güneş balçıkla sıvanmıyordu. Bu yalanlara kimse inanmadı. Öyle ki gericiler
dahi madem öyleydi de niye şimdiye
kadar bir şey yapmadınız diyerek bu
yalanlara kanmadıklarını dile getirdiler.
Direniş o kadar güçlü taleplere sahipti
ki hiçbir yalan gerçeğin üzerini örtmeye
yetmedi.
25 EYLÜL: NURİYE GÜLMEN
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye
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giden Nuriye’yi yoğun bakıma kaldırdılar. Ancak o zorla müdahalenin
gündemde olduğu o koşullarda “HASTA DEĞİL DİRENİŞÇİYİM” diyerek
tavrını net bir biçimde ortaya koydu.
20 EKİM’DE SEMİH ÖZAKÇA, 1 ARALIK’TA NURİYE GÜLMEN TAHLİYE EDİLDİ!
Mahkemeden iki gün önce halkın
avukatları gözaltına alınıp tutuklandı.
Onları savunmasız bırakmak için yapılan bu oyun da tutmadı. Tarihsel
olarak haklı olanlar, savunmalarında
da bu gerçeği dile getirdiler.
AKP faşizmi Nuriye Gülmen’i tek
bir kez dahi mahkemeye getiremedi.
Suçlarının yüzlerine okunmasına izin
vermedi. Yalancı bir iftiracının ifadesi
ile Nuriye Gülmen’e 6 yıl 3 ay ceza
verildi. Mahkemeyi izlemeye gelen
yüzlerce kişiye polis saldırdı. Onlarca
kişi gözaltına alındı.
Yüksel direnişçilerine binlerce lirayı bulan para cezaları verildi.
13 ARALIK: DİRENİŞİN 400.
GÜNÜ!
Her saldırı, halkın sahiplenmesini
daha da büyüten bir manivela işlevi
gördü. Bu durumu Acun Karadağ
direnişin 400’üncü gününde İleri Haber’e verdiği bir röportajda şu sözlerle
açıklıyordu:
“KAFAMIZ, BURNUMUZ KIRILDIKÇA DESTEKÇİMİZ ARTTI”
Acun Karadağ: Herkesin sustuğu,
kurumların bile sokağa çıkmadığı bir
dönemde birilerinin sokakta olması
etkili oldu. İşçileri saymıyorum bile,
yüz binlerce kamu emekçisi ihraç edildi.
Derneklerin, kurumların kapatılmasına
karşı cepheden bir karşı duruş yoktu.
Dolayısıyla herkes adına ses çıkaran,
bir şeyler söyleyen Yüksel Direnişi
dikkat çekti. KHK’ların hukuksuzluğunu
dillendiren birileri vardı. Aslında direnişi
güçlendiren bizim gözaltılarımız ve
uğradığımız şiddetti.
Buna maruz kaldıkça, hep ifade etmişimdir, burnumuz kırıldı 1000 takipçimiz oldu, kafamız kırıldı 1000 takipçimiz oldu. Bu, iktidarın beceriksizliği
oldu, eline yüzüne bulaştırdı. Sonra

açlık grevi konusunda “Yiyorlar” şeklindeki yalanı ama Semih’in mahkemede
gözle görülen şekilde zayıflaması, tutuklamalar, açlık grevine karşı söylemler
ve bizim samimiyetimiz. Biz ne kadar
dürüstsek, samimiysek, ne kadar canımızı ortaya koyduysak; onlar hep yalan,
baskı, şiddet, bedenlerimizde plastik
mermilerin bıraktığı izler, çevrenin
bunu görmesi, büyük bir dayanışmanın
olması ve insanların söyleyecek sözlerini
bizim yüksek sesle dillendirmemiz, iktidarı teşhir ediyor olmamız… Bunların
hepsi direnişi büyüten şeyler.
Hiçbir şeyin bir tek nedeni yoktur,
birçok sebebi vardır ama kabahatin
çoğu iktidarda. İktidar sesimizi duymamakta inat ettikçe, halk bizi duydu.”
26 OCAK: AÇLIK GREVİ 324.
GÜNDE SONLANDIRILDI VE SİYASİ ZAFER KAZANILDI!
OHAL komisyonu Nuriye ve Semih’i işe geri almayacağını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından açlık grevi
sonlandırıldı.
Nuriye Gülmen, "Biz alana çıktıktan
sonra mücadeleyi 444 gün boyunca ilmek ilmek örerek bugüne getirdik. Bir
kişinin elinde dövizle çıkıp anında gözaltına alındığı bir direnişten herkesin
bildiği bir direnişe dönüştü. Korktuk
mu? Evet, ama korkularımızın üstüne
gittik. Bu yüzden direnişimizi çok seviyoruz. Bize onurumuzu geri verdiği
için seviyoruz. Hiçbir şey yapmasaydık
bugünkü gibi kendimizi dik şekilde sizin
ve Türkiye halklarının karşısında tutamazdık” dedi.
Semih Özakça ise “UMUDU BÜYÜTTÜK. Direnişimiz halka umut oldu.
Halktan farkımız yok. İki kişi, on kişi...
Kaç kişi olursak olalım bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik. Bu direniş
başkaldırabilmenin mümkün olabildiğini
bize gösterdi. Dünya ve Türkiye halklarına umut oldu. Umudu büyüttük.
Baskının en zor şartlarında bu meydana
geldi. Bize gösteriyor ki bir şeyler yaparsak, kararlı şekilde bunu sürdürürsek,
kendi irademizle o iradeyi teslim etmezsek bunu başarabilirizi gösterdik.”
DİRENİŞ 500’LÜ GÜNLERE

SİYASİ ZAFERİ KAZANMIŞ
OLARAK GİRDİ!
Direniş beş yüz günü geride bıraktı.
Bu beş yüz günün her günü bir irade
çatışması şeklinde geçti. Yüzlerce saldırı,
gözaltı, tutuklama, zehirli gazlar, linçler… Ve daha burada sayamadığımız
onlarca saldırı yaşandı. Bu bir irade
çatışmasıdır. Halkın iradesi ve faşizmin
iradesi… Bu direniş faşizme karşı koşullar ne olursa olsun direnilebileceğini
gösterdi!
Teslimiyet ve tasfiyecilik, direnişin
yarattığı duvar karşısında tuzla buz
oldu.
AKP faşizmi direniş karşısında geri
adım atmak zorunda kaldı. KHK’larla
108 bin kişiyi işten atan AKP’nin hedefinde bu sayıyı ikiye katlamak varken
direniş sayesinde bunu hayata geçiremedi.
Hayatı boyunca tek bir eyleme katılmamış insanlar, bu direnişin kahramanları oldular. Direniş gelişirken insanları da faşizme karşı bilinçlendirip
nasıl mücadele etmeleri gerektiğini öğretti.
Halkın umudunu kırmak, karamsarlık ve yılgınlık yaratmak amacı direnişe çarptı. Bu direniş halkımızın
umudunu koruduğu, büyüttüğü bir sürece dönüştü.
Yüksel direnişi halkta direniş bilinci
yaratarak yeni direnişlerin önünü açtı.
Yüksel’de başlayan direniş Düzce, Malatya, Bodrum, İstanbul, İzmir’de yeni
direnişlerle büyüdü.
Direniş sansürü kırdı. Taleplerine
milyonları ortak etti. Milyonlarca insan
Nuriye ve Semih’in talebini kendi talebi
olarak gördü.
Direniş tek başına faşizme karşı direnmenin onurunu yaşatmasıyla bile
siyasi olarak zaferi kazanmıştır.
Siyasi zaferimizi maddi kazanımlarla
doruğa ulaştıracağız. Bu gerçeği ne
siyasi zaferimize burun kıvıranlar ne
de AKP faşizmi değiştirebilir. Çünkü
biz en başta direnmeyi seçtik ve gasp
edilen tüm haklarımızı alarak kazanan
da biz olacağız! Direnerek nasıl ki onurumuzu koruduysak işimizi de direnerek
geri alacağız!
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AKP TAŞERON ÇALIŞMAYA SON VEREMEZ
TAŞERON ÇALIŞMAYA SON VERECEK OLAN
ÖRGÜTLENMİŞ İŞÇİ SINIFIDIR
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“AKP iktidarı geldiğinde taşeron
işçi sayısı 387 bin, bugün kamuda
750 bin, toplamda 2 milyon’a yakın
taşeron işçi var. 2002’den bu yana
taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı.
Türkiye’de toplam işçi sayısı 13 milyon iken, sendikalı işçi sayısı 1.5
milyon. Türkiye’de her 10 çalışandan
yalnızca biri sendikalı.” (10
Haziran 2017 Cumhuriyet)
Taşeronlaşmanın önünü
alabildiğine açan, taşeron
çalışan sayısını 387 binden
2 milyona çıkaran AKP taşerona kadro sözü vererek
işçileri kandırmaya çalışıyor. Erdoğan, "Bakanlarımız yoğun çalışmalar yaptı,
en son birlikte bu çalışmaları değerlendirdik. Son olarak grup toplantımızda karar
verdik. Allah mübarek etsin. 900
bin işçi bundan istifade ediyor. Artık
benim sonum ne olacak diye bir şey
yok. Yeter ki herkes kurallara uysun
ve çalışmasını yapsın" dedi. (14 Aralık Akşam)
Binali Yıldırım ve Çalışma Bakanı
da açıklamalar yaparak taşeron çalışmaya son vereceklerini söylüyorlardı. Ancak kamuda çalışanların sadece 1/3’ine kadro hakkı verileceği
açıklanırken özel sektörde ise bir
değişiklik olmayacak.
Ancak aradan geçen zamanda
gördük ki bu da AKP’nin işçileri aldatmak için söylediği yalanlardan
sadece birisiydi. Kadro olabilmek
için yazılı sınav yetmiyor bir de
sözlü sınavdan geçmek gerekiyor.
Niyetleri çalışanların kadro hakkını
vermek değil devletin tüm kademelerine kendi kadrolarını yerleştirmektir. Bu doğrultuda güvenlik so-

ruşturması adı altında yasa çıkarıp
işçilere kapıyı gösterdiler. Amaçları
devrimci, ilerici düşüncelere sahip
işçileri işten atmak… Hakkında fişleme yapılan yüzlerce işçi kadro
başvurusu dahi yapamadan işten atıldı. En son Amasra’da 140 taşeron
işçi işten atıldı.

“DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, sendikanın yaptığı çalışmaya göre, İzmir'de 6 bin taşeron
işçisinin, 2 Nisan'dan itibaren işsiz
kalacağını kaydetti. Çalışanların kadro beklerken işlerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını
belirten Memiş Sarı; İzmir özelinde
6 bin, Türkiye genelinde 150 bini
bulacak olan işsizler ordusunun toplumsal bir yara haline dönüşeceğini
ifade etti” (28 Şubat T24)

150 Bin Taşeron İşçi
İşten Atılacak Diyen DİSK
Ne Yapıyor?
DİSK sadece İzmir’de 6 bin, Türkiye genelinde ise 150 bin taşeron
çalışanın işten atılacağını söylüyor.
Ancak buna rağmen yaptığı şey Çalışma Bakanı ile görüşüp ondan aman
dilemekten öte geçmiyor. Ortada büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk

söz konusu iken dahi gidip bu haksızlığa yol açanlardan çözüm bekliyor. Gündeminde direnmek yok. Ya
da günübirlik eylemlerle tepkileri
geçiştirmek var. İzmir DİSK temsilcisi altı bin işçinin işten atılacağını
söyleyip buna karşı yarım günlük iş
bırakma eylemi yaptıklarını açıklıyor.
Ancak İzmir Konak Meydanı’nda 141 gündür açlık grevinde olan işçi Mahir Kılıç’ı
görmüyor bile…
AKP yalanlarla işçilerin
hayatını zehir ediyor. Devletin tüm kademelerine en
alttan en üste kadar kendi
kadrolarını yerleştirmenin hesaplarını yapıyor. Bunun için
yasalar çıkarıyor. İlerici devrimci işçileri güvenlik soruşturması bahanesiyle işten atıyor. Sınıfsal olarak burjuvazinin hizmetinde olan AKP hem patronları
rahatsız etmiyor hem de kadro vaadiyle işçileri aldatıyor. O kendi sınıfsal gerçekliğine göre hareket ederken DİSK ne yapıyor?
Adında devrimci sıfatı var. Ama
işleyiş olarak herhangi bir sivil toplum kuruluşundan farkı yok. Yaptığı
tek şey raporlar hazırlayıp basın
açıklaması ile kamuoyuna duyurmak.
Bir sendikanın yapması gereken en
asgari bir direniş örgütlemekten dahi
uzak duruyor. Göstermelik eylemlerle
tabandan gelen tepkiyi dindirmeye
çalışırken işçi düşmanı AKP ile aynı
masaya oturmaktan imtina etmiyor.
DİSK bu haliyle işçilerin haklarını
savunamaz.
Gündeminde direniş olmayan, işten atılacak 150 bin işçinin hakları
için hiçbir eylem programı olamayan
bir sendika işçileri temsil edemez.
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sendikacılık yapmayıp
ve patron sendikacısı DİSK’e karşı
patronların hizmetine
haklarımızı kendimiz savunalım.
giren DİSK yönetimi
Güçlü olan AKP faşizmi değildir.
işçileri savunamıyor. Bu
Onların gücü işçi sınıfının örgütsüz
oluşundan geliyor. Var olan sendikadurumda işçilerin yapların düzenle bütünleşmesi işçi sınıfının
ması gereken kendi hakayağına takılan prangadır. Bu prangayı
larını arayabilecekleri
kırıp atacak olan İşçi Meclisleridir.
örgütlenmeler yaratİşçiler kendi sorunlarını ancak kendileri
maktır. İşçi Meclisi bu
çözebilirler.
örgütlenmenin ana merTaşeron çalışmaya, işten atılmaya,
kezidir. İşçiler ancak
hak gasplarına, iş cinayetlerine, uzun
devrimci bir anlayışla
saatler çalışmaya, güvencesizliğe
hareket ettiklerinde
Sanki işçi sendikası değil de bağımsız
karşı İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRAKP faşizmine ve patronlara karşı
bir sivil toplum örgütü gibi hareket
GÜTLENELİM.
üretimden güçlerini ortaya koyabiederek işçileri kurdun önüne kuzu
lirler. DİSK bugün bir genel grev
gibi sunuyor. Burjuvazi ile anlaşan
dahi ilan edemiyor. BırakaDİSK işçi sınıfı temsilciliği yapmıyor.
lım grev yapmayı yasaklanan MARŞIMIZ
İşçi sınıfını örgütlemiyor. Öyle ki
kendi mitingine dahi sahip İsyanın ayak sesi, alanları döv!
Türkiye’de 13 milyon çalışan varken
çıkmıyor. Bu bir tercih me- Yukarı, gururlu başlar dizisi!
bunların sadece 1.5 milyonu bir senselesidir. DİSK yönetimi ter- Biz, ikinci Nuh tufanıyla
dikaya üye ve onların büyük kısmı
cihini patronlardan yana yap- Yeniden yıkacağız dünyanın tüm kentlerini
da yine AKP’nin denetimindeki senmıştır. İşçilerin parası ile beş
Günlerin öküzü hantal,
dikalara üye işçilerden oluşuyor. Bu
yıldızlı otellerde geceler düYılların kağnısı ağır,
durum dahi DİSK’te bir rahatsızlık
zenlemeyi grev örgütlemeye
Tanrımız koşudur bizim
yaratmak şöyle dursun var olan üyetercih etmiştir. Bu nedenle
Yüreğimizse davul.
leri işten atılırken onların haklarını
işçiler kendi haklarını ancak
dahi savunmuyor.
kendi öz örgütlenmeleri olan Altınımızdan daha yücesi var mı?
İşçi Meclislerinde savuna- Kurşun vızıltısı mı bizi sindirir?
6 Milyon İşsize 150 Bin
Çınlayan seslerimizdir o altın;
bilirler.
İşsiz Daha Katılacak
İşyerlerinde meclisleri- Silahımızsa türkülerimizdir.
Bu durumun sorumlusu AKP ise
mizi kuralım.
Yeşilliklerle örtülsün kırlar
buna yol açan da DİSK’tir. Sınıfsal
Bizi işten atan AKP’ye
Serilsinler günlerin altına;
Gökkuşağı koşum olsun
Yılların küheylanına.
“Biz yenilirsek kalkar yine deneriz, diktatörler yenilirse
sonları olur.” Fidel Castro
Gök pek sıkkın görünmede nedense,
Onsuz dalgalandıralım türkülerimizi,
**
Hey, Büyük Ayı! Söyle de
“Hiç kuşku yok ki, her ülkenin proletaryası her şeyden
Oraya yaşarken alsınlar bizi
önce kendi burjuvazisiyle hesaplaşmak zorundadır.”
Mutluluğu iç! Türkünü söyle!
Komünist Manifesto sayfa 63
Bahardır akan damarlarımızda.
Vursun savaş temposunu yürek
“Proletarya gelişimi değişik aşamalardan geçer. Onun
Bakır bir trampet olan bağrımızda
burjuvaziye karşı mücadelesi, varoluşuyla birlikte başlar.”
Komünist Manifesto sayfa 16
Vladimir Mayakovski

Mersin Tayad’dan Taziye Mesajı:
Ayhan Amcamızı Kaybettik
Tüm Ailesine Başsağlığı Diliyoruz
Bir yıldır mide kanseri tedavisi gören ve özgür
tutsak Yılmaz Viraner’in babası Ayhan Amcamız
29 Mart'ta vefat etti. Ayhan Amca evini, yüreğini

Sayı: 61

Yürüyüş
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2018

devrimcilere açan bir halk adamıydı.
30 Mart'ta defnedilen Ayhan Amca’yı Mersin TAYAD'lı Aileler son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Mersin TAYAD tarafından bu konuyla ilgili yapılan
kısa açıklamada: "Ayhan amcamızı, onun o esprili
güzel sohbetlerini unutmayacağız. Ailemizin ve tüm
sevenlerinin başı sağ olsun." denildi.
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
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Örgüt, birbirine yoldaşlık bağları
ile bağlı, kadro, taraftar ve savaşçılardan oluşan,
ezilen, aşağılanan, adaletsiz bırakılan yoksul halklara önderlik eden,
savaşan ve savaştıran,
ilkeleri, kuralları, gelenekleri olan
geniş bir organizmadır.
Örgüt, biz kavramının dolu dolu
söylenmesidir.
Örgütlü düşünmek, yalnız olmadığını, verdiğimiz her kararın,
yaptığımız ya da yapmadığımız her
işin, yaşadığımız hayatın halklar açısından olumlu ya da olumsuz sonucu
olacağını düşünmektir.
Örgütlü düşünmek, yalnız olmadığını bilmektir.
İster çalışma tarzımız, ister yaşama
tarzımız, ister düşünüş tarzımız olsun,
hepsi, örgütümüzü ve ideolojimizi
yansıtır.
Çalışma tarzımızda, düşünce tarzımızda, yaşama tarzımızda yarattığımız değerler ve ürettiklerimiz, örgütü güçlendirmeyi, büyütmeyi sağlar.
Tabii tersi de mümkün; olumsuzluklarımız, örgütü olumsuz etkiler.

Örgütlü Düşünmek Halkın
Çıkarını Savunmaktır
Örgütlü düşünmek, binlerce insanın tek bir amaç çerçevesinde

ÖRGÜTLÜ
DÜŞÜNMEK

hareket etmesi demektir. Bu amaç,
halkın her koşulda çıkarlarını savunmaktır. Halk için iyi olanın bulunması
ve bunun için mücadele edilmesidir.
Örgütlü düşünmek, ben yerine
biz gibi düşünmektir. Düzenin verdiği
alışkanlıklarla değil, devrimin değerleriyle davranmaktır.
Düzenin üzerimizde bıraktığı bir
dizi özellik sayabiliriz. Bu özellikler
ve alışkanlıklar, bizi bireysel duygularımızla düşünmeye ve yaşamaya
sevk eder. Alışkanlıklarla düşündüğümüzde, anlık kararlar verir, devrimin çıkarlarını gözetmeyiz. Ayrıntılı
düşünmek yerine yüzeysel davranırız.
Ve hatalar yaparız.
Hata yapmanın önünde engel olacak tek şey; ilke ve kurallara uymak,
onlara göre düşünmektir. Bu, örgütlü
düşünmenin sigortasıdır.
İlke ve kurallarımız, yılların deneyiminin sonucudur. Eğer başarılı
olmak istiyorsak, 46 yıllık engin bir
deneyime sahip olmak istiyorsak,
politikalarımızı ve eylemlerimizi,
ideolojimize, ilke ve kurallarımıza
göre şekillendirmeliyiz. İlke ve kurallarımız, kişilere, yerlere göre değişmez; bu yüzden herhangi bir yerde,
bu örgütlülüğün bir parçası olan herkes, aynı ilkelere göre hareket eder.
Örgütlülüğümüz, tek bir insanın koca
bir örgüt gibi ve koca bir örgütün

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!

de tek bir insan gibi davranmasını
sağlar ve bu da halkımızın bize olan
güvenini sağlamlaştırır, bize bakışını
netleştirir.

Örgütlü Düşünmek,
Kendini Güçlü
Hissetmektir
Örgütlü düşünmek, doğru yolu
bulmaktır. Doğru yolda olduğunu bilen insan, her daim kendini güçlü
hisseder.
İster düşmanın hücresinde olsun,
ister işkencehanelerinde olsun; örgütlü
insan, orada tek değildir.
Özgür tutsaklar, düşmanın onlarca
saldırısına işte bu "örgütlü" olmanın
gücü ve bilinciyle diz çökmez ve
boyun eğmezler.
Biz büyük bir aileyiz.
“Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar
her mili bahride, her kilometrede
dostum ve düşmanım var.
Dostlar ki bir kerre bile selâmlaşmadık
aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı
hasret için ölebiliriz.” (Nazım HİKMET)
Örgüt işleyişi içinde bir şekilde
yer alan her insan, bu örgütün bir
parçasıdır. DevGenç’lilerden TAYAD'lılara, bize
evini açan gecekondu halkından dergiye yazı yazan arkadaşlarımıza, devrimci kamu emekçilerinden işçilere,
milislerden halk
ilişkilerine kadar
hepimiz bu işleyişin
içinde, örgüt düşüncesini paylaşıyoruz.

 Örgütlüyüz güçlüyüz.
 Örgütlü olmak, BİZ olmaktır.
 Örgütlüyüz yenilmeziz.
 Örgütlü bir beyni hiçbir güç teslim alamaz.
 Örgütlü insan asla yalnız kalmaz.
32
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Gazi'den Avrupa'ya, Ortadoğu'dan
Amerika'ya kadar her yerde aynı "örgüt"ün parçalarıyız.
Yoldaşımız gözlerimize bakarken
birçok çift gözü görebilmeli. Düşman
gözlerimize baktığında o kalabalıktan
korkmalı. İşte bu örgüt olmak, örgütlü
düşünmektir. Örgütlü düşünelim ki,
bu düşünce bize bitmez tükenmez
bir güç versin, halkımızın bize olan
güvenini arttırsın, düşmanımıza korku
salsın.

Örgütlü Düşünmek
Cephelilere Özgü
Bir Kavramdır
Örgütlü düşünmek kavramını bi-

zim dışımızda da kullananlar olabilir.
Ancak Cephe'nin pratiğinde örgütlü
düşünmek, artık belli bir düşünüş ve
davranış tarzının adı olmuştur. Örgütlü
düşünmeye bu anlamı yükleyen, pratikte bizim uyguladığımız gibi uygulayan bir örgüt, bizim bildiğimiz
yoktur.
Tam tersine, Türkiye solunun büyük bir kısmında, örgüt olmak, örgütlü
olmak, örgütlü düşünmek kavramları
her gün biraz daha bozulmaktadır.
Bu bozulmanın olduğu yerde, burjuvaziye karşı güçlü bir mücadele
verilemez.
Örgütlü düşünmek işte bu nedenle önemlidir. Burjuvazinin bi-

reycilik dayatması, her alanda yoğunlaşarak devam ediyor. Örgütü,
örgütün değerlerini savunmak, burjuvazinin bireycilik dayatması karşısında ideolojik bir tavırdır; bireyci,
örgütsüz düşüncenin solda yaygın
bir şekilde etkili olmaya başlaması
karşısında, örgütü ve örgütlülüğü savunmak, devrimciliğin ve sosyalizmin
güçlendirilmesidir.
Reformizm, revizyonizm, oportünizm, demokratik merkeziyetçilik
ilkesini bile reddeden, örgüt düşüncesini ve disiplinini ortadan kaldırırken, biz örgütlü düşünmeyi güçlendirmeliyiz.
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ABD’li Devrimci Tutsak
Dallas’a Özgürlük!
ABD’li devrimci enternasyonalist Dallas’ın
tutuklanmasına ilişkin, Anti-Emperyalist Cephe’nin yaptığı açıklamayı paylaşıyoruz:
ABD’de Red Guards Austin (RGA; Austin
Kızıl Muhafızları) üyesi Dallas, 9 Mart günü
evi FBI tarafından basılarak tutuklandı.
Red Guards Austin, daha önce de Musa Aşoğlu’nun serbest bırakılması için çağrılar yapmış,
Türkçe olarak yazılı açıklama yayınlamış, duvar
yazılamaları yapmış, “Musa Aşoğlu’na Özgürlük”
dövizleriyle fotoğraf çekip paylaşmış, dayanışma
eylemlerinde bulunmuştu. Aralık ayı içerisinde
de Teksas Adalet Binası önünde Musa Aşoğlu’na
özgürlük için kızıl maskeleriyle bir gösteri düzenlemişlerdi. Tüm dünyada emperyalizme ve
faşizme karşı savaşan tüm örgütlerle olduğu
gibi, Red Guards Austin ile de dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Emperyalist

katiller tarafından tutsak edilen Dallas’ın derhal
serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Dallas’a Özgürlük!
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!
Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Mücadelemiz!
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ORMANLARIMIZI, SU KAYNAKLARIMIZI
EMPERYALİST TEKELLERE
PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYECEĞİZ!

BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASI!
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
gelmiş geçmiş en işbirlikçi iktidarı
AKP, 15 yıldır emperyalistlere "ülkeyi
pazarlamakla" mükellef olma görevini
"layıkıyla" yerine getiriyor. Öyle bir
işbirlikçilik ki bu; ülke tarihindeki
özelleştirmelerin yüzde 90'ı AKP iktidarında gerçekleşmiş. Maliye Bakanlığı verilerine göre AKP öncesi
yapılan özelleştirme tutarı 8 milyar
dolar iken, AKP döneminde tam 60.8
milyar dolar özelleştirme yapılmış.
(Cumhuriyet, 25 Kasım 2017)
AKP; Kasım 2017 itibarı ile, çoğu
enerji alanında olmak üzere 460 özelleştirme ihalesi gerçekleştirdi. Petkim,
Tüpraş ve Türk Telekom'u özelleştirdi.
36 maden sahası, 10 liman ve 81
santrali özelleştirdi. Yakın zamanda
da 14 şeker fabrikasını satışa çıkardı.
(Birgün, 24 Mart 2018)
Ve işbirlikçiler, özelleştirmelere
hız kesmeden devam edeceğiz diyorlar...
Sözcü gazetesinin 31 Mart 2018
tarihli haberine göre, TBMM'deki
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülen Devlet Su İşleri
(DSİ) tasarısına önergeyle yeni maddeler eklendi. Eğer tasarı yasalaşırsa;
- ormanlardaki dikili ağaçlar
satılacak, ormanlık alanlar Hazine'ye devredilerek imara açılacak.
- köylünün, çiftçinin toprakları,
kendi izni olmadan, toplulaştırma
adı altında elinden alınacak.
- su kaynakları ve sulama tesisleri özelleştirilecek.
Su kaynaklarının ve sulama tesislerinin kişilere veya şirketlere satılması/devredilmesi, DSİ'nin isteğine
kalmış olacak. Bundan 14 bin 487
meclis üyesi bulunan 378 sulama birliği etkilenecek.
Sonuç itibariyle de yaklaşık 1
milyon 300 bin çiftçinin kullandığı
su kaynakları özelleştirilecek.

Çiftçiler de su kaynaklarının
özelleştirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar. Tarım
Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun toplantılarını izleyen, aynı
zamanda sulama birliği temsilcisi
olan çiftçiler; "Tasarı yasalaşırsa
tarım durma noktasına gelir. Ölüm
fermanımız imzalanmış olur. Gerekirse milyonlar olup Ankara'ya
akarız" diyorlar. (Yeniçağ, 24 Mart
2018)
Ek olarak; yürürlükteki kanunlara göre balık üretme çiftlikleri, ormanlık alanların en az 4
kilometre uzağına, Orman Genel
Müdürlüğü'nün izniyle kurulabiliyor. Yeni tasarı, hem 4 kilometrelik
mesafe şartını hem de izin şartını
kaldırıyor. Artık parasını devlete
ödeyen herkes; ormanlara ve deniz,
göl, baraj kıyılarına 29 yıl sürelerle
balık üretme çiftlikleri kurabilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, tasarıdaki bu madde ile ilgili
gazetecilerin, “Kıyıda ne tür tesislerin
kurulacağı tam anlaşılmıyor. Açıklama yapar mısınız?” sorusuna,
“Yasa çıkınca anlarsınız!” şeklinde
yanıt verdi. AKP faşizminin arsızlığı,
pişkinliği işte bu noktada... Halkı,
köylüyü, çiftçiyi, ülke tarımını ilgilendiren, ve halkın karar vermesi gereken bir konuda çıkaracakları yasa
ile ilgili açıklama yapma, bilgi verme
gereği bile duymuyor. Ne de olsa
"yasa çıkınca anlarız" ne olduğunu
(!).
Emperyalizm, Tüm Dünya
Halklarının Doğal Varlıklarına Saldırıyor... Yeraltı-Yerüstü Zenginliklerimizi Korumanın Tek Yolu
Direnmektir!
Yazının başında da belirttiğimiz
gibi işbirlikçi faşist AKP iktidarı,
1950'li yıllardan itibaren iktidarların
emperyalizmle sürdürdüğü bağımlılık

ilişkilerini hayatın her alanında en
üst boyuta taşımış durumda. Tarımı
bitirme noktasına getirdiler. Yıllardır
fazla fazla ihraç ettiğimiz buğday,
mercimek, zeytin vb. ürünler, bugün
ithal ediliyor.
Ülkemizde bol miktarda sığır yetiştirilmesine rağmen, dünyanın dört
bir yanından, hatta sığır yetiştirmeyen
yerlerden bile, sığır ithal ediliyor.
Samandan ete kadar, gıda ve hayvancılığa dair her şey ithal ediliyor!
Kendi şeker pancarımızı ürettiğimiz fabrikalar özelleştiriliyor, emperyalist gıda tekeli Cargill'e satılıyor.
Emperyalistlerle yıllardan beridir yapılan ikili anlaşmalarla ülkemizin
bağımlılık ilişkileri daha da boyutlanıyor. Ormanlarımız, meralarımız,
kıyılarımız, madenlerimiz, ırmaklarımız, hatta dağlarımız bile satılığa
çıkarılıyor.

Havamızdan suyumuza,
toprağımızdan, madenlerimize kadar tüm doğal
varlıklarımızı korumanın
tek yolu, işbirlikçi faşist
AKP'nin halka ve vatana
ihanet politikalarına karşı
örgütlenmek, mücadele
etmektir.
Vatanımızı sevmenin
temel ölçütü budur!
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Ve son olarak su havzalarımız,
sulama tesislerimiz, su kaynaklarımız
da özelleştiriliyor...
Emperyalizmin azgın bir yağma
ve talanla saldırdığı tek yer Türkiye
değil. Özellikle Afrika ve Latin Amerika'da suyun ticarileştirilmesinin
vardığı boyut had safhada.
Bu saldırılara karşı da yıllardır
verilen mücadeleler mevcut.
Emperyalist su şirketleri, işbirlikçi
sermayeyle ve hükümetlerle el ele
vererek, Dünya Bankası ve IMF gibi
kredi veren kuruluşlarla işbirliği içinde olup ülke pazarlarına giriyorlar.
Aynı zamanda Dünya Bankası ve
IMF, su hizmetlerinin ticarileştirilmesini ve özelleştirilmesini bir koşul
olarak ileri sürüyor.
Kan emicilerin bu azgın kar hırsıyla yaptıkları uygulamalar sonucunda yağmur sularını bile tekeline
almaya kalkan özel şirketlere karşı
halklar ayaklanıyor. Emperyalist tekeller, halkların suyuna göz dikmişken
halklar da boş durmuyor. "Su yaşamdır" diyerek, en yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik yapılan bu saldırılara karşı direniyor.
Örneğin Güney Afrika’da suyun
özelleştirilmesine karşı halk, 2000'lerin ortasında Vulamanzi (herkes için
su) operasyonu adında bir mücadele
başlatıyor. Mücadele, halkın kimi
özelleştirilmiş su denetim ölçülerini
(kontörlü sayaçlar, damlatma sistemleri ve yeniden yönlendirilmiş su boruları gibi) atlatmaları ve suya özgürce
ulaşmalarını sağlıyor. Halk, doğrudan
suyun "ticarileştirilmesinin geri alınması"nı (decommodification) gerçekleştiriyor. Bazı bölgelerde suyun

özelleştirilmesine karşı
kontörlü sayaçlar kırılıyor.” (İvme Dergisi, Sayı
7, Su)
Daha çarpıcı bir örnek
ise Bolivya'nın Cochabamba kentinden. Dünya
Bankası; dünyanın en zengin su kaynaklarına sahip
16. ülkesi olan Bolivya’nın
Cochabamba Belediyesi’ne 1996 yılında su şebekesinin özelleştirilmesi
için 14 milyon dolarlık kredi teklif
ediyor, talep reddediliyor. 1997'de
de Bolivya'nın 600 milyon dolarlık
uluslararası borcunun silinmesi
karşılığında talebini yineliyor. 1998
yılında ise amacına ulaşıyor. Kentin
su kurumu, Bechtel isimli Amerikan su şirketine devrediliyor. Aynı
zamanda suyun özelleştirilmesine
izin veren bir yasa çıkarılıyor.
Özelleştirmeden sonra su fiyatları
2-3 kat artıyor. Asgari ücretin 100
dolardan az olduğu ülkede, aileler
en az 20 dolar su faturası öder duruma
geliyorlar. Su, Bolivya'da birçok gıdadan daha pahalı hale geliyor. Bu
pek çok Bolivyalı için suyun temel
gıda maddelerinden bile daha pahalı
olması demek.
“Fiyatları karşılayamayan halk,
kendi çabalarıyla su edinmeye çalışıyor. Su kuyuları açıyorlar, evlerin
çatılarına yağmur suyunu toplamak
için kaplar koyuyorlar; ancak Amerikan şirketi, halkın kendi çabalarıyla
elde ettiği bu suyun ücretini almak
için görevlilerini yolluyor.
Bu, bardağı taşıran son damla
oluyor. Halk, Amerikan şirketini kovmak için mücadeleye başlıyor. Genel
grevler, yürüyüşler, protesto eylemleri
yapılıyor. Şubat 2000'de ise hükümet,
1000 kişilik bir asker-polis gücü ile
kente saldırıyor. Süren protestolar,
yürüyüşler ve grevler sırasında 175
kişi yaralanıyor, 2 kişi kör oluyor, 1
kişi katlediliyor.
Sonunda zafer kazanılıyor; yerel
yetkililer tümüyle geri çekiliyor, hükümet de Nisan ayında Amerikan
şirketiyle anlaşmayı sonlandırmayı
kabul ediyor. Zaferin ardından Ame-

rikan Bechtel şirketi ülkeyi terk ediyor.” (İvme Dergisi, Sayı 7, Su)
Dünyadan bu iki örnek; emperyalist politikaları geri püskürtmenin
tek yolunun örgütlenip kendi çözümlerimizi üretmek, işbirlikçi iktidarlara
karşı kan ve can pahasına direnmek
olduğunu çok açık biçimde gösteriyor.
Sonuç olarak;
İşbirlikçi AKP iktidarı; tüm
yeraltı ve yerüstü varlıklarımızı
emperyalizme satarak onurumuzu
çiğniyor. Bizi bilerek, isteyerek emperyalizme mahkum ediyor.
Faşist AKP iktidarı, çok açık biçimde vatana ihanet ediyor.
Havamızdan suyumuza, toprağımızdan madenlerimize kadar tüm
doğal varlıklarımızı korumanın tek
yolu, işbirlikçi faşist AKP'nin halka
ve vatana ihanet politikalarına karşı
örgütlenmek, mücadele etmektir. Vatanımızı sevmenin temel ölçütü budur.
Grup Yorum'un bestelediği Refik
Durbaş şiirindeki gibi,
"Buğdayın, petrolün ve alın terin
yabancı ırmaklara akıyorsa
su dursa bile sen durma
alnından kaderini çalanı vur!
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ağzından alınmış olsa da sözün
can, yüreğinden damıtılsa da
kan sussa bile sen susma
hayından zalımdan doğanı vur!"

İÇERİDE EVLATLARIMIZ, DIŞARIDA BİZ DİRENİYORUZ!
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UYUŞTURUCUYLA
MÜCADELEDE SORUNUN
MUHATAPLARINA ULAŞALIM

Sayı: 61
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Mahallelerimizde, polisin desteğiyle yayılan, yaygınlaştırılan uyuşturucu ile mücadele ediyoruz.
Bu mücadelede her gün yeni deneyimler kazanıyoruz.
Bu mücadelenin iki yanı var;
Birincisi, mahallelerimizde uyuşturucu ticaretini, satışını engellemek,
bunun için de uyuşturucu çeteleriyle
mücadele etmek.
İkincisi, uyuşturucu bataklığına
düşen veya o bataklığın kıyısındaki
gençlerimizi oradan kurtarmak.
Uyuşturucuya karşı mücadele, ancak devrimcilerin önderliğinde kazanılabilir.
Bu mücadeleyi, her iki boyutuyla
da, Halk Meclisleri'yle ve Uyuşturucuya Karşı Mücadele ve Savaş
Merkezleri'yle kazanabiliriz.
Çünkü soruna doğru temelde yaklaşıyor ve sonuç almak istiyoruz.
Halkın kendi örgütlü gücü uyuşturucu
ile mücadeleden vazgeçmediği sürece
kazanan uyuşturucu değil biz olacağız.
Devlet nasıl her türlü yöntemle
uyuşturucuyu yaygınlaştırıyorsa, yeni
yeni uyuşturucu türlerini üretip mahallelerimize taşıyorsa, biz de yeni
yöntemler geliştirmeli, uyuşturucu
ticaretini ve bağımlılığını alt edecek
yöntemler bulmalıyız.
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Uyuşturucu ile
Mücadelenin Ana
Unsurlarından Biri
Ailelerdir
Uyuşturucu sorunu birçok ailenin
doğrudan yaşadığı bir sorun durumundadır. Her mahallede binlerce
evde, bir bağımlı veya o yola girmiş
bir genç var.
Uyuşturucu bağımlılığı, yarattığı
ekonomik, sosyal sorunların yanında,
her aileyi bir sorun yumağına çeviriyor. Aileler, sorun karşısında çaresiz
kalıyor. Çaresizlik, içe kapanmayı,
etraftan kopmayı getiriyor.
Sorun doğru temelde ve örgütlü
bir biçimde ele alınmadığında çözülemez de. Aileler bağımlılık sorunuyla yalnız başlarına mücadele etmek zorunda kaldıklarında, durum
daha da ağırlaşıyor. Hangi sorun
olursa olsun, aile yalnız kalınca
umutsuzluk, çaresizlik, çözümsüzlükle karşı karşıya kalıyorlar.
Halk Meclisleri, bu nedenle uyuşturucu bağımlısı gençlerimize ve
onların ailelerine tek tek ulaşmalıdır. Uyuşturucuya karşı mücadelenin
en önemli yanı budur. Bu olmazsa,
uyuşturucu bağımlılığı sorununu bizzat yaşayanların dışında yapılan paneller, toplantılar, afişlemeler sonuç
almaz.
Çaresizlere çare götürecek, umut-

 Meclislerde herkes eşittir.
Meclis düzene alternatif örgütlenmeler olduğu için, katılım
da düzen örgütlenmelerine katılımdan farklıdır.

 Kayırmacılık, hemşehricilik, rüşvetle katılım olmaz.
 Temel kıstas, gönüllülüktür.
 Halk meclisine üye olma, görev alma gönüllülükle olur.
 Katıldıktan sonra da tüm çalışmalara; görev üstlenme,
denetim, kontrol, çalışma, söz, yetki ve kararda herkes
eşittir. Herkes aynı haklara sahiptir.

suzlara çözümü gösterecek olan biziz.
Uyuşturucunun mahallelerimizde
ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz.
Kendi çocuğumuz değilse, komşularımızın çocukları, sokağımızdaki
insanlarımızın çocukları uyuşturucunun herhangi birisini denemiş ya
da bağımlısı haline gelmiş durumdadır.
Mücadeleye onlarla başlamak durumundayız. Ne uyuşturucu kullanıcısı ne de onun ailesi bu durumdan memnundur. Binbir yol denemiş, başvurulacak yerlere başvurmuş;
ama sonuç alamamışlardır. Basit
bir hastalıkla bile insanın baş edebilmesi kimi zaman zor iken, uyuşturucu bağımlılığı gibi sistemin beslediği bir sorunla baş edebilmek
için; dayanışmaya, birlikteliğe, desteğe, örgütlülüğe ihtiyaç vardır. Bunun imkanlarını yaratacak olan da
Halk Meclisleri'dir.

İşte Annelerin Anlatımı:
Sorun Tüm Boyutlarıyla
Özetleniyor
Bağımlı durumda olan anne ve
babaların haykırışlarını, yakarışlarını,
yardım taleplerini çok sık duymuşuzdur. Aşağıda onlardan birine yer
veriyoruz. Konunun önemi açısından
alıntıyı biraz uzun tutacağız. Çocuğu
bağımlı olan Özlem Yurdakul yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Atasözü:
Otuz iki dişten çıkan,
otuz iki mahalleye
yayılır.
Anlamı: Ağızdan çıkan söz, çok
çabuk duyulur; başkalarının diline
düşer ve bir anda her tarafa yayılır.
Öyleyse, saklanması gereken sırrı
sakla... Dedikodu yapma...

10 NİSAN’DA SİLİVRİ’YE YÜRÜYORUZ!

“Cumhurbaşkanlığı sitesine kadar
mesaj attım. Kimse bana dönmedi.
Benim çocuğumu ben 16-17 yaşına
kadar pırıl pırıl yetiştirdim. ...16-17
yaşında benim çocuğumu bu pisliğe
bulaştırdılar. Şu anda çocuğumun
nerede olduğunu bilmiyorum. 10
gündür çocuğumdan haber alamıyorum. Karakola gidiyorum 'ben ne
yapayım' diyor. Çocuğum her sokağa
çıkışında daha tehlikeli oluyor.
Her gidiş gelişinde daha bağımlı
olarak geri geliyor. ...
AMATEM’e götürüyorum, "bu
çocuk gelmiş başvurmuş bir daha
alamayız" diyorlar. Maddi olarak
sıfıra indim. Her yolu denedik ve
benim çocuğum her gün biraz daha
ölüyor ve tehlike saçıyor, belki o da
başkalarının çocuklarını zehirlemeye
yöneldi. Çocuğum bir gün eve yarım
saat geç geldiğinde ortalığı ayağa
kaldırıyordum. Şimdi çocuğum eve
gelmiyor.
...Beni kimse duymuyor. Başvurmadığım, çalmadığım kapı kalmadı.”
Başka bir anne, Seval Ertepe de

Burada
400'ü aşkın
bağımlı tedavi
gördü. Birçoğu,
uyuşturucuyu
bıraktı, politikleşti,
devrimcileşti...
yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
“Ben çocuğuma (uyuşturucuyu)
kendi ellerimle alıyorum. ... Sitelerde dikiş dikerek çocuğuma madde
almak için para kazanıyorum. 6
yıldır benim çocuğum ölümle pençeleşiyor. Hiç kimse ilgilenmedi.
Para vermediğim zaman sırtım ütü
ile yandı, kolum sigara ile yandı.
...Evimde ne bir eşya, ne bir param,
ne bir imkanım kalmadı. ‘Anne beni
öldür’ dediğinde ben çocuğuma fare
zehri verdim öldürmek için ve vicdan
azabından vazgeçtim.
Tayyip Bey koltuk mücadelesi
ederken ben evlat mücadelesi ediyorum. Çocuğuma yardım edilmezse
ölüm orucuna başlayacağım .... Benim
çocuğum hırsızlık yaparak marketlerden kaşar çalarak satıyor ve torbacılara vererek madde alıyor. Ölecekse önümde ölsün, cezaevinde değil.

Engin Çeber
uyuşturucudan kurtuluş
savaşını kazanıp devrimci
mücadelede yer alan
onlarca devrimciden biri...
Yolu gösteriyor.

Ben anneyim.” (evrensel.net, 21
Ağustos 2014)
Çaresizler. En çarpıcı olan bu.
Ve onlar, yukarıdaki gibi yüzlerce
binlerce anne, çok yakınımızdalar.
Onlara ulaşmamızı, nasıl mücadele
edeceklerini göstermemizi bekliyorlar.
Halk Meclisi üyeleri, mahallelerdeki
tüm devrimciler, işte bu nedenlerle
uyuşturucuya karşı mücadele edeceklerse, muhataplarına ulaşmalı,
sorunları, çaresizliği anlamalı, mücadele yöntemlerini göstermelidir.
Aynı sorunu yaşayan aileleri
biraraya getirmek bile bu mücadelede bir güç oluşturacaktır. Sorunlarının ortak olduğunu ve çözümü için
birlikte, örgütlü bir biçimde mücadele etmek gerektiğini kavrattığımızda, onlar da kendi tecrübeleriyle
bu mücadeleyi büyütenler olacaktır.
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Onları işin içine katan bir mücadele ve örgütlenme geliştirdiğimizde,
bu mücadelenin önünde hiçbir güç
duramaz. Bu mücadele ve örgütlenme, mahallelerde kelimenin gerçek
anlamıyla suyun akışı gibi sokakları
dolaşa dolaşa büyür.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERE VE AİLELERE ULAŞMAK HEDEFİMİZDİR.
BU HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN EN YAKINIMIZDAN BAŞLAYARAK,
ONLARI TESPİT EDEREK,
NASIL BİR ETKİNLİK İLE ONLARI BİRARAYA GETİRECEĞİMİZE KARAR VERİP
İLK ADIMI ATMALIYIZ.
ULAŞACAĞIZ, UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELEYİ SÜREKLİ HALE
GETİRECEĞİZ. VAZGEÇEN BİZ OLMAYACAĞIZ. DÜZEN KİRLETTİKÇE BİZ
TEMİZLEYECEĞİZ.

İÇERİDE EVLATLARIMIZ, DIŞARIDA BİZ DİRENİYORUZ!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

Büyük aşklar yolculuklarda başlar
ve serüvenciler düşer yollara
onlar ki dünyanın son umudu
soyları tükenmeyen birer şahindirler
ne bir adresleri vardır onların
ne de aşktan başka bir sığınakları
ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında
ölümle alay ederler sanki...
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
Bu azgın sömürü ve
adaletsizlik düzeni sürsün
diye, açlığı, yoksulluğu ve
bunları yaratan sömürüyü
gizlemek, devletin işlediği
suçların, katliamların üzerini
hukuk kılıfıyla örtmek için
vardır mahkemeler... Adaleti
sağlayacak olan da bu
aşağılık asalaklar düzeninin
bekçisi olan faşizmin yargısı
değil halkın mücadelesidir.
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket Yılmaz
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
ÜNİVERSİTELERİN FAŞİST YUVASI YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

EĞİTİM HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!
19 Mart günü Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup gerici faşist Afrin için
lokum dağıtmak istemiş ve bu duruma
devrimci-demokrat öğrenciler “İşgalin
Katliamın Lokumu Olmaz” pankartı
açarak müdahalede bulunmuştur. Bu
olayın ardından bizzat Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy İlçesi'ndeki Yaşar Doğu
Spor Salonu'nun önünde yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan
olaylara ilişkin şunları söyledi:
"İstanbul'da bir üniversitede adını
söylemeyeyim zaten siz anlarsınız çıktılar
orada imanlı, yerli ve milli gençlik
Afrinle ilgili lokum dağıtıyordu. O gençlik burada lokum dağıtırken, o komünist
vatan haini gençler onların bu masalarını
dağıtmaya yelteniyor. Bunlar terörist
gençler. Bu terörist gençlerle ilgili her
türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu gençlere
üniversitelerde okuma hakkı vermeyeceğiz. Çünkü üniversite terörist gençlik
yetiştirmez. Üniversite vatanına, milletine, kendisine hizmet edecek nesil yetiştirir" dedi.
Erdoğan’ı böylesine hırçınlaştıran
ilerici, aydınlık zihne sahip, vatansever
ve devrimci gençliğe olan kinidir. Erdoğanların kökü ABD 6. Filosu askerlerini
denize döken Devrimci Gençlik’e saldırıp
ABD savaş gemisini kıble yapıp namaz
kılmaya dayanır. Bugün de devrimcilere,
ilericilere, demokratlara… Kısacası kendisi gibi gerici olmayan, emperyalizme
biat etmeyen, bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm isteyen ve bunun mücadelesini
veren gençliğe düşmandır.
Onlar devrimci gençliğe dün de düşmanlardı, bugün de düşmanlar. Tek fark
bugün iktidarın gücüne sahip olmalarıdır.
Oysaki üniversiteler adı üzerinde bilim
yuvasıdır. Burada aydın, ilerici, vatanını
ve halkını seven gençler yetişir. Onlar
ise buna tahammülsüzdür. İstiyorlar ki
gerici, faşist, her denilene biat eden bir
nesil yetişsin.
Onlar da bu ülkeyi diledikleri gibi
yönetsinler. Kendileri çalıp çırpsın. Hal-

kın parası ile saraylar yaptırıp sefa içinde
yaşasın. Emperyalistler vatanımızın zenginliklerini diledikleri gibi sömürsün.
Ama gençlik bunları sorgulamasın…
İşte bu nedenle diyor ki; “Meydanı terör
estirenlere bırakmayacağız… O komünist, o vatan haini terörist gençler onların
masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle
ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu
gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz.”
15 öğrenci Erdoğan’ın açıklamasının ardından işkence ile gözaltına
alındı. Bunlardan dokuzu tutuklandı.
Polis okula akrep ve kirpi denilen
zırhlı araçlarla girdi, okul kütüphanesinde kimlik kontrolü yaptı.
FAŞİST AKP’YE EĞİTİM HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!
AKP düşmanlığını “Bu gençlere eğitim hakkı vermeyeceğiz” diyerek dile
getiriyor. Burjuva demokratlığını oynamaya dahi gerek görmeden faşist yüzünü ortaya seriyor. Tek bir sözüyle
polis okul idaresine talimat verip öğrencileri işkence ile gözaltına aldırırken
yargı 9 öğrenciyi tutukladı.
Bunun adı faşizmdir.
DEV-GENÇLİLER, SALDIRILARA İLK GÜNDEN CEVABINI
VERDİ!
Bizler Dev-Genç’liyiz. Faşizmin zorbalığına tarihimiz boyunca boyun eğmedik. Bu nedenle daha ilk günden
Dev-Genç’liler olarak 25 Mart sabahı
kampüs önündeki Hisarüstü Meydanı’na
“AKP DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE
MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEZ! FAŞİZMİ YENECEĞİZ! BOĞAZİÇİ DEV-GENÇ” yazılı pankart
astık. Kitle çalışması yaparak faşist
terörü teşhir ettik.
Suriye topraklarının işgal edilmesine,
orada halkın katledilmesine sessiz kalmayacağız. Polis-ÖGB desteğindeki gerici faşistlerin okullarımızda faşizmin
propagandasını yapmasına kayıtsız kalmayacağız. Bununla birlikte eğitim hakkımızın gasp edilmesine de izin verme-

yeceğiz.
Bize eğitim hakkını Erdoğan bahşetmedi. Bu okulların gerçek sahibi bizleriz. Çünkü halkını ve vatanını gerçekten
seven biziz. Onlar ise emperyalizmin
kuklasından başka bir şey değiller. Onlar
halkımıza acıdan, yoksulluktan, gözyaşından başka bir şey vermezler. Vatan
topraklarımızı emperyalistlerin çiğnemesine gönüllü ortaktırlar. Eğer ortada
bir vatan haini varsa o da Erdoğan ve
onun şürekasıdır. O nedenle emperyalizmin kuklası AKP’nin tehditlerine,
baskılarına boyun eğmeyeceğiz.
Asıl terörist ise Suriye topraklarını
işgal eden, orada halkı katleden, malını
yağmalayan, kanını döken AKP’nin ta
kendisidir.
Bizler Dev-Gençliyiz. Bu vatanın
gerçek sahipleri bizleriz. Onların sattığı vatanı emperyalizmin işgalinden
kurtaracak olan bizleriz. Onlar ise
bunu çok iyi bildiklerinden bize düşmanlar. Vatan haini, terörist gibi söylemlerle bizi yaftalamaya çalışıp kendi
hainliklerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar.
Haklı ve meşru olan bizleriz. AKP’nin
halkımızı faşizme mahkum etmesine
izin vermeyeceğiz. Faşizmin hiçbir haklı
yanı yoktur. Bugün eğitim hakkımıza
yönelik bu saldırıya karşı da direneceğiz.
Eğitim her insanın en doğal hakkıdır.
Böylesi evrensel bir hakkın Erdoğan’ın
tek bir sözüyle yok sayılmasına sessiz
kalmak faşizmi onaylamaktır. Okullarımızın faşizmin yuvası haline gelmesine
izin vermektir. Gerici faşist çeteleri devrimcileri okullardan uzaklaştırarak yüreklendirmek istiyorlar. Ne Boğaziçi’nde
ne de bir başka okullarda FAŞİZME
GEÇİT VERMEYECEĞİZ!
Haksız savaşlara ve eğitim hakkımızın gasp edilmek istenmesine daha
fazla örgütlenerek cevap vereceğiz.
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Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 17

EMPERYALİZMİN, KENDİ TOPRAĞININ
DEVRİMCİLERİYLE SAVAŞI VE TASFİYE
POLİTİKALARININ MEKANI HAPİSHANELER-2
BELÇİKA
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Belçika Bruges ceza mahkemesinde 2006 yılında, "Knokke davası"
olarak bilinen dava görülüyordu.
Dava baştan aşağı düzmeceydi
ve verilecek karar ABD ve Türkiye
devleti ile ortaklaşa belirlenmişti.
Davanın savcısı Delmulle özel
olarak atanmıştı. Sıradan bir savcı
sanılmasın, devrimcilere, ilericilere
ideolojik olarak düşmandır.
Belçika'da anti-terör yasaları daha
yeni yürürlüğe girmişti ve ilk defa
bu davayla uygulanacaktı.
Bunları Knokke davasında,
DHKP-C davası "sanık"ları üzerine
denemekte kararlıydı.
Bu konuda ağzının payını alacaktı,
ama önce devrimcilere bedel ödetecekti.
Delmulle bu dava ile, devrimci
harekete ağır darbe vurmak, kendi
kariyerine büyük ivme kazandırmak
istedi.
Kimler yoktu ki yargılananlar
arasında? Her halk düşmanın iştahını
doğal olarak kabartacaktı:
Bizzat DHKP-C Genel Sekreter
Dursun Karataş'tan Zerrin Sarı'ya,
Fehriye Erdal'a kadar.
Bir de bu davayı diğer davalardan
ayıran, Türkiye Cumhuriyeti "sivil
taraf" olarak davaya müdahil olmasıydı.
Sonra basında yer alacağı gibi,

Delmulle Türkiye devleti ile çoğu
kez buluşmuş, bu dava ile ilgili fikir
alış verişinde bulunmuşlar.
Oysa daha yargı aşamasında olan
davada, davanın savcısı bırakın "taraf"
olanlar ile görüşmeyi, mutahapları
dışında hiçbir bilgi paylaşmamak
durumundadır.
Ancak bundan daha vahim olan,
bir ülkenin (Belçika), başka bir ülkeye
kendi içişlerine müdahil etmesidir.
Delmulle öylesine bir anti-komünist'tir ki, devrimcileri ezmek adına
gözü hiçbir şey görmemektedir. Gözü
öylesine dönmüştür ki, Türkiye faşizmine karşı kendi egemenliğinden
vazgeçmiştir.
Delmulle suçlamalarını tamamen
"anti-terör" mantığına dayandırıyordu,

davaya sınıfsal ve ideolojik yaklaşıyordu:
"Sanıklar bizim ülkemizde veya
dünyanın başka yerlerinde terör eylemleri yapmamış olabilirler ama
onlar silahlı mücadele yürüten M-L
bir örgütü savunuyorlar. Dolayısıyla
madem ki o örgütü savunuyorlar, o
zaman o örgütün yaptığı tüm terör
eylemlerinden de sorumlu tutulmalıdır" diyordu.
Böylece anti-terör yasalarında her
zaman olduğu gibi, burada da hukuk
ilkeleri tepetaklak edilmiştir.
Yargı makamı sanıkların suçunu
kanıtlayıp ceza istemek yerine, ortaya
bir iddia atıp, "hadi bakalım suçsuz
olduğunuzu ispatlayın" demiştir.
Hukuksuzluğun bir boyutu da,
hukuktaki "suçta ve cezada kanuniyetlik" ilkesinin ihlal edilmesidir.
Bu ilkeye göre, suç olan her şey
tarif edilmiştir. Tarif edilmeyen bir
şey suç değildir.
"Terör örgütünün yaptığı tüm
terör eylemleri" hangi suçun tarifidir?
Bu davadaki hukuksuzluğu belki
daha üst boyuta taşıyan, suçta ve
cezada kanuniyetlik ilkesini şu noktada çiğnemesi:
"Gelecekte işleyecek bir suç nedeniyle bir insan cezalandırılamaz".
Hukukta ceza her zaman bir suçun
karşılığıdır- "yapabilirler, edebilirler",
diyerek hangi suçtan söz etmiştir?
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Delmulle bir de demagoji yapıp,
İslamcıların yaptıkları terör eylemlerini bahane ederek, sanıkların yargılanmasını istemiştir:
"Bugün burada bulunanları en üst
düzeyden cezalandırmak durumundayız. Bu, ülkemizi terör eylemlerinde
üs haline getirmek isteyebilecek olan
tüm çevrelere bir örnek teşkil etmelidir. Ayrıca burada yargılananların
yarın öbür gün serbest bırakıldıklarında; Londra metrosundaki eylemlerin bir benzerini Brüksel'de yaparak
karşımıza çıkma ihtimali vardır. Onun
için şimdiden önlem almalıyız. Bunun
için ibret-i alem bir ceza verilmelidir..."
İbret-i alemlik bir ceza hukuk
devletlerinde olmaz, bu ancak diktatörlüklerde olabilir-bu Hitler faşizminin hukukudur. Ancak elbette
demokrasi aynı burjuvazinin diktatörlüğü, faşizm yine aynı burjuvazinin
diktatörlüğü olduğu için aralarında
bir fark da yoktur.
Ortada olan gerçek, Delmulle'nin
hukukçu kimliğini kullanarak, karşı-devrimci, halk düşmanı amaçlarına
ulaşmak istemesidir.
Sanıkların hem "terör örgütü üyesi", "kriminal örgüt üyesi", hem de
"çete" olarak yargılanmasını ister.
Oysa bu mümkün değildir. Kanunlar neyin çete, neyin kriminal örgüt, neyin terör örgütü olduğunu belirler ve üçü birden olamaz.
Ama Delmulle böylesine bir "kokteyl" çıkartıp, sanıkların mümkünse
her üç örgüt biçiminden ceza almasını,
mümkün değilse, en azından bunlardan birinden ceza almasını sağlamak istiyordu.
Belçika'nın hazırlamış olduğu iddianame böylesine hukuk ilkelerini
ayaklar altına alıp, her türlü ciddiyetten uzaktır.
Tarihe Avrupa'nın hukuksuzluğunun kanıtı olarak geçmiştir.
Brugges Yüksek Mahkeme'ye hakim olarak atanan Freddie Troch bu
davanın devrimci düşmanlığının bir
başka şekilde tescili oldu.
Freddie Troch kemikleşmiş bir
anti-komünist ve o mahkemeye hakim

olarak çıkmaya hiçbir yetkisi yoktu.
Davaya bakması sanıkların en yüksek
cezaya çarptırılmaları için özel olarak
ayarlanmıştı.
Zaten bu gerçek ileride Belçika
Devletinin ayağına dolanacak, verilen
uzun bir hukuk mücadelesinden sonra,
davanın bozulmasını sağlayacaktı.

- 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.

28 Şubat 2006'da karar duruşması
görüldü. Savcı ortada, hakim ortada,
Belçika'nın faşist Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği ortada...
Hakimin verdiği cezalar şaşırtmadı: Şükriye Akar ve Kaya Saz 4,
Musa Aşoğlu 6 sene hapis cezasına
çarptırılmıştı.
Daha ileride Gent Temyiz Mahkemesi ise, 07 Kasım 2006'da bu
cezaları arttırarak onayladı.
Kaya Saz, Musa Aşoğlu ve Şükriye Akar daha mahkeme salonunda
tutuklandılar.
Duruşma mahkemesine kitlesel
olarak katılan izleyiciler, üç devrimcinin ellerine takılan kelepçeleri gördüler.
Ancak sonra Adliye'nin bir özel
bölümünde ring aracına bindirilmeden
evvel, insanlık onurunu ayaklar altına
alarak, tutuklananların onurlarını ve
gururlarını çiğneyerek hapishaneye
götürüldüğünü gör(e)mediler.
Üçüne kurşun geçirmez yelek
giydirildi. Bellerinde özel, kalın kemere takılan kelepçe vardır. Kişiye
takılan bu kelepçeyle, ellerini kıpırdatmak mümkün değil. Burnunuzu
bile kaşıyamazsınız. Gözleri göz bandıyla kapatılmıştır, kelepçeye zincir
takılmıştır.
Bir şey görmeyen tutsakları, adeta
bir tasma takılan köpek gibi arkalarından sürüklüyorlardır.
Bu bundan sonra, her ring aracına
bindirildiğinde, indirildiğinde, mahkemelere, hastahaneye vb. gidip gelindiğinde, bu tablo rutin bir prosedür
olacaktı.
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Belçika Hapishanelerinde
Tecrit İşkencesi İle
Devrimciliğe Saldırı
Devam Etti
Hapishanede üç devrimciyi, kaldıkları 14 ayın 12 ayı çok koyu tecrit
bekliyordu.
Girişte onursuz, çıplak üst araması
dayatılmıştır.
Sonra "yüksek güvenlikli hapishane'ye" girmişlerdir.
Bu yüksek güvenlikliler öyle yer-
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ler ki, her tarafı kameralarla donatılmıştır. Bir kapının açılması için, bir
başka kapının önce kapanması gerekiyor. Kapıyı, tutsağı getiren gardiyan
açamıyor. Her kilit, kapının bulunduğu yerdeki kabinde oturan bir gardiyan tarafından açılıyor.
Üç devrimcinin getirildiği hücrenin sağı solu boşaltılmıştı, kimseyle
görüşmeleri istenmiyordu.
Şükriye Akar'ı koridordaki en son
çift kişilik hücreye koydular. Yanı
ve karşısı, kimseyle mangaldan da
olsa, konuşamaması için boşaltılmıştı.
Hapishaneye "çok tehlikeli terörist", "firar tehlikesi çok yüksek"
damgasıyla girmişlerdir.
Gardiyanların kendilerine muamelesi de bu yönde olacaktı.
Bütün gardiyanlar buna şartlandırılarak hücrelerine götürüldüklerinde, bütün tutsaklara diş macunu,
diş fırçası, taraktan ibaret paket verilmiştir. Üstündeki 10 Euro parayı
hesabına yatırmışlardır.
Zaten bu tutsakların eline uzun
süre başka bir şey geçmeyecekti.
Hesaplarına para yatırılır, ancak
bu para bir türlü hapishane hesabına
geçmemiştir.
Doğal olarak ne diş fırçası, ne
diş macunu, ne sabun, ne şampuan...
alamıyor, hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamamışlardır.
Kadınlara tek tip zorunluluğu olmamasına rağmen, kadın tutsak Şükriye Akar'a ilk başta kendi kıyafetlerini
de vermemişlerdir. Kendi kıyafetlerini
de ancak uzun bir hukuk mücadelesinin sonunda giyebilecektir.
Tutsakların mektupları savcı Delmulle'nin kontrolünden geçiyordu.
İlk girdiklerinde, gönderilen hiçbir
mektup ellerine geçmedi.
"Örgüt içi haberleşme"nin önüne
geçiyordu sözüm ona.
Tutsaklar mektup alamadıkları
gibi, mektup gönderemiyordu da.
Bırakın göndermeyi, YAZAMIYORLARDI da.
Eğer hesapta para yoksa, kantinden kağıt, kalem, pul ve zarf da alamazsınız. Bunlar olmadan mektup-

laşmak da mümkün değil.
Tabi televizyon da kiralayamazsınız, gazete de alamazsınız.
Televizyon yok, gazete, dergi, kitap yok (kütüphaneye gidilmesine
izin verilmez), kağıt, kalem yok, tek
bir insanla görüşmek, konuşmak yok,
hücreden çıkmak yok.
Hücre küçücük olduğu gibi, pencereden bile doğru düzgün bir yere
bakılamaz. Demir parmaklıklar öylesine sıkıdır ki, oradan çıkabilmek
için, küçücük bir kuş olmak gerekir.
YANİ KOPKOYU BİR TECRİTTİR
YAŞANAN.

"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

Daracık bir hücreye kapalı, insanın
günü bu koşullar altında nasıl geçer?
Tek faaliyet yemek yemektir, ki
o bile tutsakları aşağılayarak verilir.
"Çok çok tehlikeli teröriste", verilen tabaklar, çatal, kaşık vb... plastik'tendir.
Avukatların ısrarlı girişimi sonunda, 1 ay sonra ilk defa tutsakların
hesabına para yatmıştır.
Ancak mektuplaşmak gene de
öyle kolay olmayacaktır. İç posta,
yani Musa-Kaya-Şükriye arasında
mektuplaşmak yasaktır.
Tutsaklara dışardan gelen mektupları engellemek için, halk ve devrimci düşmanlığında sınır tanımayan
Delmulle, çok yaratıcı bir yöntem
bulmuştu: Tutsaklara, Belçika'nın
resmi dilinde yazışma zorunluluğu
koymuştu. Yani: Fransızca, Flamanca,
Almanca.
Şükriye, Musa, Kaya hiçbiri Belçika vatandaşı değildi. Belçika'nın
resmi dilini bilmek zorunda da değildi. Böylesi bir zorunluluk tamamen
ırkçı olmakla birlikte, en ufak bir
hukuki zemini de bulunmuyordu.
Ancak buna rağmen, üç tutsak
isteseydi, bu dillerde yazışabilirdi.
Çünkü üçü de bu dillerden en azından
birini çok iyi derecede biliyordu.
Ancak böyle bir keyfiyeti kabul
etmek mümkün değildi. Bundan dolayı boyun eğmek, bu hukuksuzluğa
teslim olmaktansa, mektupsuz kalmayı yeğlediler ve hukuk mücadelesine başladılar. Belli süre sonra bu
hukuk mücadelesi ile, zaten tamamen
hukuksuz olan bu iletişim engeli
kalkmış oldu. Ama Delmulle engelleyebildiği kadar engelledi, bunu da
kendine kar saydı.
Ziyaret hakkı da işkenceye dönüştürülmüştü. Tutsakları sadece birinci
dereceden akrabaları ziyaret edebiliyordu, bunu da camın arkasından, telefon üzerinden.
Üçü de Belçika'lı olmadığı için,
üçünün de akrabaları başka ülkelerde
kalıyordu. Şükriye'nin babası Türkiye'de idi, eşi kendisi gibi tutsak...
ziyaret edebilecek sadece kardeşi
vardı. O da onu 14 ay içinde, sadece
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2 kere ziyaret edebilmiştir, imkanları
ancak buna el vermiştir.
Üç devrimciye yapılan eziyet bununla sınırlı kalmadı; "çok çok tehlikeli oldukları ve firari riski yüksek"
olduğu için, yarım saatte bir, gardiyanlar mazgaldan hücreyi kontrol
ediyorlardı, gece-gündüz demeden.
Bu ne demek oluyordu? Hem
mazgalın o tak diye gürültüsünden,
hem de yarım saatte bir dışardan
ışık yanıp sönüldüğünden, uyku ve
uyku düzeni diye bir şey kalamaz
ve uykusuzluk da tecritin en ağır işkencelerinden biri olarak uygulanır.
Ki yarım saatte bir, bir insanın kaldığı
yere birinin bakması, açık bir TACİZDİR.
Tecrit koşularına karşı üç devrimci
hukuk mücadelesi başlattı.
Danıştay'daki duruşmaya Belçika
Devleti adına katılan avukat, üç devrimci tutsağın "kendileri, diğer mahkumlar ve gardiyanlar için tehlike
oluşturan şahıslar" olduğunu iddia
ederek, tecrit önlemlerinin yerinde
ve gerekli olduğunu savundu. Şükriye
Akar'ın katıldığı 20 Mart'taki mahkemede Danıştay, "itiraz başvurusunun yerinde olmadığına", dolayısıyla
tecritin sürdürülmesine karar verdi.
Üç devrimci tutsak, birçok konuda
hukuk ve irade savaşı vermek zorunda
kalacaktır.
Yarım saatte bir hücrenin kontrol
edilmesinin kaldırılmasını talep ettikten sonra, o dönemin "Sosyalist
Parti'li" Adalet Bakanı Onkelinx,
şöyle bir muazzam çözüm getirmiştir:

"Işık HİÇ SÖNMEYECEK". Şükriye Akar gece yattığında ışığın etkisini azaltmak için, ranzasının etrafına battaniye asmıştır.
Bunun üzerine "şaka gibi" bir karar gelir:" Battaniyeyi amaç dışı"
kullandığı için disiplin cezası verilir.
Üç devrimcinin koşulları, Türkiye
F Tipindeki muamalenin birebir aynısıydı. Ki zaten F tipinin ideolojik,
siyasi önderi de, finansörü de bizzat
AB emperyalistleriydi.
Dışarda CLEA bileşeni tarafından
"IŞIK İŞKENCESİNE" karşı çok güzel bir eylem ile cevap verilmişti.
Eylem için dev bir projektör bulup,
hava karardıktan sonra, Onkelinx'in
evine tuttular.
Bu keyfiyete karşı tabi hukuki
mücadele de verildi.
Her defasında farklı farklı mahkemelerde görülen bu davalara, tutsaklar doğal olarak katılmak istediler.
Ancak duruşmaya getirme-götürme koşulları Belçika emperyalizminin
devrimcilerden korkusunu ve işkenceciliğini bir kez daha ortaya koyuyordu.
Polis aracında ayrıca bir de tutsakları ayaklarından zincirliyorlardı.
Tutsağın sağında ve solunda ağır
makineli tüfekli polisler oturuyordu.
İki polis aracı önden, iki tane de arkadan eskort ile eşlik ediyordu. İşkenceci gardiyanın tarifi ibretliktir
bu tabloya ilişkin:
"Bizde sizin dışınızda ancak kralı
böyle taşıyorlar. Daha ne istiyorsunuz,
kral muamelesi görüyorsunuz işte."

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.
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"... Eğer yeryüzünde
anlamlı ve güzel bir şey
aranacaksa, işte en
anlamlısı; isyan...
Doğal bir şey aranıyorsa,
işte en doğal olanı;
Emperyalizme isyan etme
hakkı!
Eğer yeryüzünde uğruna
her fedakarlığın yapılacağı
bir ideal aranıyorsa,
işte en sade olanı;
Emperyalizmin, baskının,
sömürünün olmadığı bir
dünya... Emperyalizmden
nefret etmek ve asla boyun
eğmemek için milyonlarca
nedenimiz var..."
Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ
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Kendi ana davalarından bağımsız
olarak, tecrit koşullarına defalarca
dava açtılar. Ancak tutsaklar kendileri
de açlık grevi yaparak, 12 ay sonra,
yani Şubat 2007'de tecriti kaldırmayı
başarmışlardır.

Belçika Devleti’nin
Bahar Kimyongür
Komplosu

Sayı: 61

Yürüyüş
8 Nisan
2018

Delmulle tutuklatabildiği devrimcilere böylesine eziyet ederken, dışardaki Bahar Kimyongür'e de tam
bir komplo uyguladı.
Türkiye faşizmi Bahar Kimyongür'ün, Avrupa Parlamentosunda yaptığı demokratik bir eylem yüzünden
iadesini istiyordu.
Belçika buna dünden razıydı, ancak kanunlar ellerini kollarını bağlıyordu. Kendi vatandaşını iade edemezdi.
Sonra belgeleriyle ortaya çıkacağı
gibi, Belçika-Hollanda-Türkiye arasında bu durumu çözmek için gizli
toplantılar düzenlenmiştir.
Hukukçu kisvesiyle tam bir Amerikan emperyalizmine ve Türkiye faşizmine uşaklık yapan Delmulle, o
kirli, pis kafasını gene komplo yapmak için kullanmıştır.
Bahar Kimyongür'ün bir Hollanda

ziyaretini fırsata çevirmek isteyen
Delmulle Hollanda polisine 27 Nisan'da şöyle bir ihbarın gitmesini
sağladı:
“Bahar Kimyongür isimli kişi,
DHKP-C’nin festivaline gitmek için
29 Nisan'da Hollanda’da olacak.
Kimyongür hakkında uluslararası tutuklama emri bulunuyor, Türkiye’den
iadesi isteniyor...”
Bunun üzerine Bahar Kimyongür
28 Nisan'da Hollanda’da tutuklandı.
Bahar 4 Temmuz'da, Lahey'de görülen
duruşmada, "Kimyongür için isnat
olunan suçların, sanığın Türkiye'ye
iadesini gerektirmiyor ve bu nedenle
derhal serbest bırakılması gerekir"
kararı ile çıktı.
Delmulle hedefine ulaşamadı,
ama 2 aydan fazla Bahar Kimyongür'ü
hapishanede yatırabildi.
Bu komplonun belgeleriyle ortaya
çıkmasıyla, Adalet(sizlik) Bakanı
Onkelinx'in de işin içinde olduğu
anlaşılmasıyla birlikte büyük bir
skandala dönüşmüştü.
Sözde bir hukuk devletinde, sözde
bir Avrupa demokrasisinde, sözde
burjuva demokrasilerinde Delmulle
gibi hem hukuksuz hem de hukuku
komplolarına alet edenlerin bu saatten
sonra artık görevden alınması gere-

Hiçbir tutsak ile görüştürülmeyen,
günde 1 saat tek başına havalandırmaya çıkarılan Aşoğlu'yu ayrıca her
30 dakikada bir, bir gardiyan hücre
kapısını açarak denetliyor. Mektuplarına getirilen kısıtlama ise henüz bir
ay önce kaldırılmıştı. Aşoğlu bir mektubunda yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
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kirdi. Ama elbette böyle olmadı.
Çünkü burjuva demokrasileri söz
konusu kendi iktidarları olunca, söz
konusu devrimciler olunca kendi yasalarını çiğnemekte tereddüt etmezler.
Yasanın yeterli olmadığı, çıkarlarını
koruyamadığı yerde her türlü gayrihukuki, gayri-meşru hareket tek geçer
yasa oluverir. Bunun için Belçika'nın
Gent şehrinde görülen temyiz mahkemesinin savcısı da oydu, yine Delmulle idi.
Bahar'ın Türkiye'ye gönderilmesini başaramadı, ama temyiz mahkemesinde 07.11.2006 tarihinde tutuklanmasını başardı.
Tutukluluğu Danıştay'ın bozduğu
karara kadar, Brüksel'de görülen yeni
bir duruşma ile görülene kadar sürdü.
Avrupa demokrasileri aslında halk
ve devrimciler söz konusu olduğunda
diktatör, saldırgan, gayri hukuki,
gayri ahlaki politikalarıyla birbirinin
aynıdır. Almanya ya da Belçika...
yargıç, savcı, tutsak değişir. Ancak
politika tektir. DEVRİMCİLERİ KRİMİNALİZE ETMEK, DEVRİMCİLERİ TECRİT ETMEK, YALNIZLAŞTIRMAK, TERÖRİZE ETMEK
VE İMHA ETMEK.

manın hep bir bedel istediğini öğrendim. Mutluluk da
buydu bence; bir avuç olmaya rağmen teslim alınamazların yanında olmaktı. Bundan dolayı şimdiye
kadar olan yaşamımda hep mutlu oldum diyebilirim.
Ödenmesi gereken bedeller de bu mutluluğun doğal
bir parçasıdır...

"Moral ve coşkunuzun yerinde olması, dışarıda yaşamın ve kavganın sürüyor olması hiçbir tecrit uygulamasının başarıya ulaşamayacağının göstergesidir. Ve
tecrite teslim olmamak, her şart altında umudu taze
tutmamızın teminatı da budur.

(...) Tecriti uygulayanlar; düzene aykırı devrimci
kimliği teslim alabilmek için kişinin insani, toplumsal
ilişki ve üretimini alabildiğince kısıtlayarak işkenceyi
uzun zamana yayarlar. Ve zaman içinde teslim almaya
çalışırlar. Tabii burada sadece teslim alma girişimi
yoktur, bizim davamızda da olduğu gibi intikam alma
içgüdüsü de vardır. Onları mutlu edecek olan da budur.
Ama teslim olunmadığı sürece ne tecrit amacına ulaşır
ne de onlara intikam almanın sevinci yaşatılır.

Birçok yoldaşımızın sınır tanımayan fedakarlıklarına
tanık oldum yıllarca. Devrimci olmanın, alnı dik yaşamanın, teslim olmamanın ve yaşamanın bir öznesi ol-

İşte, onlara avuçlarını yalattığını bilmek, uygulanan
ve uygulanabilecek tüm eziyetlere direnme gücünü
sürekli artırır.

10 NİSAN’DA SİLİVRİ’YE YÜRÜYORUZ!

ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!
TUTSAKLAR, AYNI COŞKUYLA ve HER KOŞULDA ÜRETEREK DİRENMEYE,
DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!
GRUP YORUM’UN TUTSAK ÜYELERİNDEN
MEKTUP VAR!
İdil Kültür Merkezi Tutsaklarının, Direnmenin
Coşkusuyla Üretimlerini ve Yaşamlarını Anlattıkları
Mektuplarını Yayınlıyoruz
Merhaba, 24.03.2018
Özlemle ve sevgiyle sımsıkı kucaklıyoruz, nasılsınız?
Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sizden yaklaşık 1,5 aydır
hiçbir şey alamadık. Diliyoruz ki iyisinizdir. Bizler çok
çok iyiyiz. Günlerimizi daha iyi nasıl değerlendirebiliriz
diye koştur koştur geçiyor zaman. Daha fazla üretmek,
daha fazla öğrenmek için imkanlarımızı olabildiğince
zorluyoruz.
Üretmek ve direnmek eş anlamlı biliyorsunuz, içini
ne kadar doldurursak o kadar iyi. Bir yandan da aklımız,
yüreğimiz sizinle tabiki. Yaklaşan günlerin yoğunluğunu
tahmin edebiliyoruz, heyecanınızı, coşkunuzu hissedebiliyor, aynı duyguları paylaşıyoruz. Güzel olan da bu
zaten. Hapishanede olabiliriz, aramızda duvarlar, aşılacak
yollar olabilir ama her anımızda paylaştığımız bir
şeylerin olması bizi hiç yalnız bırakmıyor. Elbette hasretler,
özlemler her daim olyor. "Ayrılıklar özlemlerin bittiği
yerde başlarmış" Esas özlemler bizim için bir okul, sevgimizi, değerlerimizi büyüttüğümüz bir okul. Ayrılıklardan
hiç bahsetmiyoruz o yüzden.
Yaşamdan hayattan hiç kopmuyor, sıkı sıkı tutunuyoruz.
Her gün savaşlarla halk katledilmeye, açlık, yoksullukla
ezilmeye devam ederken, iktidar halkı "tosuncuk"larla
dolandırmaya, zenginliğine zenginlik katmaya devam
ediyor. Bunca sömürünün, yağma ve talanın olduğu
süreçte baskının, saldırının artması, bizim tutuklanmamız,
titreyen temellerin yıkılmaya yüz tutmasıdır.
Halkın ekmeğini, özgürlüğünü çalabilirler ama umudunu çalamazlar. Biz tarihsel sorumluluğumuz gereği
direnmeye, umudu büyütmeye devam edeceğiz. Şarkılarımız, türkülerimiz de bunu demiyor mu "Kan kussan
bile, diren zalime" diyerek. Bir küflü kefen dikiyorlar
ömrümüze. İnsan onurumuzdan, kişiliğimizden, düşüncelerimizden vazgeçmemiz için ama asla giymeyeceğiz.
Nazım Hikmet'lerden, Ruhi Su'lardan devraldığımız
mirası, bayrağı tarihin onurlu sayfalarından en yükseklerde
dalgalandırmaya devam edeceğiz. Canımız pahasına da
olsa. Ayçe İdil'de nasıl vücut bulmuşsa halk ve vatan
sevgisi biz de aynı duygularla "yaşamış sayılmaz zaten,
yurdu için ölmesini bilmeyen" diyoruz, bu onuru taşıyoruz.
Şarkılarımızı yasaklayan, Yorum üyelerine gri listelerle
arama kararı çıkaranlar bu onuru taşıyamazlar. Ahmet
Arif dizelerinde çok güzel anlatmış "yaratan ve adaletli

olan insan gücünün, her yerde geçerli, kesinkes haklı
onuru. Biz de haklılığımız ve meşruluğumuzla taşıyoruz
bu onuru.
Biz her şart ve koşul altında üreterek direnmeye
devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde umudu götürmeye
de. Sizleri çok özlüyor, çok seviyoruz. Birbirinize iyi
bakın.
Yavaştan kalkalım artık. Seher'le birlikte bir ziyaretinize
gelelim dedik. Yarın Didem Abla'ya yeni albüm konseri
vereceğiz. Hapishanede her yapalım dediğimizde sürgün
olduğumuz için bu sefer umut ediyoruz ki yapacağız. Bir
yandan Nisan’da da bir konserimiz olacak, onun hazırlıklarına da başladık. Tutsak ettiler ama şimdi Anadolu'nun
dört bir yanındayız. Seslerimizin birleştiği yerde milyonlarla birlikte olacağımızı biliyoruz.
Mektuplarınızı, sohbetlerinizi bekliyoruz. Biz yazmaya
devam edeceğiz. Son bir şiirle bitirelim. Nazım Hikmet'ten...
"Biz bugünün kahramanı
yarının münadisiyiz
Bu durumda akan
yıkıp, yapan akışın
Çizgilenmiş sesiyiz
Biz,
adımlarını tarihin akışına uyduran
temelleri çöken emperyalizme vuran
yarını kuranlarız
O duvar
duvarınız
Vız gelir bize vız!
Görüşmek dileğiyle sıkıca kucaklıyoruz. Sağlıcakla
kalın Umutla, bağlılıkla. Seher-Sultan


7 Mart 2018, Merhaba
Hepinizi sevgi ve özlemle sıkıca kucaklıyorum...
Bir açık görüş sonrası sizlere kocaman bir merhaba
demek istedim. Öncelikle Özgür, tahliyene çok sevindik.
En son yolladığın faksı almıştım. Bugün M. abi kilo
aldığını söyledi. İçerisi yaramış... Artık bağlamanın tellerine bizim yerimize de dokunursun. Tekrardan özgürlüğe
hoşgeldin. Kendine iyi bak.
Şimdi asıl meseleye gelelim. Dilan Poyraz'a bir
görüşçü gerekiyor. Daha önce faks çekmiştim almadınız
sanırsam. Dilan'ın 3 aylık iletişim cezası vardı şimdi 5
ay oldu. Silivri'de açılan soruşturmaların haddi hesabı
olmadığı için...
Neler yapıyorsunuz daha başka? Bizler de çok iyiyiz.
Fırat'ın hala gözaltında olduğunu duyduk. Nereye kadar
böyle devam edecek? İnsan öfkeleniyor. Helin'le Kandıra'dan hücre yakmadan ceza alınca hükümlü oldum. İnfazım yanmazsa Kasım'da tahliye oluyorum. Yanarsa
2019'a kadar buralardayız. Artık alıştık buralara. Eksiklik
sizlersiniz. Herbirinizi öyle çok özledim ki. Bu özlem hiç
bitmiyor.
Misyonumuzun farkındayız. Bunun bedelini göğüslüyoruz. Satırlarınızla satırlarımız buluşunca bir nebze de
olsa diniyor işte. İlle Kavga diyenlerin dili susmuyor,
susmayacak. Bu arada B. Abla’ya 4 sf'lık mektup yollamıştım aldınız mı? B. Abla yolladığın kitaplar elime
ulaştı. Bir solukta okuyorum. Yine bekleriz. Haydi kalın
hasretle sevgiyle...

20.03.2018, B. Abla merhaba. Şimdi suç duyurularımı
yazdım, dedim ki B. Abla’ya yazmazsam olmaz. Senden
sonra da Cumhuriyet'e yazacağım olanları... B. Abla
nasılsın, sağlığın sihhatin nasıl, ailen nasıl? Vallahi
özledim seninle sohbet etmeyi. Eminim okudukça sinirlenmişsindir. Özgürlüğümüzle böyle alenen oynuyorlar
ya bu da bir nedenden. Şayet tahliye olmazsam burada
enstrüman çalışmayı düşünüyorum bakalım.
Sizlere hediyelerim var ancak diğer posta ile göndereceğim. Kendim getirme planları yapıyordum ama bakalım. Abla bize albüm kapağını yollama imkanın olur
mu? Bir türlü göremedik gitti. Özgür nasıl? Cumhuriyet'te
"canavar gibi” duruyordu. Yaramış mı denir bilemedik...
B. Abla biliyorum kısa oldu ama yazmasam içime dert
olurdu şimdi ise saat 23.30. Üç buçuk saattir yazı yazıyorum belim ağrıdı; ama daha yazacağım yer var o
yüzden kısa oldu. Dostça ve mertçe sıkarım ellerini.
Dilan Poyraz

13.03.2018, Merhaba Arkadaşlar! Özlem ve sevgiyle
kucaklıyorum.
Adres yine Silivri... Adana'da (neredeyse) hücre ka-

pısının önünden alındım. Kapıda 5 dakika aile ile görüştükten sonra 3 günün ardından İstanbul'a getirildim.
Tam anlamıyla Kerbela'yı yaşadık. Sonrasında Metris
ve burası. 5 gün tekli hücrenin sonunda şu an 26'da
Şerif ve Hüseyin abi ile kalıyorum. Buralar yine kalabalıklaşmış. Herkes yine gümbür gümbür.
Sağlık durumu şu şekildedir. Bugün hastaneye gittim,
MR verildi. Daha önce tahlillerin ardından MR verilmiş
ve sürgün olmuştuk. MR kalmıştı. Adana'da tekrar
baştan başlandı. Tahlillerin ardından MR verildi ve
tahliye olduk. Şimdi direk MR verildi. Günü belli değil.
Randevu alınacak. Tahlillerde sorun yok. Bunun dışında
(susuzluktan dolayı) şimdilik sıcak ve soğuk içemiyorum.
Şarkı, türkü ve bağırma da bir süre yasak. Fizik tedavi
için ayrıca hastaneye çıkacağım. Burada günlük uygulama
koşullarını yaratmada sorun var. Hastaneye çıkınca her
şey anlaşılacak. Onun dışında iyidir. Moraller her daim
yerinde...
Mektupların elinize ulaşmasına sevindim. Sizin en
son yolladığınız, kartlar da geldi. Ama 20 dk sonrasında
mazgal açıldı ve tahliye olduğum söylendi. Mektubun
tadına varamadık yani. En son gönderdiğinizi hızlıca
okudum. Kitaplar bandrollü olursa sorun olmaz. Aksi,
sorun çıkarılıyor.
Adana'da fotocu direkten döndü. Artık elimizle çizip
yollayacağız.
Gitarı H’ye bıraktım. Gitarcı olacakmış. Bağlamayı
da ayarladığımız için onu da asgari düzeyde de olsa uğraşması için bıraktım. En son Şakran Kapalı Hap. ile
konuşuyorduk. Özgür, Meral abla ve diğer arkadaşlar
için sevindik duyunca. Şimdilik böyle kısa gelmiş olayım.
Arkadaşlara herkese çok selamlar. Tekrar görüşmek üzere....
Fırat Kıl

Merhaba Özgür, 26.03.2018
Nasılsın? Mektubunla iyi olduğun haberini aldık.
Mutlu olduk. Cumhuriyet'te haber-röportaj vardı. Okuduk.
Kaval konusunda takdirle karşıladık...
Sporun dışında birlikte yaptığımız 1 dakikalık kondüsyon vardı hatırlıyor musun? Onu 40 dk yapıyorum. 5
dakika ve 20 saniye dinlenme. 1 saat spor. Ekmeklik sorunu-raflara gazetede kapak yaparak çözdük. Haberin
ola. Yalnız bu kovalardan biri kırıldı ve onu ekmeklik
yapacağız. Karşıyaka ile çıktık sonunda. Şakran Kadın
tutsak arkadaşlarla görüştük. Herkesin selamı var sana.
Görüşürüz. Kendine iyi bak. Devrimci Selamlar... Taylan

"Bizim hayallerimiz
Yarınlarımız olacak” Berrin Bıçkılar
Merhaba L. abi, 18.03.2018

25 Şubat tarihli mektubunu ve gönderdiğin kitapları
aldık, çok sevindim. Kitapları henüz vermediler, eğitim
biriminde, yarın alırız büyük ihtimalle. Nasılsın, sağlığın
nasıl? Yoğun bir çalışma temposundan çıkmışsın, normale
döndü mü peki? Görüşmeyeli biz hücreyi dörtledik. Karabük'ten Özlem Kütük buraya sürgün oldu. Fakat tam
kavuştuk derken yine ayrılacağız. Çünkü Betül ve benim
hücre cezalarımız onaylandı, 20 gün var şu an. Sırada
onaylanmayı bekleyen 30 gün daha var. Ve sürekli artıyor
bu sayı. Çünkü sayımdan dolayı iki günde bir tutanak
tutuyorlar ve hücre cezası veriyorlar. Yanımıza kitap
alabiliyoruz sanırım, bu süre zarfında kitap okumaya ve
yazı yazmaya bol bol vaktimiz olacak, çünkü hiçbir
iletişim olanağımız olmayacak.
Hücre cezalarını kesintisiz uygulayamazlar, çünkü
dördü sabit olmak üzere toplam 8 hücreleri var. Ve erkek
arkadaşlarımızın da cezaları onaylandığı için, hepimizi
koyacakları hücreleri yok. Koğuşa döndüğümüz zamanlarda mektup alıp verebileceğiz yani.
Bunun dışında başka akla ziyan bir gelişme daha
oldu. "Bir Kar Makinesi" kitabını bize "örgütsel iletişim"
gerekçesiyle vermediler. Düşün, hücrede Haziran ve
Tavır Yayınları'na ait bir sürü kitabımız var sadece "Bir
Kar Makinesi"ni vermediler. Yan flütü de metal diye
vermediler. Özlem abla buraya geldiğinde daha işlemleri
yapılırken müdür gelip “Sen de mi Yorumcusun?" diye
sormuş.
Stalin'in Ölümü filmiyle ilgili çokça yazılıp çiziliyor gazetelerde de evet. Burjuva basın üzerine atladı hemen.
Ertuğrul Özkök 2 kere yazdı, öve öve bitiremedi pislik
herif. Cumhuriyet'ten Sungu Çapan da katıldı bu karalama
kampanyasına. Hem faşizmi yendiğinin hakkını veriyor
hem de güya "eleştiriyor" karalıyor, demediğini bırakmıyor.
Hiç düşünmüyor bile "faşizmi yenmek" olgusunun ağırlığını.
Faşizmi yenen bir öndere sayıyor da sayıyor. Sanki beştaş
oyununda rakibini yenmiş Stalin. Böylesi bir değere ağzına
geldiklerini söyleyebileceklerini sanıyorlar.
L. Abi, gönderdiğin kargonun içinden bir tane Tavır
Kartı çıkmıştı, muhtemelen Betül'e yazmıştın fakat bunlar
o kartı kaybettiler. Kargodan çıktı, ben gördüm ama tabi
okunmak üzere mektup birimine verileceği için orada
alamadım. Sonra da kaybettiler, bilgin olsun.
Hıfzı Topuz'un Tuhaf Degisi'nde Nazım Hikmet'le
ilgili anıları vardı. Paris'teki buluşmalarında yaptığı bir
sohbeti anlatmış Hıfzı Topuz. Sana onu aktaracağım,
Nazım'ın dilinden:
"Hıfzı bende üç vesika var. Ömrümüzün üç büyük vesikası; Birincisi şu. Moskova'ya geldiğimin haftasında
Politeknik Müzesi'nde büyük bir salonda Moskovalılarla
ilk karşılaşmayı yaptık. Bana çeşitli sorular sordular.
Soruları kağıtlara yazıp gönderiyorlar. Ama o kadar
çok soru geldi ki, hepsine cevap vermeme imkan yok
öbür sefere veririm dedim.
O kağıtları soktum cebime. Geldim eve... Açtım oku-

yayım diye. Bir de ne göreyim? Birinde bir fotoğraf.
Gözlüklü bir delikanlı. Belki uzun zaman tene yakın bir
yerde kalmış. Çünkü kağıt sararmış. Aynı zamanda da
tenin, kağıda verdiği yumuşaklık var. Fotoğrafı çevirdim.
Arkasında şöyle bir yazı "oğlum Moskova'yı savunurken
öldü. Ben de bir tek fotoğrafı var. Sana verecek başka
bir şeyim yok. Lütfen kabul et. İmza annesi..!
Deliye döndüm. Ertesi gün bütün gazetelere
sordum. Yahu kim bu kadın? Benim hakkım yok bu
fotoğrafı almaya. Hala her karşılaşmada sorarım. Bana
o fotoğrafı veren kadın kimdir diye...
İkinci vesika şu; bir mektup aldım diyor ki: Öğretmenin.
Yirmi beş yaşındayım. Birdenbire gözlerimi kaybettim.
Bir ay uyku ilaçlarımı biriktirdim, kendimi öldürmek
için... Hemşireler bana akşamları kitap okuyorlardı.
Kendimi öldürmeye karar verdiğim gün, yani iki gün
önce, hemşirelere "yahu bana şiir okuyun" dedim. Senin
kitabını okudular. Teşekkür ederim. Yaşamaya karar
verdim. Ölmeyeceğim. Utanıyorum ölmek istediğim için.
İnsan çalışabilir kör gözlerle. Adresi falan da var...
Üçüncü vesika da şu: İtalya'da ilk kitabım çıktığı
zaman bir delikanlı ile bir kız birlikte yazmışlar. Mektup,
"Nazım hikmet, Moskova diye geldi. Oğlan diyor ki, biz
sevişiyorduk. Ben İtalyan'ım ama utangaç bir delikanlıyım.
Bir türlü kıza kendisini sevdiğimi söyleyemiyordum. Geçenlerde sizin kitabınız çıktı. Orada bir şiir var, onu
kesip sevdiğim kıza yolladım. İşte halim böyledir dedim.
Ve sayenizde evlendik"
Alıntı bu kadar L. abi. Sana ayraç yapıp göndermiştim
bu arada, eline geçti mi?
L. abi, ben kalkayım yavaştan. Annemin, Betül'ün selamları var. Kendinize ve birbirinize iyi bakın. Sevgi ve
hasretle kucaklıyorum. Bahar Kurt


24 Mart 2018
Bu merhaba kocaman ve özlem
dolu bir merhaba! Nasılsınız? Bizler
çok iyiyiz. Memleketimizi hem içeriden hem dışarıdan geziyoruz. Direniş
karşısında o kadar küçüldüler ki çözümsüz kaldılar. Sürgünü çözüm sanıyorlar ama fizana sürseler fizanda
direniriz.
Neredeyse her gün kulaklarınızı
çınlatıyoruz. Eminim sizler de öylesinizdir. Belki 19 Mart'ta yanınızda
olurum. İple çekiyorum ancak son
süreçte mesele tahliye olmak da değil.
Helin ablanın yeniden 9 Nolu'ya götürüldüğünü duyduk. Tabi Özgür'ün
tahliye olmasını da duyduk.
Burada yedi kadınız. Fiziki olarak
epey küçük. Bildiğimiz kadarıyla bir
koğuşu bölmüşler ikiye. Memleketle
tutuklamadıkları kesim kalmadığı
için böyle bir "çözüm" bulmuşlar.
İnsanları balık istifi gibi üst üste koyuyorlar ya bakalım nereye kadar.
Ha bir de tutuklayamadıklarının
da başına para ödülü koyuyor, saçma
listelerle insanları terörist ilan ediyorlar. Türkü söylemek onlar için
büyük suç! Ama ne demiş ustalarımız;
"Bir ulusun türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür."
Birçok şeyi merak ediyoruz. Albümü, filmi, Tavır'ı, Koroyu.... Sizlerin
sağlığını... Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Duymuşsunuzdur,
Dilan’ın tahlilleri temiz çıktı. Ona
çok sevindik. Benim de başa döndü
her şey, yeniden film çektiler. Buradaki doktor "gerçekten platin kaymış"
diyor. Yedi ayda ancak inandırdık.
Bakalım tahliye olmazsam burada
ameliyatı düşünüyorum.
Normalde uzun uzadıya yazmak
istiyordum. Ancak daha Helin ablalara ve birkaç yere daha yazacağız.
Belim şimdiden ağrıdı. Bu yüzden
kusuruma bakmayın..
Sultan'lar yazıyor mu? Bize yazmışlar cevap da yazdık bakalım.. Bu
arada 8 Mart yaklaşıyor; Günümüz
kutlu olsun!
Tüm arkadaşlara selam, sevgi ve

hasret ile... Sizi çok seviyoruz. Dağlarca kalın, Birbirinize iyi bakın. Dilan Ekin

20.03.18, Merhaba!
Ha kavuştuk ha kavuşacağız derken yedi ayı geride bıraktık. Bu süre
zarfından birçok şey biriktirdik. Elbette en çok da hasret biriktirdik.
Hasretim dağ oldu diyebilirim.
Nasılsınız? Ben iyiyim ancak öfke
doluyum! Dün size kavuşacağımı düşünürken başıma neler neler geldi!
Dün duruşmaya "hastanedeyim" diye
çıkmadığımı sanıyorsunuz. Ancak
ben hastaneye gitmedim gayet de
Çağlayan'ın nezarethanesinde duruşma saatimi bekliyordum.
Sabah saat 10.30 gibi adliyedeydim.
Saatler ilerliyor, asker "11.30'da alacaklar seni" diyor. Bekle bekle, öğle
arası geldi geçti. Yine bekliyorum derken avukatım da mübaşire "müvekkilim
geldi mi" diye sormuş mübaşir de
"Aşağıda alacağız onu" demiş.
Mahkeme 14.30'da başlamış ben
de habersiz bekliyorum. "Beni alcaklar da savunma yapacağım" diye!
Mahkeme, avukat soruyor "müvekkilim nerede hani" diye "yok" diyorlar.
Evet evet aşağıda olan insana yok
diyorlar. Mahkeme sonra SEGBİS
ile hapishaneyi arıyor Seher adındaki
gardiyan "Dilan hastaneye gitti" demiş. Hastane sevkim bile yok! Kaldı
ki adliyedeyken casper misali görünmeze dönüyorum.
Bunun basit bir unutkanlık olmadığı açıkça belli! Resmen savunma
yapmam bizzat mahkeme eli ile engelleniyor. Cuma gününe duruşmayı
atmışlar ama Segbis ile bağlanmama
ve de eğer ifade vermezsem ifade
hakkımdan vazgeçtiğime karar vereceklermiş. Böyle bir şey olabilir
mi? Alenen mahkeme suç işliyor!
Mahkemeye getirttiği insanın savunmasını o insan beklerken "Yok”
diyerek almıyor, sonra da Segbis ile
savunma yapmazsa savunma hakkından vazgeçmiş olacak diyorlar.
Hani diyalektik diyor ya "maddi yaşam koşulları" diye; 23. ACM resmen
savunnma yapmamam için o maddi

yaşam koşullarını bizzat sağolsunlar(!) ayarlıyorlar.
Mahkeme açıkça "savunma yapmanın benim için bir önemi yok"
mantığı ile duruşmaları yapıyor. Tabi
"tanrı buyruğu ile ilerlediği için bir
an evvel noter misali kararlarını
onaylama derdindeler! Sizden sonra
suç duyurusunda bulunacağım. Ben
orada saatlerce bekledim resmen üç
kat yukarı çıkarıp savunmamı almadılar. Benim oraya giriş-çıkış saatlerim belli. Sonuçta "yok" dedikleri
saatte oradaydım ve savunma hakkının bu şekilde engellenmesine izin
vermemek gerekli.
Figuran değiliz biz. Bir insanın
yaşamı hakkında böyle basitçe karar
vermezler, vermemeliler! Böyle işte...
Bakalım ne olacak? Geçenlerde size
yine yazmıştık. Ulaştı mı elinize? H.
ve Y. abinin mektupları geçen gün elimize ulaştı. Onlara daha sonra yazacağım çünkü bu postaya yetiştiremem.
Ama muhakkak yazacağım. Sizler neler
yapıyorsunuz? Emel ve diğer arkadaşlarımızın ailelerini aradıklarını
duyduk. Bu yaptıklarının kesinlikle hiçbir meşruluğu yok. Bir ilktir herhalde
bir grubun elemanlarının başına ödül
konulması ama dergide okuduk bir
camiden Yorum çalmış. İşte bu Yorum'un bitmeyeceğinin gücü. İşte bu
haklılığın gücü, inancın ve de umudun
gücü. Bu saldırıları gördükçe bir kez
daha iyi ki" diyorum. İyi ki böyle bir
aileye sahibim.
Bu arada burada da hastaneye gittim ya. Doktor sil baştan film çektirdi
sonra "filmden sonra muayene ederim"
dedi ama muayene etmeden buraya
yazı yazmış "platin kaymış ama ameliyata gerek yok demiş. Burası da
"sende platin kaymış" diyor. Hadi
canım dedim. Yani yedi ayda anca
inandırdık platin olduğuna.
Ben kalemi bırakıyorum, birkaç
yere daha yazacağım. Sizi çok seviyorum ve oldukça özledim. Sevgiyle
ve Bağlılıkla! Dilan Ekin

Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz!
Halk Cepheliler, baskı ve tutuklamalara karşı kampanyayı sürdürüyor. Kampanya dahilinde yapılan çalışmalardan derlediklerimizi yayınlıyoruz.
İSTANBUL:

Bahçelievler Halk Cephesi:
Özgür Tutsaklar Yalnız Değildir!
Faşizme karşı demokrasi, tutuklamalara karşı adalet diyerek ilerliyoruz yolumuzda. Onlar fiziken yanımızda olamasalar da attıkları adımları yoksul mahallelerimizin sokaklarında. Yaptıkları halkımızın bilincinde sapasağlam. Belki sarılamıyoruz
onlara, belki ellerimiz ellerine değmiyor ama ulaşıyor sıcaklığımız birbirimize mektuplarımızla, ulaşıyor
birbirimize fikirlerimiz denildi.

Bahçelievler’de Duvar
Gazetesi: AKP faşizminin tutuklama
terörünü de boşa çıkaracağız kampanyası kapsamında Bahçelievler
Kocasinan ve Zafer mahallelerinde
duvar gazetesi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada 20 adet duvar ve
1000 adet kuşlama gazetesi yapıldı.

Çayan Halk Cephesi:
Burası Çayan AKP Faşizminin
Cephe Korkusu: Tomalara, Akreplere, Çevik Kuvvete Karşı Dalgalanan 40 Kızıl Bayrak
30 Mart Günü mahallemizi 7 teneke, 2 toma ve 1 otobüs çevik otobüsü ve sivil polisler ile kuşatma
altına alan katil polislere cevabımız
mahallemizin her tarafını 40 tane
kızıl bayrağımızla donatarak yenilmezliğimiz olan Kızıldere pankartını
asmak oldu.
Kızıl bayraklarımız sabahtan akşama kadar mahalle ve caddelerimizde dalgalandı. Pankartımız da
akşama kadar kaldı gün boyunca.
Katil polisler gelip akşam bayrakları

toplayıp pankartı aldılar. Arkasından
Halk Cepheliler; tekrar kızıl bayrakları
ve pankartımızı astılar. Katil polisler
esnaflara gidip “görmediniz mi, nasıl
oraya asıyorlar vb.” şeklinde konuşarak rahatsız ettiler. Bu şekilde işbirlikçi yaratmaya çalışıyorlar. Halkımız işbirlikçiliğin ve ihanetçiliğin
halk kültüründe yeri olmadığını biliyor. Ve gereken cevabı vermişlerdir
katil polislere...
Tüm ablukaya ve tehditlere rağmen Halk Cephelilerin pankartlarını
ve bayraklarını asmasını engelleyemediler.

İkitelli: Bir Bidon, Bir Çakmak
Özgürlük Ellerimizde!
İkitelli’de “Halkız Biz, AKP Faşizmini Yeneceğiz!” kampanyası dahilinde yapılan çalışmalar devam
ediyor. 25 Mart'ta Halk Cepheliler
tarafından İkitelli Cemevi bölgesine
“Özgür Tutsaklar Yalnız Değildir! –
Halk Cephesi” pankartı asılarak özgürlük ateşi yakıldı. Aynı zamanda
mahalle içerisinde çeşitli bölgelere
“Bir Bidon, Bir Çakmak Özgürlük
Ellerimizde! - Halk Cephesi” ve
“Halk Cephelilere Kalkan Eller Kırılsın!” yazılamaları yapılarak AKP
faşizminin tutuklama terörü ile özgür
tutsaklara yapılan saldırılar teşhir
edildi.

Sarıgazi: İşkence ve Gözaltılarınız Bizi Haklı Mücadelemizden
Vazgeçiremez
Sarıgazi Sancak Park AVM’de
28 Mart'ta Hasan Kılınç ve Mazlum
Oral isimli Halk Cepheliler; katil
TEM polisi tarafından ihbar olduğu
bahane edilerek işkenceyle ters kelepçe takıldı, üzerleri aranıp bir süre
gözaltında tutulduktan sonra serbest
bırakıldı.

Mersin: Halk Cepheliler “Halkız

Çayan

İkitelli

Biz Faşizmi Yeneceğiz” kampanyasıyla ilgili 31 Mart’ta Güvenevler
Mahallesi ve Pozcu’da “Cephe Burada Bağımsız Demokratik Sosyalizm
İçin Mücadelemiz Devam Ediyor.
Baskın Gözaltı Tutuklamayla Bitmeyiz Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz.”
İçerikli 50 adet pullama yaptılar.

İkitelli
Sizin gücünüz bize yetmez, baskınlarla
bitmeyiz, yüzünüzü döndüğünüz her
yerde bizi göreceksiniz. Komplolarla,
bir şerefsizin iftiralarıyla tutukladığınız
Halk Cephelileri derhal serbest bırakın
denildi.
Demirtaş mahallesinde 31 Mart'ta
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.
Grup Yorum’a ve Halk Cephesine
yapılan baskılarla igili sohbetler edildi. Kürt halkının yoğun yaşadığı mahallede Ortadoğu’daki gelişmeler
üzerine bilgilendirme yapıldı, halkların kurtuluşunun emperyalizmde
değil emperyalizmi yok ederek gerçekleşeceği anlatıldı. 2 saat süren çalışmada 25 dergi halka ulaştırıldı.

Sayı: 61

Yürüyüş
8 Nisan
2018

Ev Baskınlarıyla Haklı
Mücadelemizi Engelleyemezsiniz
AKP'nin katil polisi 29 Mart'ta tutuklu
bulunan halkın avukatlarından Naciye
Demir ve Şükriye Erden’in evlerini gece
geç saatlerde basıp Şükriye Erden’in
büyük kızını gözaltına aldı.
Katil polisler aynı gün Küçükarmutlu
mahallesinde bulunan Hasan Ferit Gedik’in
evini de bastı ve evde bulunan Hasan
Ferit Gedik'in dedesi Mustafa Meray'ın
resmini parçaladılar.
Halk Cephesi bu konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, bu saldırılarınız haklı mücadelemizi engelleyemez, direnmeye ve
umudumuzu büyütmeye devam edeceğiz"
denildi.

İÇERİDE EVLATLARIMIZ, DIŞARIDA BİZ DİRENİYORUZ!
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Şehitlerimizi Anıyor, Umudu Büyütüyoruz!
Kızıldere İhtilalin Yoludur, Dönülmez! Teslim Olmayanlar Yenilmez!
30 Mart-17 Nisan şehitler haftasında yapılan eylemler, anmalar ve
mezar ziyaretlerinden derlediklerimizi
yayınlıyoruz:

Sayı: 61

Yürüyüş
8 Nisan
2018

ANKARA:
Ankara Halk Cephesi, 31 Mart'ta
Karşıyaka Mezarlığı’nda, 30 Mart
1972’de şehit düşün Mahir Çayan
ve 9 yoldaşını andı. Anma sırasında
yapılan konuşmada; "...Bizler her
sene olduğu gibi bu sene de Mahir
ve yoldaşlarını anmak için onların
mezarı başındayız. Onların dönmediği
bu yoldan bizler de dönmeyeceğiz!
Tarih tanıktır; vatanımızın her yanında
kanımızı, canımızı vererek ilerledik
Mahirlerin yolunda. Çiftehavuzlar’da
Sabolarla dalgalandırdık bayrağımızı,
Bağcılar’da kanımızla yazdık adımızı
duvarlara, Buca’da, Ümraniye’de,
Ulucanlar’da ‘ya dön ya öl’ dediklerinde Mahirlerin şiarını tekrarladık,
öldük ama dönmedik yolumuzdan!
Teslim ol çağrıları karşısında Sibel
olup haykırdık düşmana ‘siz bizim
teslim olduğumuzu nerede gördünüz!’, teslim olmadığımız için Sıla
olup katledildik, 500 günü aşkın süredir emekçi olup direndik, sokaklardan, mahallelerden kaçırılıp işkence
gördük, tutuklandık ama teslim olmadık. Bu yüzden de söylüyoruz ki
yenilmedik yenilmeyeceğiz! Mahirlerin açtığı bu yolda ilerlemeye devam
edeceğiz...." denildi.
İSTANBUL:
Okmeydanı: Halk Cephesi, yayınladığı açıklamada şu sözlere yer
verdi:
30 Mart 1972 günü Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde
10 yiğit devrimci; Oligarşinin “Teslim
olun!” çağrılarına “Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!” diyerek
karşılık verirken ölümsüzleşip, teslim
olmama bayrağını “Halkımız, sizin
için ölüyoruz!” diyen Sabo’lardan;
“Halkımız sizi çok seviyoruz!” diyen
Şafak’lara devrettiler. ‘Kerpiç evlerden gelip, saraylarınızı başınıza yıkacağız!’ diyen bir geleneğin yaratıcısıdır Kızıldere’den aldığımız iktidar
ve devrim hedefi, sınıf bilinci ile;
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Mahir ve yoldaşlarından aldığımız
cüret ile, feda ruhu ile zafere olan
inancımız, coşkumuz ile yeni gelenekler yaratıyoruz.
Mahir’lere, Dayı’mıza, Şafak’lara,
Leyla’lara sözümüzdür: Biz kazanacağız açıklaması yaptı.
Bahçelievler: "...48 yıl önce Mahirler öğretmişti bize teslimiyetin bir
çıkmaz olduğunu. Onların sözlerini
kavgamıza kılavuz eyledik biz ve
savaştık. Tarih her seferinde haklı
çıkarttı bizi ve ideolojimizi. Teslim
olanlar, silah bırakanlar, kadrolarını
korumak uğruna direnişten vazgeçenler, çözümü masada arayanlar,
emperyalist müdahaleyi çözüm görenler her seferinde yenildi, yenilmeye
de mahkûmdurlar. Kızıldere’den 48
yıl sonra bir kez daha devrim sözü
veriyoruz halkımıza, yoldaşlarımıza
ve şehitlerimize açıklaması yayınlandı.
Alibeyköy: "...Kızıldere’de Mahir’lerden devraldığımız devrim bayrağı bugün Şafak’ların, Berna’ların,
Onur’ların, Leyla’ların omuzlarında
daha da yükseldi. Kızıldere’de Mahir’lerin yaktığı o meşale devrim
yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Biz Kazanacağız! Faşizminizi
yeneceğiz! Kızıldere’de Mahir’lerin
yaktığı devrim meşalemizi söndürmeyecek, şehitlerimizden aldığımız
bayrağı yere düşürmeyeceğiz!" denildi.
İkitelli: Cephe Milisleri, 30
Mart'ta İkitelli Kemal Paşa Caddesi’nde “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor
Bu kavga! / CEPHE” yazılı, bomba
süslü pankart astılar. Eylem sırasında
çekilen ajitasyonlarla; “30 Mart
1972’den bugüne tam 46 yıldır teslim
olmama geleneğini devam ettiriyoruz.
Mahir’ler nasıl ki Kızıldere’de ‘Teslim olun!’ çağrılarınıza silah elde
çatışarak karşılık verdiler, biz de bu
geleneğin yeni Mahir’leri olarak diyoruz ki Kızıldere’den aldığımız
inançla, cüretle, Dayı’mızın bize mirası kılavuzumuzla mahallelerimizde
tüm teslim alma politikalarınıza karşı
direniyoruz denildi. Eylem, gözaltı

verilmeden sona erdi. Ayrıca Mustafa
Kemal Mahallesi’nin çeşitli bölgelerine Cephe imzalı sloganları 8 duvara yazıldı.
Çayan: 29 Mart'ta Cadde boyunca
kuşlama çalışması yaparak halka 30
Mart'ta yapacakları yürüyüşe çağrıda
bulundu.
“Mahir Çayan ve yoldaşları nezdinde 30 Mart-17 Nisan şehitlerimizi
anıyoruz. Tam 47 yıldır Mahir’imizin
Kızıldere’de açtığı yoldan bir adım
dahi sapmadan, direnerek, savaşarak
yürüyoruz. 30 Mart Cuma akşamı,
saat 19.00’da ‘Kızıldere İhtilalin Yoludur, Dönülmez! Teslim Olmayanlar
Yenilmez!’ sloganı ile yapacağımız
anma yürüyüşüne tüm halkımızı çağırıyoruz.” denildi.
MERSİN:
Mersin Cephe Milisleri Umudun
kuruluşu ve şehitleri anma haftasında
umudu kutlamak ve şehitleri anmak
amacıyla “30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi Anıyor, Umudun Adını Selamlıyoruz / Cephe” yazılı pankart
astı.
Cephe Milisleri tarafından yapılan
açıklamada: "Devrim yürüyüşümüz
Kızıldere’den Çağlayana, Dersim
dağlarına, Sılalarla, Bilgehanlarla
“Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye
Geldik” şiarıyla sürüyor. Çok öldük,
katlettiniz, işkencelerde öldük, diri
diri yaktınız ama asla teslim olmadık.
Bağımsız Demokratik Sosyalist Türkiye’yi kuracağız. Bu açlığa, yoksulluğa, zulme son vereceğiz denildi.
Mersin TAYAD'lı Aileler 30 Mart17 Nisan Şehitleri Anma ve Umudun
kuruluşunu kutlama günlerinde şehitlerin mezarına ziyaret yapıldı.
Bedii Cengiz, Zeynep Gültekin, Bülent Durgaç, Altan Berdan Kerimgiller, Uğur Türkmen ve Kemal Askeri’nin mezarları ziyaret edilip mezar
bakımı yapıldı, mezarlara karanfiller
bırakıldı.
HATAY:
Hatay Yaylıca mahallesinde, 29
Mart gecesi Cephe milisleri “Ker-

10 NİSAN’DA SİLİVRİ’YE YÜRÜYORUZ!

bela’da Hüseyin Kızıldere’de Mahiriz. Duyulmuş Şey Değil
Teslimiyetimiz!” yazılı ve Cephe imzalı pankart astılar.
Cephe Milisleri tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada: "30 Mart 1972’de katledilen önderimiz Mahir Çayan
ve yoldaşları Kızıldere’de 'Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik' diyerek elde silah çatışarak şehit düşeli 46 yıl oldu. O
günden bugünlere yolumuzdan bir milim bile sapmadan Leylalarla, Sılalarla, Bünyaminlerle halk savaşımızı büyütmeye
ve faşizmden hesap sormaya devam ediyoruz, örgütlü halk
olarak hesabını soracağız." denildi.
Hatay

Hatay

Mersin

Hatay'da 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde 30 Mart-17
Nisan şehitlerini anmak için Halk Cepheliler tarafından mezar
ziyareti yapıldı. Devrim şehitleri Yunus Güzel, Hamide Öztürk,
Yazgülü Öztürk, Ahmet Öztürk, Refik Horoz ve Yaşar Devrim
Arslan’ın mezarlarına gidilerek şehitlerin mezarlarına çiçekler
bırakıldı ve kızıl bayrak asıldı. Ardından bir dakikalık saygı
duruşuna geçildi. Yapılan konuşmada: "Yolumuza ışık olan
şehitlerimize and olsun ki devrim düşünü gerçek kılacağız,
dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız!" denildi.
Kamu Emekçileri Cephesi:
"30 Mart 1972’de Kızıldere’de kuşatılıp teslim ol çağrılarına
karşılık olarak “Dönmeye değil, ölmeye geldik” cevabını
veren Mahir ve yoldaşları teslim olmanın asıl ölmek olduğunu,
ölmenin ise asıl yaşamak olduğunu çok iyi biliyorlardı...
30 Mart 1972’de “dönmeye değil, ölmeye geldik” diyen
Mahir; 9 Kasım 2016 yılında “İşimi istiyorum” diyor. Türkiye
halklarının teslim alınmasına “İşimi istiyorum” diyerek
cepheden karşı çıkıyor Mahir. O gün Mahir’e maceracı vb.
diyen oportünizm ve reformizm Yüksel’de ortaya çıkan
mahirce işimi istiyorum diyen Nuriye ve Semih’e de maceracı
diyor. Yani işini istemek maceracılık oluyor. Yüksel direnişi
büyüyüp 324 gün süren açlık grevine dönüştü, farklı illerde
direnişler filizlendi.
Tam da bugünlerde KESK yönetimi bütün solun kararıdır
diyerek Yüksel Direnişçileri’ne “sendikamızı terk edin” çağrısında bulunuyor, KESK genel meclisinde karar alındığını,
Kamu Emekçileri Cephesi dışında bütün solun bu karar
etrafında ortaklaştığını söylüyorlar. Yani “işinizi istemeyin”
deklarasyonunda birleşebiliyorlar. 30 Mart 1972 tarihinde
teslim olmayız diyenler bugün, 30 Mart 2018 tarihinde de
“İşimizi istiyoruz, teslim olmayız” diyorlar.
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İkitelli

Yüksel Direnişi Fotoğraf Sergisi Gerçekleştirildi
Yüksel Direnişi’nin 500. günü programı kapsamında
500 günü özetleyen
fotoğraflarla “Umudun Kadraja Sığan
Yüzü” sergisi gerçekleştirildi. Yüksel direnişçileri ve onları
yalnız bırakmayan direnişi görünür kılan fotoğraf emekçileri
serginin açılışında biraradaydı.
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DEV-GENÇ: Kızıldere’den Bugüne Halk Savaşını Yeni Geleneklerle Büyütüyoruz!
Dev-Genç "Kızıldere'de biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik" diyen
Mahir Çayan ve yoldaşlarının direniş
geleneğini gençliğe aşılamaya, Mahir
Çayan ve yoldaşlarının ideallerini gerçekleştirmek için her türlü bedeli ve fedakarlığı yapmaya devam ediyor. DevGenç Kızıldere'de yaratılan geleneğin
yıldönümünde birçok bölge ve alanda
açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların bir
kısmını yayınlıyoruz.
İstanbul Dev-Genç:
“... ‘Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik’ şiarıyla Mahir Çayan ve
yoldaşları 30 Mart 1972’de Kızıldere’deki kerpiç evden dünya halklarına
kurtuluşun çağrısını yaptılar.
30 Mart 1972’de direnenlerin adı
bugün adaletsizlik dağıtanların, halk ço-

cuklarına işkence yapanların kabusu haline gelen Elif, Şafak Ve Bahtiyar oldu.
Dersim dağlarının şahanı, “Savaşı büyütün ha” diyerek Munzur’dan ses veren
Onur Polat oldu.
Dost düşman biliyor ki Kızıldere’den
bugüne uzanan tarihin yeni yaratıcıları
Dev-Gençliler olacak. Bu korkuyla on
yıllardır baskınlarıyla, yıkımlarıyla, katliamlarıyla Dev-Gençlileri bitirmeye çalışıyorlar. Ama haykırmaya devam ediyoruz: “Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!”
Sakarya Dev-Genç:
AKP faşizmini de, işbirlikçisi
NATO’yu da tarihin çöplüğüne gömeceğiz! Kızıldere ateşi bağımsızlıktır. Kızıldere milattır, tarihi değiştiremezsiniz!
Kızıldere’de ON’lar yaşıyor, halklarımızı
örgütlemeye devam ediyor, Sakarya’dan

Dev-Genç'liler Ülke Genelinde
Faşizmin Tüm Saldırılarına Rağmen
Çalışmalarına Devam Ediyor
Sayı: 61
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Çocuklarımızı Katleden İşbirlikçi
AKP’den Hesap Soracağız
Hatay'da Liseli Dev-Gençliler tarafından
11 ve 18 Mart'ta Serinyol Anadolu Lisesinde
ve MKÜ kampüsünde “Halk Ekmeğe Berkin
Adalete Doyana Dek Mücadelemiz Sürecek!
Berkin Elvan Ölümsüzdür!” yazılı, Liseli
Dev-Genç imzalı 1000 adet kuşlama yapıldı.
Keyfi Tutuklamalara Karşı Sessiz Kalmayacağız
Liseli Dev-Genç’liler 3 Nisan'da Gazi
Mahallesi Şair Abay Lisesi çevresinde "Keyfi
Tutuklamalara Son Devrimci Tutsaklara Özgürlük, Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz” yazılı

Antalya Dev-Genç Açıklama:
Tutuklamalar, Gözaltılar, Baskılar
Bizi Yıldıramaz!
2 Nisan gecesi AKP’nin katil polisleri
Antalya’da arkadaşlarımızın evlerine
baskın yapmış, bu baskında KEC’li Akman Şimşek, TAYAD’lı İbrahim Saban
ve Mehmet Demir, Ertuğrul Sağlam,
Keçel Türkkan haklarında herhangi bir
yakalama kararı bulunmaması ve gözaltına alınmalarına sebebiyet verecek
hiçbir şey olmadığı halde gecenin bir
yarısı hukuksuzca gözaltına alınmışlardır.
Arkadaşlarımızın başına gelebilecek
her türlü şeyden AKP iktidarı başta
olmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü
sorumludur.
Antalya

pullama çalışmasından 100 adet yaptılar.
Kızıldere Son Değil Savaş Bünyaminlerle Sürüyor
Antalya Gülveren ve Yeşilyurt mahallelerinde Dev-Gençliler 30 Mart sabahı “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Gençliler”, “Kızıldere
Son Değil Savaş Leylalarla Büyüyor”, “Mahir
Yaşıyor Parti-Cephe Savaşıyor”, “Kızıldere
İhtilalin Yoludur”, “Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar”, “Dev-Genç” yazılamalarını
mahallenin duvarlarına nakşettiler.

Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!
Evlatlarına TTE giydirmeme kararlılığındaki Tayad’lılar
kampanyalarını sürdürüyor. İstanbul ve Ankara’daki çalışmalarından derlediklerimizdir:
TAYAD’lı Aileler 1 Nisan'da Çayan Mahallesi Halk
çay bahçesinde biraraya geldiler. Hapishanelerde evlatlarına
yapılan işkenceyi, havalandırmaların üzerine çekilen tel
kafesleri, tek tip elbise dayatmasını konuşan aileler Özgür
Tutsakları daha fazla sahiplenmek üzerinde durdular. Ne
yaparlarsa yapsınlar faşizm evlatlarımıza tek tip elbise
giydiremeyecek. Her zaman evlatlarımızın yanında olacağız
diyerek toplantıyı saat 16.30’da sonlandırdılar.
TAYAD'lı Aileler tarafından ayrıca 31 Mart'ta Galatasaray
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geleceğiz, Ankara’dan geleceğiz, bütün
Anadolu’dan geleceğiz!"

Antalya Halk Cephesi: İbrahim
Saban Serbest Bırakılsın
Aysun Saban’ın babası İbrahim Saban, Antalya’da sabaha karşı evinden gözaltına
alındı. Bizler, Antalya Halk
Cephesi olarak katil polisleri
şehit ailelerimizden uzak durması için uyarıyoruz. Gözaltılar serbest bırakılsın!

Akman Şimşek
Serbest Bırakılsın
Kamu Emekçisi Öğretmen
Akman Şimşek AKP'nin katil
polisi tarafından 3 Nisan'da
sabah saatlerinde Antalya’da
gözaltına alındı.

Meydanı'nda Tek Tip
Elbise dayatmasına
karşı basın açıklaması yapıldı. Sloganlarla
başlayan açıklama
basın metninin okunmasından sonra sloganlarla sona erdi.
Açıklamaya 10 kişi katıldı.
ANKARA-TAYAD’lı Aileler 31 Mart Cumartesi günü
Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptıkları tek tip elbise ile
ilgili basın açıklamasında saldırıya uğrayarak gözaltına
alındı. Gözaltılar, saldırılar tutsakları sahiplenmemizi engelleyemeyecek!

10 NİSAN’DA SİLİVRİ’YE YÜRÜYORUZ!

Avrupa’da
 ALMANYA
Hagen’de HFG Uyuşturucu ve
Kumara Karşı Mücadele Merkezi
Toplantısı Yapıldı
25 Mart 2018 Pazar günü Almanya
Hagen'de HFG Uyuşturucu ve Kumara
Karşı Mücadele Merkezinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Dortmund, Essen, Duisburg ve Köln’den
HFG gönüllüleri katıldı.
Öncelikle HFG Uyuşturucu ve Kumara Karşı Mücadele Merkezinin yeri
ile ilgili bilgi verildi. Artık bir yerimizin
olduğu, tutulduğu ve taşıma işlemlerine
başlayacağımız anlatıldı.
Uyuşturucu ve kumara karşı mücadelede herkesin yer alabileceği ve mutlaka yer alması gerektiği vurgulandı.
Son olarak halk meclisleri ile ilgili toplantının 15 Nisan’da yapılacağının duyurusu yapıldı. Saat 16.00’da başlayan
toplantı, 17.00’a kadar sürdü, 26 kişi
katıldı.

Berlin Halk Cephesi 30 Mart 17 Nisan Haftası Nedeniyle Şehitleri
Andı

bilgiler verildi.
Türkiyelilerin ilk
yıllardan bu yana karşılaştıkları sorunlara da
değinen broşürde çözümün ortak mücadeleden geçtiği vurgulandı.
Broşürün PDF halini linklerden indirebilirsiniz:
https://mega.nz/#!7ZdinLDC!Flly3
xmh4NxVctCndYCsHq0pdlVT_cdm
RBKAx_043Kk
https://drive.google.com/file/d/1lm
Oovswuf3k2Ab3bBqvNC4s09cx1mdg
p/view?usp=sharing

GRUP YORUM’a Özgürlük İstenilmeye, Avrupa’nın Her Köşesinden Devam Ediliyor
31 Mart Cumartesi günü Almanya’nın değişik şehirlerinde GRUP YORUM’a özgürlük eylemleri gerçekleştirildi.
Stuttgart’ta saat 15.00’da başlayan
eylemi, Mainz’da saat 16.00’da başlayan
eylem takip etti.
Şehir merkezlerinde peş peşe gerçekleştirilen eylemler de Almanca Türkçe
“Grup Yorum’a Özgürlük”, “Grup Yorum
Burada, Grup Yorum Bizim Evde, Grup
Yorum Her Yerde!”, “Grup Yorum Halktır Susturulamaz” yazan dövizler açıldı.
Grup Yorum tutsaklığının son durumu
hakkında bilgilendirme yapıldı.

30 Mart günü gerçekleşen anma tüm
devrim şehitleri için saygı duruşuyla
başladı. Daha sonra Kızıldere’de şehit
düşen ON’lara ve onların devamcısı
16-17 Nisan şehitlerine dair bir yazı
okundu.
30 Mart Şehitleri ile birlikte 12 Temmuz, 16-17 Nisan, 96 Ölüm Orucu Direnişi şehitlerinin ve özellikle Avrupa
hapishanelerindeki Özgür Tutsakların
fotoğraflarının da yer aldığı anmada
Kızıldere’nin devam ettiği vurgulandı.
Karşılıklı sohbetlerin olduğu anma yaklaşık bir saat sürdü.

Mannheim Grup Yorum Gönüllüleri
Grup Yorum için her ay iki defa Konsolosluk önünde düzenli olarak eylem
gerçekleştiriyor. 29 Mart Perşembe günü
üçüncü Grup Yorum eyleminde yine
Grup Yorum türküleriyle, sloganlarla
gerçekleştirildi. Konsolosluk katılım sayısına göre provakatörlerini devreye sokuyor. Bu hafta da provakasyon girişimde
bulunuldu.

Berlin Halk Meclisi Broşür Hazırladı

Köln’de Musa Aşoğlu İle Uluslararası Dayanışma

Berlin Halk Meclisi bir süredir komisyon çalışmalarıyla sürdürdüğü kampanya çerçevesinde bir broşür hazırladı.
“Kreuzberg Bizimdir” başlığıyla hazırlanan broşürde, Berlin’de Türkiyelilerin yoğun yaşadığı Kreuzberg hakkında

31 Mart günü, Köln Sanat Atölyesi’nde Avrupa Dev-Gençlilerin uzun süredir ilişki yürüttüğü “Jugendwiderstand”
(Gençlik Direnişi) örgütünün Filipin
Halk Savaşı ile ilgili paneli oldu.
Panele katılan bir Dev-Genç’li, daha
sonra sohbetlerde Musa Aşoğlu’nun

Karlsruhe Konsolosluk Önü
Grup Yorum Eylemi

mahkemesine, ülkedeki ve Avrupa’daki
saldırılara değindi. Yaklaşık 3 saat süren
panelden sonra Jugendwiderstand, Jugendarbeiterbund ve Dev-Genç’liler Almanca yazılı “Musa Aşoğlu’na Özgürlük” ve “Devrimcilik Yapmak Suç Değil”
pankartıyla resim çektirdi.

Mannheim’da Gençlik Buluşması
30 Mart Cuma günü Dev-Gençliler
Mannheim çarşısında buluştular. Buluşmada 8 Nisan 2018 tarihinde Dortmund’da yapılacak 30 Mart-17 Nisan
şehitler anmasına katılım, Gençlik Film
Festivali ve güncel konular üzerine konuşuldu.
Her hafta buluşma kararı alan gençler,
bir sonraki buluşmaya bir genci katma
kararı aldılar. Yaklaşık 2 saat süren buluşmaya 3 Dev-Gençli katıldı.

DAYEV’de Kahvaltı Yapıldı
2 Nisan 2018 Pazartesi günü DAYEV’de biraraya gelen DAYEV’liler
birlikte kahvaltı yaptılar. Saat 11.00’da
gelmeye başlayan insanlar havanın da
iyi olması nedeniyle bahçede oturmaya
başladı.
Sohbet konusu önümüzdeki hafta
sonu yapılacak “Şehitler Haftası” etkinliğiydi. Öncelikle 8 Nisan 2018 Pazar
günü yapılacak olan etkinlikle ilgili yapılan hazırlıklar anlatıldı. Tek tek gidilerek
yürüyüşe ve etkinliğe çağrılan insanlara,
program ve şehitler için verilecek yemek
konusundaki hazırlıklar anlatıldı.
20 kişinin katıldığı kahvaltı ve toplantı
14.30 gibi sona ererken kalanlarla sohbet
saat 16.00’a kadar sürdü.
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 AVUSTURYA
Ternitz’de Panel: KAZANILMIŞ HAKLARIMIZA DOKUNMAYIN
Avusturya’nın Neunkirchen şehrinde,
Ternitz Alevi Kültür Derneği’nde 1
Nisan 2018 tarihinde Halk Meclisleri
ve Ternitz Alevi Kültür Derneği ortak
bir panel gerçekleştirdi.
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Panelde Avusturya’da son dönemde
gündemden düşmeyen ve birçok Türkiyeliyi endişelendiren çifte vatandaşlık
hakkında bilgilendirme ve bu konuda
neler yapılabileceği ile ilgili panel düzenlendi.
Panele konuşmacı olarak Avukat Salih Sunar, Halk Meclisi temsilcisi ve
Ternitz Alevi Kültür Derneği başkanı
katıldı. Panelde Avukat Salih Sunar yaşanan bu durumun hukuki boyutunu
anlatıp nasıl hareket edilebileceği üzerine
açıklamalar yaptı.
Halk Meclisi temsilcisi bu konuda
tek çözümün birlikte hareket etmekten
geçtiğini belirtti. Toplantıya katılanların
da bu öneriyi kabul etmesiyle gönüllü
olarak çalışmak isteyenler tarafından
bir Vatandaşlık Sorunu Komisyonu kuruldu.
50 kişinin katıldığı toplantı kurulan
komisyonun bir program çıkarılması
konusunda anlaşması ile sona erdi.

Viyana’da Panel Düzenlendi:
Avusturya, Türkiye Faşizmi ile
birlikte halklara zulüm yapıyor.
Avrupa’nın çeşitli devletlerine sözlü
saldırılarda bulunup ticari çıkarlarını
sağlamlaştıran Türkiye faşizmi için halklara yaşattıklarının hiçbir önemi yok.
Bunun son örneği Avusturya’da yaşayan
Türkiyelilerin bırakıldıkları durum.
Türkiye devleti konsoloslukları, Avusturya vatandaşlığına geçmek isteyen
Türkiyelileri sözde vatandaşlıktan çıkarmış gibi göstererek özel bir mavi
kart verdi. Para karşılığı verilen bu
kartlar sayesinde kendine gelir elde
eden Türk devleti kendi vatandaşlarını
da yasal sahteciliğe sevk etmiş oldu.
Bunun yanında bu sahteciliği bilen ve
göz yuman Avusturya devleti de bilmiyormuş gibi yaparak, vatandaş olma
karşılığında gelir elde etti. Bu sistem
yeni değil, uzun bir zamandır böyle devam ediyordu.
Anadolu Kültür Merkezi’nde düzenlenen Panelde Avukat Salih Sunar
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bu konunun halklar yararına nasıl çözümleneceği hakkında bilgi ve öneriler
sundu. Konuyla ilgili bir komisyon kuruldu ve çalışmaların başlaması için
toplantı yapılması kararlaştırıldı.
1 Nisan Pazar günü Viyana Anadolu
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele 32 kişi katıldı.

 HOLLANDA
Rotterdam’da Grup Yorum’a Özgürlük Eylemi
Her hafta Rotterdam’da Grup Yorum
üyeleri için Cumartesi günü yapılan
oturma eylemi, 31 Mart’ta tekrar yapıldı.
Tutsak Grup Yorum üyeleri Bergün
Varan ve Betül Varan’ın ve bütün tutsak
Grup Yorum üyelerinin fotoğraflarının
asıldığı, Türkçe ve Flamanca “Grup Yorum’a Özgürlük” yazılı dövizlerin kullanıldığı eyleme toplam 5 kişi katıldı. Eylem
saat 15.00’da Rotterdam Garı’nın önünde
başlayarak, saat 17.00’da sona erdi.

 YUNANİSTAN
İsrail’in Toprak Günü Katliamı
Atina’da Protesto Edildi
Atina’da 31 Mart günü, saat 18.30’da
İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan
Filistinliler, Halk Cepheliler ve Yunanlı
sol örgütler, 30 Mart’ta İsrail polisinin
yaptığı Toprak Günü katliamını protesto
etti.
Protesto esnasında “FİLİSTİN’E
ÖZGÜRLÜK! FİLİSTİN FİLİSTİN
HALKININDIR!” sloganları atıldı. Eylemin ilerleyen dakikalarında kitle, bulunduğu alandan doğal hakkını kullanarak büyükelçiliğin daha yakınına gitmek isteyince polis saldırısı oldu. Polisin
coplarla ve ses bombalarıyla kitleye
saldırmasına rağmen, kitle dağılmayarak
geri toplandı. Eylem bir süre daha devam
etti. Hafif yaralanmaların olduğu eylemde
gözaltı olmadı. Eylem, “FİLİSTİN’E
ÖZGÜRLÜK” sloganlarıyla sonlandırıldı.

 İSVİÇRE
29 Mart 2018 İsviçre’de Grup
Yorum Konser Çalışmaları Devam
Ediyor
22 Nisan 2018’de Basel-Listal’da
yapılacak olan Grup Yorum Konser çalışmaları devam ediyor.
Basel ve çevresinde esnaflar, ev ziyaretleri, Alevi Dernekleri ziyaret edilerek
Grup Yorum konserine çağrılar yapıldı.
Gidilen yerlerde Türkiye ve Avrupa’da
Grup Yorum’a yönelik saldırılar anlatılarak, Grup Yorum üyelerine konulan
ödüllerin bir hükmünün olmadığı, Grup
Yorum’un bundan böyle her yerde olacağını anlatılarak, Yorum konserine halkımız davet edildi. Gidilen her yerde
halkın faşizme olan öfkesine ve “Adaletin
olmadığı yerde halkın biraraya gelerek
dayanışmasını sağlayacağına, Grup Yorum’un halkın sesi olduğuna” vurgu
yapıldı. Tüm halkımızı 22 Nisan 2018’de
yapacağımız Grup Yorum konserine sahip çıkmaya, konserimize katılmaya
çağırıyoruz denildi.

 BELÇİKA
Oturum Hakkımı İstiyorum Düşüncelerimden Dolayı Oturum Hakkım Verilmiyor! Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir!
17 yıldır Belçika’da yaşayan ve oturum hakkı verilmeyen Cahit ZOREL
için 30 Mart Cuma günü Belçika Adalet
Bakanlığı önünde bir eylem yapıldı.
Belçika kanunlarına göre dahi oturum
hakkının verilmesinin önünde hiçbir
engel olmayan Cahit Zorel’in elinde
bulunan geçici oturumunu da alan Belçika
devleti gerekçe olarak ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT OLABİLECEĞİNİ
iddia etti. Devrimci düşüncelerinden dolayı oturum hakkı engellenen Cahit Zorel
için adalet istenen eylem 1 saat sürdü.
Oturum hakkının engellenmesi ile ilgili
Fransızca bildirilerin dağıtıldığı eylem
boyunca sloganlar atıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

H ayatın
Öğrettikleri
ALMANYA'DAN İNSAN
MANZARALARI...
Kokuşmuş olan emperyalist
sisteminizdir...
Trende giderken lavabodan bir
kadın çıktı. Saatlerce lavaboyu meşgul etmişti. Dışarı çıktığında muhtemelen tren bileti alamamıştır diye
düşündüm; çünkü elinde 2 torbayla
dolaşıyordu. Dışarıda yaşadığı her
halinden belliydi. Kadının üstü dağınıktı ve vücudundan kokular yayıyordu etrafa. Kadını gören çevredeki insanlar kadına pislik muamelesi yapıyordu.
Başka bir örnek yine Almanya'nın
tren hatlarından... Bir adam geldi
yanıma oturdu... Kendi kendine hareketler yapıp, kendi kendine kızıp
söyleniyordu...
Çevredeki insanlar aldırmıyorlardı bile. Arada geçip bu ne yapıyor
diye bakıyorlardı. Ne yapılabilir bu
durumda diye sorarsanız... Adam
kendi kendisiyle konuşup bağırıyordu... Muhtemelen hastaydı. Kıyafetleri eskiydi, üzeri dağınıktı.
Yine metro beklerken, çok ilginç
bir koku yayılıyor istasyonda. Herkes
burnunu tıkıyor aniden. Ve yine dışarıda yaşayan bir adamın yaydığı
kokudan dolayı olduğu anlaşılıyor...
Tren istasyonlarına bakın veya
çevrelerine... Yollarda uyku tulumları
görürseniz korkmayın, şaşmayın.
İnsanlar tulumlarda sokaklarda yatıyorlar.
Evet Almanya'dan insan manzaraları... Kendini Avrupa'nın efendisi
sayan, ekonomik ilişkileriyle övünen
Almanya'da, son yıllarda evsizlerin
rakamı korkunç derecede arttı. Yukarıda yazdıklarımız sadece birkaç
örnekti Almanya'da gördüğümüz manzaralardan... Bunlara daha çok daha
farklı manzaralar da eklenebilir yozlaşma konusunda. Ama evsizlerin sayısı hiç de az değil.

Üstelik evsizler yalnızca uyuşturucu bağımlıları veya yabancılardan oluşmuyor. Almanlar içinde de
yoksullaşıp sokaklara düşen Almanlar’a gittikçe daha çok rastlıyoruz.
Almanya, sorunu çözmek şöyle dursun, ‘Finans Merkezi’ diye övünülen
Frankfurt’ta Belediye Meclisi, dışarıda yatan evsizlere para cezası
kesilmesini bile gündeme getirdi.
Almanya Evsizlere Yardım Derneği Genel Müdürü Thomas Specht,
Almanya'da evsizlerin sayısının
2016'da yaklaşık 860 bin olduğunu
açıkladı.
2016'daki evsizlerin sayısının
2014'e göre yaklaşık yüzde 150 arttığına işaret eden Specht, 2018'de
evsizlerin sayısının 1.2 milyona çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Evet 2 yılda yüzde 150 artış!
Nerede ekonomik özgürlük,
nerede herkese barınma hakkı?
Almanya'nın sokaklarındaki insanları gördüğümde bu düzene karşı
öfkem daha da büyüyor. Tek tek ne
yapılabilir bu insanlara? Bir yorgan
verilemez mi onları dışarıdan kurtaracak, kaç tanesini kurtarabiliriz
peki?
Hayır, bu çözüm olamaz; çünkü
1.2 milyon insandan bahsediliyor.
Korkunç bir rakam değil mi? Evet
emperyalist Almanya'da bu kadar
insan sokakta yaşıyor her mevsimde.
Bu düzen insanları ne hale getirdi,
nasıl yaşamaya mahkum ediyor.
Hem sokakta yaşamaya mahkum
ediyor hem de çalışmıyorlar, Almanya'da işsizlere de maaş var propagandası ile insanlar uyutuluyor.
Bir yandan emekten uzaklaştırıp
yozlaştırıyor, bir yandan da sokaklarda sürünmeye mahkum ediyor.
Sokaklarda yürürken çevremize iyi
bakalım.
Dışarıda gördüğümüz insanlara
acımayalım, bu düzene karşı öfke
duyalım! Öfkemiz, çürümüş bu sisteme karşı mücadele nedenimizdir.
Karşılaştığımız iğrenç kokular
o insanların suçu değil, bu düzenin
çürümüşlüğünün kokusudur!

İÇERİDE EVLATLARIMIZ, DIŞARIDA BİZ DİRENİYORUZ!

55

“Yoldaşlar, Parti sizsiniz” Nuran Demir

Gürsel AKMAZ:
1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır Köyü
doğumlu Gürsel, mücadeleye 12 Eylül öncesi
katıldı. Acıpayam’da yoksul köylülüğün örgütlenmesinde yer aldı. Tutsaklıklar yaşadı.
1988’de yurtdışına çıkan Gürsel, Avrupa koGürsel Akmaz şullarında da kavganın içinde yer aldı, emekçi,
devrimci özelliklerini kaybetmedi.
Bu nitelikleriyle ülkeye, kendi bölgesinin dağlarına gerilla
olarak döndü. Ege Kır Gerilla Birliği’ndeyken 1988’de tutsak
düştü. İşkencehanelerden başı dik çıktı. F Tipi saldırısına karşı
Buca Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklarının 3. Ekibi’nde
Ölüm Orucuna başladı. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

Önder ÖZDOĞAN:
1965 Sivas doğumluydu. Bir SDB üyesiydi.
İstanbul Topkapı’da halk düşmanlarına karşı gerçekleştirilen bir cezalandırma eyleminde katledildi.
Sivaslı bir köylü ailesinin çocuğu olan Önder,
her bulunduğu yerde tavırlarıyla, samimiyetiyle,
Önder Özdoğan mütevaziliğiyle kendini sevdiren, yoldaşlarının
saygısını kazanan bir devrimciydi.
1992 başında SDB üyesi olarak görev alan Önder, mütevazi
ve çalışkan yapısıyla kısa zamanda savaşın bu alanında da aranan,
her işe el atan bir savaşçı oldu. Bu yetenekleri ve özverili çalışmalarıyla kısa bir sürede Birlik Komutan Yardımcısı olan Önder,
eylemdeki sadeliği, soğukkanlılığı ve cesaretiyle her SDB savaşçısının taşıması gereken özellikleri gösteriyordu.
Önder, 20 Nisan 1992’de, son görevinde bir cezalandırma eyleminde
şehit düştü. Eylem anında "Devrimci Sol Şehitleri Ölümsüzdür" sloganlarıyla, "Kahrolsun Faşizm" haykırışlarıyla Devrimci Sol'a uzanan
ellerin nasıl kırılacağını gösteren Önder, eylem sonrası karşılaştığı
ölüm mangaları karşısında da aynı sloganları son nefesine kadar atma
gücünü buldu. Bir Devrimci Sol savaşçısının nasıl yaşaması ve ölmesi
gerektiğini mücadele dolu yaşamı ve kahramanca ölümüyle gösteren
Önder'in mücadelesini ve eylemlerini sürdüreceğiz.

Nuran DEMİR:
1969’da Sivas İmranlı İlçesi’nde doğdu.
Kürt-Alevi bir ailenin kızıydı.
1992’de Afyon İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenciyken devrimci gençlik
içinde mücadeleye katıldı. 17 Nisan 1995’te
bir eylem hazırlığı sırasında silahın elinde
patlaması sonucu şehit düştü.

Suat ALKAN,
Zeliha GÜDENOĞLU,
Duran AKBAŞ:
Tokat’ın Niksar İlçesi Çatak Köyü kırsalında 20 Nisan
1995’te oligarşinin askeri güçleriyle çıkan

16 Nisan - 22 Nisan

Nuran Demir

Şenay HANOĞLU:
Tokat, Almus, Armutalan köyünde1966
yılında doğdu. İki çocuk annesiydi.
1989’da İstanbul’a göç edip Küçükarmutlu’ya yerleşti. Devrim mücadelesine katıldı.
Temizlik işlerine giden bir emekçi, TAYAD’ın
Şenay Hanoğlu yılmaz hak ve özgürlük savaşçılarından biriydi.
F Tipi saldırısına karşı dışarıda ölüm orucu
yapılması önerisini ilk getirenlerden biriydi.
Küçükarmutlu’da, adı daha sonra direniş evi olacak olan
kendi evinde, oğlunun ve kızının yanında ölüme yattı. 22
Nisan 2001’de çocuklarının, gecekondu yoksullarının yanı
başında ölümsüzleşti.

Devrim Tarihini Yazıyoruz!
(Devrimci Sol Merkez Komite Açıklaması)
Tarihin her sayfasında bizim yaptıklarımız vardır. Ve tarih her
zaman son kazananın devrimciler olduğunu yazar. Çünkü biz her
zaman haklıyı, doğruyu, onuru, cesareti ve adaleti simgeledik,
özgürlükler bizimle gerçekleşti, adalet bizimle yerini buldu,
dürüstlük ve namus bizimle layık oldukları yere kavuştu.
Evet bu yüzden çok katledildik. Promethus olduk, Spartaküs
olduk, Bedreddin olduk, Pir Sultan olduk, Tupac Amaru olduk, Jose

Suat Alkan

Zeliha Güdenoğlu

Duran Akbaş

çatışmada şehit düştüler.
Suat, 1980’lerin sonlarından itibaren Karadeniz’de hareketin
örgütlenmesinde en çok emeği geçenlerden biriydi.
Zeliha, Konya DLMK içinde ve Özgür-Der içinde yer aldı.
Duran, İstanbul’da ve Zile Halkevi’ndeki faaliyetleriyle yer aldı
mücadelede. Karadeniz dağlarında gerilla olarak ölümsüzleştiler.

Adil Can

Adil CAN:
1961 doğumlu Adil, Devrimci hareketin militan
kadrolarındandı. FTKSME içerisinde yer aldı. Beyazıt’ta faşist bir odağın dağıtılması eyleminde
jandarmalarla girdiği silahlı çatışmada yaralı ele
geçti. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16 Nisan
1980’de şehit düştü.

Marti olduk, Mustafa Suphi olduk, Rosa Luxemburg olduk, Sandino
olduk, Seyit Rıza olduk, Che olduk, Mahir, Deniz, İbo olduk,
Niyazi, İbrahim olduk, Sabahat, Sinan, Fazıl olduk, inançlarımız
için bire bin veren tohumlar olup bedenlerimizi toprağa ektik.
Her seferinde yeniden ayağa kalktık ve kazanan hep biz olduk.
Lenin de bizdik, Mao da. Dimitrov, Stalin, Fidel, Cabral, Neto, Ho
Chi Minh'in zafer türkülerinin besteleri bizimle yapıldı.
Bizi yok edemediniz!
Katledilirken de, zafer bayraklarını dalgalandırırken de
dünyanızı sarstık, geleceğinizi kararttık. Bize hiçbir zaman ve

hiçbir yerde diz çöktüremediniz.
Ve sizin hiç geleceğiniz olmadı. Güzelden, doğrudan, adaletten
hep uzak kaldınız ve bunun için yenildiniz, yenilmek kaçınılmaz
kaderiniz olarak alınlarınıza yazıldı, ikiyüzlülük, yalan, sahtekârlık,
cinayet ve katliam kimliklerinizi belirledi. Hep tiksindirdiniz insanlığı. Hep iğrenç oldunuz, ağzınızdan çıkan sadece kan ve
salya oldu.
Bugün yine ağzınızdan akan kan ve salyalar arasında sevinç
çığlıkları atıyorsunuz. 11 yoldaşımızın, 11 devrimcinin kanları
üzerinde zafer çığlıkları atıyorsunuz.
Kendinizi kandırabilirsiniz ama Türkiye halklarını ve dünya
kamuoyunu aldatamazsınız. Yine yenildiniz. Herkes gördü ki,
yoldaşlarımızın kanını döktüğünüz her evde bizim bayrağımız,
bizim mücadele şiarlarımız dalgalandı. Yoldaşlarımızın cesur ve
yiğit direnişleri karşısında paniğe kapılan, korku içinde sağa sola
kaçan sizdiniz. Yüzlerce-binlerce idiniz. Binlerce katil, her türlü
silahınızla, bombalarınızla, panzerlerinizle oradaydınız ama titriyordunuz, korkuyordunuz. Biz ise gittiğimiz her yerde en fazla
üç kişiydik. Her türlü silahınıza, panzerlerinize, bombalarınıza
karşı yumruklarını sıkıp söylenecek her şeyi söyleyen ve çoğu
kadın olan üç'er kişi... Ve siz bu korkak, iğrenç halinize bakmadan
"zafer" diyordunuz. Boşuna uğraşıyorsunuz...
Siz katiller sürüsü de çok iyi biliyorsunuz ki, değil onlarcamızı,
yüzlercemizi, binlercemizi de katletseniz bizi öldüremezsiniz,
yok edemezsiniz. Çünkü biz inanan, direnen ve savaşan bir
gücüz. Direnişçiliğin böylesine güçlü bir gelenek, savaşçılığın
böylesine bir karakter haline geldiği hareket yok edilemez. Köklerimiz öylesine derinde ki, bunun için tüm insanlık tarihini alt
üst etmeniz, tarihi yok etmeniz gerekecek. Bunu yapamazsınız
ve bu yüzden kaybedeceksiniz. Biz ise her katliamınızdan sonra
daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Bunu defalarca gösterdik,
yine göstereceğiz ki, boşuna uğraşıyorsunuz başaramayacaksınız.
Dün olduğu gibi yarın da katlettiğiniz yoldaşlarımızın kanları
kurumadan, cenazeleri kaldırılmadan siz katillerinizin leşlerini
toplayacaksınız sokaklardan.
…
16-17 NİSAN'DA YENİLDİNİZ VE TÜM DÜNYA ACİZLİĞİNİZİ GÖRDÜ
Evet, her birinde 2-3 yoldaşımızın bulunduğu örgüt üslerimizin
hiçbirini teslim alamadınız. Her gittiğiniz üste yenildiniz.
Panzerlerinizle, bombalarınızla, ağır makinalılarınızla, keskin
nişancılarınızla ve yüzlerce katilinizle çevirdiğiniz her üssümüzde
bayrağımızla, marşlarımızla, kavga sloganlarımızla, sıkılı yumruklarımızla karşılandınız. Gittiğiniz her üssümüzde unutamayacağınız bir şamar yediniz. Bu, inancın, cesaretin, devrimci kararlılığın, sosyalizmin şamarıydı.
Ve sizlerle çok karşılaştık katiller sürüsü... Halkın Adaletiyle
karşılaştığınız her seferinde yalvardınız, dizlerinizin bağı çözüldü.
Savaşçılarımızı karşısında görüp de direnen, yalvarmayan bir
katile rastlamadık bugüne dek. Her seferinde ellerinizi kaldırıp
teslim oldunuz, yumruğunu sıkıp göğsünü açan olmadı hiç. Korkaksınız, iğrençsiniz. Ve bu halinize bakmadan sizi bir kere daha
utanç verici bir şekilde rezil eden yoldaşlarımız karşısında zafer
çığlıkları atıyorsunuz.
…
DEVRİMCİ SOL ÜYELERİ, SDB SAVAŞÇILARI, DEVRİMCİ SOL TARAFTARLARI!
Oligarşi katletmekle bizleri tüketebileceğini, savaş gücümüzü
yok edebileceğini sanıyor. İstedikleri kadar "büyük darbe" desinler,

istedikleri kadar katillerin başı Demirel'in ağzından "beyinlerini
dağıttık" desinler, biz ayaktayız, savaşıyoruz ve Sabahatların, Sinanların, Fazılların astığı bayrağı taşımaya devam ediyoruz.
Korkuyorlar. Önderlerimizden, üyelerimizden, savaşçılarımızdan, taraftarlarımızdan, örgütümüzden, hepimizden korkuyorlar.
Bunun için en adi yalanları, en basit demagojileri, en çirkef provokatif demeçleri peş peşe sıralıyorlar. Bir güçleri yok. Yalanla
savaşıyorlar bize karşı. Her yalanı, her provokasyonu faşizmin
kendisini vuran bir silah olmuştur. Bundan sonra da mücadelemizin
gücüyle o yalanları, provokasyonları kendilerini vuran birer silah
haline getireceğiz. Biz, önderlerimizi de, savaşçılarımızı da, şehitlerimizi de tanıyoruz. Ayyaş, serseri, ahlak ve namus düşüncesinden yoksun, para için her şeylerini satan burjuvalar, faşistler,
işkenceciler ve onların dalkavukları devrimcilerin yaşamına dil
uzatamaz.
Bugün şehitlerimizin bıraktığı bayrağı omuzlayıp daha yükseklere taşımak, onların kanını yerde bırakmamak görevdir. Bu,
devrim bayrağını daha da yükseltmektir.
…
16-17 Nisan günlerinde katledilen 11 kişiden Ayşe UZUNHASANOĞLU hariç diğerleri örgütümüz üyesidirler ve bunların
içinde Sabahat KARATAŞ, Sinan KUKUL ve A. Fazıl Ercüment
ÖZDEMİR önder yoldaşlarımızdır. Yoldaşlarımızın katledildikleri
yerler ve gerçek isimlerini aşağıya yazıyoruz. Bu yazdıklarımıza
uymayan her şey yalandır, faşizmin psikolojik savaşının bir parçasıdır.
- Çiftehavuzlar, Cezmi Ör Sokak, Karasu Apartmanında katledilen yoldaşlarımız:
Sabahat KARATAŞ, Eda YÜKSEL, Taşkın USTA.
- Üstbostancı Dr. Kemal Ergüder Sokak'taki evde katledilen
yoldaşlarımız:
Sinan KUKUL, Arif ÖNGEL, Şadan ÖNGEL.
- Erenköy, Hayri Eğmezoğlu Sokak, İkizler Apartmanında
katledilen yoldaşlarımız:
A. Fazıl Ercüment ÖZDEMİR, Hüseyin KILIÇ, Satı KILIÇ
(TAŞ)
- Sahrayı Cedit Halk Sokaktaki Kılıçer Apartmanında ise:
Üyemiz Ayşe Nil ERGEN ve taraftarımız Ayşe UZUNHASANOĞLU katledilmişlerdir.
Bu yoldaşlarımızı kaybetmemizin bizler açısından anlamı
büyüktür ve onların bizler için ifade ettiği değerleri yaşatmak
boynumuzun borcudur. Bu borcu ödeyeceğiz, ödemeye devam
ediyoruz.
Daha önce defalarca katliamlara uğrayan, şehitler veren bir
hareketiz ama hiçbir koşulda mücadelemiz durmadı, ivmesini
düşürmedi. 16-17 Nisan katliamı da faşizme böyle bir sonuç getirmeyecek. Kimse böyle bir hayale kapılmasın. Dün olduğu gibi
yarın da işkencecilerin, katillerin, halk düşmanlarının korkusu
olmaya devam edeceğiz ve bu görevimizi bir an bile ihmal etmeyeceğiz, etmedik. Kürt ve Türk halklarının kurtuluş mücadelesini
sürdürmek ve bunun tüm yüklerini omuzlarımıza almak bizlerin
yaşam ilkesidir.
YAŞASIN YOLDAŞLARIMIZIN DESTANSI DİRENİŞLERİ!
ÇİFTEHAVUZLAR'DA DALGALANAN DEVRİMCİ SOL
BAYRAĞI TÜM TÜRKİYE'DE DALGALANACAKTIR!
DEVRİMCİ SOL Merkez Komitesi

ÖZDEMİR: 16 Nisan
gecesi, oligarşinin ölüm
mangaları tarafından
Erenköy, Hayri Eğmezoğlu Sokak, İkizler
Apartmanında yoldaşları Hüseyin KILIÇ ve
Satı KILIÇ (TAŞ) ile
Sabahat Karataş
Eda Yüksel
Taşkın Usta
Sinan Kukul
Arif Öngel
Şadan Öngel
kuşatıldıklarında, ölüm
mangalarının karşısında direnerek şehit düştü.
1974 yılında kayıt
yaptırdığı İTÜ’de devrimci mücadeleye katılan Fazıl, AdapazaAhmet Fazıl E. Özdemir
Satı Taş (Kılıç)
Hüseyin Kılıç
Ayşe Nil Ergen
Ayşe Gülen
rı'nda yaşayan yoksul
bütün
olanakları
mücadeleye
sunardı;
özbir Gürcü ailesinin oğluydu. Gençlik, işçi
16 – 17 Nisan Şehitleri:
verili ve davasına bağlıydı. İsteseydi kave mahalle örgütlenmesinde sorumluluklar
16-17 Nisan 1992’de İstanbul polisinin
pitalist düzende kendisine iyi bir yer ediüstlendi.
kentin birçok semtinde aynı anda geliştirdiği
nebilirdi, ama o devrimi seçti.
12 Eylül sonrası yakalanmasının arbir operasyon sonucu 11 Devrimci Sol
Devrimci Sol Üyesi ve bir üssün kudından idam cezası aldı. 1991'in ilk günkadro, savaşçı ve taraftarı, bulundukları
rumlaşmasında
görevli
idi
son
bulunduğu
lerinde gerçekleşen özgürlük eylemiyle
üslerde direnerek, çatışarak şehit düştüler.
yerde... Taşkın, Çiftehavuzlar'daki destansı
sıcak mücadele özlemine kavuşan Fazıl,
direnişin
kahramanlarından
biriydi.
birçok başarılı eylemi planladı, örgütledi,
Sabahat KARATAŞ: Yoksul bir Kürt
yönetti. 16 Nisan gecesi örnek bir direniş
ailesinin kızıydı. Çocukluğu Nusaybin ve
Sinan KUKUL: İstanbul polisinin Çifsergileyerek kavga sloganlarıyla ölümü
Diyarbakır'da geçti. Daha sonra İstanbul’da
tehavuzlar, Erenköy, Üstbostancı ve Sahrayı
kucakladı. Fazıl yoldaşın son görevi Devbir yandan fabrika işçiliği yapar, işçilerin
Cedit'te 11 Devrimci Solcunun bulunduğu
rimci Sol Şehir Silahlı Devrimci Birlikleri
örgütlenmesi için çalışırken, diğer yandan
dört eve karşı giriştiği katliam operasyoGenel Komutanlığı’ydı.
da öğrenci gençlik içindeki çalışmalarıyla
nunda, Erenköy'deki evde yanındaki yolmilitan bir DEV-GENÇ'li olarak herkesin
daşları Arif Öngel ve Şadan Öngel'le
Satı TAŞ (KILIÇ): Devrimci Sol üyesevgi ve saygısını kazandı.
birlikte direnerek şehit düştü.
siydi. Bir üssün kurumlaşmasında çalışıGecekondularda, fabrikalarda emekçi
Trabzon/Beşikdüzülü Laz bir ailenin
yordu. Çorumlu yoksul bir ailenin kızı
kadınların örgütlenmesi çalışmalarını yüçocuğuydu. 1974 yılında geldiği İstanbul
olan Satı yoldaş, hemşirelik mesleğinin
rüttü. Devrimci Sol'un oluşumuyla birlikte
Teknik Üniversitesi'nde devrimci mücaonurunu savunan, sorunlarını çözmeye çayeraltı örgütlenmesine geçti ve bu alanda
deleyle tanıştı ve DEV-GENÇ mücadelesi
lışan bir devrimciydi.
aktif görevler üstlendi. Bu aşamadan sonra
içinde önderlik nitelikleriyle öne çıktı.
Satı, 16 Nisan 1992 gecesi saldırıya
"Sabo" artık örnek bir yeraltı elemanıydı,
16 Nisan gecesi faşizmin katiller sürüuğrayan eşi Hüseyin Kılıç ve A. Fazıl Özsavaşçısıydı. 1983 başlarında Devrimci
süne örgütümüzün mücadele ve devrim
demir ile birlikte savaşarak şehit düştü.
Sol Merkez Komitesine seçildi. Son olarak,
şiarlarını haykırarak şehit düştü. Sinan
Devrimci Sol Merkez Komitesi Üyesi,
Hüseyin KILIÇ: Dersimli Kürt bir
Kukul şehit düştüğünde, Devrimci Sol
şehir SDB'leri ve bir kısım örgütlenmelerden
ailenin oğluydu. Satı yoldaşla devrimci
Merkez Komitesi Üyesi, Anadolu ve bir
sorumlu idi.
bir evlilik yapan Hüseyin yoldaş, Şişli
kısım alan örgütlenmelerinden sorumlu
17 Nisan 1992 günü bir elde silah, bir
bölgesindeki Çağlayan, Gültepe, Okmeyolan bir önder kadroydu.
elde zafer işaretiyle, Eda ve Taşkın yoldanı, Kasımpaşa’da devrimci çalışmalar
Arif ÖNGEL: Yoksul bir ailenin çodaşlarla birlikte yarattıkları direniş, devrim
yürüttü. 16 Nisan gecesi şehit düşen
cuğu
olan
Arif,
lise
öğretmeniydi.
1988tarihimizin önemli bir parçası olarak biHüseyin Devrimci Sol üyesi'ydi ve şehit
89 yıllarında devrimci mücadeleyle tanıştı.
linçlerimize kazındı.
düştüğünde bir üssün kurumlaşmasında
Son görevi bir üssün kurumlaştırılmagörev yapıyordu.
Eda YÜKSEL: Artvin Borçka'da bir
sıydı. Bu görevi sırasında bir dava adamının
memur ailesinin kızıydı. Lise ve üniversiteyi
Ayşe Nil ERGEN: Sahrayı Cedit'te
niteliklerine sahip olduğunu kanıtladı.
İstanbul'da bitirdi. Devrimci mücadeleyle
katledilen Ayşe Nil Ergen, 1968 doğumŞadan ÖNGEL: Devrimci mücadelise yıllarında tanıştı ve tüm öğrenim hayatı
ludur. Mühendis-mimar odalarında çeşitli
leyle bir ev hanımı olarak tanıştı. Eşinin
boyunca DEV-GENÇ'li oldu.
çalışmalar yürütmesi yanında bir sanatçıdır.
devrimciliği
bir
yaşam
haline
getirmesi
Nil, 16 Nisan gecesi kurşuna dizildi, şehit
17 Nisan 1992’de Sabo ve Taşkın yolkarşısında gösterdiği tepki eşini ve düdüştüğünde Devrimci Sol üyesiydi.
daşlarıyla birlikte şehit düştü. Şehit düştüşüncelerini anlama çabası oldu. Devrimci
ğünde Devrimci Sol üyesiydi ve bir üssün
Ayşe GÜLEN: 1964, Rize doğumludur.
Sol üyesi oldu. Eşiyle birlikte bir üssün
kurumlaşmasında görev yapıyordu.
Devrimci mücadelenin kültür-sanat alanında
kurumlaştırılmasında görev aldı.
çalışmalar yürüten bir Devrimci Sol tarafTaşkın USTA: Gümüşhaneli yoksul
tarıydı.
bir ailenin çocuğudur. Taşkın edindiği
Ahmet FAZIL ERCÜMENT

Ö ğretmenimiz
Zafer;
bazen fiziksel, maddi sonuçta değil,
direniş ve savaşın kendisindedir.
Zafer;
bazen, düşmanın oyunlarının ve politikalarının
bozulmasındadır.
Zafer;
bazen, mutlak bir ölüm ve fiziki yok oluş
ihtimaline karşı direnmek, teslim olmamak,
savaşma iradesini göstermektir.
Kızıldere’ler, 17 Nisanlar böyle zaferlerdir
ve büyük zaferin yolunu açan
belirleyici zaferlerdir.
Zafer;
emperyalizme bağımlılığın ve faşizmin yarattığı
karanlık içinde, tünelin ucundaki ışıktır.
O ışığı gördüğümüzde ve gösterdiğimizde,
savaşımız daha güçlü bir savaş olacaktır.
Zafer bizimdir!
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46 YILDIR İHTİLALİN YOLUNDAN DÖNMEDİĞİMİZİN,
FAŞİZMİN KORKULARINI BÜYÜTECEĞİMİZİN,
ZAFERİ ŞEHİTLERİMİZLE KAZANACAĞIMIZIN İLANIDIR!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

yuruyus.biz@gmail.com

AKP FAŞİZMİ, TEK BİR PANKART İÇİN
ZIRHLI ARAÇLARINI, TOMALARINI SEFERBER ETTİ!

