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içindekiler
4 Bizi katleden, yok etmek isteyen
tüm emperyalistlere ve
işbirlikçilerine ilan ederiz ki:
Anadolu halka cennet,
emperyalistlere ve
işbirlikçilerine cehennem
olacak!

ANADOLUMUZU HALKA
CENNET YAPACAĞIZ!

12 48 yıl... Kızıldere ihtilalin
yoludur, dönülmez-2
THKP-C’den bugüne
Parti’nin yolu, ihtilalin
yoludur
16 1 Mayıs’ta Taksim’e

18 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: AKP’nin
gözdağına cevabımız
milisleri yaygınlaştırmak
olmalı
19 Halkın Hukuk Bürosu: AKP
faşizmi fiziki saldırılarla,
işkence ve tutsaklıkla teslim
alamadığı, boyun
eğdiremediği halkın
avukatlarını psikolojik
işkenceyle-şantajla teslim
almaya çalışıyor. Yine
başaramayacaklar!
20 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

1 MAYIS’TA
TAKSİM’DEYİZ!

21 AKP’nin hışmına uğrayan,
ekmeğinden, onurundan
edilen tüm sanatçılara ve
Füsun Demirel’e çağrımızdır:
Ağlama, diren!
23 Halk Meclisleri: Bağımlılıktan
kurtuluşun adımları
25 Kamu Emekçileri Cephesi:
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde 4
akademisyen AKP beslemesi
bir ihbarcının kurşunları ile
öldürüldü! İhbarcılık AKP
politikasıdır!
27 Devrimci İşçi Hareketi:
Patronlar öldürüyor,
mahkemeler aklıyor!
30 Anadolu’dan haber-yorum

32 Kelimelerimiz: Yenilgilerden
34

36

öğrenmek
Dünyaya demokrasi havariliği
yapan Hollanda ve Belçika
tüm dünyaya uyuşturucu
pazarlıyor! Zehirleyen
emperyalizmdir!
Dincilik, milliyetçilik,
mezhepçilik... sınıf
mücadelesiyle birleşmeyen
her şey emperyalizmin
hizmetine girmeye
mahkumdur!

38 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Koşullara teslim olmayacağız

39 Mahalleler: Örgütsüz hiçbir kesim
kalmayacak

41 Halkın Sanatçıları: Grup Yorum
nerede?

42 TAYAD’lı Ailelerden: TAYAD ve
şehit evlatlarımız

43 Devrimcilik Yapmak Suç Değil,
Görevdir: Emperyalizmin, kendi
toprağının devrimcileriyle savaşı
ve tasfiye politikalarının mekanı
hapishaneler-3

47 Grup Yorum 8. Bağımsız Türkiye
Konseri’ne çağırıyor!

48 Halkız biz faşizmi yeneceğiz!
Kampanya sürüyor...

50 Ataşehir Belediyesi işçilerinin direnişi
51 DİH: DİSK; çürümenin adıdır
52 Özgürlükçü Demokrasi’ye kayyum
atandı! Faşizm koşullarında,
demokratik mevziler ancak
bedelleri göze alarak, direnilerek
savunulur

53 Avrupa’da Yürüyüş
55 Avrupa’daki Biz: Avrupa’da kitle
çalışması eksikliği, doğan
sonuçlar ve çözüm önerileri

56 Yitirdiklerimiz

Astılar, Kestiler, Katlettiler ve Emperyalizme Dediler ki;
Buyurun Anadolu Sizindir!
Anadolu'yu, Emperyalizm ve İşbirlikçileri İçin
Dikensiz Bir Gül Bahçesine Çevirmek İstiyorlar
Başaramayacaklar!
Çünkü Biz Varız;
Yenilmeyiz, Yok Olmayız!
Biz Devrimciler;
Halk İçin Gül,
Emperyalistler İçin Dikeniz!
Bu Topraklarda Biz Varken
Emperyalistlere Rahat Yok!
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BİZİ KATLEDEN, YOK ETMEK İSTEYEN TÜM
EMPERYALİSTLERE VE İŞBİRLİKÇİLERİNE
İLAN EDERİZ Kİ:
ANADOLU HALKA CENNET,
EMPERYALİSTLERE ve İŞBİRLİKÇİLERİNE
CEHENNEM OLACAK!
Halkın sanatçılarını tutukladılar.
Halkın avukatlarını tutukladılar. Halkın mühendislerini-mimarlarını tutukladılar. Halk Cepheliler’i tutukluyorlar.
Günaylar’ı, Leylalar’ı, Sılalar’ı,
İnançlar’ı, Bilgehanlar’ı katlediyorlar.
Neden?
Uzun uzun anlatabiliriz bu sorunun cevabını.
Fakat bundan yıllar önce, bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Nihat
Erim, yaptığı bir açıklamayla bu sorunun cevabını özetlemişti:
Başbakan Erim’in devrimcilere
yönelik katliamlardan sonra Amerikan
Ajansı AP’ye verdiği özel demeç
şöyleydi:
“SOLCULAR EZİLDİ. AMERİKAN FİLOSU ARTIK GELEBİLİR.”
Bu başlığın altında ise şunlar yazıyor:

4

“Associated Press Muhabiri Nick
Ludington ile görüşen Nihat Erim,
Türkiye’de aşırı solcuların baskısıyla
bozulan Türk-Amerikan münasebetlerinin düzelme yolunda olduğunu söyledi.”
İşkencelerden geçirilmemizin, yasaklarla kuşatılmamızın, tutuklanmamızın, katledilmemizin, kaybedilmemizin, hapishanelerdeki teslim
alma politikalarının özü, özeti budur.

Dökülen Kan Bizim
Kanımızın Dökülmesinin
Nedeni Emperyalizm!
Emperyalizme karşı bağımsızlık
bayrağını açıp, devrim ve sosyalizm
yolunda halk kurtuluş savaşını başlattığımızdan bu yana çok kanımız
döküldü. İşkencehaneler bizi kurtuluş
savaşından vazgeçirmek için çalıştı.
Hapishanelere atıldık binlerce yıl.
Emperyalizme karşı kurtuluşun

bayrağını açarken, “İşçiler, Köylüler,
Askerler, Yurtsever Aydınlar, Halkımız” diye seslendi Mahirler. Türkiye halklarını kurtuluş savaşına çağırdılar. Silaha sarıldılar.
Kime ve neye karşı savaşılacaktı?
THKC’nin 1 No’lu Bülteni’nde
şöyle dediler:
“Amerikan emperyalistleri ve
onun köpekleri uzun yıllardır ülkemizi
talan edip yağmaladılar; neyimiz
var neyimiz yoksa alıp götürdüler.
Emekçi halkımızın ve bütün çalışanların alın terini ve emeğini çaldılar.
Bütün zenginliklerimize, petrolümüze,
kromumuza, bakırımıza... bütün doğal
kaynaklarımıza el koydular. Geride
bize açlık, tahammül edilmez bir sefalet, binlercemizi kırıp geçiren bulaşıcı hastalıklar, halkımızı karanlıkta
yaşamaya mahkum eden bir cehalet
bıraktılar.”
Bu sözler Anadolu semalarında
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yankılanmaya başladığında, tarih
1971 Mayısı idi.
Tespit açıktı: Ülkemizi soyan, sömüren, halkı yoksulluğa, sefalete
mahkum eden Amerikan emperyalizmiydi.
Tespit etmekle yetinmedi Mahirler.
Şunu söylediler devamında:
“Biz, Türkiye Halk Kurtuluş
Cephesi olarak diyoruz ki:
1- Amerikan emperyalizminin
hakimiyeti ve yerli uşağı sömürücü
sınıfların iktidarını yıkmak, bağımsızlığı kazanmak için tek yol
silahlı kurtuluş savaşıdır.”
Söylediler ve sözlerinin gereğini
yaptılar.
Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı, silahlı kurtuluş
savaşını başlattılar.
İşte o günden bu yana, Amerikan
emperyalizminin ve ülkemizdeki tüm
Amerikancı yönetimlerin en temel
hedeflerinden biri, bizi yok etmek
oldu. Kızıldere’de bunun için katledildik. Bunun için 12 Eylül 1980
faşist cuntası işbaşına getirildi.
Mahirlerin açtığı bayrağı her koşulda dalgalandırmaya devam eden
Cepheliler, bunun için on yıllardır
Amerika’nın ve Amerikancıların hedefindedir. 12 Temmuz 1991’de, 1617 Nisan 1992’de Devrimci Sol önder
kadroları bunun için katledildi. Bunun
için “en tehlikeli örgütler” listesine
konulduk. Bunun için yoldaşlarımızın
başına ödüller konuldu.
Ne zaman bize bir darbe vursalar, Amerikan yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri birlikte sevinip bayram ettiler. Cephe
ne zaman onlara bir darbe vursa,
birlikte üzülüp birlikte intikam
planları yaptılar.
Emperyalizmin ve ülkemizdeki
Amerikancı yönetimlerin Cephe korkusu, 48 yıldır azalmadı, tersine büyüdü.
Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar,
Cephe’yi yok edemiyor, onun gelişmesini durduramıyor, onu uzlaşma,
teslimiyet, tasfiye yoluna çekemi-

yorlar.
Bundan dolayı da, Cephe’ye ait
ne varsa, Cephe’yle uzaktan yakından
ilgili ne varsa, Cephe’nin ideolojisini,
politikalarını savunan kim varsa, düzen onları da DÜŞMAN ilan etti.

Tüm Operasyonların,
Katliamların Nedeni Aynı:
6. Filo’ları, Emperyalist
Şirketleri, İşbirlikçi
Patronları “Rahat”
Ettirmek
Bütün cuntalar, sıkıyönetimler,
OHAL’ler, infazlar, katliamlar, evet,
İSTİSNASIZ HEPSİ, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin önünü düzlemek içindir; emperyalistler ve işbirlikçileri daha rahat soygun ve
talan yapabilsin diyedir.
Yukarıda aktardık; tekrar edelim;
1971: Başbakan Nihat Erim, 12
Mart 1971 darbesiyle birlikte halka
ve devrimcilere karşı “balyoz operasyonu”nu başlatıp, onlarca devrimciyi katlettikten, binlercesini hapsettikten sonra diyor ki; “Solcular
ezildi, Amerikan Filosu artık gelebilir.”
1980: 12 Eylül faşist cuntası işbaşına geldikten sonra,
a- Amerikan yetkililer diyor ki
“bizim çocuklar başardı”.
b- Ülkemizdeki Amerikan işbir-

likçisi tekelci burjuvazinin sözcüsü
Halit Narin diyor ki, “Artık gülme
sırası bizde.”
Cunta kimin için yapılmış, ortada.
1990’lar: 12 Temmuz 1991’de,
16-17 Nisan 1992’de katliamlar, infazlar birbirini izliyor.
Cumhurbaşkanı Demirel açıklıyor:
MGK’da 30 kez hapishaneler sorununu görüştük... Dışarıda ve hapishanelerde katliamlar sürüyor ve aynı
tarihlerde, emperyalist şirketler ülkemize üşüşmüş, özelleştirmelerle
yağma büyüyor.
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2000: Emperyalizm ve oligarşi,
devrimcilere karşı topyekün yeni bir
saldırıya hazırlanıyor. Gerekçe, devleti
yönetenler tarafından açık söyleniyor:
Başbakan Ecevit: “Hapishaneler
(yani devrimciler) sorunu çözülmeden, IMF programını uygulayamayız.”
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun: “Bu proje
yapılacak. Biz bu ülkede bir düşünceyi
yok etmek istiyoruz. Biz bu düşünceyi
ne pahasına olursa olsun ortadan
kaldıracağız.”
Bayrampaşa Cezaevi Güvenlik
Komutanı Zeki Bingöl: “Operasyon,
DHKP-C’ye karşı yapıldı.”
Operasyon yapıldı! 28 tutsak katledildi! Binlerce tutsak işkencelerle
F Tipi hapishanelere atıldı. Tıpkı 12
Mart’ın Balyoz operasyonunda ol-

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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duğu gibi. Ve tıpkı Nihat Erim’in
dediği gibi, Ecevit, katliamdan sonra
şunu söyledi: “Cezaevleri sorununun
çözülmesi, geleceğe umutla bakmamıza etken oluyor.”
2004: AKP ve emperyalistler birlikte 5 ülkede birden “DHKP-C”
operasyonu yapıyorlar. Alman, İtalyan, Amerikan emperyalist şirketler
ülkemize daha rahat gelsinler diye.
2014: Haziran Ayaklanması’nı
bastırmak için saldırıyor AKP faşizmi.
Berkin Elvan katlediliyor. Başbakan
Erdoğan “Polislere Talimatı Ben Verdim” diyor. Erdoğan’ın talimatıyla
Haziran Ayaklanması’nda 6 kişi katledildi. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin “huzur ve güven” ortamı bozulmasın, sömürü, yağma, talan sürsün diye.
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Faşizmin Politikası:
Benden Olmayan, Bana
Teslim Olmayan,
Yok Olsun!
Cephe, onlarca yıldır tüm katliamlara rağmen yok olmuyor. Bu onlarca yılda birçok kez askeri, fiziki
darbeler yemiştir Cephe. Ama yenilmemiştir. Çünkü teslim olmayanlar
yenilmez! Cephe ideolojik olarak
asla yerinden oynamamıştır!
Cephe’nin ideolojisiyle, politikasıyla, direnme geleneğiyle hareket
eden kurumlar da yenilmemiş, yok
edilememişlerdir.
TAYAD’lılar, onlarca yıldır kaç
baskına, kaç dernek kapatmaya, yüzlerce tutuklamaya maruz kalıp yok
edilemeyen kurumlardan biridir örneğin.
32 yıldır türküleri, marşları Anadolu’nun dağlarında, ovalarında, yoksul gecekonduların sokaklarında yankılanan Grup Yorum da yok edilemeyenlerdendir.
Şu anda Grup Yorum’un 11 üyesi
tutsak, 6 üyesi başlarına “ödül” konulmuş olarak aranıyor. Fakat Grup
Yorum, NE YOK EDİLEBİLİYOR,
NE SUSTURULABİLİYOR. Yorum,
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bu tutuklamalara, aranıyor ilanlarına
besteleriyle ve konserleriyle cevap
vermeye devam ediyor.
Düzen ne istiyor? Sanatçı, düzenin
hizmetinde olsun istiyor. Sanatçı dediğin, ya zenginlerin çocuklarından,
“sosyete”nin çevresinden, ya da halktan gelse de, burjuvazinin hizmetine
girmeye hazır durumda olmalıdır.
Halkın sanatını değil, tüketim kültürünün, cinselliğin, apolitikliğin “sanatını” yapmalıdır.
Avukat dediğin; devletin ya da
tekellerin memuru olur. Onların haklarını savunur. Avukat dediğin, sadece
parayı düşünür, haklı olanın değil,
“para”nın tarafını tutar. Avukat dediğin, düzen içinde bir yerlere gelmek,
milletvekili olmak için düzen partilerinin kapısında kul köle olur. Avukat
dediğin burjuva politikacıları savunur,
mafyacıları savunur, tecavüzcüleri
savunur. Başka türlü bir avukatlığa
yer yoktur bu düzende! Mimar-mühendis dediğin, inşaat tekellerinin
hizmetinde olur. Halkın gözünü boyamak için yapar plan ve projelerini.
Mesleklerini, mimarlık, mühendislik
bürolarında dolandırıcı şirketlerin
hizmetine verir. Ne demek “halk için
mimarlık”? Ne demek “halk bahçesi”? Emperyalist şirketlerin yürütemediği Ferhat Gerçekler’i yürütmek
ne demek?
Kısacası, halkın sanatçısına, halkın
avukatına, halkın kamu emekçisine,
halkın mühendisine-mimarına yer
yoktur bu düzende.
Fakat biz,
dövüşe dövüşe, bedellerini ödeye
ödeye, yer açıyoruz kendimize.
Açtığımız o yerde, düzenin sanatçılığına, avukatlığına, mühendisliğine ALTERNATİF oluyoruz.
Bu anlayış, avukatlar, sanatçılar,
mimarlar hapishaneye atıldığında
yok olmuyor.
Grup Yorum’un, halkın sanatçılarının iki temel özelliği vardır: Bir;
ALTERNATİF’tir. İki; bu nedenle
de düzen için TEHLİKELİ’dir.
Düzen, çok istemesine rağmen,
onları bir “tehlike” olmaktan da, bir
“alternatif” olmaktan da çıkaramıyor.

Kimdir Grup Yorum?
Grup Yorum,
Alnından kaderi çalınanlar gelin
kaderimizi birlikte yazalım diyen bir
müzik grubudur.
Bizden çalınan her şey için
devrimcileşecek; hayatlarımızı, geleceğimizi çalanlardan hesap soracak,
kavgayı büyüteceğiz…
Bunu sanatla yapacağız.. diyen bir
müzik grubudur.
Sanat ve sanatçı politiktir. Siyasi
olarak binlerce kelimeyle ifade edemediklerimizi, bir melodi ya da şiirle
bir çırpıda ifade edebilecek kapasite
ve işlerliktedirler.
Grup Yorum bunu hakkıyla yerine
getiren bir gruptur.
Çünkü onlar, hapishanede de ideolojik olarak teslim olmuyorlar.

İdeolojimizin Notalarıyla
Vuruyoruz Düzeni
Emperyalizmi ve işbirlikçilerini
korkutan, bizim elimizde kaç silahımız, kaç bombamız olduğu değil;
İDEOLOJİMİZDİR.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB)
yoktu 1980’lerin ortasına kadar. Grup
Yorum yoktu. Halkın mühendis-mimarlarının halk bahçeleri yoktu. Yürüteç, mantar üretimi gibi projeleri
yoktu. Yüz binlerce kişiye konser
vermek, o günkü hayallerimiz içinde
bile değildi. 3 milyon kişiyle bir
Cepheli’nin cenazesini kaldırmak,
Türkiye tarihini o güne kadar ki rakamları içinde düşünülebilecek bir
şey değildi.
Bütün bunlar, devrimci hareketin
halklaşması, gelişmesidir. Bu, devrimin büyümesidir.
Mesele, sadece birkaç avukatın,
birkaç sanatçının yaptıkları değildir.
Halkın sanatçıları, halkın avukatları,
halkın mimar-mühendisleri, iktidar
hedefli bir halk hareketinin kurumlaşmış gücüdür. Bu gücün kavgası,
düzen için bir kavga değil, devrim
kavgasıdır. Bu güçlerin yürüyüşü,
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İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ’dür.
Eğer devrim iddiası ve iktidar iddiası olmasa, isterse böyle yüzlerce
avukat olsun, böyle onlarca müzik
grubu olsun, düzen bunlardan korkmaz.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
korkusu, onların alçak düzenini hedeflememizden dolayıdır.
Emperyalizm ve işbirlikçiler için
esas olan, kimin elinde kaç silah olduğu değil, ideolojisidir.
ABD raporlarında DHKP-C’den
nasıl söz edildiğini hatırlayalım.
Amerikan emperyalizmi, “DHKPC emperyalist düzen için ‘en tehlikeli
örgüt’lerden biridir” derken, elinde
şu kadar roketatar, şu kadar kalaşnikof, şu kadar bomba var demiyor.
Tutsak Grup Yorumcular’ın ellerinde sazları, gitarları yok bugün.
Ama onlar, sınıf düşmanlarına ateş
etmeye devam ediyorlar. Besteleriyle,
konserleriyle düşmanı vurmaya devam ediyorlar. Avukatlar, kendi hakları ve hukuklarını savunarak, düzenin
yargısını yargılayarak, bu savaşı sürdürüyorlar.

Karşınızdakiler
Halk Çocuklarıdır
Düzenin ideolojisi, toplumu ikiye
ayırır:
“Ayaklar” ve “başlar”.
Onların düzeninde başlar yönetir
ve “ayaklar”, yani halklar, yönetmeye
asla karışmamalıdırlar.
Onlara göre, halk çocukları hiçbir
şey yapamaz. Onların konservatuarlarından, onların firmalarından geçmeyenler, onların kalıplarına girmeyenler, “sanatçı” olamaz.
Halkın çocuklarının düzenin içinde
“yükselebilmesi”nin tek koşulu vardır:
Düzene boyun eğmesi, düzene HİZMET etmesi.
Grup Yorum, düzenin “yapamazlar” dediklerini yaptı.
O kadar baskıya, yasağa, tutuklamalara rağmen, 33 yıldır, kesintisiz
üretiyor. Albümleri milyonlar sattı.
Hiçbir düzen sanatçısının o kadar

desteğe rağmen yapamadığını yaparak, 1 milyon insanı topladı.
Ne zamanki, Grup Yorum, düzenin yapamaz dediklerini yapmıştır,
düzen işte o zaman “katli vaciptir” dedi.
Halk çocukları, halkının onurunu,
namusunu, emeğini korumak için, geleceğini kurmak için, umudunu büyütmek için sanat yapamaz. DEDİLER.
Halkın sanatçıları, düzenin yapamazlar dediklerini YAPABİLDİLER.
Düzen işte o zaman “Katli vaciptir” dedi.
Grup Yorum’un adı “hapishane”
ile özdeşleşti. Yasaklarla özdeşleşti.
Ama Grup Yorum hep var olmaya,
onların sanat alanındaki düzenlerini,
ölçülerini, statükolarını yıkmaya devam etti.
Tutukladılar olmadı.
Başlarına ödüller koydular, yine
olmadı.
Grup Yorum susmadı.
Geçen hafta, Avrupa’da bir gazete,
şu başlıkla çıktı:
“Grup Yorum: Türkiye’nin Susturamadığı Grup”
(The Guardian, 4 Nisan 2018)
Şöyle yazıyor The Guardian:
“Taviz vermeyen ve son derece
popüler olan protest şarkıları nedeniyle 11 üyeleri hapiste...
Hayranları onlar için çatışabilirken, yetkililer onlardan korkuyor.”
Sonra Grup Yorum üyelerini anlatıyor gazete:
“Korkmuyorlar, çünkü buna alışkınlar. Hep bu anı bekliyorlar. Bunun
olacağını biliyorlar. Türkiye’de yaşananlara alışkınlar. Kendilerini, sesini duyuramayanların sesi olarak
görüyorlar.”
Bütün dünya görüyor.
Mesele birkaç türkü meselesi değil; ayaklar, baş olmaya yürüyor.
Grup Yorum, yürüyenlerin en
önünde, onların türkülerini söylüyor.
Halkın avukatları, en önde, onların
faşizmin yargısı karşısında tarihsel

DÜZENİN TEHDİTLERİ:
Hapishane teslim alamadı onları.
Başlarına ödül koydular;
yine teslim alamadılar
Ölümle tehdit ettiler.
Cevabı çoktan verilmişti:

GRUP YORUM’UN CEVABI:
Yaşamak ne ki ölüm ne

Kavga bitmez öldüğünde
Tanık olduk yiğitlerin
Ölürken güldüğüne...
Su bendini yıkar birgün
Gece gündüze çıkar
Yürü bildiğin yolda
Ölümden öte ne var
İnançla yürü yolunda
Özgürlük senin kanında
Aslolan yürümektir
ışık varsa sonunda
Yollar ölmeye değir
zafer varsa sonunda...

Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018

savunmalarını yapıyor.
Halkın mühendis-mimarları, en
önde, sosyalizmin başaracaklarının
örneklerini sunuyor halka. Olanaksızlıklar içinde tekellerin mühendislerinin yapamadıklarını yapıyorlar.
Halk çocukları hiçbir şeyi beceremezdi onlara göre. Yoksul halk
çocukları bunları nasıl başarır diye
kuduruyorlar? Yoksul halk çocukları
bununla da yetinmeyip nasıl İKTİDARA TALİP OLURLAR diye öfkeleniyorlar. Bize tahammülsüzlükleri
bundan.
BİZ DE DİYORUZ Kİ; halkın
her kesimi, Cephe’nin programıyla
her şeyi başarabilir.
Halk Cepheliler yürüyor.
Halkız biz, halkın mücadelesini
veriyoruz, halkın iktidarını savunuyoruz.
Bütün mesele budur.

Beyinlerimizi

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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Yeni-Sömürgeciliğe
Teslim Etmedik,
Emperyalizmi
Biz Teslim Alacağız!

Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018

Mücadelemizin sebepleri herkesin
görebileceği kadar açık:
Ülkemiz emperyalizmin üsleriyle
dolmasın diye, ormanlarımız, suyumuz
yağmalanmasın diye, çocuklarımız
uyuşturucu bağımlısı olmasın, kızlarımız fahişe olmasın diye mücadele
ediyoruz.
Her alanda olduğu gibi, bunun için
sanatla da mücadele ediyoruz.
Sanatla devrim yapılır mı?
Hayır; ama halkla yozlaşma arasına, düzenle gençlik arasına, vatan
hainleriyle vatanseverler arasına,
türkülerimizle, marşlarımızla büyük
bir barikat kurulabilir.
Grup Yorum, bu barikatı kurduğu
için, milyonları “Bağımsız Türkiye”
sloganıyla Amerikancı iktidarın karşısına diktiği için, bugün 11 üyesi tutsak, 6 üyesi “aranıyor” durumdadır.
Geleceğimizi çalanlardan hesap
soracağız!
Grup Yorum, halkın savaşının türkülerini yapıyor. Sonra türküler de savaşıyor. Sanatın gücü de burada.
Bu güçle baş edemiyor AKP faşizmi.
Önceki faşist iktidarlar da baş edememişti.
Tilili çeken biziz. Tesbih çeken biziz. Tetik çeken de biziz. Halay çeken
biziz. Horona duran biziz.
Halk çocuklarının kavgasıdır bu.
En yoksullara, en yozlaştırılmışlara
ulaşıyor türkülerimiz ve çağrılarımız.
Çünkü bağımsız, demokratik ve
sosyalist bir Türkiye’yi sadece onlar
gerçekleştirebilir.
Yeni sömürgecilik, orduyu, polisi
yeni baştan düzenledi. Ekonomik alanı
kendine göre şekillendirdi. İkili anlaşmalarla, politika alanı, meclis, hükümet düzenlendi. Yargının ve yasamanın kurallarını emperyalistler belirledi.
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Ve tabii tüm bunların üstünde, kültürle, sanatla, halkımızın değerleri yok
edilip, emperyalizmin kültürü hakim
kılınmak istendi.
Bunlarda belli ölçülerde başarı da
kazandı emperyalizm ve işbirlikçileri.
Ama bize gücünüz yetmedi.
Biz, Anadolu’nun yedi kat dibine
gömmek istediğiniz değerleri savunduk
ve koruduk. Emperyalizmin beyinlerden bile silmek istediği ayaklanma
düşüncesini koruduk ve yaşattık. Emperyalizmin yok etmek istediği devrim
ve sosyalizm iddiasını sürdürdük.
Bu savaş sürüyor...
Bizi yok edip, bağımsızlık düşüncesini değil, kelimesini bile dilimizden
yok etmek istiyorlar. Ama bunu başaramıyorlar; çünkü “Amerika Katil”
diye türküler yapan Mahsuniler’i, Grup
Yorumlar’ı var bu halkın. Başaramıyorlar, çünkü ölüme “Yaşasın Bağımsız
Türkiye” diye giden Cepheli yiğitler
var. Başaramıyorlar, çünkü, silahındaki
kurşun bitince Amerikan Konsolosluğuna taşla saldıran savaşçıları var bu
halkın.
Onlar bizi teslim alamadılar ama,
işte bu kararlılık teslim alacak emperyalizmi! Vietnam’daki gibi, Küba’da
olduğu gibi, kuyruklarını bacaklarının
arasına sıkıştırıp kaçacaklar bu topraklardan.

İhanetin, İşbirlikçiliğin,
Yozlaşmanın Sanatı Olmaz!
Düzen bir yandan devrimci sanatçıları yasaklarla, tutuklamalarla, başlarına ödüller koyarak, hatta katliamlarla susturmaya, sindirmeye çalışırken,
bir yandan da onlara “alternatif” yaratmaya çalışmıştır.
Katletmişlerdir, hapsetmişlerdir,
sansürlemişlerdir, bunları başarmışlardır. Ama alternatif yaratmayı asla
başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar.
Çünkü, sömürücülüğün, işbirlikçiliğin, ihanetin, yozlaşmanın, alçalmanın
sanatı olmaz. Neyin türküsünü besteleyecekler, neyin romanını yazacaklar,
neyin filmini çekecekler?
Düzenin, devrimci sanatın ve sa-

Hapishane, ödül,
ölüm tehdidi…
Devrimciler, çok tehdit edildi bu ülkede. Ya teslim olursunuz, ya ölürsünüz denildi, öldük, teslim olmadık.
Ya düşünce değişikliği ya ölüm denildi; öldük, düşüncelerimiz değişmedi.
Grup Yorum sınıflar savaşında bu
kararlılığı notalarıyla temsil etti.
Düşmanın buna cevabı, 11 Grup
Yorum üyesinin tutuklanması,
6’sının başına ödüller konularak
aranması ve ardından ölümle tehdit edilmeleri oldu…
Ölüm tehditlerine karşı, o söyleyeceğini çok önceden türküleriyle söylemişti.
“Hasret benim, sevda benim,
ölüm karşımda neyler”
Önceden söylemişlerdi:
“Üşütür mü kara toprak ölümü yere çalanı”
Önceden söylemişlerdi:
“Biz ki en sağır kulaklara sevdalar
fısıldardık
Sabah serinliği taşırdı ezgilerimiz
Kan uyku infazlar için kapılar
çaldığında
Burçlarımızda kefenleri kana
bulayıp
Kollarına sardık rüzgarın
Ölüm çaresiz kalıp çığlıklar attı
arkamızdan
O büyük sevdayı bu kadar umutlu
Bu kadar namuslu taşımak için
Tereddüt etmedik eğilmedik
Kanımızla yazılacaktı umudun şiiri
Adını koymuştuk özgürlüğün
Bir kez çıkmıştı ağzımızdan söz
Ve biz pimi çekilmiş yürekle
Dalmıştık karanlığın ortasına
Dilimizde kurtuluş türküleri
mataramızda ab-ı hayat
Ve düşerken
Özgürlük renginde bir gülüş vardı
yanağımızda”

ANADOLUMUZU HALKA CENNET, EMPERYALİSTLERE VE

natçıların karşısına çıkarabildiği Necip
Fazıllar, Yavuz Bingöller, Ferdi Tayfurlar, Bülent Ersoylar, Coşkun Sabahlar, Seda Sayanlar neyin alternatifi
olabilirler?
Emine Erdoğan’la, Tayyip Erdoğan’la, Hulusi Akar’la yanak yanağa
fotoğraflar çektirebilirler; ama o
kadar. Tarihe, burjuva politikacılarıyla
sürtüklerin, fahişelerin yanak yanağa
resimleri kalır sadece.
Onlar Saray’da ağırlanır, Grup
Yorumcular tutuklanır.
Sarayda ağırlananlar, tarihin çöplüğüne gider; hapishanelerde yatanlar,
halkların tarihini yazar. Bu böyledir!
Grup Yorum kimlerin şarkılarını yaptı?
Bir bakalım. 1984’de hapishanelerde insanlık onurunu, siyasi kimliklerini savunarak şehit düşün ölüm
oruççularının türkülerini yaptı. Emperyalizm bütün dünyaya sosyalizmin
öldüğünü kabul ettirmeye çalışırken,
Çiftehavuzlar’da sosyalizmin orak
çekiçli bayrağını dalgalandıran Sabolar’ın türkülerini yaptı. Yeni Çeltek’te, Soma’da katledilen madencilerin, ezilen yoksul konduluların türkülerini yaptı.
Fedanın, 122 şehit verilen Büyük
Direniş’in türküsünü, marşını yaptı.
16 Mart, Lice, Gazi, Sur katliamlarının türküsünü yaptı. Halkın hafızası
oldu... Sivas katliamından sonra o
acıyı anlatan sadece biz vardık...
Uyuşturucu bağımlılığından halkın
kahramanı olmaya giden yolda Engin
Çeber’in destanını yazdı... Depremde
enkaz altından sesini duyuramayanların sesini notalara döken yine yalnız
Grup Yorum’du... Hasan Feritler,
Berkin Elvanlar, kimler yok ki Yorum’un türküleri arasında?
24 albüm... Türkiye sınıflar mücadelesinin her aşaması var o albümlerde. Ölümü yenenlerin türkülerini
yapanların hakkıdır zafer, bunu BİLİRLER.
Peki düzenin sanatçısı bunların
hiçbirini yazıp söyleyemeyeceğine
göre, ne yapacak?
Ahlaksızlığın, tüketim kültürünün,

boşluğun, yozlaşmanın, uşaklığın,
apolitikleşmenin notalarından başka
bir şey kalmıyor onlara.

Düzen Sanatçılığının
Karşısında
Grup Yorum Var!
GRUP YORUM; HALKIN SANATININ IŞILDAYAN GÜNEŞİDİR.
GRUP YORUM; HALK VE VATAN SEVDALILARININ, İNANCI
VE DİRENCİ KUŞANANLARIN,
BAŞ EĞMEYENLERİN SESİDİR.
GRUP YORUM; BABA İSHAKLAR’IN, ŞEYH BEDREDDİNLER’İN KILICI, KÖROĞLULAR’IN, DADALOĞLULAR’IN,
PİR SULTAN ABDALLAR’IN
İNANCIDIR.
MAHİRLER’İN YUMRUĞU VE
BÜTÜN DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİN CÜRETİDİR.
GRUP YORUM; ANADOLU’NUN SESİDİR.
GRUP YORUM; SAZI SİLAHA,
SÖZÜ MERMİYE DÖNÜŞTÜREN
VE HİÇBİR BASKIYA, ŞİDDETE,
TUTUKLAMALARA, İŞKENCELERE VE KATLİAMLARA SESSİZ
KALMAYAN, DEVRİMCİ MÜZİK
GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZDEKİ
TEMSİLCİSİ VE SÜRDÜRÜCÜSÜDÜR.
TUTSAKLIK teslim alamadı onları. Ödüller teslim alamadı. Sonra
ölüm tehditleri geldi. Onlar da teslim
alamayacak.
Grup Yorum, alanında tek de-

ğildi; onlarca siyasi hareketin düşüncelerini paylaşan müzik grupları da vardı. Fakat bakın bugün
yoklar.
Çünkü mesele sadece örgütlü
olmak da değil.
Sorun, ilke ve kurallar meselesidir.
Savaşta da öyledir, sanatta da.
İlke ve kurallar, yaratılan değerler, bizim üstünlüğümüzdür.
Grup Yorum bir ideolojidir. Gelenektir. İddiadır. Cürettir. Bütün
bunlar kaynağını düzenin kültüründen değil, sosyalist kültürden,
Cephe kültüründen alır.

Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018

Bu Topraklar
Emperyalizmin Üssü,
Çiftliği, Genelevi Olsun
Diye Bizi Tutukluyor,
Katlediyorlar:
Bizi sindirmek, yok etmek istemelerinin tek nedeni,
ANADOLU’DA EMPERYALİZMİN İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMEK, EGEMENLİKLERİNİ PEKİŞTİRMEK, İŞBİRLİKÇİ VATAN
HAİNLERİNİN YAĞMA VE TALANININ ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRMAKTIR.
- 12 Mart 1971 darbesi, silahlı
devrim cephesini yok etmek, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin önünde engel olan nispi demokratik hakları
yok etmek için yapıldı.
- 12 Eylül 1980 cuntası, IMF’nin
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Başaramayacaklar!
Bu Ülkenin Geleceğinde
Amerika’ya, Amerikancılar’a Yer Yok; Gelecek Biziz!
Halkın Sanatçıları,
Avukatları, Mühendisleri,
Halkın Kendi Cephesi
Gelecektir!
24 Ocak kararlarını hayata geçirmek
ve Türkiye’yi ABD’nin daha rahat
kullanabileceği bir üs haline getirmek
için işbaşına getirildi.
- 1990’larda, dünyada emperyalizme karşı askeri eylem yapan tek
bir güç bile bırakmamak için, devrimci harekete karşı infazlar politikası
başlatıldı. Bizzat CIA’nın katılımıyla
Devrimci harekete karşı operasyonlar
yapıldı.
Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018

- 19 Aralık 2000 katliamı “Devrimcileri tamamen etkisizleştirmeden
IMF politikalarını hayata geçirmek
mümkün değil” tespitinden hareketle,
devrimci hareketi etkisizleştirmek
için gerçekleştirildi.
- 2010’larda AKP faşizminin tüm
katliamları, tutuklamaları, baskınları,
yasakları, kapatmaları... aynı nedenledir.
Ülkemizi 1945’ten bu yana, 73
yıldır bu vatan hainleri yönetiyor.
Bu işbirlikçiler öylesine alçalmışlardır ki, Amerikan askeri gemileri
ülkemizi ziyaret edeceğinde, Coniler
için Genelevlerini hazırlamayı, kendileri için bir “görev” saymışlardır.
Ama yine de en büyük suçları,
Amerikan askerlerine pezevenklik
yapmak değildir.
Onlar, TÜM HALKI SATMAKTAN SUÇLUDURLAR!
Onurlu, namuslu bir yaşam,
işte bunun için emperyalizmden
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bağımsızlığımızı kazanmamıza bağlıdır.
Alnından kaderi çalınanlar, gelin
kaderimizi birlikte yazalım. Toprağı,
suyu, ormanı, köyü yağmalananlar,
emeği gasp edilenler, gelin, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşını
birlikte verelim!
Tayyip Erdoğan, Haziran ayaklanmasına katılan sanatçılar için bugün “Sanatçıları ezdik -çatlasanız da
patlasanız da” demecini verirken,
hiç kuşku yok ki, ezemedikleri olduğunu da biliyordu.
Ezmek için saldırdılar yine.
“Kahrolsun Amerika” diyen tek
bir ses kalmasın diye Yorumcular
tutuklu.
Soma’da katledilenleri kimse hatırlamasın diye halkın sanatçıları ve
avukatları tutuklu.
Devrimci sanatçılığı tasfiye edebilmeleri için Yorum tutuklu. Metin
Hara gibi tipleri gençler model alabilsin diye Yorum tutuklu.
Emperyalizmin yoz kültürüyle
tüm gençliği bataklığa çekmek istiyorlar. Fakat bunu biz varken yapamazlar.
Bizden çalınan her şey için devrimcileşecek; hayatlarımızı, geleceğimizi çalanlardan hesap soracak,
savaşacak, kavgayı büyüteceğiz.
Aynı zamanda sanat da yapacağız.
Savaşın sanatını yapacağız, sanatımızla savaşacağız!
İşkenceler, tutuklamalar, başımıza
ödül konması, ölümle tehdit edilmemiz bizi ezip yok etmek, önlerini
düzlemek içindir. Başaramayacaklar!

Bu ülke halkımıza cennet, halk
düşmanlarına cehennem olacak.
Halk düşmanları kimlerdir?
Emperyalistler, ülkemizi emperyalizmin yağmasına açan işbirlikçiler,
bu sömürü ve zulüm düzenini sürdüren tüm kurum ve kişilerdir.
Bu halk düşmanları,
Anadolu cehenneminde yanıp
kavrulup YOK OLACAKLAR.
Bu topraklarda onların izini bile
bırakmayacağız.
Ve bu topraklar; ezilenler, sömürülenler, binlerce yıldır aşsız ışıksız
bırakılanlar için, “Anadolu cenneti”
olacak.
Aş da olacak bu topraklarda iş
de.
Adalet de olacak bu topraklarda,
özgürlük de.
Önlenebilir hastalıklardan tek bir
bebek bile ölmeyecek!
Halkın tek bir ferdi bile aç, açıkta
kalmayacak!
Tek bir kişi, evsiz, sağlıksız, işsiz,
eğitimsiz, adaletsiz, türküsüz kalmayacak!
Bu ülkenin geleceğinde,
Nihat Erimler, Tayyip Erdoğanlar, Yavuz Bingöller olmayacak!
Amerika olmayacak! Amerikancılar olmayacak!
Bu ülkenin geleceğinde, halkın
sanatçıları, halkın avukatları, halkın
mimar-mühendisleri, Dev-Gençliler
olacak. Halk Cephesi olacak!
Yaşayan görecek.
Tarih bilinci olan ise bugünden
görüyor!
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Amerikan askerlerine genelev AÇAN, ABD 6. Filosunu korumak için devrimcilere SALDIRAN
6. Filoyu kıble yapıp NAMAZ KILAN
DİNCİLER VE FAŞİSTLERDİR
Al sana genelev!

Şimdi “genelev” konusunda “gerçek”leri yazmanın tam vaktidir.
***
İkinci dünya savaşı sona ermişti.
Amerikan yönetimi kuklalarını hazırlamıştı, Türkiye'yi uydu haline getirmek
için fırsat kolluyordu.
Tam o sırada Washington büyükelçimiz Münir Ertegün kalp krizi geçirdi, vefat etti.
Propaganda şaheseri Beyaz Saray,
bu diplomatik fırsatı kaçırmadı.
Münir Ertegün'ün cenazesini Missouri zırhlısına yükledi, ABD'nin dostluk mesajı olarak Türkiye'ye gönderdi.
Missouri zırhlısı ABD'nin en büyük
savaş gemisiydi.
(...) Bu kadar önemli bir savaş gemisinin adeta cenaze arabası gibi gönderilmesi, ABD'nin Türkiye'ye verdiği
değeri gösteriyordu.
(...) Missouri'nin gelişi yalaka basınımız tarafından anbean takip ediliyor,
vatandaşa sevinçle duyuruluyordu.
Neticede Boğaz'a demirlediler.
“Mübarek Cuma” gününe denk
getirmişlerdi. Hayırlara vesileydi!
***
Yalaka basınımız tarihimizde ilk
kez İngilizce manşet attı, sekiz sütuna
“Welcome Missouri” dedi.
Kız Kulesi'ne “Welcome Missouri”
afişi asıldı.
Hereke'de özel halı dokundu, üzerinde ̇İstanbul haritası vardı, Missouri'nin komutanı oramiral Henry Hewitt'e
hediye edildi.
Dolarlarını Türk parasına çevirsinler
diye, Dolmabahçe'de döviz bürosu
açıldı. Taksim meydanına dev boyutlu
Missouri fotoğrafı yerleştirildi. Tekel,
Missouri markasıyla sigara üretti. PTT,
Missouri anısına pul çıkardı. Vitali
Hakko'nun Şen Şapkası “Hoşgeldin
Missouri” yazılı eşarplar bastı. Amerikan bayraklı uçurtmalar uçuruldu.
İstanbul Belediyesi, Beşiktaş'tan
Karaköy'e kadar tüm binaları pırıl pırıl
boyadı, asfaltı yeniledi. Sadece Amerikalılara hizmet vermesi için, Dolmabahçe'yle Taksim arasında çalışan
12 adet belediye otobüsü tahsis edildi.

Sinemalarda, tiyatrolarda 80'er adet
koltuk Amerikalılara ayrıldı, bilet
parası alınmayacaktı.
***
Karaköy kerhanesi bembeyaz badana yapıldı. Duvarlarına “hoşgeldiniz
denizciler” yazıldı. Amerikalı bahriyelilere hastalık bulaşmasın diye doktorlar gönderildi, kerhane komple muayeneden geçirildi.
***
Türk-İslam geleneğinde bir ilk yaşandı…
Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanındaki Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin minareleri arasına “Welcome”
mahyası asıldı.
***
Camiye asılan “welcome” mahyası,
Türkiye'nin Demokrat Parti'yle birlikte
hangi şekle bürüneceğini gösteriyordu,
Amerikalıların takunyalıları nasıl kullanacağını gösteriyordu, işaret fişeğiydi.
***
Aradan 23 sene geçti. NATO üyeliği, Kore savaşı, memleket topraklarına
monte edilen Amerikan üsleri, Demokrat Parti iktidarında yaşanan rezaletler… Türkiye'nin kısmen de olsa
uyanmasını sağlamıştı.
***
1968…
Amerikan 6. Filosu Türkiye'ye geldi. Missouri gibi karşılanacaklarını
sanıyorlardı ama yanılmışlardı.
Atatürkçü, anti-emperyalist gençler
tarafından karşılandılar!
***
İstanbul'u gezmek üzere karaya
ayak basan Amerikan bahriyelileri,
tam bağımsız Türkiye sloganları atan
üniversite öğrencileri tarafından Dolmabahçe'den denize döküldü.
Bitmedi… Üniversiteli kız öğrenciler tarafından “kızlar yürüyüşü” düzenlendi. “Türkiye 6. Filonun genelevi
değildir, Türk kadını onurunu koruyacaktır, yankee go home” sloganları
atıldı.
***
Böylesine büyük protestolara rağmen 6. Filo hâlâ Kabataş açıklarında

duruyordu.
***
Üniversite öğrencileri “Emperyalizme karşı Mustafa Kemal yürüyüşü”
yapmak üzere valilikten izin aldı. Beyazıt'tan başlayıp, Dolmabahçe üzerinden Taksim'e gireceklerdi.
Aniden…
Sihirli el değdi.
Dinci basın devreye sokuldu.
“Müslüman Türkiye, komünistlere
ölüm” manşetleri atılmaya başlandı.
Köşe yazarı kisvesi altındaki tetikçiler
tarafından “memlekete ihanet eden
bu hainleri toprağa gömme vakti gelmiştir” diye makaleler döşeniyordu.
“Eyy müslümanlar, kızıl kafirlerle topyekün savaş kaçınılmaz olmuştur, sağ
kalan gazi olur, canını veren şehitlik
şerefini kazanır” diyen bile vardı. Camilerin önünde megafonlarla anonslar
yapıldı, cuma namazı çıkışında ahali
kışkırtıldı, “cihada hazır olun, din
elden gidiyor” deniyordu.
***
Gayet netti. Amerikan çıkarlarına
karşı çıkınca “din elden gidiyor”du!
***
Güya “bayrağa saygı” mitingi organize ettiler.
Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde toplandılar.
Amerikalıları bile şoke ederek, 6.
Filoyu “kıble” yaparcasına namaz kıldılar!
***
Sonra da tekbirler getirerek Taksim'e yürüdüler, tarihe “kanlı pazar”
olarak geçen katliamı gerçekleştirdiler.
Polis-asker seyirci kaldı, taşlarla sopalarla, bıçaklarla saldırdılar, iki üniversiteli öldürüldü, 200'den fazla üniversiteli yaralandı.
***
(6. Filonun bayrak gemisi Shangri-La uçak gemisiydi. Seneler seneler
sonra, Amerikalı Bahriyelilerin Dolmabahçe'den denize döküldüğü noktaya, aynı isimle, Shangri-La oteli
açıldı! Ne tatlı tesadüf değil mi…
AKP iktidarında yapıldı, asrın liderimiz
tarafından açıldı!)
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2. Bölüm

EMPERYALİZMİN
TASFİYE-UZLAŞMA-TESLİMİYET
SALDIRISI
BİZİ TESLİM ALAMADI ÇÜNKÜ
BİZ YENİLMEZ MARKSİSTLENİNİST
İDEOLOJİYE SAHİBİZ!

THKP-C'DEN BUGÜNE
PARTİ’NİN YOLU İHTİLALİN YOLUDUR!
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... Doğduğumuz yerdir Kızıldere.
ÇÜNKÜ; Öldüğümüz yerdir Kızıldere...
Ölmeyi göze almadan yaşamanın
imkansız olduğu bir dönemde devrim
yoluna adımızı kanımızla yazdığımız gündür KIZILDERE...
KIZILDERE bir son, bir başlangıç, bir tarihtir. Geçmiştir,
bugündür, gelecektir.
Nasıl savaşılacak diye mi
soruyoruz? Cevabı Kızıldere'dedir.
Vatanımız nasıl kurtulacak
diye mi soruyoruz? Cevabı Kızıldere'dedir.
Anadolu ihtilali nasıl sürecek
diye mi soruyoruz? Cevabı Kızıldere'dir.
Yoldaşlık, bağlılık, vefa, sadakat, ölümüne sevmek mi? Cevabı Kızıldere'dir.
Kızıldere ideolojik kimliğimiz, siyasi gücümüzdür.
Çünkü Anadolu topraklarında ilk kez devrimci, ihtilalci
sosyalistler, onlara ayak bağı olan, onları bataklığa sürükleyip boğmak isteyen reformist, revizyonist, tasfiyeci
soldan cüretle kopmuşlardır.
Kızıldere devrim ve sosyalizm için yapılması gerekenin
lafazanlık değil, savaşmak olduğu, bu uğurda ölümü
göze almak olduğunu gösterdi.
Bunun için KIZILDERE son olmadı, savaş sürdü.
THKP-C'den DHKP-C'ye savaş emperyalizmin tüm ideolojik kuşatması, uzlaşma, tasfiye, teslimiyet saldırılarına
karşı kesintisiz sürdü.

THKP-C REVİZYONİZMDEN, REFORMİZMDEN KOPUŞTUR
ÇÜNKÜ TEORİ PRATİĞİ YARATMAK İÇİN
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UYGULANMIŞTIR
ÇÜNKÜ DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA SOSYALİST DENMEZ
1960'lara gelindiğinde neredeyse akla
gelen tek sol partidir ülkemizde şabloncu, halktan kopuk TKP (Türkiye
Komünist Partisi). SBKP çizgisi
doğrultusunda politika yapan, mültecileşmiş bir partidir ve onlarca
yıl boyunca birçok olumsuz gelenek taşımıştır topraklarımıza.
Hem de sol adına. Sol adeta bunların mülkiyetindedir ve iktidar
hedefleri olmadığı için faşizmden
icazet arayan bir pratik dışında
mücadeleleri de yoktur.
1960 darbesinin yarattığı görece
özgürlük ortamında sosyalizm bir
avuç TKP'li aydının tekelinden çıkıp
gençlikle buluşur. Artık sol gelişme, değişme ve yenilenme yoluna girmiştir.
"Nasıl bir devrim" sorusuna cevap aranacaktır
1970'lere kadar. Sadece devrimin yolu tartışması değildir
bu, nasıl bir mücadele, nasıl bir devrimcilik tartışmasıdır
aynı zamanda.
Ve bu tartışmalar, yürütülen ideolojik mücadele adım
adım solu düzenden koparır, devrime yakınlaştırır. Gençliğin önderleri olan Mahir Çayanlar, İbrahim Kaypakkayalar, Deniz Gezmişler bu ideolojik mücadele içinde
adım adım silahlı mücadeleye doğru yönlerini çevirmeye
başlarlar.
Önce gençliğin örgütlülüğü FKF içinde TİP reformizminden kopulur. FKF'nin Dev-Genç'e dönüşümü asıl
olarak Türkiye devriminin düzene hapsedilen ufkunun
iktidara doğru attığı ilk adım olmuştur. Ve ardından
Türkiye devriminin yolunu netleştiren ideolojik tartışma
bir savaş örgütü ilanına doğru gitmektedir.
İcazet değil savaştır devrimci olan.
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Parlamento değil devrimdir devrimci olan.
Masabaşında değil, halkın ve savaşın içindedir devrimci
olan.
Uzlaşmazdır devrimci olan.
Kendi topraklarının köklerinden beslenendir devrimci
olan.
Geçmişin tüm yanlışlarından, sapmalarından tereddütsüz kopandır devrimci olan.
Mahirler tereddüt etmediler. Koptular.
Devrim anlayışıyla koptular... Ülkemiz yeni sömürge
bir ülkeydi ve bir halk savaşı verilecekti.
Çalışma tarzıyla koptular... Ülkemiz faşizmle yönetilen
bir ülkeydi ve illegal çalışma tarzı temel olmak zorundaydı.
Kodro anlayışıyla koptular... Bir savaş örgütünün
kadroları savaşın içinde, en önündedir.
Düşmanı bellidir. Emperyalizm, faşizm ve oligarşi...
Savaşın karakteri bellidir... Anti-emperyalist, anti-faşist, anti-oligarşik...
Savaşın yönü bellidir... Halk iktidarı ve sosyalizm.
Savaşın yolu bellidir... PASS
(Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi)

SİLAHLI MÜCADELE
KARARI VE THKP-C'NİN
İLANI
TÜRKİYE DEVRİMİ
ARTIK GERİ DÖNÜLMEZ
YOLUNA, İKTİDAR YOLUNA GİRMİŞTİR
EMPERYALİZMDEN VE
SOL İÇİNDEKİ UZANTILARINDAN KOPULMUŞTUR
Türkiye devriminin yolunu çizmek ancak, "Marksizm-Leninizm’i bir dogma değil bir eylem klavuzu
olarak" kavramak ve Marksist-Leninist ilkeler ışığında
hareket etmekle başarılabilirdi. Bunun anlamı ise strateji,
taktik ve politikaları, kendi ülke gerçeğine dayanarak
belirlemektir. Her türden şablonculuğu, taklitçiliği reddetmektir. THKP-C bu çizgide yürüyerek 50 yıllık revizyonist geleneğin ve devrimin karşısına dikilmeye çalışılan oportünist barikatları parçalamış, ülkemizde Marksist-Leninist çizginin tek uygulayıcısı olmuştur. Bunun
için düzenden, uzlaşmacı, tasfiyeci soldan tam bir kopuş
sağlamıştır.
Artık devrim ve devrimin asli unsuru halk, halk savaşında buluşuyordu. Artık sol adına gösterilen kaypak,
tutarsız, kendi gücüne güvenmeyen, kb. kuyrukçu pratik
THKP-C'nin kuruluşuyla aşılmış ve Türkiye devriminin
yolu aydınlatılmıştır.

Artık 1970 Aralık'ında kurulan THKP-C silahlı savaşıyla emperyalizme ve faşizme Anadolu halklarının
tarihsel cevabı olmuştur. Çünkü,
1971 silahlı çıkışı savaşma kararlılığının, düşmana
teslim olmama geleneğinin, halkın davasını savunan uzlaşmazlığın bir daha silinmemecesine tarihe yazıldığı
bir süreçtir. Düzen içi devrimcilikten köklü kopuş
halkımızı derinden etkileyen pratikleriyle Anadolu ihtilalinin kıvılcımı olmuştur. Yüzlerce binlerce silahlar, savaşçıları yoktu. Hiçbir ülkeden destek almıyorlardı. Ama
devrim tarihimizde ilk defa silah ele alınıyor ve kendini
feda etmeye hazır bir kurtuluş hareketi başlatılıyordu.
Artık bu yoldan yürüyenler hiç eksik olmayacaktır.

MALTEPE DİRENİŞİ;
50 YILLIK REVİZYONİZME KARŞI VERİLMİŞ 51 SAATLİK CEVAP!
Ülkemizin yeni-sömürgeleştirilmesi programı dahilinde ulusal ve devrimci unsurları
ve örgütleri tasfiye edebilmek, emperyalizmin istediği politikaları uygulayabilmek için 1971 Mart'ında
Amerikancı bir darbe gerçekleştirilmiş ve her yerde devrimci
avına çıkılmıştır adeta. THKPC'nin birçok kadrosu tutsaktır.
Bu koşullarda dahi Mahir ve
yoldaşları silahlı savaşı sürdürmekten vazgeçmezler. Mete Has
ve Talip Aksoy'un rehin alınması
eylemi sonrası Ulaş Bardakçı tutsak düşerken ondan birkaç gün
sonra Hüseyin Cevahir ve Mahir
Çayan İstanbul Maltepe'de bir evde
kuşatılırlar.
Hiç tereddüt etmezler. Ellerinde silah
düşmanlarına teslim olmayıp çatışırlar. Tam
51 saat boyunca tüm teslim ol çağrılarına "yaşasın
Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi" diye haykırırlar. "Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye"...
Asla teslim olmayacaklardır... Asla silahlarını teslim
etmeyeceklerdir... Rehin almışlardır "Çocuk"u.. Asla
zarar vermeyeceklerdir... Ve artık silahları onları teslim
almaya gelenlere dönmüştür. Ve o silah artık asla bu hedeften şaşmayacaktır. O silah asla elden düşmeyecektir.
Bu Türkiye halklarının ilk tanıklıklarıdır devrimcilerin
teslim olmayıp çatışmalarına. Bu geleneğin başlangıcıdır.
Bu teslimiyetçilikten ölüm pahasına kopuştur.
Ve kopuş Cevahir'in şehit ve Mahir'in tutsak düşmesiyle
mümkün olur. Hüseyin Cevahir 1 Haziran 1971'de bedeninde 23 kurşunla ölümsüzleşmiştir. Mahir yaralıdır
ve tutsaktır artık. Cevahir'i şehittir. Cevahir artık silahlı
savaşın simgesi, devrimin nedenidir. Cevahir artık gö-
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mülmüştür yüreğine Mahir'in. Artık yüreği Mahir'in Cevahir diye de atacaktır. Cevahir diye yürüyecektir devrim
yolunda.

TUTSAKLIKTA DA TESLİMİYETÇİLİKTEN KOPUŞTUR THKP-C
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Cevahir'in şehitliği ve Mahir'in tutsaklığı ile birlikte
sadece iki MK üyesi dışarıda kalmıştır. Ancak Münir
Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpeli hareketi, silahlı savaşı
büyütmek, cuntayla savaşmak yerine kendilerini inkara,
hareketi tasfiye etmeye soyunmuşlardır.
Hapishaneler ve duruşma salonları ise devrimin sloganlarıyla, devrimci tavırla tanışmıştır. Artık boynu
bükük, af dileyen, düşmanın saldırılarına sessiz kalan,
kaderine boyun eğen solcular yoktur. Artık aklı, tüm
yüreği kavgada, tüm yüreği Türkiye halklarına verdiği
sözde olan özgür tutsaklardır THKP-C tutsakları.
Yatıp çıkılacak yerler değildir hapishaneler. Geçici duraklardır. Yüreğin
ve beynin özgürlüğü fiziken özgürlükle buluşsun diye çalışır Mahir'in
düşünceleri ve 1 Aralık 1971'de
"BÜYÜK FİRAR" gerçekleşir.
Maltepe firarı yeni bir adımdır. Silahlı devrim cephesinin
revizyonist, reformist gelenekten kopuşunun hapishaneler
cephesindeki yansımalarından
biridir. Özgürlük bir haktır ve
bu hakkı kullanmışlardır.
Ve savaş Haziran ayında kaldığı yerden devam edecektir. Tüm
tasfiyecileri tasfiye ederek, sağ sapma ve ihanetçileri tarihin çöplüğüne
yollayarak ANADOLU İHTİLALİ KESİNTİSİZ SÜRECEKTİR.
Sağ ihanetçilerle hesaplaşan Mahir, yoldaşlarının yurtdışına çıkma önerilerini de reddeder. Ülkede
mücadelenin koşulları da, zorunluluğu da mevcuttur ve
Parti-Cephe'nin stratejik çizgisi devam ettirilecek, silahlı
ekipler yeniden oluşturulacak ve bir ön hazırlık olarak
da kamulaştırma eylemleri yapılacaktır. İşçi ve öğrenciler
içinde örgütlenilecek, eylemler için gerekli donanım
sağlanacak ve devrimin en güçlü yerine, dağlara ilerlenecek, Karadeniz'de gerilla eylemlerine başlanacaktır.
Revizyonizmden kopuş, uzlaşmanın reddi, tasfiyeyle
cepheden savaş ve teslimiyet dayatmalarına savaşla
verilen karşılık... Sadece aylardır söz konusu olan...
Gencecik bir hareket tarihin bilgeliği, Marksizm-Leninizm'in tüm umudu ve cüretiyle Anadolu İhtilalinin
yolunu çizmişlerdir artık. HER KOŞULDA SAVAŞ!
Eğer karşı-devrimin saldırıları yoğunlaşmışsa bundan
ancak tek bir sonuç çıkacaktır bundan böyle... Savaşa

savaşla karşılık verilecektir.

KIZILDERE DEVRİMİN MANİFESTOSU,
EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN KORKUSUDUR!
Silahlı mücadele çok yenidir ülkemizde. Ama faşizmi
ve emperyalizmi öyle korkutmuştur ki, daha başlamadan
boğmak, yok etmek ve halkta yarattığı sempatiyi bir
korkuya dönüştürmek için önce sıkıyönetim, ardından
cunta örgütlemiş, devrimcileri katletmiş, hapislere atmıştır.
Ama bununla da sonuç alamamış, Deniz Gezmişler'e
idam kararı vererek silahlı devrime boyun eğdirmek,
gözdağı vermek istemiştir bir kez daha.
Oligarşinin bu politikasını gören Mahir Denizler'in
idamını devrimin prestiji sorunu olarak ele alır. Bu idamı
engellemek devrimin o anki en acil görevidir. Aynı yolu
savunmuyorlardır, aynı örgütsel görüşe sahip değillerdir ancak o an önemli olan devrimdir.
Bu uğurda gerekirse canını vermek Marksist-Leninist’in en doğal görevidir.
Kendisi aranır durumdadır, yoldaşları aranır durumdadır. Ama aranırken eylem yapmak, aranırken
de savaşmak düzen içi soldan ayrılan en önemli değeridir silahlı
devrim cephesinin.
Ünye Radar üssünden İngiliz
teknisyenlerini kaçırırlar ve Kızıldere'de bir kerpiç eve ulaşır
yolları. Kuşatılırlar.
Tarih 30 Mart 1972'dir.
Maltepe'de Cevahir, Arnavutköy'de Ulaş vardır yüreklerinde...
Ufuklarında Anadolu devrimi... Şimdi
Türkiye devriminin kader anıdır. Başladığı
gibi boğulacak mıdır devrim yoksa Mahirler
yok olma pahasına Türkiye devrimini geleceğe
taşıyacaklar mıdır?
"Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye Geldik" Türkiye devriminin kader kararıdır. Ölümsüzlük kararıdır!
Artık tasfiyecilikten, uzlaşmacılıktan öylesine kopulmuş, teslimiyet öyle bir tokat yemiştir ki, bundan sonra
her sokulmak istediğinde devrimin koynuna kendi
imhasını seyredecektir.
Kızıldere fiziki bir yenilgi ama ideolojik bir zaferdir.
Ve her ideolojik zafer gibi yeniden yeniden kendini ve
halkı örgütleyecektir.
Kızıldere devrim yoludur.
Kızıldere devrimci geleneklerin ve değerlerin adıdır.
Kızıldere sosyalizme inanç, bağımsız vatan tutkusu,
halk sevgisidir.
Kızıldere o günden bugüne devrimin her zorlu süre-
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cinde, her imha saldırısında yeniden yeniden doğduğu
yerdir... Ölümsüzlüktür.
Kızıldere BİR SON OLMADI, SAVAŞ SÜRÜYOR,
KURTULUŞA KADAR SÜRECEK!
(Sürecek)

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitleri Anması
Gerçekleştirildi
Tüm şehitlerin resminin olduğu “30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerimizi Anıyor Umudu Selamlıyoruz” Halk
Cephesi imzalı 2.5× 8.00 metre boyutunda bir pankart ile
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” Tayad’lı Aileler imzalı
pankart ve masalarda şehitlerimizin sözlerinin yazılı olduğu
pullar karşıladı. Anma için gelen insanlara düşman sabah
erkenden gözaltı yapmış, mahallede ve sürekli cemevinin
etrafında devriye atarak tacizlerine devam etti. Anma saati
geldiğinde her şey hazırdı artık. Şehit ve Tutsak ailelerimizi
karanfillerimizle karşıladık.
96 Ölüm Orucu Gazimiz Nadire Çelik anamızın Tüm
Devrim Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşuna davet
etmesi ile başladı anma programımız. Saygı duruşunun
ardından Halk Cephesi açıklaması okundu. Ardından şiir
okunması ile devam eden anma
Şehidimiz Birol Karasu’nun Şehidimiz Celalettin Ali Güler’e
yazdığı mektubu kardeşinin
okuması ile devam etti, yemek
sonrası anma programı sona
erdi.
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1 MAYIS’TA TAKSİM’E

Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018

Emekçiler, tam 128 yıldır dünyanın dört bir yanında, kızıl bayraklarıyla, emekçilerin haklı ve meşru talepleriyle 1 Mayıs'ta alanlara
çıkıyorlar.
Bu toprağın, Anadolu’nun işçileri,
ezilen halkları, 1921'den bu yana,
97 yıldır 1 Mayıs'ta alanlardalar.
1 Mayıs eylemleri, emekçilerin
günde 15-16 saat çalıştırıldığı
1886’da, 8 saatlik iş günü talebiyle
başladı. 8 saatlik iş gününün kazanılması bir zaferdi. Bu nedenle bir
“bayram” kutlaması oldu 1 Mayıs.
Fakat, bayramımızı kana buladılar. Bayramımızı yasaklarla kutlanamaz hale getirdiler. Dünyanın
dört bir yanında, meydanlara çıkan
emekçilere saldırdılar.
Bu nedenle, dünya proletaryası,
1 Mayıs'ı,
"BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ" ilan etti.
Bu içerik, bugün de geçerlidir.
Sizleri, 80 milyon halkımızı,
birleşmeye, mücadeleye, dayanışmaya çağırıyoruz.

İş cinayetlerine
Yıkımlara

İşçiler, Kamu Emekçileri,
Öğrenciler, Aydınlar, İşsizler,
Köylüler, Esnaflar, Tutsak Yakınları!

TÜM HALKIMIZ
Hepimizin alanlara çıkmak için
birçok nedeni var.
Alanlara çıkmak, “haklarımızı
istiyoruz” demektir.
Alanlara çıkmak, “biz varız”
demektir.
Sömürücü egemen sınıflar, halkı
yok sayarak, taleplerini hiçe sayarak
yönetmek isterler. Bunu tersine çevirmenin yolu MÜCADELE ETMEKTİR!
Halklar, mücadele ettikleri kadar
dikkate alınırlar.
1 Mayıs Alanları, mücadele alanlarıdır.
İşten çıkarmalara
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Tek Tip Elbise'ye
OHAL'e
Adaletsizliğe
AKP'nin Tutuklama Terörüne
Yoksulluğa
Zamlara
Özelleştirmelere
Anadolu'nun yağmalanmasına
Açlığa
Yozlaştırmaya

alanı, İstanbul Taksim Meydanı’dır.
Bu topraklardaki emekçilerin en
kitlesel 1 Mayıs kutlaması, 1 Mayıs
1977 tarihinde burada yapılmıştır.
Oligarşi, bu kitleselliğe tahammül edemeyip, alanı kana boğdu
ve 37 emekçi katledildi.
1989’da Taksim’e çıkmak için
direnirken, Mehmet Akif Dalcı’yı
şehit verdik.
Kısacası bu alanı; kanımızla,
direnişimizle, şehitler ve tutsaklıklarla kazandık.
Kazandığımızı emek düşmanlarına, AKP faşizmine teslim etmeyiz!

karşı
1 Mayıs'ta Alanlarda Birleşelim!

1 Mayıs Alanı, İstanbul
Taksim Meydanı'dır!
1 Mayıs kutlamalarının tarihsel

Emekçiler,
Emekten yana olan tüm güçler,
Emeğin hakkını savunanlar,
Haklar ve özgürlükleri savunanlar!

ANADOLUMUZU HALKA CENNET, EMPERYALİSTLERE VE

İŞÇİ SINIFININ VE TÜM HALKIN
1 MAYIS ALANI TAKSİM’DİR
1- 1980’den itibaren 1 Mayıs
yasaktı. Yasakları mücadelemizle
kırdık. 1 Mayıs'ı direnerek kazanmanın onuru, gururu bizimdir.
2- Alanlar yasaktı; 1 Mayıs salonlara mahkum edilmek istendi. İşbirlikçi sendikalar da faşizmin bu
politikasına ortak oldular. Bu politikalara boyun eğmedik; salonları aşıp
alanlara çıktık. Alanları direnerek,
şehitler, tutsaklar vererek kazanmanın
onuru, gururu bizimdir.
3- 1 Mayıs Taksim Alanı yasaktı.
Her 1 Mayıs’ta işgal ediliyordu Taksim. Sokak sokak çatışarak, şehitler,
tutsaklar vererek, 1 Mayıs Alanı’ndaki
işgali de kırmanın onuru bizimdir.
1 Mayıs'ı birlikte savunalım.
1 Mayıs'ta Taksim’de olmayı bir-

likte savunalım.
1 MAYIS'TA TAKSİM'E
1 Mayıs Alanı Taksim'dir!
İşçiler, Kamu Emekçileri, Öğrenciler, İşsizler, Esnaflar, Aydınlar, Yoksul Gecekondulular, TÜM HALKIMIZI,
Emekten Yana Tüm Sendikaları,
Siyasi Hareketleri, Partileri,
1 MAYIS'TA
1 MAYIS ALANI'NA, TAKSİM'E
ÇAĞIRIYORUZ!

AKP FAŞİZMİNİN TAKSİM
YASAĞI, YASAL VE MEŞRU
DEĞİLDİR!
İŞÇİ, KAMU EMEKÇİSİ, ÖĞRENCİ, YOKSUL GECEKONDULU, İŞSİZ, ESNAF, AYDIN, TUT-

SAK YAKINI BİRLİKTE ALANDAYIZ.
ŞEHİTLERİMİZLE ALANDAYIZ.
TUTSAKLARIMIZLA
ALANDAYIZ.
TAKSİM 1 MAYIS ALANINDA
OLACAĞIZ!
YÜKSEL'DEN TAKSİM'E
BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ
SOSYALİZM MÜCADELESİNDE
BİZ VARIZ
1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ!
AKP FAŞİZMİNE KARŞI
YÜKSEL'DEN TAKSİM'E
1 MAYIS ALANINDA
BİRLEŞELİM...

TAKSİM DİRENİŞ, MALTEPE TESLİMİYETTİR!
DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve aralarında EMEP,
Halkevleri, SYKP, EHP, HDP temsilcilerinin de bulunduğu çeşitli siyasi hareketler ve demokratik kitle
örgütleri, 10 Nisan'da yaptıkları açıklamada, 1 Mayıs'ı,
İstanbul Maltepe'de, yani AKP faşizminin izin verdiği
alanda kutlayacaklarını açıkladılar.
Açıklamada;
"eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi"
için 1 Mayıs'a katılım çağrısı yapıldı.

laiklik ve demokrasi" mücadelesi veremezler. DİZLER
ÜSTÜNDE ÇÖKEREK hiçbir hakkın mücadelesi
verilmez.
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Tüm gücümüzü yığalım Taksim'e.
Faşizm sokmak istemeyecektir.
Alanda olmak, cüret ve iradedir.
Cepheliler bu cüret ve iradeyle 1 Mayıs Alanı'nda,
Taksim'de olacaklar.

Bir alanı kazanma iddiası olmayanlar, faşizmi
yıkma iddiasını taşıyamazlar. Halkın iktidarını kurma
istememe meselesi değildir; 1 Mayıs'tan vazgeçmektir.
iddiasını akıllarının kenarından bile geçiremezler.
Taksim'den vazgeçmek, düzenin git dediği
1 Mayıs Alanı’nı er ya da geç kazanacağız, faşizmi
yere giden, gitme dediği yere gitmeyen uslandırılmış,
ehlileştirilmiş gerici sendikacılıkla birlikte olmaktır. yıkacağız. Er ya da geç!
Dünya halkları bu sözü çok söylediler iki yüzyıl
Taksim'den vazgeçmek, Taksim'de katledilen
boyunca. Ve iki yüzyıl boyunca bu sözün birçok kez
37 şehidimizden vazgeçmektir.
Taksim'den vazgeçmek, adalet istemekten vaz- gerçekleştiğine tanık oldular.

Taksim'den vazgeçmek, sadece bir alanı isteyip

Ülkemizde de bu zaferleri kazanacağız. Ama bu
Taksim'den vazgeçmek, bizi katletmeye devam zaferde, yukarıda adı geçenlerin hiçbir payı olmayacak;
edin demektir. Çünkü oligarşi, böylece katliam yapmakta onların adı zaferlerle değil, teslimiyetle birlikte anılacak.
TAKSİM HALKINDIR!
ve katletmekten sonuç almış olmaktadır.
MALTEPE TESLİMİYETTİR.
AKP FAŞİZMİNİN YASALARINI VE YASAKTeslim olanlar, "eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, LARINI ÇİĞNEYİP GEÇECEĞİZ
geçmektir.

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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AKP'nin Gözdağına Cevabımız
Milisleri Yaygınlaştırmak Olmalı
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018

AKP iktidarı, kuşku yok ki halktan
ve devrimcilerden korkuyor. Buna
karşı gerici, faşist örgütlenmeler yaratmaya çalışıyor.
Başta Sedat Peker olmak üzere,
mafyacılarla işbirliği halinde çeteler
örgütlüyor. HÖH (Halk Özel Harekat)
gibi sivil faşist örgütlenmelerin önünü
açıyor. Komando kampları kuruyor.
AKP, evvelki hafta, mermi bulundurma yasasında yaptığı bir değişiklikle, 200 mermi bulundurma
hakkını 1000 mermiye yükseltti. Geçtiğimiz hafta, muhtarlara kalaşnikofla
atış talimi yaptırdı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayar adlı bir ihbarcı,
üniversite hocalarına kurşun yağdırdı,
4 öğretim görevlisini öldürdü.
Bunlar tek başına, bölgesel, yerel
olaylar değil. AKP tüm halka gözdağı
veriyor. Kim sesini çıkartırsa namlunun ucundadır diyor.
Muhtarlara Bursa Özel Harekat
Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kalaşnikoflu
eğitim, kuşku yok ki, mevcut sistem
açısından "normal" bir uygulama değildir; fakat AKP'nin faşist örgütlenme
amacıyla birlikte düşünüldüğünde,
amaç bellidir.
AKP'nin muhtarlara yönelik bu
politikası yeni değil, Tayyip Erdoğan

Şahanlara Film Önerisi

Cezayir Savaşı;
Bu filmi izlemeliyiz.
Çünkü; Ezilmiş, horlanmış, cahil bırakılmış bir
insanın bir halk
kahramanına dö-
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muhtarları
sürekli toplayıp muhbirleştirmeye,
halkı denetlemek için
kurumlaştırmaya çalışıyor. Muhtar silahı kime
karşı kullanacak?
AKP, iktidarına karşı çıkan tüm
muhalif kesimleri namlunun ucuyla
tehdit ediyor aslında.
Bugüne kadar çetelerinin eliyle,
belediyelerde istihdam ettiği gerici
militanları, zabıtaları aracılığıyla,
polis aracılığıyla gerçekleştirdiği tehdit ve gözdağını, şimdi de muhtarlar
üzerinden yapıyor.
Tek bir muhalif sesin çıkmasını
istemiyor ve silahla korkutarak tüm
halkımızı sindirmeye çalışıyorlar.
Bu mesaj tüm halkımıza veriliyor;
"AKP için, kurşun atanın arkasındayız" diyor AKP iktidarı.
Üniversitede 4 öğretim üyesini
öldüren Volkan Bayar'ı AKP koruyup
kolladı. Artı TV’ye konuşan Prof.
Dr. Ayşe Aypay, Bayar’ın Osmangazi
Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen
tarafından korunduğunu söyledi. Aypay, “Bayar’la ilgili verilen dilekçeler
kayda geçmesin diye, e-devlet sistemine işlemediler” dedi. (6 Nisan

2018 - artigercek.com)
Herkesi FETÖ’cü diye ihbar eden
bir katil Volkan Bayar. İhbarları yüzünden birçok kişi okuldan atılmış.
Dilekçeler yazılmış, şikayetler edilmiş, ama tek bir tanesi işleme konmamış. Volkan Bayar ve onun gibiler
AKP faşizmine güveniyorlar. İhbarla,
iftirayla, olmadı kurşun yağdırarak
halkımızın her kesimini hizaya çekmek istiyorlar.
Kısacası, AKP her kesimi kendisi
için silahlandırıyor. Halka korku salmak istiyor. AKP çetelerine silaha
sarılın, arkanızda biz varız diyorlar.
Bu saldırıları püskürtmenin tek
yolu örgütlenmek, halkın silahlı örgütlenmeleri olan milisleri yaygınlaştırmaktır.
Halkımıza karşı örgütlendirilen
çeteler yaygınlaştırılırken, bilmeliyiz
ki, faşizm sözden anlamaz. Faşizmin
anladığı tek dil vardır, halkımızın
meşru şiddeti. Mahallelerimizde, üniversitelerde, her yerde faşizme karşı,
halk milislerini örgütleyelim, yaygınlaştıralım.

nüşmesini göreceğiz.
Düşman ne kadar güçlü
olursa olsun halkın yaratıcılığı
karşısında çaresiz kaldığını
göreceğiz.
Fransız emperyalizmi "Cezayir
Kurtuluş Örgütünü bitirdik" dedikten
birkaç sene sonra ayaklanmalar tüm
ülkeyi sarmış ve kurtuluş elde edilmiştir.

Ustalardan
Öğrenelim
Lenin diyor ki; "Savaşı kazandıran, büyük
imkanlar, askeri güçler, çok
sayıda kadrolar değil; merkeziyetçilik, disiplin, tek bir
kişi gibi hareket edebilme
özelliğimizdir."

ANADOLUMUZU HALKA CENNET, EMPERYALİSTLERE VE

Halkın
Hukuk
Bürosu

AKP FAŞİZMİ FİZİKİ SALDIRILARLA, İŞKENCE VE TUTSAKLIKLA
TESLİM ALAMADIĞI, BOYUN EĞDİREMEDİĞİ HALKIN AVUKATLARINI
PSİKOLOJİK İŞKENCEYLE-ŞANTAJLA TESLİM ALMAYA ÇALIŞIYOR
YİNE BAŞARAMAYACAKLAR! ÇÜNKÜ HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

Halkın avukatları 12 Eylül 2017
sabahı, 12 Eylül cunta yıllarını hatırlatan bir operasyonla, evleri ve büroları
basılarak gözaltına alınmıştı. Av. Şükriye Erden ve Av. Naciye Demir de
12 Eylül operasyonuyla evleri basılarak
gözaltına alınmıştı.
Hem Av. Naciye Demir hem de
Av. Şükriye Erden 2013 yılında ÇHD
ve Halkın Hukuk bürosuna yönelik
yapılan operasyonda da gözaltına alınmış ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kalmışlardı. Bir parçası oldukları devrimci
avukatlık tarzını yok etmek isteyen
faşizm, onları tutuklayarak sindirebileceğini, saldırılarıyla geriletebileceğini
sandı. Ama yanıldılar.
Tahliye olduktan sonra da halkın
avukatlığını yapmaya; yoksulların, işçilerin, öğrencilerin, devrimcilerin davalarına bakmaya devam ettiler. İşkence ve katliam dosyalarını takip
ederek faşizmi teşhir ettiler. Yani tutuklanmadan önce ne yapıyorlarsa
aynısını hatta daha fazlasını yapmaya devam ettiler.
Bu nedenle 12 Eylül 2017 günü
tekrar evleri talan edilip işkence ile
gözaltına alınıp tutuklandılar.
Halkın avukatları tutsak alındılar;
ancak dışarıda nasıl direniyorlarsa hapishanede de öyle direnmeye devam
ettiler. Dışarıda nasıl hak ve özgürlükleri savundularsa hapishanede de
savunmaya devam ettiler. “Tutukluluk avukatlık yapmaya engel değildir, müvekkillerimizin davalarını
takip etmek istiyoruz bu nedenle
duruşmalara götürülmek istiyoruz”
dediler.
İçeride aynı yerde tutuldukları müvekkilleri için avukatlık yapmaya devam
ettiler. Hapishane koşullarına teslim
olmadılar, orada da direndiler. Halkın
avukatları tutuklandı ve ülkenin değişik
hapishanelerine dağıtıldılar. Onların
yan yana bulunmalarından dahi korktular. 2’si stajyer olmak üzere 19 avukat,
10 ayrı hapishaneye dağıtıldı.
SALDIRILAR, KEYFİ UYGU-

LAMALAR YETMEDİ… PSİKOLOJİK İŞKENCE BAŞLADI
Halkın avukatları ile ilgili iddianame yaklaşık yedi ay sonra hazırlandı.
Savcının dava dosyasını mahkemeye
gönderdiği gün, Sabah gazetesi dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen, avukatlar bile daha dosyayı
görmemişken, haberler yapmaya
başladı. Komplo bir yargılamayı
polisin istediği şekilde çarşaf çarşaf
yayınladı.
Ertesi gün ise, Av. Şükriye Erden’in
kızı Merve Önem ve Av. Naciye Demir’in kızı Güleycan Demir evlerine
yapılan baskınla gözaltına alındılar.
Merve Önem, 2014 yılında 1 Mayıs
eylemine katıldığı, Annesinin tutuklu
olduğu dönemde avukatı ile telefon
görüşmesi yaptığı ve Haziran Ayaklanmasına katıldığı gerekçesi ile Güleycan Demir ise Haziran Ayaklanmasına katıldığı gerekçesi ile gözaltına
alındı. Güleycan Demir serbest bırakılırken Merve Önem tutuklandı.
Av. Şükriye Erden’in evi 12 Eylül
günü basıldığında kızları da evdeydi.
Kızı hakkında herhangi bir şey olmadığı
söylendi. Aradan 6 ay geçtikten sonra
ne değişti de 4-5 yıl önceki olaylar nedeniyle “şafak baskını” ile gözaltına
alınmasına ihtiyaç duyuldu?
Madem kızı hakkında süren bir
soruşturma vardı, neden o zaman gözaltına alınmadı? Soruşturma tutuklanmasını gerektirecek kadar önemli
ise 4-5 yıldır neden dosyaları bekletiyorlar? 4-5 yıl beklettikten sonra ifadeye çağırmak varken neden özel harekat polisleri ile ev baskınları yapılıyor? Bunların hukuki bir gereklilikle
izah edilemeyeceği açıktır.
Yapılan bu baskının, gözaltı ve tutuklamanın nedeni de açıktır. Bu,
halkın avukatlarına yönelik yeni bir
politikadır. Güleycan Demir ve Merve
Önem hakkında yürüyen bir soruşturma mevcut değilken böyle bir dosya
yaratılarak anneleri Şükriye Erden ve
Naciye Demir üzerinde psikolojik

baskı yaratılmak istenmektedir.
Bu psikolojik baskının bir ayağı
da Merve ve Güleycan’ın anneleri
ile olan bağlarını kesmektir. Çünkü
Merve ve Güleycan düzenli olarak
hapishane ziyareti yapıyor, annelerini yalnız bırakmıyorlardı. Avukatları saldırılar ile ezemediler, geri
adım attıramadılar. Bu nedenle psikolojik olarak yıpratmaya çalışıyorlar.
Avukatların kızları ile aralarındaki bağı, annelik duygularını kullanarak, en zayıf olduklarını düşündükleri noktalardan vurmak istiyorlar. Avukatları teslim alamayınca bu defa en değer verdiklerine
saldırıyorlar.
Eskiden işkencede teslim alamadıkları kişilerin ailelerini getirip tehdit
eder, gözaltında bulunan kişinin eşine,
kızına tecavüz ederlerdi. Şimdi yeni
yöntemleri çocuklarını gözaltına alıp
işkence ile tutuklamayı bir işkence
aracı haline getirmek istiyorlar.
Psikolojik işkence ile insanların
duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmeyi hedeflerler. Amaç, tutuklamalar ve saldırılarla sindiremedikleri,
boyun eğdiremedikleri halkın avukatlarında korku duygusunu uyandırarak itaat etmelerini sağlamak, morallerini bozarak direnme gücünü kırmaktır.
Devrimciler, ailelerini çok severler,
tıpkı bu halkı sevdikleri gibi. Devrimci
avukatlar çocuklarını çok seviyorlar,
tıpkı yoksul halk çocuklarını sevdikleri
gibi. Bu nedenle AKP faşizminin bu
politikası şimdiden boşa çıkmıştır!
İster psikolojik işkence, ister fiziki
saldırı, ister tutuklama olsun değerleri
güçlü, haklılığına inanan, halka karşı
sevgi ve bağlılık duygusu yüksek insanları etkileyip geri adım atmalarını
sağlamaları mümkün değildir! Halkın
avukatları faşizmi iyi tanıyorlar, faşizmin her türlü yöntemle halka karşı
savaş açtığını ve yapamayacakları şey
olmadığını biliyorlar!

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Şu anda Grup Yorum üyelerinin 11'i tutsak ve
diğerleri de aranıyor ama türküler tutsaklık,
hapislik tanımaz. Yankılanır ve kulaktan kulağa
ulaşır bütün halkımıza. Bugün de öyle oluyor,
Grup Yorum halen üretiyor ve hem türküleriyle
hem de mücadeleleriyle cevap veriyor.
AKP FAŞİZMİNİN GÜCÜ
GRUP YORUM'A YETMEZ!

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
Güçlünün güçsüzü ezdiği, büyüğün küçüğü yuttuğu, zenginin
yoksulu horladığı, zulmün, sömürünün eksik olmadığı, emekçi
halkların her türlü hak ve özgürlüklerinin elinden alındığı, her türlü adaletsizliğin
"mülkün temeli" sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyin adaletsizlikler üzerine
kurulduğu bu düzende; adaleti, hak ve hukuku, geleceği biz temsil ediyoruz.

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket Yılmaz
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AKP’NİN HIŞMINA UĞRAYAN,
EKMEĞİNDEN, ONURUNDAN EDİLEN TÜM SANATÇILARA ve
FÜSUN DEMİREL’E ÇAĞRIMIZDIR:

AĞLAMA, DİREN!
Füsun Demirel. Yıllarını oyunculuğa vermiş, birçok
filmden yüzüne aşina olduğumuz bir sinema emekçisi.
1984'ten bu yana 60 sinema filmi, 20 dizi ve 12 ödül...
Bu düzende, ilerici, demokrat, aydın olarak kalmak,
bedeller ödemeyi gerektiriyor. Bunu göze alamayanlar,
düzenin yönlendirmeleri, kuşatması altında ilerici,
demokrat olmakla bağdaşmayacak zeminlere sürükleniyorlar.
Düzenin pespaye dizilerinde oynamaktan, kapitalizmin
halkı aldatmaktan başka işlevi olmayan reklamlarının
figüranı olmaya kadar uzanıyor bu sürüklenme.
Bu nedenle dizilerde yer almak, kim ne derse desin,
hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün, kişiyi son tahlilde
burjuvaziye hizmet eden bir noktaya düşürüyor. Bu
yanıyla Füsun Demirel de bunlara karşı çıkamayan
yanıyla, burjuvazi açısından sorun yaratmayan ve hatta
yıllarca belli faydalar da sağladığı bir isimdir.
Ancak günün birinde verdiği bir röportajda söylediği
"Hayalimdeki rol bir gerilla annesini canlandırmaktı"
cümlesi, her şeyi bir anda değiştirdi. Tek bir röportajdaki
tek bir cümle deyim yerindeyse hayatını alt üst etti.
Faşizm tüm ağlarını etrafına gerdi.
Gerici, milliyetçi, faşist unsurlarca hedef tahtasına
konuldu. Basında, internette, sosyal medyada linç edildi.
Hakkında köşe yazıları yazıldı, haberler yapıldı. Burjuvazi
de onu bir kalemde sildi. O güne kadar yaptıkları,
emekleri, tarihi önemsizdi burjuvazi açısından. O an ne
yaptığı önemliydi. Ve işine yaramayacağı noktada bir
kağıt mendil gibi buruşturup attı. İşte bu acı gerçeği
yaşadı, yaşayarak öğrendi Füsun Demirel.
Bu olayın ardından, yaklaşık 3 senedir hiçbir yerden
oyunculuk teklifi alamadığını, çalışamadığını söyleyip
yakınan Füsun Demirel, geçtiğimiz günlerde bu durumla
ilgili sosyal medya hesabında şunları paylaştı:
"...3. yılım ve sadece işimi istiyorum. Çalışmak...
Herkes gibi... Hiç mi yürekli bir yapımcı, yönetmen kalmadı? Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan başka
ne örnekledim ki bu hayatta? Artık dayanamıyorum.
Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim.
Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim..."
Hemen arkasından da Cumhuriyet Gazetesine şu
açıklamalarda bulundu:
"Röportajda sözünü ettiğim konular 1974 -75'lerdeki
ergenlik dönemime aitti. O dönem Deniz Gezmiş, Mahir
Çayanlar'dan falan bütün gençlik heyecan duyuyorduk.
Dağlardan kastım budur. PKK sorunu zaten yoktu o yıllarda. 'Gerilla karakterini oynamak istedim' 20'li yaşla-

rımdaki düşüncelerimden kaynaklanıyordu yani PKK
ile alakası yok. Uzun süre yaşadığım İtalya'da, İspanya
İç Savaşı'nda Hitler ve Mussolini'ye karşı mücadele
etmiş milis kızların kahramanı olduğu birçok film, kitap
görmüş-okumuştum. Beni etkilemişti. 1989'da Kurtuluş
adlı televizyon dizisinde Mustafa Kemal'e destek vermiş
ve dağlarda Yunan askerlerini püskürtmek için savaşmış
kadın çetelerinden reis Kara Fatma'yı oynamıştım. Kastettiğim gerilla bunlardı. Bunu düşünerek söylemiştim.
Bir oyuncunun rolle ilgili söylediği sözlerdi bunlar."
Bu açıklamalarla yetinmeyen Füsun Demirel, katıldığı
bir TV programında işi daha da ileriye taşıdı. Programda
iş bulamamaktan yakındı. Para kazanmak için pazarcılık
yaptığını söyledi ve "ben pazarcılık yapmaya mecbur
muyum" diye AĞLAYARAK sitem etti.
Karşımızdaki, faşizmin tehditleri ve kapitalist kuşatma
karşısında direnemeyen bir aydının zavallılaşmış tablosudur.
Direnmeyen sürünür.
Cüretle düzenin karşısına çıkamayan boyun eğer.
Füsun Demirel'in tavrı, ne bir ilericiye, ne bir aydına
yakışır tavır değildir.
Bir açıklama yapmışsın ve bu açıklama ile nasıl adaletsiz bir muameleye maruz bırakıldığını görmüşsün.
Adeta seni bu lafı söylediğine, söyleyeceğine pişman
etmek isteyen, ağzı salyalı bir güruh var karşında.
Onlardan aman dilemek, seni affetmeleri için söylediklerini
reddetmek, 'ben aslında onu kastetmemiştim' demek tam
da sana bu zulmü uygulayanların istediği tablodur.
Ben gerilladan Mahirler, Denizler dönemini kastediyordum, geçmişi kastediyordum demek; hatta bu ülkeyi
bile değil bambaşka ülkelerin çok eski mücadelelerini
kastediyordum demek ve iyice abartıp 'ben aslında Ku-
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vay-ı Milliyecileri kastediyordum,
onlar hepimizin kahramanları değil
mi' gibi bir yaklaşıma düşmek; seni
karşındakilere yaranmaya çalışan ve
bu nedenle de küçük düşen birine
çeviriyor.
Neyi kastettiğini, kime neden anlatmaya çalışıyorsun ki? Neyi kastettinse ettin. Sana zulmedenlere 'beni
yanlış anladınız' demek ne demek?
Söylediklerinden neden pişmanlık
duyuyorsun? Neden onlara tavizler
vererek anlaşmaya çalışıyorsun? Neden kendini onlara ispat etmeye çalışıyorsun?
TV'deki tablo daha da kötü. Ağlamak, karşısındakilerden acıma beklemek, kendini aciz durumda göstermenin aydın olmakla, ilerici demokrat bir sanatçı olmakla hiçbir
ilgisi yoktur.
Böyle bir acizlik görüntüsü bütün
haklılığı da alıp götürür.
Pazarcılık yapmak utanılacak bir
şey mi? Bu seni neden bu kadar üzüyor? Onurunla, emeğinle geçimini
sağlamak mı ayıp, yoksa her türlü
değerini ayaklar altına alıp, kişiliğini,
kimliğini gizleyip, egemenlerin gerici
politikalarına hizmet etmek mi?
Kendine 'aydın', 'solcu' diyen birçok kişi gericiliği, milliyetçiliği öven,
özendiren, polisi aklayan paklayan
halk düşmanı filmlerde, dizilerde oynuyor. Bunu da 'ekmek parası' diye
yutturmaya çalışıyor. Oralarda oynamanın hiçbir haklı ve meşru gerekçesi olamaz. Oynayan, burjuvazinin halka açtığı savaşta onun suç
ortağı olur. Asıl utanması gereken
onlardır, sen değil.
Pazarda tezgah açmanı yarın savunabilirsin ama bu zavallılaşmayı,
yalvarmayı, onursuzlaşmayı savunamazsın.
TV'lerden, dizilerden kovulmamak
adına ülkede yaşanan onca katliama,
zorbalığa, faşizme, açlığa, yoksulluğa
ses çıkarmamak, gözünü kulağını
kapatıp onursuz bir yaşamı seçmektir
utanılması gereken.
DOĞRUYU SÖYLEMEDİN,
YANLIŞ BİLGİ VERDİN.
Füsun Demirel'in açıklamasında

bir cümle dikkat çekiyor:
3. yılım ve sadece işimi istiyorum.
Çalışmak... Herkes gibi... Hiç mi yürekli bir yapımcı, yönetmen kalmadı?

getirmez. Haklı olduğuna inanıyorsan,
direnmek zorundasın.

Bu doğru değildir.
Evet, düzen seni boykot etti. Fakat
devrimciler seni çağırdı. Grup Yorum
seni çağırdı. Geçen sene çekmeye
hazırlandığımız uzun metrajlı filmimiz için filmin yönetmeni ve yapımcısı yanına geldi, yüzyüze görüştü,
hem de senin mahallende. Filmde
mutlaka görmek istediğimiz anlatıldı
sana. Seni bu vahşilere yem etmeyeceğimiz, her şeyimizle her zaman
yanında olacağımız söylendi. Sana
gelmemizin asıl nedeninin, sana uygulanan bu ambargo olduğu söylendi.
Hatta filmde oyuncularla maddi ilişkiler kurmadığımız ama senin durumunun özel olduğu, maddi-manevi
her türlü ihtiyacını karşılayacağımız
söylendi. Sen de çok teşekkür ettin
ve senaryoyu aldın, okuduktan sonra
da filmde oynamayı kabul ettiğini
bildirdin.
Ancak filmin çekimlerine 2 hafta
kala arayarak başka programlarınla
çakışmalar yaşandığını, başka teklifler
olduğunu söyledin. Sorunu çözmek
için her şeyi yaptık. Tarihler değiştirildi, sana göre düzenleriz her şeyi
denildi. Ona rağmen bizi yarı yolda
bıraktın. Olsun hiç sorun değil. Biz
bir şekilde sorunu çözdük.
Asıl sorun, bunu nasıl yok sayarsın?
3 yıldır hiçbir yönetmen ve yapımcıdan teklif almadığını, işini yapmak istediğini söylüyorsun. Bizim
yaptığımız teklifi neden yok sayıyorsun?
Bana bir tek devrimciler filmde
yer almayı önerdi demekten korkuyor
musun?
Nedeni her ne olursa olsun, insanlara doğru bilgi vermemiş oluyorsun. Bu açıklamanı da düzeltmen
gerektiğini düşünüyoruz.
Çağrımızı yineliyoruz: Yalvarma,
diren!
Böyle adaletsizliklere karşı direnmekten başka hiçbir çözüm sonuç

Direnmeye karar veren her sanatçının yanında biz varız.

Kimse böyle ağlayarak, diz çökerek haklarını kazanamadı tarihte.
Sadece kendini küçük düşürdü.

Bize sadece TV ekranlarını değil,
sahneleri, stadyumları, alanları da
kapattılar. Tutukladılar. Başımıza
ödül koydular. Biz ne ağladık, ne
aman diledik, ne de sözümüzü geri
aldık. İçeride, dışarıda teslim olmuyor,
direniyoruz. Füsun Demirel de direnmeli.
Onuruyla sanat yapmaya devam
etmek istiyorsa, direnmeli. Bedeli
ne olursa olsun...
Direnmek; ısrarla üretmeye devam
etmektir. Direnmek başı dimdik gezmektir. Utanç duymamaktır. Pişmanlık duymamaktır. "iş verin" diye yalvarmamaktır.
İnsanlık düşmanı, halk düşmanı
güruhla, faşistlerle aynı safta yer almamanın onurunu taşımaktır.
Direnmek, kelimenin gerçek anlamıyla insan olabilmektir. İnsan kalabilmektir. İşte bu nedenle direnmek
tek çözüm yoludur...
Direnmemenin, yalvarmanın, düzen karşısında böylesine boyun eğmenin ödülünü, belki yarın, düzenin
bir dizi teklifiyle alabilirsin; bir "işin"
olur ama onurun olmaz.
Başın dik gezemezsin.
Safın ilerici, devrimci, anti-faşist
sanatçıların yanı olmaz. Belki Yavuz
Bingöller yanlarında yer açarlar sana.
Ama o yer kimseye şeref verecek
bir yer değildir.
Bazen tercih yapmak gerekir:
YA BAŞINIZ DİK FAKAT İŞSİZ
GEZERSİNİZ:
YA BİR İŞİNİZ OLUR, FAKAT
KARŞILIĞINDA BOYUN EĞİP,
ALÇALIRSINIZ.
Tercih sizindir Füsun Demirel.

ANADOLUMUZU HALKA CENNET, EMPERYALİSTLERE VE

BAĞIMLILIKTAN
KURTULUŞUN ADIMLARI

Meclisler

Uyuşturucuyla ve uyuşturucu
bağımlılığıyla mücadele, Halk
Meclisleri'nin öncelikli mücadele
alanlarından biridir. Bu nedenle,
uyuşturucu bağımlılığının nedenlerini,
sonuçlarını, uyuşturucu ile mücadelenin yöntemlerini ele almaya devam
ediyoruz.
Bu hafta, ele alacağımız konu,
uyuşturucu bağımlılarına nasıl yaklaşmamız gerektiğidir.
Uyuşturucuya karşı savaş açtık.
Çünkü, gençlerimizi düşünemez
ve üretemez hale getiriyor. Öldürüyor.
Yozlaşmayı yaygınlaştırıyor. Bataklık
büyüyor ve her geçen gün daha fazla
insanı içine çekiyor. Biz mücadele
etmezsek, başka mücadele edecek
kimse yoktur.
Bataklık büyüdükçe devletin işine
geliyor. Yozlaşma halkı apolitikleştiriyor, bu da sömürücü devletin işine
geliyor.
Rakamlara bakalım: Birleşmiş
Milletler’in (BM) verilerine göre,
- Türkiye’de uyuşturucu kullanımı
2011’den bu yana tam 17 kat arttı.
- Uyuşturucu kullanım yaşı 13’e
kadar düştü.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi
(UNODC) raporuna göre,
- Uyuşturucu kullanıcısı sayısı,

son 3 yılda yüzde 20 artarak 1.5
milyona dayandı. (Cumhuriyet.
com.tr, 18 Şubat 2018)
Bu rakamlar sadece resmi kurumların kayıtlarına geçenleri kapsayan
rakamlardır. Gerçek kullanıcı sayısı
bunların üstündedir.
Bu kadar hızla yaygınlaşan uyuşturucu bağımlılığı karşısında daha
çok şey yapmak gerekiyor. Sorun
vahimdir. Her boyutunu tartışmalı,
uyuşturucuya karşı mücadelede yöntemler geliştirmeli, değişik biçimlerde
kurumlaşmalar yaratmalıyız.

Uyuşturucudan Kurtuluş,
Sahiplenmeyle Başlar
Eğer ki gençlerimizi, uyuşturucu
bağımlılığından kurtarmak gibi bir
amacımız varsa, kurtuluş mücadelesi,
sahiplenmeyle başlar.
Onları her durumda sahiplendiğimizi görmeli, hissetmelidirler.
Sahiplenme, onları kurtarma konusunda bir irade beyanıdır. Sahiplenmek,
değiştirme isteğidir.
Uyuşturucu kullanıp kendi geleceklerini yok eden gençler, bizim gençlerimiz. Tiner, bali çekip cadde ortalarında çaresizce yatıp uzanan gençler,
bali çeken, kir pas içinde görünen
çocuklar bizim çocuklarımız.
Sokaklarda fuhuşa sürüklenenler

bizim genç kızlarımız. Beynini kumar
makinesine teslim edenler, bizim insanlarımız. Bizim çocuklarımız, bizim
gençlerimiz faşizmin politikaları sonucunda bu haldeler. Yaptıklarını meşrulaştırmadan sahipleneceğiz.

Uyuşturucudan Kurtuluş,
Emekle Devam Eder
Uyuşturucudan kurtulma mücadelesi, yoğun bir emek gerektirir.
Bu emek örgütlü bir emek olmalıdır.
Zaten başka türlüsü mümkün değildir.
Bu nedenledir ki, uyuşturucuya karşı
mücadele, bireysel olarak, veya ailelerin
kendi başına sonuca ulaştırabilecekleri
bir mücadele değildir.
Devletin yozlaştırma politikası
ile neyi hedeflediğini, yarattığı sonuçları anlatacağız.
Uyuşturucuyu, fuhuşu, kumarı
bırakmaları gerektiği konusunda
İKNA EDECEĞİZ.
Burada en önemlisi, bağımlı insanlarımızla bizi anlayacak, dinleyecek
bir bağı kurabilmektir. O bağ yoksa,
anlattığınız doğruların bir kıymeti
de yoktur.
İkna etmek, yapabileceğine, bırakabileceğine ilişkin güven vermektir.
Güveni onları kolektivizmin, komünizmin, örgütlülüğümüzün, büyük
ailemizin güçlü kollarıyla sararak

 Onlar gençlerimizi zehirleyip çöpe atıyor, biz çöpteki
çiçekleri yeşertiyor, hayata katıyoruz.

 Halk Meclisleri! AKP’NİN GENÇLERİMİZİ
ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYELİM!

 Meclis Üyeleri, hepimiz sorumluyuz:
HEP BİRLİKTE GENÇLERİMİZİ UYUŞTURUCU
BATAKLIĞINDAN ÇEKİP ALALIM!

DÜZEN ÇÜRÜTÜR
DEVRİM YAŞATIR
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Atasözü:
"YANLIŞI GÖREN
VE ÖNLEMEK
İÇİN ELİNİ
UZATMAYAN
YANLIŞI YAPAN
KADAR
SUÇLUDUR"
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verebiliriz.

Düzenin Bataklığındaki
Çiçekler, Devrimin Olmalı
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Uyuşturucu, fuhuş, kumar bağımlısı gençlerimiz, yaşadıkları ekonomik, sosyal, kültürel sorunların sonucunda bu bataklığa düşüyorlar. Ancak
bu sorunlar, yine de uyuşturucuyu,
kumarı, fuhuşu meşru kılmaz.
Bağımlılık bataklığına yuvarlanan
gençlerimize bunu anlatacağız. Bunu
doğal görmeye başlamalarının kapitalizmin ve faşizmin başarısı olduğunu
göstereceğiz.
Uyuşturucu bataklığından çıkardığımız her insan, emperyalizmin
yozlaştırma politikalarına karşı
kazanılmış bir zaferdir. Bu nedenle
sonuç almak için emek vereceğiz.
Emek vermeden, bir sonuç elde
edilemez. O emeği nasıl vereceğiz?
Bir sorun da budur. Bu mücadele,
bağımlılıktan kurtuluş kavgası, biriki kişinin emeği ile kazanılamaz.
Bu emeği de ancak, halkımızı, uyuşturucuya karşı mücadeleye seferber
ederek verebiliriz.

Halk Meclisleri; Onların
İlacı, Doktoru, Yoldaşıdır
Sahiplenme güçlendirmenin ilk
ayağıdır. Emek, ikinci ayaktır.
Örgütlülüğümüzle sarmak, üçüncüsüdür.
Onlara kurtuluşun yolunu göstereceğiz. Bataklıktan çıkışın yolu,
düzenin yozlaştırmasını reddeden bir
iradeyi kazandırmaktır. Bu irade,
politikleşmeden doğar. Bu irade,
örgütlülükten doğar.
Bağımlı demek, iradesini kaybetmiş demektir. Halk Meclisleri olarak

Uyuşturucu
kullanan gençler, bizim
gençlerimizdir.
Onların ilacı, doktoru,
çözümü, örgütlü halktır.
biz onların iradesi olacağız. Onlara
anne, baba, dost, arkadaş, yoldaş,
doktor, ilaç olacağız.

Bağımlılıktan Kurtuluş
Mücadelesine Girenler
Bir Savaşçıdır
Bu bir savaştır. Bu nedenle, bağımlılıktan kurtulmak isteyen bir gence
de bir savaşçı gözüyle bakmalıyız.
Tiksinmek veya acıma duygusuyla
yaklaşmak, bu mücadelenin baştan
kaybedilmesidir.
Bir insana çaresiz olduğu için,
bulunduğu durumdan çıkamadığı için
acınır. Acıyanlar sadece üzülmekle
yetinir. Biz değişime inanıyoruz ve
bu değişime inandıracağız. Her insanın içinde güçlü ve zayıf noktalar
vardır. Bağımlı gençlerimize güçlü
olduğu yönleri göstereceğiz.
Uyuşturucular, beyinde, merkez
sinir sistemi üzerinde, insan sağlığının
başka yönleri üzerinde tahribatlar
yaratır. Bu tahribatın en önemli sonucu bağımlılıktır; vücut alışılan maddeye sürekli ihtiyaç duymaya başlar.
Fakat tüm bu fiziki sonuçlara rağmen, tedavide esas olan insan iradesidir. O iradenin güçlendirilmesidir.
Bağımlılık, bir boşluğun sonucudur. Tedavi o boşluğun doldurulmasıdır. O boşluğun doldurulması,
bağımlı gençlerimize, bir ideal vermekten, hayaller kazandırmaktan

AKP Faşizmi, Uyuşturucuyu Yaygınlaştırıyor;
Uyuşturucuya Karşı Mücadele Eden Devrimcileri
Tutukluyor.
Vazgeçmeyeceğiz!
Yoksul Mahallelerimizin Gençlerini Yozlaşma
Bataklığında Bırakmayacağız. Orada Çürümelerine ve
Çürütmelerine Seyirci Kalmayacağız.
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geçer.
Bağımlılıktan kurtuluş mücadelesi,
uzun ve düzenli, disiplinli bir emekle
sonuca ulaşacaktır.
Acıyarak, kızarak, öfkelenerek
asla bu mücadele verilemez.
Onlar bizim gençlerimiz, sistemin
politikalarının yarattığı sonuçları
yaşıyorlar. Uyuşturucu kullanmak
onların suçu değil, düzenin suçudur.
Onları sahipleneceğiz. Sahiplenmek,
onları o bataklıktan kurtarmak, kurtarmakla yetinmeyip, devrime kazanmaktır. Çünkü politikleşmeyen, yeniden
o bataklığa yuvarlanma riskiyle karşı
karşıya kalır.

Yeni Sahne Önünde Yüksel
Direnişçilerine Polis Saldırısı
Yüksel Direnişi 500. gün etkinliklerinin sonuncusu ve Açlık Grevi Zafer
Kutlaması olarak duyurusu yapılan ve
valilikçe son gün yasaklanan konser için
Yüksel Direnişçileri 19.30’da Yeni Sahne
önünde toplandı. Yasağı protesto açıklaması yapan Mehmet Dersulu, Nazan
Bozkurt, Gülnaz Bozkurt, Simge Aksan,
Deniz Aydın ve İbrahim adlı bir destekçi
polisin vahşi saldırısı ile yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
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Bu gibi ölümlerin ardından reformist-uzlaşmacı kesimlerden
'hepimiz sorumluyuz'
'biz öldürdük'
feryatları yükselir...
Herkesi sorumlu ilan ederler ve
gerçekten kimin sorumlu, kimin sorumsuz olduğunu birbirine karıştırırlar.
Egemenler de yıllardır aynısını
yapar.
Onların da olumsuz bir şey olduğu
zaman sık sık kullandıkları cümle
“hepimiz aynı gemideyiz” olur.
Birbirine benzeyen bu iki düşüncenin beslendiği yer burjuva ideolojidir.
Bu düşünce tarzı hiçbir zaman
'iki ideoloji vardır' diye bakmaz.
Toplumsal olayları sınıfsal bir bakış açısı ile değerlendirmez.
Suçlu ve suçsuza, adaletli ve adaletsize sınıfsal bir bakış açısı ile bakmaz.
Elbette bir sorumlusu var katledilen insalarımızın!
Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan ölümlerin birinci dereceden
sorumlusu elbette AKP'dir.
AKP'nin üretiği politikalardır.
AKP 'benim muhtarım hangi evde
kimin kalacağını bilir' diyerek, esnafları muhbirliğe davet ederek ihbarcılığın ve muhbirliğin önünü açan-

dır.
AKP bunu sınıfsal çıkarları gereği
yapıyor. İktidarını garanti altına almak
için yapıyor. Kendi kadrolaşmasını
tamamlamak için yapıyor.
Bizim asıl üzerinde durmamız
gereken reformist ve uzlaşmacıların
tavır ve davranışlarıdır.
OHAL'den bu yana reformist ve
uzlaşmacılar ne yaptı?
OHAL'in ilanından bu yana AKP
bilinçli bir şekilde 8 bin akademisyenin üniversitelerle bağını kesti.
Yani onları emek verdikleri üniversitelerinden bir gecede kovdu.
Buna karşı işten atılan akademisyenler üniversitelerden direnişlerle
değil;
“Elbette geri dönecekler”,
“Saraylar sizin üniversiteler bizimdir”,
“Boyun eğme üniversitene sahip
çık”,
“Çayı koyduk hocam bekliyoruz”,
“Hakikat ihraç edilemez”,
"Cübbe iliklenmez, Akademi biat
etmez”
“Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet”,
“KHK’lar gitsin biz kalıyoruz”,
“Ferman devletin üniversiteler bizimdir” diyerek ellerini kollarını sallayarak üniversitelerinden gittiler.
Diyebiliriz ki; üniversitelerden
atılan 8 bin akademisyenin biri hariç
diğerleri üniversiteden atılmalarını
onur meselesi yapmadı.
Ekmeğimi, işimi, onurumj istiyorum diye direnmedi!
Direnen bir tek NURİYE GÜLMEN’di.
Ama onu da gözleri görmedi.
Gözden ırak gönülden de ırak
olur diye düşündükleri için NURİYE

GÜLMEN'in direnişini desteklemediler, sahiplenmediler, bir gün olsun
yanına uğramadılar.
Aydın olmanın,
solcu olmanın,
insan olmanın sorumluluklarını
yerine getirmediler.
İşten atılan 8 bin akademisyenin
büyük bölümü KESK'e bağlı Eğitim-Sen üyesidir.
İşten atılan üyeleri için EĞİTİMSEN ne yaptı?
KESK yönetimi ne yaptı?
Eski yönetim eş başkanı Lami
Özgen KESK'in başında kaldığı yıllarda AKP'ye akil adamlık yaptı.
OHAL ile birlikte "OHAL koşullarında bir şey yapılmaz, yapılamaz" düşüncesinin ardına sığınarak
boyun eğmeyi meşrulaştırdı.
EĞİTİM-SEN eski Genel Başkanı
Nuriye ve Semih'in direnişini kastederek "Tek kişilik direniş mi olur"
diye direnişi, direnenleri küçümsedi.
KESK'de yönetim değişti, giden
iki eş başkanın yerine yeni eş başkanlar yönetime geldi, değişen bir
şey olmadı.
KESK'in geleneksel politikası
olan uzlaşmacılık ve icazet devam
etti. KESK’teki tıkanmanın ve çürümenin nedeni tabii ki ideolojik.
Tavır ve davranışlara yön veren,
akıllarını, ruhlarını şekilendiren reformistlikleri ve oportünistlikleridir.
Diğer bir nedeniyse örgütsüzlük,
halktan, emekçilikten kopuştur.
Görünürde üye olunacak bir sendika vardır; ama bu sendika sendika
gibi çalışmamaktadır.
Üyelerin haklarını, hukuksuzluklarını savunmamakta, gasp edilen
haklarının kazanılması için direnişler
örgütlememektedir.
İşte bugün yaşanan 4 akademis-
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üyelerini yalnız bırakmışlar, dışarıdan
akıl verip hiçbir şey yapmamışlardır.
İşten atılan akademisyenlere bir
kez daha sesleniyoruz:
İşinizi, emeğinizi ve onurunuzu
savunmanın tek yolu direnmektir.

yenin ölüm nedeni sadece AKP'nin
yarattığı ihbarcıların ihbarcılığı değildir. Bir bütün olarak OHAL'den
bu yana AKP'nin politikalarına karşı
direnmeyen, var olan direnişleri desteklemeyen, üyelerinin can ve iş gü-

venliğini önemseyen, başta KESK
olmak üzere sendikalar da sorumludur.
Çünkü bu süreçte DİSK, TMMOB,
TTB de faşizmin saldırıları karşısında

Baskılara, tutuklamalara, provokasyonlara ve terör demagojilerini
yararak milyonlarla birleşen KEC’lilerin direnişi örnektir.
Herkes Nuriye, Semih, Alev, Acun
gibi direnebilir, emeğine sahip çıkabilir.
Yeter ki güçlerimizi birleştirelim,
birlikte direnelim!

oluşması son derece doğal.
Dolayısıyla bu ölümlerden
iktidarın kendisi sorumlu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen ve muhbirlik
faaliyetini yayan, yapan tüm idareciler sorumlu. İnsanların birbirini
ihbar ettiği bir çalışma ortamında
ne bilim yapılabilir ne de eğitim
verilebilir. Orada kokuşma ve ahlaki çürüme vardır.

“BİZ BU SALDIRILARA KARŞI DA DİRENDİK!
Akademisyen Nuriye Gülmen’in de Bir Dönem Çalıştığı Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan katliamın
ardından, Meltem Yılmaz’ın Nuriye Gülmen ile yaptığı
röportajı yayınlıyoruz. (9 Nisan 2018, Birgün)
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Siz bir dönem çalıştığınız Osmangazi Üniversitesi’nde
de pek çok soruşturmaya maruz kalmış bir isimsiniz.
Üniversitedeki katliam olayı size ne düşündürdü?
Nuriye Gülmen: Orada çalıştığım süre boyunca 3
soruşturma geçirdim. Sürekli psikolojik baskı ve yıldırma
uygulamalarıyla karşılaştım. Berkin Elvan’ın katledilmesini protesto eylemine, Gezi sürecindeki eylemlere
katıldığım ve sendikamın aldığı grev kararına uyduğum
için 1 yıl ve 2 yıl kademe durdurma cezaları ve maaştan
kesme cezası aldım. Muhbir akademisyen tipi o zamandan
hayata geçirilmeye başlanmıştı.

Bu muhbir akademisyenler nasıl hareket ediyordu?
Nuriye Gülmen: Şu anda akademide inanılmaz bir
korku ortamı var, acaba ihbar edilir miyim, işimden
atılır mıyım diye. Üniversitelerde komite gibi çalışan,
muhbirlik faaliyeti yapan birimler oluştu. Selçuk Üniversitesi’nin bana Fethullahçı yapılanmayla ilişkili olduğuma yönelik açtığı soruşturma, açıktan muhbirliğe
teşvik eden bir soruşturmaydı. İhbarcılık yapın, sizi aklayalım diyorlar üstü kapalı bir biçimde…
Yani bu katliam ortamı göz göre göre geldi?
Nuriye Gülmen: ‘Volkan Bayar aşağılık bir katil’
deyip işin içinden sıyrılmak çok kolay. Ama mesele bu
kadar basit değil. Siz, her türlü muhbirlik faaliyetini yayarsanız, insanları itirafçılığa teşvik ederseniz, ki Cumhurbaşkanı bunu bizzat kendisi yaptı, bu sonuçların

26

Siz de aslında bunlar olmasın diye de direnmiştiniz...
Nuriye Gülmen: Evet. Biz direnişi bir seçenek
olarak değil zorunluluk olarak gördük. Bir yanıyla üniversitelerde, muhbirlik yapanlar değil, biz olmalıyız.
Diğer yanı ise şu: OHAL uygulamalarına, işten atılmaya
katşı direnmek aslında az önce bahsettiğim çürümenin
önüne geçmek için de yaptığımız bir şey. Ne kadar çok
kişi OHAL’e ve OHAL’in getirdiği uygulamalara karşı
direnir ve mücadele ederse bu tarz olaylarla o kadar az
karşılaşırız.
Açlık grevinize toplumdan ciddi bir destek gelmişti,
iktidarın söylemleri de hâlâ hafızalarda...
Nuriye Gülmen: Hepsi yıldırma faaliyetiydi, bize
destek olan insanları alıkoyma, bizi tecrit etme faaliyeti.
Ama biz tutuklandıktan sonra açlık grevine devam
edince halktan daha fazla destek geldi, terörist söylemleri
işe yaramadı zira herkes biliyor ki onlara göre kendileri
gibi düşünmeyen herkes terörist. Çok çaba sarf ettiler
bizi tecrit etmek için, terörist olduğumuzu iddia eden
kitapçıklar hazırladılar, adımızın söylenmesini bile yasakladılar. Ama bu yaptıkları onların acizliği idi, iki
eğitimciye boyun eğdirememenin acizliği. Ve sonuç
alamadılar, o sahiplenmeyi kıramadılar.
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PATRONLAR ÖLDÜRÜYOR MAHKEMELER AKLIYOR!
İŞ CİNAYETLERİNE SON VERMEK İÇİN
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!
6 Eylül 2014 günü Torunlar Center
inşaatında düşen asansörde on işçi
katledildi. Açılan mahkemeye sunulan
bilirkişi raporlarda da bunun bir kaza
değil cinayet olduğu açık şekilde ortaya konuldu.
İşçiler defalarca bozulan, boşluğa
düşen bu asansöre bindirilerek inşaatın 32. katına çıkarılmaya devam
edildi. Gerek işçilerin tanıklıkları
gerek bilirkişi raporları ve hattı sanıkların asansörün bozuk olduğunu
bildiklerine dair itiraflarına rağmen
mahkeme sadece altmış bin lira para
cezası vererek işlenen cinayetin ortağı
oldu.
Bir işçinin yaşamının bedeli sadece altmış bin lira. Oysa inşaatı
biten Torun Center’de sadece üç
dairenin aylık kira bedeli altmış
bin lira tutuyor.
İşçiler Torunlar Center’da, Soma’da ve daha birçok yerde böyle
katliamlar yaşandı, davalar açıldı.
Ancak bugüne kadar hiçbir patron
ceza almadı. Verilen cezalar ise genellikle düşük miktarda para cezası
oluyor.
Bu durumun böyle olması iktidarın
pervasızlığının bir sonucudur. Ortada
bir devlet var. Ancak bu devlet işçiler
ile patronlar arasında adalet dağıtan
değil tam tersine patronların devleti
olarak iş görüyor. Bu nedenle iş cinayetlerinde patronlara ceza çıkmıyor.
Onların kasten işledikleri bu cinayetler
sadece “kaza” olarak adlandırılıyor.
Oysa bu kazaların ana nedeni yeterli önlem alınmaması. Yeterli önlemler alınsa, işçiler kazalar konusunda eğitilmiş olsa bu cinayetlerin ortadan kalkması mümkün.

Bu nedenle biz de olayı anlatırken
doğru tanımlamalı ve “iş kazası”
değil “işçi katliamı” demeliyiz.
Burada vurgulanması gereken
yan, patronların kar hırsından asla
vazgeçmiyor oluşu. Onları bu kadar
pervasız kılan ise AKP faşizminin
patronlara hamilik yapan mahkemeleridir.
Bu düzen patronların düzenidir.
Bu sistemde işçilerin payına düşen
yanarak, asansörden düşerek, maden göçüğü altında kalarak ölmektir.
Adına Erdoğan ‘Fıtrat’ diyor. Kimi
zaman kader, kimi zaman işçinin ihmali diyor. Ama ne derlerse desinler
işçi ölümlerine yol açan olaylar, asla
basit bir ihmal ya da işçilerin dikkatsizliği değildir.
Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa
birincisi. Dünyada ise ikinci sırada.
İSİG Meclisinin Mart 2018 raporuna göre en az 122 işçi yaşamını
yitirdi.
15 YILDA 20 BİN İŞÇİ ÖLDÜ!
“TMMOB’nin ‘İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Raporu’na göre, 2002’den
bu yana hayatını kaybeden işçilerin
sayısı 20 bine ulaştı. Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa’daki birinciliğini
koruyor.
AKP’nin iktidara geldiği 2002
yılından bu yana özelleştirme ve taşeron uygulamalarıyla birlikte iş cinayetleri 6 kat arttı, 20 bine yakın
işçi yaşamını yitirdi.
15 MİLYON KİŞİ İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre; iş göremezlik raporu alan başhekim onaylı

kişi sayısı, 2002-2014 yılları arasında
15 milyon 519 bin 496 kişi oldu.
2012-2014 yılları arası tersanelerde
gerçekleşen iş kazası sayısı 605 olarak
gerçekleşti. 2012 öncesi tablolarda
veriler iş kazası bazlı değil kişi bazlı
tutuluyor. 2002-2014 yılları arası tersanelerde gerçekleşen iş kazalarında
hayatını kaybeden işçi sayısı ise 19
oldu.”
İSİG raporlarına göre;
HAYATINI KAYBEDEN 141
EMEKÇİNİN 130'U SENDİKASIZ
'İŞE BAĞLI İNTİHARLAR
GÜVENCESİZ ÇALIŞMANIN
BİR YANSIMASI'
TÜRKİYE'DE İŞÇİLERİN İNTİHAR SEBEPLERİ BORÇ,
MOBBİNG VE İŞSİZLİK
İşe bağlı intiharların güvencesiz
çalışmanın bir yansıması olduğunun
vurgulandığı raporda, ocak ayında
Türkiye'de 6 emekçinin intihar ettiği
ve 2013'ten bu yana bu sayının arttığı
bilgisi veriliyor:
2013 yılında en az 15 işçi
2014 yılında en az 25 işçi
2015 yılında en az 59 işçi
2016 yılında en az 90 işçi
2017 yılında en az 89 işçi
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İşçiler iş cinayetlerinde katlediliyor. Sendikasız, güvencesiz çalışmak
zorunda bırakılıyor, çalışsa dahi sürekli borçlanarak yaşamak zorunda
kalıyor. İş cinayetlerinde ölmese,
sakat kalmasa bu sefer intihar ediyor.
Tüm bu cinayetler göz göre göre
işleniyor. Çünkü işçiler patronların
karşısında örgütsüz bir güç. Sendikalaşma AKP’nin iktidara gelmesi
ile birlikte yüzde elli düştü.
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Türkiye’de çalışan 13 milyon
işçiden yalnızca 1,5 milyonu sendikalı. Yani örgütsüz.
Var olan sendikalar ise işçileri örgütlemekten, iş cinayetlerinin hesabını
sormaktan çok uzak bir noktaya savrulmuş durumdalar. Onlar ancak işçilerin parası ile beş yıldızlı otellerde
kongre yapmasını bilirler. Grevleri bitirir, patronlarla anlaşıp işçileri masada
satar, işten atılan işçilere sahip çıkmaz.
Tek dertleri koltuklarını korumak…
Patronlar örgütlü, devlet onların

devleti, mahkemeler onları korumak
için var.
İşçilerin tek gücü örgütlenmektir.
Ancak düzen sendikalarında örgütlü
olmak da bir çözüm değil. DİSKTÜRK-İŞ gibi sendikalar işçilere yabancılaşmıştır. Militanca bir mücadeleden, sınıfsal düşünmekten uzaktırlar.
HAYATIMIZA, GELECEĞİMİZE ANCAK İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENEREK SAHİP ÇIKABİLİRİZ!

İşçilerin tutsak avukatı Süleyman
Gökten’ in Taşeron sistemle ilgili
mektubunu yayınlıyoruz:
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”Yeni taşeron düzenlemesi de
netleşti iyice ve tabi tahmin edildiği gibi dağ tavşan doğurdu. Taşeron olduğu gibi kaldı.
Sistem artık taşeron ile yürüdüğü için bu sistemi kaldıramazlar.
Sömürü nasıl ki bu sistemden
kaynaklı taşeronda aynı bu sistemin yarattığı bir sorun. Sorunun
kaynakları sorunu çözemezler,
çözmezler.
Bir avuç taşeron işçiyi de taşeron dışına çıkarmak için bir
sürü şart ortaya sürüyorlar. Bu
şekilde zaten alacakları bir avuç
işçiden de eleme yapacaklar. Tabi
şöyle bir sorunla karşılaşacak işçiler. Son kertede yine işveren
güvenlik sorunu var gibi muğlak
bir sebeple işçiyi kadroya almayabilecek. Burada işçi davalarından feragat etmek zorunda.
Diyelim ki işçi feragat etti ve
taşeronda kaldı. Ne olacak? Sonucu o haklardan, davalardan geriye dönüşsüz vazgeçmek. Yani işçi dava
açamayacak ve hem hakları yok olacak hem de işsiz
kalacak!
Bu açıkçası aslında hukuka aykırıdır. Bir hak için
başka bir haktan vazgeçmesini istemek hukuksuzluk,
fırsatçılık ve ikiyüzlülüktür. En hafif tabiriyle asıl utanmazlık, riyakarlık belediye işçileriyle kendisini gösteriyor.
Belediye taşeronları belediye iktisadi teşebbüslerinde
istihdam edilecek. Bu aslında taşerondan başka bir şey
değil. Tüm halkın gözlerinin içine bakarak kandırıyorlar.
Bir taşerondan bir taşerona. Burada söylenen ‘Seni

Meclislerimiz işçilerin öz örgütlenme alanıdır. Sorunlarımıza ancak
biz sahip çıkarak biz çözüm üretebiliriz. Ne iktidar ne de sendikalar
bizim sorunlarımızı çözemezler. Bir
yanda biz, üreten işçiler; diğer yanda
asalak patronlar ve onların hamisi
AKP var. Sendikalar bu saflaşmada
patronların işbirlikçisi olmuştur.
İşçiler; ölmemek, sakat kalmamak, intihara sürüklenmemek için
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

artık bu taşeronda sömüreceğiz.’
İş güvencesi nispeten güya sağlanacak. Bu şekilde
hiçbir işçinin iş güvencesi tam olarak sağlanmamıştır.
Hepsi bir balondur. Asıl büyük sorun olan özlük hakları
ise aynı kalacak, maaş ve sosyal
haklarında hiçbir değişiklik olmayacak, bu işçiler kadrolu işçilerle aynı işi yapıp onların yarısı
kadar ücret almaya devam edecekler.
Tam bir hile riya ile maaşlarda
artış olacak diyorlar. O da ek tediye ödemeleri bu maaşta artış
anlamına gelmiyor yıllık 52 günlük ücrete tekabül eden bir ödeme.
Davalarla diğer aldıkları hakları
yok ettiler aslında.
İşçi kazançlı değil aslında büyük bir kayıp içinde. Asıl büyük
sorun toplu iş sözleşmeleri bitince
yaşanacak. Bu işçilerin büyük
ihtimalle sendikaları değişecek
ve bir kısmı sendikaya üye olmayacak. Bu şekilde toplu sözleşme hakları da değişecek.
Düzenlemeleri bilerek muğlak
yapıyorlar ki istedikleri gibi oynayabilsinler, işçileri bir bilmezlik içinde mücadele
edemez hale getirsinler.
Herkese sevgi, selamlarımı gönderiyorum. Bu seferlik
bu kadar olsun. Size Nazım’ın bir şiiriyle hoşçakalın
diyorum.
Onlar ümidin düşmanıdır.
Akarsuyun
Meyve çağında ağacın
Serpilip gelişen hayatın düşmanı
Umutla kalın
Süleyman Gökten
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MAHİR KILIÇ İŞİNİ GERİ ALABİLMEK İÇİN 148 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
İş, emek, özgürlük derler ama
kapılarının önünde 148 gündür aç
olan işçiyi ve
onun direnişini
görmezler.
DİSK
ise
tam anlamıyla
dilsiz şeytanı oynuyor. İşinden
atılan bir taşeron işçinin direnişini desteklemek bir yana
gösteren ayna işlevi görüyor.
bir açıklama dahi yapmıyor. Çünkü
Mahir Kılıç sadece kendi adına
böylesi direnişlerden en çok radeğil kendisi gibi işten atılan 200
hatsızlık duyan kesimlerin başında
işçi için ve tüm taşeron işçilerin emeDİSK yöneticileri geliyor.
ğini, alın terini, hakkını korumak
Onlar da tıpkı CHP gibi işçilerin
için direniyor.
haklarını savunduklarını söylerler.
Bu kavgada direnişin yanında olAncak iş pratiğe gelince direnen işmak yerine karşısında olan CHP ve
çinin semtine dahi uğramaz, ancak
DİSK’ten hesap soralım. Direnişi
uluslararası tekellere işçilerin ne
destekleyelim, direnişi büyütelim.
kadar aç ve sefil yaşadıklarını ispatÇünkü bu kavga sadece AKP’ye
layan raporlar hazırlatırlar.
karşı değil tümden faşist düzene
Mahir Kılıç işi, emeği ve onuru
karşıdır!
için İzmir Konak Meydanı’nda 148 gündür açlık grevi YÜRÜYEN İŞÇİLER KAPILARINDA
direnişinde. Yanında olması İSTANBUL’UN
gereken CHP ve DİSK ise
onun tam karşısında duruyor. Yürürüz devrim gününde
Ancak haklı ve meşru olan Bütün ulusun önünde
direniştir. Bu direniş onların Toprak bu yurt denen toprak
ikiyüzlülüğünü halkımıza Bu yurt benim elim aya’m
Bu yurt benim elim aya’mla kurtulacak
İşçi yürür mü yürür ya
Koca illere varır ya
 “Kölecilik, sömürünün ilk, antik dünyaya özgü
Ağayı beyi görür ya
Kalmadı gerçeğe uzak
biçimidir; onu ortaçağda serflik, modern zamanlarda
Bu yurt benim elim aya’m
ücretli emek izler.”
Bu yurt benim elim aya’mla kurtulacak
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich
Ölü girer gecesine
Engels, Sayfa 203
Ulaşır dağ yücesine
Bittim dedim nicesine
 “Üretim en dar sınırlar içinde deviniyordu, ama Sustular taşlar gibi bak
üreticiler kendi ürünlerinin sahibiydiler. Barbarlardaki
Bu yurt benim elim aya’m
üretimin büyük üstünlüğü buradaydı; bu, uygarlığın
Bu yurt benim elim aya’mla kurtulacak
Kişi kişiye kul değil
başlamasıyla yok oldu; gelecek kuşakların görevi, bunu
Neden karanlık al değil
yeniden fethetmek olacak; ama, bugün insan tarafından
Yeryüzü uzun yol değil
doğa üzerinde kazanılan güçlü egemenlik ve artık
Varılır gökler aşarak
olanaklı bulunan özgürce ortaklaşma temeli üzerinBu yurt benim elim aya’m
de.”
Bu yurt benim elim aya’mla kurtulacak

Mahir Kılıç, çalıştığı CHP’li İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nden kadrolu
çalışma hakkını istediği için işinden
atıldı. 13 Kasım’da işimi geri istiyorum talebiyle başlattığı açlık grevi
bugün 148’inci gününü doldurdu.
Sadece kadrolu çalışma hakkını istediği için işten atılan 200 işçiden
birisi Mahir Kılıç. Üstelik kendisine
sosyal demokrat diyen, ağzını her
açtığında işçiden, emekçiden yana
olduğunu söyleyen CHP’li bir belediyenin çalışanı…
İster AKP ister CHP ister İYİ
PARTİ olsun. Tüm düzen partilerinin
ortak noktası İŞÇİYE DÜŞMAN
OLMALARIDIR.
CHP ise bunların içinde en riyakar
olanıdır. Mahir Kılıç, Kılıçdaroğlu’nun
kendisine, “Aziz Kocaoğlu ile kavga
etmek istemiyoruz, kendisi kimseyi
dinlemiyor” dediğini söylüyor.
CHP nasıl bir sosyal demokrat
parti ki işçinin hakkını gasp eden
bir belediye başkanına sözünü dinletemiyor? İşçinin hakkının gasp
edilmesine “biz onunla kavga etmek
istemiyoruz” gibi lakayt bir cevap
verebiliyor?
Meydanlara çıkınca seçimlerde
oy alabilmek adına işçiye onlarca
söz verirler ama kendi belediyelerinin
işçileri kovmasına dahi seslerini çıkarmazlar. İşçileri sadece seçimlerde
oy verecek seçmen olarak görürler.

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Friedrich
Engels, Sayfa 132
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Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (15-16 Haziran
direnişleri için yazdığı şiir)
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ANADOLU’DAN HABER-YORUM
1- “YAŞAMDAN MEMNUNİYET” ANKETİNDE
TÜRKİYE SONDAN DÖRDÜNCÜ ÇIKTI
OECD’de 5.5 puanla sondan 4’üncü sıradayız. Parasızlık, işsizlik, uzun çalışma saatleri ve kirli hava
gibi nedenler Türkleri en mutsuz halklardan birisi yaptı.
“Yaşamdan memnuniyet” anketinde Türkiye, 35 OECD
ülkesi arasında 32. sırada yer alıyor.
1 Nisan Cumhuriyet
--- Faşizmle yönetilen bir ülkede halkın mutlu olmasını beklemek en hafif tabiriyle safdilliktir. Halkımız
mutsuz. Faşizmin baskısını her an hissediyor, işsiz,
yoksul, çalışma koşulları zor. Bu düzen halka acı,
kan ve gözyaşından başka bir şey veremez. Halkın
mutluluğu ancak halkın iktidarıyla mümkündür.
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2- BAKANLIK İSİMLERİNİ AÇIKLAMIŞTI... HİLELİ ÜRÜNLERİ YEMEYE DEVAM EDİYORUZ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hileli
ürün gerekçesiyle ceza kesip sitesinden teşhir ettiği firmalar cezayı ödeyip faaliyete devam ediyor. Halkın
sağlığıyla oynayan bu şirketlerin bazıları isim değişikliğine giderken, büyük bölümü buna bile ihtiyaç duymuyor.
1 Nisan Turkish Media.com
--- Bir devletin asli görevi halkın sağlığını korumaktır. Halkın sağlığını tehlikeye atanlardan hesap
sormaktır. Ancak Türkiye gibi çarpık kapitalizmin
hüküm sürdüğü ülkelerde bu işler basit bir para
cezası ile hallolur. Çünkü çürüme ve halka düşmanlık
alttan değil en tepeden başlıyor. Hal böyle olunca
daha fazla kar için halkın sağlığını hiçe sayan düzenbazlara gün doğuyor. Ve onlar aynı işi yapmaya
devam edebiliyorlar.
3- ELLERİ KELEPÇELİ ADAMA TEKME TOKAT
POLİS DAYAĞI
İzmir’de polislerin ekip aracından çıkardıkları elleri kelepçeli bir kişiyi sokak
ortasında tekme tokat dövdüğü ortaya
çıktı. Sözcü, polislerin elleri kelepçeli
erkeğe 51 yumruk, 18 tekme ve bir tokat
attığını yazdı.
3 Nisan Diken
--- Polis halk düşmanıdır. Hiçbir işkence olayı bireysel ve münferit değildir.
İşkence bir devlet politikasıdır. Polis
katleder, işkence yapar ama ceza almaz.
Çünkü polisten bu suçları yapmasını
isteyen devlettir, faşizmdir.

ÇIKTI
Ankara Katliamı ve Antep karakol saldırılarını gerçekleştiren IŞİD’lilerle bağlantılı militanların infaz görüntülerinin de olduğu delillere rağmen serbest bırakıldığı
anlaşılmış ve konsolosluk rehineleriyle takas edildiği
iddiaları gündeme gelmişti.
3 Nisan Birgün
--- Halk düşmanı İŞID’lileri serbest bırakırlar.
Çünkü onlar emperyalizmin kullandığı maşalardır.
Dün Suriye halklarına karşı kullandılar. Yeri geldi
Türkiye’de katliamlar yaptırdılar. Yarın onları yeni
katliamlar için kullanacaklar. Tıpkı Afrin’de kullandıkları gibi başka yerlerde yeni işgaller ve katliamlarda onlara yeni bir rol biçecekler. Türkiye’de
insanlarımız sadece basın açıklamasına katıldı diye
yıllara varan hapis cezaları verirken bu katil sürüsünü
bırakmalarının nedeni budur.
5- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 9 ÖĞRENCİ
TUTUKLANDI
Boğaziçi Üniversitesi'nde stant açan öğrencilere
saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden
9'u ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklandı.
3 Nisan Dünya Gazetesi
--- Dünden bugüne gerici-faşistlerin devrimcilere
olan kini bitmiyor. Dün Vedat Demircioğlu’nu katlettiler, ABD’nin katilleri olan deniz filosu askerlerini
vatan topraklarına sokmayan devrimci gençliğe ellerinde palalarla saldırdılar. Bugün de Erdoğan komünist düşmanlığını en aleni biçimde dışa vuruyor.
Çünkü devrimcilerin olduğu yerde onların gerici
faşist düşüncelerinin yaşama şansı yoktur.
6- ABD'DEN YENİ İNCİRLİK AÇIKLAMASI:
NATO VE KOALİSYON İÇİN ÖNEMLİ ROLÜ DEVAM EDİYOR

4- İNFAZIN FOTOĞRAFLARI DA
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Pentagon Sözcüsü Johnny Michael ABD'nin İncirlik
Üssü'nden çekildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Michael "Hava üssünün NATO ve koalisyon için önemli
rolü devam ediyor. Bu haberler, güvensizliği arttırmak
ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı
gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya
çalışmaktadır" dedi.
4 Nisan Sputnik
--- ABD İncirlik’ten kendi isteği ile çekilmeyecektir.
İncirlik üzerinden Ortadoğu halklarına karşı kanlı
eylemlerini gerçekleştiriyor. Türkiye’nin bağrına
saplanan kanlı hançer olan İncirlik üssünü kapatacak
olan devrimdir. ABD’yi, onun kanlı postallı Coniler’ini
bu ülkemizden söküp atacağız. Onlar kendileri gitmeyecek, onları biz defedeceğiz.

yılında Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarını en fazla uygulamayan ülkeler listesinde Rusya ile başı çekti. Türkiye geçen yıl 11 milyon
600 bin avro tazminat ödemesi yaptı.
5 Nisan Diken
--- Faşizmin olduğu bir ülkede elbette insan
hakları da olmaz. Yıllardır AİHM’de en çok ceza
ödeyen ülkeler sıralamasında hep ilk sıralarda olması
bizi hiç şaşırtmadı. Aksi olması eşyanın doğasına
aykırıdır. Bağımsız olmayan bir ülkenin demokratik
olması da zordur. Halka karşı bir savaş yürütülüyor.
AB ise bu savaşın ikiyüzlüsüdür. Ver cezayı konuyu
kapat. Ki AİHM giden dosyaların katbe katı ise
zaten gitmiyor. Faşizmin olduğu yerde demokrasi
ve insan hakları olmaz.

7- BOZDAĞ: OHAL’İN UZAMA İHTİYACI ORTADADIR
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir
Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı. Bozdağ "OHAL
uzatılacak mı?" sorusuna "OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır" yanıtını verdi.
5 Nisan Sözcü
--- AKP’nin ülkeyi yönetmesi için faşizme ihtiyacı
var. Bunun için de OHAL’i kaldırmıyorlar. Yönetememe krizini daha fazla devlet terörü uygulayarak
kapatmaya çalışıyorlar. Bu korku halk korkusudur.
Suçlarının büyüklüğünün farkındalar. O nedenle
OHAL’e dört elle sarılmış durumdalar.

9- TÜRKİYE'DEKİ COCA COLA NEDEN DAHA
ŞEKERLİ?
İngiltere’de Cuma günü yürürlüğe girecek şeker
vergisi öncesinde Coca-Cola şirketi, Sprite ve Fanta’daki
şeker miktarını 100 mililitrede 5 gramın altına indirdi.
Türkiye'de ise iki kat fazla şeker kullanılıyor.
5 Nisan Oda TV
--- Emperyalist tekeller ülkemizde halkımızın
sağlığı ile istedikleri gibi oynuyorlar. Çünkü halkın
sağlığını düşünen bir iktidar yoktur. Coca Cola gibi
şirketler daha fazla kar elde etmek için her yolu denerler. Bunlara müdahale etmesi gereken devlet ise
onların tam işbirlikçisidir. Bu durumda AKP’nin
halk düşmanlığının bir sonucudur.

8- TÜRKİYE ZİRVEDE: AİHM KARARLARI
YOK SAYILIP 11,6 MİLYON AVRO TAZMİNAT
ÖDENDİ
Avrupa Konseyi’nin hazırladığı rapora göre 2017
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10- DOĞAN MEDYA GRUBU SATIŞINDA İMZALAR ATILDI!
Türkiye gündemine bomba gibi düşen Doğan Medya'nın satışında resmi imzalar atıldı ve Doğan
Medya artık Demirören Grubu'na geçmiş oldu.
6 Nisan Sözcü
--- Medya tekeli el değiştirdi. Ama halk
açısından değişen bir şey yoktur. Gerek Aydın
Doğan gerekse de Demirören her ikisi de tekeldir. Yani özünde halka düşmandır. Oligarşinin politikalarını sahip oldukları basın
organları aracılığıyla halka benimsetmeye
çalışırlar. Aralarında zaman zaman çıkar
çatışmaları olsa da her ikisinin de ortak
özelliği halka düşman olmalarıdır. AKP iktidarının gücünü kullanarak Aydın Doğan’ın
elinden alıp kendisine yandaş olan Demirören’e vermiştir. AKP medyayı tekeline alarak
istemediği sesleri susturmaya çalışıyor, tıpkı
örnek aldığı Naziler gibi…

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
"Bir siyasal partinin kendi yanılgıları karşısındaki tutumu, bir
partinin ciddi olup olmadığını,
kendi sınıfına karşı ve emekçi yığınlara karşı görevlerini yerine
gerçekten getirip getirmediğini
saptayabilmemiz için, en önemli,
en güvenilir ölçütlerden biridir.
Yanılgısını içtenlikle kabul etmek,
nedenlerini' arayıp bulmak, bu
yanılgıya yol açan koşulları tahlil etmek, yanılgıyı doğrultma yollarını
dikkatle incelemek; işte ciddi bir partinin belirtileri bunlardır, bu ciddi
parti için görevlerini yerine getirmek,
sınıfı ve ardından da yığınları eğitmek
ve bilinçlendirmek demektir." LENİN
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Devrimci Sol'dan bugüne, pratiğimiz tam da Lenin'in işaret ettiği
gibidir. Kızıldere'den bugüne fiziki
olarak imha olduğumuz, darbeler yediğimiz onlarca saldırı vardır ve hepsinden dimdik çıkmışızdır.
“Kızıldere, yenilgiyi zafere çevirmektir.” 1972’de söz konusu olan
fiziki, askeri bir yenilgiydi evet.
Fakat geleceğe bırakılan direniş mirası
öyle büyük, ölen ama teslim olmayanların yarattığı potansiyel öyle genişti ki THKP-C’yi yok ettikleri için
sevinç çığlıkları atanların hevesleri
çok geçmeden kursaklarında kaldı.
İlk elde Mahir’in yazılarını derleyip toplayıp onu kitap halinde

YENİLGİLERDEN

ÖĞRENMEK

YOLDAŞLAR
BİZİ AŞIN
basan, tartışıp öğrenerek yola çıkan
genç kadroların başlattığı yürüyüş o
günden bugüne kesintisiz sürüyor.
Doğru olan tavrı ne pahasına olursa
olsun almanın, fiziki olarak yok
edilse bile yenilmeyeceğinin destansı
bir örneğidir Kızıldere.
12 Eylül faşist cuntasından sonra
yaptığımız merkezi değerlendirmede
de yenilgilerden öğrenmenin bir siyasi
hareket için belirleyici öneminden
hareket ettik. 1983'te yayınlanan
"Hareketimizin Gelişimi ve Devrimci Mücadele", yenilgilerden öğrenmenin ve ideolojik netliğin bir
örneği olarak tarihte yerini aldı. Yazımızın en başına koyduğumuz alıntı
da, bu broşürün girişinden alınmıştır.
Neden mücadelenin çeşitli alanlarında darbeler yenildi, mücadele
neden geriledi sorularını sormalı ve
cevabını hayatın kendisine vermeliydik esas olarak. Cunta karşısında
bizi etkili bir direniş ortaya koymak-

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
 İdeolojik netlik, yenilgileri zafere dönüştürür.
 "yoldaşlar bizi aşın" sloganı, yenilgilerin öğretmen
olmasının manifestosudur.
 Yenilgiler en büyük öğretmenlerimizdir.
 Yenilgiden korkmak savaşmamaktır.
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tan alıkoyan ne varsa, kendimizi
önderlikten sempatizanına kadar tümüyle meselenin ortasına
koyarak tartıştık. 1990 yılında
başlattığımız Atılım sürecinin
mayasında bu süreçten çıkarttığımız dersler doğrultusunda
attığımız adımlar vardır.

O günlerden beri halkın mücadelesinin ivmesi kâh yükselerek,
kâh düşerek, kazandığımız küçük
küçük zaferler, yaşadığımız yenilgilerle sürüyor; büyük ve son zafere
kadar da böyle sürecek.
Teori, dünyayı anlamak, kavramak
ve değiştirmek için şarttır. Sınıflar
mücadelesinde karşımıza çıkan her
olayı nasıl yorumlayacağımızı teorik
ve pratik yaşamımızdan öğrendik.
Tarihte yaşadığımız zaferler de, yenilgiler de bizim ideolojimizin temellerini oluşturmuştur. Herkes hayatın içinde ideolojik ve pratik olarak
yaşadığı her olaydan ders çıkarmalı
ve öğrenmelidir.
Yenilgilerimizden, karamsarlık ve
umutsuzluk sonucunu çıkarmayız;
çünkü biz bu yenilgilerin sebepleri
ve sonuçlarını tecrübe olarak biriktirir
ve sonraki kavgaya daha güçlü, yenilgilerin dersleriyle donanmış olarak
gireriz.
Yaşadığımız tüm zorlu süreçler
bizim öğretmenimizdir. Yenilgilerimizden yeni bir kavga pratiği kazanırız. Yenilgilerimiz savaşı, kuralları, ilkeleri öğretir.
Her yenilgimizde düşmanı daha
iyi tanırız. Çünkü devrim yolundan
sapmadan yürüyebilmek, düşmanını
bilmek hedefte net olmaktır. Yenilgilerimiz bizim için bir gelişme sürecidir.
Yenilsek de asla savaşmaktan
vazgeçmedik. Bu kavga uğruna çok
şehit verdik ama şehitlerimiz kavgaya
olan umudumuzu büyüttü, zafere
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olan inancımızı arttırdı.
Yenilgilerimiz bizim için öğreticidir, yol gösterir.
Çıkmaz yolları ve engellerin aşılmasını öğretir. Yenilgilerimizden hatalarımızı, eksiklerimizi görürüz
ve öğrendiklerimizle kendimize yeni yollar çizeriz.
Devrimcilerin güçlenmesi demek halkın iktidar
mücadelesinin yükselmesi demektir. Yani bu da faşizmin sonunun yakınlaşması demektir. Faşizm bu
sonu engellemek için öncelikle devrimcileri saf dışı
bırakmayı esas alır. Devrimcileri yok etmeyi, örgütlerini dağıtmayı, halkla bağını koparmayı ve etkisizleştirmeyi hedef alır.
Ama örgütlülük iradidir. İnanç, iddia ve kararlılık
işidir. Bizi yendiklerini ve hatta bitirdiklerini sandıkları
anda çıkarız düşmanın karşısına.
Onlar yendiklerini sandıklarında elbet durulmuşuzdur; ama bu durulma bizim tohumlarımızdan yeniden filizlenme sürecimizdir. Yenilgilerimiz, üzerinde
düşünme ve sonuçlar çıkararak yepyeni pratikle karşılarına çıkacağımız süreçlerdir.
12 Temmuzlar, 16-17 Nisanlar, düşmanın bize
yönelttiği her operasyon, üzerinde düşünüp dersler
çıkartıp hep bir adım ilerlememizi sağlamıştır.
Tarihte hiçbir hareket düşmandan darbeler
yemeden, kayıplar vermeden var olmamıştır. Bu,
savaş gerçeğidir. Savaşın yasalarından biridir. Sen
adım atarsın düşman taktik geliştirir. Düşmanın taktikleri karşısında sen politika üretirsin ve bu durum
zafere kadar sürer.
Tarihimizin bütününde, yenilgilerimizden çıkardığımız sonuçlardan, düşmanın faşist planlarını anlamak güç olmamıştır. Bunun için tarihi bilmek,
düşman karşısında hazırlıklı olmamız demektir.
Yenilgilerimizden çıkan sonuçlar bizim açık verdiğimiz
boşluklardan çıkan sonuçlardır.
Düşman asalak ve korkaktır. Düşman sadece
bizim açıklarımızı kollar ve bunlardan faydalanır.
Düşmanı abartmamalı ama hafife de almamalıyız.
Gözümüzü dört açmalı, yapacağımız işi en ince ayrıntısına kadar düşünüp dikkat ederek yapmalıyız.
Bu bilinçle hareket edersek yeneriz ve ufak zaferlerimizden büyük zaferlere doğru yol alırız.

Yenilgi, yenilgim, yalnızlığım ve kimsesizliğim.
Binlerce yengiden de bana değerli olan sen!
Dünyadaki tüm parlak başarılardan
sensin yüreğime yakın olanı!
Yenilgi, yenilgim, başkaldırım
ve de benim kendimle tanışmam.
Sayendedir ki, hala ben ayağı yere basan
ve solmuş defneler peşinde koşmayan
biri olduğumun bilincindeyim
ve sende, yalnızlığımı buldum
ve de herkesten uzak
ve de gururlu olmayı.
Yenilgi, yenilgim, benim parlak kılıcım
ve de kalkanım.
Gözlerinde okudum tahtı arayanın
kendi kendisinin kuluna dönüştüğünü.
Ve bir kimsenin derinliklerindeki
esasını anlayabilmemiz için
onun gücünü söndürmemiz gerektiğini.
Ve ancak böylesine olgunlaştıktan sonradır ki,
bir meyvenin tadına varılabildiğini.
Yenilgi, yenilgim,
benim sözünü sakınmaz yol arkadaşım
şarkımı, bağrışmalarımı, sessizliklerimi hep
duyacaksın.
Ve senden başka hiç kimse bana söz etmeyecek
kanat çırpınmalarından ve deniz kabarmalarından
ve de geceleri yanan dağlardan.
(...) Yenilgi, yenilgim, benim ölmez cesaretim
sen ve ben fırtınada birlikte güleceğiz
ve biz ikimiz, derin mezarlar kazacağız
içimizde ölmekte olanlara;
ve tutunacağız, tüm gücümüzle,
güneşin karşısında;
ve de tehlikeli olacağız.
HALİL CİBRAN
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Ankara’da TAYAD’lı Aileler
Kahvaltıda Buluştu
Ankara’da TAYAD’lı Aileler 7 Nisan Cumartesi
günü kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda tutsakların hapishanelerde yaşadıkları hak gaspları ve işkenceler
konuşuldu. Her cumartesi saat 15.00’da Sakarya Caddesi’nde yapılan tek tip elbise ile ilgili basın açıklamasına
çağrı yapıldı.

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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DÜNYAYA DEMOKRASİ HAVARİLİĞİ YAPAN HOLLANDA VE BELÇİKA
TÜM DÜNYAYA UYUŞTURUCU PAZARLIYOR!
“HOŞGÖRÜ YASASI” ÇIKARARAK UYUŞTURUCUYU MEŞRULAŞTIRIYORLAR!

ZEHİRLEYEN EMPERYALİZMDİR!
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Çürüyen ve Yozlaşan Kapitalizm
Ancak Uyuşturucu ile Yönetebilir!
Geçtiğimiz günlerde Belçika gazetelerinde çıkan bir habere göre Belçika
Hükümeti uyuşturucunun yaygınlaşmasından Hollanda'yı sorumlu tutuyormuş. Uyuşturucu ticaretinin Hollanda'nın liman şehri Rotterdam'dan Belçika'ya, Avrupa'nın en büyük ikinci limanı olan Anvers'e sıçradığı açıklanıyor.
Belçika kendi uyuşturucu sorununu
doğrudan Hollanda'nın "Hoşgörü yasası"
olarak adlandırılan uyuşturucuyu yasallaştırma politikasına bağlıyor. Avrupa
uyuşturucu ticaretinin yarısının Anvers'den yapıldığı ve son beş yıl içinde
sadece ele geçen uyuşturucu miktarının
5 bin kilodan 40 bin kiloya kadar
yükseldiği belirtiliyor. Sanılanın aksine
bu işi yapanlar, sadece yabancılar değil,
çoğunluğu Hollanda vatandaşı.
Sadece ele geçen uyuşturucu miktarı
bile Avrupa emperyalizminin dünyayı
nasıl sömürüp uyuşturduğunun da çarpıcı
bir ifadesidir. Anvers limanından dünyaya
uyuşturucu dağıtıp, dünyayı bir ağ gibi
sararak, tüm halkları zehirliyorlar.
Bahsi geçen uyuşturucu ham maddesi
esrar vb. yapımında kullanılan Hint kenevirinin ekimi birkaç yıl öncesine kadar
yasadışı yollarla yapılıyordu. Hollanda
hükümeti 1970'li yıllardan bugüne uyuşturucu satımı ve alımı ile ilgili "Hoşgörü"
kapsamında birçok yasal düzenlemeler
yaptı. Yıllardır "coffee shop" denilen
kaffelerde esrar satışını serbest bırakırken
bu kaffelerin esrarı hangi yollarla temin
ettiği muğlak bırakıldı. Yani devlet olarak
yasadışı uyuşturucu ticaretine izin verildi.
Bu kaffelerin Hollanda genelinde sayısı
700 civarında ve devlete ödediği vergi
yıllık 400 milyon euro.
Geçen yıl Hollanda devleti yasal yollarla uyuşturucu sayesinde devlet kasasına
giren geliri artırmak için uyuşturucu
ekimini de kendi kontrolüne alarak belirlenen pilot çiftliklerde doğrudan uyuşturucu ekimini ve pazarlamasını da eline
geçirdi. Bu yasal düzenleme sayesinde
milyarlarca euroluk kayıt dışı kara para

devlet kasasına aktarılmış olacak. Bu
düzenlemede amaç "uyuşturucu kullanımını düşürmek" gibi mantığa aykırı
bir gerekçeyle yapılmış olsa da, emperyalist bir ülke olan Hollanda devletinin
amacı var olan paranın devlet tarafından
kullanılmasından başka bir şey değildir.
Yani, yıllardır yasadışı bir şekilde
devlet kanalıyla örgütlenen uyuşturucu
ekimi ve dağıtım trafiği yasallaştırılarak devlet güdümüne geçmiştir.
Yani maksat insan sağlığı değildir.
Çünkü Avrupa devletleri uyuşturucuya
karşı mücadelede, insan sağlığını düşünen, insanı bağımlılıktan kurtaracak politikalar üretmemekte, uyuşturucu tedavi
merkezleri göstermelik olmaktan ileri
gitmemektedir. Tedavi olup tekrar başlayanların oranı çok yüksektir, çünkü
bağımlı olan insanın tedavi sonrasında
günlük ve sosyal yaşamına yönelik hiçbir
çözüm üretilmemekte, uyuşturucuya her
an ulaşabilecek durumda olduğundan
da başlama nedeni tekrar nüksettiğinde
kaldığı yerden uyuşturucu kullanımına
devam etmektedir.
Uyuşturucu kullanım oranlarına dahi
baktığımızda Avrupa devletlerinin uyuşturucu ile mücadele gibi bir sorunu olmadığını görürüz.
Avrupa'da 620 farklı sentetik uyuşturucu çeşidi vardır ve 15-64 yaş arası
93 milyon Avrupalı hayatında en az
bir kez uyuşturucu kullanmıştır. Her
yıl bu oran artmaktadır. Esrar kullanımı ilkokul yaşına kadar düşmüştür.
Mesele, bir yandan milyarlarca euroluk bir gelir kaynağı olan uyuşturucu
ticareti, diğer yanda da halkların beyinlerinin uyuşturulması, bu yolla teslim
alınmasıdır. Uyuşturucu kullanan bir insanın günlük alacağı uyuşturucu dışında
hiçbir şeyi düşünme koşulu yoktur!
Mantıklı düşünme, yaşadığı sorunları
ile ilgili çözüm üretme ve çözmek için
harekete geçecek iradesi yoktur. Amaçsız,
umutsuz, insanlıktan çıkarılmış bir insan,
yani bağımlı insan beynini de teslim
etmiş bir insandır.
Beyin ve irade ortadan kalktığında

insana dair her şey yok olur... Sevgisaygı-değerlerin yerini 'haz' duygusu,
daha ötesi tatminsizlik duygusu, bunalım,
cinnet, cinayet, intihar alır. Kimse kimseyle konuşamaz halde, yalnız ve çaresiz,
kapitalizmin yarattığı insan tipi budur.
Sonuç olarak; çürüyen ve yozlaşan
kapitalizmin yönetme biçimi insanı esas
almaz. İnsan ancak sömürü düzeninin
devamını sağlayacak makinanın bir parçası gibi görülür.
Kendi düzenini devam ettirmek için
düzenin her kademesi için insana ihtiyacı
vardır, ihtiyaçlar sömürü ve baskıya
göre şekillenir ve burada iradesi alınmış,
kapitalizmin kendi ellerine teslim edilmiş
beyinleri elbette yönetmesi kolaydır.
Karşı gelmeyen insan, her koşulda boyun
eğen insan kapitalizmin aradığı ve yaratmak istediği insan tipidir. Bu nedenle
her sınıftan insanı kontrol altına almak
ister. Uyuşturucu, kumar da insanı düşünmez hale getirmenin bir aracı olarak
görülür. Aynı zamanda da büyük bir
para kaynağıdır uyuşturucu pazarları ve
karın elde kalması için yasal yollarla
kontrol mekanizmaları oluşturulur.
Hollanda, Belçika gibi emperyalist
ülkeler de çıkarılan yasalarla kontrolü
elde tutmak ve aynı zamanda kendine
kazanç sağlamak için birbirleri ile yarışırlar. Belçika ve Hollanda arasında yaşanan “kriz” de halkların sağlığı için
değil pazarın kim tarafından kontrol edileceğinin savaşıdır, kendi aralarındaki
kimin ne kadar sömüreceği çelişkisidir.
Bu sömürgeci ülkeleri halklar lanetle
anacaklar ve emperyalistlerin tek bir
dostları bile olmayacaktır.
Kapitalizmin çürümüş, can çekişen
dönemi emperyalizm ölmeye mahkumdur ve uyuşturucu ile dünya halklarını
zehirlerken kendi sonlarını da hazırlıyorlar. Çünkü halkları ilelebet uyutamayacak, beyinlerini uyuşturamayacaklar.
Dünya halkları kendi gelecekleri, çocuklarının uyuşturucu ve kumar ile zehirlenmemesi için ayaklanacaktır, tarih
ezilenden yanadır ve her sömürü düzeninin bir sonu vardır.
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Grup Yorum Elemanlarının Aileleri ve Sanat Meclisi,
Grup Yorum’un Terör Listesine Alınmasına Karşı Basın Toplantısı Yaptı
İçişleri Bakanlığı’nın bu “arananlar”
listesinden Grup Yorum üyelerinin isimlerinin kaldırılması ve tutuklu bütün
Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması talebiyle, 3 Nisan günü Taksim
Aynalı Geçit’te yapılan açıklamada kısaca şunlar söylendi:
İBRAHİM KARACA (Sanat
Meclisi): Yıllardan beri ürettiği albümlerle dünyanın gündemine oturmuş bir
müzik grubu. Grup Yorum kendisini
zaten saklamıyor ki, ‘ben devrimci bir
müzik grubuyum’ diyor. Siz Grup Yorum’u devrimci sanat yapıyor diye baskılarla yıldırmak, susturmak istiyorsunuz.
Eğer sanatçılar, devrimci sanat yapan
müzik grupları, duvarlara afişlerle
‘ARANIYOR’ yazılıyorsa bunun bir
çaresizlik olduğunu düşünüyorum.
MERAL HIR (Grup Yorum Korosu): Grup Yorum öğrencisiyim. Bunu
özellikle belirtmek istiyorum. Grup Yorum’dan kimse yok burada. 11 üyesi
tutuklu ve 6 üyesi de şu an ‘terör listesi’ne alındı. Ben onların öğrencisi olarak
buradayım. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bugün Grup Yorum terör
listesinde ama bizler buradayız, sanatçı
dostlarımız burada. Sanatçı dostlarımıza,
ailelere teşekkür ediyoruz. Biz Grup
Yorum öğrencileri olarak gereken her
şeyi yapacağız. Dünyada ilk defa böyle
bir şey oluyor, sanatçılar ‘terör’ listesine
alınıyor ve bunu İçişleri Bakanlığı yapıyor. Bunu kınıyoruz. Arkadaşlarımızın
derhal bu listeden çıkarılmasını istiyoruz.
YUNUS ARACI (Ali Aracı’nın
babası): Grup Yorum 30 yaşında diyoruz. Şimdiye kadar neredeydiler. Şu
1 sene içinde mi terörist oldu bu Grup
Yorum üyeleri? Gittikleri her yere binleri
topluyorlar. Bu konserlere gidenlerin
hepsi terörist mi oluyor yani? Bu yanlış
bir zihniyet. Görüyorum aslında hepsi
aynı da ama bu son iktidar daha fazla
ileri gitti. Yanlış yapıyorlar.
OSMAN GENÇ (Sanat Meclisi):
30 yıllık bir geleneği sürdüren ve devam
eden bir geleneğin, hatta yine bundan
7-8 ay evvel mahkemede terörist olarak
yargılanmak istenen Grup Yorum üyelerinin orada tekrar beraat etmesi sonucu,
aradan zaman geçiyor, bu zamandan
sonra tekrar insanları terörist olarak
ilan edip, başına ödül koymak aymaz-

lıktır bu anlamıyla. Bizler daima sanatçı olarak sanatın her
alanında direnmek zorundayız,
birlikte olmak zorundayız.
AĞA KIL (Selma Altın’ın
babası): Selma’nın başına 300
bin ödül konulmuş. Soruyorum
Adalet Bakanlığı’na suçu neymiş? Elinde mavzeri yok, silahı
yok, topu yok, tüfeği yok, bir
gitarı, bir sazı var. Acaba bunlar
suç mudur? Soruyorum Adalet
Bakanlığı’na, bir sanatçının
sanat üretmesi suç mudur? Yine soruyorum Adalet Bakanlığı’na, bir insanın,
yoksulun, fakirin, ezilmişin yanında
olması suç mudur?
MEHMET ESATOĞLU (Sanat
Meclisi): Grup Yorum gerçekten çeyrek
asrı aşan bir süre Türkiye’de müzik
üretti. Değerli müzik grubunun elemanları, başlarına para konularak aranmaya başlanıyorlar. Türkiye’de konserler
yasaklanmıştır, filmler engellenmiştir,
tiyatroları durdurmuşlardır. Bütün bunların ardından yine Ruhi Su’lar, Aşık
Veysel’ler çıkmış türkülerini söylemiştir.
Ve en sonunda da bu baskıları yapanlar
unutulmuş, geriye o değerli yapıtlar,
eserler kalmıştır.
SERHAD RAŞA (Sanat Meclisi):
Biz biliyoruz ki faşizm kandan ve baskıdan beslenir. Dünün katilleri ve soyguncuları bu ülkede kahraman ilan edilirken, ülkedeki sanatçıların gri bültenle
başlarına ödül konması, tam da faşizmin
karakterine uygun bir şeydir, bunda şaşılacak bir şey yoktur. Geçecek bugünler,
umudu kaybetmek aslında belki de yenilgi. Daha fazla mücadele etmek gerekiyor, daha fazla birlikte olmak gerekiyor.
AHMET GÖKÇEK (İbrahim
Gökçek’in babası): Meseleye bireysel
olarak bakmıyorum, Grup Yorum’un
tamamına bakmak gerekiyor. O ideolojiye bakmak, o müzik anlayışına bakmak gerekli. Bizim çocuklarımız terörist
değildir. Derhal bu listelerden çıkarılmasını talep ediyoruz.
MUZAFFER GEZER (Sanat
Meclisi): Tarih boyunca faşizm güzel
olan her şeye saldırıyor. Halktan yana
olan her şeye saldırıyor. Grup Yorum’un
marşlarının okunduğu her yerde umut
var, gelecek var, özgürlük var, bağım-

sızlık var, sosyalizm var. Gelecek direneni yazacak. Bence umudu eksik etmeyin yüreğinizden.
GURBET SÖNMEZ (Emel Yeşilırmak’ın ablası): Biz Grup Yorum
aileleri olarak önce çocuklarımızı sonra
davalarını sahiplendik. Grup Yorum’un
başına 300 bin ödül koyarak bulamayacaklar. Herkes diyor Grup Yorum
bizim evde, ben de buradan sesleniyorum Grup Yorum hepsi bizim evde.
Grup Yorum halktır, Grup Yorum’u
susturamazlar. Kirli ellerinizi çekin
Grup Yorum’un üzerinden.
AYGÜL BİLGİ (Helin Bölek’in
annesi): Başına ödül koyduklarına koyuyor, koyamadıklarını cezaevine tıkıyor.
Bulamadığına ödül koyuyor, nerde,
nasıl karşımıza çıkacaklar bilemiyoruz
diye ödül koyduk diyorlar. Bulabildiklerini de 1 kez çıkarken ikinci, üçüncü
kez tekrar alıyor, tehdit ediyor. Nasıl
bitirecek Grup Yorum’u? Grup Yorum
halk iken Grup Yorum’u nasıl bitirecekler?
MERYEM KAYRALCI (Ali Aracı’nın kardeşi): Grup Yorum’u herkes
tanıyor, herkes biliyor. Grup Yorum
her zaman iyi olanı, doğru olanı, kardeşçe yaşamayı öğretti. Biz de her
zaman çocuklarımızı bu iyiliği gösteren
Grup Yorum’un yanına gönderdik. Biz
Anadolu kültürüyle büyümüş, yaşamış
insanlarız. Bu kültürü de yaşatmaya
devam etmeliyiz.
SULTAN KIL (Selma Altın’ın annesi): Bu pırıl pırıl çocuklarımız güzelliği, doğruluğu, dürüstlüğü, insanlığı
işleyerek gelmişler. Bu çocuklarımızın
başına terörist deyip ad koymak, biz
bunu asla kabul etmiyoruz. Bizim çocuklarımız terörist değil, bizim çocuklarımız halkı seviyor.
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DİNCİLİK, MİLLİYETÇİLİK, MEZHEPÇİLİK...
SINIF MÜCADELESİYLE BİRLEŞMEYEN HER ŞEY
EMPERYALİZMİN HİZMETİNE GİRMEYE MAHKUMDUR!
EMPERYALİZMİ YOK ETMEDEN, SOSYALİZMİ KURMADAN
ADİL, EŞİT BİR DÜZEN GERÇEKLEŞEMEZ!
Geçtiğimiz günlerde gerici ve emperyalizm işbirlikçisi
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman
çarpıcı bir itirafta bulundu: "Müttefikler istedi diye
komünizmi durdurmak için Vahhabiliği yaydık.”
Bu gerçek bizler için yeni değildir elbette. İslamcılığın
bir ideolojisi olmadığını, dinin emperyalizm ve işbirlikçileri elinde halkın inançlarını istismar etmenin bir
aracı yapıldığını on yıllardır söylüyoruz. İslamcılar tarihleri boyunca kullanılmış, kendilerini kullandırtmış
ve müslümanlığı istismar ederek emperyalizmin halkları
aldatmasına, dahası devrimci, ilerici güçlere karşı saldırısına, katliamlara ortak olmuşlardır.
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Dincilik, mezhepçilik, Vahhabilik, Sünnilik,
Alevilik... sınıf mücadelesiyle birleşmedikçe emperyalizmin hizmetine girmeye mahkumdur...
Bunların içinde en ilerici olan Aleviliktir ki,
onun da halk ve iktidar iddiası olmadığından
hiçbir yere varamamakta, kendi sorunlarını
bile çözememektedir.
Hangi iddiada olunursa olunsun, adı ne olursa
olsun halkı yeniden şekillendirecek, hayatı yeniden düzenleyecek siyasi bir program ve hedef
yoksa emperyalizmin iradesine teslim olmak
kaçınılmazdır.
Emperyalizm de dini, halk kurtuluş mücadelelerinin
önüne geçirir. Halkları uyutmanın, haline şükrettirmenin,
hak ettiği emeğin karşılığını almak için mücadele etmesinin önünü kesmenin aracı haline getirir. Dini, bir
sömürü aracı olarak kullanır.
Emperyalistler ve işbirlikçileri "Vahhabiliği yaydık"
diyorlar. Bu gerçek, İslamcıların sosyalistlere karşı kullanıldığının itirafıdır. "Soğuk Savaş" adı altında "Yeşil
Kuşak" projesini ortaya koydu emperyalizm. El Kaide,
Müslüman Kardeşler, El Nusra, IŞİD hepsi Vahhabiliğin
ürünüydü ve halkların kanını dökmekte kullanıldı, kullanılıyor.

Anti-emperyalizmin ve sınıf bilincinin yitirildiği yerde emperyalizmin oyuncağı haline gelinmiş ve emperyalizmin halklara karşı politikalarının başarıya ulaşmasına hizmet edilmiştir.
Dini, inançları, ulusal hakları baskı altına alan, her
türlü özgürlüğü boğan bizzat emperyalizmin kendisidir.
2. Paylaşım Savaşından sonra emperyalizmin en büyük
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korkusu ulusal kurtuluş savaşlarıdır. Buna karşı din ve
milliyet emperyalizmin iki temel silahı oldu.

VAHHABİLİK NEDİR?
Emperyalizm dünyada sosyalizmin yayılmasını önlemek, en büyük korkusu olan halk kurtuluş savaşlarının
dini gericilikle bastırılmasını sağlamak amacıyla gündeme
getirmiştir Vahhabiliği. Emperyalizmin halk düşmanı
politikası dini gericilikte karşılığını bulmuş ve onları
aynı amaç için birleştirmiştir.
Vahhabilik düşüncesi ve pratiği buralardan doğmuştur.
Bu halk düşmanı anlayışı yaymak için emperyalizmin
gericilerden "kaynaklarını seferber etmelerini istemeleri"
yeterliydi. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bu gerici
halk düşmanı yönetimler kendi ülkelerinden başlayarak
uzanabildikleri tüm müslüman ülkelerde yatırımlar yaptılar. Bunun için yüz milyar dolara varan harcamalar
yaptıkları iddia edilmektedir. Vahhabilik Suudi Arabistan
yönetiminin resmi felsefesi ve devlet politikasıdır. Bu
felsefeyi yaymak için resmi ve resmi olmayan okulları,
kitapları, çok çeşitli kurumları vardır.

Bu düşünce içinden Talibanları, El Kaideleri,
IŞİD'leri, Hizbut Tahrirleri çıkarmış ve çıkarmaya da devam etmektedir.
Suriye'den Burkina Faso'ya, Cezayir'den Mali'ye,
Kosova'dan Filipinler'e, Fas'tan Endonezya'ya, Hindukuş'tan Ortadoğu'ya, Afganistan'dan Çeçenistan'a gerici
ve emperyalist çıkarlar uğruna yönetimleri değiştirip
ele geçirmek, bunun için her türlü terörist eylemi ve
katliamı yapmak bu gerici anlayışın temel amacı olmuştur.
Katliamcılıkta, işkencede ve terörizmde hiçbir sınır
tanımazlar. Tıpkı halk düşmanı emperyalist efendileri
gibi. Kendisinden olmayan herkesi kafir ve katli vacip
gören bir düşünme şekline sahiptir. Bu düşünce faşizmle
ne kadar da örtüşmektedir. Bu karakteri, gerici ve halk
düşmanı yapısı, emperyalistlerle içli-dışlı yanları, katliamcılığı ile gerçek anlamda terörizmin kendisidir.
Emperyalist efendileri Vahhabiliği "küresel terörizmin
kaynağı" olarak suçlarken bu suçlamalar karşısında işbirlikçi gerici Muhammed bin Selman "Soğuk Savaş
sırasında Washington'ın talebiyle komünizme karşı Vahhabiliği yaymaya başladıkları" mesajını veriyordu.

ANADOLUMUZU HALKA CENNET, EMPERYALİSTLERE VE

Suudi gericiliği düne kadar ABD, İngiliz, Alman vd.
emperyalistler istediği için Vahhabiliği geliştirdi, yaydı.
Şimdi de yine emperyalistler istediği için bunu geri
çekmeye çalışıyor.

bürünmüş bu gerici katiller de halk düşmanlıklarını,
uşaklıklarını geçmişten bugüne "anti-komünizm"le,
"anti-Sovyet"çilikle, "anti-terörizm"le, "kafirlik"le gizlemeye çalışmışlardır.

EMPERYALİZMİ YOK ETMEDEN,
SOSYALİZMİ KURMADAN ADİL, EŞİT
BİR DÜZEN KURULAMAZ!

Çok kan döktüler ancak istedikleri sonucu bütünüyle
alamadılar. Devrimci, ilerici hareketleri geriletmiş
olmaları geçici bir durumdur. Çünkü kapitalizmin karşısında M-L ideolojinin gücü ve tarihsel ve siyasal
haklılığımız var. Halkların vatanseverliği, devrimciliğin
feda ruhuyla savaşması var.

İdeolojisi olmayanların emperyalizmin ideolojik
etkisi altına girmeleri kaçınılmazdır. Siyasi projesi olmayanların, halktan yana ve halk için savaşmayanların
emperyalizmin halklara karşı kullandığı savaş araçlarına
dönüşmeleri kaçınılmazdır.
Terörizmin tek ve gerçek kaynağı emperyalizmdir.
Terör ve terörizm, halk düşmanlığıdır. Kendinden
olmayan herkese, her şeye düşmanlıktır. İşkence ve
katliamdır. Kafa kesmek, göz oymak, vücut organlarını
parçalamak gibi vahşiliklerdir.
Terör ve terörizm, sistematik korku ve yıldırma ile
halkları, halkların kurtuluş mücadelesini doğrudan ya
da dolaylı teslim almaya çalışmaktır. Terör ve terörizm,
emperyalizmin en büyük korkusu olan sosyalizmi,
halk kurtuluş savaşlarını boğmak ve bastırmak için
icat ettiği bir politika ve fiziki-psikolojik saldırı aracıdır.
Öyle ki emperyalistler de, müslümanlık maskesine

Direnen Filistin Halkının
Yanındayız!
Okmeydanı Halk Meclisi Toprak Günü münasebetiyle
yapılan eylemlere katil, siyonist İsrail'in Filistin halkına
yaptığı saldırıları kınayan ve Filistin halkını selamlayan
8 Nisan'daki açıklamasında şunlara değindi:
"Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki tasmasız
köpeği aynı zamanda AKP faşizminin ‘dostu’ Siyonist
İsrail Filistin halkını katliamlardan geçirmeye devam
ediyor. Filistin halkı şehitlerini anma pahasına yeni şehitler
vererek siyonizme yenilmezliği hatırlatıyor. Teslimiyete
karşı direnen, şehitlerini anma pahasına yeni şehitler
veren Filistin halkının yanındayız.
Filistin halkı tarafından ‘Toprak Günü’ olarak anılan
30 Mart 1976’da topraklarına el konulmasını protesto
eden 6 Filistinli eylemcinin İsrail güvenlik güçlerince
öldürülmesinin yıldönümünde yapılan yürüyüşe Siyonistler saldırdı.
Saldırıda 15 Filistinli katledilirken bine yakını ise
yaralandı. ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ adını taşıyan
protesto eylemlerinin 6 hafta sürmesi beklenirken 6
Nisan Cuma günü bir katliam haberi daha geldi. Han
Yunus’un doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş

Sosyalizm; hiçbir inanç, milliyet, mezhep ayrımı yapmadan halkların eşit, özgür, sömürünün
olmadığı bir dünyada yaşama idealidir.
Sosyalizmin ve halkların tek ve gerçek düşmanı sömürücülerdir. Emperyalizmi ortadan kaldırmadan, sömürüye son vermeden terörizm belasından, savaşlardan,
işkenceden, acı ve gözyaşından kurtulmak mümkün
değildir!

Halkların özgürce yaşamasının tek yolu emperyalizmi yok edene kadar savaşmak ve adil,
eşit, özgür, insanca bir düzen olan sosyalizmi
kurmaktır. Ezilen halklar er-geç adil bir düzende
yaşama özlemine, sosyalizm özlemine kavuşacaktır.
Hiçbir güç buna engel olamayacaktır!
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sonucu iki Filistinli katledilirken 40’ı ise yaralandı.
AKP kurmayları boşuna maval okumasın. Lakin Filistin davasında tek bildikleri şey bizim maval diye adlandırdığımız söylemlerin inkârıdır.
Erdoğan Mavi Marmara şehitlerini parayla sattığını
çabucak unuturcasına Siyonistlere terörist diyor. Onlar
terörist ise siz de onların işbirlikçisisiniz. AKP ile Siyonizmin hem askeri hem ekonomik işbirliği tüm hızıyla
sürüyor, sürmektedir. Bütün bu katliamlar İsrail Türkiye
ile ticaret hacminin 2017’deki miktar olan 4 milyar
doların iki katına çıkarılabileceği heyacanını yaşarken
oluyor. Siyonizme milyar dolarlar kazandırdığınız anlaşmalar o zaman ki parti sözcünüz Ömer Çelik’in deyişiyle dostluğunuzun gereğidir, anlayabiliyoruz. Ancak
halkımızın gözüne baka baka yalan söylemek neyin gereğidir? Tabi ki faşizminin. AKP faşizminin halkı kandırmasına izin vermeyeceğiz.
Siyonist İsrail’e kazandırılan her bir dolar bir kurşun
demektir. AKP faşizmi Siyonist İsrail’in katliamlarında
pay sahibidir. Yaklaşık bir haftadır Filistin halkına
yönelik hedef gözetilerek açılan ateş neticesinde her
bir dökülen kandan bizzat sorumludur."
OKMEYDANI HALK MECLİSİ
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- Bir devrimci, en imkansız koşullarda en temel görevi başarabilmelidir;
çünkü koşulları yaratan devrimcinin
kendisidir…
Zorlukları ortadan kaldırmanın yolu
emek-program, iradedir...
Düşünüp kafa yormayanlar, emek
harcamaktan kaçanların en yaygın bahanesi: Koşullar uygun değildi...
- Bir devrimci, tespit eden değil
değiştiren olmalıdır. Emekten kaçanlara,
emekle doğru yolu göstermelidir. Emekten kaçanlara, koşullar uygun değildi
gerekçesi ile kendini koruma altına
alanlara asla izin vermemelidir… Onları
eleştirip değiştirmenin yöntemlerini
bulmalıdır.
- Bir devrimci, nesnellik ne gerçeklik
ne devrimcilik ne önce bunları kavramalıdır.
Nesnel koşullara göre değil savaşın
yasalarına göre düşünüp karar vermelidir…
İşte tüm bunları yaptığında kendisini
ve yoldaşlarını eğitip değiştirebilir…
Yani özgürleştirebilir….
Bunu ancak M-L kılavuzluğunda
doğru ve yanlışı ayırt ederek yapabilir…
- Bir devrimci, koşulları değiştirecek
olandır. Elbette koşullar belirleyicidir;
ama koşulları değiştirecek olan devrimcilerdir... Aksi nesnelliğe teslim olmaktır ve bu insana türlü saçmalığı
yaptırır...
- Bir devrimci, kafasındaki koşulları
değil, somut koşulları esas almalıdır.
Ne gibi zorluklar olacak, bunları nasıl
çözeceğiz diye düşünürek emek vermeli, değiştirebilme iradesini göstermelidir.
- Bir devrimci, objektif yasaları
öğrenmelidir. Savaşın; hayallerimiz,
düşüncelerimiz, hissettiklerimiz dışında
objektif yasaları vardır.
İşte bu objektif yasalar öğrenildiğinde objektif koşullar değiştirilebilir.
- Bir devrimci, objektif yasaları
değil de kendi isteklerine dayanan devrimciliği dayattığında hastalıklı bir
benbilirimcilik oluşur.

KOŞULLARA
TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Bu, uzlaşmacı yanımızdır, koşullara
teslim olan, ayak uyduran yanımızdır,
bürokratlaşan, sıradanlaşan yanımızdır.
İrinli bir çıban gibidir.
Kesip atması zordur. Acı verir.
Fakat kesilip atılmazsa hem yara iyileşmez, hem de irin büyür ve bünyeyi
teslim alır.
- Bir devrimci, "Burayı biz biliriz
bu koşulları bu insanları en iyi ben bilirim..." diyerek kendisini dayatmamalıdır...
Bilinen gerekçecilik anlayışıyla hareket edilerek, nesnel koşullar edebiyatına sarılmamalıdır. Bu olmazcılığa
götürür.
- Bir devrimci; bilgisini, tecrübesini,
aklını sorunların çözümünde, örgütün
öğrettiği M-L bilimini kullanırsa mutlaka bir çözüm bulacaktır.
Her şeyin üstesinden gelecek bir
yöntem bulmak, 4+3 ile düşünmek,
çözümsüzlüğü, olmazcılığı da yok edecektir.
- Bir devrimci, emek vermezse
nesnel gerçeğe dayanmak tek başına
bir anlam taşımaz.
Sorunları-koşulları tespit etmek,
yeni bir keşif değildir...
Değiştirmek için emek, nesnel gerçeği değiştirmek için çaba gereklidir.
Emek olmazsa idealizme, metafiziğe
kayma tehlikesi büyüktür.
- Bir devrimci, kimsenin bize koşulları dayatmasına izin vermemelidir.
Hem zorunlu hem mümkün olanın ölçüsü, emek ve programdır.
Gerçekçilik asla nesnelliğe teslim olmak değildir!
M-L bilimi nesnelliği değiştirmekse
nasıl değiştireceğini bulmalıdır. Yapılamayacak iş yoktur. Sadece yöntem
bulamıyoruzdur. Koşulları aşmanın,
değiştirmenin yolu emek ve programdır.
- Bir devrimci, koşullara asla teslim
olmamalıdır, devrimin koşullarını yaratmalıdır.
Koşullar böyle, OHAL var, yasak-

lar-ihraçlar var. Ne yapalım halk korkuyor, çekiniyor...
Koşullar böyle, ne yapalım... demek
faşizmin yarattığı koşullara daha baştan
teslim olmak demektir. Direnmemenin
teorisini yapmaktır.
Oysa direnmeyen çürür, savaşmayan
ölür!
- Bir devrimci, her şeyini devrim
odaklı düşünmelidir.
Devrimci gibi düşünür, devrimci
gibi yaşarsa, o zaman aşamayacağımız
engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur.
- Bir devrimci, her koşulda mücadeleyi büyütmek, devrimin ihtiyaçlarını
karşılamak için, gerekli koşulları kendisi
yaratmalıdır.
Devrimcilik; düzeni bütün kurumlarıyla reddetmek, yerine yenisini inşa
etmektir.
- Bir devrimci, Karl Marx'ın şu
sözlerini unutmamalıdır:
"Madem koşullar insanı belirliyor,
o zaman koşulları insanileştireceğiz."

Liseli Dev-Gençliler Örnektepe’de
Kitle Çalışması Yaptı
5 Nisan 2018 günü Liseli Dev-Gençliler
Örnektepe’de kitle çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada yazılamalar, pullamalar, kuşlama
ve Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Liseler,gençliğin olduğu her yer bizimdir!
Örnektepe’de liselilerle birlikte yaptığımız
çalışmada halkın matbaası olan duvarlara
umudun sloganlarını nakş edildi. “LİSELİ
DEV-GENÇ”, “MAZLUM ARSLAN SERBEST BIRAKILSIN –DEVGENÇ”, “FIRAT KAYA SERBEST BIRAKILSIN –
DEV-GENÇ”, “30 MART – 17 NİSAN’DA
UMUDU SELAMLIYORUZ DEV-GENÇ”,
“KIZILDERE RUHUYLA GELİYORUZ
DEV-GENÇ” yazılamaları yapıldı. Katil
polislerin sildiği yazılamalarsa yenilendi.
“Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz” pullamalarından 200 adet yapıldı. 400 adet de
“Devrimcilik Yapmak Suç Değildir” kuşlaması yapıldı.
Halkın sesi olan, umudu halka taşıyan
60 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
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Örgütsüz hiçbir
kesim kalmayacak!
En Yoksullar

Her örgütlenme, çelişkiler ve sorunlar üzerinden yükselir.
En yoksullar,
en çok yozlaşanlar,
geleceği en karanlık olanlar
tutsak yakınları,
düzenin yok ettikleri,
düzenin kimliğine, kişiliğine saldırdıkları... ayrı ayrı örgütlenme alanlarıdır.
Mücadele, çelişkilerin, sorunların
en çok derinleştiği yerde hayat bulur.
Buralarda örgütlenmek, devrim iddiamızın bir gereğidir.
Çelişkiler ve sorunlar, aynı zamanda etrafında örgütlenilecek bir
zemindir. Her zemini değerlendirmenin yolu yöntemi farklıdır.

En yoksulları örgütlemeliyiz. Bu, devrimci mücadele
açısından hayati ve stratejik
bir konudur. Yoksulları örgütlenmesi meselesi, düzenin çeşitli burjuva, küçük-burjuva kurumlarının
veya reformist kesimlerin yaklaşımından farklıdır. Devrimciler açısından mesele, bir "yardım" meselesi
değildir.
Tüm bu küçük burjuva reformist
çevreler en fazla derler ki, "ayakkabısız tek bir yoksul çocuk kalmayacak".
Ne kadar güzel bir niyet değil
mi?
HAYIR DEĞİL!
Biz diyoruz ki, HİÇBİR YOKSUL ÇOCUK KALMAYACAK!
Bu devrimle, reformizm arasındaki farktır. Yoksulluğun içinde
karşımıza hem büyük bir yozlaşma,

hem halkın en temiz yanları, güçlü
gelenekleri çıkacaktır. İki yan da bizimdir. İkisini de meclislerde, farklı
örgütlenmeler içinde örgütleyebilmeliyiz.

En yozlaşmışlar
Düzen, uyuşturucudan, fuhuştan,
kumardan, alkoliklikten koskoca bir
bataklık oluşturmuştur. Bu bataklığın
kolları bizim sokaklarımızda da kol
geziyor. Yozlaşmanın en dibindekilerden başlayarak örgütleneceğiz.
Burada örgütlenirken, bağımlılar
olacak karşımızda. Fuhuşa sürüklenmişler olacak. Kumardan kendini
kurtaramayanlar olacak. Kumar oynayan, uyuşturucuya bağımlı hale
gelen, başka şeyler de yapacaktır,
yalan söyleyecek, dolandıracak, belki
çalacak. Biz bunların hepsini bilerek
ve asla onlara kızmadan, yorulmadan
örgütleyeceğiz.
Yalanda, hırsızlıkta, ahlaksızlıkta
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PRATİĞİMİZ: ŞEHİTLERİMİZİ
ANMAK, ANLATMAK,
YAŞATMAK...
30 MART-17 NİSAN; şehitlerimizi anma,
partinin kuruluşunu kutlama günleridir.
Tarihimizi bilmek güçtür. Tarih bilinci, olmazsa olmazdır.
Tarihimiz bize NASIL yapmamız gerektiğini
gösterir.
30 Mart-17 Nisan, tarihimizi öğreneceğimiz,
geleceğimizi göreceğimiz günlerdir.
Her biçimde, anmalarla, eğitim çalışmalarıyla, ikili üçlü okumalarla, sohbetlerle, paneller
ve seminerlerle, şehitlerimizi anlamanın ve
anlatmanın çabası içinde olmalıyız.
Şehitlik nedir, parti nedir, feda nedir, en
gencimizden en yaşlımıza, en yenimizden en
eskimize kadar güçlü bir bilinç yaratmalıyız.

- ŞEHİTLERİMİZİN ADINI BİR MAHALLELERİMİZİN DUVARLARINA, BİR YÜREĞİMİZE NAKŞETMELİYİZ.
- Şehitlerimiz için bir mahallemizde ateşler
yakmalıyız, bir yüreğimizde.

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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veya başka herhangi bir şeyde, onlara
değil, düzene kızacağız. Onlara değil,
düzene öfkeleneceğiz. Biz bataklıktaki
insanları çıkaracağız.
Uyuşturucu kullanan gençlerimizi,
fuhuşa itilmiş kızlarımızı, taciz, tecavüzle hayatları karartılanları, kumar
başında bunalımlara girenleri oralardan çıkarıp DEVRİMCİ YAPACAĞIZ.
Ve oradan çıkardığımız her genç,
bizim emperyalizm ve faşizmin politikalarına karşı bizim küçük zaferlerimiz olacak.
Bizim yozlaşmanın içinden örgütlediğimiz her genç, bataklıktaki
çiçeklerdir ve biz onlarla o bataklığı
kurutacağız, onlarla bataklığı yaratanları yıkacağız...

Geleceği karartılanlar
Onlar, gençlerimizdir. İster okuyor
olsun, ister okumayan, ister konfeksiyon atölyelerinde çalışanlar olsun,

ister sokaklarda çetelerde serserilik
yapanlar; hiçbiri için bu düzende bir
gelecek yoktur.
Hiçbirinin yarın ne olacağı belli
değildir. "Sınıf atlama özlemi" bile
çok çok uzağındadır onların. Düzen
onlara hayal kurmayı bile unutturmuştur.
Devrim onları örgütlemek zorundadır. Mahalle örgütlenmeleri, onlara
ulaşmak zorundadır.
Onlara bir gelecek sunabilecek
sadece devrim ve devrimcilerdir.

Tutsak Yakınları
Her mahallede, onlarca, yüzlerce
tutsak yakını vardır. En yakınları,
canı-ciğeri zulüm altında olanlardır.
Düzenin ideolojisi onları bireyciliğe
yönlendirir. Bencillik, bireycilik ailevi
değerlerin bile çiğnenmesine yol
açar.
Hapishanedeki tutsağı yalnız bırakmaya zorlar düzen onları. Bazısı,

maddi imkansızlıkları nedeniyle ziyarete gidemez.
Tutsaklarına sahip çıkmak, bir
halk için onur borcudur, sınıflar mücadelesinin bir görevidir. Bu sahiplenme görevi, tutsak yakınlarını da
içerir. Bu nedenle, tutsak yakınlarını
sahiplenmeli, onları örgütlü bir güce
dönüştürmeliyiz.

Örgütlenmeliyiz!
Örgütlenmeliyiz, örgütlenmeliyiz,
örgütlenmeliyiz!
Her kesim içinde, her sokakta, her
an örgütlenme çalışması içinde olmalıyız. Örgütlemede ısrarcı olmalıyız.
Çünkü hiçbir alanda örgütlenmek kolay
değil. Düzenin engelleri var; düzen
ideolojisinin engelleri var. Örgütleyeceğimiz herkes, düzenin kuşatması altındadır. Bunu unutmayacağız. Fakat
sabırla, emekle ve halkımıza, insanlarımıza güvendiğimizde, sonuç alacağımız da kesindir. Mahallelerimizde
örgütsüz hiçbir kesim kalmayacak!
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* Onlar, düzenin çöpe fırlattığı

* En çok sevdiklerini, oğullarını,

binbir renkteki çiçektir. Onları oradan, düzenin bataklığından, çöplüğünden çıkaracak ve dünyanın
en güzel bahçesini kuracağız kendi
ellerimizle, emeğimizle…

kızlarını kurtarmak için onları örgütleyeceğiz.
Kurtuluş, onları devrimcileştirmektir.

* O çiçekler, kendilerinden çalınan

* En sevdiklerini korumanın baş-

her şey için devrimcileşecek; hayatlarını, geleceklerini çalanlardan hesap soracak, savaşacak, kavgayı büyütecekler…

ka yolu yoktur. DEVRİMCİLİK YAPACAKLAR… ÖRGÜTLENECEKLER
VE HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDECEKLER… Bu mücadelede kendi kişiliklerini kazanacaklar.

* Bu sorunda, herhangi bir sorun
temelinde örgütlemekten çok daha
güçlü bir zemine sahibiz.
Çünkü bu sorun, şu veya bu ekonomik, demokratik talepten çok
daha yakıcıdır, acildir, can alıcıdır.
Oğullarının, kızlarının, eşlerinin bağımlı olması, canlarını yakan bir
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sorundur çünkü.

* Bu mücadelede, uyuşturucunun
kendilerine kaybettirdiklerini yeniden bulacaklar.
Uyuşturucu bağımlılığı bir boşlukta gelip yerleşir. Mücadeleyle,
örgütlenmeyle, devrimcilikle o boşluk dolacak.

HALKIN SANATÇILARI

Grup YORUM NEREDE?
Grup Yorum nerede?
Başlarına ödül konmuş, tutsak
düşmüşler. 1 yılda 4 defa basılmış
İdil Kültür Merkezi.
Tüm bu baskılara rağmen besteleriyle meydan okuyorlar faşizme.
Baskılar arttıkça iddiaları büyüyor
sanki. Grup Yorum susturulamıyor
diyor İngiliz gazetesi Guardian.
Evet, susturulamıyorlar, "Listelerinize bestelerimizle cevap veriyoruz " diye cevap veriyorlar faşizme.
Baskılar, saldırılar, işkenceler
vız gelir Mahir yüreklilere...
Kavgada Mahir, yürekte Cevahir onlar. Bizler, Kızıl Maskeliler,
mahir yürekliler için bir rap şarkı
yaptık ve onun sözlerini bu hafta
paylaşıyoruz.
Direnişi, kavgayı kaleme aldık
ve sürdürüyoruz. Asla susmayacak
Grup Yorum!
Asla susmayacak halkın Mahir
yürekli sanatçıları!

mahir yürekliler’den
mahir yürekliler’e
bölüm 1
yorum halkın içinde, halkın
dilinde
halk düşmanlarının terör
listelerinde
emekçilerin nasırlı elinde
alın terinde
hakkını arayan tüm halkların
direnişinde
halkın sesinde, silahının
mermisinde
tarihinde, grup yorum sa‐
hibinde

bu gece yorum bizim evde,
ihbar etmez kimse, boşuna
bekleme
Katiller! eceliniz bende
(Hayt)
yıkılmadı bu cephe, otuz üç
sene,
bu tarihi yok edemezsiniz,
imkanı yok
bu tarih halkın tarihi, isyanı
çok
öfkesi büyük, tecrit duvar‐
larına sığmaz
mahir yürekliler asla yılmaz
ulaşılmaz köklüdür, usan‐
maz dövüşür,
uslanmaz köpürür, uzlaşmaz
örgütlüdür
nakarat:
Grup Yorum nerede,
yorum bizim evde
Grup Yorum nerede,
yorum her yerde
Grup Yorum nerede,
yorum damlarda
Grup Yorum nerede,
yorum dağlarda
Grup Yorum nerede,
direnişlerde
Grup Yorum nerede,
bizim mahallede
Grup Yorum nerede,
tutsakların dilinde
Grup Yorum nerede,
kavgamızın içinde
bölüm 2

mahir yüreklilerden mahir
yüreklilere
selamlıyoruz sizi ölümsüz
türkülerle
güçsüze güç oldunuz otuz
üç sene
susturulamaz bu ses, çünkü
vermişiz el ele
dünden‐bugüne, bugünden
yarınlara
devam edeceğiz türküleri‐
nizle kavgaya
Sesiniz umudumuzdur, yo‐
lunuz yolumuz
haklıyız kazanacağız gücü‐
müz sonsuz
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
baskı, mapus, ödül, ölüm
örgütlü savaştır çözüm
özgür bir vatandır özü,
cephe söyler/söyleyecek
son sözü
yıldıramaz bizi listeler, bakın
kitleler,
taşır bizlere,
umutlu türküler,
ne baskı, ne tehditler,
ne bu sürgünler,
ne bu ödüller, ne bu hapisler
ne bu ölümler, ne bu katiller
susturamaz yorumu
ödüller listeler faşizmin kor‐
kusu
grup yorum bir halk ordusu
oligarşi titre grup yorum
bizde

KIZIL MASKELİLER
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TAYAD ve ŞEHİT EVLATLARIMIZ

Tayad’lı Aileler
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Bizim savaştığımız düşman
namert, kalleş ve korkak, hiçbir değer
yargısına sahip değil.
Halk kurtuluş savaşçılarımızın mezarları olmaması için, özellikle geçen
yüzyılın 90'lı yıllarında "mezarsızlaştırma" politikası yürütmüştür.
Halkımızın değerlerini ayaklar altına
alıp, cenazelere bile saygı göstermemiştir
faşizm.
Halk kurtuluş savaşı veren gerillalar,
halkın faşizme karşı umudunu temsil
eder.
Düşmanın kini ve öfkesi, korkusu
ona göre büyüktür.
Yeri gelmiştir asit kuyularında insanlarımızı eritmiştir, yeri gelmiş kimsesizler mezarına gömmüştür.
Yeri gelmiştir, işkenceyle katlettiği
evlatlarımızı denizin ortasında gemiyle
birlikte batırmıştır.
Faşizmin bu saldırısına, devrimci
hareket dışında açıktan karşı koyan, cenazeleri için bedel ödeyen ve her koşulda
sahiplenen başka bir örgütlülük yoktur.
Sadece biz TAYAD’lı Aileler, şehitlik
ve tutsaklığı göze alarak cenazelerimizi
geleneklerimize göre kaldırabilmiş, cenazelerimizin kurda-kuşa yem olmasının
önüne geçmişizdir.
Ne pahasına olursa olsun, evlatlarımızın cenazelerini toprağa kavuşturma
geleneğini yarattık ve sürdürüyoruz. Ailelerinin, yakınlarının ziyaret edebilecekleri bir mezarlarının olmasını kendimize ilke edinmişizdir.
17 Nisan 1992'de Sabo'ların Çiftehavuzlar'daki evleri sarılırken, TAYAD'ı
arayıp, şehit düşmeden önce son anlarını,
son mesajlarını, son sözlerini onlarla
paylaşması tesadüf değildir.
Çünkü Sabahat Karataş çok iyi biliyordu ki, TAYAD her halükarda sahiplenir, şehitlerimizin cenazelerini en
uygun bir şekilde defneder.
Yaşlı analarımız, babalarımız neler
görmedi ki? Paramparça edilmiş cesetleri
elleriyle toplayıp, mezara gömdüler.
Ulucanlar, Ümraniye, 19 Aralık katliamında, tanınmaz hale getirilen, kimyasallarla yakılan, bir avuç kömüre döndürülen bedenleri sahiplendik. Öyle ki,
19 Aralık katliamı öylesine bir vahşet

ki, Bayrampaşa hapishanesinde kül olan,
tanınamaz hale gelen tutsakları, aileleri
bile teşhis edemedi. Ancak "ne fark
eder, hepsi bizim evlatlarımız" diyerek,
her biri cesetlerden birilerini alıp, cenazesini kaldırdılar.
TAYAD'ın cenazelerini sahiplenme,
şehitleri toprağına kavuşturmada ilkleri
yaratmışlardır.
Aradan yıllar bile geçse, unutmaz,
hatırlar, vazgeçmez TAYAD.
Şehitliklerinden 12 yıl sonra mezara
kavuşturulan Emirgan şehitleri gibi.
1994 yılında 13 gerilladan geriye ölü
bedenleri bile kalmasın, katliamın delilleri
silinsin diye, askerler bütün bölgeyi
yakmıştır.
Yakarak aynı zamanda bölge halkına
gözdağı vermek istemiştir. “Bak elinde
silah dağlara çıkarsan, senin bir mezarın
bile olmayacak” demektedir.
Şehit düştükleri alan cayır cayır yanıyor, cesetler kül oluyor. Ancak köylüler
evlatlarını sahiplendi. Şehit düştükleri
yer belli olsun diye, köylüler yakıldıkları
yere 13 tane taş koydu.
Bu katliamdan tam 12 yıl sonra, evlatlarımızın mezarı olsun, anmaları yapılsın, ailelerin ziyaret edecekleri yer
belli olsun diyerek mezar yaptık.
Mezar taşını yapan mezarcıdan, anmalara katılanlara kadar birçok insanımız
gözaltına alındı, tutuklandı.
Gerilaların cesetleri artık yoktu, yakılıp kül edilmişti; ama üzerinde 13 gerilanın resmi ve "Öldüler Yenilmediler"
yazısı bulunan bir mezarları vardı artık.
Mezarına sahip çıkmak, halkın değeridir ve TAYAD'lılar o geleneğin sürdürücüsüdür.
Geleneklerin sürdürülmesi, kesintisiz
ve militan mücadele sayesinde olmuştur.
Şehitlerimizi mezarsız bırakmamaktaki ısrarımızın bir başka çarpıcı örneği
Düzgün Tekin’dir.
90'lı yıllarında gözaltılarda kaybetmek
devletin yaygın politikasıydı. Kaybedilen
devrimci işçi Düzgün Tekin’in bulunabileceği her yere koşmuş, en küçük bir
umudun peşinden gitmiştir TAYAD.
Düzgün, 21 Ekim 1995 tarihinde
kaybedilmiş; tüm çabalara rağmen bulunamamıştır. Düzgün Tekin'in cenaze-

sinin bir çöplükte olduğunu duymuş ve
gitmiştik.
Ancak duyum bile olsa, onun cenazesini bulma ihtimali varsa, onu ziyaret
edilebilecek, karanfiller bırakılabilecek
bir mezara kavuşturmak ihtimali varsa,
elden geleni yapmayı görev bildik.
Cenazeleri uygun şekilde defnetmek,
mezarlarının bakımını yapıp ziyaret etmek halk geleneklerimiz arasındadır.
Bunu daha da ileriye taşıyarak ilke ve
kural haline getirdik. Bu değerlere sahip
çıkmak, asla vazgeçmemek TAYAD’lıların görevidir.
Nasıl ki, yoldaşları Bolivya dağlarından Che'nin kemiklerini ısrarlı arayış
sonunda bulup, Küba'ya getirip bir mezara kavuşturdu ise, gerilla şehidi Ali
Yıldız'ın cenazesi de toplu mezarlardan
çıkarılıp, bir mezara kavuşturulmuştur.
Evlatlarının kemiklerini bile alabilmek
için mücadele etmek gerekiyor bu ülkede.
Kardeşinin cenazesini alabilmek için
Hüsnü Yıldız Ölüm Orucuna yatmıştır.
Günay Özarslan’ın, Hasan Ferit Gedik’in cenazesi geleneklerimize göre
kalkabilsin diye günlerce polisin saldırısına direndik.
Devlet iki evladını katlettiği Kemal
Gün'e cenazesini vermedi.
Elbette bütün anneler, babalar evlatlarının başında dua edebileceği bir
mezarı olsun ister. Binbir zorlukla yetiştirdiği evlatlarının katledilmesine büyük bir öfke duyar.
Ancak sadece TAYAD'lılar direnişi
seçer, Kemal Gün yaşına-hastalığına
bakmadan ölüm orucuna başladı.
Dersim'de, Seyit Rıza Meydanı’nda
90 gün açlık grevi yaptı ve devletin
bombalayıp paramparça ettiği karargahın
içindeki 11 gerilanın kemiklerini almayı
başardı.
Elimizde tuttuğumuz, 165 parça kemik, en büyüğü 270 gram olan et parçası
bize acıdan başka şeyler de ifade ediyor.
Evlatlarımızın, uğruna canını verdiği
adil bir düzenin mutlaka geleceğine
inancımızı arttırıyor.
TAYAD'ın olduğu hiçbir yerde, tutsaklar sahipsiz, şehitler mezarsız kalmamıştır, kalmayacaktır!
Şehitlerimizin anısı önünde saygıyla
eğiliyoruz!

ANADOLUMUZU HALKA CENNET, EMPERYALİSTLERE VE

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 18

EMPERYALİZMİN, KENDİ TOPRAĞININ
DEVRİMCİLERİYLE SAVAŞI VE TASFİYE
POLİTİKALARININ MEKANI HAPİSHANELER-3
Yazı dizimizin bu bölümünde, Fransa ve Almanya’da 6 yıl tutsak kalan
devrimci Şadi Naci Özpolat’ın mektuplarından derlediklerimizi yayınlıyoruz.
Marksist-Leninist bir devrimci olan
Şadi Özpolat, Türkiye faşizmi tarafından
daha önce de 14 yıl tutsak edilmiştir
ve hala Yunanistan’da bir özgür tutsak
olarak, devrimciliği görev bilerek direnmeye devam etmektedir. Türkiye’de
defalarca kez açlık grevi ve ölüm orucu
yapan Özpolat, Avrupa hapishanelerindeki haklarını da ancak açlık grevleri
direnişleri sayesinde sökerek almıştır.
Alman emperyalizminin, sosyalist
ideolojiyle savaşını ve yenilgisini Şadi
Naci Özpolat’ın yargılanmasından somut örneklerle kendi yazdıklarından
aktarıyoruz.

ALMANYA
ADALETSİZLER, YARGILAMA VE CEZALANDIRMA GÜCÜNDEN DE YOKSUNDUR
Adalet üzerine, tarih boyunca çok
şey söylenmiş, yazılmıştır. Bu, sömürücü sistemlerin adaletsizliği ve
halkların adalet talebinin sonucudur.
Hürriyet gazetesinden rastladığım
bu sözlerden birkaçını aktarmak istiyorum;
''Adalet kutup yıldızı gibi yerinde

durur, geriye kalan her şey onun etrafında döner'' Konfüçyus.
''Adaletsizliği işleyen, çeken de
sefildir” Eflatun.
''Adalet ortadan kalkarsa, insan
değer verecek hiçbir şey kalmaz”
Kant.
''Adaletsiz güç, zalimdir” Pascal.
“Medeniyetin iki şartı adalettir”
Freun.
''İşkencenin en kötüsü, yasayla
yapılanıdır” Bacon.
Bu da Paris Şartı'ndan; ''Demokrasi, kamu makamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü ve adaletin yansız şekilde dağıtılmasını zorunlu kılar''.
Bu sözü ise, mahkeme belgelerinde aktarıyorum: ''Bize her şeyi
diyebilirler, desinler; ama bize adaletsiz demesin, kimse bize adaletsizlik
yapıldı diyemesin” Dursun Karataş,
savcılığın ''terör örgütü'' diye tanımladığı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi önderi.
Bu sözleri ise, bu mahkeme salonunda dinledik;
Mahkemenin izleyicilerine yönelik; ''Böyle devam ederseniz sizi de
tutuklayıp onların yanına koyarım''
Federal Savcı Homann, yıl 2011, Almanya
Örgüt elebaşılığı delilleri; ''Üyeler, sempatizanlar üzerindeki etkisi,

izleyicilerin davranışlarından anlaşılmaktadır... Yaptığı açıklamanın
izlenmesinden, desteklenmesinden
anlaşılmıştır... Halkını selamlayan
kral gibi davranmıştır” Federal Savcı
Homann, savcı Köhler, yıl 2012.
Bu da delillendirme mantığına
uygun ceza talebi; ''Federal üst mahkemenin alış kararına rağmen, elebaşılıktan değerlendirilmeli, 6 yıl 6
ay ceza verilmeli... Bu kadar ceza 1
yıllık çalışmaya göre ağırdır ama
Özpolat'a değil de kime verelim bu
cezayı? Elebaşılılıktan değerlendirmezseniz yine de 6 yıl 6 aydan az
ceza verilmemeli, yoksa Ünal'a ne
ceza vereceksiniz?'' Yıl 2012, Federal
Almanya Burjuva Demokrasisinin
Federal Savcısı Homann, Savcı Köhlen.
Sanırım bu cümleler de, adaletle
keyfice oynamanın sürekli olarak tarihe geçmeye adaydır.
Yargılama ve cezalandırma hakkı,
her şeyden önce adaletli olmayı gerektirir. Elbette, bin yılların sayısız
insan hakkında sayısız karar alınmıştır
ve büyük çoğunluğu adaletsiz kararlardan. Devletler, insanları hapsetme, işkence yapma, öldürme gibi
çeşitli kararları alma ve uygulama
gücüne sahiptirler. Fakat, yargılama
ve cezalandırma gücü, elinde devlet
olanağı olması bile, sadece adaletli
olanlarda bulunur. Adaletsiz kararlar,
caydırıcılık gücünden de yoksundur.
Kimi kişiler üzerinde geçici korku
yaratması caydırıcılık değildir.
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Caydırıcılığın bir yanı yaptırımsa,
asıl yanı ikna ediciliktir. Kişi ve toplumu ikna etmek adaletle mümkündür.
Emperyalist ve işbirlikçi düzenlerdeki
yüz binlerle ifade edilen tutuklu-hükümlü sayıları, hukuk sistemlerinin
caydırıcılıktan yoksun olduğunun
göstergesi sayılmalıdır.
Sanıyorum, adaleti en genel haliyle şöyle tanımlayabiliriz; Adalet,
hakkın korunması, hakka uygunluktur. Hak, insan emeğinden doğar. Dolayısıyla, adaletli bir düzenin
temel taşı, insan emeğinin sömürüsüne karşı çıkmak, herkesin emeğinin karşılığını alma hakkına sahip
çıkması olmalıdır.
Herhalde, savcılık da bilir ki, kapitalist sistemin temeli insan emeğinin
sömürüsüdür. Burjuva hukukunun
temelinde bu emek sömürüsünü meşrulaştırmak, güvenceye almak vardır.
Dolayısıyla, adaletsizlik kapitalist
sistemin ve burjuva hukukunun
temelidir.
Buna bağlı olarak, suç ve suçlu
tanımları da en temel konulardan
adaletsizdir.
Bu dava da, bu adaletsiz suç ve
suçlu tanımlarının ürünü olarak açılmış bir davadır.
Bu dava, emperyalist sistemin
sosyalizme düşman ideolojisinin ürünü olarak açılmış bir davadır. Bu
nedenle bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm için mücadele ''terörizm'',
terör ise ''demokrasi'' diye tanımlanmıştır.
Bu dava, sosyalist düşünceyi, en
temel demokratik hakları yasadışı
hale getirmek için açılmış bir davadır.
Bu nedenle, yasal faaliyetler örgüt
üyeliğinin delili gibi kullanılmaya
çalışılmaktadır.
Bu dava, emperyalist Almanya
devletinin Anadolu'daki sömürü
çıkarlarını korumak için açılmış
bir davadır. Bu nedenle, hem hukuki değildir hem de meşru değildir.
Hukuki değildir ve burjuva hukukunun en temel kuralları bile bu
davada yok sayılmıştır. Burjuva hukukunda da, savcılığa verilen görev
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sadece aleyhine delil, toplamak ve
suçlamak değildir. Savcılık, .....tahte
---- de delilleri toplamakla görevlidir.
Oysa iddianame ve önsözünde savcılığın amacı sadece suçlamak olmuştur. Aleyhimize delil yaratmak
için zorlama yorumlara, kurgulara
gidilirken, lehimize olan veriler görülmek istenmemiştir.

- 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.

Burjuva hukukunda da, kanıt esastır, kurgularla, olasılıklarla kesin sonuçlara varılmaz. Bu davada buna
en küçük bir özen gösterilmemiştir.
Örneğin, Hamburg'a gidilmişse,
bu kesinlikle Almanya sorumlusu
olduğu içindir, başka bir olasılık
düşünülmek istenmiyor. Örneğin,
çocuk korosu üzerine konuşulmuşsa
bu kesin çocukları örgütsel amaçlarla kullanmak için, eğitimden söz
ediliyorsa, örgüte kadro yetiştirmek
içindir vb...
Eğitimin içeriği, kimlerin katıldığı
belli değil, savcılığın bunları öğrenmeye ihtiyaçları da yok. Herhalde
en komiği Fransa'da bir seminere
katıldığıma ilişkin Türkiye hapishanelerinde gelen bir mektupta geçen
bir cümledir. Örneğin, mektubu yazan
kişinin yanlış hatırlaması olasılıktır,
seminerin çok farklı içeriklerde olması
olasılıktır, seminerin yıllar önceye
ait olması olasılıktır vb... Savcılığın
vardığı tek bir sonuç var, o da ‘sanığın
örgütsel konumunun kanıtıdır’ sonucudur.
Yanlış hatırlamıyorsam, lise yıllarında Matamatik dersinde olasılık
hesapları anlatılıyordu. Aynı zamanda
mantık dersinde, olasılık bir konu
olarak işlenmiştir. Acaba Almanya'da
bu konular işlenmez mi? Ya da işleniyordur, ama öğrenmek istemeyene
yararı olmamıştır. Dolayısıyla tekrar
vurgulamak gerekiyor, bir olayın neden veya sonuçlarını kesin olarak
tespit edememişseniz; ancak olasılıklardan söz edebilirsiniz.
Duruma ve eldeki verilere göre
olasılıklar için seçemezsiniz. Eğer
yönetiminiz bunlar olursa, yani işinize
geldiği gibi yorumlayıp, keyfinizce
öyküler yazarsanız, bunun adı iddianame değil, kurgu metni olur, senaryo olur.
Burjuva hukukuna göre de, yasal
faaliyetlerden dolayı kişiler suçlanamazlar.
Oysa, bu dava tamamen yasal
faaliyetlerin suç unsuru gibi kullanılmasına dayandırılmaktadır. Mahkeme kararıyla yasaklanmamış dernekler, gazete dergi vb. yayınlar,
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yasal izin alınmış olan konser vb...
faaliyetler kendi başlarına örgüt üyeliğinin delili sayılamaz.
Yasallık kişilere verilen devlet
güvencesidir. Aynı devletin mahkemeleri, yasal olan bu faaliyetlerin
herhangi bir yerinde görev almayı
örgüt üyeliği delili sayarlarsa, devlet
güvencesini ortadan kaldırmış olurlar.
Bu faşizmin tarzıdır. Faşizmde; yasaların anlamı yoktur, devlet işine
geldiğinde yasaları halka karşı kullanır, işine geldiğinde yok sayar.
Hazırlanan iddianamede, Türkiye
polisinin verdiği ''bilgilerin'' gerçek
bilgilermiş gibi kullanılması, doğrulanma ihtiyacı bile duyulmaması,
savcılığın bir ihmali değildir sanıyorum, savcılığın Türkiye polisinin
yönlendirmesine kapıları gönüllü olarak açtığını gösteriyor.
En temel hukuk kurallarının yok
sayıldığı bu tablonun temel nedeni,
savcılığın delil, kanıt önemsemeden
mutlaka cezalandırma aracıdır.
Mahkeme heyetinin, 22 Aralık
2011 tarihli oturumda açıkladığı ''ara
kararı''nda, şahsıma yönelik ''Almanya
sorumlusu'' değerlendirmesinin gerekçeleri de, hukuki temelden, kanıtlardan yoksundur.
Kararın temel dayanak noktası
Alaattin Ateş isimli MİT ve Almanya
istihbarat elemanı olarak çalışan kişinin ifadesidir. Diğer tüm veriler
diye değerlendirilen konular, Alaattin
Ateş'in ifadesi temel alınmadığında
bir anlam ifade etmemektedir. Bu
durumda, avukatlarımızın Alaattin
Ateş'in durumuna ilişkin delil araştırması taleplerinin reddedilmesi, siyasi olarak kararın başta verilmiş olduğu izlenimini yaratmaktadır.
Eğer mahkeme heyeti, Alaattin
Ateş davasında aldığı kararı boşa çıkaran sonuçların ortaya çıkmasından
kaygı duymuşsa, bunun hukuken kabul edilmezliğini sanıyoruz hatırlatmak bile gereksizdir.
Aynı şekilde, kimi isimlerin bölge
sorumlusu olarak faaliyet yürüttükleri
varsayılmış bu kişilerle görüşme iddiası da Almanya sorumluluğuna
delil olarak gösterilmiştir. Bu daya-

nağın da gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. İsmi geçen kişilerin
Bölge Sorumlusu oldukları bir yargı
kararı değilken, başka bir karara dayanak yapılması hukuken kabul edilebilir mi?
Bu davanın hukuki verilerden
yoksun, siyasi amaçlarla açılmış bir
dava olduğuna, kendi adıma kuşku
duymuyorum. Davanın amacı savcılık
sonsözlerinde de ifade edilmiştir.
Bir amaç, bizi sosyalizm için
mücadele ettiğimize pişman etmektir!
Savcılık, tutuklandığımızdan

"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

bu yana uygulanan tecritin bu
amacı taşıdığını çeşitli biçimlerde
ifade etmiştir. Tecritten, düşüncelerimden vazgeçmem ve mahkemeyle işbirliği yapmam sonucu
beklenmiştir. Bu amacı, şahsımı
aşağılama çabası olarak görüyorum.
Sosyalistler, yaşama, kendi canlarını merkeze koyarak bakmazlar.
Sosyalizm, dünyada yaşayan 7 milyar insanın ve gelecek nesillerin
geleceğidir. Kendi bireysel çıkarları
için, dünya halklarının geleceği
olarak inandığı görüşlerini, dolayısıyla halklar geleceğini satanlara
tüm dillerde en hafif deyimle ''alçak'' derler.
Diğer bir amacı, ''savcılık emperyalizme karşı mücadelede yanlış yol
seçtiğini anlamalıdır'' şeklinde ifade
etmiştir. Bu açık tehdit de, savcılığın
emperyalizmin gücünü mutlak görmesinin ve Marksizmi-Leninizmi
kavrayamamasının sonucu olsa gerek.
Marksist-Leninistler, mücadele
anlayışlarını emperyalizmin icazetinde
belirlemezler ve mahkeme salonlarında değiştirmezler.
Diğer yanda, savcılığın benim
''emperyalizme karşı mücadele'' ifademi seçerek verdiği mesaj da hükümsüzdür! Konuşmalarımda, ''emperyalizme karşı mücadele'' vurgusu
yaparken, bunun emperyalizmin temsilciliklerinde rahatsızlık yaratacağı
tahmin edilmez değildi elbette. Fakat
bizim ülkemizdeki en temel sorunun
emperyalist işgal ve sömürü olduğu
bir gerçektir. Ve sosyalistler; bilime,
dolayısıyla gerçeğe kutsallık ölçüsünde değer verirler.
Sosyalist olmak, bir anlamda gerçeğin kutsallık ölçüsünde değeri denilebilir. Tutsaklık süresini ağırlaştırabilir ve artırabilir diye, gerçeği
eğip bilmek sosyalistlerin, sosyalist
olarak kalmalarını, yani gerçeğin
gerçek bir savunucusu olmalarını engeller. Bunun için, emperyalizmin
suçlarını açıklamaya ve ülkende emperyalist işgalde sömürünün son bulması için mücadele edenlerden biri
olmaya devam edeceğimi, sonuçlarını
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tahmin ederek açıklamakta tereddüt
etmiyorum.
İfade etmek isterim ki, biz dünya
halkları olarak, artık emperyalizmi
çok daha fazla tanıyoruz. Bakın, artık
emperyalizmin demokrasi yalanları,
kimseyi ikna etmiyor.
Artık, emperyalizm anlamalıdır,
dünya halklarını baskıyla, yalanla,
tehditle, terörle yönetemezsiniz. Çünkü, halklar çok hızla bilinçleniyor,
uyanıyor. Buna karşılık emperyalizm
daha hızla sonuna ilerliyor. Bu yok
oluşu ''devlet kapitalizmi'' gibi uydurmalarla da kurtaramaz.
Evet, emperyalizmin elinde devasa
medya olanakları olduğu gerçektir.
Bu devasa yalan üretme merkezi demektir. Fakat, halkların bilinci sadece
medya aracılığıyla şekillenmiyor. Bilinci belirleyen yaşamdır. ''Bilimsel''
gerçeğe uygun olarak, halkı yaşamından öğreniyor, bilinçleniyor. Emperyalizm; halkların yaşamını daha iyiye
götürme gücünden yoksun olmakla
güçsüzdür.
Evet, emperyalizmin elinde devasa

silah gücü, atom bombaları, savaş
uçakları, tanklar, savaş gemileri olduğu
gerçektir. Fakat sınıflar mücadelesinde
sonucu belirleyecek olan silahlı güç
değil örgütlü halk gücüdür. Emperyalizm, halklara karşı savaştığı için
kazanma şansı yoktur.
Hapislik, sınıflar mücadelesinin
sık karşılaşılan sonuçlardan birisidir.
Bu nedenle hapisliği de, sınıflar mücadelesi gibi doğal görüyorum.
Asıl olan direnmektir. Zulüm karşısında direnmediğinizde sizi yok
eder, karşısında direnirseniz, kendi
kendisini yok eder. Biz direneceğiz.
Dünya halklarına, onların sosyalist
olacağına, yaratma, irade ve dinamiklerine, güven ve bağlılığımla;
Yaşasın Anadolu Halklarının Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm
Mücadelesi!
Yaşasın Dünya Halklarının Enternasyonalist Dayanışması!
Yaşasın Marksizm-Leninizm!
Yaşasın Sosyalizm!

15 Nisan
2018

Gözaltılar, Tutuklamalara Son!
Neslihan Albayrak Serbest Bırakılsın!
Neslihan Albayrak, 8 Nisan günü Örnektepe mahallesinde AKP’nin işkenceci,
katil polisleri tarafından işkenceyle gözaltına alınmıştır. AKP’nin eli kanlı katilleri
devrimcilerin, ilericilerin, demokratların
bulunduğu; hatta her milliyetten, her görüşten halkların bulunduğu bütün yoksul
mahallelerde terör estirmektedir. Bunun
en büyük örnekleri Okmeydanı – Örnektepe mahalleleridir.
Daha önce de bu gözaltı, işkence ve
tutuklama terörüne son verilmesi çağrısı
yapılmıştı. İşkence yapmak şerefsizliktir!
İşkence bir insanlık suçudur. AKP’nin
katil polisleri yaptıkları bütün gözaltılarda,
sokak ortasında halka işkence yapmaktadır.
Neslihan Albayrak keyfi bir şekilde gözaltına alınmıştır.
Dev-Genç’liler Kadıköy’de Yürüyüş Dergisi Dağıtımı Yaptı!
8 Nisan 2018 günü DEV-GENÇ’liler Kadıköy’de 70 adet Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı.
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EMPERYALİZMİN
EKONOMİK
ÖZELLİKLERİ:
1) Üretimin ve sermayenin
yoğunlaşması, tekellerin
ortaya çıkması
2) Emperyalizmde
bankaların önemi
3) Sermaye ihracı
4) Dünya pazarının
tekeller tarafından
paylaşılması
5) Emperyalist ülkelerin
dünya topraklarını
paylaşması
EMPERYALİZMİN
TARİHSEL
ÖZELLİKLERİ
1) Emperyalizm, tekelci
kapitalizmdir.
2) Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir.
3) Can çekişen
kapitalizmdir.
***********
"... Eğer yeryüzünde
anlamlı ve güzel bir şey
aranacaksa, işte en
anlamlısı; isyan...
Doğal bir şey aranıyorsa,
işte en doğal olanı;
Emperyalizme isyan etme
hakkı!
Eğer yeryüzünde uğruna
her fedakarlığın yapılacağı
bir ideal aranıyorsa,
işte en sade olanı;
Emperyalizmin, baskının,
sömürünün olmadığı bir
dünya... Emperyalizmden
nefret etmek ve asla boyun
eğmemek için milyonlarca
nedenimiz var..."
Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ
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Grup Yorum, 8. Bağımsız Türkiye Konserine Çağırıyor
AKP iktidarının hayatı halka zindan etmeye çalıştığı
bir süreçteyiz. Öyle bir süreç ki, günden güne zulmü daha
da artıyor. Ve bu zulümden biz de nasibimizi alıyoruz.
Kültür merkezimiz son 1 yılda tam 4 kez basıldı. İşkencelerden geçirildik, saçlarımız yolundu. Tutuklandık,
tecrit hücrelerine konulduk. Tahliye olduk, tekrar tutuklandık.
Şu anda 11 üyemiz tutsak. Tutsak olmayan üyelerimiz ise
aranır durumda.
Yetmedi… Aranan teröristler listesine konulduk, başımıza
ödüller konuldu. Ailelerimizi, bizi öldürmekle tehdit ettiler.
Biz ise “bir kar makinası” olma misyonuyla çıktığımız
yolda, en karanlık dönemleri bile aşacağımıza olan sonsuz
inançla adımlıyoruz engebeli, dolambaçlı, sarp yolları…
Faşizm Grup Yorum’u yasaklayamaz, engelleyemez
diyoruz. Grup Yorum halkın tüm evlerinde, Grup Yorum
her yerde diyoruz.
Faşizmin listelerine bestelerimizle, konserlerimizle
cevap veriyoruz…
Bu yıl da tanımıyoruz faşizmin yasaklarını. Bu yıl da
Bağımsız Türkiye Konserimizin 8.sini her şeye rağmen
yapacağız.

Devrimcileri Taciz Etmekten
Vazgeçin! Devrimcilik Yapmak
Suç Değil, Görevdir!
Emperyalizm KRİZ demektir. Emperyalizm, babalarımızın açlıktan kendini
yakmasının nedenidir. Emperyalizm,
ana babalarımızın hasatlarını döküp yakarak isyan etmesinin nedenidir. Emperyalizm, yol kesme eylemleriyle sesini
duyurmaya çalışan, İŞKUR’un önünde
soyunarak sesini duyurmaya çalışan
halkımızın acılarının nedenidir. Emperyalizmin krizi çözülemez. Bu düğümün
çözümü devrimdir.
Emperyalizmin dünyada yarattığı
krize bağlı olarak ülkemiz oligarşisi bir
yönetememe krizi yaşıyor. Bu krizi çözmek için OHAL’e başvurmak zorunda
kaldılar. Kriz arttığında, sömürü ve
zulüm de arttı, artıyor. Fakat bu krizin
çözümü değildir. Bu; krizin daha da
derinleşmesini sağlar. Bunun başka bir
seçeneği yoktur. Kurtuluşumuz devrimde, kurtuluşumuz halkın devrimci
iktidarındadır.
Oligarşi, yaşadığı krize bağlı olarak
çok büyük bir korkuyla yaşamaktadır.
Bir avuç asalak, halkın iktidarının kurulması korkusundan tir tir titriyorlar.
Bu titreklik, bu korkaklık, emperyalistlerin, eli kanlı tekellerin kolu bacağı

Bu sefer daha önce
talep etmediğimiz bir
şeyi istiyoruz sizlerden… 29 Nisan Pazar
günü, saat 16.00’da
bilgisayarınızın, telefonunuzun başında
olun. Ve Grup Yorum’un 8. Bağımsız
Türkiye Konserini izleyin.
Çünkü bu yıl konserimiz, internet konseri olacak. İnternetten
canlı yayınlayacağız
konserimizi.
Canlı yayın adresini, konser günü ve
saatinde sosyal medya
hesaplarımızdan duyuracağız.
Tüm halkımızı, 29 Nisan Pazar günü, saat 16.00’da internet konserimize bekliyoruz.

olan katil polislerde; devletin diğer kurumlarında; itinde, MİT’inde de baş
gösteriyor. Ülkemizde 14 yaşında Berkin’leri katledenler, 12 yaşındaki Uğur’ları katledenler, Ceylan’ları katledenler,
Kürdistan’da Kürt halkını katledenler,
insanlarımızı işkencelerle, gözaltı ve
tutuklama terörüyle sindirmeye çalışanlar
KORKMAYA MAHKUMDURLAR!
Korkuları, halkın örgütlü gücüyle bütünleşmiş devrimci şiddetin gücüdür.
Korkuları, halkın iktidarıdır.
Bu korku hepimizin yaşantısı içerisinde somutlaşıyor artık. Katillerin korkusu, onları halkı taciz etmeye, katletmeye zorluyor. Yalnızca bir hafta içerisinde Okmeydanı’nda basılan kahvelerin,
esnafın, mühürlenen dükkanların, yolda
GBT ile taciz edilen insanların, gözaltına
alınanların sayısı sayılamayacak derecede
çoktur. Bu, halkın örgütlü gücünün bulunduğu bütün mahallelerde böyledir.
Bunun adı HALK KORKUSUDUR.
HALK KORKUSU, katil polislere
devrimcileri taciz etme zorunluluğunu
getiriyor. Çünkü bu sömürü ve zulüm
iktidarına devrimciler öncülüğündeki
halk son verecektir.
Son bir ay içerisinde katil polis
birçok mahallede DEV-GENÇ’li arkadaşlarımızı taciz etmeye çalışmıştır. Arkadaşlarımızı her gördüğü yerde eli

ayağına dolaşan katiller; GBT, siren, o
kıytırık tenekelerinin ‘dat dat’ıyla arkadaşlarımızı taciz ediyorlar. Gördükleri
yerlerde gözaltına almaya çalışıyorlar.
Bunun adı HALK KORKUSUDUR!
HALK DÜŞMANLARI!
Haklı olduğunuz tek bir şey vardır.
Bu da sahip olduğunuz en büyük duygu
olan HALK KORKUSUDUR! Halktan
korkmakta haklısınız. Çünkü elini ayağını
öptüğünüz tekellerin iktidarını devirecek
olan, emperyalizmi ayak izlerine kadar
varıncaya dek vatan topraklarından temizleyecek olan halkın örgütlü gücüdür.
Bu güç sizin sonunuz, halkın iktidarının
başlangıcı olacaktır. Korkmaya devam
edin! Titremeye devam edin! Çünkü
taciz ettiğiniz halk, tenekelerinizi tıngırdattığınız, ‘dat dat’lattığınız halk çocukları Şafak olup geliyorlar; Bilgehan
olup geliyorlar; Sıla olup; Bünyamin
olup geliyorlar!
GELİYORUZ!
Halkımızın acılarına son vermeye
geliyoruz! Zalimlerin iktidarına son vermeye geliyoruz! Emperyalizmi ayak
izlerine varıncaya dek vatanımızdan
kovmaya geliyoruz!
Haklı olduğunuz tek işi yapmaya
devam edin halk düşmanları! KORKUN!
Çünkü Bilgehan’larla, Şafak’larla geliyoruz!
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HALKIZ
BİZ FAŞİZMİ
YENECEĞİZ

KAMPANYA
SÜRÜYOR

Halkız Biz, Faşizmi Yeneceğiz!
Mersin’de OHAL Ve Tutuklama Terörüne Karşı Kuşlama
Yapıldı
02.04.2018 tarihinde Mersin’de
Dev-Gençliler; Yenişehir, Çiftlikköy,
Mezitli, Pozcu ve Kazanlı mahallelerinde 500 adet kuşlama ve 25 adet
pullama yaptı.
Tutuklama terörünü teşhir amacıyla yapılan kuşlama çalışmasında
devrimci mücadelenin ne darbe döneminde ne bugün OHAL’de ne de
bundan sonra karşılaşılan her zorlu
süreçte kesintisiz süreceği vurgulandı.

Okmeydanı Halk Cephesi

Pullama Çalışması Yaptı
Okmeydanı Sokakları “Halkız
Biz, Faşizmi Yeneceğiz!” kampanyası çerçevesinde “Devrimcilik Yapmak Suç Değil, Görevdir!”, “Tutuklamalarla Devrimcileri Bitiremezsiniz!” ve “Cephe Burada” pullamalarıyla donatıldı. 7 Nisan Cumartesi günü yapılan çalışmada toplam 300 adet pullama yapıştırıldı.
Çalışmaya toplam 10 kişi katıldı.

BAHÇELİEVLER
4 Nisan’da;
Zafer ve Kocasinan mahalllelerinde 1000 kuşlama yapıldı.

TUTSAK KAMPANYA SAYFAMIZ İÇİN;
TUTSAKLARI SAHİPLENMEK
İÇİN YAPILAN BÜTÜN ÇALIŞMALARIN NEREDE, KAÇ ADET
YAPILDIĞINI DERGİMİZE İLETMENİZİ İSTİYORUZ. GÖNDERİN
SAYFAMIZDA YAYINLAYALIM.
20 duvar gazetesi asıldı.
2 Nisan’da; tutsaklara kart ve
mektup gönderildi.

GAZİ
3 Nisan'da liseliler Şair Abay
Lisesi çevresinde 100 pullama yaptılar.

İkitelli’de Faşizm Kampanyası İçin Sürdürülen Çalışmalar
Devam Ediyor!
İkitelli’de Halk Cepheliler 5-6
Nisan günlerinde “Halkız Biz, Faşizmi Yeneceğiz!” kampanyası dahilinde çalışma yaptı. Çalışma sırasında;
İkitelli Beşkat Bölgesi, Cemevi
Bölgesi ve Kemal Paşa Caddesi’ne
150 adet üzerinde “Devrimcilik Yapmak Suç Değil, Görevdir!” “Tutuk-

MAHALLELERİMİZİN
TÜM DUVARLARI
TUTSAKLARIMIZIN ADIYLA
DONATILMALI. DEVRİMCİ
TUTSAKLAR ONURUMUZDUR.

lamalarla Devrimcileri Bitiremezsiniz!”
yazan pullamalar yapıldı.
Cemevi Bölgesi ve Perşembe Pazarı’nda yoldan geçen halka 100 adet
bildiri dağıtılarak, AKP faşizmi teşhir
edildi.
Cemevi ve Beşkat Bölgesi’ne 7
adet AKP faşizmini teşhir eden, ‘Ne
Yapacağız?’ sorusuna cevap veren duvar gazeteleri asıldı.
Kemal Paşa Caddesi, Perşembe
Pazarı, Beşkat Bölgesi, Atakent Bölgesi’ne 10.000 adet kuşlama yapıldı.
Katil polisin sildiği yazılamalar
üzerine “Cephe Burada!” yazan faşizm
kampanyası dahilindeki 5 adet yazılama yapıldı.
Tüm baskılarınıza, sindirme-korkutma politikalarınıza rağmen İkitelli
Halk Cephesi olarak diyoruz ki; “Biz
buradayız! Cephe Burada!” Çalışmalarımızı baskılarınızla bitiremediniz,
bitirmeye de gücünüz yetmeyecek!

İzmir Halk Cephelilerden Pullama Çalışması
İzmir Halk Cephesi 05.04.2018 tarihinde Buca, Karşıyaka, Çiğli, Konak
ilçelerine 500 adet “Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz”
İle “AKP’nin Faşist Terörüne Boyun
Eğmeyeceğiz Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz Halk Cephesi” imzalı pullama
yapıldı.

DEVRİMCİ
TUTSAKLARA
KİTAP
GÖNDERELİM,
TECRİTİ
PARÇALAYALIM

“YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN ZAFER!”
Ataşehir Belediyesi Önündeki
Direniş Sürüyor
Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek
pazartesi işten çıkartılan Ataşehir Belediye işçilerinin belediye önünde başlattıkları oturma
eylemi 4-5 Nisan günü devam eden direnişin
günlükleri şu şekildedir:
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-4 Nisan
Çarşamba sabah 08.30’da basın açıklaması
yaparak işten çıkartılan tüm işçiler işe alınana
kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyuran işçiler daha sonra oturma eylemine başladılar.
Öğlene doğru belediye yetkilileri direniş komitesi ile görüşme talep etti. Belediyenin
toplantı salonunda yapılan toplantıya tüm
işçiler katıldı. Yetkililer CHP genel merkezi
ile görüştüklerini, milletvekillerinin bakanlık
ile görüştüğünü, çözüm için uğraştıklarını söylediler. İşçiler ise, belediyenin AKP’nin bu
fişleme politikasını yok sayarak herkesi tekrar
işe almaları gerektiğini söylediler. Akşam
mesai bitimine kadar oturma eylemi, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, İşimizi Geri İstiyoruz,
Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya
Hiçbirimiz’’ sloganları ile sürdürüldü.
-5 Nisan
Perşembe sabahı ellerinde ekmeklerle belediye önüne gelen işçiler, "işimizi ekmeğimizi
geri istiyoruz" diyerek çalışan işçi arkadaşlarına
seslendiler. Pek çok çalışan işçi arkadaşlarını
alkışlarla karşıladı. Ara ara aşağıya inerek desteğe gelenler oldu. Öğlen saatlerinde direniş
komitesi kısa bir basın açıklaması yaparak,
"belediye yönetimi öğlen bir teklif ile gelecek.
Belediye bu süreçte sorumlu. Vallikten gelen
soruşturma sonuçlarına itiraz etmeden razı olmuşlar, durum onu gösteriyor. Tüm arkadaşlarımız işe alınana kadar devam edeceğiz" denildi. Ardından direniş komitesi avukatları ile
birlikte belediye yönetimiyle toplantıya çıktı.
Battal İlgezdi işçilerin avukatını eliyle itekleyerek, "sen benim muhatabım değilsin" dedi.
Eski belediye başkanı Battal İlgezdi belediyenin
güvenlik bariyerleri önüne gelerek işçileri etrafına
topladı. Herkesin işe geri alınacağını, kimsenin
mağdur edilmeyeceğini dile getirdi. Ukala bir
üslupla, “direnişin bitirilmesinin gerektiğini, öyle
bağırarak bu işlerin olmayacağını” söyledi.
Direniş komitesi ise bilgilendirme açıklaması
yaparak yazılı bir bildirim ya da direk işe
alımlar yapılmadan direniş alanını terk etmeyeceklerini duyurdu.
“YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN ZAFER!”

Ataşehir Belediye İşçileri İşlerine Geri Döndü
Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek Ataşehir Belediyesi’nden işten çıkartılan 109 işçi pazartesi itibariyle işlerine
geri döndü. İşçiler direnerek, haklılıklarını haykırarak, söke söke
işlerini geri aldılar.
Ataşehir Belediyesi önünde işlerine, geleceklerine sahip çıkan
işçilerin verdiği mücadeleyi kutluyoruz. Birlik ve beraberlik
olunduğu zaman işçilerin ne kadar güçlü olduğuna, mutlaka kazanılacağına güzel bir örnektir bu direniş.
Devrimci İşçi Hareketinden Açıklama:
Ataşehir’in Eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi; Sen Devrimci
Değil Bir Asalaksın!
Pazartesi itibariyle Ataşehir Belediyesi’nden valiliğin güvenlik
soruşturması gerekçe gösterilerek işten çıkartılan işçilerle birlikte
3 gündür belediye önünde olan halkın, işçilerin avukatı Nadide
Özdemir, eski belediye başkanı Battal İlgezdi tarafından çirkin
bir saldırıya uğradı.
Bugün (5 Nisan 2018 Perşembe) Ataşehir’in eski belediye
başkanı Battal İlgezdi, belediye başkan yardımcılarının yaptığı
protokolü görmek istediklerini söyleyen Av. Nadide Özdemir’i
eliyle itekleyerek, “sen benim muhatabım değilsin…’’ dedi. Her
şeyden önce bir kadın avukata, avukatlar gününde yaptığı bu
saldırı İlgezdi’nin ne olup olmadığını ortaya koydu.
İlgezdi ukala bir üslupla slogan atan işçilere güvenliğin
önünden seslenerek, “buraya gelin bağırarak bu işler olmuyor’’
diye çağırmıştır.
İlgezdi’ye hatırlatalım. Senin o bağırmak dediğine biz işçiler
slogan diyoruz. Sloganlar yol gösterir, hedef gösterir. Dilden dile
dolaşır, yayılır, halkların belleğine, yüreğine taht kurar. Tarihsel
ve sınıfsal haklılığımızla haykırıyoruz. İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
İşimizi Geri İstiyoruz! Senin ne haddine bizim sloganlarımızı
aşağılamak? Sen kendini ne sanıyorsun? Utanmadan devrimci
olduğunu iddia ediyorsun!
Bizden kendisine son söz olarak; avukat arkadaşımıza kaldırdığın
ve salladığın o eli, parmakları kırarız. Haddini bil, kendine gel.
Diline sahip ol. Devrimciliği ağzına alma. Düzenin tüm pis, kirli
ilişkileri ile semiren, lüks içinde yaşayarak servetine servet katan
birisinin, işlerinden çıkartılmış işçilerin kaygılarını, acılarını
anlaması mümkün değildir. Devrimci olması söz konusu dahi
değildir. Ataşehir’in eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi; Sen
devrimci değil bir asalaksın!

ANADOLUMUZU HALKA CENNET, EMPERYALİSTLERE VE

Devrimci İşci Hareketi’nin DİSK’in tavırsızlığına ilişkin yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz:

DİSK; Çürümenin Adıdır!
Görevi; İşçi Sınıfını Pasifize Ederek Susturmaktır!
Çare ise; İşçi Meclisleri’ni Kurmaktır!
Bugün AKP’nin yaklaşık 2 yıldır
OHAL ile ülkeyi yönettiği, binlerce
üyesinin KHK’lar ile işten çıkartıldığı
ve DİSK’in hiçbir şey yapmadığı
günleri yaşıyoruz. Aslında hiçbir şey
yapmadığını söylemek sanırız yanlış
olur. Elbette bir şeyler yapıyor
DİSK’li sendikacılarımız. Ne mi yapıyorlar? Hemen sıralayalım.
İşçiler; AKP’nin MİT’i, polisi tarafından fişlenerek işten atılıyor,
DİSK sadece seyrediyor.
İşçiler; CHP’li İzmir Belediyesi’ne
muvazaa davası açtığı için işten atılıyor, DİSK sadece seyrediyor.
İşçiler, işsizim, açım, geçinemiyorum diyerek kendini yakıyor, DİSK
sadece seyrediyor.
İşçiler, belediyelerde valiliğin güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten çıkartılıyor, DİSK basın
açıklamaları ile süreci geçiştiriyor.
DİSK, 1 Mayıs Taksim alanı için
başvuru yapıyor. AKP olmaz deyince,
Maltepe’de yapma kararı alıyor.
İcazet dilenerek işçi sınıfı mücadelesi yükseltilemez. Zaten böyle bir
dertleri de kalmamış DİSK’li sendi-

kacıların. Beşiktaş Belediyesi önünde
direnen işçilerin sendikacı ile aralarında geçen konuşmaya bakın, sendikacının söyledikleri DİSK’in gerçek
yüzüdür.
Güvenlik soruşturması gerekçesi
ile işten çıkartılan ve işleri için Beşiktaş Belediyesi önünde direnen işçiler Genel-İş Sendikası 1 No’lu
Şube Sekreteri Taner Yayla ile konuşuyorlar. İşçiler, “neden işten çıkartıldık, niye sahip çıkmıyorsunuz
bize?…’’ diyorlar. Sendikacının verdiği cevap ibretlik. Türkiye işçi sınıfı
mücadelesine DİSK’in ne kadar zararlı olduğunun ispatı. Yayla; “Siz
yapacağınızı yapmışsınız. Devlete
karşı suç işlemişsiniz. Sizin arkanızdan niye gelelim.” diyor.
Peki, Nedir İşçilerin Suçları?
İşçilerin suçları, Gezi Ayaklanmasına katılmak, Berkin Elvan’ın
katledilmesini protesto etmek için
Taksim Anıtı’na ekmek bırakmak,
işi ve ekmeği için direnmek ve bunun
gibi demokratik eylemlere katılmak… İşte DİSK bunlara suç olarak
bakıyor.
İŞÇİLER!
Çaresiz değilsiniz. İşçi sınıfının

Beşiktaş Belediyesi’nde Güvenlik
Soruşturması İle İşçi Kıyımı Yaşandı
Beşiktaş Belediyesi’nde KHK’lar bahane edilerek 300’ün
üzerinde işçi çıkartılmıştı. Belediye’de işçi kıyımı devam
ediyor. Bu sefer ise sebep güvenlik soruşturması… 02.04.2018
tarihinden itibaren belediyede iş kollarından birer ikişer işçi
çıkartılmaya başlandı. Toplam sayı ise 30’a yakın.
İşçiler Beşiktaş Belediyesi Önünde Oturma Eylemine
Başladı
İşten çıkartılan işçiler 05.04.2018 Perşembe günü belediye
önünde “işimizi geri istiyoruz” talebiyle oturma eylemine
başladılar. Direnişten korkan CHP İl Yönetimi, Beşiktaş
Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası işçilere “Bu sorunu
çözeceğiz. Burada oturmanıza gerek yok. Evlerinize dönün…” çağrısında bulundular. İşçiler ise; “Tüm arkadaşlarımız
işe geri alınıncaya kadar eylemimiz devam edecek.” şeklinde
karşılık verdi.
Pazar günü biraraya gelen işçiler bir toplantı yaparak
işten çıkarılmaları üzerine gidebilecekleri hukuki yolları

tek örgütlenme seçeneği, sendikalar
değil. Onlar olmadan da direnişler
örgütleyen, zaferler kazanan işçi
sınıfı, kendi söz karar sahibi olduğu
İŞÇİ MECLİSLERİ’ni kurmalı, geleceğini ellerine almalıdır. Tarihimiz
bunun onlarca örneği ile doludur. İşçiler bu zamana kadar hep sendikalara
rağmen direnmişler ve kazanmışlardır.
Bakın şöyle yakın tarihe, sendikaların
örgütlediği, kazandığı bir direniş var
mı? Yok bulamazsınız. En son Ataşehir Belediye işçileri direnerek işlerine geri döndü. Sendikaları yoktu.
Birkaç defa DİSK Genel-İş sendikacıları yanlarına geldi o kadar. İşçiler
kendi güçleriyle, devrimcilerin önderliğinde kazandılar. Bir direniş komisyonu kurdular ve kararları birlikte
aldılar. Belediye yöneticileri ile kendileri görüştüler.
Faşizmin azgınca saldırılarını sürdürdüğü, işimize, ekmeğimize göz
koyduğu kısacası yaşam hakkı tanımadığı bir süreçte, sizleri İŞÇİ MECLİSLERİ’nde, DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’nde örgütlenmeye çağırıyoruz.
Başka çaremiz yok. Susarak, bekleyerek
faşizm yok olmaz. İyice saldırganlaşır.
Bana dokunmuyor denilerek geçiştirilemez. Artık kendisinden olmayan
herkese saldırıyor.
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tartıştı. Toplantıya
işçilerin yanı sıra şu
an direnen Ataşehir
Belediyesi işçileri,
Çağdaş Hukukçular
Derneğinden avukatlar ve Emek Kordinasyonu Temsilcileri ve Devrimci
İşçi Hareketi katıldı. Ataşehir Belediyesi’nden işçiler kendi
direnişleri hakkında bilgi verdiler. Yaşanan bu haksızlığa
karşı direnmenin tek yol olduğunu, mahkemelerle bu işin
çözülemeyeceğini ifade ettiler. Bu toplantı dağıldıktan sonra
Beşiktaş Belediyesi işçileri ile biraraya gelen Devrimci İşçi
Hareketi kazanılan direnişlerden örnekler vererek DİSK’e
güven olmayacağını, bu durumu aşmanın tek yolunun
işçilerin kendi örgütlülükleri olduğunu belirtti.
İşçiler salı günü öğlen basın açıklaması yaparak direnişlerinin işe geri dönünceye kadar devam edeceğini söyledi.
Basın açıklamasına Ataşehir Belediyesi’nden çıkartılınca
direnerek işlerine geri dönen işçilerden de katılanlar oldu.
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ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ’YE KAYYUM ATANDI!
AKP FAŞİZMİ KARARI GÖSTERME, BİLGİ VERME İHTİYACI BİLE DUYMADI!

FAŞİZM KOŞULLARINDA, DEMOKRATİK MEVZİLER
ANCAK BEDELLERİ GÖZE ALARAK, DİRENİLEREK SAVUNULUR!

Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018
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Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin Beyoğlu’nda
bulunan merkez binası ve basımı yapılan matbaa 28
Mart 2018 tarihinde polis tarafından basıldı. Baskında
gazetenin imtiyaz sahibinin de aralarında bulunduğu 28
kişi gözaltına alındı. Baskın özel harekat polisleri
tarafından gece saat 00.30 sıralarında yapıldı. Gazete binasının kapıları polislerce kırılıp muhatap olmadan arama
yapıldı. Burada yapılan arama sabah saat 03.00’a kadar
devam etmiş. Aramalardan sonra gazete merkez binasına
sabah saatlerinde giden avukatlar karşılarında Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) gelen görevlileri
bulduğunu açıkladı.
TMSF görevlileri avukatlara, “Engin Basın Yayın
San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çıkan Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi’ne ve gazetenin basımının yapıldığı Gün Matbaacılık Reklam Film Basın Yayın Tanıtım San. Tic.
Şti’ye kayyum atandığını” bildirmiş. Gazetenin içerisinde
kimliğini göstermek istemeyen bir kişi ise herhangi bir
bilgi paylaşamayacağını söyledi.
Gazetenin editörlerinden Hicran Ürün ise, resmi bir
tebligat almadıklarını açıkladı.
Kayyum atanması kararı verilmesine neden olan soruşturma dosyasına bakmak isteyen avukatlar bir türlü
savcıya ulaşamamışlar. Avukatların savcı ile görüşme
talebi, 'Savcı duruşmada' denilerek reddedilmiş. Savcının
3 gündür Silivri Hapishanesi Kampüsü karşısında bulunan
duruşma salonunda görülen bir davada savcı olarak görevlendirildiği belirtilmiştir.
Avukatların, TMSF'nin durumuna ilişkin sorduğu sorulara da yanıt verilmedi. Savcılık kalemi, 'daha sağlıklı
bilgi' için avukatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne
yönlendirdi.
Gazetenin TMSF’ye devredildiğini ve kayyum atandığı
iddialarına ilişkin Evrensel'de yer alan haberde, TMSF
yetkilisi kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini binadaki
yetkilinin TMSF’den geldiğini söylüyorsa, kimlik göstermesi gerektiğini söyledi.
TMSF yetkilisi şunları söyledi: “Maliye Bakanlığı,
Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekiyor. Çünkü
kapatma kararını onlar veriyor ve onlar bize bildirirse
bize ancak gazeteler ve diğer şirketler geliyor. TMSF
memurunun kimlik kartının görülmesi gerekiyor.
Biz bir şey almadık, alsak buradaki memurlar bilir.
Kapatmayla bize gelmiş öyle bir kurum yok. Sizin
Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmeniz lazım. Bu kurumların kapatma kararlarını ve
işlem yapma yetkilerini bize onlar gönderiyor. Resmi

Gazetede yayınlansa
bile bana Ankara
Milli Emlak’tan yazı
gelmedikçe benim
herhangi bir işlem
yapma yetkim yok.”
Özgürlükçü Demokrasi gazetesine
uygulanan keyfilik
faşizmin açık halidir.
Her şeyi belirleyen
kişi İstanbul Emniyet
Müdürlüğü. Savcı sadece hukuki bir kılıf. Savcı muhatap
bile olmuyor. Ortada bir karar var mı yok mu, bu kararın
gerekçesi nedir, gazete binasına yetkili sıfatıyla gelenler
kim, polis mi TMSF memuru mu belirsiz.
Ülkede elbette bir hukuk güvencesi yoktur. Bir gecede
hazırlanan KHK'larla yönetmeye çalışıyorlardı. Keyfiliklerine hukuki bir kılıf bulma gereği duyuyorlardı.
Artık bunu da yapmıyorlar.
Şu an AKP iktidarını hukuken sınırlayacak hiçbir
ilke kural yoktur. Hukuk, AKP'nin günlük ihtiyaçlarının
karşılayanı olmuştur. Peki biz ne yapacağız?
FAŞİZM İKTİDARI ALTINDA EN SIRADAN
HAKKIMIZI KULLANMAK İÇİN BİLE BEDEL
ÖDEMEYİ GÖZE ALMAK GEREKİR!
Faşizmin en belirgin özelliği keyfiyete dayalı olmasıdır.
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne yapılanlarda bunu
çok açık bir biçimde gördük. Hukuk, yasa, hak bunların
tümü iktidar tarafından bir gecede, bir sözle ortadan kaldırılabilir.
Bir gazete binası, muhatapları varken değil gece
yarısı basılabiliyor. TMSF'nin el koyduğuna ilişkin
tebligat gitmiyor, gerçekten bir karar olup olmadığı da
gösterilmiyor. Bütün hakim ve savcılar AKP'nin memuru
gibi her söyleneni yaptığı halde karar almaya tenezzül
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etmiyor Emniyet Müdürlüğü. Saldırıyı gerçekleştiriyor, gözaltı işlemi yapıyor, bunlara hukuki
kılıfı ise daha sonra yaratıyor.
Bedellerle kazandığımız haklarımızın dahi
yasal bir güvencesi yoktur. Basın özgürlüğü,
ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, çalışma hakkı,
güvenlik hakkı gibi onlarca hak bu baskında
ihlal edilmiştir.
Bedellerle kazandığımız hakları yine bedellerle
koruyabileceğimiz bir dönemdeyiz artık. Haklarımızı korumanın temel güvencesi, direnmek,
mücadele etmek ve örgütlülüğü güçlendirmektir.
Hakkımızı korumanın, faşizmin saldırılarına karşı
koyabilmenin başkaca bir yolu yoktur.
Faşizm sürekli bir saldırı halidir. Halk geri
çekildikçe daha da üstüne gider. İktidar halkın
güç toplamasını engellemek için kesin bir itaat
bekler. Yenilgi duygusu yaratmak, ideolojik olarak
geriletmek, yapılanları kanıksatmak ister.
Bugün birçok kesim süreci sadece izliyor ve
birgün bu sürecin geçeceği umuduyla bekliyor.
Elbette faşizm yenilecektir ama bunun için bir
an bile beklememeli, güçlerimizi seferber edip
mücadele etmek zorundayız. Her bekleyiş ve
kararsızlık, tereddüt faşizme güç veriyor. Kürt
milliyetçilerinin bu tavrı, halkın direnme dinamiklerine zarar veriyor.
İşte bu nedenle faşizm saldırısı karşısında
hiçbir zaman tavırsız kalmadık, gücümüz oranında
direndik, karşı koyduk, yasaları uygulatmak için
bedel ödedik. Savcıların keyfiliklerine direndik,
hiçbir zaman kanunları istedikleri gibi uygulamalar
yapamayacaklarını anlattık ya da gösterdik.
Bugün yüzlerce devrimci, sadece demokratik
haklarını kullandıkları için tutuklu. Halkın sanatçıları,
halkın avukatları bu mücadelenin bedelini ödüyorlar.
19 devrimci avukat, 10 ayrı hapishanede tutuluyor,
hapishane içerinde birçok haksız uygulamaya maruz
kalıyor. Tecrit ediliyor, işkence görüyor, disiplin
cezaları ile dış dünya ile iletişimlerini kırmaya çalışıyorlar. Tecrit hücrelerinde direnmeye devam
ediyorlar.
Beklemenin, geri adımın sonu imha olmaktır.
Bizi imha etmeye odaklanmış bir düşman karşısında, yapacağımız şey direnmek ve taarruza
geçmektir. En küçük bir hakkımızı bile faşizmin
keyfi saldırısına teslim etmeyiz!
AKP faşizmi bu kadar pervasız, bu kadar fütursuz davranamamalıdır. Bu cüreti bizim tavırlarımızdan ve daha örgütlü hareket edemediğimizden alıyorlar. Buna izin vermemek elimizde.
Bizden çalınanları geri alana kadar direnelim,
savaşalım, kazanalım!

Avrupa’da

 ALMANYA
Almanya Düren’de HFG Çalışması Yapıldı
Almanya’nın Düren kentinde uyuşturucuya ve kumara karşı
HFG çalışması yapıldı. Dört kişinin katıldığı çalışmada el
ilanları dağıtıldı, afişler asıldı. Dürenin çarşı merkezinde
yapılan çalışmada Türkiyelilerin çalışmaya ilgisi yoğundu.

Mannheim’da Gençlik Buluşması
4 Nisan Çarşamba günü Mannheim’da Gençlik biraraya
geldi. Bir hafta önceki buluşmada alınan karara göre haftalık
buluşmaların böylece 2.si gerçekleşti. Buluşmada “Yeni gençleri
nasıl katabiliriz? 8 Nisan’da Dortmund’da yapılacak şehitler
anmasına nasıl katılacağız? Haftaya buluşmada ne yapacağız?”
soruları konuşuldu. Yaklaşık 4 saat süren gençlik buluşmasına
9 genç katıldı. Cuma günü 13 Nisan’da yapacağımız Bowling
gezisine Mannheim ve çevresindeki tüm gençler davet edildi.

Sayı: 62

Yürüyüş
15 Nisan
2018

Almanya Mannheim’da Musa Aşoğlu İle Dayanışma
Stantları Devam Ediyor
31 Mart Cumartesi günü, saat 15.00’da açılan ve iki saate
yakın açık kalan stantta yine Musa Aşoğlu’nun haksız bir
şekilde tutsak edildiğini ve devrimcilik yapmanın suç değil
görev olduğunu anlatan bildiriler dağıtıldı. Standa gelenler ve
ne olduğunu soranlar ile Musa Aşoğlu’nun durumu hakkında
sohbetler edildi.

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma Yürüyüşü
Ve Toplantısı Yapıldı
Almanya’nın Dortmund şehrinde 8 Nisan 2018 Pazar günü,
30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Umudumuzun
Kuruluşunu Kutlama Yürüyüşü ve toplantısı yapıldı.
Yürüyüş için saat 12.00’dan itibaren Dortmund Merkez
Tren İstasyonu’nun arka girişinde bulunan Cine Star önünde
toplanmaya başlayan kitle saat 13.30’da yürüyüşe geçti.
Umudun adının da anıldığı coşkulu sloganlarla süren yürüyüş,
planlandığı gibi Merkez tren istasyonunun ön tarafındaki merdivenlerin üstünde sona erdi. Orada herkese adresi verilen bir
bahçe derneğinin salonuna geçilerek, öğle yemeği dağıtıldıktan
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sonra asıl programa geçildi.
Anma programında; şiir grubunun
anlamlı şiirleri ardından sahneye
çıkan iki Dev-Gençli tarafından günün
anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı. Şehitlerimizin tarihteki, günümüzdeki ve gelecekteki
önemi, kalplerimizdeki ve mücadeledeki yerinin vurgulandığı konuşma,
bugün birçoklarının mücadeleyi terk
ettiği bir ortamda Marksist-Leninistlerin sosyalizmin bayraktarlığını yapmaya devam ettiği ve bunun uluslar
arası önemi üzerinde duruldu. Tarihten
bugüne umudun adım adım nasıl yaratıldığı ve nasıl devrime yürüdüğü
etkili örneklerle vurgulandı.
Daha sonra tiyatro gösterisine geçildi. Ölüm Orucu şehitleri nezdinde
ve TAYAD’ lı Analar nezdinde direnişlerin ve baş eğdirilemeyen mücadelenin anlatıldığı gösteride duygulu anlar yaşandı. Tiyatroyu DevGenç’lilerin folklor gösterisi takip
etti. Hamburg grubunun devrim şehitlerinin sevdiği türküleri seslendirmesinin ardından ise Grup Boran
sahnedeki yerini aldı. Anmanın sonunda coşkuyla halay çeken kitle,
Devrim Şehitlerine ve Umudumuza
layık olmanın heyecanını yaşıyordu.
Akşam saat 20.00’a kadar süren
program boyunca bir kez daha şehitlerin huzuruna çıkıldı, onlara layık
olmak için neler yapıldığının muhasebesi yapıldı. 250 kişinin katıldığı
yürüyüş ve toplantıda, Umudumuzun
yüreklerimizin en yücesindeki yerinin
hep korunacağı sözleri verildi.

 İSVİÇRE
İsviçre’de Grup Yorum Konseri Hazırlık Çalışmaları
Grup Yorum Sevenlerinin 22 Nisan 2018’de, Basel-Listal’da yapa-
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cakları Grup Yorum Konser çalışmaları devam ediyor.
İsviçre genelinde çalışmalar devam ediyor. Basel, Zürich, Zug, Aarau, Luzern, Listal ve çevresindeki
mahalleler, esnaflar, ev ziyaretleri,
Alevi Dernekleri Grup Yorum konserine çağrılar yapılmaya, afişler asılmaya devam ediliyor.
Gidilen yerlerde Türkiye ve Avrupa’da Grup Yorum’a yönelik saldırılar anlatılarak, Grup Yorum üyelerine konulan ödüllerin bir hükmünün olmadığını, Grup Yorum’un bundan böyle her yerde olacağını anlatarak, 22 Nisan’da yapılacak Grup
Yorum konserine halkımız davet ediliyor.
”Dünya halklarının direnme hakkını, kurtuluş umudunu yok etmeyi
amaçlayan emperyalizm ve faşizmin
politikalarına teslim olmayacağız”
Hak ve Özgürlüklerimiz için mücadele etmek meşrudur diyerek çalışmalara devam ediyor. Her gün ayrı
bir bölgeye giderek konser çalışmasına devam ediliyor. İsviçre genelinde
yürütülen çalışmada halk komiteleri
yer alıyor.

 AVUSTURYA
Avusturya Viyana’da Şehit Ailesi Ziyareti
Avusturya’da şehit Fintöz Dikme’nin annesi ziyaret edildi.
Ailesi ile Avusturya’da yaşayan
Fintöz Dikme, kendi ülkesindeki mücadeleye katılmak için Türkiye’ye
gitti. 12 Temmuz baskınının devamı
olan operasyonda 14 Temmuz
1991’de kaldığı evde çatışarak şehit
düştü.
Fintöz Dikme’nin annesini ziyaret
eden TAYAD’lılar yaşlı annemizin
elini öptüler, halini hatırını sordular.
Viyana’da yapılacak olan şehitler

anması için davetiye verdiler.

 İNGİLTERE
Londra’da Mustafa Kuran’ın
Ailesi Ziyaret Edildi
3 Nisan 2001’de Avusturya
Graz’da, emperyalizmin hapishanelerinde, hastalığıyla ilgili gereken
tedavinin yapılmaması sonucu kaybettiğimiz Mustafa Kuran’ın ailesine
bir ziyaret yapıldı. Aynı zamanda
anma yapıldı.
Bir dakikalık saygı duruşundan
sonra Mustafa Kuran’ın özgeçmişi
ve yoldaşlarının anlatımı okundu.
Ablası Mustafa’yla birlikte olduğu
çocukluk anılarını anlattı. Duygulanıp
gözyaşı dökse de bacısı kardeşinin
tedavisini yapmayarak ölümüne sebep
olanlara öfkemizi bir kez daha biledik.
Mustafa için şiirler okundu, şehitlerimizin düşüncelerimizle nasıl yaşayacağına dair sohbet edildi.
Şehitlerimiz; dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Onları unutmayacak ve unutturmayacağız denildi.

Londra’da Halk Toplantılarına Devam Ediyoruz
Haftalık halk toplantılarımızla
birlikteliğimizi sürdürmeye, etkinliklerimizi birlikte organize etmeye
ve ortak sorunlarımıza birlikte çözümler bulmaya devam ediyoruz.
Kahvaltıdan sonra, Yürüyüş dergisinden “Dedikodu” konulu yazı
okundu. Konuya ilişkin fikir alışverişi
yapıldı ve dedikoduyu önlemek için
çözümler üzerine konuşuldu.
26 kişinin katıldığı toplantı, Musa
Aşoğlu kampanyasıyla ilgili mahkeme günlerinde Alman elçiliğine gidilmesi ve Musa Aşoğlu’nun mahkemesine katılma kararı alındı.
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AVRUPA’dakiBİZ
AVRUPA'DA HAYATIN ÖĞRETTİKLERİ
AVRUPA’DA KİTLE ÇALIŞMASI EKSİKLİĞİ,
DOĞAN SONUÇLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Devrimcilik yaptığım üç yıllık süre içinde tanıdığım insan
sayısına nerdeyse hiç yeni insan eklemedik. Bunun nedeni
bizim eylemler, etkinlikler, çalışmalarımızı genelde ve büyük
oranda 'sen, ben, bizim oğlan' tarzında yapılmasında. Bunun
sebebi asıl olarak bizim yeterince kitle çalışması yapmamamızda.
Avrupa’da kitle dediğimiz yıllardır aynı insanlardan oluşan
ve büyük oranda hareketle ülkede tanışmış insanlardan oluşan
bir kitle. Bu kitleye yeni insan dahil olmayınca, var olanlar
zamanla çürümeye uğruyorlar. İnsanların kendi aralarındaki
feodal ilişkilerin yıpranması, tartışmalar ve kavgalar, emperyalizmin baskıları artarken bizim de ihtiyaç konusunda hep
belirli kişilere uğramamız, kitlenin büyümemesi ve gittikçe
küçülmesine, halkta ister istemez çürümeye ve inançsızlaşmaya
yol açıyor.
Ülkemiz küçük burjuvalar ülkesidir. Bu, bizim Avrupa
kitlemize baktığımızda çok farklı değildir. Küçük burjuva
doğası gereği fırsatçıdır, devrimin yükselişinde abartılı coşkuya
kapılır, hareketin zor süreçlerinde aynı şekilde umudunu yitirmeye, inançsızlaşmaya yönelir.
Düşman hareketimizi hem ülkede, hem de Avrupa'da bir
nevi kuşatırken yeni insan kazanmak, kitlelere gitmek ve
kitleleri örgütlemek hayati önem taşımakta. Kitleyi hareketli
kılmakla görevli olan kadrodur. Kadro ise bu gerçeklik
karşısında 'kimse bir şey yapmıyor' tarzında yakınamaz...
Bu yakınma Avrupa'nın birçok bölgesinde yaşanan
sorunlara sebep olan temel nedendir. Avrupa Halk Meclisleri
ve özellikle HFG çalışmalarıyla birlikte bu kabuk henüz yeterince olmasa da kırılmaya başladı. Kapı çalışması, farklı
söyleşi ve seminerlerde birçok insanla tanışabildik çünkü
halkı örgütlemek, halkın sorunlarını ele almak demektir.
Uyuşturucu ve kumar halkın en yakıcı sorunlarından birisidir.
Bu gelişme önümüzdeki süreçte mutlaka izlememiz gereken
ve olabildiğince geliştirmemiz gereken bir yol sundu bize.
Çünkü ancak dinamik ve gittikçe büyüyen kitle moral motivasyon katmayı başarabilir, bizi daha dinamik ve coşkulu
kılar çünkü emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. O yüzden
HFG'den sonra sanat merkezi, gençlik merkezi gibi birçok
kurum yaratarak kitle çalışmalarımıza hız kazandırmalıyız,
inancımızı güçlendirmeliyiz.
Bu çalışmayla birlikte her kadronun, her çalışanın ve
hatta başarabilirsek her taraftarımızın haftanın en az bir
gününü kitle çalışmasına ayırması gerektiğini düşünüyoruz.
Kapı çalışmaları dışında anketlerle, daha yaygın ev ziyaretleriyle,
mahalle çalışmalarıyla olabilir. Çocuk eğitimi, ders yardımı,
ücretsiz hukuksal ve bürokratik işlerde yardım günleri vb.
hayata geçirerek halkın sorunlarıyla ilgilenmemiz gerekiyor.
HFG ve halk meclisi çalışmalarıyla öğrendik ki halkın
içinde halkın sorunlarını çözersek, halkı örgütlemek de o
denli kolaylaşacaktır.

AVRUPA'DA EMPERYALİZMİN YOZLAŞTIRARAK YOK
ETME SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ: HFG'LER

UYUŞTURUCU, KUMAR, İÇKİ...
Emperyalizmin ülkeleri işgal nedenidir... Mücadele
bahanesiyle üsler, hava alanları, kışlalar kurar sömürge
topraklarına...
Emperyalizmin halkların kurtuluş mücadelelerini bastırma yoludur... Kendi iradesine sahip çıkamayan bir
halk geleceğine asla sahip çıkamayacaktır.
Emperyalizmin beyinleri teslim alma aracıdır... Düşünmeyen bir beyin sadece itaat edecektir.
Emperyalizmin kar kapısıdır... Halkın, halkın çocuklarının ömründen ömür alırken, kendi sömürü ve
baskı düzeninin ömrüne ömür katar.
Emperyalizm tıpkı Dehak gibi gençlerin beyniyle
beslenir... Çocuklarımızı gün gün, birer birer öldürür...
Beyinlerini uyuşturucu ile yer, bitirir yaşayabilmek için...
Ve bizim çocuklarımız...
Onlar daha doğmadan biçilmiştir ömürleri...
Anaları, babaları emperyalizmin ülkemizdeki işgal
ve sömürüsü nedeniyle düşmüşlerdir göç yollarına...
Adını bile yeni duydukları, dilini, kültürünü hiç bilmedikleri topraklarda yaşamaya mahkum olanların doğmamış çocuklarının yaşamlarını da ipotek altına almıştır
emperyalizm.
Onlar daha doğmadan ömürleri çalınmıştır.
Onlar daha doğmadan kefenleri biçilmiştir.
Emperyalizm bir ananın, bir babanın gül gibi kokladığı
çiçeğini, on binlerce ailenin en değerlilerini koparıp
koparıp çöpe atmıştır bugüne kadar.
Atmaya da devam ediyor.
Kimliksizlik, yabancılaşma, yozlaşma bataklığı her
ana baba için nadide, en kıymetli olan çiçeklerle dolu
şimdi.
Ve o doğmadan ömrü biçilen Avrupa ülkelerindeki
yüzbinlerce Anadolu çiçekleri toprağa, güneşe ve en
önemlisi yapraklarına sevgiyle dokunan o elleri bekliyor.
O el devrimcilerin elidir. O el bu kokuşmuş, aşağılık,
her yanını pislik kaplamış düzene en fazla öfke duyanların
elidir.
Çırpındıkça batılan, batıldıkça daha fazla çırpınılan
bu bataklıktan sadece devrimcilerin halkla birleşen elleri
çekip alacak o çiçekleri.
Ve onlar çalınan geleceklerini bir kez ellerine aldılar
mı, bir kez kendi yazgılarını kendileri yazmaya başladılar
mı, emekleriyle dünyanın en güzel değerlerini de yaratacaklar.
Kendilerini değersizleştirerek varlıklarına kasteden
emperyalizmin bağrına yarattıkları her değeri bir ok
gibi saplayacaklar.
Sanat da yapacaklar, hesap da soracaklar.
Ama onlar Anadolu tarihine yaslanıp, kaderlerini
halklarına bağlayıp özgürlüğü ve umudu ufuklarına yerleştirip emperyalizmin dayattığını değil, kendi iradelerinin
emrettiğini yapacaklar.
Hayal kuracaklar, hayallerini gerçek kılmak için emek
harcayacaklar.
Ve hem ailelerinden hem kendilerinden çalınan her
saniyeyi geri alacaklar.

İŞBİRLİKÇİLERİNE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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"Hiçbir zor yönteminiz, vahşetiniz, hiçbir işkenceniz ve
yalanınız direnişimizi kıramayacak, düşüncelerimizi yok
edemeyeceksiniz." Sedat Karakurt

23 Nisan - 29 Nisan
Fatma KOYUPINAR:
22 Şubat 1972 Gaziantep doğumluydu Fatma.
Kürt-Alevi bir ailenin on çocuğunun dokuzuncusuydu. Lisedeyken Gaziantep Özel Tip Hapishanesi'ne açık görüşlere gitmeye başladı.
Devrimci Sol tutsaklarıyla tanışması onun yaFatma Koyupınar şamını değiştirdi. Gaziantep Üniversitesi MYO
İnşaat Bölümü’nü kazandı. TÖDEF, Dev-Genç
çalışmalarına katıldı. 6 Kasım 1990 YÖK boykotu çalışmalarından
dolayı tutuklandı. 1991'de tahliye oldu. 91 sonbaharında illegal
örgütlenme içinde yer aldı.
16-17 Nisan operasyonunda tutuklandı. Ve uzun tutsaklık
yılları başladı. 2001'de tahliye olduğunda mücadelenin içindeydi yine. 2003 Ekim’inde 3. kez tutsak düştü. 12. Ölüm
Orucu Ekibi’nde kızıl bandını kuşandı. Direnişinin ilerleyen
günlerinde tahliye edildi. Direnişini dışarıda, Şişli direniş
evinde sürdürerek, 354. gününde, 27 Nisan 2006’da direnişin
122. ve son şehidi olarak ölümsüzleşti.
Sedat KARAKURT:
Sedat, 11 Haziran 1976ʼda İstanbulʼda doğdu.
Aslen Tokatlıydı. Gazi katliamının ardından
mücadeleye katıldı. Eskişehir tabutluğunun açıldığı yıl tutsak düştü ve Eskişehirʼe sevk edildi.
DHKP-C davasından yargılanıyordu. Eskişehirʼde
Sedat Karakurt direniş içinde yer aldı. Direniş sonrası Ümraniye
Hapishanesiʼne gönderildi. F Tipi saldırısı gündeme geldiğinde ölüm orucu gönüllülerinden biri de oydu. 2.
Ekipte yer alıp zulme meydan okuyarak 25 Nisan 2001ʼde
Edirne F Tipi Hapishanesiʼnde şehit düştü.

Fatma Hülya TÜMGAN:
5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde
doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisiyken
Dev-Genç’li oldu. Üniversiteyi bitirip bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Mücadele dergisi temsilcisi
olarak çalışmaya başladı. Birçok kez gözaltına
F. Hülya Tümgan alındı, iki kez tutuklandı, her seferinde yeniden
mücadeleye koştu. 1994 başından bu yana tutsaktı.
Ulucanlar Hapishanesi’ndeki Parti-Cepheli tutsakların temsilcisiydi.
19-22 Aralık katliamında zulmü durdurmak için en öne çıkan
feda savaşçılarından biriydi. Ölüm Orucu gönüllüsüydü. 28 Nisan
2001’de Ölüm Orucu Direnişçisi olarak ölümsüzleşti.
Kazım GÜLBAĞ:
Sivasʼlıydı. 1980ʼlerin ikinci yarısında gençlik
mücadelesine katıldı. İYÖ-DER kurucularındandı.
DEV-GENÇʼte milis komutanlığı yaptı. 1993ʼte
iradi olarak yurtdışına çıkarıldı. Burada da çeşitli
görevler üstlendi. Son dönem çeşitli eksiklikleri
Kazım Gülbağ nedeniyle örgütsel ilişkisi kesilmişti. Ama o Partisiz,
yoldaşsız, mücadelesiz yaşayamazdı. Son görevini,
kendisi belirledi ve bir feda eylemiyle 23 Nisan 2001ʼde ölümsüzleşti. Almanyaʼnın Regensburg kentinin hapishanesi önünde,
“Faşist Türk Devletini ve Cezaevlerindeki Katliamları Protesto
Ediyorum” yazılı bir pankartın altında, alnında kızıl bir bantla
bedenini tutuşturarak şehit düştü.
Erdoğan GÜLER:
10 Ekim 1972ʼde Dersimʼin Ovacık-Buzlutepe
köyünde doğdu. Kendi çevresinden tanıyordu devrimcileri. Kardeşinin tutsak düşmesi sonucu, daha
yakından tanıdı. Demokratik mücadele içinde yer
aldı. 19 Aralık Katliamı sonrasında dışarıda ölüm
Erdoğan Güler orucuna başladı. 25 Nisan 2001ʼde şehit düştü.
Ege TAYADʼlı Erdoğan Güler, dışarıdaki ölüm
orucunun 4ʼüncü şehidi olarak ölümsüzleşti.

Fehime ÖZTÜRK:
1959 doğumluydu. Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde okurken mücadeleyle tanıştı. Samsun
Dev-Genç içinde yer aldı. Eğitim Enstitüsü’nde
mücadelesini sürdürürken hastalığı nedeniyle
1978 Nisanı’nda aramızdan ayrıldı.
İbrahim Yalçın

Fehime Öztürk

Yusuf Topallar

Yusuf TOPALLAR:
“Karakollardaki İşkence
ve Tariş Direnişiʼndeki Polis
Baskısına Karşı” sürdürülen
kampanya sırasında 23 Nisan 1980ʼde Ankara Ege
Mahallesi Natoyolu'nda yapılan bir gösteride vuruldu.

Çiğdem Yıldır

İbrahim YALÇIN:
Erzincan doğumlu İbrahim Yalçın, askeri faaliyetlerde ve mahallelerde görev aldı. 1990 atılımıyla
oluşturulan ilk SDB örgütlenmesinde yer aldı. 23
Nisan 1993ʼte İstanbul Maltepeʼde kuşatıldığı üstte
direnerek şehit düştü. Devrimci Solʼun örnek SDB
komutanlarından biriydi.

Çiğdem YILDIR:
24 Nisan 1977ʼde İstanbulʼda Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu çıkışında faşistlerin kurduğu bir
pusuda vurularak katledildi.
DEV-GENÇ saflarında çeşitli görevler üstlenmişti.

Hasan Karagöz

Hasan KARAGÖZ:
1955 Malatya doğumludur. Devrimci Sol’un devrim
ve sosyalizm mücadelesinin
militanlarından biriydi. 28
Nisan 1980’de Malatya Taştepe’de faşistlerin kurduğu
bir pusuda katledildi.

gençlik örgütlenmesinin Elazığ yöneticileri arasındaydı.
Cengiz, 1974 doğumluydu, Pertek
Akdemir Köyüʼndendi. Liseli DEVGENÇʼli olarak başladı mücadeleye.
1971 Dersim doğumlu Haydar, 1973
Abidin Yıldız
Ali Özbakır
Apti Şeker
Behiye Canik
Cengiz Kala
Cihan Taçyıldız Hozat Taçkirek doğumlu Abidin, Dersimʼde çeşitli çalışmalarda yer aldıktan
sonra gerillaya katıldılar.
Behiye, gecekondu halkının mücadelesinde yetişen bir Cepheliydi.
Apti, TÖDEFʼle başladığı mücadelesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.
1975 Hozat Taçkirek doğumlu EyEylem Yıldız
Hasan Aktaş
Haydar Aydın
Mehmet Çolak
Özgür Kılıç
Selvi Uzun
lem, mücadeleye lise yıllarında katılmıştı.
Abidin YILDIZ, Ali ÖZBAKIR, Apti ŞEKER,
Hasan, 1972ʼde Elazığʼda doğdu. Mücadeleye İstanbulʼda
Behiye CANİK, Cengiz KALA, Cihan TAÇYILDIZ,
katıldı.
Eylem YILDIZ, Hasan AKTAŞ, Haydar AYDIN,
1965 Pülümür doğumlu Selvi, mücadeleyle Fransaʼda
Mehmet ÇOLAK, Özgür KILIÇ, Selvi UZUN:
tanıştı. Ve ülkesine gerilla olarak döndü. Müfrezenin komutan
Dersim civarında operasyonların yoğunlaştırıldığı bir döyardımcısıydı.
nemde, daha önce birkaç kuşatmayı yararak çıkmalarına
Ali, gecekondu yoksullarının mücadelesinde yer aldı. Gerağmen Ardıç Köyüʼnün Çalaxane Mezrasıʼnda oligarşinin
rillaya katılmadan önce müfreze komutanıydı.
güçleriyle karşılaştılar. 23 Nisan 1993 günü sabahtan öğleye
Mehmet işçiydi, Malatya Tavır bürosunda çalıştı. Kavgasını
kadar süren çatışmalar sonucu Dersim İbrahim Erdoğan Kır
dağlarda sürdürdü.
Gerilla Birliğiʼne bağlı Ahmet Ercüment Özdemir Müfrezesi
Özgür, Malatya’da çeşitli çalışmalarda yer aldı. 1992 Araüyesi 12 gerilladan yedisi katledildi. Mermileri tükenen diğer
lık’ında, uzun zamandır ısrarla içinde yer almak istediği
5 gerilla sağ ele geçirilmelerine rağmen kurşuna dizildiler.
gerillaya katıldı.
1973 Dersim doğumlu Cihan, gerillaya katılmadan önce,

Anıları Mirasımız
Fatma Koyupınar'ın Son Yazılarından…
HALKIMA, HALKLARIMIZA...
Halkım sizi çok seviyorum. Sizi çok sevdiğim için gülerek
gidiyorum ölüme. Acıdır ölüm, gülünmez ölüme. Ama ben
gülerek gidiyorum. Çünkü ölümle umut olacağımı, feda ateşimin
halkımın umut ateşi olarak büyüyeceğini biliyorum.
Ucuzdur bizim topraklarımızda ölüm. Dört bir yandan ölüm
yağar üstümüze. Ucuzdur insan yaşamı. Çocuklarımız yetersiz
beslenmeden ölür yaşını tamamlamadan. Çadırlarda tüp zehirlenmesinden ölür. Emeklimiz maaş kuyruğunda ölür. Bingöl'de,
Erzincan'da, Gölcük'te, Afyon'da depremden ölür on binlerimiz.
Kürdistan'da köylerle yakılır köylülerimiz, Ege'de tütünde ölür.
Tren kazalarında yüzlerle ölür. Maden ocaklarında göçüklerde.
Her gün ölüm acısı yağar üstümüze. Gençlerimiz işsizlikten
ölür günde bin kere, babalar evine ekmek götüremediğinin
kahrıyla ölür. Analar "açım" diyen çocuklarının kursağına bir
lokma koyamamanın çaresizliğiyle ölür. Genç kızlarımıza fuhuşla
"zengin" bir yaşam dayatılır rezilce.
Daha o kadar çok çeşidiyle yaşarsınız ki acıyı, zulmü, yoksulluğu ve ölümün her çeşidini.
Alın terimizden, yoksul sofralarımızdan çaldıklarıyla, akan
kanlı gözyaşlarımız üzerine kurarlar saltanatlarını. Saltanatlarının
adı kimi zaman "Demokratik Türkiye" olur kimi zaman "herkese
üç anahtar" olur. Kimi zaman "Laik düzeni koruyacağız" olur,
kimi zaman "ılımlı İslam" olur. Saltanatları için rezilce her

yalanı söylerler. Bağımsızlık derler vatanı parsel parsel satarlar,
bayrak derler topraklarımızdaki yüzlerce ABD üssünde ABD
bayrağı dalgalandırırlar. Müslümanlık derler, Müslüman Irak'a
yağan binlerce bombayı bizim topraklarımızdan kalkan uçaklara
yüklerler.
Korkarlar farkında olmadığımız gücümüzden. "Artık yeter"
deyip ayağa kalkmamızdan korkarlar.
Alevi-Sünni derler, Kürt-Türk derler birbirine düşürürler.
Korkularından yasalar çıkarırlar, her bir ilçeye bir hapishane yaparlar. Emeğini isteyen işçi, hakkını arayan köylü, parasız
bilimsel eğitim isteyen öğrenci, düşünen aydın "terörist olur",
"vatan haini" olur. Düşünmeyin, konuşmayın, hakkınızı aramayın
diye tecrit, sansür yasalarıyla, onlarca yıllık hapis cezalarıyla
tehdit ederler. Bizim ödediğimiz vergilerle meydanlarda üzerimize
salmak için, bizi katletmeleri için katiller beslerler.
Saltanatları sürsün diyedir her şey. Halk uyanmasın diyedir.
Yoksulluğuna, zulme boyun eğsin, çaresiz kalsın diyedir. Halkın
umudu kalmasın ki cümle emperyalistle, bir avuç uşağı vatan
topraklarında zevk sefa içinde yaşayabilsin diyedir.
Bir halk ekmeksiz yaşar ama umutsuz yaşayamaz. Kurtuluş
savaşında ekmeksiz çarpıştı cephelerde. Kastamonu'da cepheye
aç kadınlarımız taşıdı top mermilerini, Antep'te ağaç kabuğu
dişledi ama bırakmadı elindeki tüfeği. Çünkü vatanın kurtuluşu
için, kurtulacağı günün umuduyla savaşıyordu.
İşte bugün de vatan işgal altında ve biz 2. Kurtuluş Savaşımızı
veriyoruz. Halkımız sömürülmesin, vatanın Amerikan üsleriyle,
politikalarıyla, işgali-talanı son bulsun diye savaşıyoruz.

Ekmeğimiz, toprağımız, bağımsızlığımız için savaşıyoruz. Bunun
için ölüyoruz hapishanelerde, dağlarda, şehirlerde.
Saltanat sahipleri, vatan hainleri, ABD uşakları sesimiz size
ulaşmasın, kurtuluş savaşının umuduyla yürekleriniz dolmasın
diye kör hücrelerde boğmaya çalışıyorlar sesimizi.
5 yıldır 119 kere öldük tecrit hücrelerinde teslim olmadık,
119 canımızla büyüttük umudun ateşini.
Çünkü biz halkımızı, vatanımızı uğruna ölecek kadar çok
sevdik.

Dev-Genç’liler
30 Mart-17 Nisan Yazılamaları Yaptı!

İkitelli
DEV-GENÇ’liler 5 Nisan 2018 günü Nalbur bölgesinde
yazılama yaptılar.
Dev-Gençliler İkitelli’de Umudun Kuruluşunu Selamlayan
Yazılamalar Yaptılar!
5 Nisan 2018 günü DEV-GENÇ’liler İkitelli’de 30 Mart17 Nisan Devrim şehitlerini selamlayan ve umudun kuruluşunu
kutlayan yazılamalar yaptılar.


Cephe Milisleri, Adana, İzmir, Mersin Ve
Eskişehir’de Umudun Kuruluşunu Selamladı
Cephe Milisleri Adana’da pankart astı, İzmir ve Mersin’de
yazılamalar yaptı.
Adana Akkapı Mahallesi’nde 4 Nisan Çarşamba günü
Cephe Milisleri umudun adını selamlamak için “30 Mart-17
Nisan Şehitlerimizi Anıyoruz Umudun Adını Selamlıyoruz /
CEPHE” yazılı pankart astı.
İzmir Cephe Milisleri 30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi
anma partimizin kuruluşunu kutlama haftası nedeniyle İzmir’in
çeşitli mahallelerin duvarlarına 15 adet Umudun Adı yazıldı.
Mersin’de Cephe Milisleri 3 Nisan’da Umudun Adını

Dev-Genç’liler Şehidimiz
Bünyamin Kılıç’ın Ailesini
Ziyaret Etti!
Şehitler onurumuzdur. Şehitler tarihtir, öğretmenlerimizdir, değerlerimizdir. 30 Mart17 Nisan’da umudumuzun kuruluşunu kutlamaya ve devrim
şehitlerimizi anıyoruz diyen,
DEV-GENÇ’liler 5 Nisan 2018
günü şehit Bünyamin Kılıç’ın
ailesini ziyaret etti.

Ben de size olan sevgimle yürüyeceğim alevin ortasına.
Halkımın umut ateşi sönmesin diye koyacağım canımı. Fedamla
haykıracağım ben de "halkı teslim alamazsınız", "Bu ülke topraklarında teslimiyeti yeşertemezsiniz" diye.
Fedam sizin içindir halkım.
Güleryüzle. Bebeklerimiz gülsün diyedir. Onurlu, namuslu
bir yaşam içindir. Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez, her milliyetten
ve dinden halkım Anadolu topraklarında bağımsız özgür yaşayabilsin diyedir.

Eskişehir

gecekondu duvarlarına nakşetti. Halkımızın umudu oldu.
Gelecek bizimdir.
Eskişehir DHKC Milisleri, 30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi
anma ve partimizin kuruluşunu kutlama haftası dolayısıyla
Eskişehir duvarlarına umudun adını nakşetti.


İzmir’de Devrim Şehitlerinin Mezar Ziyareti
Ve Anması Yapıldı
İzmir Halk Cepheliler ‘30 Mart-17
Nisan Devrim Şehitlerini Anma
Umudu Selamlama’ haftasında şehitlerimiz Hamiyet
Yıldız, Ercan Özçeken ve Berrin
Bıçkılar’ın mezarlarını ziyaret ettiler
ve anma gerçekleştirdiler.

Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz
7 Nisan Cumartesi günü, saat:
16.00’da Tayad’lı Aileler Galatasaray
Meydanı’nda Tek Tip Elbise dayatması
ve hapishanelerdeki hak ihlallerine yönelik basın açıklaması yaptı.
Açıklamada Bolu hapishanesinden
tahliye olan Alişan Gül’ün tekrar gözaltına alındığı Antalya’da Tayad’lı Ailelerin gözaltına alındığı Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç’un 2 yıla varan
görüş yasağı ve İzmir Şakran hapishanesinde arkadaş görüşünün yasaklanması dile getirildi.
Eyleme 5 aile katıldı.

İzmir

Ö ğretmenimiz
Dünyada “sosyalizm”in yıkıldığı, sosyalist ülkeler ve devrimci
hareketlerde inkarcılık, tasfiyecilik ve inançsızlığın, teslimiyet
ve uzlaşmacılığın güç kazandığı, silah bırakmaların
yaygınlaştığı yıllarda sosyalizm ve halkların kurtuluş bayrağını
yükseltmek, her türlü bedeli göze almayı gerektiriyordu.
Zaten bu bedeli göze alamayanlar, bu ideolojik sağlamlığa
ve kararlılığa sahip olmayanlar,
ya teslim olup düzene döndüler ya da bugün
emperyalizmin kapılarında barış dilemektedirler.
Emperyalizm, tüm bu gelişmelere rağmen hala direnen, ayakta
duran ve savaşmaya devam eden sosyalist ülkeleri,
ulusal kurtuluş savaşı yürüten hareketlerle M-L örgütleri
teslim almak için tüm olanaklarını seferber etmişti.
Bu güçleri hedef seçen emperyalizm ve yerli işbirlikçileri,
bunlar içerisinde en azından kaos yaratmak, ideolojikpsikolojik propagandalarıyla etkileyebildiği
unsurları koparmak, bölüp-parçalamak için
her yolu denemeye başlamışlardı.
Emperyalizmin ideolojik-psikolojik propagandalarının hedefi,
burjuva ideolojisinin etkilerinden kurtulmamış,
küçük burjuva zaaf ve eksiklerini ısrarla sürdüren
zayıf unsurlar olmuştur.
Emperyalist ideolojinin etkileriyle hareket etmeye başlayan bu
unsurlarla tasfiyecilik ya da en azından
bölünme-parçalanma sağlanmaya çalışılmıştır.

www.yuruyus-info.org
(1 MAYIS TAKSİM ANITI)

YÜKSEL'DEN TAKSİM'E
BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ SOSYALİZM
MÜCADELESİNDE BİZ VARIZ!

1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ!
AKP FAŞİZMİNE KARŞI
1 MAYIS ALANI'NDA BİRLEŞELİM!

yuruyus.biz@gmail.com

1 Mayıs Alanı Taksim'dir!
Taksim'den Vazgeçmek 1 Mayıs'tan Vazgeçmektir
TAKSİM DİRENİŞ, MALTEPE TESLİMİYETTİR!

