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MEVZİ; DEVRİMİN, MÜCADELENİN KALBİNİN ATTIĞI YERDİR!

1 MAYIS 1977 ŞEHİTLERİNİN
HESABINI SORANLAR TAKSİM’DE,
KATLİAMIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEYENLER
MALTEPE’DE OLACAK!

Devrimciler Uyuşturucu
Bağımlılığından Kurtarıp
Uyuşturucuya Karşı Savaşın
Salihler’ini Yaratıyorlar
AKP’nin Faşist Polisi, Salihler’i
Tutukluyor

KAPİTALİZM
UYUŞTURUYOR, BİZ
UYANDIRIYORUZ,
POLİS, UYANANI
TUTUKLUYOR!
SALİHLER’İ TUTUKLAYARAK,
SALİHLER’DEN YOZLAŞMAYA KARŞI
BİR ORDU KURMAMIZI ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!
BİR UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ MERKEZİ’Nİ KAPATTINIZ,
HER MAHALLEDE BİR MERKEZ AÇACAĞIZ!
Salih Kanza…
Uyuşturucu bağımlısıydı.
Gazi’de kurulan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde,
uyuşturucuya karşı savaştı ve kurtuldu.
Onun uyuşturucuyla savaşının odağında, devrimcileşmesi vardı.
Uyuşturucuya karşı zaferini böyle kazandı. Devrimci oldu.
Uyuşturucu kullandığı yıllar boyunca ona dokunmayan, onun varlığını yok sayan düzen,
Salih devrimci olunca, onun farkına vardı ve
düşmanı saydı. Tutukladı.
Salih, oligarşinin hapishanelerinde de direndi.
Uyuşturucu bağımlılığına direndiği gibi, faşizmin hücrelerdeki baskı ve terörüne karşı da direndi.
Tahliye oldu.
Eski uyuşturucu bağımlısı bir devrimci olarak, önüne
yeni Uyuşturucuya Karşı Savaş Merkezleri açma hedefini koydu.
Yüz binlerce Salih vardı geride.
Onları uyuşturucu bataklığından çıkarmak için
daha çok merkezler açmak gerekiyordu.
Salih; yüz binlerce Salih’e elini uzatırken, tekrar tutuklandı.
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Emekçilerin 4'lü Çete diye adlandırdığı DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB yönetimleri 10 Nisan'da yaptıkları
açıklamada 1 Mayıs 2018'i İstanbul Maltepe'de kutlayacaklarını ilan ettiler.
Soruyoruz böylesine tarihi bir karar, 1 Mayıs gibi
milyonlarca emekçiyi ilgilendiren bu karar kime danışılarak
alınmıştır?
Cevabı açıktır bu sorunun; sayıları milyonları bulan
kendi işçilerine, memurlarına, sağlık emekçilerine, mühendis-mimarlarına sormadan aldılar bu kararı.
Bu kararı kendileri de değil, AKP'nin İçişleri Bakanı,
İstanbul Valisi almıştır.
Nitekim DİSK Genel Başkanı Kani Beko, yaptığı
açıklamada bunu şu sözleriyle kendisi itiraf etmiştir:
"Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştük 'Biz bu
yıl Taksim’i 1 Mayıs’ta açmayı düşünmüyoruz’ dediler.
Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti."

Kendi İradeleri Olmayanlar Emekçileri
Temsil Edemezler, Etmiyorlar!
Demokratik olduğu iddiasındaki bu sendikalar-odalar,
1 Mayıs kararını kendi temsil ettikleri emekçilere
sormadan AKP'nin İçişleri Bakanı'na, valisine danışarak
almışlardır. Bu haliyle demokratik değillerdir. Faşizme
karşı devrimci 1 Mayıs mücadelesi vermeyenler, faşizmin
icazetinde karar alanlar demokrat niteliklerini de kaybetmiştir.
Onlar Maltepe'deyiz diye açıklama yaparken
Cephe 2018 1 Mayıs'ında Taksim'de olacağız dedi.
Çünkü; Kürt, Türk, Alevi, Sünni, ezilen yoksul
emekçi Türkiye halklarının bizden beklediği budur.
Çünkü; dünyada ve ülkemizde 1977'de, 89'da,
96'da 1 Mayıs kavgasında faşizmin katlettiği şehitlerimizin bizden beklediği budur.
Onlar bir kez daha 1 Mayıs'ın tarihsel özüne ihanet
etmişlerdir.
Biz bir kez daha 1 Mayıs'ın tarihsel-siyasal özünün
yolundan gidiyoruz.
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1) 1 MAYIS NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?
DÜNYA VE ÜLKEMİZ TARİHİNDEKİ YERİ NEDİR? BU GERÇEKLER KAVRANMADAN 1 MAYISLAR ANLAŞILAMAZ. HATTA “ANLAMSIZ
BİR KAVGA, BİR İNATLAŞMA GÜNÜ” OLARAK
ELE ALINIR. OYSA 1 MAYIS BİR TARİHTİR; SINIF MÜCADELESİ TARİHİDİR. DEVRİM MÜCADELESİ TARİHİDİR. ONUN BİR PARÇASIDIR.
BİZ CEPHELİLER 1 MAYIS’IN DEVRİMCİ ÖZÜNÜN YOLUNDAN İLERLEDİK. ÇÜNKÜ BU YOL
DEVRİMİN YOLUDUR.
1 Mayıs dünya proletaryasının doğum tarihi dersek
yanılmış olmayız. Proletarya burjuvaziyle örgütlü temelde,
bilinçli ve iktidar kavgasına girdiği anda gerçek anlamda
proletarya oldu çünkü.
1 Mayıs'ın ilk kaynağı 1886'da Amerika'da işçilerin
8 saatlik iş günü için bir mücadele başlatmalarına uzanır.
Görüleceği gibi bu ekonomik bir taleptir; fakat 1 Mayıs'ı
ekonomik taleplere hapsetmek, yine de 1 Mayıs'ın tarihsel
anlamının inkarıdır.
İşçiler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren
mücadele ettiler burjuvaziyle. Başlangıçta bir hedefleri
yoktu. 15-16 saati aşan sürelerde ve kadın-erkek-çocuk
demeden kölece çalıştırılıyordu. Kölece çalışma koşullarının sorumlusu olarak makinaları görüyorlardı. Bunun
için makinaları kırıp döktüler, çünkü bir alternatif düzen
düşüncesi yoktu. 8 saatlik iş günü mücadelesi ise, işçi
sınıfının tarih sahnesine örgütlü bir sınıf olarak çıkmasına
işaret eder.
Amerika’da 1886’da 8 saatlik iş günü talebiyle eylemlere başladılar... 8 saatlik iş gününü kazanma mücadelesi kan-can bedeli oldu. Burjuvazi bir kez daha
kanımızı akıttı. 8 saatlik iş günü mücadelemizi kazandık.
1889'da Enternasyonal'da bu mücadeleyi, tüm dünya
işçilerinin mücadelesi haline getiren 1 Mayıs kararı
alınır. Dünya proletaryası 1 Mayıs’ı BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ ilan etti.
Burjuvaziyle sınıfsal anlamda açık bir karşı karşıya
geliştir 1 Mayıs. İşçi sınıfının "kendiliğinden sınıf" olmaktan çıkıp “kendisi için sınıf” olmaya başlamasının

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI

devamı olarak da işçi sınıfı artık kendi iktidarı için, sosyalizm için mücadele eden bir güç haline gelir. Ve tüm
dünyada 1 Mayıslar, işçi sınıfının devrim ve sosyalizm
yürüyüşüne bağlı bir muhteva kazanır.
1 Mayısların tarihi 128 yıllık bir kavganın tarihidir.
Kan-can pahasına ilerletilen, sürdürülen bir kavga. Kazanılmış haklarını koruması, yeni haklar kazanma mücadelesi de kanlı oldu işçi sınıfının. Kimi zaman sadece
meydanlara çıkabilmek için bedeller ödedi.
1 Mayıslar burjuvazi için de tarihseldir. Ki 1 Mayıslar’ı
basit bir güne, mücadeleden uzak bir kutlamaya hapsetmeye çalışanların aksine burjuvazinin 1 Mayıslar’daki
tutumu açık net ve sınıf bilinçlidir.
Eğer bütün mesele işçilerin bazı ekonomik haklarıyla
sınırlı bir gösteri meselesi olsaydı burjuvazi yüzyıllardır
1 Mayıslar’ı yok etmek için uğraşmazdı. Bunca kan
döküp sınıf mücadelesini kızgınlaştırıp, keskinleştirmezdi.
Oysa çok iyi bilmektedir burjuvazi bu kavganın
devrim ve sosyalizm yürüyüşünün de adı olduğunu.
“Uyan artık uyan esirler dünyası. Bu kavga en sonuncu
kavgamızdır artık” diyorduk.
1 Mayıslar daha ilk yıllarından başlayarak burjuvazi
için kabus ve korku yılları haline geldi. Bugün her 1
Mayıs öncesi oligarşinin yetkili ağızlarının açıklamalarında,
burjuva basınının manşetlerinde yer alan “1 MAYIS
ALARMI”, “olay çıkacak” söylemlerini 1 Mayıslarda
ilk 1892 1 Mayıs’ında Amerikan ve İngiliz burjuva
basını kullanmıştır. Çünkü 1889 yılında 1 Mayıs Enternasyonal tarafından 1 Mayıs olarak ilan edildikten bir
yıl sonra çok görkemli ve etkili bir 1 Mayıs 1890 gerçekleşmiştir. Artık milyonlara ulaşan kitlesellik vardır.
Ve bu kitleler ‘öylesine bir kalabalık’ değildir. Ne
istediğini bilen, kime karşı savaştığını bilen bir sınıftır
o; tarihin en devrimci sınıfı olan işçi sınıfıdır.
Burjuvazinin korkusu başlamıştır. Bunun için
ALARM vermiştir. Deyim yerindeyse her 1 Mayıs
öncesi ve 1 Mayıs günüyle klasikleşmiştir.
“Mayıs geldi. Mayıs'ın gelişi, havalar bir yana, genellikle saray sakinlerinin pek hoşuna gitmez, çünkü bir
proleter 'bayram'ıyla başlar. Bu yıl... 1 Mayıs özellikle
tehlikeliydi. Çeşitli grev ve gösteri söylentileriyle dolu
büyük kent havasında yangın kokusu vardı. Güvenilir
polisimiz hissedilir derecede sinirliydi, ev aramaları
yaptı, kimi kişileri tutukladı, sokak gösterilerini önlemek
için büyük devriye birlikleri örgütledi.”
Bu ifadeler 100 yıl öncesinin ifadeleridir. 1912 Rusyası’nın Çarlık basınında yer alan satırlardır. Korkan
Çarlık ve burjuvazidir. Korkusunu terör estirerek bastırmaya çalışır.
İşte bu sahneler dünyada ve ülkemizde özüne uygun
gerçekleştirilen her 1 Mayıslar’da yüzyıllardır sürüyor.
Alarm verirler. “Provakatörler olay çıkaracak” derler.

Bunu önlemek için operasyonlar düzenlerler. 1 Mayıs’ı
yasaklarlar. 1 Mayıs günü başta meydanlar olmak üzere
emekçilerin yaşadığı mahalleleri kuşatma altına alırlar.
Bazen bütün bir ilde açık ve gizli sıkıyönetim ilan
ederler. Ve kimi kez de 1 Mayıslar’ı kana bular, emekçilerin
kanını akıtırlar meydanlara.
Böyle bir tarihin adıdır 1 Mayıs. Bu onun sınıfsal
özünün ifadesidir. Bu çatışma yaşanacak, bu kavga yaşanacak. Bundan kaçış yok. Ara yol yok. Çünkü bu bir
sınıf mücadelesidir. İki sınıfın mücadelesi; proletarya
ile burjuvazinin uzlaşmaz mücadelesinin... Her 1 Mayıs’ta
görülür bu mücadele. İster çatışa çatışa girilsin meydana
ister davul zurna halaylar çekilsin meydanlarda emeğin
sermayeyle kavgası vardır özünde.
Anadolu'da 1 Mayıs ilk kez Osmanlı döneminde,
1905 yılında İzmir'de kutlandı. Bunu 1909 Üsküp
kutlaması izledi. İstanbul'da ise ilk kez 1 Mayıs kutlaması 1910'da yapıldı.
1920 1 Mayıs’ında emekçiler “Bağımsız Türkiye”
pankartı taşıdılar. Çünkü Anadolu-İstanbul işgal altındaydı.
1923 1 Mayısı'nda çok sayıda yerli ve yabancı
işletmede çalışan işçiler greve çıktı. İşçi taleplerinin arasında, "yabancı şirketlere el konulması, 1 Mayıs'ın
resmen işçi bayramı olarak tanınması, sekiz saatlik
işgünü, hafta tatili, serbest sendika ve grev hakkı" vardı
ve birçok işçi tutuklandı.
İşgal bitmiş, emperyalist düşman gitmiş, Cumhuriyet
kurulmuştu ancak iktidar emekçilerin iktidarı değildi.
Küçük-burjuva Kemalist iktidar Osmanlı’nın baskıcı geleneğini devralmıştı.
1924 1 Mayısı'nı "İşçi Bayramı" olarak kutlayan işçilerin bu eylemi engellenmek istendi. Sekiz saatlik
işgünü için bildiri dağıtan birçok işçi tutuklandı.
1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu sonrasında kutlamalara izin verilmedi ve 1935 yılına kadar
hemen hemen her yıl ancak gizli kutlanabildi. 1 Mayıs'ın
bundan sonraki tarihi "yasak"larla yazıldı.
Küçük-burjuva Kemalist iktidar 1 Mayıslar’ı yasaklarken, taleplerini dile getiren emekçileri tutuklarken
bunun tek başına yeterli olmadığını görmekte gecikmedi.
Bunun için 1935 yılında çıkarılan "Ulusal Bayram ve
Genel Tatiller Hakkında Kanun" adıyla çıkarılan düzenleme
ile "Bahar ve Çiçek Bayramı" olarak genel tatil günlerine
dahil edildi.
Ülkemizde en kitlesel ilk 1 Mayıs 1976 yılında gerçekleşti. Taksim Meydanı’nda 400 bin emekçi vardı. 1
Mayıs’ın bir yıl sonra çok daha görkemli ve kitlesel olacağından korkan oligarşi 1 Mayıs 1977’de kitle katliamına
başvuracaktı.
Emperyalizm işbirlikçisi oligarşik devlet 1 Mayıs
77’de Taksim Meydanı’nı dolduran yüz binlerin üzerine
ateş açtı. 35 insanımız katledildi. Yüzlercesi yaralandı.
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karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, sömürüye
karşı sosyalizm yoluydu.
Bizi bu yoldan döndürmeye çalışan sadece burjuvazi-oligarşi değildi. Burjuva ideolojisinin işçi sınıfı içindeki
uzantısı olan reformizm ve oportünizmle de kıyasıya bir
savaş verdik. Tüm barikatları uzlaşmaz çizgimizle yıkarak
geçtik. Tüm baskı ve katliamları ödediğimiz bedellerle
alt ettik.
Burjuvazi vazgeçmeyecekti. Kolay bir kavga, kolay
bir mücadele ve devrimi hiçbir zaman ummadık biz.
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Artık 1 Mayıs kızıllaşmıştı. 1 Mayıs’ın anlamı da
Taksim Meydanı’nın anlamı da 1 Mayıs’ın tarihselliğinin
yanında yeni bir anlam kazanmıştı. Taksim Meydanı
katliamı unutmayacağımızın, katillerden hesap sormanın
adı olmuştu. Taksim Meydanı artık herhangi bir meydan
değil 1 Mayıs Meydanı’ydı.
12 Eylül 1980 Amerikancı faşist cuntadan sonra
1989’da Hedef Taksim diyen Cepheliler bu tarihin unutulmayacağının, unutturulamayacağının adı oldu. Katiller
1 kez daha sahnedeydi. Cepheli bir işçi Mehmet Akif
Dalcı, Taksim’e çıkma mücadelesinde vurularak katledildi.
1989’da kanımız 77’ye aktı. Taksim meydanında kan
kurumadı. Artık Taksim Meydanı’nın Cepheliler için de
özel bir anlamı vardı. Kuşandık genç öfkeni / taşların
kucaklarımızda / bizlere öğrettiğin kavga kavgamız /
büyüyor omuzlarımızda diyerek Mehmet Akif Dalcı’nın
yolunda çatışa çatışa yürüdük Taksim Meydanı’na. Akif
Dalcı 1 Mayıs Taksim Meydanı’nın sembolü oldu.
1996 yılında 1980 sonrasının en kitlesel mitinglerinden
biri gerçekleştirildi. Kadıköy İskele Meydanı’nı dolduran
yaklaşık 150 bin kişi ateş altında yürüdü. Şehitler vererek
ilerledi. 3 devrimci, emekçi katledildi.
Ve 2010... 32 yıl aradan sonra yüz binler tekrar 1
Mayıs Alanı'nı, Taksim Meydanı'nı doldurdular. Büyük
bir coşku ve heyecanla 200 bini aşkın katılımcı görkemli
bir kutlama gerçekleştirdi. 2010 Taksim 1 Mayıs’ı ısrarımızın, devrimci politikanın zaferiydi. Elveda proletarya
diyenlere işte proletarya diyordu yüz binler. Faşizm koşullarındaki bir ülkede dünyanın en kitlesel ve devrimci
1 Mayıs’ı yaşanıyordu.
Taksim mücadelesi kesintisiz devrim mücadelemizin
önemli köşe taşlarından biridir.
Bu kısa tarih çok şeyin özetidir aslında. Tüm baskılara,
katliamlara, yasaklamalara, provakasyonlara, unutturma
çabalarına, devrimci içeriğini, özünü yok etme politikalarına, “bahar bayramı” demagojilerine, “kavga günü
değil bayram” yalanlarına rağmen ilerledik 1 Mayıs’ın
yolunda.
Bu yol halkların kurtuluş yoluydu. Emperyalizme

2) BURJUVAZİ, ÖZELLİKLE 1980’LERDEN
İTİBAREN “SINIF MÜCADELELERİ DÖNEMİNİN
KAPANDIĞI” TEZİYLE İDEOLOJİK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ. ÖNCE “SINIFLARI” YOK
EDİYOR, SINIFSAL DÜŞÜNMEYİ “DİNAZORLUK”, “GEÇMİŞE TAKILIP KALMAK”, “DOGMATİKLİK” OLARAK İLAN EDİYOR VE MÜCADELENİN GEREKSİZ OLDUĞU TEORİSİNİ
YAPIYORDU.
90 BAŞLARINDA SOSYALİST ÜLKELERDE
MEYDANA GELEN KARŞI-DEVRİMLERLE BİRLİKTE BURJUVA DÜŞÜNCELER SOLUN GENİŞ
KESİMİNDE DE ZEMİN BULDU VE KABUL GÖRMEYE BAŞLADI. BİZ CEPHELİLER TASFİYE
SALDIRISINDAN ETKİLENMEDİK. HERKES DEĞİŞTİ ANCAK BİZ DEĞİŞMEDİK. 77’DE KANIMIZLA SULADIĞIMIZ 1 MAYIS TAKSİM MEYDANI’NI 89’DA AKİF DALCILAR’LA KIZILLAŞTIRDIK.
Burjuvazinin sınıflar mücadelesinde kullandığı başlıca
iki araç vardır; fiziki ve ideolojik saldırı. Geçmişten
bugüne burjuvazi bu saldırılarında uzmanlaşmıştır. Saldırı
araçlarını zenginleştirmiştir. Ancak saldırının özü değişmemiştir. Sınıf bilinçliler açısından burjuvazinin her
türlü ince yöntemini ayırt etmek zor değildir. Burjuvazi
işçi sınıfıyla kavgasından galip çıkmayı hedefler. İşçi sınıfının kölece çalışmaya boyun eğmesini ister. İşçilerin
kavgadan, iktidar için örgütlenmeden uzak durmasını
ister. Kısacası burjuvazi tarihsel-siyasal olarak yenildiği
savaşta ömrünü uzatmak ister.
1 Mayıs mücadelelerine de yansır bu anlayışı. Bir
yandan 1 Mayısları devrimci içeriğinden uzaklaştırıp
ekonomizme hapsetmeye, enternasyonalist anlamından
uzaklaştırmaya yönelirken diğer yandan 1 Mayıs'ın
taşıdığı tarihsel anlamı hiç unutmadığı içindir ki, her
türlü politik, polisiye önlemi kullanarak 1 Mayıslardaki
enternasyonalist ve sosyalist özü yok etmeyi amaçlamaktadır.
Ülkemizdeki “bahar şenliği” yakıştırması bunun tipik
bir örneğidir. "Kavga değil bayram günü" söylemi de
bundan bağımsız değildir.
1990 başlarında sosyalist ülkelerde meydana gelen
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Konuşulan, tartışılan Cephe korteji oldu, Cephe’nin 1
Mayıs politikaları oldu. Oligarşi ve reformizm Cephe’yi
emekçilerden ayıramadı. Her durumda en kitlesel olan
yine bizdik.
1996’larda en önde Parti-Cephe bayraklarıyla yürüyen
30 bin kişilik kortejin görkemi karşısında burjuva basında
“bir illegal örgüt nasıl bu kadar kitlesel olabiliyor” dedirtiyorduk. Devrim umudunu çoktan yitirmiş olanlar
kortejimizin görkemi karşısında devrim heyecanını yaşıyordu.
Burjuvazinin-oligarşinin 1 Mayıs üzerinden tasfiye
etmeye çalıştıklarına bakmak 1 Mayıs ve Taksim mücadelesinin önemini kavramak açısından önemlidir.

karşı-devrimler ve sosyalist blokun yıkılmasıyla burjuvazinin ideolojik saldırıları kendisine daha uygun bir
zemin buldu.
Devrimci, sosyalist değerler saldırı altındaydı. 1 Mayıslar da bundan nasibini alacaktı. Saldırı reformist solda
karşılık bulmakta gecikmedi. Oportünizm ise devrimci
politikalar ile burjuvazinin saldırıları ve reformizmin
etkisi altında gidip geldi.
1 Mayıslar’ı unutturmak istediler. Olmadı. Bu kez
salonlara hapsetmeye çalıştılar. Yine olmadı. Devrimcilerin
öncülüğünde emekçiler alanlara, Taksim Meydanı’na
akıyordu. Bunun için çatışmaktan kaçmıyordu. 1 Mayısları
Taksim Meydanı’ndan uzaklaştırmayı düşündüler. Çatışmasız, kavgasız bir 1 Mayıs.
Reformistler 1 Mayıs’ın tüm sorumluluğunu sendikalara
yüklediler. Onlara göre emekçileri temsil eden sendikalardı.
Ne de olsa sendika yönetimleri reformizmin hakimiyetindeydi. Oligarşinin icazetinde, devrimcileri sendikalardan
tasfiye ederek yönetiyorlardı. Oportünizm de sorumluluktan
kaçmak istediğinde bu reformist anlayışa sarıldı.
Danışıklı, bilinçli bir politika vardı. Bu anlayış sonraki
yıllarda belirginlik kazanacaktı. Emekçilerin, sınıfın temsilcisi işçi-memur sendikalarıysa eğer sendikalar ne
diyorsa o olacaktı. Sendikalar dışında kalanlar sınıftan
kopuk marjinal gruplardı.
Bu dönemde reformizm 1 Mayısların devrimci özünü
yok etmek için devrimcilerle aralarına kalın çizgiler
çekme, devrimcileri 1 Mayısların dışında tutma politikası
izledi. Öyle ki 1 Mayıslarda sendika yöneticileri göstermelik konuşmalarla 1 Mayıs’ı apar-topar bitirirken devrimciler çatışa çatışa alanlara gelmeye çalışıyorlardı.
Alana geldiklerinde 1 Mayıs bitmiş oluyordu. Reformizm
her durumda devrimcileri, 1 Mayıs’ı özüne uygun gerçekleştirmeye çalışan emekçileri oligarşinin saldırılarıyla
baş başa bıraktı.
Başaramadılar. 1 Mayıs Cephelilerle anlam kazandı.

3) SOLUN, 1 MAYIS’LARDA TAKSİM ISRARIMIZ KONUSUNDA BİR SÜRÜ ÇARPITMA VE
DEMAGOJİSİNE TANIK OLDUK. “İNATLAŞMA”
DEDİLER. “ALAN FETİŞİZMİ” DEDİLER. “SINIF
NEREDE BİZ ORADA” DEDİLER. 1 MAYIS’I “EN
KİTLESEL NEREDE KUTLAYACAKSAK ORADA
OLMALIYIZ” DEDİLER. DAHA PEK ÇOK DEMAGOJİ. DEVRİMCİ 1 MAYIS PLATFORMUNU
KURARAK SÜRDÜRDÜK TAKSİM ISRARIMIZI.
VE OLİGARŞİYE KABUL ETTİRDİK TAKSİM 1
MAYIS ALANINI. YASAL BAYRAM İLAN EDİLMESİYLE HEPSİ GELDİ. ANCAK BU SINIF KAVGASIYDI, DEVRİM MÜCADELESİYDİ. DEVRİM
YOLU SARPTI, ENGEBELİYDİ. AKP FAŞİZMİ 1
MAYISLARDA GÖRDÜĞÜ SONUNDAN KORKTU.
YENİDEN YASAKLADI. SALDIRILARINI ARTTIRDI. YASALKEN TAKSİM’E GELENLER, CEPHELİLERİ EN ARKALARA İTMEYE ÇALIŞANLAR ŞİMDİ YİNE UNUTTULAR TAKSİM’İ. BURJUVAZİNİN ÇİZDİĞİ SINIRLARA HAPSOLDULAR. TESLİMİYETİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR... MAKUL SAYI TARTIŞMALARINDAN ÇELENK BIRAKMAYA, “OHAL KOŞULLARINDA MÜCADELE EDİLEMEYECEĞİNE MALTEPE'YE” GELİNDİ... BİZ CEPHELİLER TAKSİM
DİYORUZ YİNE. BİZ DEVRİM DİYORUZ ÇÜNKÜ.
KURTULUŞ DİYORUZ.
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1 Mayıslar’ın özüne uygun kutlanmaması demek bu
tarihe ihanettir. Bu tarihi unutturmaktır. Burjuvazi ile
proletaryayı; ezenle-ezileni, sömürenle-sömürüleni uzlaştırmaktır; sömürünün, zulmün devam etmesini kabul
etmektir...
Başaramazsınız! Ezenle ezileni; sömürenle sömüreni;
ezilen halklarla emperyalizm ve oligarşiyi barıştıramazsınız,
yan yana getiremezsiniz.
Burjuvazi yüzyılı aşkın bir süredir bunun kavgasını
veriyor. Denemedik yöntemi kalmadı. Başaramadı. Reformizm ve oportünizm de başaramayacak.
Tarihsel ve siyasal bir gerçektir; sınıflar mücadelesi
durdurulamaz. Bu mücadele proletaryanın burjuvaziden
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iktidarı alması ve onu tarihin çöp sepetine atmasıyla bitecektir. Proletarya bu mücadeleyi tarihsel ve siyasal
olarak çoktan kazanmıştır. Sorun bu zaferi fiilen de ilan
etmektir. İşte biz bu şanlı kavganın en önündeyiz.
4) MEVZİ NE DEMEKTİR, TAKSİM NEDEN
BİR MEVZİDİR? TAKSİM KANLARIMIZLA SU-
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- Sınıf mücadelesini tasfiye etmek istiyorlar;
kurban ol, köle ol diyorlar.
- Devrimi tasfiye etmek istiyorlar; düzen içiliği
kabul et diyorlar.
- Uzlaşmaz çizgimizi tasfiye etmek istiyorlar;
kaderine boyun eğ diyorlar.
- Devrimci şiddeti, sınıf kavgasını tasfiye etmek
istiyorlar; şiddeti biz uygularız, siz şiddet uygularsanız terörist olursunuz diyorlar.
- Tarih bilincini tasfiye etmek istiyorlar; her şey
kapitalizmle başlayıp onunla biter diyorlar.
- Örgütlü olmayı tasfiye etmek istiyorlar; yaşasın
birey, her koyun kendi bacağından asılır diyorlar.
- Şehitlerimizi unutturmak istiyorlar; bir hiç
uğruna diyorlar, olan oldu bir kere diyorlar, yazık
oldu diyorlar, terörist diyorlar.
- Adalet ve hesap sorma bilincini yitirmek istiyorlar; insan olmaktan çıkın diyorlar.
- Baskı ve yasaklara teslim olmamızı istiyorlar;
biz ne verirsek ona razı olun diyorlar.
- Hak ve özgürlüklerden vazgeçirmek istiyorlar;
hak yok ödev var diyorlar.
- Direnme hakkından vazgeçirmek istiyorlar; faşizme direnmek suç diyorlar.
- Aklımızı bizden çalmak istiyorlar; siz cahilsiniz
düşünemezsiniz diyorlar.
- Taksim’i 1 Mayıs tarihinden silmek istiyorlar;
ne yapacaksınız 1 Mayıs’ı diyorlar. İstiyorsanız alın
size Maltepe diyorlar. Ancak uslu durun yoksa
bunu da elinizden alırım diyorlar.
Tüm bunların anlamı burjuvazinin sömürü ve
zulüm düzenine teslim olmaktır. Düzen içileşmektir.
Bunun içindir ki siyasi anlayışların 1 Mayıs’lardaki
politika ve tutumları o siyasi anlayışların devrime
mi düzene mi; halka mı emperyalizm ve oligarşiye
mi yakınlığının-uzaklığının da ifadesi oldu.
Bunun içindir ki 1 Mayıslarda herkes kendi cephesinde oldu.
Bunun içindir ki gerçek yüzlerini gizlemek için
reformizm-oportünizm çarpıtma ve demagojilerden
medet umdu.

LADIĞIMIZ MEVZİMİZDİR. TARİHSELLİĞİ VE
KANIMIZIN KARIŞTIĞI TAKSİM'İ ASLA TERK
ETMEYECEĞİZ. YASAKLAR, İÇİNİN BOŞALTILMASI, YOZLAŞTIRMA VE YENİDEN BASKILAR-YASAKLAR-TUTUKLAMALARLA BUGÜN
HEM SAĞDAN HEM SOLDAN DEĞERLERİMİZ
SALDIRI ALTINDAYKEN TAKSİM ISRARIMIZI
SÜRDÜRÜYORUZ. BİZ SARSILMAZ BİR BİÇİMDE HEP OLDUĞUMUZ YERDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ; ÇÜNKÜ EMPERYALİZM DEĞİŞMEDİ, ÇÜNKÜ FAŞİZM DEĞİŞMEDİ...
Bir alanı siyasi bir mevzi haline getiren onun tarihi,
sınıflar mücadelesi içinde kazandığı yer ve mevcut süreç
açısından taşıdığı önemdir.
Mevzi; kazanılması ya da kaybedilmesi mücadelenin
akışını belirleyen çatışma alanıdır.
Mevzi; devrimin, mücadelenin kalbinin attığı yerdir.
Mevzi; Taksim'dir.
1 Mayıs’ın özü tartışmasız sosyalizm mücadelesidir.
Taksim 1 Mayıs’ın özü de faşizmle dişe diş mücadeledir.
Devrimle düzenin mücadelesidir. Hak ve özgürlüklerle
faşizmin mücadelesidir. Oligarşi ile Türkiye halklarının
irade savaşıdır.
Oligarşi 10 yıllardır Taksim yasağından vazgeçmediyse,
emekçileri, devrimcileri Taksim’e çıkarmamak için ideolojik, politik, fiziki her yolu kullandıysa ve kullanmaya
devam ediyorsa işte bu gerçeklerin bilincinde olduğu
içindir.
Taksim’de kanımız aktı. Tarihsel-siyasal kökleri
dışında bizim için manevi bir anlamı da vardır.
Taksim mücadelesi, aynı zamanda faşizmin katliamcı
tarihiyle bir hesaplaşmadır. Taksim, aynı zamanda sol
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için de bir hesaplaşma çağrısıdır. Biz hemen her yıl bıkmadan usanmadan hatırlattık bunu. Taksim tartışması,
mevcut koşullarda demokratik mücadelenin nasıl yürütüleceğine, işçi sınıfı mücadelesinin gelişmesinden ne
anlaşıldığına ilişkin bir tartışmadır.
Denilebilir ki 1 Mayıs ve Taksim mücadelesini devrimciler faşizme karşı vermemiştir. Asıl olarak da reformizme ve oportünizme karşı vermiştir.
“Biz olay çıkmasını istemiyoruz” diyorlar. Daha da
ileri gidiyorlar “Taksim’e çıkacağız polis saldıracak işçi
ve emekçiler açısından moral kaybı yaratacak” diyorlar.
“Taksim dersek kitlesel olmaz, AKP faşizmine verilecek
en iyi cevap, kitlesel ve birleşik 1 Mayıs’tır” diyorlar.
Reformizmin-oportünizmin kendini kandırdığı, dahası
başta işçi sınıfı olmak üzere halklarımızı kandırdığı açık
ve nettir.
Dün ve bugün yaptıklarıyla AKP faşizmini güçlendiriyorlar. Faşizme manevra alanı kazandırıyorlar. Faşizmin
mevzilerini daraltacaklarına emekçilerin mevziilerini
geriye çekiyorlar. Emekçileri faşizmin saldırılarına terk
ediyorlar.
Kitleselmiş, birleşikmiş yalan bunlar. Faşizmin icazetinde bir kitlesellik ve birlik emekçileri değil sadece
faşizmi güçlendirmiştir. Ülkemiz tarihinde tüm halk güçlerini birleştiren en kitlesel 1 Mayıslar 1 Mayıs’ın
devrimci özüne uygun gerçekleştirildiği Taksim 1 Mayıs
Meydanı’ndaki kutlamalar olmuştur.
Olay olsun istemiyorlarmış. “Olay” dedikleri faşizmle
irade savaşıdır, mevzi kazanma savaşıdır, faşizmin katliamlarıyla hesaplaşmaktır. İstemedikleri ve kaçtıkları
bunlardır. 1 Mayıs’ın kavgasını veremeyenlerin temsil
ettiklerini söyledikleri işçilerin, memurların, öğrencilerin,
mühendis-mimarların, sağlıkçıların, yoksulların hakları
için de kavga etmeyecekleri açıktır.
5) AKP FAŞİZMİNİN YASAL MİTİNG ALANI
OLARAK BELİRLEDİĞİ YERDE, TAKSİM'E EN
UZAK KÖŞEDE BİRLEŞTİ 'SOL'. GERİ ADIMIN

SONU YOKTUR... BUGÜN EN KABUL EDİLEBİLİR, İKTİDAR AÇISINDAN MAKUL BİR YERDE
GİBİ GÖRÜNEBİLİRLER; AMA FAŞİZM BUNA
BİLE TAHAMMÜL ETMEYECEK, YİNE BASKI
VE YASAKLARI DEVREYE SOKACAKTIR!
Faşizm, doğası gereği, en geri noktaya getirmeden,
tamamen kendi güdümüne sokmadan vazgeçmez. Bugün
solun tasfiyesiyle amaçlanan budur... Cepheliler’i tasfiye
edemeyecekler.
Devrimde ısrar edenler Taksim'de, uzlaşma ve teslimiyet
kulvarında yüzenler ise Maltepe'de olacak.
Tüm halkımızı Cephe saflarında Taksim 1 Mayıs
Alanına çağırıyoruz. Tüm Cephelileri halklarımızı,
emekçileri, yoksulları 1 Mayıs Taksim alanına çıkartmaya ve en önde Taksim’i zaptetmeye çağırıyoruz.
Bu kavga bizim, bu davet bizim, gelecek bizim!
Kahrolsun faşizm, kahrolsun teslimiyetçilik!
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Geleneksel 1 Mayıs Piknii’nde
Buluuyoruz!
Ankara Halk Cephesi, 1 Mayıs pikniğine çağrı
yaptı. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:
AKP faşizmi her gün baskılarını arttırmaya, devrimcileri
sindirmeye çalışıyor fakat bizler ne faşizmden ne de
onların uygulamaya çalıştığı baskılardan korkmuyoruz. 1
Mayıs, 77’den beri Taksim’le anılmıştır ve bizler bu alanı
korumaya ve sahip çıkmaya devam ediyoruz! Taksim 1
Mayıs alanıdır, her türlü yasağa, saldırıya, işkenceye
rağmen bu sene de 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız! 1
Mayıs işçinin, emekçinin örgütlü gücünün bir kanıtıdır,
Taksim; 77’de 35 işçinin kanıyla yıkanmıştır ve o günden
bugüne katledilen bütün işçilerden, emekçilerden bize
emanettir; bunu unutturmaya çalışan faşizm karşısında
olmamız gereken yerde, alanlarda olacağız. 1 Mayıs
öncesi geleneksel olarak düzenlediğimiz 1Mayıs pikniğimize tüm halkımızı bekliyoruz.

1 Mayıs'ta, 1 Mayıs Alanı Taksim'de Olacağız!
Çayan Halk Cephesi tarafından 17 Nisan'da 1 Mayıs
çalışması yapıldı. İki Halk
Cephelinin katıldığı çalışmada 100 adet pullama yapıldı.
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3. Bölüm

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

İnkar, Teslimiyet ve Tasfiyeciliğe Karşı;
Devrimci Gençlik Mahirler’in Bayrağını Daha da Yükseklere Taşıyarak Yürüyüşünü Sürdürüyor!

Cepheliler; Bugün De Marksist-Leninist İdeolojinin Tasfiyesine Karşı Barikat Oluyor!

EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI;
MARKSİZM-LENİNİZMİ ÖLÜMÜ PAHASINA SAVUNANLAR,
KORUYANLAR, YAYANLAR VAR!

Sayı: 63

Yürüyüş
22 Nisan
2018

Uzlaşma Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı;
Bağımsızlık Demokrasi ve Sosyalizm İçin Savaşımız Sürüyor!
CEPHELİLER VAR!
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE
BİZ VARIZ!
MAHİRİZ, DAYIYIZ!
BİZ HALKIZ, HALK ÇOCUKLARIYIZ!
İdeolojik netliğimizle bugün koruduğumuz ideolojik
bağımsızlığımız dünyada ve ülkemizdeki emperyalizmin
ve faşizmin ideolojik bombardımanları altında sağlandı...
Biz buradayız. Biz burada Kızıldere'de nasılsak,
bugün de aynıyız. Marksist-Leninist doğrularımızdan
bir adım bile sapmadan duruyoruz.
Sapmak bir yana onu dünyada emperyalizmin ve faşizmin gelişimi, yükselişi karşısında daha da büyüterek,
politikalarımızı daha da güçlendirerek ayakta duruyoruz.
Biz varız! Dünyada silahlı mücadele veren hareketlerin
teslimiyeti karşısında, yalnız kalmamıza rağmen yol açmaya devam ediyoruz...
Gücümüzü; Marksizm-Leninizmden,
Gücümüzü; Diyalektik materyalizmden...
Gücümüzü; Kızıldere'den bugüne direniş geleneğimizden...
Gücümüzü şehitlik, tutsaklık pahasına yarattığımız
Cephe geleneklerinden...
Gücümüzü halkımızın açlığı, sefaletinden...
Gücümüzü; halkımızın acılarından...
Gücümüzü; faşizmin zulmünden...
Gücümüzü; emperyalizmin kuşatmasından...
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Gücümüzü; tarihsel ve siyasal haklılığımızdan alıyoruz.
Faşizm ne kadar zulmederse, emperyalizm ne kadar kuşatırsa, biz buna karşı ideolojik netliğimizi yeni geleneklerle
taçlandırarak sürdürüyoruz.
Elbette bu varlığımızı bugün koruyorsak, bu cüretle
konuşabiliyorsak bunu sağlayan tarihimizdir.
Uzlaşmadık, teslim olmadık, hizaya gelmedik. Uzlaşma,
teslimiyet, tasfiye siyasi ölümdür dedik... Mahirler’den
şehitlerimize, M-L ideolojimizle ölüm pahasına ideolojik
ve siyasi zafer bizimdir dedik.
Mahir'in, Dayı'nın uzlaşmazlığı ile emperyalizme
teslim olmadık,
Şehitlerimizin yolundan Anadolu İhtilali'ni büyütüyoruz.
KIZILDERE BİTMEDİ!
MAHİRLER ÖLMEDİ!
Kızıldere'yi yaratan, Mahir'leri ortaya çıkaran emperyalizmin ve faşizmin dünyadaki, ülkemizdeki gelişimiydi. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı
demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesiydi.
Ve emperyalizme karşı bağımsızlığımızı kazanana
kadar, kapitalizme karşı sosyalizm getirene, faşizme
karşı demokrasiyi sağlayana kadar da bitmeyecekti...
12 Mart cuntası bitirememişti... Kızıldere zaten bunun
kanıtı olmuştu. Manifestoydu Kızıldere, gelenek sürüyordu...

OLİGARŞİNİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ, YENİ
ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR!
12 Mart cuntası sonrasında 1973 seçimleriyle oligarşinin
çözüm arayışlarıyla getirdiği Ecevit'in başında olduğu
CHP ve ortak kurulan CHP-MSP (Milli Selamet Partisi)
koalisyonuyla başarabilirdi.
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Bu dönem yine; ECEVİT bu süreçte
oligarşi lehine Kıbrıs harekatıyla peşinden sürüklediği milyonlarca insanı,
şovenizm propagandası ile etkiledi. 12
Mart faşizmine karşı bir şeyler yapmasını bekleyen halk kitlelerinin dikkatini Kıbrıs sorununa çekmiş, bir yandan savaşın getirdiği ekonomik bedeli
halka ödetirken, diğer yandan bunalımın
yarattığı hoşnutsuzlukları unutturmuştur.
Hiçbir vaadini yerine getirmediği
için, halk nezdinde kaybolan prestijini,
böylece yeniden daha da arttırmıştır.
Amerika'ya kafa tutan görüntüsü içinde
Anti-Amerikancı potansiyeli CHP'ye
kanalize etmeye çalışıyordu.

MAHİRLER; HER TÜRLÜ
BURJUVA İDEOLOJİSİNE
KARŞI MARKSİZM VE LENİNİZMDE ISRARIN ADIYDI!
"BURAYA DÖNMEYE DEĞİL, ÖLMEYE GELDİK";
MARKSİZM VE LENİNİZMDE BİR MİLİM BİLE SAPMAMANIN İFADESİYDİ!
Yol çizilmişti. THKP-C bunu yapmıştı, şimdi bu gelenekten gelenlerin
yapacağı tek şey bu yolda yürümekti.
Faşizm Mahirleri, Denizleri, devrimci önderleri katlederken, amaçları
sadece onları fiziki olarak yok etmek
değildi. Devrimci potansiyeli sindirmek,
bitirmek ve asıl olarak İDEOLOJİK
OLARAK teslim almaktı.
Bunda kısmen süreç itibariyle de
başarılı oldu. Hapishanelerde geleneği
sürdürmek bir yana inkar edildi, THKPC mirasına sahip çıkanlar neredeyse
kalmadı. İdeolojik olarak teslimiyet,
Marksizm-Leninizmin reddi, devrimci
gelenekten gelenlerin Demirel'in demokratlığından, silahlı mücadelenin
emperyalizmin oyununa gelmek olduğuna varıncaya kadar yapılan "keşif"ler,
12 Mart mahkemelerinde icazet dilenmenin kılıfı oldu. İçeride bunlar yaşanırken, tutuklanmayıp dışarıda kalanlar
da sağa savruldular...
İşte bu tabloda halk, silahlı mücadeleye duyduğu sempatiye rağmen
örgütsüzdü, yalnızdı.

Halkı harekete geçiren ise, Mahir
gibi gençler oldu. Devrimci mücadelenin dinamit fitili olan gençlik tüm
tecrübesizliklerine ve eksiklerine rağmen THKP-C geleneğini sahiplendiler.
Mahirler’in yolunda yürümeye başladılar.
1973'lerde Cepheciler olarak kendini
ifade eden THKP-C sempatizanları dağınık ve örgütsüzlüklerine rağmen bir
taraftan o dönem önlerinde duran en
büyük sorun olan sivil faşist terörüne
karşı mücadeleyi yükseltiyorlardı. Diğer
taraftan da THKP-C'yi tanıyor, öğreniyor, özümsüyorlardı. Cepheciler arasında tam bir birliktelik ve netlik yoktu.
12 Mart döneminde hapishaneye girmemiş ama 12 Mart’ın tüm olumsuzluklarını üzerinde taşıyan unsurlar Cepheciler içinde etkin durumdaydı. Dönemin değerlendirmesini objektif olarak
yapabilen ve oportünizme, revizyonizme karşı P-C’yi savunanlar ise bu
aşamada öncelikle eski THKP-C kadrolarının, geçmişle aynı çizgide, bu
geniş potansiyele ve mücadeleye sahip
çıkmalarını, önderlik etmelerini beklediler.
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GENÇ VE TECRÜBESİZDİLER,
GÜÇLERİNİ MAHİRLERDEN ALDILAR!
EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI BAYRAK DEVGENÇLİLERDE!
12 Mart Cuntası'nın terörüne karşı
ilk toparlanan kesim gençlik, özelde

“Gençlik, Devrimci Yığınların
Politik Bilince Ulaşamadıkları Yarı
Sömürge Bir Ülkede, Bağımsızlık
Mücadelesinde Toplumun Devrimci Sınıf Ve Tabakalarını Harekete Geçiren Bir Dinamit Fitilidir.” Mahir Çayan
Genciz!
Devrimciyiz!
Marksizm-Leninizmden Vazgeçmiyor, Mahir'in Yolunda Ülke
Topraklarımızda Savaşıyoruz...

SORANLAR TAKSİM’DE, TESLİMİYETÇİLER MALTEPE’DE!
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de İstanbul'daki üniversiteli gençlikti.
Dayı'nın da içinde bulunduğu İstanbul Gençliği özellikle "eski"lerin
onlara yol göstermek bir yana engel
olduklarını gördüklerinde hızla kendileri harekete geçtiler. Bu süreçte
Dursun Karataş'ın "Asgari de olsa
merkezi bir örgütlülük gerekir" tespitini tüm Cephe sempatizanları da
destekledi ve ilk mevzi İstanbul Yüksek
Öğrenim Kültür Derneği (İYÖKD)
1973 Kasım'ın da böyle kuruldu. Başta
"bu iş olmaz" diyen sağ ve sol sapmaların hepsi de sağlanan başarıyı
ve hazır örgüt potansiyelini kullanmak
için biraraya gelmek bir yana önderliğe
soyunmaya kalkıştılar.
İYÖKD, bu süreçte gençlik derneğinin çok ötesinde, güçlü ve zengin
bir pratiği omuzladı. Bir taraftan Kıbrıs'ın işgaline karşı "Bağımsız Birleşik
Kıbrıs" sloganlarını atarlarken, diğer
taraftan oportünizm, reformizmin gençliği düzen kalıplarına hapsetmesine
karşı barikat oldu.
Emperyalizme ve emperyalizmin
beslemesi it sürülerine karşı mücadelede 19 Aralık 1974'te İYÖKD yöneticilerinden Şahin Aydın katledildi.
Kısa süre sonra 23 Ocak 1975'te faşist
katil sürüleri bu sefer Vatan Mühendislik öğrencisi Kerim Yaman'ı katlettiler. Buna karşı gençlik mücadeleyi
yükseltiyordu. Kitlesel boykotlar, cenaze törenlerinden silahlı çatışmalara
kadar mücadele her boyutuyla sürüyor,
büyüyordu.
İşte bu süreçteki en önemli direnişlerden biri de 1975'te Kocamustafa direnişiydi.

Özellikle İstanbul Gençliği İçerisinde Yoğunlaşan THKP-C'yi Savunan Unsurlar, 1975'lere Gelindiğinde Kurtuluş Grubu Olarak Siyasi
Arenada Yerini Aldı.
"Eski tüfeklere", her türlü tasfiye
ve inkara karşı THKP-C mirasını bugünlere taşıyan Dursun Karataş, yaşadıkları bu süreci şöyle anlatmıştı;
"Cezaevlerinde ihaneti yaşayan, çürüyen ve nihayet biten çokça insanın,
artık düzene zarar vermekten çok,
faydalı olacağına inanan, dışarı çıkmalarında bir sakınca görmeyen oligarşi, 1974 affıyla tahliye etti.
Bu unsurlara büyük umutlar bağlamış, THKP'nin kurtuluş olduğuna
inanmış genç potansiyel, bir anda
hayal kırıklığına uğradı. Çıkanların
hemen hepsinin birleştikleri nokta,
THKP-C'yi sağ bir çizgiye çekmekti.
En uç noktadakiler “kitlelerden kopukluk, bireysel teröristlik” edebiyatına
sarılmıştı.
“THKP-C'yi savunuyorum deyip, açıktan bu tür saldırılara cesaret
edemeyenler ise, subjektif koşulların
oluşmadığı koşullarda silahlı mücadeleye başlandığını, bu nedenle
yenilgiye uğradıklarını söylüyorlardı. Kimileri ise içeride göremedikleri
büyük potansiyeli görünce, düşüncelerini açıkça söylemeyerek, önce
sessizce mevcut potansiyeli ele geçirmek, daha sonra oportünist görüşlerini zamana yayarak, pratiğe
önderlik yapan genç kadrolara kabul ettirmek taktiğine başvurdular.
THKP-C potansiyelinin yarattığı

“On binin üzerinde insanın… Kocamustafapaşa'da düşman
saldırısına uğradığında dağılmadan, sokak sokak, ev ev, genç,
kadın, erkek demeden silahla, taşla, eline geçirdiği her şeyle
düşmanın panzerlerini ve silahlarını etkisiz hale getirmesi,
devrimci tarihimize altın harflerle yazılacak olan öğretici
derslerle dolu, büyük bir kitlesel gösteri olmuştur. Bu direnişin
diğer bir yanı ise tüm oportünist, revizyonist blokun kitleyi
bölme çabalarına, provokasyon edebiyatlarına rağmen kitlelerin
oportünist barikatları aşarak direnişte yer almasıdır.”
Dursun Karataş
12
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genç kadroları, hayat tarihsel bir sorumlulukla baş
başa bırakmıştı. THKP-C çizgisi ve en genelde silahlı
mücadele çizgisi, devrim şehitlerimiz, önderlerimiz
savunulacaktı. Dizilerce eskimiş, çürümüş, ihanet
etmiş unsur, devrimci potansiyeli ele geçirmek için,
kimileri doğrudan burjuvazinin ağzıyla, kimileri bilimsellik maskesi altına gizlenmiş teorik söylemlerle,
yoğun bir ideolojik saldırıya geçtiler. Bu süreç aynı
zamanda, oligarşinin silahlı mücadelenin yarattığı
potansiyeli görüp, bunu etkisiz kılmak için sivil faşist
terörü örgütlemeye başladığı ve saldırıya geçtiği bir
süreçtir. Gençlik bir yandan devrimi tasfiye etmeye
çalışan bu kaçkınlara karşı mücadele ederken, bir
yandan da faşist saldırıları etkisiz kılmak, gençliğin
akademik-demokratik mücadelesini yönlendirmek
ve örgütlemek göreviyle karşı karşıyaydı..." (Kongre
Belgeleri 1)
Evet Dayı’lar genç ve tecrübesizdiler, kuşatılmışlardı
ve bu yetmezlikleri onları güçsüz kılıyordu. Ama onlar
bu güçsüzlüklerine karşın gücünü en başta Mahirler’in
bırakmış olduğu mirastan, güçlerini oportünizme ve tasfiyeciliğe karşı verdikleri mücadeleden, oligarşinin saldırıları karşısında şehitler pahasına ilerleyişlerinden, şehitlerin miraslarına sahip çıkmalarından alıyorlardı.
Nasıl dün Mahirleri yenemedilerse, bugün de mirası
yemeye çalışan "eski tüfekler", ne oportünizm, ne de
oligarşi yenemeyecekti. İşte bu savaş onları her geçen

Dev-Genç'liler Faşizmin
Saldırılarına Karşı Halka
Umut Olmaya Devam Ediyor
İstanbul ve Anadolu'da DevGenç'liler faşizmin saldırılarını dergi
dağıtımı, pullama ve yazılamalarla
teşhir etmeye ve halka, gençliğe umut
olmaya devam ediyor. Dev-Genç'lilerin yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz aşağıdaki gibidir.
Örnektepe:
Umudun Sesini Her Alana Taşıyacağız
Liseli Dev-Genç'liler 13 Nisan'da
Örnektepe Mahallesi'nde yaptıkları

gün ideolojik olarak
daha da güçlendiriyordu. MarksizmLeninizmle, oportünizm ve tasfiyecilik arasında neden ideolojik olarak bağımsızlıklarını korumaları gerektiğini bu savaş
içerisinde görüyor,
öğreniyorlardı. Bu
mücadele onları
ideolojik olarak
daha da netleşmeye,
netleşme ise tüm
tasfiyeciliğe ve oligarşiye karşı daha
da güçlenmelerine sebep oldu. Onların bu gücü, bu
netliği de aslında THKP-C geleneğini savunduğunu söyleyenleri, her türlü sağ-sol sapmanın da teşhiri ve ideolojik-politik mahkumiyetiydi.
Mahkum olmuşlardı. Gelenek sürüyor, miras büyüyordu. Bayrak Dayılarda, bayrak Dev-Gençliler’in, halk
çocuklarının ellerinde ileriye daha da güçlü taşınıyordu.
Ölümlerde doğduk, zulümlerde doğrulduk, adaletle
vurduk ve bugün iktidara yürüyoruz!
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dergi dağıtımı sonrasında 50 dergiyi
halka ulaştırdılar.
İkitelli:
Kemal Delen Ölümsüzdür!
Dev-Genç'liler 11 Nisan’da İkitelli’de “Kemal Delen Ölümsüzdür!
Dev-Genç”, “Liseli Dev-Genç” “DevGenç” yazılamalarını halkın matbaası
duvarlara işlediler.
Bu konuyla ilgili Dev-Genç’in
yaptığı açıklama şu şekildedir: “Şehitlerimiz bizim değerlerimizdir. Şehitlerimiz geçmişimiz değildir, şehitlerimiz bugünümüzdür. Dev-Gençliler
şehitlerimizden aldığımız devrim mirasımızı, şehitlerimize olan devrim

sözümüzü beyinlerine, bilinçlerine,
yüreklerine kazımışlardır. Dev-Gençliler şehitlerimize olan borcumuzu
iktidar bilinciyle devrim mücadelesine
taşırlar. Kemal Delen’in şehitlik yıldönümünde, şehidimizi İkitelli’deki
yazılamamızla ve örgütlendiğimiz her
alanda halk düşmanlarına vurduğumuz
darbelerle selamladık.”
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
... Son süreçte bolca kitap vb. yayın çıkarılıyor. Yarına not düşmek için, her alandan farklı farklı üretimler

çıkıyor. Yüksel Direnişinin Cep Gazetesi, Yorum Haber Bülteni, yeni Yorum besteleri... Devrimcilik kitabı, Bir Ölür
Bin Doğarız kitabı, yeni Kurtuluş dergisi... Hepsi, tarihimizin bu zorlu kesitini yarına taşıyacak olan birer belge
niteliğinde. Ve bizim alanımız da bugün kuşatma altında kendi pratiğini hayata geçiriyor.
Bu tarihi süreci belgelememiz de boynumuzun borcu. Bunu yapmak için önümüzde iki tane program var:
Kendi alanımızın yayınını diriltmek ve kendi kitabımızı çıkarmak.
Kitaplarımızı, dergilerimizi "Bugün kimse okumuyor" diye düşünmeyelim. Yarın devrim olduktan sonra, bu
süreçte yaptıklarımızın değeri daha da anlaşılır olacak. Mesela Lenin'in eserlerini, Lenin hayattayken milyonlarca
insan okumamıştır. Ama bugün geri dönüp baktığımızda, nasıl bir ateş hattında neler yaptığını, neler yarattığını
daha net görebiliyoruz. Bolşevik Parti'nin, Rus Marksist-Leninistler'in gücünü o eserlerde, engin teorik metinlerde
görebiliyoruz.
Veya Mahir... Kesintisiz 1-2-3'ü, hapishaneden firar ettikten sonra, kelimenin tam anlamıyla ateşin ortasında
yazıyor. Ama "Şimdi yazıyorum ama kim okuyacak" diye düşünmüyor. Yarına nasıl bir iz bırakacağının bilinciyle,
bir yandan silahlı eylemleri örgütlerken, diğer yandan Türkiye Devriminin yolunun yazılı metinlerini üretiyor.
Ve Mahir o zaman o yazıları yazmasaydı, tarihe o yazıları bırakmasaydı, bugün belki biz bu şekilde diyalog
kuruyor olamayacaktık... Biz de öyle şeyler yaratmalıyız ki, bundan yıllar sonra alanımızın mücadelesini büyüten
yoldaşlarımıza aynı şeyleri dedirtebilmeliyiz...
Bunu yapacak gücümüz ve pratiğimiz fazlasıyla var... Tek sorun, bunu ihtiyaç olarak görmememiz. Bunu
gördüğümüz anda, yazılı üretim noktasında daha da hızlanırız bence...
r
rirken korkular kaygıla
ve
r
ra
ka
a
ay
pm
ya
lik
ca
Devrimci
u da var. Her gün onlar
uğ
ul
nl
ru
zo
n
işi
bu
a
yaşarız; am
zorunyaptığımıza dair. İşte bu
n
de
ne
işi
bu
iz
ilir
lab
sebep bu
nı havayı
çüde yoldaşlarımızla ay
öl
iz
im
tiğ
eş
nl
tü
bü
rla
lulukla
rlık, bizim devr ediyor. İşte bu bahtiya
iya
ht
ba
ri
zle
bi
ak
m
lu
so
imizden birisi.
rimcilik yapma nedenler
yısal olarak YAPMAMA ne
sa
i;
er
nl
de
ne
a
pm
ya
ik
Devrimcil
lıklar
kaygı, zorluklar, alışkan
u,
rk
Ko
!
zla
fa
ha
da
n
denlerinde
rluklara,
inde sonunda tükenir. Zo
en
r
yle
şe
iz
m
iği
ett
de
ifa
vb. diye
ümkün dezlerce şey sıralamak m
yü
e
rin
ele
kç
re
ge
a
am
yapm
bile, onlarca
günlük gazeteye baksak
r
bi
n
gü
r
he
a
am
ir;
ld
ği
aldığımız her saniyede
fes
Ne
.
uz
lur
bu
ni
de
ne
a
en
devrimcilik yapm
devrimcilik yapmamızın
zim
bi
ı,
yıs
sa
n
sa
in
bu
açlıktan ölen
zen var olduğu sürece
dü
iz
ts
ale
ad
Bu
.
ni
de
somut ne
nedenleri
rekli artar. Yeter ki bu
sü
,
ez
nm
ke
tü
la
as
er
nedenl
inde hissedebilelim...
yüreğimizin en derinler
var ve bu
koskocaman bir dünya
Bizim kafamızın dışında
ın da ötesinde değiştire
an
am
vr
ka
tta
ha
;
ak
ac
ını
dünyayı kavray
in ve diyalektiğin yasalar
en
dd
Ma
r.
va
üz
m
cü
gü
bilecek bir
, kendi
ıralım, dünyaya bakalım
ld
ka
ızı
m
fa
ka
ki
r
te
Ye
.
biliyoruz
ip durmayalım.
kafamızın içinde debelen
lektivizmin
; ama biz bir örgütüz. Ko
siz
ter
ye
yin
be
bir
tek
et,
Ev
ktür dört". "Yetersiz"
yü
bü
iki
tı
ar
i
"ik
;
uz
or
o
yasasını da biliy
beyinleri birleştirirsek,
tlü
gü
ör
bu
,
yip
tle
gü
ör
beyinlerimizi
ç oluruz, oluyoruz da...
zaman işte devasa bir gü

14

Makine Mühendisleri Od
ası’nın
tavrı; ÖDP, TMMOB genelin
de olduğu gibi
burayı da "düzen içi muha
lefet"in mevzisi
haline getirmiş. "Seni yöne
time almıyoruz,
çünkü soruşturman var" ne
demek? Nasıl
kirli, çürümüş bir kafadır...
Bugün soruşturması olmay
an insan kalmamış neredeyse Türkiye'de
. Beyefendiler,
faşizmin soruşturma açmas
ını "Yönetime
almama gerekçesi" yapıy
orlar. Ama faşizmin soruşturmaları; bu
halk düşmanı,
faşist düzenin şeref belge
leridir. "Soruşturma açılmaması" için su
ya sabuna dokunmamak ise, başta kendi
meslektaşlarına
olmak üzere tüm halka iha
nettir...
İşte reformizmin kafası böyle
çalışıyor...
Ve bu kafadan hiçbir şe
y çıkmaz! Kısa
vadede bizim buradan alaca
ğımız en devrimci sonuç; beyinleri kir
lenmemiş ve
örgütlü olmayan üyeleri,
mesleğini halk
için yapma konusunda
ikna etmektir.
Onları devrimin ihtiyaçlarıyla,
olanaklarıyla
tanıştırıp yeni bir mühendis
lik anlayışı yaratmak olacaktır.
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
Bir şeye ikna olduğumuzda, insanları da onun
etrafında harekete geçirebiliriz. Bunun onlarca
örneği var. Yolu, onları da ikna etmekten geçiyor.
Bir işin olmasını istiyorsan, onun olmasının katacağı olumlulukları gördüğün içindir. Olmasının
nasıl bir ihtiyaç olduğunu gördüğün içindir.
Buna ikna olmuşsundur.
Sadece siyasi olarak ikna değil, duygusal olarak da ikna olmuşsun demektir. Bu sende bir
coşku, heyecan yaratır.
Bir şeye ikna olduysan, başkalarını da ikna
edebilirsin. Siyasi olarak da, duygusal olarak
da. Onun olmasının katacağı olumlulukları heyecanla ifade ederek bunu yapabilirsin... Veya
pratikte bu işe dört elle sarılarak bunu yapabilirsen insanlar gelir. Çünkü sendeki coşkuyu,
motivasyonu görürler. İşe dört elle sarılmanı,
heyecanını... ki bunun örnekleri çok defa yaşandı.
Şu anda pratiklerimize insanları katamıyorsak
yine dönüp kendimize bakacağız. Ben bu işi ne
kadar heyecanla yapıyorum, insanları ne kadar
motive ediyorum, ne kadar bunun önemini
kendi içimde kavrıyorum, ne kadar kavratıyorum
diye soracağız kendimize...
Devrimcilik, bedel ödemeyi gerektiren bir iş
de olabilir, tek bedeli fiziksel yorgunluk olan
bir iş de...
Siyasi önemini kavradığımızda, bir hedef
koyduğumuzda, yoldaş sevgimizi hissettiğimizde;
bedel gerektiren bir şeyi bile alandaki tüm insanların nasıl coşkuyla, heyecanla, istekle yaptığına da şahittir herkes.
Dolayısıyla, önce kendimize bakacağız. O iş
ile ilgili siyasi olarak ve duygusal olarak ikna
değilizdir. Bize katacakları şeyleri görememişizdir. Ayrıca insanlardan da bunları görmedikleri
için şikayetlenmemeliyiz. "Beni heyecanlandırırsa
katılırım" demeyi kendilerinde hak görebilirler.
Bu bir eğitim sorunudur. Kendi coşku ve motivasyonuna güven, kendi ideolojine güven.

Hareketin, alanın ihtiyaçlarını daha ayrıntılı
olarak düşünmeliyiz. Neden bunu yapıyoruz, neden
bizden isteniyor diye. Bunu başarırsak ne kazanacağız
diye düşün. Önce kendini siyasi olarak, duygusal
olarak ikna et. Ki böyle olduğunda, tek başına bile
kalsan emin ol insanlar peşinden gelir. Çünkü coşku
ve motivasyon, insanların çekim merkezi olur.
Yapmamız gereken onlarca iş var, hala sonuç
alamadığımız... Ama bir tanesinde tek başımıza bile
heyecanla, coşkuyla adım atsak, insanlar orada ben
de olmak isterim diyecekler. Bugün de böyle değil
mi mesela? Üretim yapılıyor, programlar konuşuluyor,
insanlar orada olmaktan mutlu ve coşkulu oluyor...
Aynı ruh halini tüm pratiklerimizde yaratabilmeliyiz,
yaratabilmelisin. O yüzden, önce tüm işlerimiz ile
ilgili kendini daha güçlü biçimde ikna etmen gerek.
Devrimcilik için her gün onlarca neden bulabiliriz
diyoruz ya, aynı şekilde, yapmamız gereken ama
yapamadığımız pratikleri de hayata geçirebilmemiz
için çok güçlü nedenler bulabiliriz, bulmalıyız, bulmalısın...

İçimizdeki burjuva düşüncelerle tartışacağımız
onlarca konu, onlarca sorun var. Çünkü arkadaşlarımızın bilgi eksikliği var.
Tarihimizi bilmiyorlar. Doğru düşünmeyi bilmiyorlar.
Ülke tahlilimizi, devrim stratejimizi bilmiyorlar. Dünya
devrim deneyimlerini bilmiyorlar. Yeni-sömürgeciliği
bilmiyorlar ve bilmedikleri onlarca konu daha var...
Bilgi, çok değerli bir şey. Mesela sende bir elma
olsa ve bana versen, sende sıfır elma, bende bir
elma olur. Ama sende bir bilgi olsa ve bana versen;
sende de, bende de birer bilgi olur. Paylaştıkça
çoğalan her şey gibi (sevgi, emek, feda gibi) bilgi de
devrimci özü barındırıyor içinde.
Bilgi sayesinde savaşıyoruz. Bilgi sayesinde özgürleşiyoruz. Bilgi sayesinde yenilmez oluyoruz. Bilgi
sayesinde "ideolojimiz cephaneliğimizdir" diyoruz.
Bilgi sayesinde; dünyada yılların örgütleri silahlarını
eritip betona gömerken, beyaz gömlekler giyip katilleriyle el sıkışırken; bizim silahsız ve yaralı yoldaşlarımız
yerin yedi kat altından silahlarını çıkarıp savaşma
kararı alıyorlar. İşte bizleri güçlendiren bilgilerle, tüm
yoldaşlarımızı güçlendirmeliyiz. bu bizim görevimiz,
sorumluluğumuz.

SORANLAR TAKSİM’DE, TESLİMİYETÇİLER MALTEPE’DE!
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NE FAŞİZMİN KURŞUNLARI, İŞKENCELERİ, HAPİSHANELERİ...
NE DE AİLELERİN BASKI ve KAÇIRMALARI...

DEV-GENÇ’LİLERİN
MEŞRU ve HAKLI MÜCADELESİNİ
HİÇBİR GÜÇ YENEMEZ!
POLİS KURŞUNLARI ALTINDA, HALKINA
ŞEHİTLERİNİ ANLATAN, DUVAR YAZILAMASI
YAPAN DEV-GENÇLİLER YOLDAŞLIĞI ÖĞRETİYOR
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Dev-Genç, bir gelenektir. Şehitlere bağlılığın,
yoldaşlığın, fedanın en üst boyutunu, yoldaşlığın
onurunu layıkıyla yaşar.
Geçen hafta, 2 Dev-Gençli, yoldaşlarını ve
şehitlerini, tutsaklık ve şehitlik pahasına nasıl
savunulacağını bir kez daha gösterdi. Şehitler
haftasında, halka şehitleri anlatan yazılamaları
kurşunların altında yaptılar.
Yoldaşına gerçek mermilerle ateş açıldığını
görünce kaçmak aklına bile gelmiyor. Hemen
yere oturup ateş etmelerini engellemeye çalışıyor.
Kendisi tutsaklığı göze alarak, yoldaşının şehit
düşmesinin önüne geçiyor. İşte Dev-Gençli olmak
bu ruh haline sahip olmaktır!
Aşağıda anlatımlarını yayınlıyoruz.

İzmir
AKP başkanlığının oradan geçip dolaştım biraz.
Daha sonra döndüğümde arkadaşın alındığını öğrendim. Tepki gösterdiği için almışlar, hemen arkadaşlara
gidip haber verdim. Ve arada bir gözümde canlanıyor
mermi izleri, sonra arkadaşın girdiği hal... Ve arkadaş
tutuklandı.

Arkadaşın nasıl alındığını daha sonra öğrendim.
“Pankart yazdık ve mahallede asmaya gittik. Mahalle
sakindi, pankartı astık ve güvenli bir şekilde belli bir
yere kadar geldik.
Sonra spreyl alıp yazılama yapalım dedim. 30 Mart17 Nisanla ilgili. Birkaç yere yaptık, boya bitiyordu,
yukarı doğru çıktık oralara da yaptık. Sonra sprey bitti.
O sırada kafamı kaldırdım "sivil geliyor koş dedim
yanımdaki arkadaşa”
Bir anda aşağıdan 3 tane yukarıdan da 3 tane akrep
geliyordu. Sonra siviller üzerimize atladı. Ben biraz ani
hareket edip kaçtım. Önümde de arkadaşım koşuyordu.
Sonra biraz yavaşlayınca ben elinden tutup koşturmaya
başladım.
Bize yaklaştıklarında sivil polisin kafasına spreylle
vurdum. Arkamı döndüm 4 tane akrep. Sonra akrebin
üzerinden atladım. Özel harekatçının teki elinde otomatik
silahla beni kovaladı. “Kaçma teslim ol" diye. Arkamı
döndüm bir baktım havaya sıkmaya başladı, yaklaşık 8
tane sıktı.
Arkamı döner dönmez 2 tane bana sıktı. Bir tanesi 2
santimle kafamı öbürü de bacağımı sıyırıp direği deldi.
Sonra tekrardan kovaladılar. Bilgehan abinin vurduğu

16

Bana ateş açılınca, yere oturup bağırmaya başlıyor
düşmana ‘Ateş Açmayın’ diye. Yanında yoldaşına kurşun
sıkılırken nasıl davranılırsa öyle davranıyor. Bağırıp
çağırması üzerine alıyorlar yani, yoksa aslında beni kovalıyorlar. O tepki gösterdiği için beni bırakıp ona yöneliyorlar.
….Bu tutuklama öfkemizi bin kat arttırdı düşmana
karşı. Kavgaya daha sıkı sarılacağız. Tutsak düşen arkadaşlarımızın hesabını örgütlenerek soracağız.”

---Bir Dev-Gençli’nin yaşadıklarını kendi anlatımlarından derlediklerimizi yayınlıyoruz. Bir
ailenin, çocuğunu devrimcilikten vazgeçirmek
için filmleri andıran bir senaryo düzenliyor.
Yaşananlar göstermiştir ki, ailelerimize daha
çok emek harcamalı ve düşmanca yöntemler
kullandıkları anda kararlı bir mücadele yürütmeliyiz.
“Ailem beni kaçırmaya kalkıştı. Annem anjiyo olacağını söylüyordu. Kalp rahatsızlığı var, ben hapishanedeyken kalp krizi geçirmişliği de var.

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI

Gazi Mahallesi

Sakarya

AİLESİNİN, DEVRİMCİLİKTEN
VAZGEÇİRMEK İÇİN UYUŞTURUCU İLAÇ
KULLANARAK BAYILTIP KAÇIRMAYA
ÇALIŞMASINI, BİR DEV-GENÇLİ BOŞA
ÇIKARIYOR!
Gittiğimiz hastanede bir doktor akrabamız var. O,
annemi anjiyo yaptıracaktı sözde, para almadan, doktor
arkadaşlarıyla.
Annemle beraber hastaneye gittim. Sonra orada
ikram edilen meyve suyu ve keki yedikten sonra çok
ağır uykum geldi. Annemi hasta yatağına yatırdıklarında
ben de uyumuşum.
Sanırım uyku ilacı ya da sakinleştirici gibi bir şey
katmışlar meyve suyuna. Uyandım birden. Çok halsizdim,
çok uykuluydum. Doktorlar tekerlekli sandalyeye
bindirdi. Annemler "fenalaştın, dünden beri buradayız"
dediler.
Saatime baktım, sadece 2 saat geçmiş. Çok büyük
halsizlik içindeyim; ama yalan söylediğini anladım.
Babam ve amcam arabayla gelmişler. Arabayı da bir
akraba kullanıyor. Sanırım bu …. şerefsiz resmi polis.
Bir baktım bunlar beni kaçırıyor. Anladım. Ama
kendimde de değildim. Sonuç olarak yol boyu kavga
ettik. El frenini çekmeye kalktım, kapıyı açmaya kalktım.
Annem, babam ve amcamın bu yaptığından haberi olmadığını söyledi. Hala öyle söylüyor.
Arabadayken bağırdım çağırdım. Yaptıklarının kontrgerillanın, Jitemin, beyaz torosların yaptıklarından farkı
olmadığını haykırdım. Arabada "İşbirlikçilik yapmak
şerefsizliktir" diye slogan attım. Yemek falan verdiler,
almadım. Sürekli sakinleştirmeye çalıştılar. Zaten kolumu
kaldıracak halim yoktu; ama bağırıp çağırıyordum.

Tahliye olduktan sonra eve gitmememi bahane ediyorlar. Gel 3-4 gün kal, dönersin diyorlar. Babaannemin
hastalığını, dedemi bahane ediyorlar. Yeğenimi hiç görmedim, onları bahane ediyorlar. Ama sakin kafayla konuşunca ben onlara "Madem özlediniz siz gelin, benim
gelmeme nedenlerim, sizin gelmeme nedenlerinizden
milyon kat daha büyük" şeklinde anneme açıklamıştım.
En son otobana girerken trafik polisleri vardı. "Kendi
ailemle bunları yaşayacağıma düşmandan işkence
görürüm" duygusuyla kapıyı açtım. Aniden, polislere
"Ben 21 yaşındayım, beni zorla götürüyorlar" diye bağırdım. Sonra polisler geldiler (20 saniye sürmedi) "Götüremezsiniz 18’den büyükse" dediler.
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Zaten o ara ailem de korktu, "Tamam tamam dönüyoruz, biz annesi babasıyız" dediler. Sonra beni istediğim
yere kadar getirdiler.”

Gözaltılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz
Antalya Halk Cephesi katil AKP’nin katil polisleri
tarafından yapılan ev baskını ve tutuklamalarla
ilgili 15 Nisan’da yaptığı açıklamada şunlara değindi:
“AKP’nin eli kanlı katilleri, 3 Nisan sabahı şafak
operasyonlarıyla evleri bastılar. O kadar ahlaksızlar
ki, yatak odalarımıza kadar girdiler. Aldıkları emirlerle işkence ile arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. 9
günlük gözaltı süresinden sonra 4 arkadaşımızı gizli
tanık komplosuyla tutukladılar.

Tutuklanan Devrimci İşçiler Yalnız Değildir
Ankara NATO Yolu’nda Devrimci İşçi Hareketi
Eylül ayından beri tutuklu bulunan DİH’liler için
14 Nisan'da pullama çalışması yaptı. Çalışmada
100 adet ‘Devrimci İşçiler Serbest Bırakılsın’ talepli
pul, çeşitli yerlere yapıştırıldı.

SORANLAR TAKSİM’DE, TESLİMİYETÇİLER MALTEPE’DE!
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BONZAİ, Yoksul Gençlerimizin
Çaresizliğidir; Halk Örgütlülükleri
Onlara ÇARE Olabilmelidir!
şünüp uzaklaşıyorlar.
dı:
Öncelikle şunu bilelim: Yollarda,
meydanlarda bonzai içip sızıp kalan,
"İstanbul'da kahreden görüntüler!
o halleriyle sık sık kameralara çekilip
Yanından geçip gittiler..."
haberleri yapılan o gençlerimiz, halHaberin ayrıntısında, "Bonzai içen
kımızın en yoksul kesiminin çogencin yürümekte zorlandığı yanından
cuklarıdır.
geçen bazı vatandaşların ise bu duAnadolu halkı, kaldırıma serilmiş,
ruma aldırış etmeden gencin yanından
ölmekte olan birine duyarsız değildir.
geçip gittiği" belirtiliyordu. (cumBencilleştiren, yozlaştıran düzen külhuriyet.com.tr)
türüne rağmen halk yine de yoksula,
Bonzai içen gençlerle ilgili bu
çaresize, düşmüşe karşı sahiplenicidir.
tür haberler, burjuva basında da sık
Uyuşturucuya karşı mücadelede,
sık yer alıyor.
Uyuşturucudan,
Bonzai'den
uyuşturucu kullananların sahiplenilUyuşturucu bağımlısı gençlerin
Ölümler, Artık Bir "Kıyım" mesi, bağımlı insanlarımızın bu sasayısı artıyor; bonzai kullanıcıları
hiplenmenin gücünü ve samimiyetini
da bunların içinde en çok göze çarBoyutlarındadır
hissetmesi, temel önemdedir. Geçen
panlar oluyor.
Başta aktardığımız haber, sorunu
haftaki Halk Meclisleri sayfasında
çarpık ele alışın bir örneğidir.
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşda belirtildiği gibi, "gençlerimizi
turucu Bağımlılığı İzleme MerkeSorun, oradan gelip geçenlerin
bağımlılıktan kurtarmanın birinci
zi'nin hazırladığı '2017 Uyuşturucu
yerde yatan Bonzai'den kendinden
şartı sahiplenmedir".
Raporu'na göre;
geçmiş genç karşısındaki duyarsızlığı
Bonzai kullanan gençlerimiz açıdeğildir. Sorun, devletin politikaTürkiye sentetik uyuşturucu kulsından da sahiplenme önemlidir.
larındadır.
lanımı sonucu ölümlerde Avrupa
Halkın bir kısmı, başına gelinceye
birincisi.
Bonzai kullanan gençlerimiz, burkadar, bu tür sorunları, kendisinden,
juva basında, serseri, hırsız, hasta
2017’de ülkemizde 580 kişi uyuşailesinden uzak görüyor. Parklarda,
ve korkulacak kişiler olarak gösteturucudan öldü. Bunların birçoğumeydanlarda
kendinden geçip sürürilmektedir. İnsanlarımız bu gençlenun sebebi, Bonzai. Çünkü bonzai,
nenlerin kendi çocukları olduğunu
rimize yaklaştığında onlardan zarar
ucuz ve kolay temin edilebiliyor.
anlatmalıyız. Bonzailerin, hapların,
göreceklerini, saldırıya uğrayacakBonzai, alkolden daha kolay buluesrarın, kendi kapısından içeri girlarını, eşyalarının çalınacağını dünabilen ve daha ucuz bir madde.
mesinin hiç uzak bir ihtimal olmadığını göstermeliyiz.
Halk çocuklarından kimseye
bir zarar gelmez. Bonzai kullaÇocuklarımızı Düzene Bırakmayacağız nan, sokaklarda yatıp kalkmaya
başlayan çocuklarımızı o baGENÇLERİMİZİN BONZAİ
ÇOCUKLARIMIZI BATAK- taklıkta bırakmamalıyız.
Halk Meclisleri, çocuğu bonİLE ZEHİRLENMESİNE İZİN LIKTAN ÇEKİP ALACAĞIZ.
zai kullanan her evin kapısını
VERMEYECEĞİZ.
GENÇLERİMİZ DÜZENİN çalmalı. Onların aileleriyle koGazetelerde bir haber yayınlan-
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Bir sigara içimlik dozu 3-5 TL'ye
satılan ve tek kullanımda bağımlılık
yapan bonzai, 13-25 yaşlarındaki
gençleri hedef alıyor. Ölenlerin büyük
çoğunluğu 20-24 yaşlarında.
Ömrünün baharında zehirlenerek
ölüyor gençlerimiz. 2017'de tespit
edilen "bonzaiden ölüm" sayısı
580. Ancak bu gerçeği yansıtmıyor;
çünkü, bonzai tahlillerde tespit edilemediği için ölüm nedeni olarak
kayıtlara geçmiyor.

BONZAİ DÜZENDİR
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BONZAİ DEVLETİN YOKSUL GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMESİNİN ARACIDIR. İZİN
VERMEYECEĞİZ.

ZEHİRLEDİĞİ "kurbanlar" DEĞİL, DÜZENE KARŞI MÜCADELE EDEN GENÇLER olmalıdır!

BAĞIMLI HALE GETİRİLEN YOKSUL HALK ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZDIR.

GENÇLERİMİZ BÖYLE KOLAY ÖLMEMELİ… BÖYLE
ÖLMELERİNE İZİN VERMEYELİM!

Atasözü:
MİSAFİR
KISMETİ İLE
GELİR

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI

nuşup, ne yapabileceğine
bakmalı. Meclis üyesi gençler aracılığıyla, o gençlerin
kendilerine ulaşmalıyız.
Onların sahiplenilmeye,
desteğe, değer verilmeye ihtiyacı var.
Bu desteği Halk Meclisleri öncülüğünde halkımızla, gençlerimizle birlikte
vereceğiz.
Uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadeleyi, birkaç kişinin ilgilendiği bir sorun
olmaktan çıkarıp, tüm sokak
olarak, tüm mahalle olarak sahiplendiğimiz bir sorun haline getirmeliyiz.
Başka bir ifadeyle, uyuşturucuyla
savaş için ve uyuşturucu kullanan
gençlerimizi sahiplenmek için, bir halk
seferberliği içinde olmalıyız. Bu seferberliği ise sadece Halk Meclisleri
sağlayabilir.
Halk Meclisleri uzun süredir bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bonzainin
yarattığı tahribat ve zararlar dikkate
alındığında, yerine göre bonzaiyi ön
plana çıkartan, bonzainin yarattığı
sonuçları anlatan çalışmalara öncelik
verilebilir.
Neler yapabiliriz?
Uyuşturucuyla mücadele konu-

sunda sürekli halk toplantıları, paneller, seminerler düzenleyebiliriz.
Toplantılarda laf üretmeyeceğiz.
Havanda su dövmeyeceğiz. Her toplantı, bir pratik adıma vesile olmalıdır.
Bu hafta, şu üç ailemiz, şu şu sokakları tarayıp, oğlu, kızı, eşi uyuşturucu kullanan ailelerle konuşacak.
İki gencimiz, falan sokakta bu
konudaki bildirilerimizi dağıtacak.
Üç Meclis üyesi, bonzai alan şu
gençlerle konuşacak...
Onları tedaviye alacağız.
Bunlar örnektir; buna benzer
adımlarla, çalışmayı adım adım ilerletebiliriz.
Bonzainin sonuçlarını, yarattığı

GELENEKLERİMİZ

MİSAFİRPERVERLİK
Misafirperverlik: Misafire iyi davranmak, iyi
ağırlamak, misafire önem ve değer vermektir.

Misafirperver: Kendisine misafir gelmesinden
memnun olandır.
Halk geleneklerinde, misafir gelmesi bereket olarak
misafir kabul etmek ve ağırlamak ise şeref olarak
kabul edilir.
Gelen kişinin kim olduğu önemli değildir. Misafir
asla geri çevrilmez, saygıda ve hizmette kusur edilmez.
Her evin bir odası “misafir odası” olarak ayrılır,
en iyi yatak, en güzel eşyalar oraya konulur. Misafirin

sağlık sorunlarını, resimlerle, rakamlarla anlatan duvar gazeteleri ve
sergiler yapabiliriz mahallelerimizde.
Mahallemizdeki cemevlerinde,
yöre derneklerinde bu sergileri gezdirebiliriz.
Bonzai ve diğer uyuşturucular
konusunda bildiri, seminerler, aile
toplantıları yapabiliriz.
Bonzainin satıldığı noktaları tespit
edebiliriz. Satış noktalarını teşhir
edebiliriz. Satanları uyarıp satmamasını sağlayabiliriz.
Kimse mahallelerimizde bonzai
bulamamalıdır.
Her Halk Meclisi ve Meclis üyesi
olarak şöyle düşünmeliyiz: Eğer mahallemizde bir tek çocuğumuz Bonzai'den ölürse, sorumlusu BİZİZ!
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htiyaçları özenle karşılanır, en temiz, en yeni eşyalar
onların kullanımına verilir.
Misafire sorulan ilk soru; “ aç mısın? ” sorusudur.
Misafirin yanında ev sahibinin televizyon izlemesi,
telefonla uğraşması veya başka bir şeylerle uğraşması
hoş karşılanmaz.
Misafirlik aileler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını
güçlendirir.
Kapitalizm; insanları bencilleştirerek, bireycileştirerek ve yoksulluk koşullarında bu güzel geleneği
de adım adım tasfiye ediyor. Misafirlik kültürümüzün
yaşatılması; insanlar arasındaki kaynaşmaya, dostluk
ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine hizmet edecektir.
Halk Meclisleri olarak, misafirlik geleneğini korumaya özel bir özen göstermeliyiz.
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Faşizmin Kuşatmasını
Parçalayacağız!

Sayı: 63

Yürüyüş
22 Nisan
2018

AKP faşizmi, her alanda baskı
ve terör uyguluyor. Ancak devrimcilerin örgütlü olduğu yoksul mahallelerde uyguladığı baskı ve terör,
daha yoğun ve daha sistemli bir politikanın sonucudur.
Bunun sonucunda, bugün mahalleler
faşizm tarafından adeta kuşatma altına
alınmak istenmektedir. Mahallelerin
giriş ve çıkışlarında sürekli çevirmeler
olmakta, sürekli sabaha karşı ev baskınları düzenlenmekte, mahallelerde
zırhlılar dolaşmaktadır. Derneklerin
bir çoğu basılmış, mühürlenmiştir.
Faşizmin polisleri, yoksul mahallelere "düşman toprağı" gözüyle bakıyorlar. Mahallelere giriş çıkışları,
operasyonları, tamamen bu düşmanlıkla şekillenir.
Fakat;
bu tablonun diğer yanı da bizim
irademizdir.
Kuşatma altında mücadelemiz ve
örgütlenmemiz devam ediyor.
30 Mart çarpıcı örnektir. Birçok
yerde zırhlıların kuşatması altında
asıldı kızıl bayraklar.
Sivili resmisiyle, iti mitiyle, maf-

yası faşist çeteleriyle karşı-devrim,
mahalleleri kuşatma altına almaya
çalışıyor. Fakat halkın meclisleri
bu kuşatma altında çalışmalarını
sürdürüyor. Mahallenin şahanları,
özgürlük ateşleriyle aydınlatıyor
geceleri. Duvarlar, Cephelilerin yazılamalarıyla dolu. Kuşlamalarımız
uçuşuyor mahallelerin sokaklarında.
Ozalitler asılı duvarlarda.
Bu tablonun gösterdiği şudur;
hiçbir zulüm, halkın direncinden ve
devrimcilerin iradesinden üstün değildir.
Faşizmin kuşatmasına direnerek
cevap veriyoruz. Fakat bu direniş,
bir tek eylemle, bir barikatla, kuşatma
altında asılan bir bayrakla sınırlı
olmayan bir direniştir.
Yaptığımız her eylem, her çalışma,
her etkinlik, çaldığımız her kapı,
dağıttığımız her bildiri, yazdığımız
her yazı, örgütlediğimiz her yeni
insan, bu direnişin bir parçasıdır.
Mahallelerdeki faşist kuşatmaya,
örgütlenerek,
örgütlülüklerimizi güçlendirerek
cevap vereceğiz.
Bunu nasıl yapacağımız ise gizli
değildir.
- Kitle çalışması yaparak;
- Her konuda, her işte komiteler
kurarak,
- Komiteleri işleterek,

PRATİĞİMİZ: her işe bir komite
1 Mayıs Komitesi; Taksim yıllarca işgal altında oldu.
İşgali kırmaya yönelik her direnişte, Taksim'e yürüyen
kortejlerin birçoğunun çıkış noktası mahallelerdir.
Okmeydanı'ndan, Gazi'den, Armutlu'dan, Sarıgazi'den,
Çayan'dan... yoksul halk akmıştır Taksim'e. Yine akmalıyız.
1 Mayıs Komitesi'nin iki temel görevi olacaktır:
Bir: Alana gidişi örgütlemek.
İki: 1 Mayıs'ın propagandasını yapmak.
Çağrı yapmak yetmez. Taksim'e gidişi kişi kişi örgütlemeliyiz.
Yaptığımız her işi hakkını vererek yapmalıyız. 1 Mayıs
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- İki elimiz kanda da olsa, eğitim
yaparak,
- Kadrolar yetiştirerek,
- Meclisler kurarak,
- Yeni kurumlaşmalar yaratarak,
- Halkın sorunlarının çözümü
doğrultusunda mücadeleler, kampanyalar örgütleyerek
faşist kuşatmaları dağıtmayı başarabiliriz.
Mesele; baskı var, kuşatma var,
OHAL var demeden, mücadelenin,
örgütlenmenin gereklerini sürdürmektir. Biz faşizmin olduğu bir ülkede
yaşıyoruz. Devrim mücadelesi, en
ağır baskı koşullarında da sürmelidir.
Burası açık ve kesindir. Böyle baktığımızda, her koşulda mücadeleyi
kesintisiz sürdürmenin yolunu, yöntemini buluruz.

Direnen Alev Şahin ve Mahir Kılıç'ı
Yalnız Bırakmayacağız
İkitelli Salı Pazarı bölgesine İkitelli
Halk Cephesi tarafından 15 Nisan'da KHK
ile işten atılan ve 273 gündür Düzce’de
“İşimi, Ekmeğimi Geri İstiyorum!” sloganı
ile direnen Alev Şahin ve Nu-Se destekçisi,
CHP tarafından işten atılan ve direnişini
açlık grevi ile taçlandıran, İzmir Konak’ta
açlık grevinin 157. gününde olan Mahir
Kılıç için 5 adet destek çağrısını içeren
yazılamalar yapıldı.

komitesi, 1 Mayıs’ın
tarihçesi ve güncel anlamı konusunda kendi
içinde eğitim yapmalıdır.
Yapabildiğimiz yerlerde,
taraftarlarımızla 1 Mayıs
toplantıları yapabilmeliyiz. Nasıl olsa biliniyor
demeden tarihi ve güncel
anlamını anlatmalıyız.
1 Mayıs bizimdir. Alanlar bizimdir. Mahalleler dün 1
Mayıs kavgasının ana güçlerinden biriydi. Bugün de
öyle olacaktır.

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI

Mahallelerimizde Uyuşturucu,
Bonzai Satıcılarına Hayat Hakkı
Tanımayacağız!
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Geçen hafta dergimizde, Hollanda
Devleti'nin uyuşturucu satışını bizzat
organize ettiğini yazmıştık, yasal
olarak yapıyorlar.
Peki ülkemizde yasadışı mı? Yasalara bakılırsa yasadışı. Ama uygulamaya baktığımızda ülkemizde devletin bütün kurumlarıyla uyuşturucu
ticaretinin ve kullanımının önünü
açtığını görüyoruz.
Eskiden köşebaşlarında görüyorduk, yakın zamanda her durakta, her
sokakta uyuşturucudan sızıp kalanları
görüyoruz. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf ise ülkemizin en işlek, en
büyük meydanlarından Taksim Meydanında çekildi. Onlarca mobese kamerası ve 24 saat "görev başında"
olan polislerin ortasında. Yüzlerce
insanın gelip geçtiği meydanda çekildi
bu fotoğraf.
Kimbilir hangi torbacı, hangi mafya çetesi onlara uyuşturucu, bonzai
sattı. Biliyoruz! Adıyla sanıyla biliniyor bunlar. Hangi semtte, hangi
mahallede nerede satıldığı, nasıl satıldığını çocuklar bile biliyor artık.
Taksim gibi bir yerde cebinizden
kırmızı mendil çıkarsanız bir dakika olmadan tepenize on tane
polis biter. Her yer mobese, her yer
polis.

A m a
uyuşturucu
satıcıları o
meydanda,
meydana çıkan caddelerde
rahatça satışlarını yaparlar.
Uyuşturucu tacirleri biliniyor, gençlerimizi, çocuklarımızı zehirleyenler,
mahallelerimizdeki torbacılar, torbacılara satan baronlar biliniyor. Onların büyük patronlarını da devlet,
devletin polisi, düzenin
medyası biliyor.
Zaten cipleriyle, lüks tüketimleriyle, villalarıyla ortalıktalar.
Ama faşist devletin polisi onlara
dokunmuyor.
Tek tek çetelerden de, torbacılardan da, altlarına cipler çekip kendilerini dünyanın hakimi sanan uyuşturucu baronlarından da hesabı işte
bu fotoğraftaki gençler soracak.
Uyuşturucu ticaretinin en büyük
patronlarına, on binlerce gencimize
yaşatılan bu acının hesabını misliyle
soracak olan da bu gençlerimiz olacak. Çünkü en büyük bedeli onlar
ödüyor, en büyük acıyı onlar çekiyor.
Kesindir: Bu bataklığı, bataklığın

MİLİS'E NOTLAR:



O GENÇLERİ ORADAN BİZ KALDIRACAĞIZ;
BUGÜN UYUŞTURUCUNUN KURBANI OLAN
BU GENÇLER, YARIN KENDİLERİNİ
BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEYENLERDEN
HESAP SORANLAR OLACAK.

Korkaklar da savaşabilir.
Korkusuz kimse yoktur. Korkunun
yerini vatanseverlik, halkına duyulan bağlılık alır.
Korkularımızı aşmamız mümkündür.
Korkuyu aşmak öğretilebilir.
"Korkaklar ölmeden önce birçok kez
ölür; cesurlar ise ölümü yalnızca bir
kez tadar." (Shakespeare)

içinden çıkanlar kurutacak.
Gazi Mahallesi'ndeki Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi'ni işkenceci polisler işgal ettiler.
Avrupadan ve ülkemizin birçok yerinden gelenleri tedavi ediyordu.
İşgale, her yerde yeni yeni Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezleriyle cevap verilecektir. Çünkü bu kaçınılmaz bir
ihtiyaçtır.
Biz halkın şahanları ise, uyuşturucuya karşı savaşımızı büyüteceğiz.
Torbacılara, bonzai satıcılarına, hap
satıcılarına mahallelerimizde hayat
hakkı tanımayacağız. Kendilerini bu
bataklığa sürükleyenlerden hesap soranlar, bizim gençlerimiz olacaklar.
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Eylem örgütlerken; o işe
kafasını, gönlünü, umudunu, her
şeyini, tüm hücrelerini vermiş
bir savaşçı için olmaz-yok diye
bir şey yoktur.
Düşmanın en küçük açığını, zaafını
bulmak mümkündür.
Çünkü kendini güvende hisseden bir
düşman açık verir.
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SANATÇI HALKIN SORUNLARINI ANLATMALI, ADALETSİZLİĞE KARŞI
KENDİ MÜCADELESİNE ÇAĞRI YAPMALI, ÇÖZÜMLERİ GÖSTERMELİDİR!
BU YÜZDEN SANATÇI, EMPERYALİZME ve FAŞİZME KARŞIDIR, HALKIN SAFINDADIR!

FAŞİZM SANAT YAPAMAZ, SANATÇI ÇIKARAMAZ!
Grup Yorum’ un tutsak elemanlarından Betül
Varan’ın mektubunu yayınlıyoruz.
Halkın sanatçıları, tecrit hücrelerinden faşizmi
ve düzen sanatını teşhir ediyor. Sanatın ve sanatçının
nasıl olması gerektiğini anlatıyor.
Sevgili İdil ailesi merhaba,
Hepinizi sıkıca kucaklıyorum, nasılsınız? Bizler
gayet iyiyiz. Size geçen hafta mektup göndermiştim,
umarım almışsınızdır. Hemen hızlı bir şekilde konuya
gireceğim. Bu hafta Tayyip Erdoğan, sanatçılara Afrin
için beste yapma çağrısında bulundu.
Afrin şu an iktidarın gündemi. Halkı kandırmanın
en kolay yolu; "terörle mücadele" Oysa neye ve
kime göre terör? Fakat bu yazıda ele alacağımız
konu bu olmadığı için şimdilik bu konuya girmeyeceğiz.
Sadece şunu kısaca söyleyebiliriz, en büyük terörist
emperyalizm ve onun işbirlikçileridir.
Son zamanlarda Afrin için klipler çekiliyor, besteler
yapılıyor ve en son "Bordo Bereliler, Afrin" filmi
çekildi. Tabii sanatın ne kadar önemli olduğunu
iktidar da çok iyi biliyor. Bu nedenle en hızlı şekilde
hemen besteler yapılıyor, filmler ve klipler çekiliyor.
Bunların hepsi bir moral ve motivasyon aracıdır.
Çünkü bir savaşta buna ihtiyaç olacaktır. Hele ki
savaşanlarda bir inanç yoksa. O zaman abartılı,
gövde gösterisi dolu, yalan dolu klipler hazırlamalı
ki askerler iyice havaya girsinler. Ve aynı zamanda
da halka bir demagoji olacaktır.
Tayyip Erdoğan en son sanatçılara Afrin için beste
yapma çağrısında bulundu. Tabi bu çağrının üstüne
AKP'nin yanında olan sanatçılar kollarını sıvadı.
Tayyip Erdoğan'ın yanında en sık Sibel Can'ı, Yavuz
Bingöl'ü, Ajda Pekkan'ı, Orhan Gencebay'ı, Bülent
Ersoy'u görüyoruz. Bunlar da en tanıdık olanlar.
Şimdi bu sanatçılara bakarsak hepsinin neden AKP'nin
yanında olduğu açıkça ortadadır. Yavuz Bingöl gibiler
iktidar ile iyi geçinerek kapıların kendisine açılmasını
istiyorlar.
Tabi daha tanıdık sanatçılar, bu kapıların her
zaman açık kalması için de iktidara yalakalık yapıyorlar.
Çünkü iktidarın yanında olmamak demek belki de
tüm ün ve şöhretlerini kaybetmeleri demek. Tabi
bunu hiç de masum bir şekilde yapmıyorlar. Kim
için ve ne için sanat yaptıklarının da gayet iyi farkın‐

dalar. Sanat sınıfsaldır ve bu sanatçılar burjuva
sınıfına hizmet etmeyi seçmişlerdir. Adaletsiz, ahlaksız,
yozlaşmanın yaratıcısı olan bu düzeni seçmişlerdir.
Bu sanatçılar ikiyüzlülüğün ve çürümüşlüğün tem‐
silcileridir. Söyledikleri şarkılarda hayata dair hiçbir
şey yoktur. Ahlaksızlıkları, iğrençlikleriyle ünlerine
ün katarlar. Onlar için neyi savunacakları parayla
doğru orantılıdır.
"Burjuva yazarın, sanatçının, oyuncunun özgürlüğü
para kesesine, çürümeye, satılık olmaya gizlice (ya
da ikiyüzlü biçimde gizlice) bağımlılıktan başka bir
şey değildir." Lenin
Burjuvazinin halkın değerlerini yok etme çabasında
olduğunun, ideolojik bir çöküş içinde olduğunun
göstergesidir. Aynı şey sanat için de geçerlidir. Kendi
sırtlarını halka döndükleri için hiçbir şey de ürete‐
mezler.
Bir beste yaparken halkın ihtiyaçlarını, yani halkın
sorunlarını anlatmalıdır. Halkın yaşadığı adaletsizliğe,
yoksulluğa, açlığa bir çözüm olmalıdır sanatçıların
şarkıları. Halka, buna karşı mücadele etmek için bir
çağrı olmalıdır. Ve bunu yapabilmek için halka
düşman olanların yanında değil, halkın içinde olmalıdır
sanatçılar.
Halkın içinde olarak onların sorunlarını bilir ve
halka bir çözüm sunabiliriz. Yaptığımız tüm besteler
halkın çıkarları için olmalıdır. Günümüzde halka ve
sanata bu kadar baskı ve saldırı varken, halk için
sanat yapmak bir görevdir. Dünyadaki tüm pisliğin,
açlığın, yoksulluğun, adaletsizliğin sorumlusu olan
emperyalizm ve faşizme karşı olmalıdır sanatımız.
Betül VARAN

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 19

M. Aşoğlu: DHKC, Her Eylemini Üstlenmekte ve
Neden Hedef Aldığını Açıkça İlan Etmektedir

Terörün, Zulmün Kol Gezdiği Yerde,
Halkların Silahlanma Hakkı Vardır!
Yazı dizimizin ‘Emperyalizmin,
Kendi Toprağının Devrimcileriyle
Savaşı ve Tasfiye Politikalarının
Mekanı Hapishaneler’ başlıklı bölümünün 4. kısmına haftaya Fransa
ile devam edeceğiz.
Bu hafta, güncelliği nedeniyle
Musa Aşoğlu’nun 12 Nisan günü,
Almanya Hamburg’da görülen duruşmada yaptığı savunmadan bölümler yayınlıyoruz.
Marksist-Leninist bir devrimcinin,
emperyalizm karşısındaki gücünü
ve üstünlüğünü, Musa Aşoğlu nezdinde bir kez daha gördük.
Aşağıda okuyacaklarınız, mahkemeye katılanların anlatımlarından
derlenmiştir.
Parantez içindeki açıklamalar
dergimiz tarafından eklenmiştir.
1. BÖLÜM: Musa Aşoğlu Mahkemeye Kim Olduklarını, Alman
Yargısının Kimi Temsil Ettiğini ve
Adil Bir Yargılama Yapılmadığını
Anlatıyor:
Siyasi davalar klasik ceza davalarından farklı. Neden dikkat çekiyorum? Dava siyasi dava; ama mahkeme heyeti özel eğitilmiş bir heyet
değildir. Mutlaka bireysel birikim
vardır; ama politik dava için yeterli
değildir.

Politik dava için yeterli olan tek
makam benim. O yüzden klasik ve
politik davaların farkını ortaya koymalıyım. Elbette Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin Devlet Güvenlik Mahkemesi olduğu için siyasi yapısı
vardı; ama bu mahkemenin korumakla yükümlü olduğu devlet Almanya.
Burada yargılanmak istenen örgütün ve benim Almanya Devleti’ni
yıkmak gibi bir hedefim yok. Savunma makamı Türkiye'yi savunmakta; ama Türkiye ile ilgili bir uzmanlığı yok.
Klasik ceza davası, eylemin fiilen
gerçekleşmesi ile başlar. Siyasi ceza
davalarında ise yapılan suç değil,
faile yönelik siyasi cezalandırılma
yapılıyor.
Örn: Bir şey çalınmıştır, biri öldürülmüştür ve suçun faili olduğu
düşünülen kişiye yönelik dava yürütülür. Deliller ışığında suçu kanıtlanır ve ceza verilir. Siyasi davalarda
bu klasik, burjuva, liberal yargılama
yoktur. Siyasi davalarda faile karşı
dava yürütülür, sanık fiildir.
Bu davalarda karar yöneticisi siyasi iktidardır. Siyasi iktidar 129b
kapsamında soruşturma kararı verir.
Bizim davaya bakınca failden delile
gidiliyor. Dosya ortada.
Bana karşı öne sürülen deliller
2000-2008 arasındadır. Bir düğünde
konuşma yapmam, DHKP-C Avrupa
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sorumlusu olduğuma dair bir delil
sayılıyor. Bu açık bir zorlamadır.
Eşim tutuklandığında yanındaydım.
Suç fiilleri, o zaman da biliniyordu.
Neden tutuklanmadım? Çünkü suç
teşkil etmiyordu. Peki o günden tutuklanmama kadar hangi fiiller var?
Sadece bir paralı muhbirin söyledikleri var. Bir de ABD ve Hollanda
gizli servislerinin yorumları ve o yorumlara dayanan kelle avcılıkları var.
Burada failden delile yürütülen
bir yöntem var. Şahsıma yönelik sunulan deliller şişirilmiş, maddi temeli
yok. Buna en somut örnek ABD konsolosluk eylemi suçlaması. 2006’da
tutuklanmam ne kadar gereksizdiyse,
bugün de öyledir ve tutuksuz yargılanmam gerekir. Burada savcılığın
görevi önceden kararı verilmiş bir
davaya hukuki bir görüntü ver-

23

Sayı: 63

Yürüyüş
22 Nisan
2018

mektir.
Devlet, yargı aracılığı ile muhalefet olanları, yani düşmanlarını
cezalandırıyor. Bu davada yargılanan ben değilim: Savunma makamı, mahkeme heyeti vd. Çünkü
hukukçu, eğitimi boyunca öğrendiklerinin tersyüz edilmesinin çaresizliğini iliklerine kadar hissediyor.
Mahkeme heyeti 129b’nin korumakla yükümlü oldukları Almanya
anayasal düzeni koruyamadıklarının
farkına varacaklardır. Burada söz konusu olan düşman hukukudur.
129b yasaları ile düşman cezalandırılmak isteniyor. Anti-terör yasaları tüm burjuva hakları rafa kaldırılıyor. DHKP-C davalarında, anayasal garantiye alınmış olan düşünce
ve örgütlenme özgürlüğünü ‘terör’
suçu sayıyor. Evrensel olan bu haklar
mevcut düzenin, yani burjuvanın değil, halkın kazandığı haklardır. Dolayısıyla bu hakları savunmak burjuvanın değil, halkların görevidir.
(Burada örnekler vererek Dimitrov’un kim olduğunu ve faşizmi nasıl
tanımladığını anlatıyor. Emperyalizmin yönetim biçiminin ne olduğunu
ve nasıl işlediğini örneklerle ayrıntılandırıyor. Dimitrov’un yaptığı iddia
edilen Reichstag kundaklaması, antifaşist ve komünistlere karşı göstermelik bir dava. Dimitrov, Göbbels
ve Göring’in delillerinin nasıl meşrulukla çürüttüğünü, davanın tarihi
önemini vurguluyor. Nazi iktidarına
rağmen beraat ettiğini anlatıyor.)
Mahkeme Heyeti: Nazi hukuku
ile mevcut hukuku karşılaştırmak
doğru değil.
Musa Aşoğlu: 11 Eylül sonrası
getirilen anti-terör yasaları açık düşman hukuku.
Dimitrov 11 Eylül’den sonra yargılansaydı 129b maddesinden beraat
etmezdi.
ABD, Patriot Act ile işkenceleri
ve kaçırmaları yasallaştırdı. ABD ve
İngiltere işkence yöntemiyle hakları
alenen yok ederken, Almanya bunu
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129b yasası ile çok daha başarılı ve
sinsi yapabilmiştir.
(Patriot Act, 11 Eylül’den sonra
çıkarılan Terörle Mücadele Yasası
niteliğindeki Vatanseverlik Kanunu)
- Tecrit koşullarını uygulayıp buna
itiraz hakkımı da ortadan kaldırdı.
Bu çerçevede adil yargılandığımı dü-

- 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.

şünmüyorum. Evet avukatım var;
ama tecrit koşullarıma itiraz etme
olanağım yok. Bana tecrit uygulayanlarla itirazi değerlendiren aynı
makamdır.
- Evet, 11 aydan sonra bağımsız
denilen heyetin karşısına çıkarıldım.
Daha önceki DHKP-C davalarının
heyeti ne kadar bağımsızdıysa, bu
heyet de o kadar bağımsızdır. Standartlaştırılmış cezalar veriliyor. Neden
bu hukuk gösterisi yapılıyor?
(Musa Aşoğlu bu bölümde, Almanya’da “aşırı sağcı” diye tabir
edilen Nazi artığı partileri anlatıyor.
Bu faşist partiler aynı zamanda seçimlere katılma hakkı olan yasal partilerdir.
NPD ve AfD ile DHKP-C’yi
karşılaştırıyor. Asıl terör ve tehlike
yayanın bu ırkçı partiler olduğunu
anlatıyor.)
- Anayasal düzeni kim tehdit ediyor? Neden NPD, AfD’yi yargılamıyorsunuz?
Bugüne kadar DHKP-C’yi yargılamaktan hiç çekinmediniz; çünkü
siyasi irade kararı veriyor. Dosyama
bile bakamıyorum. Avukat görüşünü
bile cam arkasından yapıyorum. Yeterli savunma olmadan yeterli yargılama olamaz!
2. BÖLÜM: Hakkında Hazırlanan İddianameye İlişkin Değerlendirme Yapıyor:
Hakkımdaki suçlama: Amacı
yurtdışında adam öldürmek olan,
yurtdışında insan öldürmüş DHKPC örgütüne üye olmak. Ben ise bu
örgütün yönetici kadrosu.
- Öncelikle, DHKP-C adı altında
bir örgüt yoktur. İddianamede DHKP
ve DHKC’nin birleşimi DHKP-C’dir
deniliyor.
Bu bir örgüt değil, siyasi bir anlayışı temsil eden bir organdır. Bütün
Marksist-Leninist kadro örgütlenmelerinde olduğu gibi, DHKP-C’de de
bir hiyerarşi vardır.
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Marksist-Leninist örgütler hakkında uzmanlığınız ne kadardır bilemem; ama bu yaklaşım MarksizmLeninizm’e karşı olmanın kanıtıdır.
- DHKP-C Türkiye’de anayasal
düzeni devrimci ihtilalle ortadan kaldırıp yerine kendi denetiminde Marksist-Leninist bir devlet kurmayı hedeflemiştir. Türkiye’de anayasal düzen, askeri cuntalar tarafından ve
onların düşüncelerine göre belirleniyor.
(Musa Aşoğlu, bu bölümde Türkiye’de, her şey yürütmenin denetimi
altındadır, bunu federal savcı bilmelidir diye ayrıntılı biçimde anlatıyor.)
- Ne sözü geçen isimde bir örgüt
var ne de bahsedilen anayasal düzen.
Tabii iddia makamı Marksizm-Leninizm uzmanı olmak zorunda değil,
ama konuyu ayrıntılandırmalıyım.
Bahsedilen DHKP ve DHKC
mi? Öyleyse cinayet ve adam öldürme amacı nerede yazıyor?
DHKC eylemlerinden bahsediliyorsa, amacın bu olduğu yalnızca
bir yorumdur ve iddia makamının
yetki alanını aşar.
DHKC eylemlerinde yaklaşık 6070 kişi şehit düşmüştür. İşkence ve
katliamlarda ise 700’den fazla kişi
katledilmiştir. Savcılık neden öldüren
değil de katledilmek istenen örgüt
demiyor? Bu söylem ideolojik değilse
bilinçsizliktir.
- Adaletsiz mahkeme kararları
sonucu insanlar yıllarca yatar, çıkar;
fakat en büyük darbeyi yiyen adalet
duygusudur.
3. BÖLÜM: Musa Aşoğlu, Mahkemenin Yanlış Anlattığı Örgüt
Yapısını ve Demokratik Mücadelenin Anlamını Öğretiyor:
DHKP-C altında hareket eden ve
altında hiyerarşik yapıya sahip bir
örgüt yoktur. İddianamede P-C birleşimi deniliyor. Yanlış, öyle bir şey

yok. DHKP-C politik bir düşünce
anlayışıdır.
Deniliyor ki tüm Marksist-Leninist
örgütler gibi katı disipline ve hiyerarşik bir yapıya sahip.
Bu tür yanlış tespitler, ben ve benim gibi yargılananlara iradeniz yok
denilerek aşağılamayı hedeflemektedir.
DHKP’nin kuruluşunda 1 sekreter
2 üyeden oluşan komite söz konusu.
Yani komite karar alıyor.
İddianamede bu komiteler dernek
komiteleri ile aynılaştırılmaktadır.
Komiteler hayatın her alanında ku-

"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

rulmaktadır. Bundan dolayı Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde komite
üyesi olmak, parti üyesi olmakla özdeşleştirilemez.
- Silahlı birlikler yalnızca Türkiye’de bulunmaktadır. Bu, itirafçıların
ve BND’nin (Federal Haber Alma
Teşkilatı) ifadelerinden de alınabilir.
İddianame içindeki tek doğru belki
de budur.
- Avrupa’da dernekler, komiteler
tarzında çalıştıkları için DHKP-C
üyesi olarak değerlendirilmeye çalışılıyor. Yani ırkçılığa karşı olmak,
demokratik faaliyet yürütmek, kültürel
faaliyet yürütmek suç sayılıyor. Bu
insanlar ‘terörist’ olmakla suçlanıyor.
- Türkiye’de bile yasak olmayan
Yürüyüş dergisi Almanya’da yasaklandı. Türkiye’de yasal olan TAYAD’ın “Avrupa’da DHKP-C’nin
göstermelik dernekleri” olarak ele
alınması ne anlama geliyor? Yani
meşru, yasal, demokratik faaliyetler
illegal gibi gösteriliyor.
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- Batı Avrupa’nın DHKP-C’nin
cephe gerisi olduğu yanlıştır. Savcılık
bunu kanıtlamak zorundadır. Kim,
neye dayanarak cephe gerisinin Batı
Avrupa’da olduğunu iddia edebiliyor?
Silahlı birliklerin olmazsa olmazı
komutan ve savaşçıdır. Avrupa’da
kır veya şehir gerillalarının olduğu
kanıtlanmalıdır. Kanıtlanamıyorsa
neye göre ve nasıl böyle suçlamalar
yöneltilebiliyor? Avrupa’da parti ve
cephe örgütlenmeleri mi varmış?
Öyle ise hangileri bunlar? Avrupa’da
tüzük mü varmış, Avrupa komitesini
berlirleyen tüzük neredeymiş?
DHKP-C Avrupa’da sokak sokak,
köy köy örgütlenmiş mi? Abartı artık
mantık sınırlarını zorluyor ve saçma
sonuçlara yol açıyor. Silahlı mücadelenin olmazsa olmazı komutan,
savaşçıların nerede bulunduğu kanıtlanmak zorundadır.
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- 1970’de THKP ve THKC’yi
kuran Mahir Çayan’dan beri bu en
temel örgütlenme biçimi değişmemiştir. Partinin anlayışı PASS (Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi)
üzerine kuruludur. Bu stratejiyi hayata
geçirenler ise siyasi ve askeri mücadele içindedir. Yani örgütün silahlı
faaliyet alanı Avrupa değil Türkiye’dir.
Demokratik mücadele ise haklar
ve özgürlükler mücadelesidir, temel
haklar, ekmek, konut... bunlar bugünün mücadelesidir. Bir yanı ile
devrim öncesi mücadelesidir; ama
kendi başına devrim mücadelesi değildir...
4. BÖLÜM: Silahlı Mücadele
Zorunlu ve Meşrudur
- Adalet aramanın en akıllıca yolu
yargıdır; ama bu sadece adaletin olduğu yerde mümkündür! Türkiye,
faşizmle yönetilen bir ülkedir ve demokrasicilik oyunu oynanmaktadır.
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin
ayrılığından bahsetmek mümkün değildir. Adalet saraylarını süsleyen

”themis” in gözleri bağlı değil, terazisi bozuk ve kılıç iktidarın elindedir.
(Bu son bölümde, direnme hakkı
en temel haktır diyerek John Locke
ve farklı örneklerle mücadelenin
meşruluğunu anlattı. Musa Aşoğlu,
”İster DHKP, ister DHKC olsun, isterse bulunduğum demokratik alan
olsun… Bunlar 129b ile yargılanarak
meşru direniş hakkı engelleniyor!”
dedi.
396, 397 ve 407 no.lu açıklamalardan bölümlerle örneklendirdi.)
- DHKC meşru hak arayışındadır.
Yaptıkları her eylemi üstlenmekte
ve neden hedef aldığını açıkça ilan
etmektedir.
Terörün, zulmün kol gezdiği yerde, halkın silahlanma hakkı vardır.
Ferhat Gerçek’i felç bırakanlar
cezalandırılmadı. Halkı katleden polisler cezalandırılmadı. Bu mu hak,
adalet? DHKC, eylemleriyle işkence,
katliam ve halk düşmanlıklarının
hesabını sormaktadır.

Eğitim Emekçisi Akman Şimşek Serbest Bırakılsın!
Yüksel Direnişi'ne sahip çıktığı ve işini geri
istediği için AKP faşizminin komplolarıyla tutuklanan
Öğretmen Nazife Onay ve Sağlık Emekçisi Celal
Akgün’den sonra, KESK eski MYK ve Antalya Eğitim-Sen Üyesi Eğitim Emekçisi Akman ŞİMŞEK,
10 günlük gözaltı süresinin ardından 13 Nisan' Antalya’da tutuklandı.
Tutuklanma gerekçeleri arasında iş güvencesine
sahip çıkmak için katıldığı eylemler, Yüksel Direnişi
ve Dilek Doğan için yapılan basın açıklamalarına katılmak var. Yani
haklarını gasp ettirmemek ve halk çocuklarına sahip çıkmak suç sayılıyor!
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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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REKABET

düzen
kapitalizm

devrim
sosyalizm

geçmiş

gelecek

Kapitalist sistemde rekabet daha
çok kar ve paradır.
Daha çok kar için ise, gerekli olan,
yanındakini ezip geçmektir.
Kapitalistlerin, mülk sahiplerinin,
ulusal uluslararası çaptaki pazarlarda
bir yer kapabilmek için giriştikleri kıyasıya yarıştır rekabet.
Bu yarışma sadece kendi aralarındaki pay kavgası değildir. Aynı zamanda
bu herkesi içine çeken bir çarka dönüştürülmektedir.
Emekçiler de karnını doyurabilmek
için bu rekabete sürüklenmektedir. Yanındakiyle rekabet etmezse, ondan
daha iyi olmazsa, işten çıkarmada ilk
sırada olacak, işsiz ve aç kalacaktır.
Yanındakilerle rekabet etmezse,
terfi edemeyecektir.
Kapitalizm rekabetle var olur ve
herkesi onun içine çeker.
Kapitalizmde başkası başarısız olmalı ki, sen başarılı olabilesin.
Bu rekabet güçsüzlerin güçlüler ta-

KAPİTALİZMİN TEMEL İLKESİ;
OMUZ AT GEÇ, EZ GEÇ, SEN KAZAN
SOSYALİZMİN TEMEL İLKESİ;
DAYANIŞMA VE BİRLİKTE REFAH
rafından tamamen ezilmesine yol açar.
Dünya pazarları üzerinde girişilen
rekabet, son derece şiddetli ekonomik
savaşlara neden olmakta ve bugün
Irak, Libya, Suriye gibi ülkeleri işgale
yol açmaktadır. Sonuç olarak, bütün
emperyalistlerin amacı, dünyadaki
ekonomik ve politik hegamonyayı ellerine geçirmektir.
Bu kıyasıya rekabetin iki sonucu
var: Emperyalistlerin kasalarına daha
fazla dolar, euro dolarken, halklara
katliamlar, mültecilik, yakılan yıkılan
ülkeler düşer.
Kapitalizm, her türlü değerden uzak
bu rekabeti, ideolojik olarak da “tek
yaşama biçimi” olarak, “tek geçerli
kural” olarak halklara benimsetmeye
çalışır.
Ekonomik gelişmenin başka türlü
sağlanamayacağı tezlerini savunurlar.
Burjuva ideolojisine göre, rekabet, üretimi geliştirmenin, ilerlemenin koşuludur.
"Kapitalist rekabet, yüksek sesle
söylenmeyen şu temel ilkeye dayanır:
Omuz at geç, herkesi atlat, ez onları,
mutlu geçimini soyup soğana çevirdiğin
adamların sırtından sağla.
Oysa, sosyalist yaratıcı-yarışma
bunun tersini söyler: İlerlerken, arkadaşlarınla yanyana ol, geride kalanlara

KAPİTALİSTLER İÇİN DEĞİL,
KENDİMİZ İÇİN
"Tesviyeci İvan Gudov şöyle diyordu:
— Rekorlar kırdığımda kazanacağım parayı düşünmüyordum.
Her şeyden önce kapitalist fabrikaların verimini geride
bırakacak güçte olduğumuzu kanıtlamak istiyordum; çünkü
biz kapitalistler için değil, kendimiz için, halkımız için çalışıyorduk. Özgür sosyalist çalışmanın en üretken çalışma

yardım et, seni geçenleri yakala, mutlu
yaşamını ortak başarılar temeli üzerine
kur.
Sosyalist toplumdaki yaratıcı-yarışma, yeni yeteneklerin boy atmasına
imkân tanır: İşçi sınıfının içinden,
teknik alanda yaratıcı insanların, üretim
organizatörlerinin ve devlet adamlarının
yetişmesine yol açar. Sosyalist yaratıcı-yarışma okulunun sıralarından geçen
birçok işçi, sosyalist çalışmanın yeni
biçimlerinin yaratıcıları olmuşlar ve
isimleri ulusal kahramanlar arasında
yazılmıştır." (Sosyalist yaratıcı yarışma,
syf: 13)

İki Farklı Rekabet
Yani rekabetin tanımı ve işlevi,
iki sınıf arasında taban tabana zıttır.
Kapitalizmin barbar rekabet sistemi yerine; sosyalizm, kolektif zenginlik için halkın işbirliğini koyar.
Sosyalizmde amaç, her insanın refahının, bütün halkın refahı ile gerçekleşebileceği, insanlığın kardeşliğine dayanan toplumu kurmaktır.
Kapitalizm, kendi sınıfsal çıkarları
için kendi ideolojisini dayatır. İdeolojisini bazen açık terörle, bazen ise
insanları açlıkla, işsizlikle tehdit ederek dayatır. İdeolojisini dayatarak bu
şekilde bir kültürel şekillenme oluşturmaya çalışır.
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biçimi olabileceğini gözler önüne sermek istiyordum.
İkincisi, diğer işçileri vereceğim örnekle ardımdan
sürüklemek istiyordum, çünkü bu, yalnızca kendime
değil aynı zamanda, atölyeye, fabrikaya devlet planının
öngördüğü normları aşma, ülkeye büyük bir ihtiyaç
duyduğu takım tezgâhlarını daha çok üretebilmek olanağı
sağlayacak biricik yoldu. Üçüncü olarak da, gizlemiyorum,
diğer Sovyet işçileri gibi, yaratıcı-yarışmada birinci
olmak istiyordum..."
(Sosyalist Yaratıcı Yarışma, syf. 37)
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Sosyalizm ‘Ben’
Kültürünün Yok Edilmesi
‘Biz’ Kültürünün
Yaratılmasıdır.
Kapitalist rekabet kültürüyle,
‘arkadaşlık, dostluk, dayanışma’
gibi değerleri yok ederek, dürüstlük,
kendi emeğiyle hak ederek kazanma
gibi değerlerin yerine fırsatçılığı, istediğini hangi yolla olursa olsun elde
etme pragmatizmini yaratır.
Kısacası; bencil, kendini düşünen,
sürekli yanındakileri alt edip öne
geçmeyi düşünen bir ideoloji...
Kapitalizm bu şekilde böler, parçalar, yozlaştırarak yönetir.
Sosyalizm birleştirir. Ortak çıkarlar, ortak değerler ön plana çıkar.
Bencilliğe, bireye dayanan rekabeti
toplumsal çıkarlar lehine değiştirir.
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- Kapitalizmde en
yüce değer, kardır.
Sosyalizmde en yüce
değer emek.
- Kapitalizmde birey
vardır. Sosyalizmde
tüm halk.
- Kapitalizm “ben”i
yüceltir. Sosyalizm
“biz”i.
- Kapitalizm, bütün
pisliklerin kaynağıdır.
Sosyalizm, değerler
yaratır.
- Kapitalizm
sömürüdür.
Sosyalizm
sömürüsüz dünyadır.
-Kapitalizm
adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir.
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Sovyetler Birliği’nde üretimde kaliteyi arttırmaya yönelik bir sistem geliştirildi. Bu yönteme, fabrikanın bulunduğu köyün isminden esinlenilerek
Saratov adı verildi.
“Sistemin temeli, işçinin onuruna
ve bilincine çağrıda bulunmasıdır.’ İşlevleri ne olursa olsun, üretim sürecinde
yer alan herkes, artık bu sürecin başlangıcından sonuna kadar, her aşamasını
kılı kırk yaran bir özenle denetliyorlardı.
Bu ‘ayrıntılı gözden geçirme’nin sonunda, her işçi, işyeri grubu açısından
taşıdığı önemin bilincine varıyor ve
çalışmasında daha yüksek düzeyde bir
sorumluluk duyuyordu.
Makinadan düzenli olarak mükemmel ürün sağlayan işçilere kişisel bir
mühür veriliyordu. Bu, büyük bir güven
işaretiydi ve denetçi bu işçilerin ürünlerini artık denetlemiyordu. Kişisel
mühür, mükemmel bir kalitenin en iyi
tanığıydı. Bu işçilerin ücretlerine %60
ile %20 oranında zam yapılıyordu.
Saratov sisteminde … kusurlu ürün
sayısı 7 misli azaldı ve makinadan
çıkar çıkmaz teslim oranı %98-99’a
ulaştı.” (Sosyalist yaratıcı yarışma, syf.
81)
Hangi kapitalist rekabette bu kadar
yüksek oranda başarı elde edilmiştir?
Edilemez çünkü; her şeyden önce üretimin en temel parçası olan işçiler
bunu istemezler. Çünkü, işçi kapitalizmde, üretime ve ürüne yabancılaşmıştır. Kapitalizmde fabrikanın kazanması işçinin de kazanması demek değildir; bilinçli veya bilinçsiz, her işçi
bunu bilir. Aç kalmasıdır.
Oysa sosyalizmde fabrikalar devletin elindedir, devlet halkın elindedir.
Bu yüzden çalışmak; halkın, ailen,
kendin için çalışmaktır.
Emekçiler bunun bilincinde hareket
ederler. Çalışmak eziyetten, kölece zorunluluktan çıkar.
“Zittau tekstil kombinasında ekip
şefi olan dokumacı Irmgard Rihter en
iyi ekipten, öngörülen miktarın ancak

%64’ünü gerçekleştirebilen yavaş çalışan bir ekibe geçti. Gündeliğinin
geçici olarak 100 mark düşeceğini biliyordu, fakat bu onu fikrinden caydırmadı. Bu konuda şöyle düşünüyordu:
—Ekipler kötü çalıştıkları, bütün
benlikleriyle işe sarılmadıkları zaman
kombinanın uğradığı zararlarla karşılaştırıldığında bu 100 mark ne ifade
eder ki? Üstelik bir de geçici olan bu
küçük fedakârlık, işçi-köylü devletimizin
bana verdiklerinin yanında hiç kalır!”
(age syf. 102)
Rekabetin en güzeli, üstünlüğü sadece kendin için değil daha az para
kazanmak pahasına herkes için istemektir. Bu fedakarlığın sonucunda
yeni bir zafer kazanma hedefi var.
Bire yüz veren bu verimli sistemin,
sosyalizmin meyvelerine sahip olmaktır
en büyük zafer.

Sosyalizmde, Paylaşım ve
Geliştirme Esastır
"ABD’de staj yapan Moskova otomobil fabrikası mühendisleri Svetkov
ve Mairov, yaşlı bir Amerikalı mühendisle dostluk kurmuşlardı. İşten
sonra çoğu kez birlikte eve dönüyorlardı. Bir gün Svetkov ve Mairov,
Amerikalı mühendise, çalışmadan,
Sovyet üretim yenilikçilerinden, bu
yenilikçilerin uyguladıkları yöntemlerdeki ve tekniklerdeki yetkinlik düzeyinden söz ederken mühendis hayretle
şöyle dedi:
— Yok canım, inanılır gibi değil!
Onların buluşlarının sırrını nasıl öğrendiniz?
Ardından da şunları ekledi.
— Kırk yıl çalıştıktan sonra, beni

Biz Cepheliler kapitalist
düzen içinde, gerek kendi
aramızdaki ilişkilerde,
gerekse halkla
ilişkilerimizde,
kapitalizmin rekabetçi
anlayışını mahkum ederiz.
Sosyalizmin kolektivizmini,
paylaşımcılığını
hakim kılarız.
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neden hala Ford fabrikalarında tuttuklarını biliyor musunuz? Üretime ilişkin birçok sırrı elimde tutuyorum. Allah
korusun, bu sırları açıklayacak olsam,
yerime hemen genç birini alırlar...
Sovyet işçilerinin ve mühendislerinin
ise böyle bir korkuları yoktu.
Sosyalist çalışma pratiğinde, işçiler,
mühendisler tüm mesleki deneyimlerini,
mesleki becerilerini, sırlarını, mesleğin
“püf noktaları”nı paylaşır, birbirlerine
aktarırlar.
Çalışma gruplarının, üyelerinden
herbirinin eğitimi konusunda daha fazla
sorumluluk üstlenmeleri sosyalist çalışmanın belirgin özelliklerinden biridir.
Ekipler, daireler, çalışma postaları ve
atölyeleri, rekabetçiliğin değil, kolektivizmin hayat bulduğu yerlerdir.
Sosyalizm ve kapitalizm arasındaki
temel fark bu örnek üzerinden çok net
anlaşılıyor.
Biri bireysel ve bencil, diğeri toplumsal ve kolektif… Biri kişinin, diğeri
tüm halkın yararına.
Sosyalizm, kapitalizmin vahşi kar
hırsının, bencilliğinin karşısında halkın
ihtiyaçları temelinde işbirliği anlayışını
oturtur.

Kömürde Dünya Rekoru
Bir Sovyet işçisinin ağzından akta-

rıyoruz şimdi:
Bakmak durumunda olduğum iki
küçük kız kardeşimle bir başıma kalmıştım. Eğer kasaba sovyeti ve yoksul
köylüler komitesi olmasaydı, açlıktan
ölürdük. O dönemde, kolhozlar olmadığı
için, zengin köylülerin sömürüsü henüz
süregeliyordu. Yeniden, bu zengin köylülerden birinin yanına girmek zorunda
kaldım. Ancak bu yaşam beni tatmin
etmiyor, daha iyi bir şey arıyordum...
1927’de Donetz maden havzasındaki
Kadiyevka kentine, “İrmino Centrale”
maden ocağına gittim. … Ayağımda,
tabanı kayın kabuğundan örülmüş üstü
keten ayakkabılar, sırtımda heybem
yola koyuldum. Para kazanmak, bir
miktarını biriktirerek bir at alıp köyüme
dönmek istiyordum.
… İki uçlu kazma ile çalışıyordum:
Maden kuyusuna, 1932’de, madenci
çekiçleri getirilmişti. Teknikle çok ilgileniyordum. O güne kadar çekiç
başına beş tonluk bir iş normu öngörülüyordu. Ben daha fazla çalışarak, kimi
kez 8 tonluk bir ürün elde edebiliyordum. 1934’te mesleki gelişme kurslarına
gönderildim ve aletimin çalışmasına
ilişkin tüm incelikleri öğrendim. İzotovcu hareket bu dönemde başladı. Bunun üzerine vurucu işçiler hareketine
katıldım ve İzotov’un yaptığı gibi, mes-

leğe yeni başlayan deneyimsiz maden
kömürü işçilerini eğitmek yükümlülüğünü üstlendim. Zaman ilerliyordu.
Diğerlerini eğitirken ben de bir şeyler
öğreniyordum. Artık madenciliği seviyordum ve bir at alıp köyüme dönmek
istemiyordum...
… O sıralarda henüz parti üyesi olmamakla beraber, kendimi komünistlere
yakın hissediyordum. ... 1935 yılında,
maden kuyusundaki arkadaşlarımın aklına şöyle bir fikir geldi: Şantiyede işbölümü gözeterek çalışmaların yeniden
düzenlenmesi yoluna gitmek. O güne
kadar, kömür madeni işçisi kuyuda
hem kömür damarını indiriyor, hem
de böylece oluşan dehlizciklerin kirişlerle desteklenmesini sağlıyordu. Acaba,
işçi sadece kömür damarını indirmekle
yetinip, destekleme işlemi diğer işçiler
tarafından gerçekleştirilse nasıl olurdu?
… 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan
gece, bu yöntemi uyguladım. 6 iş saati
sonunda 102 ton kömür elde ettim. Bu
öngörülen iş normunun 14 katıydı.”
Böylece, Aleksey Stahanov, tek vardiyada maden çekiciyle kömür damarından kömür indirme işinde dünya rekorunu kırdı.
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(Sosyalist Yaratıcı Yarışma, syf. 34)

Direnişçi Kamu Emekçileri 2. Yüksel Direnişi İhraçlar leano’nun bir yazısı üzerinden ülkemizde ve dünyada çocuk
sömürüsünün nasıl ve kimler tarafından yapıldığı okundu,
Kahvaltısı Düzenledi
Ankara Yüksel Direnişçileri, 15 günde bir
düzenledikleri ‘İhraçlar
Kahvaltısı’nın ikincisini
14 Nisan’da yaptı.
Kahvaltıda, ihraç Akademisyen Süreyya Karacabey “Ezilenlerin Tiyatrosu” konulu sunum
yaptı.

Yüksel Okulu Öğrencileri Derslerini Aksatmıyor
Yüksel Okulu 6. Dersini
Verdi
Her hafta cumartesi günleri bir araya gelen Yüksel
Okulu öğrencileri, 14 Nisan’da 6. derslerini işledi.
Bu haftanın konusu ise, Ga-

ezen-ezilen ilişkisi içinde değerlendirildi.

Yüksel Direnişini Anadolu’ya Yayacağız!

Antalya’da Yüksel Direnişi İle İlgili Söyleşi Yapıldı
Yüksel Direnişçileri Acun Karadağ ve
Mehmet Dersulu’nun
katılımıyla 14 Nisan’da Antalya Pir
Sultan Abdal Kültür
Derneği’nde söyleşi
yapıldı.
İlk olarak söz alan
Acun Karadağ, ‘korku’ ile ‘hak mücadelesi’ arasındaki bağlantı
üzerine konuştu. Ardından ise Yüksel Direnişi’nden örnekler
verdi.
Sonrasında söz alan Mehmet Dersulu, Yüksel Direnişi içerisinde sendikaların tutumu ve açlık grevi zaferi hakkında
bilgi vererek 15 kişinin katıldığı söyleşi sonlandırıldı.

SORANLAR TAKSİM’DE, TESLİMİYETÇİLER MALTEPE’DE!
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DİRENİŞLER, DİRENEN İŞÇİLER BİZİMDİR
BİRLİKTE DİRENECEĞİZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!
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Taşeron yasasının çıkması ile birlikte binlerce işçi
işinden atıldı. Sözde taşerona kadro vaadiyle çıkarılan
yasa ile AKP istemediği işçileri işten attı.
Yaklaşık 150 bin taşeron işçi işten atılma tehlikesi ile
karşı karşıya. Buna karşı işçiler işlerini geri almak için
direniyorlar. Sendika hakkı için, kadro hakkı için, eşit
ücret için… direniyorlar. İzmir’de CHP’li belediyeye
karşı, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi yönetimine karşı, Beşiktaş Belediyesi’ne karşı direniyorlar.
Direnmek işçilerin en temel hakkıdır. Ancak bu hak
sadece egemenler tarafından değil aynı zamanda işçinin
haklarını korumakla görevli olan sendikalar tarafından
da yok sayılıyor. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde
bir kez daha gördük.
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.
AKP sınıfsal olarak işçiye ne kadar düşmansa DİSK
de bugün geldiği nokta itibariyle işçi sınıfına bir o kadar
uzaktır. İşçilere bakış açısı patronlar ile aynı düzlemde
buluşmuştur. Hatta daha da ileri giderek işçileri direnmekle
devlete karşı suç işlemiş olmakla itham edecek kadar
patronlaşmıştır.

İşçileri Devlete Karşı Suç İşlemekle
İtham Eden DİSK, İşçileri Savunamaz!
İşçi sınıfının sorunları dağ gibi birikmiş durumda.
Her gün kaza adı altında yaşanan cinayetler, taşeron
yasası ile işten atılmalar, düşük ücretler, mobbing uygulamaları ile işçiler adeta eziliyorlar. Sendikalı olmak istediklerinde işten atılıyorlar. Sendikalar ise direnen
işçilere sahip çıkmak bir yana patronların diliyle konuşup
işçileri suçluyorlar.
DİSK adında devrimci sıfatını taşıyor. Ancak bugün
geldiği nokta itibariyle devrimcilikle hiçbir ilgisi kalmamıştır.
Türk-İş neyse DİSK de odur. Her iki sendikanın ortak
noktası AKP ile uzlaşmış olmaları, hiçbir şekilde direniş
örgütlememeleri, işçilerin kendi inisiyatifleriyle başlattığı
direnişleri kırmaları, masa başında işçileri satmalarıdır.
Devrimcilikten kopanlar düzenin çarkına alet olup
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düzenin değirmenine su taşırlar. DİSK’in bugünkü pratiği
tam olarak budur. AKP faşizmi ile hiçbir şekilde karşı
karşıya gelmemeyi kendisine temel kıstas olarak belirlemiştir. 1 Mayıs için Taksim diyor, AKP hayır deyince
Maltepe’ye razı oluyor.

Direnmeyi Lügatından Çıkaranlar, İşçilerin
En Temel Haklarını Dahi Savunamaz!
OHAL uygulamaları faşizmin resmileştirilmesidir.
Ve OHAL’in işçilere karşı yürürlükte olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraf ediyor.
Patronlara hitaben yaptığı konuşmada; “OHAL sizin
için var, bakın tüm grevleri yasakladık” diyebiliyor.
Peki, sendikalar ne yapıyor? AKP işçilere karşı patronların
safında olduğunu alenen tüm dünyaya ilan ederken başta
DİSK olmak üzere var olan sendikalar tek bir direniş örgütlemeyi akıllarının ucundan dahi geçirmiyor. Sözde
OHAL’e karşılar; ama pratikte AKP’yi rahatsız edecek
hiçbir direnişin içinde yoklar.

DİSK Düzenin,
Devrimci İşçi Hareketi İşçilerindir!
DİSK direnmenin değil her ne şart altında olursa
olsun faşizmle uzlaşmanın adıdır. Direnmek, kazanmak
gibi terimleri çoktan unutmuşlardır.
DİSK en son ne zaman bir direniş örgütlemiş ve tam
anlamıyla bir zafer kazanmıştır? Sorsak bugün DİSK’i
yönetenler dahi hatırlamazlar. Onlar kazanmayı, zaferi
unuttular. Direnmek için bedel ödemeyi göze almak
gerekir. İşçi sınıfının sendikacılığını yapmak gerekir.
Devrimci olmak gerekir.
DİSK ise patronlaşmıştır. İşçilerin parası ile beş
yıldızlı otellerde kongre yapar, yabancı ülkeleri gezip
tozar, uluslararası tekellere raporlar hazırlatır. İşçinin
emeğini har vurup harman savurur. Ama direnenlere
yardımı, desteği dokunmaz. Nerede bir direniş varsa
veba görmüş gibi kaçar. Ya görmezden gelir ya da dostlar
alışverişte görsün misali bir iki açıklama yaparak geçiştirir.
Ama direnişin öncüsü, örgütçüsü olmaz. AKP’yi karşısına
almamak en önemli amacı haline gelmiştir.
İşte bu nedenle işçilerin tek dayanak noktası devrimcilerdir. Direnişler örgütleyen, zaferler kazanan
Devrimci İşçi Hareketi işçilerin tüm sorunlarını çözmeye taliptir.
Yeni Kazovalar’ı ancak DİH yaratabilir.
DİH devrimciliktir.

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI

Bugün ancak devrimciler AKP faşizmine karşı direnebilir, direnişler
örgütleyip zaferler kazanabilir.

İşçiler; İşçi Meclislerimizi Kuralım!
DİSK’e Mecbur Değiliz!
Haklarımızı kazanmak için önce örgütlenmeliyiz. Ancak örgütlenirsek
üretimden gelen gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyabilir ve zaferler
kazanabiliriz.
Bunun için her işçinin söz ve karar hakkına sahip olduğu İşçi
Meclislerimizi bulunduğumuz her yerde kuralım, örgütlenelim,
direnerek zaferler kazanalım.
“İlk Sabotaj ve Tahta Ayakkabı
Avrupa'da kapitalist gelişmenin erken evresinde işçiler kapitalist
üretimin ortaya çıkardığı yoksulluk, işsizlik, kötü çalışma ve
yaşam koşullarının sorumlusu olarak makineleri görürler. İşçiler;
başlangıçta, kendilerini bu hale düşürdüğünü düşündükleri makinelere karşı harekete girişirler. Makinelere tahta ayakkabılarını
(sabo) atarak ilk "sabotaj" eylemlerini gerçekleştirirler.”
Das Kapital, Karl Marx Sayfa 53
“Üretim araçlarına sahip sınıf, aynı zamanda kendi dünya görüşünü de alt sınıflara pompalar. Böylece proletarya kendi
çıkarının nerede olduğunu göremez, düzeni değiştirme şansının
olmadığını düşünür.”
Das Kapital, Karl Marx Sayfa 32
“Emek gücü
Emek gücü; bir insanın yaşayan varlığında, vücudunda bulunan
ve yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmesi gereken fiziksel
ve düşünsel kapasitelerin toplamıdır.”
Das Kapital, Karl Marx

“AKP Sakat Maaşımı,
Sosyal Haklarımı Gasp Etti,
Yedirtmeyeceğim!”
Hakları için direnen İrfan Yılmaz’ın direniş günlüklerinden derlediklerimizi yayınlıyoruz.
13 Nisan Cuma: Eylemimin 16.
günü… Biz alana vardığımızda polis
çoktan alandaki yerini almıştı. Dövizlerimi çıkarıp eyleme başlamam
ile birlikte polislerin amiri gelip dağılmamızı istedi. Zorla araca bindirilerek gözaltına alındık. Şişli Etfal
Hastanesi’ne götürüldük. Sonrasında
Şişli Merkez Karakolu’na götürüldük.
3 saatlik gözaltının ardından savcı
talimatı ile serbest bırakıldık.
14 Nisan Cumartesi: Eylemimin
17. günü… Refakatçim Zeynal Danacı ile birlikte saat 15.00’da Şişli

Cevahir AVM önünde otobüsten indik... Bugün daha sert bir şekilde
gözaltına alındık. Doktor kontrolü
için Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldük. Benim muayeneme doktoru
arabaya getirdiler. Ben burada muayene olmayacağımı, beni hastanenin
içine götürmelerini söyledim. “Doktoru ayağına getirdik” dediler, bunu
kabul etmediğimi söyledim, hakaret
ederek saldırdılar. Sonrasında Şişli
Merkez Karakolu’na götürüldük.
Sonrasında saat 21.00 gibi serbest
bırakıldık.
15 Nisan Pazar: Eylemimin 18.
günü... Bugün daha bir özenle gözaltı
yaptılar. Karakoldaki polisler “yine
mi siz? Gelmeyin” dediler, biz de
“biz gelmiyoruz, siz zorla getiriyorsunuz” dedik. İşlemler bitince saat
20.00 gibi serbest bırakıldık.

ELLERİ VAR ÖZGÜRLÜĞÜN
Köpürerek koşuyordu atlarımız
Durgun denize doğru.
Bu uçuş, güvercindeki,
Özgürlük sevinci mi ne!
Öpüşmek yasaktı, bilir misiniz,
Düşünmek yasak,
İşgücünü savunmak yasak!
Ürünü ayırmışlar ağacından,
Tutturabildiğine,
Satıyorlar pazarda;
Emeğin dalları kırılmış, yerde.
Işık kör edicidir, diyorlar,
Özgürlük patlayıcı.
Lambamızı bozan da,
Özgürlüğe kundak sokan da onlar.
Uzandık mı patlasın istiyorlar,
Yaktık mı tutuşalım.
Mayın tarlaları var,
Karanlıkta duruyor ekmekle su.
Elleri var özgürlüğün,
Gözleri, ayakları;
Silmek için kanlı teri,
Bakmak için yarınlara,
Eşitliğe doğru giden.
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Ben kafes, sen sarmaşık;
Dolan dolanabildiğin kadar!
Özgürlük sevgisi bu,
İnsan kapılmaya görsün bir kez;
Bir urba ki eskimez,
Bir düş ki gerçekten daha doğru.
Yiğit sürücüleri tarihsel akışın,
İşçiler, evren kovanının arıları;
Bir kara somunun çevresinde döndükçe
Dünyamıza özgürlük getiren kardeşler.
O somunla doğrulur uykusundan akıl,
Ağarır o somunla bitmeyen gecemiz;
O güneşle bağımsızlığa erer kişi.
Bu umut özgür olmanın kapısı;
Mutlu günlere insanca aralık.
Bu sevinç mutlu günlerin ışığı;
Vurur üstümüze usulca ürkek.
Gel yurdumun insanı görün artık,
Özgürlüğün kapısında dal gibi;
Ardında gökyüzü kardeşçe mavi!
OKTAY RİFAT HOROZCU
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15 Temmuz
2016 günü gerçekleşen darbe girişiminin
ardından AKP faşizmi kamu emekçilerine yönelik kapsamlı bir saldırıya
girişti. OHAL ilan edip çıkardığı
KHK’larla yüz binden fazla kamu
emekçisini işten attı. Bunu yaparken
kim suçlu kim suçsuz diye bakmadı
bile. Sözde FETÖ’cülere yönelik olarak yapılan işten atmalar kısa sürede
devrimci, demokrat kamu emekçilerini işten atmaya döndü. AKP faşizmi, kendisinden olmayan tüm
kamu emekçilerini hedef aldı.
Saldırı kapsamlıysa direniş de
kapsamlı olmalıydı. Ancak öyle olmadı. Binlerce üyesi işten atılan sendikalar en asgari direnişi dahi örgütlemedi. Örgütlemek bir yana direnenlerin yanında dahi durmadı. Bu
sendikalar başında gelen KESK yönetimi beş yüz günden fazladır Yüksel’de direnen üyelerinin yanında olmak bir yana üyelerinin sendika binasında oturma eylemi yapmasına
dahi tahammül edemez duruma gelmiş durumda.
“KESK Genel Meclisi olarak bir
toplantı gerçekleştirdik, bu toplantıda
KEC dışında herkes eylemi bitirmenizi ve derhal KESK’i boşaltmanızı istiyor.”
3 Mart tarihli genel merkezlere
yolladığı yazı ile de bunu destekliyor.
Şöyle belirtiliyor yazıda;
“Geldiğimiz aşamada Merkez
Yürütme Kurulumuz KESK’i kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışan tutumların ve yanlış algı yaratma
çabalarının önüne geçme ihtiyacının
bir adımı olarak yaşanan süreç hakkında bir yazı kaleme alarak emek
ve demokrasi güçleri ile paylaşmıştır...
KESK’i kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışan tutumların ve
yanlış algı yaratma çabalarının önüne geçmek adına ekteki söz konusu

yazının şubelerle
temsilciliklere
paylaşılması
önemlidir.”
ESM yönetimi
gibi bazı sendika
yönetimleri de yazıyı “Konfederasyonumuzun itibarsızlaştırılmasına yönelik her
türlü tutum ve
davranışların
üyelerimiz ve temsilciliklerimizle paylaşılarak teşhir edilmesi ile birlik, dayanışma ve mücadeleyi büyütmeye
çaba gösterileceğine olan inancımızla
çalışmalarınızda başarılar dileriz.”
üst yazısıyla paylaşıyor. Bir sendika
emekçileri, üyelerini teşhir etmeye
davet ediyor temsilciliklerini.” (Kamu
Emekçileri Cephesi 6. Sayı)

KESK İçinde Direnmeyenler
Direnişi Kırmak İçin
Biraraya Geldi!
AKP faşizmi direnişi kırmak için
her gün Yüksel Caddesi’nde yapılan
eyleme saldırıyor. İnsan Hakları Anıtı’nın etrafını çevirerek orada oturma
eylemi yapılmasını engelliyor. Şimdi
KESK yönetiminin almış olduğu bu
kararın AKP faşizminin yaptığından
farkı nedir? KESK içinde yer alan sol,
AKP ile aynı yerde buluştular. Bir
yanda direnişi kırmak için elinden
geleni ardına koymayan AKP, diğer
yanda kendisini korumaya çalışan
KESK…

KESK Yönetimi Direnişten
Neden Rahatsızlık
Duyuyor?
Direniş KESK içerisinde yer alan
solu ve Kürt milliyetçilerini rahatsız
ediyor. Çünkü direniş direnmeyenleri
teşhir ediyor. Onların teslimiyetçiliklerini ortaya seriyor. Bir yanı bu iken
diğer bir yanı ise AKP faşizmine mesaj

veriyor. Bu mesaj “biz direnenlerle
aynı mahalleden değiliz” mesajıdır.
Bu kararın altında düzene kendisini kabul ettirebilme, saldırılardan
kurtulma, bedel ödemekten kaçmanın
hesabı vardır. Yaptıkları tam anlamıyla
yavuz hırsız ev sahibini bastırır anlayışıdır. İşinden atılan binlerce üyesine neden direnmediğini anlatmak,
özeleştiri vermek bir yana direnen
KEC’lileri suçlayarak kendilerini aklamaya çalışıyorlar.
Bu anlayış devrimcilerin, demokratların anlayışı değildir. Solun yarattığı
geleneklerde böyle bir anlayışa yer
yoktur. Tam tersine Kızıldere’de yaratılan devrimci dayanışma örnek alınması gerekirken sol, ‘bizim için öncelikli olan sendika’ diyerek kendi yozlaşmasını, çürümesini meşrulaştırıyor.
KEC haricinde bütün sol işinizi
geri istemeyin, direnmeyin kararının
altında birleşmiş durumda. Bizi tanımayanlar tarihimize baksın.
1970’lerden bu yana, Kızıldere ruhuyla biz direniyoruz. Bugün işimizi,
emeğimizi, onurumuzu korumak için
yine direniyoruz. Bize direnmeyin
diyenler hangi solu, hangi değeri
temsil ediyorlar?
Kapalı kapılar ardında kararlar alarak kendi çürümüşlüklerini dayatıyorlar.
Madem KESK içinde direniş istemiyorsunuz, direniş sizi rahatsız ediyor
bir de işten atılan binlerce KESK
üyesini toplayın, onlara bir sorun bakalım sizin gibi düşünüyorlar mı?
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Kendi üyelerine dahi saygıları
yoktur. İşinden atılan üyelerine sizin
için ne yapalım demeye dahi lüzum
görmüyorlar. Çünkü onlar için bir
şey yapmaya gerek yoktur. Tek gayeleri AKP’nin hışmına uğramamak,
direnişe uzak durarak bedel ödemekten kaçmaktır. Diğer tüm söyledikleri
“KEC burada olduğu için çalışamıyor, güvenliğimiz tehlikede, teşhir
oluyoruz” sözleri gerçeklerden kaçmanın bir bahanesinden öte bir şey
değildir.
İşten atılan kamu emekçileri için
biraraya gelip de bir karar alamazlar.
Taşeron yasası ile işten atılan ve atılacak olan yüz binden fazla işçi için
biraraya gelip ne yapalım diyemezler.
Öldürülen dört akademisyen için biraraya gelmezler.
İşsizlik, yoksulluk, açlık, demokratik
hakların gasp edilmesi… Ve daha buraya yazabileceğimiz onlarca neden
için biraraya gelmesi gerekenler tüm
bunları yok sayıp KEC’e karşı biraraya
gelip karar alıyorlar.

Direnmeyenler
Direnişten Rahatsız
Oluyorlar
KESK yönetiminin biraraya gelip
böyle bir karar almasının nedeni budur.
Direniş teşhir ediyor.
Direnmeyen, üyelerine sahip çıkmayan, icazet dilenen, sendikayı koruyalım diyerek kendisini korumanın
hesabını yapanları teşhir ediyor.
Solcu olmanın, demokrat olmanın,

devrimci olmanın en temel kıstası faşizme karşı tavır almak, direniş örgütlemektir. Biz KEC olarak bunu yapıyoruz. Bunu yapmayanlar ise KEC’e
karşı birleşip, ortak bir tavır geliştirerek
AKP faşizminin elini güçlendiriyor.
KESK yönetiminin almış olduğu
bu karara karşı biz de tüm kamu
emekçilerine sesleniyoruz; KESK direnmeyen, icazet dilenenlerin değil
direnen kamu emekçilerinindir.
TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİ
DİRENİŞTEN RAHATSIZLIK
DUYAN, DİRENİŞE KARŞI ORTAK DEKLERASYON YAYINLAYAN KESK YÖNETİMİNDEN
HESAP SORMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
Neden direnişe karşı olduklarının
hesabını soralım.
İşten atılan üyelerine neden sahip
çıkmadıklarının hesabını soralım.
OHAL’e karşı neden pratikte bir
şey yapmadıklarının hesabını soralım.
KESK, kamu emekçilerinin direnişi ile kurulmuştur. Bugün yönetimi elinde bulunduranlar, tüm
KESK üyeleri adına karar alıp
KEC’i, direnenleri, sendika dışına
çıkaramazsınız. Size bu hakkı tanımıyoruz!
KESK, İCAZET DİLENEN, DİRENMEYEN, TESLİMİYETÇİ,
OPORTÜNİST, REFORMİST,
KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN
ÇİFTLİĞİ DEĞİL DİRENEN
TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİN
SENDİKASIDIR!

“Varsın bütün oklar üstümüze yağsın. Biz, doğru gördüğümüz bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bu yolda çeşitli suçlamalara, haksız kötülemelere,
iftiralara, küfürlere, hatta provokasyonlara hedef olacağız.
Dünyanın herhangi bir ülkesinde
oportünizm tarafından bu çeşit
suçlamalara hedef olmamış bir
Marksist-Leninist hareket gösterilebilir mi? Ve yine gösterilebilir mi ki, bu çeşit suçlamalarla
oportünizmin bir Marksist-Leninist hareketin üstesinden geldiği? Hayır, hayır arkadaşlar,
dünyanın her yerinde, her zaman
marksist hareket oportünizmin
suçlamalarına, iftiralarına, hatta
provokasyonlarına rağmen, emperyalizmin ve hakim sınıfların
insanlık dışı bütün cebir ve baskılarına rağmen, giderek güçlenmiş, çelikleşmiş ve zafer kazanmıştır.”
Mahir Çayan
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“Tarihin en büyük buluşu
yapılmış, proleter tip bir devlet
yaratılmıştır. Yeryüzünde hiçbir
güç Sovyet devletinin yaratılmış
olduğu gerçeğini yok edemez.
Bu tarihsel bir zaferdir. Yüzlerce
yıldır devletler burjuva modele
göre yaratıldı ve ilk kez burjuva
olmayan bir devlet keşfedildi.
Yönetim aygıtımız bozuk olabilir; ama icat edilen ilk buharlı
makinenin de bozuk olduğu söyleniyor. Hatta hiç kimse bu buharlı makinenin çalışıp çalışmadığını bilmiyor; ama önemli olan
bu değil; önemli olan buharlı
makinenin bulunmuş olmasıdır.
İlk buharlı makinenin hiçbir işe
yaramadığını varsaysak bile, somut gerçek, bugün artık buharlı
makinelere sahip olduğumuz
gerçeğidir. Yönetim aygıtımız
çok bozuk olsa bile, onun yaratılmış olduğu gerçeği değişmez.”
Lenin
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Erik çiçek açmış da bahçenin
kıyısında
Sen ona hiç bakmadan geçmişsen
oracıktan
Leylek dansa durmuş da bacanın
tepesinde
O baharlım laklakını durup din‐
lememişsen
Şakır şakır bir tren bir gece
köprüsünden
Islıkla dalmamışsan gurbet
türkülerine
Akasya mor akasya ak akasya
sarı sarı sarkmış da bahar mavile‐
rinden
Yaşamak ne güzel şey diye ağla‐
mamışsan
Çocuklar birdirbir oynuyorlar da
çöplük arsada
Dikilip yanıbaşlarına göğüs ge‐
çirmemişsen
Yanından geçip gitmiş de çilek‐
çinin arabası
Kaçtan veriyorsun hemşerim diye
yutkunmamışsan
İskelenin tepesinden türkü döken
gurbetçi gence
Varolasın koçum benim diye el
sallamamışsan
Bahar dalı gömleğiyle utangaç

bir uçurtma
Bu ne şıklık delikanlım diye laf
atmamışsan
Ve çapkınca bakmamışsan
Göğsü domur domur yeniyetme‐
ye
Sesi bambam
Sesi ramazan topu
Kendini herkül sanan delikanlıyı
Yaştaşınmışcasına süzüp selam‐
lamamışsan
Öpmemişsen gözlerine bakıp du‐
ran bir gözleri şenlikliyi
Yaşama itmemişsen iter gibi de‐
nize
Girmemişsen koluna bir yıkılmışın
Yalanla da olsa avutmamışsan
umutsuzu
Su diyene bir avuç su
Bir yaralı parmağa işememişsen
Kolay gelsin dememişsen taş kı‐
ranlara
Günaydınsız bırakmışsan bahçe
bezeyenleri
Eğilip koklamamışsan çitten gülen
çiçeği
Bayram bayram donanmamışsan
Sevinciyle dostlarının
Acısını dostlarının
Yüreğinde duymamışsan
Kapı kapı dolaşmamışsan iş di‐

MUSA AŞOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ’NDEN
MAHKEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Bugün 09.04.2018 tarihinde Musa Aşoğlu'na karşı yürütülen
davanın duruşması oldu. 2 Nisan tarihli son duruşmada
hakkında yapılan suçlamaları yanıtlayacağını söyleyen Musa
Aşoğlu, bu hafta 3 bölümlük yanıtlamanın 2 bölümünü okudu.
Yanıtında mahkeme heyetinin burjuva hukukun temel ilkelerini bile yerine getirmediğini, dolayısıyla adil bir yargılanmadan çok düşman hukukuna dayalı politik nitelikli bir
davanın söz konusu olduğunu belirtti.
11 ay sonra iddianamenin hazırlandığını; ancak bu iddianameyi inceleyemediğini, avukat görüşmelerini bile cam arkasından yaptığı için sağlıklı bir savunma hazırlayamadığını,
ağır tecrit koşullarında tutulduğunu ve bu durumun düzeltilmesi
için verdiği dilekçelerin tecrit etme kararını alan aynı makama
göndermek zorunda kaldığını söyledi.
Politik davaların kararlarının siyasi iktidar tarafından alındığını, bundan dolayı federal başsavcılığın ve mahkeme
heyetin görevlerinin hukuk süsü vermek olduğunu açıklayarak
mahkemenin hukuk oyunu oynadığına dikkat çekti. Tarihten
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lenerek
İşsizliğe düşmemişsen hakkım
dedikçe
Ve bayraklı pankartlı yürüyüşlere
Halaylı horonlu grev şenliklerine
Katılmayı aşk gibi duymamışsan
şuranda
Ağrın ağrım
Acın acım
Dememişsen insan kardeşlerine
Ve dilinin en görkemli
Ve dilinin bando‐davul sövgülerini
Sıralayıp sallamamışsan deyyuslar
saltanatına
Hangi yaşta olursan ol
Kardeşim
Kaptırıp gönlünü sevda fırtınasına
Evin yolunu şaşırmamışsan
Sende iş yok be kardeşim
Sen artık hapı yutmuşsun
Borçlusun sen ağaçlara kuşlara
Borçlusun sen trenlere otobüslere
Yağan kara esen yele borçlusun
Borçlusun sen her şeye
Gözdeki ışıltıya
Alındaki çizgiye
Eldeki şaşkınlığa
Borçlusun her şeye
Kardeşim
Yaşamın kendisine
Hasan Hüseyin Korkmazgil

de örnekler veren Musa Aşoğlu, Bulgaristan devriminin önderi
Georgi Dimitrov örneğine dikkat çekti.
“Georgi Dimitrov, Nazi iktidarı tarafından Reichstag kundaklaması davasında yargılandı. Hakkında Göring ve Göbbels'in
ifadeleri olmasına rağmen, devrimci kimliğini inkar etmeyerek
temel haklar mücadelesi verdiğini savunan Dimitrov, hakkındaki
ifadeleri çürüterek beraat etti.” diye anlattı.
Musa Aşoğlu, 11 Eylül’den sonra çıkan anti-terör yasalarıyla,
özellikle 129b yasasının uygulanmasıyla, Dimitrov’un aynı şartlar
altında tekrar yargılansaydı beraat etmeyeceğini iddia etti.
Kendisinin de temel haklar mücadelesi verdiğini, Türkiye’de
faşizm koşulları altında verdiği mücadelenin son derece meşru
olduğunu savundu. Üyesi olduğu iddia edilen "cinayet ve
adam öldürme" hedefine bağlı bir örgütün olmadığını, tam
tersine yüzlerce insanı işkenceden geçiren ve katleden bir
devlete karşı meşru mücadele ettiğini söyledi.
Musa Aşoğlu, 10 Nisan 2018 tarihinde, saat 10.00 ve
13.00 arası yanıtlamasının 3. bölümünü okuyacak. Tüm halkımızı Musa Aşoğlu'nu sahiplenmeye çağrıyoruz.
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi - 09.04.2018
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
Biz Mahirin yoldaşlarıyız.
“Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş” sloganından doğup,
"Halkız Haklıyız Kazanacağız"a uzanan bir tarihin sürdürücüleri olarak,
yaşadığımız tüm zorluklar karşısında
Mahirler'den güç almaya devam ediyoruz.
Mahir, bizim için hiçbir zaman sadece ölüm yıldönümünde nostaljik anmalarla hatırlayacağımız bir devrimci
önder olmadı. Mahir ve Kızıldere; sadece bir kahramanlık öyküsü değil,
halkların emeği, kanı ve canıyla yarattığı
THKP-C'de vücut bulan kurtuluş düşüdür. Kızıldere, salt bir direniş değil,
devrim ve iktidar iddiasıdır.
“Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganı
ile Mahir, devrim stratejisini ve düşmanlarımızın kim olduğunu tüm netliğiyle gösterir bize. Düşmanlarımız,
emperyalizm ve işbirlikçi oligarşidir.
"Kurtuluşa Kadar Savaş" sözü, öylesine bir slogan değil, Mahir'in her
anını devrimci irade ile şekillendirip
Anadolu halklarına miras bıraktığı
ideolojik netliğin özetidir.
Ve bugün Anadolu'da, "Mahiiir,
Hüseyiiin, Ulaaaaş..." diye başlayan
sloganı yüreğinin en coşkun haliyle
haykıranlar, Mahir’in yok edilemediğinin ve yok edilemeyeceğinin en
canlı kanıtlarıdır.

MAHİR'İN MAHİRLİĞİ

Mahir'in Mahirliği rastlantı değildir. Dünya halklarının bütün büyük
zaferleri, "Ya özgür vatan, ya ölüm",
"ya zafer, ya ölüm" şiarlarıyla savaşılarak kazanılmıştır. Mahir, işte bu
gerçeği canı pahasına yaptığı tercihiyle Anadolu halklarının bilincine
silinmezcesine kazımanın mahiri olabildiği için Mahir'dir...
MAHİR, AYAKLARI ANADOLU'YA BASAN, YÜZÜ MARKSİZM-LENİNİZME DÖNÜK
DEVRİMCİ POLİTİKANIN MAHİRLİĞİDİR
Kızıldere'ye gidişin her adımı,
Kızıldere'de ortaya konulan devrimci

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
 Mahir olmak, savaşmaktır.
 Mahir olmak, ölmesini bilip yaşamaktır.
 Mahir olmak iktidar iddiasıdır.
 Mahirlik, bilgi ile donanmaktır.
 Mahirlik, savaşta ve örgütlenmede hünerli
olmaktır.

tavrın her anı, bir devrimci stratejinin
ürünüdür.
Mahir, dünya devrimlerini öğrenmiş, onların tecrübelerini özümsemiş
ve onları Anadolu'da ayakları üzerine
oturtmuştur. Direnişin damarı “Toprakta, tohumda hakça” diyerek kavgaya girişen, Selçuklu devletinin sonunu getiren Baba İshaklar, Baba İlyaslar; “Yarin yanağından gayrı her
şeyde, her yerde hep beraber” diyerek
Osmanlı’ya ecel terleri döktürürken
ortakça bir yaşamın kapılarını açan
Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafalar; yüzyıllar öncesinden “Ferman
padişahın, dağlar bizimdir” diyerek
zalime başkaldıran Dadaloğlular'da
başlamıştır. Onlarda vücut bulan direnme gücü, Mahir'in Marksizm ve
Leninizmin ilkelerini Anadolu’nun
gerçeğinde harmanlayan politikalarıyla buluştuğu noktada yenilmez
bir güce dönüşmüştür. Bu güç Anadolu ihtilalidir, bu güç Cephe'dir.
"Mahirler’den Dayı’ya Cephe,
Marksizm-Leninizm’den sapmayan,
kadrolarıyla bütünleşmiş sarsılmaz
cürete sahip önderliğe sahiptir. Anadolu ihtilalinin öncüsü ve iktidarın
tek alternatifi CEPHE’dir. Çünkü;
Lenin’in yolunda emperyalizme karşı
kesintisiz mücadeleyi sürdürmüştür.
İktidarın ancak zorla alınabileceğine
inanmış ve gelişen yeni sömürgecilik
ilişkileriyle birlikte ülke gerçekliğimizi
tahlil etmiştir." (Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş kitabından)
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MAHİR BAŞTAN AYAĞA ENTERNASYONALİZMDİR!
Mahir enternasyonalizmdir. Mahirler'in Filistin halkının katillerinden
İsrail başkonsolosu Efraim Elrom'u
cezalandıran namluları hiç soğumamış, Mahirler'in öğrencilerinin eliyle
ateş etmeye devam etmiştir.
1991'de Irak'ı işgal eden emperyalistlere karşı büyütülen anti-em-
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peryalist mücadele, işte bu çizginin
devamıdır.
"Halkımızın anti-emperyalist, antiAmerikancı damarının Mahir, Hüseyin, Ulaşlar'dan bugüne yok edilememesi her şeyden önce halkımızın
ve halkla bütünleşen devrimci ideolojimizin maddi hali olan Cephe'mizin
zaferidir." (Age)
Cephe çatısı altında tüm halkı
birleştiren ve savaştırandır Mahir.
Kızıldere'yle öyle bir yol açmıştır
ki, 1972'de onları bitirdiklerini sananlar, Yolumuz Çayanlar’ın Yoludur
diye yürüyen yüz binleri buldular
karşılarında.

Sayı: 63

Yürüyüş
22 Nisan
2018

MAHİR, SİYASİ AHLAKIN
MAHİRLİĞİDİR
Her alanda ilk olmanın bedelini
gözaltılar, işkenceler, tutuklanmalar
ve nihayet şehitliğiyle ödeyendir
Mahir. Ki, "devrim için savaşmayana sosyalist denmez" sözü, bu
anlamda bize ondan kalan şaşmaz
bir kılavuzdur.
Geri dönmek yok, teslim olmak
yok, mültecilik yok, yoldaşlarını, savaşan diğer güçleri terk etmek yok.
Devrimci ahlak, bu topraklarda Mahirlerle şekillenmiştir. Cepheliler
için, devrimci ahlak, stratejiler, taktikler kadar önemli olmuştur.
Neler var bu ahlak anlayışında?
"Halka ve kadrolarına karşı açıklığıyla, halka zarar vermeyi kesinlikle

reddeden eylem anlayışıyla, profesyonel devrimciliğin yozlaştırılmasına
karşı koyuşuyla, halkımızın temiz
geleneklerini sahiplenmesiyle, dürüstlüğü yüceltmesiyle, kimsenin dil
uzatamayacağı bir saflığı devrimci
insan kişiliği haline getirmiştir.
İlke ve kurallarından sapmamış,
kendi içinde ortaya çıkan zaaflarla,
suçlarla uzlaşmayı değil, hesaplaşmayı yeğlemiştir." (Age)
Hapishanelerde yaratılan özgür
tutsaklık geleneğinin mayasını alan
da Mahir'dir. Kolektivizmle devrim
için yaşayıp devrim için üreten, "özgürlük ellerimizdedir" şiarıyla duvarları aşan ve savaşa koşan Mahir'in
geleneği; feda için birbiriyle yarışan
Fidan Kalşen, Ahmet İbili, İbrahim
Erler... ve daha niceleriyle "Sonuna
Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direneceğiz" şiarıyla bugüne ulaşmıştır.
Bugünden de yarına ulaşacaktır.
Çünkü biz Mahir'in yoldaşlarıyız.
Sabolar'dan Leylalar'a, Sibeller'den
Bilgehanlar'a Mahir'in düşüncelerinin,
düşlerinin somut haliyiz biz.
Mahir'in silah tutan elidir Oğuzlar,
Leylalar. Mahir'in Kızıldere’de tutuşturduğu ateştir komutan Kenanlar.
Dünyada ideolojik olarak tek başımıza kalsak da, yolumuza devam
etmenin tarihsel kılavuzudur Mahir.
Savaşıyoruz! Uzlaşmıyoruz! Boyun
eğmiyoruz. Devrime yürüyoruz. BİZ
MAHİRİZ DAYIYIZ!

Kızıdere İhtilalin Yoludur
Dönülmez!
Cephe Milisleri İstanbul ve Anadolu'da 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Umudun kuruluşu
kutlama günleri çerçevesinde yaptığı
çalışmalardan derlediklerimizi yayınlıyoruz: aşağıdaki gibidir
Ankara: Cephe Milisleri umudun
adını duvarlara nakşetti. Mamak‘ta
Cephe Milisleri 13 Nisan'dan mahallenin çeşitli yerlerine 6 adet ‘DHKPC’ ‘DHKC’ yazılamaları yaptı.
İstanbul-Kuruçeşme: Cephe Milisleri tarafından 4 Nisan'da Kuruçeşme
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Ankara

Kuruçeşme
Mahallesi'nde şehitleri ve partiyi selamlamak için halkın matbaası duvarlara
yazılamalar yapıldı.

Mahir
baktı o kerpiç evin
çatısından
Ölümü gösterip
Elleri havada görmek isteyen
Halk düşmanı cellatların
Yüzündeki damgaya
Amerikan malı
tomsonların namluları
Nasıl benzerse birbirlerine
Kerpiç evin karşısında biriken
Cellatlar da benzerdi
öylesine
Hepsinin yüzünde
Tomsonunda
Ve ruhunda
Sırıtıyordu
Amerikan damgası…
Mahir
baktı
o kerpiç evin çatısından
Toprağın bereketini
Halay eden
Horon eden
Zeybek eden
Halkına baktı Mahir
Ve gelmedi aklına hiç
‘Değer mi’ diye
Değerdi, devrim için
Değerdi,
her şeyin en güzeline
Layık olan bu halk için
bu can…
Mahir
baktı
o kerpiç evin çatısından
Kerpiç evin
çatısına akseden
Halkın en umutlu haline
Baktığı kendisiydi
halk aynasında
Umuduydu kendi suretinde
halkın gördüğü
Mahir
Kendi ölümsüzlüğünü gördü
Halkın kavgasında
Ve halk
Umudun kesintisizliğini gördü
Kendi Mahirliğinde…

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI

AKP FAŞİZMİNDE İŞKENCENİN YENİ ADI:
"ÖZEL YAŞAM"

İŞKENCECİ AKP'DEN KIRILAN KOLLARIMIZIN,
YOLUNAN SAÇLARIMIZIN HESABINI SORACAĞIZ!
"İşkenceye sıfır tolerans" AKP'nin
bir dönem en sık kullandığı demagoji
malzemelerinden biriydi.
Demagojiydi; çünkü AKP döneminde de işkence hiç eksilmemiş, yalnızca biçiminde bazı değişiklikler olmuştu. Artık Filistin askısı, elektrik
verme gibi "ilkel" işkence yöntemleri
yerine daha "modern" işkence yöntemleri kullanılıyordu genellikle.
Fiziksel acı ve hasar vermeyen,
daha çok psikolojik zararlar veren işkence yöntemleri tercih ediliyordu. Elbette bu durum fiziksel işkenceye hiç
başvurulmadığı anlamına gelmiyor.
Aksine AKP faşizmi döneminde fiziksel
işkence geçmişte hiç olmadığı kadar
artmış, eskiden ağırlıkla karakollarda
yapılan işkence sokağa taşmıştır.
Karakollarda ve hapishanelerde üst
araması, parmak izi alma gibi bahanelerle kaba dayak, kol bükme-kırma,
falakaya yatırma, saç yolma ve daha
birçok işkence yöntemi sürmüş, Engin
ÇEBER, AKP faşizminin "işkenceye
sıfır tolerans" demagojileri eşliğinde
işkenceyle katledilmiştir.
Bugün de işkence artarak devam
etmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla işkencenin önü açıldı, hapishane ve karakollar
işkencehaneye çevrildi.
Hatırlanacaktır, 15 Temmuz’dan
hemen sonraki birkaç gün içinde darbe
girişimine katıldığı gerekçesiyle yakalanan çoğu subay onlarca kişiye kameraların önünde işkence yapılmış,
işkence görüntüleri "ibret-i alem olsun
diye" televizyonlarda, gazetelerde yayınlanmıştı. Bu görüntülerin amacı
belliydi. İşkence meşrulaştırılacak, sıradanlaştırılacak, kanıksatılacaktı...
Elbette bu görüntüler bundan sonra
olacakların da habercisi, daha doğrusu
ilanıydı. Nitekim o tarihten sonra hapishane ve karakollardaki işkence gittikçe arttı, artmaya devam ediyor. Onca
sansüre, gizlemeye çalışmalarına rağmen her gün bir başka hapishane ya

da karakoldan işkence çığlıkları yükseliyor.
AKP'nin henüz tam olarak susturamadığı TV kanalları ve gazetelerde
işkence haberleri eksik olmuyor.
AKP'nin bu işkenceler karşısındaki
tutumu ise daha çok görmezden gelmek,
üstünü örtmek oluyor. Görmezden,
duymazdan gelemedikleri durumlarda
da dolaylı, dolambaçlı ifadelerin arkasında ama açık açık işkenceyi savunmaktan çekinmiyorlar. AKP'nin ilk
yıllarındaki "işkenceye sıfır tolerans"
demagojisi yerini "işkenceciye sonsuz
tolerans" söylemine bırakıyor.
Bunun son örneği de hapishanelerde
ve karakollarda artan işkence olaylarıyla
ilgili olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde verilen soru önergelerinin
"özel hayat" gerekçesiyle reddedilmesidir.
Örneğin, CHP İstanbul Milletvekili
Barış Yarkadaş, 30 Mayıs'ta İdil Kültür
Merkezi'ne yapılan baskında gözaltına
alınan ve işkenceyle saçları yolunan
Grup Yorum üyesi Bergün VARAN’a
yapılan işkence ile ilgili soru önergesi
verdi. Uygulanan işkenceye ilişkin
TBMM'nin iç tüzüğünün 96. maddesine
dayanarak verdiği soru önergesi, Meclis
Başkanı İsmail Kahraman tarafından
"bunlar özel hayata ilişkin" denilerek
geri gönderildi.
Bir başka örnek; yine Barış Yarkadaş'ın, 11 Haziran 2017'de “tapularımızı
istiyoruz” diyen halka biber gazı sıkan
ve Yalçın Özdemir isimli bir gencin
kolunu kıran polislere ilişkin soru önergesi, Meclis Başkanı İsmail Karaman
tarafından aynı gerekçeyle, "Özel yaşama giriyor" denilerek iade edildi.
Son olarak 12 Nisan 2018 tarihli
basında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz şubat ayında Tekirdağ 1 Nolu T
Tipi hapishanesindeki özgür tutsaklara
yönelik yaşanan işkence ile ilgili verilen
soru önergesi de aynı gerekçeyle reddedildi.
Tekirdağ 1 Nolu T Tipi hapishanesinde bulunan özgür tutsaklardan Ali

Ülgü, Mert Avcı, Hakan Karabey ve
İsmail Kara, 50'ye yakın gardiyan tarafından saldırıya uğradı. Yere yatırılıp
elleri arkadan kelepçelenerek dövülen
tutsaklar, süngerli hücreye konularak
saatlerce bu şekilde bekletildi.
Saatlerce süren işkenceler nedeniyle
kollarında, yüzlerinde ve vücutlarının
değişik yerlerinde morluklar ve şişlikler
oluşan tutsaklar hastaneye götürülmedi,
muayene edilmedi... Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının talebi üzerine
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından Adalet Bakanı'nın yanıtlaması için verilen soru önergesi de
öncekiler gibi "kişisel görüş içerdiği
ve özel yaşama ilişkin olduğu" gerekçesiyle reddedildi...
Saydıklarımız sadece birkaç örnek.
Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi
AKP, işkenceyi ve işkencecileri açıkça
savunuyor. İşkenceye değil işkenceciye
sıfır tolerans gösterdiğini açıkça ilan
ediyor. İşkence iddialarını göstermelik
de olsa araştırmak, soruşturmak yerine
bu başvurular meclis kayıtlarına girmesin diye reddediyor. Üstelik bunu
büyük bir aymazlıkla, ikiyüzlülükle
"özel yaşama saygı" maskesi arkasına
gizlenerek yapıyor.
İşkenceyi ve işkencecilerini sahiplenen, kol kanat geren AKP, bu işkencelerin hesabını verecek. Er ya da geç
kırılan kollarımızın, yolunan saçlarımızın hesabını hem işkence yapanlardan, hem onları koruyup kollayan, bu
işkence ve zulüm düzeninin sahibi
AKP'den soracağız!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Grup Yorum kimlerin türkülerini yaptı? Bir bakalım. 1984’te hapishanelerde
insanlık onurunu, siyasi kimliklerini savunarak şehit düşen 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. İşte bu yüzden bugün 11 üyesi tutsak, dışarda kalan üyeleri “aranıyor”
durumda, başlarına “ödül” konmuş...

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
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! Hayır, onlar böyle bir avukatlığı
kabul edemezlerdi, etmediler. Onlar halkın
avukatlığını seçtiler, işte bu nedenle 19
avukat tutsak, 2 avukat “aranıyor”
durumda.
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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HALKIZ
BİZ FAŞİZMİ
YENECEĞİZ

KAMPANYA
SÜRÜYOR

Halkız Biz, Faşizmi Yeneceğiz!
Çanakkale’de Pullama
Çalışması

Çayan’da Yazılama
Yaptı!

13 Nisan 2018
Çanakkale Biga’da Dev-Genç’liler
Çanakkale Biga merkezde ve 18 Mart
Üniversitesi Biga kampüsü civarında
artan faşizme karşı pullama çalışması
yaptılar.
Her gün devrimcileri gözaltına
alıyor, tutukluyor, tahliye olanları
hapishane kapısının önünden geri
alıp işkence merkezlerine götürüyor,
dernekleri talan ediyor, yakıp yıkıyorlar.
Açıkça belirtmek istiyoruz ki elinizden geleni ardınıza koymayın!
Evet biz buradayız. Siz tutukladıkça,
siz işkence yaptıkça, siz öldürdükçe
biz burada yerimizde durmaya devam
edeceğiz. Biz halkız, milyonlarız!
Bizi bitiremeyeceksiniz!

Liseli Dev-Gençliler
4 Nisan 2018’de Çayan’da yazılama yaptı.
Çayan devrimcilerin
mahallesidir. Çayan’da
AKP’nin katil polisleri
halka karşı terör estirmektedir. Halkı sürekli
taciz etmektedir. Çayan’ın duvarları Cephe’nin duvarlarıdır.
Çayan’ın duvarları halkın duvarlarıdır.
Çayan’ın duvarları bizim ideolojik gücümüzün simgesidir.
Yazılamalarda 2 adet “BİR BİDON BİR ÇAKMAK ÖZGÜRLÜK
ELLERİMİZDE CEPHE”, 1 adet
“LİSELİ DEV-GENÇ”, 1 adet “DEVGENÇ” yazılaması yaptı.

Liseli Dev-Gençliler

İKİTELLİ
5-6 Nisan -Beşkat bölgesi, cemevi
bölgesi ve Kemal Paşa Caddesi;150
pullama-cemevi ve perşembe pazarında; 100 bildiri cemevi ve Beşkat
bölgesine, 7 duvar gazetesi Kemal
Pasa, perşembe pazarı, Beşkat bölgesi,
Atakent bölgesine; 10 bin kuşlama,
beş yazılama yaptı.
- LİSELİ DEV-GENÇ; 5 NisanÖrnektepe; 200 pul, 400 kuşlama
- OKMEYDANI; 7 Nisan- 300
pul, Bahçelievler kampanya dahilinde

sticker, kuşlama, duvar gazeteleri,
ozalitler yapıldı.

Ankara Halk Cephesi Faşizm
Pullama Çalışması Yaptı
Ankara’da Halk Cepheliler faşizmin son süreçteki baskılarını ve tutuklama terörünü teşhir amaçlı çeşitli
pullamalar yaptı. NATO yolu ve Tuzluçayır’da toplam 350 adet Halk
Cephesi imzalı pullama ve 50 adet
bildiri, afiş yapıldı. Çalışmaya 2 kişi
katıldı.

Çayan Mahallesinde AKP
Faşizmine Karşı Kuşlama
Çalışması
16 Nisan Pazartesi günü, saat
16.00’da üç Halk Cepheli Çayan Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde
‘Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz-Halk
Cephesi’ kampanyasının kuşlamalarından 2000 adet yaptı.
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Yasakladılar, Enstrümanlarını Parçaladılar,
Kulak Zarlarını
GRUP YORUM
Ölümle
8. BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Gözaltına Aldılar
KONSERİ
29 NİSAN 2018
Çünkü
İNTERNETTEN
CANLI YAYIN

Dünyanın her yerinden izleyebilirsiniz.

2
0
1
0

Bağımsızlık Türkülerini
Grup Yorum'la
Birlikte, Büyük
Halk Korosuyla Birlikte Söyledik.
Bağımsızlık Halayı'nda Kavgamızı
Büyüttük.
150 bin kişi
olduk Bakırköy

2012

İNÖNÜ
12 Haziran
2010
İnönü'deyiz!
Grup Yorumlayız!
En büyük devrimci koroda, Kavganın büyük halayındayız!
12 Haziran'da İstanbul'da,
İnönü Stadyumu'ndayız!
İnönü'de 55 Bin Kişiydik
Grup Yorum Hiç Durmadan 25. Yıl

2011

2011

BAĞIMSIZ TÜRKİYE
KONSERLERİ

Bağımsızlık
meydanında
toplanan 350 bin
kişi Cephenin halka,
halkın Cephe’ye olan güvenini bir kez daha ispatladı.

2012

Durduramayacaklar Halkın

20

İşkence Yaptılar, Kollarını Kırdılar,
Patlattılar, Saçlarını Yoldular,
Tehdit Ettiler,
ve Tutukladılar! Yine de Susturamadılar!
Grup Yorum Halktır!
Halkın sanatçılarının iradesi, bütün sınırları ve yasakları aşar.
2013
Grup Yorum ve halk korosu üç saat boyunca
marşlar,
türküler
söyledi.
İstanbul’un bütün
mahallelerinden,
Anadolu’nun
dört bir yanından
ve Avrupa’dan
halkımız akın
akın geldi. Konserde,
dünyanın
ilerici, devrimci
örgütleri,
temsilcileri de yerlerini aldılar.
550 bin kişilik
Grup Yorum halk korosu
umudumuzu büyüttü

2014

13

Yüz binler olduk Bakırköy
meydanında, aktık İstanbul’un
sokaklarına. Bir kez daha gördü
Anadolu toprakları halkın gücünü.
Grup Yorum konserleri
sınır tanımıyordu.

2015
Grup Yorum konserleri
milyonları aştık. İnsan deryası oluştu.

2
0
1
4
2015
Yine 2015
İzmir Gündoğdu Meydanı’nda
700 bin kişi olduk.

2
0

1
5

Coşkun Akan Selini!

Grup Yorum Susmaz, Susturulamaz!
LİSTELERİNİZE BESTELERİMİZLE KARŞILIK VERiYORUZ!

Sayı: 63

Yürüyüş
22 Nisan
2018
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11 Grup Yorum üyesi ve İdil Kültür
Merkezi çalışanı yaklaşık bir senedir
tutsak. Son bir yılda çalışmalarımızı
yürüttüğümüz kültür merkezi 4 defa
basıldı. Enstrümanlarımız parçalandı,
çalındı. Üyelerimiz gözaltına alındı.
Aylarca tutsak kaldık, çıktık sonra yeniden tutuklandık.
AKP faşizmi Grup Yorum'a pervazsızca saldırıyor; ama sonuç alamıyor.
Grup Yorum'u yok edemedikçe, geriletemedikçe daha da pervasızlaşıyorlar.
En son grubumuzun 6 üyesini “Arananlar” listesine koyarak, sonra da ailelerimiz üzerinden ölüm tehditleri savurarak bu pervasızlığını daha da ilerlettiler.
Nasıl bir grup olmalı ki Grup Yorum,
bir iktidarı bu denli korkutsun, kendince
yok etme planları yapmasına sebep
olsun. En büyük sebebi AKP’yi teşhir
etmemiz, emperyalizmin karşısında durmamızdır. Milyonları toplayıp sosyalizmin, Bağımsız Türkiye’nin propagandasını yapmaktır. En çok bu nedenle
saldırıyor grubumuza faşizm.
Grup Yorum üyesi Bergün Varan,
kültür merkezimiz 31 Mayıs 2017'de
baskına uğradığında gözaltına alındı.
Polis tarafından saçları kökünden yolundu.
Tüm Türkiye’nin gündemine oturdu
işkence. Bergün, saçları yolunduğunda
Türkiye'ye geleli daha 2 gün olmuştu.
Gözaltından çıktı, Grup Yorum’a
Özgürlük kampanyasına katıldı, çalışmalar yürüttü. Yeniden gözaltına alındı
ve bu kez tutuklandı.
2 ay hapis yattı, sonra çıktı. Çıktığının
2. günü gözaltındaki ablası Betül Varan
için adliyeye giysi götürdüğünde kendisi
de gözaltına alındı ve tekrar tutuklandı.
Türkiye'ye geldiğinin 2. gününde
gözaltına alındı, sonra tutuklandı,
çıktı yeniden tutuklandı, saçları yolundu.
Ve aradan 1 yıl geçti. Saçlarının
yolunması ile ilgili açılan dosya, geçtiğimiz haftalarda "kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle kapatıldı. İşkenceciler sözüm ona aklandı!

Saç yolan işkenceciler soruşturulmayacak, haklarında dava açılmayacak.
Tüm bunlar da yetmemiş olacak ki,
yıllara varan iletişim cezaları verdiler
şimdi de Bergün'e.
Siyasi anlamı nedir bu yaşananların?
Bize karşı mücadele ederseniz, halk
için sanat yaparsanız saçlarınızı yolarız,
kollarınızı sakat bırakırız, işkence yaparız. Ama hiç hesap vermeyiz, bunlarla
da yetinmez, hapishanede de ceza üstüne
ceza vererek her türlü haktan mahrum
ederiz!
Yine bir diğer Grup Yorum üyesi
Dilan Poyraz. Aylarca nefes darlığı yaşadı, kan geldi ağzından. Tedavi için
kaldığı hapishanede başvurularda bulundu. Ancak yoğun ısrarları sonucu
hastaneye götürüldü.
Kanser olma şüphesi görüldü. Hızla
tedavi edilme koşulları yaratılacağına
süreç ağırdan alındı. Kendisinin, ailesinin,
Grup Yorum üyelerinin yarattığı baskı
sonucu hastaneye götürüldü, tedavisine
başlandı. Neden böyle yapıyor AKP faşizmi? Bize karşı sanat yaparsanız sizi
tedavi ettirmeyiz, öldürürüz diyor.
Grubumuz üyesi Dilan Ekin de
keyfi gerekçelerle tutuklandı. Beli kırık
olduğu halde, gözaltındayken belinde
platin kaydı. Hapishanede tedavi için
başvurdu, hastaneye götürülmesi ayları
buldu.
Aylarca bu şekilde işkence gördü.
Aylar sonra götürüldüğü hasatanede
doktor bozuntusu biri tarafından "namaz
kıl, şükret geçer" denilerek tedavisi yapılmadan geri hapishaneye gönderildi.
Uyku apnesi olduğu gerekçesi ile
tahliye edildi "damatlar". Ama belinde
platin, tedavi olması gereken genç bir
Grup Yorum elemanı ise bırakın tahliye
edilmeyi, tedavisi engellenerek işkence
gördü aylarca. Aylar sonra Dilan'ın
mahkemesi başladı; ama mahkeme Dilan'a savunma yaptırmamak üzere kurulmuştu, hapishaneden adliyeye getirildi.
Ancak mahkeme salonuna çıkartılmadı,
savunma hakkı gasp edildi, sonra aynı
mahkeme 2 yıl ceza verdi ama tahliye
etti Dilan'ı.
Bu sefer de tahliye olduğu gün ha-

pishane kapısından yeniden gözaltına
alındı, günlerce gözaltında kaldı ve yeniden tutuklandı. Felç geçirme tehlikesi
biline biline yeniden tutukladılar Dilan'ı.
Nedir buradaki politikanın özü?
"Sizi bırakmayacağım, hasta da olsanız,
ölseniz de sizi bırakmayacağım" demektir.
Yine Burhaniye hapishanesinde tutulan üyelerimiz Bahar Kurt ve Betül
Varan'a gelen avukatlar özel muameleye
tabi tutuluyor. Sırf Yorumcular’ı ziyarete
geldikleri için ayrıca isimleri, kimlik
numaraları alınıyor, kayıtları tutuluyor.
Böyle ucuz numaralarla Yorum’u halktan
tecrit etmeye, savunmasız bırakmaya
çalışıyorlar.
Ama o kadar kire pasa bulanmış ki
AKP, ne yapsa tutmuyor. Ne kadar çok
saldırırsa o kadar çok sahiplenme artıyor.
Çünkü Grup Yorum bu halkın dilidir,
sesidir. Bir dinleyicimiz "Grup Yorum
susarsa halk da susar, Grup Yorum susmayacak" diye yazmıştı.
Grup Yorum susmaz, susturamazsınız! Yalanlarınız, iftiralarınız hepsi
boşuna. Grup Yorum’u tüm halk biliyor.
Grup Yorum kimdir, ne yapar, ne düşünür, nasıl yaşar? Cümle alem bilir
bunları, herkesin bildiği gerçekler üzerinden yapılan kara propaganda sahibini
yakar. AKP de yanıyor farkında değil!
Grup Yorum yoluna devam ediyor.
Listeler çıkartılıyor hakkında; ama listelerinize bestelerimizle cevap vereceğiz
diyor. Konserlerimizi yasaklarsanız,
yeni yollar, çareler buluruz diyor. Ve
29 Nisan’da büyük bir konsere hazırlanıyor. Meydanlarda olamasa da yine
milyonlara ulaşacak bir yol bularak,
tarihinde ilk kez bir internet konserine
hazırlık yapıyoruz.
8. Bağımsız Türkiye konseri ile her
türlü saldırıya cevap vereceğiz. Grup
Yorum bir kar makinasıdır denmiştir.
Kar makinası tarihi serüvenine devam
ediyor engelleri, yasakları yara yara.
Halkın sesi konuşmaya, üretmeye devam
ediyor.
GRUP YORUM SUSMAZ, SUSTURULAMAZ !

HALKIN SANATÇILARI

KOLEKTİF ÜRETİM
"Grup Yorum Nerede" adında
yeni bir beste yaptık ve yakında
yayınlayacağız.
Örneğimizi bu çalışmadan vermek istiyoruz kolektif çalışma nasıl
olur diye.
Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Bize üretimlerimizi sağlayan
halkımızın ta kendisidir. Biz de bu
halkın bir parçasıyız ve halkımızın
bağımsızlığı ve daha ileri bir toplumsal sistem için, sosyalizm için
mücadele ediyoruz.
Bizler halkın sanatçılarıyız ve
bu kavgada somutlanıyoruz. Ekmek, adalet ve bağımsızlık istiyoruz.
Biz bu besteyi nasıl yaptık?
1- TOPLANTI
Biz önce biraraya geldik ve bir
toplantı yaptık. Bu toplantıda
"Grup Yorum Nerede, Yorum Bizim Evde" diye mırıldandığımızı
ve bundan bir nakarat yapabileceğimizi konuştuk.
Bunu birlikte mırıldanmaya başladık. Herkes ikna oldu, böyle bir
beste yapmamız gerekiyor diye.
Üzerine konuşmaya başladık.
Şu anda gündemimiz Grup Yorum üzerindeki baskılar ve saldırılar. Bu yüzden bu beste çok önemli
ve etkili olacak kanaatine vardık.
Siyasi olarak, AKP faşizmine
çok güçlü bir cevap olacağından
eminiz.
AKP'nin gücü Grup Yorum'a
yetmez. 11 üyesi tutsak, 6 tanesinin
başına ödül koymuş arıyor ama
Grup Yorum'u susturamıyor.
Halk, internetten "Grup Yorum
bizim evde" paylaşımları yapıyor.
Grup Yorum hücre hücre büyümeye devam ediyor, düğünlere gidiyor ve oraları bir miting alanına
çeviriyor. Sloganlar yükseliyor dü-

ğünlerimizde.
Grup Yorum'u bitirdik sandılar
ama Grup Yorum besteleriyle cevap
veriyor. Bu gelişmeleri en iyi nasıl
anlatabiliriz diye kendi içimizde
konuştuk ve bir karar aldık. Herkes
bu konuyla ilgili bilgi toplayacak
ve notlar alacak. İş bölümü yaptık
bu nakarat'a uygun bir ezgi, beat
hazırlanacak ve toplanan bilgiler
hazır edilecek bir sonraki toplantıya
kadar.
2- SÖZ YAZMA
Rap bölümlerini yazmak için
tekrar biraraya geldik ve aldığımız
notları önce birbirimizle paylaştık.
Herkes birkaç bir şey yazmış
ve hazırlanmış geldi toplantıya.
Burada yazılanların üstünden birlikte geçtik ve daha etkili hale getirdik. Herkesin hazırlıklı gelmesi
yazdıklarımızı hızla daha güçlü ve
çarpıcı vurgulayabilmemize neden
oldu. İşimizi epeyce kolaylaştırdı.
Tek tek üç bölümün üstünden
geçtik ve güçlü sözler yazdık. Bu
sözler bu haliyle de kalmadı. Çünkü
etrafımızda kim varsa herkesin
önerilerini ve fikirlerini aldık.
"Grup Yorum nerede" nakarat bölümü epeyce değişikliğe uğradı bu
sayede. Ama bu değişim tabi olumlu
anlamda oldu. Kolektivizmin bilimsel bir güç olduğunu pratikte
bir kez daha görmüş olduk sonucu
gördüğümüzde. Etrafımızda kim
varsa herkesi katmalıyız bu tarz
üretimlere.
3- ŞARKININ SON AŞAMASI
Rap kayıtlarını yaptık, nakarat
bölümünü de bitirdik ve etrafımızdaki arkadaşlarla paylaştık. Hemen
öneriler geldi şurada şöyle söylenebilir diye veya sonuna şöyle bir
şey ekleyebiliriz diye.

Yani şarkı daha halen bitmedi.
Şimdi kolektivizm ayrıntılara da
vakıf ve oradaki fikirlerini de bizimle paylaştı. Örneğin nakarat
bölümünde birkaç dilde söyleyelim
diye bir öneri gelmişti ve biz bunu
yapamadık koşullarımız o an bunu
yapmaya uygun değildi. Ama çok
yapmak istedik.
Başta sadece dört tane cevap
veriliyordu daha sonra "şunu da
söyleyelim, şunu da söyleyelim"
denildiği için, sonuç olarak her seferinde farklı bir cevap verdik nakarat bölümünde. Birimizin sözleri
tam anlaşılmıyor dendi vs. vs. Biz
bu önerileri ve eleştirileri değerlendirip yeniden bir kayıt sürecine
girdik ve sonuç olarak bitirdik.
Arkadaşlarımızın tekrar okuması.
Nakarata ekler yapmamız. Sonuna
bir saz eklememiz gibi.
Biz bu çalışmada kolektivizmin
gücünü bir kez daha somut bir biçimde yaşadık.
Kolektivizm bizim emperyalistlere karşı en etkili gücümüz. En
güzel şeyleri biz birlikte yaratabiliriz ve yapamayacağımız hiçbir
şey yoktur. Birlikte üretmek bizi
geliştiriyor ve ilerletiyor.
Bir kişi sadece kendisinin beğenilerini üretebilir ama 10 kişi bu
beğenileri ortaklaştırır ve bilimsel
olarak ortak bir beğeni ortaya
çıkar. Bu ortak beğeni daha etkilidir.
Burada çok çarpıtılan bir gerçeği
vurgulayalım. Sosyalistler bireyin
gelişiminin, yeteneklerinin önünde
engel değildir. Tam tersine bunları
zenginlik olarak görür ve geliştirir.
Biz bireye karşı değiliz, bireyciliğe karşıyız. Çünkü bireyleri kolektivizm zenginleştirir ve tabi bireyler de kendini ve emeğini kata-
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rak kolektifi büyütür.
Bu üretimlerde şunu da görebiliyoruz. Teori - pratik sonra bir
eleştiri - özeleştiri toplantısı ve yeniden pratik. Bu mekanizma sayesinde biz tekrar içine girip son
hamleleri yaparak en iyi sonucu
aldığımızı düşünüyoruz.
Eleştiri - özeleştirinin geliştirici
olduğunu ve bizi her zaman daha

Tutuklamalara, Listelere Karşı
29 Nisan’da Grup Yorum
Konseri’nde Buluşalım!
Grup Yorum'un bu yıl 29 Nisan'da
internet üzerinden yapacağı "Bağımsız
Türkiye Konseri" çalışmaları başladı.
Faşist AKP iktidarı Grup Yorum
üyerini tutuklayarak veya başına ödül
koyarak sindireceğini, halktan koparacağını sanıyorsa yanılıyordur. Grup
Yorum halkın kendisidir ve halk bitirilemez!
İkitelli: Atatürk Mahallesi çevresine Halk Cepheliler tarafından 15
Nisan’da “Grup Yorum 29 Nisan’da
Bağımsız Türkiye Demeye Devam
Ediyor!”, “Bağımsız Türkiye İçin 29
Nisan’da Grup Yorum Konseri’nde
Buluşalım!”, “Tutuklamalara, Listelere
Karşı 29 Nisan’da Grup Yorum Konseri’nde Buluşalım!” yazılı 5 adet
yazılama yapıldı. İkitelli halkı yapılan
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ileri taşıdığını somut olarak görebiliriz kolektif üretimlerde.
"Grup Yorum Nerede:" şarkımızın videosu yapılıyor şu anda
ve burada da yine aynı yöntemle
çalışıyoruz. İş bölümümüzde videolarla ilgilenen arkadaşlarımız
hazırlamaya başladılar bile.
Tabi fikir alış-verişi ve öneriler
yapıyoruz.

çalışma boyunca 29 Nisan’daki internet konserine davet edildi.
Çayan: İdil Kültür Merkezi çalışanları, 12 Nisan’da Çayan Mahallesi’nde Grup Yorum’un 29 Nisan’da
gerçekleştireceği internet konserinin
duyurusunu yapmak için pullama çalışması yaptı ve el ilanı dağıttı. Yapılan
çalışmada mahalle duvarlarına 100
pullama yapıştırıldı ve Çayan halkına
50 davetiye dağıtıldı.
Okmeydanı: Grup Yorum Gönüllüleri, Grup Yorum’un 29 Nisan’da
gerçekleştireceği 8. Bağımsız Türkiye
internet konseri için çalışmalarını sürdürüyor. 17 Nisan'da Okmeydanı’nda
konserin duyurusu için 300 davetiye
dağıtırken, 150 pullama yapıştırıldı.
Bir sonraki gün ise yapılan çalışmada
1000 davetiye dağıtılırken, 150 pullama daha yapıştırıldı.

Sonuç olarak yine kolektif çalışıyoruz. Buradan video'yu hazırlayan MAHİR YÜREKLİ arkadaşlarımızı da selamlamak istiyoruz. Emeklerine sağlık önceki videolar için.
TÜM CEPHELİLER’İ - MAHİR YÜREKLİLER’İ SELAMLIYORUZ
KIZIL MASKELİLER
İkitelli

Çayan

Okmeydanı

FARC’ın İdeolojik Teslimiyetinin Geldiği Sonuç:
Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınmaktır!

ROTASINI DÜZENE ÇEVİRENLER,
SADECE BATMAZ, AYNI ZAMANDA BATAKLIĞIN BİR PARÇASI OLURLAR!
10 Nisan tarihinde gazeteler, FARC'ın üst düzey yöneticilerinden Jesus Santrich'in uyuşturucu ticaretinden
tutuklandığını yazdı. Bugün yasal parti olarak parlamentoda
koltuk peşinde koşan ve barış müzakerelerinin de temel
maddesinden biri olan Kolombiya kongresinde 10 kişilik
kontenjan içinde yer alan isimlerden biri Jesus Santrich.
Savcılığın yaptığı açıklamaya göre sadece 2017 yılından bugüne ABD'deki değeri 320 milyon doları
bulan 10 ton kokaini ABD'ye göndermek için anlaşma
yapıldığı iddia ediliyor.
FARC açıklamasında tutuklama olayını tamamen
ABD'nin komplosu olarak açıklıyor.
Olayın aslı gerçekten de emperyalist bir komplo
olabilir, ki emperyalizm yıllardır FARC'ın silahlı mücadelesini karalamak için bunu kullandı, aslı olmayan haberlerle tüm dünyaya yalan-yanlış haberler yaydı.
Bizim açımızdan meselenin özü, haberin doğruluğu
ya da yanlışlığından çok FARC’ın bugüne nasıl geldiği
sorunudur. Merkezi düzeyde bir insanının uyuşturucudan
gözaltına alınacak aşamaya gelmesi birdenbire yaşanan
bir süreç değildir. Adım adım, önce ideolojik olarak
teslim oluş sonra fiziki olarak yenilgi, yani FARC'ın
siyasi anlamda çürümesi, ideolojik olarak tükenişi
örgüt içi yozlaşmayı da beraberinde getirdi. Silahları
betona gömerken değerlerini de birlikte betona gömdüler.
Emperyalizmle uzlaşmanın kaçınılmaz sonu olarak
da halkını, dağda mücadele veren gerillayı kamplarda
yalnız bırakarak, çetelerin ve kontrgerillanın açık hedefi
haline getirdi.
Emperyalizm Uyuşturucuyu Halkları Yönetme
ve Beyinlerini Uyuşturmak için Kullanır!
Uyuşturucu imalatı-ticareti doğrudan emperyalizmin
denetiminde yürüyen bir olgudur.
Uyuşturucu, fuhuş ve kumar, yozlaşmanın, kitleleri
doğrudan veya dolaylı etkileyen en yaygın biçimleridir.
Uyuşturucu, fuhuş ve kumar, emperyalizm açısından iki
yönlü işler.
Birincisi; uyuşturucu ticaretinden para kazanırlar,
ülkede yaşanan yozlaşmanın büyümesi ile orantılı uyuşturucu, fuhuş ve kumar işinde dönen para da büyür.
İkincisi; uyuşturucu, fuhuş ve kumar bataklığına
çekilen halklar, düzen açısından etkisizleşir. Bunlar yayıldıkça, toplumsal çözülüş derinleşir.
ABD uyuşturucu ile halkları uyutma uyuşturma,
kendi içinde muhalefeti yok etmenin yıllarca tecrübesini
biriktirmiş bir devlettir. Kendi ülkesinde Afrika kökenli

Amerikalılar’ın mücadelelerini bu yolla sindirmiş, yozlaştırmıştır.
Kara Panterler’in örgütsel olarak yok oluşlarında, örgütlü oldukları mahallelere sokulan uyuşturucu, genç
kuşağın uyuşturucu ticareti ve kullanımı nedeni ile yozlaştırılması ve beyinlerinin yok edilmesi ve ABD'nin bu
politikasına karşı Kara Panter'lerin politika üretememeleri
sonucu ciddi bir destek-taban kaybı yaşanmış ve haklı
mücadeleleri uyuşturucu batağında boğulmuştur.
Yine Latin Amerika'da silahlı mücadele veren örgütlerin
silah bırakmaları, kendilerini feshetmeleri ile paralel
başlayan, emperyalizmin pazar ve halkları yönetme
biçimi olarak uyuşturucu ve uyuşturucu çeteleri kullanılmıştır. Devletler birçok pis işlerini bu çeteler aracılığı
ile yaparlar. İşlenen siyasi cinayetler, insan kaçırma, kayıplar vb. bunlar hala günlük yaşanan sorunlardır. Meksika'da uyuşturucu baronları ve kartelleri, halkın sömürülmesi ve baskı altında tutulması için devletin silahlı
gücü gibi çalışır.
Latin Amerika’yı her yönüyle sömüren ABD, bu ülkeleri aynı zamanda dünyanın uyuşturucu imalat ve
ticaret merkezleri haline de getirmiştir. Bu nedenle de
tüm uyuşturucu trafiğini işbirlikçi devletler aracılığıyla
kendi denetiminde tutmak ister. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi uyuşturucu, silah ticaretinin yanı sıra en
fazla kar getiren alanlardan biridir.
Bugün FARC'la yaşanan süreç, bu yanıyla ne Meksika'da yaşananlardan ne de Nikaragua'dan farksızdır.
ABD emperyalizmi teslim aldığı örgütü her yönü ile
teslim alma peşindedir. Uyuşturucu ticareti, para vb. ile
de bu örgütlerin militanlarını yozlaşmanın bir parçası,
aktif gücü haline getirmek istemektedir. Yozlaşma politikasının bir parçası olmak demek de zaten çürümüşlüktür,
ki bu çürüme süreci FARC'da hızla ilerlemektedir.
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Uyuşturucu ve Yozlaşmaya Karşı Mücadele Emperyalizm ve Oligarşiye Karşı Mücadelenin Ayrılmaz
Bir Parçasıdır!
Emperyalizmin halkları yozlaştırma aracı olarak elindeki en büyük silahı uyuşturucu, kumar ve fuhuştur, bu
sayede kitlelerin beyinlerini teslim alır, beyinlerini ele
geçirir.
Bu nedenle yozlaşmaya karşı mücadele emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı verdiğimiz devrim mücadelesinin
ayrılmaz bir parçasıdır.
Sosyalistlerin uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı savaşı
ve buna karşı nasıl mücadele ettikleri Angola savaşı sırasında uyuşturucu ticareti yapan Ochoa'nun davası ile
ilgili anlatımlarında net bir biçimde ortaya konulmaktadır.
“Peki, Ochoa neden eski silah arkadaşlarına, halkına
yabancılaşacak ölçüde soysuzlaştı? Bence, ideolojik
(geniş anlamda alıyorum) bir eksiklik, hatta ideolojik
bir gerileyiş yüzünden”. (Ochoa Davası Syf. 8)
Örgütlerde, örgüt içindeki bireylerde yozlaşma, Fidel'in
de ifade ettiği gibi, ideolojiktir. Çünkü yozlaşma emperyalizmin halklara karşı uyguladığı bir politikadır, bunun
karşısında olan ise sosyalist ideolojidir. Yani yozlaşmanın
panzehiri sosyalist ideoloji ve bu ideolojinin getirdiği
yaşam biçimidir.
“Eğer bu bulguların ciddi oldukları ispatlanırsa, o
zaman her şey mümkündü. Çünkü moral alçalma, ahlaki
temellerin çökmesiyle sonuçlanır. Bu temeller çöktüğünde,
bu temel ilkeler kaybolduğunda hiç kimseye güvenemezsiniz, çünkü bir devrimci belli ilkelerden dolayı bir
devrimcidir. O, belli bir ahlâk nedeniyle devrimcidir.”
(Ochoa Davası Syf. 60)
Uyuşturucuya karşı mücadele iktidar mücadelesinin
bir parçasıdır. Yozlaşma emperyalizmin halkların kurtuluş
savaşına karşı uyguladığı bir politika ise devrimciler bu
politikaya karşı Marksist-Leninist bir tavırla politika belirlemek zorundadır. Ülkemizde ve dünyada uyuşturucu
özellikle yoksul mahallelere sokularak devrimci dinamikler
yok edilmek istenmektedir.
Ülkemizde uyuşturucu çetelerine karşı mücadelede
karşımıza çıkan devlettir. Çeteler devlet tarafından korunmakta, çetelere karşı mücadele eden Cepheliler
binlerce yıla varan hapis cezaları ile yargılanmaktadır.
Aynen Latin Amerika'da olduğu gibi ülkemizde de
uyuşturucu çeteleri devletin silahlı gücü olarak mahallelerdeki örgütlenmelere saldırmaktadır.
Çetelere karşı mücadele demek uyuşturucu kullanımını
engellemek, kullananları tedavi etmek, yani bataklığı tamamen kurutmak ve o bataklıktan çiçekler yeşertmek
demektir.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezi (HFG) gibi bir kurumun, devletin
hedefi haline gelmesinin nedeni işte budur. Devlet uyuşturucu sorununu sorun olarak görmekten çok teşvik
ettiği için gerçek anlamda uyuşturucuya karşı savaş

vermek devrimcilerin işidir. Devrimcilerin tedavi yöntemleri de devrimci-sosyalist yöntemlerdir.
AMATEM’ler ve hastanelerde yapılan, ilaç vererek
belli bir düzeyde tutma ‘saldırganlaşmanın’ önüne geçmektir. Sorun çözmekten anladıkları en fazla budur.
Yani kullansın; ama belli bir dozda alsın ve kargaşa çıkarmasın! Ki bu da sorunun çığ gibi büyümesi dışında
bir sonuç doğurmamaktadır.
Uyuşturucu sorununun nihai çözümü bu düzenin yıkılması ile olacaktır. Ve Fidel'in de altını çizdiği gibi
yozlaşma ve uyuşturucuya karşı mücadele bizim için
büyük önem taşımaktadır, çünkü yozlaşmaya karşı mücadele devrim mücadelesi, sosyalizm mücadelesidir.
“Dünyada pek çok insan şaşırdı; bazıları bu işe
oldukça önem verdiğimizi düşünüyor. Çünkü dünyanın
birçok yerinde böyle olayların hiçbir önemi yoktur. Zimmete para geçirme, hırsızlık, disiplinsizlik, dokunulmazlık
ve kirli işlerin önemi yoktur. Onlar her gün meydana
gelmektedir. Fakat bizim için onlar büyük önem taşıyor
ve hak ettikleri önemi onlara veriyoruz. Tabii —daha
önceden denildiği gibi— bu aksiliği bir zafere dönüştüreceğiz. Ama bu ülkenin benimsediği tavra, yalnızca cezaların uygulanmasına değil, cezaların peşi sıra atılan
adımlara da bağlı olacak. Bununla, bu tür davranışların
potansiyel faillerinin tümüne uygulanacak önlemleri kastediyorum.” (Ochoa Davası Syf. 71)
Sonuç olarak; uyuşturucu, fuhuş, çeteleşme, rüşvet,
kara para aklama vb. her türlü gayrimeşru iş, devletin
güdümünde yapılmaktadır. Çünkü sömürü düzenlerini
devam ettirebilmek için beyinleri uyuşturarak halkları
teslim almak zorundadır. Bu nedenle yozlaştırmaya karşı
mücadelemiz, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelemizden ayrılamaz diye ısrarla vurguluyoruz.
Baskılara, tutuklamalara, işkencelere ve gözaltılara,
şehitliklere rağmen yozlaştırmaya karşı mücadelemizi
sürdüreceğiz. Her yerde HFG’ler kuracak, bataklığı
kurutacağız. Emperyalizmle “barış” ancak daha fazla
sömürü, kan ve çürüme getirir. Beynimizi ve silahlarımızı asla teslim etmeyecek, M-L ideolojimizin
ışığında, en yoksullar ve en yozlaştırılmışlarla savaşımızı yükselteceğiz!

Gazete Yorum
4. Sayısı Çıktı!
Şarkı Olmadan Devrim Olmaz
diyen Grup Yorum, gazetenin 4. sayısını çıkardı.
Gazete Yorum’un 4. sayısının
PDF’si aşağıdaki linklerden okunabilir.
https://drive.google.com/file/d/1ULoSUMcdqFb1wslhq
xre-c_NKyIED7Lb/view?usp=sharing
https://mega.nz/#!uI1SUbKL!hV1aap8gtSxGj8AybXX
7yX4ekiBjD2ferDyG2tPnBK4
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NE İSRAİL'İN TERÖRÜ, NE DE UZLAŞMACILIK VE
İŞBİRLİKÇİLİK FİLİSTİN HALKINI DİRENMEKTEN VAZGEÇİREMEZ

İsrail Savunma Bakanı Lieberman
"Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden
Filisnlileri öldürün" talima verdi!

Yazımıza İsrail'in nasıl ve ne zaman Filistin halkının topraklarını
işgal ettiği ile başlayalım.
İsrail devleti, Birleşmiş Milletler
kararıyla 1948 yılında kurulmuş olsa
da devletin ideolojik yapısını oluşturan siyonist görüşlerin ortaya çıkışı
ve bu görüş etrafında Filistin’de siyonistler için bir yurt edinme politikası
1800’lü yıllara uzanır.

Yıl 1938; kurulacak olan İsrail
devletinin emperyalist düzenin güvencesini sağlamak için bir araç
olduğunu bizzat İsrail devletinin kurucuları açıklıyordu. Bu konuşmanın
yapıldığı tarihten 9 yıl sonra BM’de,
Filistin topraklarının %56’lık kısmı
üzerinde bir Yahudi Devleti kurulması
kararı alındı. O dönemde Flisitin’de
Arap ve Yahudi nüfus oranı şöyledir;
Filistin nüfusu 2 milyon 65 bindir.
Bunun 1 milyon 415 bini Araptır,
650 bini Yahudi. BM'den böyle
bir kararın çıkmasının arkasında,
hem ABD’nin siyonistlere desteği
hem de diğer devletlere baskı ve
tehditleri vardı.
ABD'nin siyonist İsrail'e desteği
o gün bugündür sürmektedir.
İsrail devletinin Filistin toprakları
üzerindeki işgali yıllardır sürüyor.
Filistin Halkı da yıllardır teslim

olmadı. Direndi, savaştı.
Direnip savaştığı için terörist ilan edildi. Oysa
açıktır: Kendi topraklarını savunanlar terörist
değildir.
Asıl teröristler Filistin
Halkını
katleden İsrail devletidir.
İsrail devleti; işkenceyi, katliamı yasallaştırmış
ve teorileştirmiş bir devlettir.
İsrailli bakanlar, kol kırmayı
da, infazları da, işkenceleri de
alenen savunurlar.
Geçen hafta İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın yaptığı
açıklama, bunun yeni bir örneği
oldu. Liberman, İsrail askerlerine
“Sevinç göstermeden ve video
çekmeden Filistinlileri öldürün”
talimatını verdi.
Çünkü İsrailli iki askerin Filistinli
silahsız bir genci hedef alıp ateş
açtıkları videoların sosyal medya
ortamlarında yayınlanması, bu
kez İsrailli katliamcıları rahatsız etmişti. Yayınlanan video, işgalin gerçek yüzünü temsil ediyor. Faşist
Lieberman ve askerleri, video yasağıyla suçlarını gizlemeye çalışı-

yorlar.
30 Mart'tan bu yana devam eden
gösterilerde İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu 32 Filistinli
katledildi. Birçoğu gerçek mermiyle
vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.
Video çekilmesini engelleyerek
suçlarının belgelenmesini engellemeye çalışan Liberman, "Filistinlileri vuran askerler övgüyü
hak ediyorlar." diyerek, katliamcılığı
alenen sürdürmekten de geri kalmıyor.
Kimin neyi hak ettiği, hangi saftan
bakıldığına göre değişir. Liberman'a
göre katliamcılar övgüyü hak ediyorlar. Halklara göre ise, katil Siyonist
askerlerin hak ettiği, olsa olsa bir
kurşundur.
Filistin Halkını katledenler, tarihin
çöplüğüne atılmaktan kurtulamayacaklar. Siyonistler, halk ve tarih
önünde hesap vermekten kurtulamayacaklar.
Bugün direnenler ve haklı olanlar hakkında onur ile bahsedilirken
katiller sürüsü halk düşmanları
halklar tarafından lanetlenmiştir.
İsrail devleti de lanetlenmiş bir
devlettir. Dünya halkları karşısında
er geç hesap verecektir.
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Liberman'ın aldığı önlemler boşunadır. Hiçbir
faşist, halk düşmanı iktidar, suçlarını sonuna kadar gizleyemez.
Liberman ve tüm Siyonist katiller tarihe baksın: Hangi katliam,
hangi suç gizli kalmış ki...
İkinci dünya savaşında Nazi
askerleri on yedi yaşındaki Tanya'ya işkence yaparak diğer partizanların yerini, adını ve yaptıkları
eylemleri öğrenmek istiyorlardı.
Tanya ise düşmana tek bir sır
bile vermedi, düşman tek kelime
alamadığı Tanya'yı idam etmeye
karar verdi.
Sonrasını Nazım şöyle anlatıyor:

Bir subay fotoğrafa meraklı,
bir subay, elinde makina:
Kodak,
bir subay resim alacak.
Tanya seslendi kolhozlulara
ilmiğinin içinden:
Kardeşler, üzülmeyin.
Gün yiğitlik günüdür.
Soluk aldırmayın faşistlere,
yakın, yıkın, öldürün.
(Nazım Hikmet)
İşte kodak marka makineyle
çekilen o fotoğraf, Nazilerin suçlarının belgelerinden biri olarak
kaldı.
Nazilerin toplama kamplarında
işledikleri suçlar bir bir açığa çıkmadı mı?
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Nasıl ki Tanya dünya halklarının ve iki yüz milyon sovyet halkının direnme gücü olduysa ve
bu sahneler tarihten silinememişse, bugün katledilen Filistinliler
de öyle olacak.
Vİdeoyla ister kaydedilsin, ister
kaydedilmesin...
Buradan halk düşmanlarına
sesleniyoruz; dünyadaki bütün
fotoğraf makinelerini, kağıtları,
kalemleri, video kameralarını toplasanız da, suçlarınızı ve yüzlerinizi halkın hafızasından silemezsiniz.
Tarih DİRENENLERİ yazdığı
gibi, HALK DÜŞMANLARINI DA
KAYDEDER. Liberman gibi halk
düşmanları da kendilerini gizleyemeyecekler. Hesap verecekler.
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IRAK igalinde babası ve annesi ölen ve
kendinin de bacakları kopan bir çocuğun
IRAK savaşını yöneten Tommy FRANKS’a
yazdığı şiirdir. Tommy Ray Franks (d. 17 Haziran 1945) ABD Silahlı Kuvvetlerinde emekli
general. En son yaptığı görev ABD Silahlı
Kuvvetleri'nin yurtdışındaki ABD Komuta
Merkezi Komutanlığıdır. Bu görevi General
Anthony Zinni'den 6 Temmuz 2000 tarihinde
devralan Franks, 7 Temmuz 2003 günü emekli
oluncaya kadar görevini sürdürdü. 11 Eylül
Saldırılarının ardından 2001 yılında Afganistan'daki Taliban rejimine karşı düzenlenen
işgale de katılır. Ayrıca 2003 yılındaki Irak
işgalinde de komutandır.
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EMPERYALİZMİN YALANLARI, SURİYE HALKLARININ
DİRENİŞİNİ KIRMAYA YETMEYECEK!
ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye
halklarını bombaladılar. Başta AKP olmak üzere işbirlikçilerinin de desteğini
alıp Suriye’ye saldırısı, bildik yalanların
bir tekrarından öte bir şey değildi.
Onlar için önemli olan ülkeleri işgal
edip yer altı ve yer üstü zenginliklerini
sömürmek, halkları köle haline getirmektir. Bunu yaparken de en bayağı
yalanları sıralamaktan geri durmazlar.
Demokrasi, insan hakları, özgürlükler
diyerek halkların üzerine bombalar yağdırırlar. Yaptıkları katliamları, işgalleri
meşrulaştırmak adına en bayağı yalanları
sıralarlar.
Suriye’ye saldırma bahanesi de kimyasal silah kullanıldı yalanı oldu. ABD
Başkanı Trump Suriye Devlet Başkanı
Esad’a hayvan diyerek kendi vahşiliğinin
üzerini örtmeye çalıştı. Ancak emperyalizmin tarihi, yalanlar tarihidir.
Hiçbir işgal adı ne olursa olsun meşrulaştırılamaz.
Emperyalizmin her işgal öncesi ortaya
attığı yalanlar kısa sürede ortaya çıktı.
Buna rağmen aynı yalanları söylemeye
devam ederek dünya halklarını aldatmaya
çalışıyor.
“Washington yönetimi ve Pentagon
uzmanları, medyanın yığınlar üzerindeki
etkileyici gücünün farkında ve ateşli silahların yanında psikolojik bir silah
aracı olarak medyadan sonuna kadar
yararlanmaktadırlar.” (NK/BB)
Emperyalizmin İşgal Etmek, Saldırmak, Halkların Üzerine Bombalar
Yağdırmak Adına Söylediği Yalanlar:
- 1991, ABD Irak’a saldırmak için
petrole batmış, can çekişen karabatak
görüntülerini aylarca TV ekranlarında
yayınlattı. Güya Saddam Kuveyt’e saldırmış ve petrol kuyularından sızan
petrol denizi mahvetmişti. Ancak çok
sonra ortaya çıktı ki bu görüntülerin
Kuveyt’le hiçbir ilgisi yoktu.
Yalanlar bununla da sınırlı kalmamış,
aylar boyunca Irak ordusunun dünyanın
en güçlü ordusu olduğu, Kuveyt’i işgal
eden Irak askerlerinin yüzlerce bebeği
öldürdüğü, elektrikleri kestiği gibi sayısız
yalan haber bizzat ABD yönetimi tara-

fından basına servis edilmiştir. Sonuç
ABD, Körfez savaşı boyunca 200 bin
Iraklıyı katletti.
- 2003: ABD bu kez yalan söylemekte daha da ustalaşmış olarak sahneye çıktı. Saddam’ın elinde kimyasal
silahlar bulunduğu, Usame Bin Ladin’i
sakladığı, halkına zulmeden bir diktatör
olduğu, demokrasiye düşman olduğu,
Irak’ta insan hakları diye bir şeyin olmadığı psikologlar, bilim insanları, profesörler aracılığıyla TV ve gazetelerde
bol bol anlatıldı.
ABD insan hakları ve demokrasi
adına Irak’ı işgal ederek halkı Saddam’ın zulmünden kurtaran kurtarıcı
rolünü oynuyordu bu kez. Sonuç
Irak yerle bir edildi. İşgal boyunca
1,5 milyon Iraklı katledildi. Binlercesi
sakat kaldı, mülteci olarak vatanını
terk etmeye zorlandı.
- Yugoslavya’yı bombalamak için
Sırp lider Miloseviş basında âdeta
bir şeytan gibi gösterildi. SSCB’nin
dağılmasından sonra sosyalist Yugoslavya’da hükümet karşı devrimcilere
karşı üstünlüğü ele geçirince NATO
soykırım yalanlarıyla aylarca bombaladı.
Sonuç; binlerce Yugoslav vatandaşı
yaşamını yitirdi. Yugoslavya yedi parçaya bölündü.
- Romanya’da karşı devrimciler
Çavuşesku’nun Temeşvar Katliamını
yaptığı yalanını yaydı. Emperyalist
basın ise bu yalanın yaygaracısı olarak
görev yaptı. Mezarlık içinde siyah bayraklarla çevrili bir toplu mezarda yan
yana uzatılmış 18 ceset vardı. Yetkililer,
binlerce insanın öldüğü söylenen 17
Aralık katliamı sonrası çıkarılan cesetleri
gösterdi; ancak yeni ölmüş insan bedeni
değildi. Görgü tanıkları rengin mor ve
yeşil olduğunu hatta bir tanesinin kaburga
kemikleri çıkacak kadar çürüdüğünü
söyledi.
“Cesetler bir katliamın kurbanlarından
çok bir tıp laboratuvarından gelme kadavralara benziyorlardı. Mezarlıktaki
bazı mezarlar da alt-üst edilmişti. Manzara insanı huzursuz ediyordu. Ama bu
huzursuzluk yalnızca mezarlıktaki ölüm
havasından dolayı değildi” (The Sundey

Times, 31 Aralık 1989)
Emperyalistler mezarlıktaki cesetleri
çıkarıp Çavuşesku’nun nasıl bir cani
olduğu yalanlarını aylarca TV ve gazetelerinde yayınladılar. Çavuşesku ve eşinin lüks içinde yaşadığından tutalım da
nasıl katliamcı oldukları üzerine söylenmedik yalan bırakmadılar. Sonuç
Romanya’da karşı devrimciler Çavuşesku ve eşini katlettiler.
- 2011 Libya’da Kaddafi’yi besleme
çetelerine linç ettirdiler.
Irak, Libya, Yugoslavya, Romanya
sadece birkaç örnektir. Emperyalizm
şimdi de aynı yalanları Suriye için kullanıyor. Beyaz Miğferler denilen tiyatro
grubunun hazırladığı mizansenler gerçekmiş gibi basında gösteriliyor. Sözde
Suriye devleti katliam yapıyor insan
hakları koruyucusu ABD diktatöre ‘dur’
diyor.
Emperyalizmin Ahlakı Yoktur.
Onun İçin Her Türlü Yalanı Söylemek
Doğaldır!
Bizim için ise emperyalizme direnen,
emperyalizme bir tek taş atan dahi değerlidir. Bunun için Saddam’ı, Çavuşesku’yu, Yugoslavya’yı savunduk. Çünkü baş çelişki emperyalizm ile dünya
halkları arasındadır. Halklar kendi sorunlarını kendileri çözebilirler.
Emperyalizmin müdahalesi sadece
halkları katletmek, ülkeleri sömürgeleştirmek amacını güder. Onlar için
ne insan haklarının, ne demokrasinin,
ne de özgürlüklerin bir önemi yoktur.
Onlar için tek önemli olan tekellerinin
elde edeceği kardır. Bu nedenle de
bugün de emperyalizmin yalanlarına
karşı, işgalciliğine karşı direnen Suriye
halklarının yanındayız.
EMPERYALİZM YENİLECEK,
DİRENEN HALKLAR KAZANACAK!
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Şehitlerimiz Bize Yol Göstermeye, Işık Olmaya Devam Ediyor
İstanbul Çayan Mahallesi’nde 30
Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anma ve Umudun kuruluşunu kutlama günleri münasebetiyle 5 Halk
Cepheli mahallenin merkezi yerlerine
5 tane ozalit astı.
30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerimizi Anıyoruz Umudu Selamlıyoruz
Şehitlerimizin mezarında ot bitmeyecek. Onlar devrimci mücadelemizin öncüleridir, onlardan öğrenmeye, onları sahiplenmeye ve anmaya
devam edeceğiz.

Sayı: 63

Yürüyüş
22 Nisan
2018

İZMİR: İzmir Halk Cepheliler
tarafından 13 Nisan'da 30 Mart-17
Nisan Devrim Şehitlerimizi Anıyor
Umudunu Selamlıyoruz haftası münasebetiyle anma yapıldı.
Tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan anmada yapılan konuşmalarda THKPC’den Devrimci-Sol’a DevrimciSol’dan Umudun kuruluşuna kadarki
süreç anlatılarak 1972’de Kızıldere’de
“Bizler Dönmeye Değil Ölmeye Geldik” diyen “Yolumuz Çayan’ların
Yoludur” iradesini gerçekleştiren bir
hareketin onlarca bedel ödemesine
rağmen emperyalizme ve oligarşiye
karşı bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini tereddütsüz sürdürmesinin
dünyada da ilgi uyandırdığı ifade
edildi. Programa Yorum korosunun
Mahalle, Dağlara gel, mitralyöz dinletisi ve halaylar ile devam edildi.
12 kişinin katıldığı anmaya, hazırla-

nan ikramların yenilmesinin ardından
son verildi.
ANKARA: Ankara Halk Cephesi
31 Mart’ta Mahir Çayan ve katledilen
9 yoldaşı için mezar anması düzenledi. Anmada ‘her sene olduğu gibi
bu sene de Mahir’lerin başında olunduğunun ve bundan sonra da olunacağının vurgusu yapıldı.’ Mahir’in
mezarı başında kitleyi taciz etmeye
çalışan polisler Halk Cepheliler tarafından uzaklaştırıldı. Mahir’in mezarından sonra Ulaş Bardakçı ve
2015 yılında Berkin için adalet isterken şehit olan Bahtiyar Doğruyol’un mezarları da ziyaret edildi.
Her mezarda saygı duruşu yapıldı,
şiirler ve türküler söylendi. Anmaya
19 kişi katıldı.
İSTANBUL:
Esenyurt: Halk Cepheliler tarafından 14 Nisan'da Esenyurt Dersimliler Derneği’nde AKP’nin eli
kanlı katil polisinin tüm engelleme
çabalarına ve tacizlerine rağmen 30
Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini
anma programı yapıldı. Anmadan
saatler önce katil polisler hırsız gibi
derneğin bulunduğu hana girip, elektrik saatinin kablolarını keserek programı engellemeye, gün boyu han
çevresinde gezip taciz etmelerine
rağmen anmaya engel olamadılar.
Tüm devrim şehitleri nezdinde 1
dakikalık saygı duruşu ile başlayan
program Halk Cephesi’nin açıkla-

Kefen Giyeriz, Tek Tip Elbise Giymeyiz
TAYAD'lı Aileler devrimci
tutsaklara Tek Tip Elbise dayatması yapan AKP'nin saldırılarına karşı evlatlarını sahiplenmeye, seslerini her alanda duyurmaya devam ediyor.
İSTANBUL:
Galatasaray Meydanında
14 Nisan'da biraraya gelen TAYAD’lı Aileler, hapishanelerde
uygulanmak istenen Tek Tip Elbise dayatmasına karşı basın
açıklaması yaptı.
Devrimci tutsakların “Kefen Giyeriz Tek Tip Elbise Giymeyiz” dediklerini dile getiren aileler, 84’te 4 şehit vererek
ödedik bedelini, ‘96’da bir kez daha gündeme getirdiler,
2000’de 122 şehit verdik… diyerek hapishanelerdeki hak
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masıyla devam etti. On yıllardır düşmanın tüm teslim alma politikalarına
karşı direnen, cüret ile, feda ruhu ile
zafere yürüyen Cephe geleneğinin
anlatıldığı açıklamanın ardından Adnan Yücel’in “Sen Yürürsün Rüzgâr
Yürür” şiiri okundu. Kızıldere’den
bugüne Cephe tarihinin anlatıldığı
sinevizyonun izlenmesinin ardından
Grup Yorum sahne alarak marşlarla,
türkülerle devrim şehitleri anıldı. 1
Mayıs’ta Taksim’e yapılan çağrının
ardından program sona erdi. Programa
23 kişi katıldı.

gasplarını dile getiren aileler,
sloganlarla başladıkları eylemlerini sloganlarla bitirdiler.
ANKARA:
Ankara Sakarya Caddesi’nde her cumartesi günü,
saat 15.00’da TAYAD’lı Aileler’in yaptıkları basın açıklamasına
polis saldırdı ve aileleri zorla alandan uzaklaştırdı. İşkenceci
polis “Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz”
yazılı ozaliti parçalayarak çekim yapan destekçileri de engellemeye çalıştı.
Evlatlarımız içeride biz dışarıda direnmeye devam
edeceğiz! Her cumartesi günü, saat 15.00’da tüm halkımızı
tutsaklarımıza sahip çıkmaya, Sakarya Caddesi’ne çağırıyoruz!

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI

Avrupa’da
 ALMANYA
Hamburg’ta Adalet Nöbeti
12 Nisan, perşembe günü Hamburg
halkı, Musa Aşoğlu için yapılan adalet
nöbetini gerçekleştirmek üzere yine hapishane önündeydi.
Mahkemenin sona ermesinin ardından
1 saat ara vererek, saat 16.00’da hapishane
önünde buluşan kitle, sloganlar ile Musa
Aşoğlu’nu selamladı ve Musa Aşoğlu’na
Özgürlük talebini tekrar haykırdı. Mahkemeye gelenlerin de katıldığı adalet
nöbeti sloganlar ve müzik eşliğinde sürdürüldü. 1 saat süren eyleme toplam 13
kişi katıldı.

Mannheim Halk Cephesi Nisan
Ayı Programıı
13- 27 Nisan Grup Yorum Karlsruhe
Konsolosluk Önü Eylemleri
14- 28 Nisan “Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir” Mannheim Hauptbahnhof Önü Eylemleri
20-21-22 Nisan Aile Kampı

Mannheim Grup Yorum Gönüllülerinden Eylem Çağrısı
"Listelerinizi Tanımıyoruz"
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
eylemleri devam ediyor.
Tüm halkımızı Grup Yorum’u sahiplenmeye, 13 Nisan Cuma günü saat
10.30’da Karlsruhe Konsolosluk Önüne
bekliyoruz!

Berlin Halk Meclisi Çalışmalarına
Devam Ediyor
Berlin’de Türkiyeliler’ in yoğun yaşadığı Kreuzberg’te çalışmalarına devam
eden meclis, yozlaşma karşıtı kampanya
kapsamında “Kreuzberg Bizim” başlığıyla
bir broşür hazırlamıştı.
Son olarak 13 Nisan Cuma günü broşür dağıtımı yapıldı.
İlk önce cuma namazı saatinde DİTİB
camisi önünde yapılan dağıtımda halktan
olumlu tepkiler alındı. Daha sonra ise
Schönleinstrasse pazarında broşür dağıtımına devam etti. Dağıtımdaki sohbetlerde yozlaşmanın nasıl büyük bir sorun
olduğuna değinildi. Kısa sürede 100
broşür halka ulaştırıldı.

Berlin Halk Cephesi 1 Mayıs Çağrısı
Yaptı

Emperyalizm ve işbirlikçileri emekçi halklara karşı baskı,
yasak ve sömürü politikalarını artırarak
sürdürüyor. Bu saldırılara ancak örgütlü
mücadele ile cevap verilebilir.
Berlin Halk Cephesi, 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyor.
Bu yıl da yine farklı yürüyüşlerin
yapılacağı 1 Mayıs 2018 günü Berlin
Halk Cephesi pankartları, bayrakları ve
coşkusuyla Hackescher Markt’tan (DGB
önü) yürümeye başlayacak.
Irkçılığa, baskılara ve faşizme karşı
tüm halkımız Halk Cephesi saflarında
yerini almalı.

Berlin Halk Meclisi Kahvaltı Düzenledi
Berlin Halk Meclisi bir kahvaltı düzenleyerek çalışmalarını değerlendirdi.
15 Nisan Pazar günü düzenlenen
kahvaltı yine hep birlikte emek verilerek
hazırlandı. Açık havada verilen kahvaltıyı
çocuklar da renklendirdi. Saat 11.00’da
oturulan kahvaltı masasında Halk Meclisi
broşürleri üzerine de sohbetler yapıldı.
Yeni ailelerin de katıldığı sohbette broşürler değerlendirildi.
Broşürlerle yapılacak çalışmalar da
tartışıldı ve posta kutuları da dahil olmak
üzere dağıtıma ağırlık verme kararı alındı.
Kahvaltının ardından yaklaşık üç saat
süren sohbetlerin ardından aileler broşürleri bölüştüler. Kahvaltıya 20 kişi katıldı.

Musa Aşoğlu Emperyalizmi Yargılamaya Devam Ediyor!
Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir! Savunma Mahkemesi 2. Gün:
13 Nisan Cuma günü devam eden
mahkeme, saat 10.00’da Musa Aşoğlu’nun savunması ile başladı. Musa Aşoğlu, savunmasının bu bölümünde, Alaattin
Ateş ve komplolar ile delil yaratılmaya
çalışıldığını söyledi.
2008 yılında, eşi tutuklandığı sırada
yanında olduğunu, fakat kendisinin gözaltına dahi alınmadığını aktardı. 2008’e
kadar olan verilerin, yalnızca Hollanda
Özgürlük bürosunda bulunan bir harddisk
olduğunu, bunun orjinalinin Almanya’ya

dahi verilmediğini, Hollanda’nın bu
disk’teki bilgilerin bazılarını özel programlarla elde edip, değiştirdiğini böylece
manipüle ettiğini açıkladı.
Musa Aşoğlu diğer DHKP-C davalarında da olduğu gibi, şahsa yönelik
deliller yetmediği taktirde, komplolar ile
delillerin yaratılmaya çalıştığını açıkladı.
Bu bağlamda Alaattin Ateş isimli muhbirin
öneminin yakıcı bir hal aldığını, kendisinin
de 2008’den itibaren hedef tahtası olduğunu ve delillerin yaratıldığını söyledi.
Hakkındaki suçlamaları tek tek çürüten
Musa Aşoğlu’nun duruşması yaklaşık 4
saat sürdü. Özgürlük komitesi çalışanları,
herkesi sahiplenmeye ve duruşmalara
katılmaya çağırdı.

Mannheim Halk Cephesi 1 Mayıs’ta Alanlara Çağırıyor
Emperyalizmin halkların üzerine fü- Sayı: 63
zeler yağdırdığı, oluk oluk halkların Yürüyüş
kanını akıttığı, yerli işbirlikçileri olan 22 Nisan
AKP’nin ise faşist politikaları ile iyice
2018
azgınlaştığı bugünlerde 1 Mayıs alanlarını
doldurmak ve kan emicilerden hesap
sormak bir görevdir.
Emperyalizme ve faşizme karşı sen
de ayağa kalk ve 1 Mayıs’ta saflarımızdaki
yerini al.

NRW Halk Meclisi Kuruluş Toplantısını Gerçekleştirerek Kuruluşunu
İlan Etti
NRW Halk Meclisini kurmak için
ilk toplantı 22 Ekim 2017’de yapılmıştı.
İkinci toplantı ilan edildiği gibi, 15 Nisan
Pazar günü gerçekleştirildi. Ve yine ilan
edildiği gibi azınlık-çoğunluğa bakılmadan
NRW HALK MECLİSİNİN kuruluşu
karar verildi.
Avrupa’da, Almanya’da ve özel olarak
NRW’de halkımızın birçok sorunlar yaşadığı, bu sorunlara çözüm bulmak için
mücadele etmenin Halk Meclislerinin
asli görevi olduğu vurgulanarak, Halk
Meclisleri'nin ise kitlelere mal edilerek
ayakta kalabileceği ve güçleneceği üzerinde duruldu.
6 aylık sürece ilişkin program oluşturma tartışmasına geçildi. Bu tartışma-

SORANLAR TAKSİM’DE, TESLİMİYETÇİLER MALTEPE’DE!
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larda NRW Halk Meclisi Girişiminin yaptığı "HFG UYUŞTURUCU KUMAR
VE ALKOL BAĞIMLILIĞINA KARŞI
MÜCADELE MERKEZİ" çalışmaları en
çok ilgi toplayan ve en çok tartışılan
çalışma oldu. Bu tartışmalar sürerken hala
merkezin ilgilendiği ve destek çalışmaları
yürüttüğü bir gencimizin duygularını paylaşması ve ayrıca bir şiir okuması büyük
sempati ile karşılandı ve ilgi ile dinlendi.
Programın belirlendiği NRW HALK
MECLİSİ toplantısında, ayrıca bir yürütme
komitesi, demokratik aile örgütlenme komitesi ve aile sorunlarını çözme komisyonları da seçilerek, NRW Halk Meclisi’nin eksik olan örgütlenme sorunlarına
da çözüm getirilmişltir.

Almanya Mannheim’da Musa
Aşoğlu İle Dayanışma Stantları Devam Ediyor
Her cumartesi günü olduğu gibi, 14
Nisan Cumartesi günü, saat 15.00’da
açılan stantta devrimcilik yapmanın suç
değil görev olduğu ziyaretçilere anlatıldı.

 HOLLANDA
Rotterdam’da Grup Yorum’a Özgürlük Eylemi
Her hafta Rotterdam’da Grup Yorum
üyeleri için cumartesi günü yapılan oturma
eylemi, 7 Nisan’da tekrar yapıldı.
Tutsak Grup Yorum üyeleri Bergün
Varan ve Betül Varan’ın ve bütün tutsak
Grup Yorum üyelerinin fotoğrafları asıldı.
Türkçe ve Flemenkce ”Grup Yorum’a
Özgürlük” yazılı dövizler kullanıldı eylemde. Saat 15.00’da Rotterdam Garı’nın
önünde başlayan eylem 17.00’da sona
erdi.

 AVUSTURYA
Graz’da Gençlik Buluşması Düzenlenecek
Avusturya’da Türkiyeli gençliğin yoğunluğu bilinen bir durum. Fakat Türkiyeli
gençliğin kendi ülke gençliği, kültürü ve
ülkelerini tanımaları konularında da bilinen
bir eksiklik var. Bu eksikliği Avusturya
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Anadolu Gençliği doldurmak istiyor. Bu
amaçla da Avusturya’nın Graz şehrinde
bir “Gençlik Buluşması” düzenleyecek.
Üç gün sürecek olan gençlik buluşması,
Nazi faşizmi zamanında, Naziler tarafından
idam edilen Avusturya Komünist Partisinin
bir ayaklanmacının miras bıraktığı villada
yapılacak.
Gençlik buluşması 20-21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
Viyana’da, 15 Nisan Pazar Günü,
30 Mart-17 Nisan Şehitleri Anması Yapıldı
Anadolu Kültür Merkezinde yapılan
anmada umudun kuruluşunun coşkusu
yaşandı. Program şehitler için yapılan
saygı duruşu ile başladı.
Şehit ailelerine onurun ve gururun
simgesi olarak kırmızı karanfiller verildi.
Yapılan kısa bir aranın ardından MartNisan şehitleri anısına hazırlanan sinevizyon gösterildi. Anma, okunan marşlarla
sona erdi. Anmanın ardından Anadolu
Federasyonu davası ile ilgili çalışmalar,
Halk Meclislerinin vatandaşlıkla ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Viyana’da düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili duyuru yapıldı, 20 Nisan’da
düzenlenecek olan gençlik kampına katılım
çağrısı yapıldı. 47 kişinin katıldığı anmada
kadınların evlerinde yapıp getirdikleri
helvalar dağıtıldı.

 YUNANİSTAN
Eli Kanlı Halkların Katili Amerikan Emperyalizmi Atina’da Lanetlendi
13 Nisan Cuma günü Yunanistan’ın
Atina şehrinde Amerika’nın Suriye’deki
savaş çığırtkanlığına karşı Amerikan konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Atina’da 13 Nisan Cuma günü Yunanistan sol örgüt ve partilerin çağrısıyla
18.30'da toplanmaya başlanıldı ve Amerikan Konsolosluğuna yüründü. Yürüyüş
boyunca Amerikanın aleyhine sloganlar
atıldı. Yürüyüşe Yunan sol örgütleri, partileri ve Türkiye'den Halk Cephesi katıldı.

Halk Cephesi yürüyüşe “Emperyalist Ve
İşbirlikçilerin Saldırılarına Karşı Direnen
Suriye Halkıyla Birlikte Emperyalizme
Karşı Örgütlenelim Birleşelim Ve Mücadele Edelim’’ pankartı açtı ve kızıl flamalar
taşıdı. Konsolosluk önünde de yaklaşık 1
saat slogan atarak emperyalist savaşa
karşı çıkıldı.
İkinci yürüyüşü ise Yunanistan Komünist Partisi yaptı. Orak çekiçli bayraklarıyla kitlesel katılım gösterdiler.

Yunanistan Larisa’da Burak Ağarmış’ın İade Mahkemesi Görüldü!
6 Nisan 2018 Pazartesi günü saat
12.00’da Yunanistan’ın Larisa şehrinde
Burak Ağarmış’ın iade mahkemesi görüldü.
Savcılık Türkiye’nin iade talebini dayanıksız ve yetersiz bularak iadenin reddini
talep etti. Mahkeme heyeti de yarım saat
ara verdi. Yarım saat sonra mahkeme
tekrar başladı. Mahkeme heyeti de iade
isteminin reddi yönünde karar verdi.
Halk Cepheliler mahkeme başlamadan
önce adliye önüne gelerek pankartlarını
açıp bildirilerini dağıtmışlardır.

 BELÇİKA
Belçika Devleti’nden Oturum Hakkımı İstiyorum
17 yıldır Belçika’da yaşamasına ve
hukuki açıdan oturum hakkının verilmemesi için hiçbir sebep olmamasına rağmen,
hakları gasp edilen Cahit ZOREL oturum
hakkı için direniş başlattı.
19 Nisan gününden itibaren, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yabancılar
Dairesi önünde oturma eylemi başlatan
Cahit Zorel eylemini (konunun esas muhatabı mahkeme önünde) 09.00’dan
13.00’a kadar yapacak.
Adres: Bruxelles, Conseil des Contentieu des Etrangers
Rue Gaucherets, nr 92, 1030.

 İSVİÇRE
Basel’de Grup Yorum Konser Çalışması
4 Nisan tarihinde Basel ve çevresinde
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Grup Yorum el ilanlarını sokak
sokak gezerek 2000 Türkiyeli
evin posta kutularına attık, çalışmaya 8 kişi katıldı.

 FRANSA
Fransa’dan Grup Yorum’a Özgürlük Videosu
Le
Chorale
Sans
Nom’dan (İsimsizler Korosu)
Grup Yorum’a Özgürlük Videosu
12 Nisan 2018 günü Nancy
Grup Yorum gönüllüleri Nancy
Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesinin Amfi tiyatrosunda
provalar yapan İsimsizler Korosunu ziyaret ettiler.
Görüşmenin sonunda İsimsizler korosu İspanya iç savaşında Faşist Franco iktidarına
karşı direnen Devrimcilerin
anısına söylenen İspanyolca
bir parça ile GRUP YORUM’A
ÖZGÜRLÜK talebi olan bir
video hazırladılar.

Nancy Grup Yorum’a
Özgürlük Eylemi
13 Nisan 2018 tarihinde
Nancy Grup Yorum Gönüllüleri
tarafından Nancy’de Place Stanislas’ta yapılan Grup Yorum’a
özgürlük için oturma eylemi
yapıldı.
Eylem boyunca 105 bildiri
ve 10 imza toplandı.

Avrupa’da El Emeğimizle Varız!
Fransa’nın başkenti Paris’te
kadınlarımızın başlattığı bir
çalışma ile yapılacak el örgülerinin satışından elde edilecek
gelir tutsaklarımıza gönderilecek. Tüm halkımızı kadınlarımızın başlattığı bu çalışmaya destek vermeye çağırıyoruz.

Fransa’da Grup Yorum
İle Dayanışma İmza Kampanyası Sürüyor
Fransa’da Grup Yorum’a
Özgürlük kampanyası kapsamında imza toplayarak, halkın

sesi Grup Yorum’un üzerindeki
baskılara son verilip, tutsak
üyelerinin serbest bırakılması
ve yasakların kaldırılması talebi
yükseliyor.

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN YOZLAŞTIRARAK
YOK ETME SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

Nancy Halk Cephesi
Grevdeki Öğrencileri Ziyaret Etti

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL,
EMPERYALİZMİN AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI

14 Nisan 2018 günü Nancy
Halk Cephesi tarafından Nancy
Edebiyat Fakültesi’ndeki grevci
öğrenciler ziyaret edildi.
Fransa’nın birçok şehrinde
başta Paris, Toulosue, Lyon,
Nantes ve Nancy olmak üzere
öğrencilerin yoğun olarak katıldıkları üniversite işgali ve
grevlerde birçok üniversitede
ders yapılamazken, Fransız
devletinin tutumu ise polislerini
öğrenci grev ve işgallerini kırmak için saldırtmakta. Bununla
birlikte Paris’te Sorbonne Üniversitesi, Nantes ve Montpelliers'deki direnişler polisin saldırıları sonucu kırılmış olsa da
öğrenciler sokakta haklarını
aramaya devam ediyorlar.

Nancy’de Grup Yorum
Gönüllüleri Kahvaltısı Düzenlendi
14 Nisan 2018 tarihinde
Nancy’de Grup Yorum gönüllüleri olarak kahvaltı programı
düzenlendi.
Saat 12.00’da Sapiniere
parkında yapılan kahvaltı programına, konserimize emek veren Grup Yorum Gönüllüleri
katıldılar.
Kahvaltıdan sonra yapılan
sohbette katılan insanlarımızdan
konserimiz ile ilgili düşüncelerini aldıktan sonra, birlikten
kuvvet doğduğu ve bu kuvvetin
karşısında zorluğun her zaman
aşılacağı, konser çalışmasında
oluşan bu kolektif yapının sürdürülebileceği belirtildi, daha
sonra katılanlarla birlikte 1
Mayıs hazırlıkları konuşuldu.
Yapılan etkinliğe 26 kişi
katılırken, kahvaltımız ve sohbetimiz 3 saat sürdü.

HFG'LER

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!
Ne anadilini konuşamayanlar,
ne vatanını "benim için bir şey ifade etmiyor" diyerek reddedenler....
Ne yaşadığı hayatta kendine ait hiçbir heyecan, mutluluk bulamayanlar, bir yere ait olamayanlar, Anadolu'nun değer ve geleneklerinden bir nebze olsun haberdar olmayanlar....
Ne Almanya'da her cuma sabahlara kadar içip alkol komasına
girenler...
Ne Avrupa'nın dört bir yanında uyuşturucu ile zevkin ve hazzın,
mutluluğun doruklarına tırmanıp durmadan durmadan onun
ardındaki uçuruma düşenler...
Ne otomat başlarında ana-babasının ve kendinin emeğini bir
hamlede, kazanma arzusuyla yok edenler,
Ne binbir aşağılanmaya göz yumup okuyan azınlık içinde yer
alıp da kendi ailesi dahil ait olduğu ne varsa onunla alay edenler...
Ne kendinden, ailesinden, geçmişinden, tarihinden, milliyetinden
utananlar...
HİÇ AMA HİÇBİRİ "AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİLDİR!
Bu bizim gerçeğimiz değildir.
Bu Avrupa emperyalistlerinin bize dayattıkları, reva gördükleridir.
Bu bir hak gaspıdır. Yaşam hakkımızın, emeğimizle yaşamımıza
değer katma hakkımızın, çoluk-çocuk ailece mutlu olma hakkımızın,
birarada kalma, birbirimizle dayanışma, birbirimizi sevme hakkımızın
gaspıdır.
Bu bizim insan onuruyla yaşama, hayal kurma, vatan ve halk
sevgimizi büyütme, tarihimizi öğrenme, değer ve geleneklerimize
sarılarak zorluklar karşısında güçlenme hakkımızın, hak arama
hakkımızın gaspıdır.
Bu bizi yozlaştırma, değerlerimizden koparma suçunu işlemektir.
Bu emperyalizmin tarih ve halk bilincimizle ona karşı mücadele
etmemiz yerine, köle olup kendi ailemize, arkadaşlarımıza, halkımıza
karşı yabancılaştırma, bizi kendimize ihanete süreklemektir...
Biz emperyalizmin bize reva gördüğü bu yaşamı reddetmek;
Emperyalizmin bize karşı işlediği suçlar için bir ceza istemek;
Emperyalizmi tüm politikaları, pislikleri ile yaşamımızdan çıkarmak;
Solan çiçeklerimize su vermek, yeni boy veren çiçeklerimizi
çöpe atılmaktan alıkoymak istiyoruz.
KENDİ KADERİMİZİ KENDİMİZ YAZMAK İÇİN AVRUPA'DA DA HFG'LERDE BİRLEŞELİM!
Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail : uyusturucukumarason@yandex.com
uyusturucukumarason@gmx.de
Tel
: +49-1632257926

SORANLAR TAKSİM’DE, TESLİMİYETÇİLER MALTEPE’DE!
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“Özgürlük mücadelenin içinde olmaktır.” Solmaz Karabulut

30 Nisan - 6 Mayıs
Sıla ABALAY
1 Ekim 1999’da Ardahan’da doğdu. 2 yaşındayken ailesi İstanbul’a göç etti. Lisedeyken
devrimcilerle tanıştı ve Liseli Dev-Genç’li
oldu. Genç yaşına rağmen kısa sürede kendisini
geliştirdi ve sorumluluklar aldı.
Kısa süreli bir tutsaklık yaşadı. Tahliye
Sıla Abalay
olduktan sonra “Berkin’in hesabını soracağız”
diyerek mücadeleye atıldı.
Küçükçekmece’de kaldığı evde katil polisler tarafından
katledildi. Sıla, 6 Mayıs 2017 tarihinde şehit düştü.
Serpil YILMAZ
Ayten Yüksel KELEŞ
Dersim’in Pertek ilçesine
bağlı Ardıç Köyü Karabayır
Mezrası ile Altınçevre Köyü
yakınlarında 4 Mayıs 1994’te
Serpil Yılmaz
Ayten Yüksel Keleş Devrimci Sol gerillalarıyla jandarma ve özel tim arasında çatışma çıktı. 15 saat süren çatışmalar sonunda Serpil YILMAZ
ve Ayten Yüksel KELEŞ şehit düştü.
Ayten bir Devrimci Sol gerillasıydı. Yaşamını halkın
kurtuluş savaşına adayan, mücadelede tereddüt yaşamamış
bir savaşçıydı.
Serpil Yılmaz, 1991 yılında Dersim Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. Devrim mücadelesine de daha öğrenciyken katıldı.
Sadettin Emir ÇINAROĞLU
1955 doğumlu olan Sadettin, Yüksek öğrenim için geldiği Bursa’da devrimci mücadeleyle tanıştı. Bir Dev-Genç’li olarak bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine omuz verdi. İşçi sınıfının mücadele
günü
1 Mayıs 1977’de katledildi.
S. Emir Çınaroğlu

Serap Şimşek

Serap ŞİMŞEK
O bir Dev-Gençli’ydi. Mahirler’in yolundaydı. Liselilerin örgütlenmesi içindeydi. Haydarpaşa Teknik Öğretmen Okulu’nda 6 Mayıs
1980’de Deniz’ler için düzenlenen bir anmada
jandarmanın açtığı ateş sonucu katledildi.
1963 doğumluydu.

Sıddık ÖZÇELİK,
Güven KESKİN,
Esma POLAT
30 Nisan 1992’de
Adana’da bulundukları üssün polis tarafından kuşatılması
Sıddık Özçelik
Güven Keskin
Esma Polat
karşısında direnerek
şehit düştüler. Üçü de SDB savaşçısıydılar. Üçü de savaşçı
olmadan önce gecekondu semtlerinde faaliyet yürüttüler.
1970 Çorum Mecitözü doğumlu Sıddık Özçelik, devrimci harekete 1988’de katıldı. 1973 Adana Kozan doğumlu Güven
Keskin, 1991’de SDB savaşçısı oldu. 1971 Kars Sarıkamış
doğumlu Esma Polat, ‘86 yılında mücadeleye katıldı. Şehit
düşerken örgütünün ismini duvara kanla yazdı.
Selma KUBAT
Selma 1978’de, Malatya Arguvan Koyuncu Köyü’nde doğdu. Lise yıllarında devrimcileri tanıdı.
Tercihleri giderek netleşti ve gençlik hareketinde
görev ve sorumluluklar üstlendi.
F Tiplerine karşı Armutlu’da direnişe destek eylemi
yaparken 13 Kasım 2001’de gözaltına alınıp tutuklandı.
Selma Kubat
10. Ölüm Orucu Ekibinde yer aldı. 1 Mayıs 2004’te,
Saraçhane’de yoldaşları kızıl bayraklarıyla Büyük Direnişin kararlılığını
1 Mayıs alanlarına taşırken o da feda ateşleriyle katıldı 1 Mayıs’a. 1
Mayıs günü Gebze Hapishanesi’nde bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.
Ercan GÜNDOĞDU
1957 doğumluydu. DEV-GENÇ saflarında kendini
kısa sürede kabul ettirdi. Yönetici yeteneklerinin gelişmesiyle birlikte Doğu Karadeniz sorumluluğunu
aldı. Soğukkanlılığı, mütevaziliği ve kitle çalışmasındaki
yeteneği önemli özelliklerindendi. Bulunduğu bölgede
Ercan Gündoğdu bir göreve giderken faşistlerin kurduğu bir pusu
sonucu 6 Mayıs 1980’de şehit düştü.

Ahmet Özdemir

Ahmet ÖZDEMİR
Esenler Halk Meclisi Girişimi üyesi olan Ahmet,
askerlik yaptığı dönemde devrimciler lehine propaganda yaptığı için 2 yıl cezaevinde kalmış, 2 yıl da
kontrgerilla devleti tarafından Trakya’ya sürgün edilmişti. 1 Mayıs 1998’de Cephe saflarındaydı. 1
Mayıs’ta polis tarafından yaralanmasından sonra bunalıma girerek 5 Mayıs günü hayatına son verdi.

Mehdi Duran ALKAN
1975 Tokat Zile İlçesi Karşıyaka Köyü doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik
Mühendisliği öğrencisi ve TÖDEF’liydi. İstanbul’da
1 Mayıs gösterilerine katıldıktan sonra, 2 Mayıs
1993’te Trabzon’a dönerken geçirdiği trafik kazası
Mehdi Duran Alkan sonucu aramızdan ayrıldı.

Ali Yılmaz

Fikri Keleş

Halil Ateş

Solmaz Karabulut

Ali YILMAZ, Fikri KELEŞ,
Halil ATEŞ, Solmaz KARABULUT
Ankara Dikmen’de bir Devrimci Sol üssü 4 Mayıs 1992
tarihinde polis tarafından kuşatıldı. Çatışmalar sonunda dört
savaşçımız şehit oldu. Halil Ateş ve Ali Yılmaz kuşatmayı
yarıp çatışmayı sokaklarda sürdürerek şehit düştüler.
Halil ATEŞ, 1960 Sivas Zara doğumluydu. Bir işçi ailesinin

KAYBEDİLDİLER:
Soner GÜL,
Hüsamettin YAMAN
Dev-Gençli’ydiler. Soner, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiydi. HüsametSoner Gül
Hüsamettin Yaman tin İstanbul Üniversitesi
öğrencisiydi. 4 Mayıs
1992’de İstanbul’da gözaltına alındılar ve bir daha onlardan haber alınamadı.
Bobby SANDS
IRA önderlerinden biriydi. IRA’nın tutsak
üyelerinin hapishanelerdeki Tek Tip Elbise
ve tecrit uygulamalarına karşı başlattıkları
açlık grevinde, Bobby Sands 5 Mayıs
1981ʼde, direnişin 66. gününde şehit düştü.
Bobby Sands Sands, açlık grevini sürdürürken yapılan
seçimlerde parlamento üyeliğine seçilmiş,
fakat İngiltere hükümeti bunun üzerine tutsakların seçilme
hakkını da ellerinden almıştı. Bu direnişte toplam dokuz
İrlandalı yurtsever şehit verildi. Belfast’ta bir duvar
yazısında, şehitlere ilişkin şöyle yazıyordu: “They May
Kill The Revolutionary, But Never The Revolution” (Onlar
devrimcileri öldürebilirler ama devrimi asla!)

çocuğu olan Halil, 12 Eylül öncesinden beri devrimci mücadelede yer aldı. Son olarak Ankara Silahlı Devrimci Birlikler
Komutanlığı görevini sürdürürken şehit düştü.
Solmaz KARABULUT, 1965 Balıkesir Bigadiç doğumluydu. Okul yıllarında tanıştığı devrimci mücadelesine öğretmenliğinde de devam etti. Bir süre Ankara’da tutsak kaldı.
Cezaevinden çıkar çıkmaz, mücadeleye hazırım diyen Solmaz,
SDB savaşçısı olarak şehit düştü.
Fikri KELEŞ, 1969 yılında Sivaslı bir emekçi ailenin
çocuğu olarak İstanbul Çağlayan’da doğdu. 1989ʼda katıldığı
mücadelede gecekondu mahallelerinde çalışmalar yaptı. SDB
savaşçısı olarak şehit düştü.
Ali YILMAZ, 1971 Kastamonu doğumluydu. Önce mahalli
bölge çalışmalarında yer aldı. 1991’de SDB savaşçısı oldu
ve görevi başında şehit düştü.

Deniz GEZMİŞ,
Hüseyin İNAN,
Yusuf ASLAN
6 Mayıs 1972ʼde
Ankaraʼda idam edilen
İnan, Gezmiş ve Aslan,
1960ʼların sonlarında
Deniz Gezmiş
Hüseyin İnan
Yusuf Aslan
gelişen mücadelenin
içinde yer alan, önder nitelikleriyle öne çıkan devrimcilerdi. Bu
mücadele içinde önlerine devrim hedefini koyduklarında, devrimi
gerçekleştirmek için gençlik örgütlenmesinin ötesine geçerek,
devrimci bir cüretle Türkiye Halk Kurtuluş Ordusuʼnu oluşturup
silahlı mücadeleye başladılar.
12 Mart cuntası koşullarında tutsak düştüler. Mahir Çayan ve yoldaşları, onların idam edilmesini önlemek için Ünye radar üssündeki
üç İngiliz ajanını kaçırıp bu eylem içinde Kızıldereʼde şehit düştüler.
Deniz, Yusuf ve Hüseyin de 6 Mayıs 1972ʼde Ankara Merkez
Kapalı Cezaevi avlusunda idam edildiler. Üç devrimci, darağaçlarında
son nefeslerinde halkın kurtuluş mücadelesine bağlılıklarını ve
inançlarını haykırırken, tarihe şu çağrıyı bıraktılar: “Bütün Yurtseverler: Şerefsiz yaşamaktansa şerefle ölmek, yalvarmak yerine
zora başvurmak, başkasına değil kendine ve kendin gibi olanlara
güvenmek, nerede ve nasıl olursa olsun, hainlere boyun eğmemek
parolamızdır.” Bugün Marksist-Leninistlerin önderliğindeki antiemperyalist, anti-oligarşik mücadelede, onların çağrısına verilen
tek devrimci cevap olmaya devam ediyor.

Anıları Mirasımız
SILA ABALAY'IN TUTSAKKEN YAZDIĞI YAZI
“Ne Kadar Çok Seviyoruz Birbirimizi Değil Mi?
Sevgi Ölümü Nasıl Da Yeniyor”
Nasıl bir özlem nasıl, bir sevda ki bu, “çok özledim çok ama
çok seviyorum” demek yetmiyor. Yutkunamıyor insan kelimeler
boğazda diziliyor, ben birini düşünürken öyle hızlı çoğalıyor ki
kavuşacaklarım, insan koşarak katılmak istiyor bu kervana. Bir
yer hayal ediyorum cennet değil. Yıldızlar öyle parlak, öyle
derin, bütün dileklerimizin orada olduğu bir yer. Vurulduğumu
hayal ediyorum, düşmanın beyninde en büyük zararı vererek

orada vurulup düşüyorum.
Son nefesimi verirken, en çok acı çektiğim anda, biri elimi
tutuyor. Gözlerimi açıyorum, Şafak abi... Sımsıkı sarılıyorum ona,
elimde değil eminim denize akan nehir gibi akar gözyaşlarım.
Siliyor abim gözyaşlarımı, “Hoş geldin! Nerede kaldın”
diyor. “Çok özledim” diyor, ben öyle mutluyum ki konuşamıyorum.
Tekrar sarılıyor Şafak abi uzunca, sımsıkı. Konuşacak çok
şeyimiz var, diyor ve başlıyoruz yürümeye. Yolda bana gençliği
soruyor, neler yaptığımızı... Kimleri nasıl eğittiğimizi soruyor.
“Gözüm hep sizin üzerinizdeydi” diyor. Anlatıyorum uzun uzun
her şeyi. Kızıyorum ona niye beni de yanında götürmedin diye,
“Senin daha yapacak işlerin vardı” diyor.

Öyle özlemişim ki onu, onun sesini... Nerede yürüdük, hangi
yollardan geçtik bilmiyorum. Bir kapıyı açıyor Şafak abi, yerlerde
hep kiraz çiçekleri. Öyle güzel kokuyor ki her yer. Bak diyor “Sen
de en güzel olduğun anda düştün toprağa kiraz çiçekleri gibi”.
Sonra gökyüzüne bakıyorum lacivert ama apaydınlık. Yıldızlarla dolu ve öyle yakın ki, sanki elimi uzatsam bir yıldızı
oynatacağım yerinden. Yürüdükçe yoğunlaşıyor kiraz çiçeklerinin
kokusu ve bir kapı açılıyor. Ben daha kim olduğunu göremeden
sarılıyor bana. Saçlarındaki kına kokusundan anlıyorum Hünkar
abla. Gerillaya gitmeden kına yakmıştı saçlarına canım ablam.
Sıkıyor yanaklarımı. “Sonunda erdin muradına, 18’ine basmadan
aldın kleşi” diyor. Gülüyoruz.
Tekrar tekrar sarılıyorum doyamıyorum ablama, kulağıma
fısıldıyor; "Sakın ağlama, hiç mi değişmedi senin şu huyun?"
diye tatlı tatlı kızıyor.
Bir bakıyorum ki lüle lüle saçlarıyla Çiğdem abla hızlı hızlı
geliyor. Hemen arkasında Berna abla ve Bahtiyar abi. Çiğdem
abla hemen sarılıyor ve ardından hızlı hızlı sorular sormaya
başlıyor: “Nasılsın, bir ihtiyacın var mı? Bizimkiler ne yapıyor?”
Ve Berna abla giriyor araya "Çiğdem, Çiğdem ay dur özledim
bir sarılayım". Berna ablam benim, o bana kendine güvenmeyi
öğretti, bana yere sağlam basmayı öğretti.
Bahtiyar abi gülümsüyor Cephe gülüşüyle. Sarılıyoruz
sımsıkı, "hoşgeldin" diyor. Oğuz’u görüyorum "semtimizin
kızı" diyor, gülümsüyor o güzel gamzesini izliyorum sonra.
Nasıl özlemişim hepsini. Bir rüya olmasından korkuyorum...
Hep şehitlerimizi görürdüm rüyamda ve sabahları kalkmak
istemez, tekrar tekrar hayal ederdim gördüklerimi. Şimdi de
sanki hiç uyanmak istemediğim bir rüyadaymışım gibi.
Hangisine sarılsam özlemle dolu gözyaşlarımı durduramıyorum. Neler paylaştık biz... Şafak abinin omzunda ağlardım
ve o da dayanamazdı gözleri dolardı.
Berna ablanın "sen adaletli olacaksın", "Kendine güveneceksin"
sözleri kulaklarımda yankılanıyor.
Ya Leyla abla, nasıl kafa yorardı mahalleler üzerine. Saatlerce
mahalle gençliği üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çiğdem
abla otobüste giderken bana Bahtiyar abinin sevdiği türküleri
dinletirdi. Bir kez sormuştu Berna abla; "Son kez bir şey diyecek
olsan ne derdin" diye. Cevap verememiştim de nasıl pişman olmuştu sorduğu için. Heyecandan cevap veremedim diye nasıl
kızmıştım kendime.
Ya Bahtiyar abi... Kar yağmıştı Gazi’ye de karların içine
gömmüştü beni.
Benim sabırlı emekçi Mahir abim nasıl dalga geçiyordu benimle, "majezik" diyemiyorum diye. Gülünce daha da kırmızı
olurdu o güzel yüzü. Şafak abi şehit düştüğünde ağladığımız
için çok kızmıştı ve demişti ki; “Şafak’a da bu yakışırdı. Böyle
ölmek yakışırdı, niye üzülüyorsunuz? Devrimciliği bırakmadı,
hain olmadı” ...
Ben bu anılarla yaşadım gece gündüz, onlara duyduğum özlemle yaşadım. Şimdi onlarla yan yana olduğuma inanamıyorum.
Bunları geçirirken içimden, birden çikolata tutuşturuyor biri
elime "al" diyor; “kendi eyleminin tatlısı, ilk sen ye!” Bu ses
Dayı’mızın sesi. Mahkeme görüntülerini sayısız kere izleyip
kabımıza sığamadığımız Dayı’mızın, öğretmenimizin sesi.
Dayı’ya sarılıyorum, onu hep merak ediyordum. Hep abilerime
soruyor anlattırıyordum, onu tanımak istiyordum. Şimdi bütün
sıcaklığıyla, samimiliğiyle karşımda.
Çiğdem abla heyacanlı heyacanlı “hadi hadi diyor halay çekelim”. Ve halaya başlıyoruz. Bir yanımda Bünyamin, bir

yanımda Aysun abla...
Bünyamin'e bakıyorum gülümsüyor.
Aysun ablaya bakıyorum yine yeleği üzerinde, boynuma sarılıyor hemen. Aysun ablanın saf, temiz tavırları hep yüzümüzü
güldürürdü. Öyle geniş bir çember olmuşuz, öyle güzel ki
yoldaşlık, böyle omuz omuza...
Karşımda Onur abi ve Çayan abi var. Birbirlerine bakıp gülüyorlar. Sonra ikisi de koşarak gelip yanıma giriyorlar. Çayan
abi "can ciğer" diyor, sonra Tarık geliyor yanıma, sarılıyorum.
Tarık Gazi mahallesinin gençlerindendi, gerillaya katıldı.
Yoksulluk onu savaşçı yaptı, şimdi halayımızda İbrahim
Çuhadar'ın yanında. Gazi'yi soruyor bana, isim isim arkadaşlarını
soruyor "umarım onlar da savaşçı olur" diyor.
Leyla abla elimi tutup çıkartıyor beni halaydan, “Canım diyor
burnumda tütüyorsun.” Sarılıyoruz dakikalarca. Anlatıyorum ona
tek tek mahalleleri, ailelerimizi, mahalle gençliğini... O gittikten
sonra nasıl yaptığımı, neleri yapamadığımı anlatıyorum.
Canım ablam yine aklı işlerimizde, insanlarımızda. “Abla
diyorum, herkes burada mı?” “ Evet“ diyor “herkes burada, ne
kadar güzel değil mi?” Kenan abiyi soruyorum beni yanına götürüyor.
Kenan abi ve Seyhan abla halayı izliyorlar birlikte. Kenan
abiyle sarılıyoruz beni Seyhan ablayla tanıştırıyor.
Sonra hep bakıp bakıp gurur duyduğum dağ gibi Naciye
abla geliyor sarılıyoruz...
Elif Sultan ablayı merak ediyorum. Leyla abla yanına
götürüyor beni, sarılıyoruz. Beni Fidan ablayla tanıştırıyor.
Ferit abiyi soruyorum, Ferit Eliuygun'u. Onu çok merak ediyorum, ona selam götürüyorum onu hep bana anlatan abimden.
Sonra tek tek bütün şehitlerimizle kucaklaşıyorum... Hünkar
abla ile Şafak abi geliyor "seni bir yere götüreceğiz hadi"
diyorlar. Bir kapıdan geçiyoruz, ikisi de ellerimi tutuyorlar.
Onların ikisi de bana öyle çok emek verdi ki. Hastalandım,
sabaha kadar başımda beklediler. Bana yaratmayı öğrettiler,
bana imkansızı mümkün kılmayı öğrettiler. Bana sevmeyi,
değer vermeyi öğrettiler. Bak diyor Şafak abi. "Göremiyorum
abi" diyorum. Tekrar ediyor Şafak abi; "gözlerinle değil yüreğinle
bak" diyor. Bakıyorum, yüreğimdekileri düşünerek bakıyorum
ve kendimi görüyorum, vurulup düştüğüm o anı görüyorum.
Düşman nasıl da kaçışıyor, yaklaşamıyorlar yanıma.
Hep son nefesimde güleceğim diyordum. Çünkü Onur abi
öyleydi gülüyordu ve bu öyle etkilemişti ki beni, herkesi... Cenazesinde toprağın içine girip ben koydum göğsüne cephe
bayrağını ve söz vermiştim ona; “hesabını soracağım, yanına
geleceğim” diye. Şimdi sözümü tutmanın onurunu yaşıyorum.
Evet, onun gibi gülmüşüm ben de.
Yoldaşlarımı görüyorum, haberi alan yoldaşlarım nasıl da
öfkeliler. Hep geleneklerimize göre olsun istedim cenazem.
Son kez görmek istedim Gazi Mahallesini. Gazi halkını kızıllar
içinde dolaşmak istedim. Şimdi vasiyetim için koşturuyor yoldaşlarım. Mahallenin şahanları çıkıyorlar. Hepsini tek tek tanıyorum. Hepsiyle ayrı ayrı yaşadığım güzellikler var. Hepsi için
kurduğum hayaller var. Slogan atıyorlar, şimdi adımı haykırıyorlar,
"hesabını soracağız" diyorlar. Seslenmek istiyorum onlara,
sarılmak istiyorum.
Gazi Cemevi'ne getiriyorlar cenazemi. Annem, TAYAD’lıların
yanında beyaz başörtüsü ve kızıl alın bandıyla dimdik duruyor.
Ablam yoldaşlarımın yanında. Yeşil gömlek giymiş, ne güzel
olmuş, nasıl yakışmış ona.
Hep özlemini duyduğum dağların kır çiçekleriyle süslüyorlar

beni, yüzümü açıyorlar. Son kez dolaşıyorum Gazi sokaklarında.
Esnafa selam veriyorum, kapıları çalıyorum bir bir "zafer yakında"
diyorum. Gazimizin yüzü çamurlu çocuklarını öpüyorum. Gazi
vatanım. Bu bir veda değil Gazi halkına, mahallemizin şahanlarına,
yüreklerinde yaşayacağımı biliyorum, onları çok ama çok seviyorum.
Ve dönüyoruz Şafak abi, ben, Hünkar abla. Gittiğimizde bir
çember oluşturuyoruz koskocaman, yıldızlar hala gökyüzünde ve
çok yakın bize, kiraz çiçekleri düşüyor üstümüze. Bu çemberde
Berkin’i, Hasan Ferit’i, Dilek Doğan’ı, Yılmaz’ı görüyorum. Ama
bir farklılık var, çok daha kalabalığız. Göz gezdiriyorum ve evet
yine onlarlayız, halkımızlayız bunu fark ediyorum.
Taybet ana burada. Silopi’de 7 gün boyunca yerde bekletmişlerdi
cenazesini. Kalkıp elini öpüyorum, "kızım" diyor; siz sordunuz

hesabımızı, kanımız yerde kalmadı.
Soma’da katledilen maden işçilerini görüyorum.
Berkin'in yanında Uğur Kaymaz var, Barış Kurt var, TOMA’nın
altında ezilen Sevcan var. Evet biz yine burada onlarlayız. Doyamıyorum onlara bakmaya. Ve başlıyoruz türkü söylemeye.
Ne kadar çok seviyoruz birbirimizi değil mi? Sevgi ölümü
nasıl da yeniyor. Bu sevgi ve bize sevdiklerimizin yokluğunu
yaşatan düşmana öfkemiz var olduğu sürece, bizler tıpkı
şehitlerimiz gibi en güzel oldukları anda toprağa düşen kiraz çiçekleri üzerinde, yıldızların altında omuz omuz oturup türküler
söylemeye devam edeceğiz. Bu yüzden bizim için öldü demesinler,
kiraz çiçekleri toprağa düştü desinler.
25.01.2017
Sevgilerimle

Şehitlerimizi Anmamıza Hiçbir Güç Engel Olamaz!

Şafak Yayla Ölümsüzdür!
Dev-Genç’liler 11 Nisan’da 30 Mart-17 Nisan Umudun Kuruluşu ve
Şehitleri anma haftası kapsamında tüm ablukaya rağmen Şafak’ın mezarı
başındaydı.
Dev-Gençliler, Giresun’un Görele ilçesi Karabörk köyünde oturan
devrim şehidi Şafak Yayla’nın ailesini ziyaret etti. Aileyle sohbetin
ardından evin yanında bulunan mezara geçildi.
Anma devrim şehitleri nezdinde bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Anmanın devamında Küba’dan Fidel Castro’nun mezarından getirilen
toprak mezara serpiştirildi.
Dev-Genç’in, konuyla ilgili açıklamasında “Şehitlerimiz onurumuzdur,
şehitlerimiz tarihimizdir, ne pahasına olursa olsun şehitlerimizi
ziyaret etmemizi engelleyemezsiniz. Buna ne polisiniz ne jandarmanız
ne de tankınız topunuz engel olamaz.” denildi.

TAYAD’lı Aileler Şehitlerinin Başucundaydı
Gazi, Cebeci, Karacaahmet ve Sarıgazi Mezarlığı’nda bulunan şehitlerin
mezarları TAYAD'lı Aileler
tarafından 15 Nisan'da ziyaret edilip anma gerçekleştirildi. Cebeci, Sarıgazi,
Karacaahmet ve Gazi Mezarlığı’nda bulunan tüm
şehitlerin mezarına karanfiller bırakıldı. Gazi, Sarıgazi Mahallelerinde katil
polisler taciz etmek için
tenekeleri ve TOMA’ları
ile yığınak yapmıştı. Biz
de TAYAD'lı Aileler olarak
16-17 Nisan 1992 Çiftehavuzlar şehitlerinden Eda
Yüksel’in düşmana seslenişiyle cevap veriyoruz: "hadi tanklarınızla, toplarınızla gelin, girin içeri… Ölülerimiz dahi korkutuyor
sizi, geceleri rüyalarınıza giriyoruz. Titriyorsunuz korkudan,
hadi girin… Unutmayın ki, devrimci adaletimizden kaçamayacaksınız. Yoldaşlarımız cezalandıracak sizi."

Kemal Delen Yozlaşmaya Karşı Bayrağımızdır!
İkitelli’de Halk Cepheliler 11 Nisan'da Beşkat ve Mehmet
Akif Bölgesinde, yozlaşmaya karşı verdiği mücadelede şehit
düşen Kemal Delen için yazılama yaptı.
İkitelli Halk Cephesi'nin bu konuyla ilgili yayınladığı açıklama
şu şekildedir: "Kemal Delen bazen bir baba, bazen bir yoldaştı.
İkitelli sokakları onu çok iyi tanırdı, o mücadelesiyle, duruşuyla,
konuşmasıyla herkes tarafından sevilirdi. Yozlaşmaya karşı verdiğimiz mücadelemizde şehit düştü. Bizler İkitelli Halk Cephesi
olarak onun bize bıraktığı bayrağı devralıp mücadelemizi sürdüreceğiz, Kemal Delen’in hesabını soracağız!"

1 Mayıs Şehitlerimiz
1 Mayıs İşçinin Emekçinin bayramıdır, mücadelenin, dayanışmanın günüdür. Ülkemizde bu bayramımızda 1977’den bu yana
şehitler veriyoruz. 1 Mayıs 1977 yılında yarım milyon emekçi
omuz omuza İstanbul Taksim meydanını zapt etmişlerdi. Yüz
binler coşkuyla alana akın ederken oligarşinin provokasyon saldırısıyla yaşanan katliamda 35 emekçi öldürüldü. Kitlenin üzerine
açılan ateş sonucu 5 kişi, yaşanan izdihamda 28 kişi ezilerek, bir
kişi panzer tarafından ezilerek öldürüldü.
77 1 Mayısı şehitleri:
Nazan Ünaldı, Jale Yeşilnil, Meral Özkol, Tevfik Beysoy,
Ercüment Günkut, Hüseyin Kırkın, Bayram Eyi, Nazmi Arı,
Hikmet Özkürkçü, Ahmet Gözükara, M. Atilla Özbelen, Mehmet
Ali Genç, Bayram Sürücü, Kenan Çatak, Özcan Gürkan, Hülya
Emecan, Karabet Akyan, Rasim Elmas, Ali Yeşilgül, Mustafa
Ertan, Diran Nergis, Kıymet Duman, Ömer Narman, Kahraman
Alsancak, Ziya Baki, Aleko Konteus, Hacer İpek Sarman,
Bayram Çıtak, Hasan Yıldırım, Niyazi Darı, Leyla Altıparmak,
Hamdi Toka, Sibel Açıkalın, Mustafa Elmas, Yücel Elbistanlı
ve Kadir Balcı.
1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de katledilenlerden Sibel
Açıkalın Dev-Genç’liydi.
Sibel Açıkalın: 1 Mayıs 1977 katledilen 35 şehitten birisi
olan Sibel Açıkalın Dev-Genç sempatizanıydı. 1 Mayıs 1977’de
Dev-Genç kortejinde yürüdü. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde okuyordu. 1 Mayıs 1977’de kontrgerilla devleti tarafından
katledildi.
1988 1 Mayıs şehitleri:
Öztürk Acari ve Salih Kul zor yıllarda mücadeleyi sürdüren
iki Devrimci Sol militanıydılar. Öztürk ve Salih de 1 Mayıs
eylemine hazırlanıyorlardı. 1 Mayıs’ı yasaklayanlara söyleyecek
sözleri vardı. İstanbul Okmeydanı Gürsel Mahallesi’nde kaldıkları
evde kuşatıldılar. Teslim olmayı reddettiler. 30 Nisan 1988’de
İstanbul Okmeydanı’nda katledildiler.
1989 1 Mayıs şehitleri:
Taksim meydanına, 1 Mayıs meydanına 1 Mayısta binler sınıf
bilincini kuşanmış akıyordu. Binlerden biri Mehmet Akif Dalcı’ydı.
Oligarşi yine saldırdı, Mehmet çatışmanın en öndekilerindendi,
elindeki taşı fırlatmaya hazırlanırken vuruldu.
Mehmet Akif Dalcı: Devrimci Sol taraftarı genç bir işçiydi. 1
Mayıs gösterisinde İstanbul Şişhane’de polis tarafından açılan
ateş sonucu katledildi. Çevresinde çok sevilen, yardımsever, dürüst

Sibel Açıkalın

Akın Rençber

Yalçın Levent

bir insan olarak tanınmıştı. Özel bir
saygı uyandırmıştı. Çevresindeki insanlardan ayrılan bir özelliği de okuyup
araştıran bir genç olmasıydı. 18 yaşındaydı şehit düştüğünde.
1993 1 Mayıs şehitleri:
U. Yaşar Kılıç ve Şengül Yıldıran,
İYO-DER’li iki devrimci oğrenciydiler.
Ertesi gün 1 Mayıs’ta taşıyacakları pankartı yazarken, 30 Nisan’da İstanbul
Moda’da kaldıkları evde katledildiklerinde, 1993 1 Mayıs’ının arifesiydi.
Uğur, 1974 doğumluydu. İ. Ü. Veteriner Fakültesi öğrencisiydi. 1992-1993
öğretim yılı başında İYÖ-DER’li öğrencilerle tanıştı. Kendini hızla geliştiren,
değiştiren bir devrimci oldu. Kısa sürede
İYÖ-DER yöneticilerinden biri olarak
görevler üstlendi.
Şengül, lise yıllarında devrime sempati duymaya başladı. Örgütlü mücadele
ile 89-90 yılında İstanbul Üniversite’sinde
öğrenciyken tanıştı. DEV-GENÇ çalışmaları içinde yer aldı. Öğrenci gençliğin
İstanbul’daki hemen her eyleminde onun
emeği vardı.
1996 1 Mayıs şehitleri:
Gecekondular, İstanbul’un dört bir
yanından Kadıköy’e akmıştı o gün. On
binler toplanmıştı. Yüz bini aşkın emekçinin yürüyüşü başlayacakken saldırdı
katiller. Toplanma yerlerinden biri olan
Hasan Paşa’da polisin kitlenin üzerine
açtığı ateş sonucunda Dursun Odabaş
ve Hasan Albayrak şehit düştü. Ateş
altında kutlandı 1 Mayıs. Mitingin dağıldığı anda yeniden saldırdı oligarşi.
Kurtuluş okuru Yalçın Levent şehit
düştü bu saldırıda da. Onlarca kişi gözaltına alındı sonrasında.
Onlardan biri olan Akın Rençber,
gördüğü işkenceler sonucunda şehit
düştü ve 1996 1 Mayıs şehitlerinin
sayısı dört oldu.
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Ö ğretmenimiz
Sistemi zorlayan,
hak ve özgürlüklerin sınırını gittikçe genişletecek,
kitleleri bireysel anlamda çaresizlikten kurtarıp,
örgütlü anlamda bir güce dönüştürecek,
"yıkılmaz" denilen iktidara,
"koskoca" devlete karşı çok şey yapılabileceğini
göstereceğiz.
İktidar perspektifiyle düşünmek, aynı zamanda
insan malzemesini ve aracını her düzeyde
devrimci faaliyet için seferber edebilmektir.
"Taşın suyunu çıkarmak" esprisi bu yanıyla da
doğrudur.
Bu anlayışı saflarımızda oturtmak zorundayız.
İktidar perspektifiyle hareket eden bir demokratik alan,
her düzeyde ilişkilere değer ve emek veren,
her insanı, her malzemeyi, olanağı, her aracı,
durumuna ve niteliğine uygun olarak
devrime seferber eden bir alandır.
Devrimci hareketi her boyutta destekleyen,
sıkıntılarını, sancılarını içinde hisseden ve
buna bağlı olarak faaliyetini şekillendiren bir
demokratik alana, stratejik hedefimize kilitlenmiş,
günlük olayların peşinden koşmayan,
güncel olanla nihai hedefimizi bütünleştiren
bir demokratik alana ihtiyacımız vardır.
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