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En Karanlık Hücrelerde
Bizi Saran Umut Ezgisi

İşkencehanelerde Dilimizde
Direniş Türküsü

Eylem Alanlarında 
Coşkumuz, Kavgada 
Avazımız, Son Sözümüzün
Ortağı, Mevzimiz, 
Limanımız, Ezgimiz, 
Umudumuz, Sevincimiz,
Öfkemiz

GRUP YORUM!
Yüz binler, 29 Nisan’da ekranla-

rının karşısında Grup Yorum’la bir-
likteydi. Bu, AKP iktidarının faşist
terörü altında gerçekleşen bir kon-
serdir. Yüz binler, AKP faşizminin
terörüne karşı Grup Yorum konseri
için açtılar bilgisayarlarını, telefon-
larını. Halk derneklerde, evlerde, iş-
yerlerinde, yolculukta, parklarda
Grup Yorum’la birlikteydi. Aynı cüret,
aynı kararlılık, iki gün sonra, Taksim
1 Mayıs Alanı’na çıkan yollardaydı.
Saldırının, gözaltıların olacağının bi-
linmesine rağmen, tarihsel alanımızı
savunduk. 

Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye
konserleri ve Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’ndaki 1 Mayıs mitingleri, AKP’nin
en büyük korkularından ikisi oldu.
Bu nedenle ikisini de yasakladı. İki-
sinin ortak özelliği, AKP iktidarına
karşı yüz binlerin, milyonların bira-
raya gelmesi ve her ikisinin de dev-
rimci hareketin damgasını taşıma-
sıydı. İkisinde de devrimin kızıl bay-
rakları vardı ve ikisinde de gökyüzü,
bağımsızlık demokrasi sosyalizm
sloganlarıyla yankılanıyordu. 

AKP ikisini de yasakladı. Faşist
terörün her biçimini kullanarak, iki-
sinin de yapılmasını engellemeye
çalıştı. Faşist teröre teslim olmadık.
Grup Yorum, konserlerine her bi-
çimde, her yerde devam etti. 1 Mayıs
Alanı’ndan hiç vazgeçmedik. 

Türkiye devrim tarihi, bu ısrar
ve kararlılıkla yazılıyor. Uzlaşmacı,
teslimiyetçi ve tasfiyeciler ise, tarih
açısından yok hükmündedirler; yap-
tıkları tek şey egemen sınıfların be-
lirlediği politikaların peşinden sü-
rüklenmektir. 29 Nisan’da tarih, Ana-
dolu’nun dört bir yanında ekranlardan
gökyüzüne yükselen, AKP faşizmine
meydan okuyan türküler ve marşlarla
yazıldı. 1 Mayıs’ta tarih, teslimiyet

meydanında değil, 1 Mayıs Alanı’nda
yazıldı. 

Başımıza Konulan Ödül,
“İlle Kavga”nın Karşılığıdır 

1985’ten bu yana umudun türkü-
lerini söyleyen Grup Yorum hiç sus-
madı. Grup Yorum’un ilk albümü
1987’de çıkan Sıyrılıp Gelen’di. O
günden bu yana 23 albüm çıkaran
Grup Yorum’un son albümünün adı,
“İlle Kavga”dır. Bu, faşizm karşısında
değişmeyen direniş ve mücadele çiz-
gisinin adıdır.  

Grup Yorum, 33 yıllık tarihi bo-
yunca baskıların, işkencelerin, tu-
tuklamaların hedefi oldu. Halkın sa-
natçılarının bugün karşı karşıya ol-
duğu saldırı ise, tüm bu yıllarda ya-
şananları aşan bir boyuta ulaşmıştır.
Bugün Grup Yorum’un 10 üyesi tu-
tuklu ve 6 üyesi hakkında ise “arama”
kararı çıkarılmış, başlarına 300 bin
TL ödül konulmuştur.

Dünyanın hemen hiçbir ülkesinde,
bildiğimiz kadarıyla, bir müzik gru-
buna karşı böyle bir saldırı olmamıştır.
Faşizmin Grup Yorum’a karşı sür-
dürdüğü baskılar, işkence, gözaltı,
baskın ve tutuklamaları aşmış; Grup

FAŞİZMİN LİSTELERİNE, ÖLÜM TEHDİTLERİNE, İHBARCILIK ÇAĞRISINA 

HALKIN CEVABIDIR: “GRUP YORUM BİZİM EVDE”

Grup Yorum Kavgada… Grup Yorum Mahallelerde… Üniversitelerde…
Fabrikalarda… Köylerde… Hapishanelerde… Grup Yorum Halkın ve

Mücadelenin Olduğu Her Yerde…

Halkın Çocukları Halkın Türkülerini Söylüyorlar,
Halkın İktidarını Savunuyorlar!

FAŞİZMİN LİSTELERİNE, 
ÖLÜM TEHDİTLERİNE, İHBARCILIK ÇAĞRISINA

HALKIN CEVABIDIR: 

““GRUP YORUM BİZİM EVDE”
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Yorum üyelerinin başlarına ödül ko-
nulması düzeyine ulaşmıştır. Neden?

Çünkü, Grup Yorum direniş ve
savaşın, bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizmin, anti-emperyalizmin tür-
külerini söylüyor; çünkü Grup Yorum,
sadece sahnede türkülerini söyleyen
bir grup da değildir; grevlerde, fabrika
önlerinde, madenlerde, hapishane
önlerinde, alanlarda, yoksul mahal-
lelerde, kısacası ne-
rede bir direniş ve
hak arama eylemi
varsa orada olan bir
gruptur. Bağımsız
Türkiye konserleriy-
le, Türkiye’de hiçbir
sanatçının ulaşama-
yacağı rakamlara
ulaşıp, yüz binlerle
birlikte anti-emper-
yalizm bayrağını
yükseltendir. 

Son olarak 8. Ba-
ğımsız Türkiye kon-
seri ile yine bir ilk ya-
rattı, yasaklara ve baskılara karşı in-
ternet üzerinden konserlerini yaptılar
ve daha ilk gününde izleyici sayısı
yüz binleri buldu (Kesin rakam daha
sonra açıklanacaktır). 

AKP faşizmi, devrimci irade ve
yaratıcılığın karşısında yine kaybetti.
Halkın türkülerinin, umudun türkü-
lerinin dünyanın dört bir yanına ulaş-
masını engelleyemedi.

Grup Yorum Ne Diyor?

Biz halkız, halkın içindeyiz, ya-
saklasanız da, kasetlerimizi kurşun-
lasanız da, hapishanelere atsanız da,
tecrit etmeye çalışsanız da biz işte
buradayız; halkımızın huzurundayız,
türkülerimizi söylüyoruz. Buradayız
ve karşınızdayız; çünkü gücümüzü
tarihimizden alıyoruz. Teslim olma-
yanların geleneğinden geliyoruz.

Düzen Ne Diyor?

Eğer türkülerinizi söylerseniz,
konserlerinizi yasaklarım diyor. Eğer
halkın sanatçılığı çizgisinde ısrar
ederseniz, halka türkülerinizle, marş-

larınızla umut taşımaya devam eder-
seniz; sizi bekleyen baskın, hapis,
ödül, ölümdür diyor.

HALKIN Cevabı?

Grup Yorum nerede diye arayan
halk düşmanlarına cevap olarak “Grup
Yorum bizim evde” diyor. Yüz binler
olup Grup Yorum konserini izliyor. 

29 Nisan 2018’den 1985’e...
Tarihe Bakış:  

8. Bağımsız Türkiye Konseri’nin
AKP faşizmine cevabı, bizi asla bi-
tiremeyeceksiniz ve susturamaya-
caksınız olmuştur. 10 üyesi tutsak, 6
üyesi aranır durumda bir grup, tüm
engelleri aşarak yüz binlere konserini
veriyordu yine. Tutuklananlar ve
başlarına ödül konulanlar, sahne-
deydi yine: Ali Aracı, İbrahim Gök-
çek, Sultan Gökçek, Selma Altın,
İnan Altın, Fırat Kıl, Dilan Poyraz,
Helin Bölek, Betül Varan, İhsan
Cibelik, Bergün Varan, Seher Adı-
güzel, Dilan Ekin, Bahar Kurt, Emel
Yeşilırmak, Eren Erdem oradaydılar.
21 yeni Grup Yorum üyesi de onlara
eşlik ediyordu. 

12 Eylül 1980 faşist cuntasının
hüküm sürdüğü yılların ardından
1985 yılında kuruldu Grup Yorum.
Türküleriyle, marşlarıyla yılgınlığın
ortasında cüretin, direnişin sesi oldu.
Umutsuzluğa karşı umudu büyüttü
Grup Yorum türküleri. Yılgınlığın
karşısına direnişi koydu. Grup Yorum

Anadolu halklarının sesi oldu; bas-
kılara, yasaklara, toplatmalara karşı
Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Arapça, Za-
zaca söyledi.

Yıl 1990’dı; Grup Yorum’un Mer-
sin konseri yasaklandı. Yasağı tanı-
mayan Grup Yorumcular, salon önün-
de türkülerini söylerken gözaltına
alınıp tutuklandılar. Tutuklulukları
2 ay sürdü; bu süre içinde Mersin

Hapishanesi’nde jilet
saplarından flüt yapa-
rak üretmeye devam
ettiler, Cemo türküsü
bu dönemde çıkmıştır.
Sonrasında da defa-
larca gözaltılar, tutuk-
lamalar yaşadılar. 

Konya DGM,
1993’te Grup Yorum-
cular hakkında tutuk-
lama ve yakalama ka-
rarı çıkardı. Ama hiç-
bir Grup Yorum üyesi
teslim olmadı. Faşizm,

Grup Yorum üyelerini
bulmak için birçok ev bastı. Grup
Yorum üyeleri illegal olarak sürdür-
düler çalışmalarını. Onlar, tarihlerinin
hiçbir döneminde teslim olmadılar.
Bugün de başlarına ödül konulan
Grup Yorum üyelerinin hiçbiri tes-
lim olmamıştır ve farklı koşullarda
üretimlerini sürdürmektedirler.
Faşizm koşullarında devrimci sa-
natçı olmak, ancak böyle müm-
kündür! Teslim olmayı akıllarından
geçirmediler. Teslim olmak, bugüne
kadar yapılan her şeyi reddetmek,
kendini inkar etmektir!

Yorum Dövüşe Dövüşe 
Büyüdü

Mücadelenin her alanında oldu
Grup Yorum. 1980’lerin sonlarından
itibaren 1990’lı yıllar boyunca, Grup
Yorum’un gitmediği hemen hiçbir
direniş yoktur. Konserlerle Anado-
lu’nun birçok yerine ulaşmış, halkın
mücadelesinin, direnişinin ayrılmaz
parçası olmuşlardır. Halkın sanatçıları,
mücadelenin atıl bir destekçisi değil
direnişçidirler. Grup Yorum; bedeller
ödedi, şehit de verdi!

6 Mayıs
2018
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1996 Ölüm orucu sürecinde halkın
sanatçılarından Ayçe İdil Erkmen de
tutsaktı ve hapishanede ölüme ya-
tanlardan biri oldu. İdil, mücadeleci
bir sanatın sadece sahnelerde olmak
değil, hayatın her alanında, kavganın
en önünde olmaktan geçtiğini kendi
yaşamıyla öğretenlerden biri oldu.
Dünyadaki ilk kadın ölüm orucu şe-
hidi olan Ayçe İdil Erkmen, “Yaşamış
sayılmaz zaten yurdu için ölmesini
bilmeyen” sözleriyle özetlemişti hal-
kın sanatçılığını. 

Grup Yorum’un bir ideolojisi var-
dır. Bu nedenle, “ideolojik olmaya-
lım” diyen burjuvaziye kulak asmaz.
Grup Yorum devrimcidir. Müziğini
devrim kavgasının bir parçası olarak
görür, bu nedenle “slogancı müzik”
safsatalarıyla halkın devrimci sanat-
çılığını eleştirmeye kalkanları, elinin
tersiyle kenara itip yoluna devam
eder. Grup Yorum örgütlü olmayı
savunur ve örgütlüdür; “örgüt yara-
tıcılığı öldürüyor” diyen, defalarca
iflas etmiş pespaye küçük-burjuva
düşünceleri, türküleriyle eze eze ge-
çer.

Düzenin hiçbir statüsüne teslim
olmayandır Grup Yorum.
Sosyalist ülkelerdeki alt üst
oluşlarda da, halka dev-
rimcilere yönelik katliam-
larda da devrimden, sos-
yalizmden vazgeçmeyendir.
İşte bu nedenle baskınlar,
işkenceler, tutuklamalarla
saldırmaktadırlar Grup Yo-
rum’a. 

Onlarca Albüm,
Binlerce Konser,
Binlerce Direniş,
Milyonlarla Dolan
Meydanlar

Grup Yorum nerede di-
reniş varsa oradadır. Ne-
rede bir direniş varsa, o
direnişin öfkesi, acısı, coş-
kusu, Grup Yorum’un no-
talarındadır. Zonguldak’ta
madencinin sesi oldu, Göl-
cük depreminde enkaz al-
tında ezilmiş bedenlerin

sesi oldu. Soma’da, Roboski’de,
Sur’da, Cizre’de, Van depreminde,
işçi direnişlerinde, Kazova’da, Ha-
ziran ayaklanmasında, Nuriye-Semih
direnişinde ses verdi, direnenlerin,
zulüm görenlerin sesi oldu.  

“Grup Yorum Halktır”
Sloganının Anlamı da 
Buradadır

Bugün düzenin baskısının nedeni
de budur. Ama hiçbir baskı ve terör,
Grup Yorum’un gelişimini engelle-
yemedi. Onlarca şehirde yapılan kon-
serler, Harbiye konserleri, 20 yılı
aşkın pratik, büyük bir birikim ya-
ratmıştı. Bu birikim, doğru devrimci
politikanın önderliğinde cüretle stad-
yum konserlerine dönüştü.  

2010 İnönü Konseri, bir konser
olmanın ötesinde, siyasi sonuçları
olan, sola, devrimcilere, halka kendi
gücünü gösteren bir konser oldu.
Ülkemizde onlarca sanatçının biraraya
gelseler de yapamayacağı bir konser
gerçekleştirdi Grup Yorum. Tam 55
bin kişi toplandı İnönü Stadı’na. Bu

konserin hazırlık süreci ve konserin
kendisi, halkın kendi gücünün farkına
varmasının ilk halkasıydı.

Konser çalışması süreci herkesi
eğitti, halkın kendisi yapıyordu bu
konseri.

Grup Yorum üyeleri de bu sürecin
her ayrıntısında vardı; sahneden bilet
satışına, halk toplantılarına, bildiri
dağıtımından afişlemesine kadar her
aşamasında vardı. Grup Yorum’u
herkesten ayıran özelliklerinden biri
de buydu zaten; hayatın, kavganın,
pratiğin içinde olması. Elbette, 55
BİN KİŞİLİK KONSERİ ORTAYA
ÇIKARAN, BİRKAÇ HAFTALIK
ÇALIŞMA DEĞİL, 25 YILIN Bİ-
RİKİMİDİR.

Grup Yorum “Hiç Durmadan”
ismi ile gerçekleştirdiği bu konser
ile bir kar makinesi gibi yol açmaya
devam ediyordu.

Grup Yorum için, yüz binlerce
kişilik konserler de önemliydi, yüz
kişiye verdiği bir konser de. Aslo-
lan; örgütlenmeye, mücadeleye,
bilinçlenmeye hizmet etmesidir.
Nitekim, İnönü konserinin hemen
ardından Antakya’da pazar tez-
gahlarının üzerinde bir konser ver-
mişti. 

Stadyumlardan Meydanlara 

Kapitalizmde sanatçı ile halk ara-
sına para ilişkisi girmiştir. Grup Yo-
rum, ücretsiz meydan konserleriyle
bu statüyü yıkıp geçti. Grup Yorum’un
hedefi milyonlarca lira kazanmak
değildi hiçbir zaman. Grup Yorum’un
tek hedefi umudun türkülerini mil-
yonlara ulaştırmaktı. Devrimi, sos-
yalizmi, direnişi ve sınıflar savaşını
anlatmaktı kitlelere. En yoksullara

ulaşmak istiyordu Grup Yo-
rum ve ulaştı.

Düzen sanatçıları gibi
değildiler. Reformizmin dü-
zenin statüleri içinde hare-
ket eden sanatçıları gibi de
değillerdi. “Ben şarkılarımı
söylerim, gerisi beni ilgi-
lendirmez” demediler hiçbir
zaman.

Konsere dair her ayrın-

Yürüyüş
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tıyı düşünmek zorundalardı, ses sis-
teminden tuvaletlere, açılacak stand-
lardan ulaşım sorununa kadar… Bu
nedenle her mahallede komiteler ku-
ruldu, otobüsler kaldırıldı. Türkiye’nin
pek çok ilinden otobüsler kaldırıldı.

Bağımsız Türkiye konserlerinin
ilki için, 500 Komite kuruldu; Grup
Yorum gönüllüleri çıktı ortaya. Artık
Grup Yorum milyonlarca insana ulaş-
manın yolunu açmıştı.

2011’de Bakırköy’de 150 bin kişi
oldu, bir halk deryası oluştu. Sahnede
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE pan-
kartı dalgalanıyordu.

2012’de yine Bakırköy’de 350
bin kişiye çıktı alandaki kitle. Cep-
he’nin halka, halkın Cephe’ye olan
güveni bir kez daha ispatlanıyordu
alanda. 

2013’te hep bir adım ileri atan
ve iddiasını büyüten Grup Yorum,
550 bin kişiye sesleniyordu Bakır-
köy’de. Halk vardı, buradaydı. Fa-
şizmin karşısında meydanlar boş de-
ğildi. Her konser, umudu biraz daha
büyütüyordu.  

Yıl 2014 ve 2015, artık sayılar
daha tali plana düşmeye başlamıştı,
milyonlara yaklaşan bir halk deryası
ile buluşuyordu Grup Yorum. İz-
mir’de 700 bin kişiye konser veri-
yordu.

Grup Yorum, türküleriyle, marşla-
rıyla, halklara sesleniyordu sahneden.
Anadolu halklarına sesleniyordu, Kı-
zıldere’den, Mahirler’den Dersim’in
dağlarına, And dağlarından Coman-
dante Che’ye kadar devrim tarihinin

sayfalarını çeviriyordu mil-
yonlarla birlikte. 

Düzen işte bunu hazme-
demedi. Milyonlarda hal-
kın gücünü gördü. Mil-
yonlarda, Cephe’nin politik
gücünü gördü. Düzen kor-
kuyordu, düzen acizdi, on-
larca yıldır engelleyememişti
ve coşkun akan bir halk seli
vardı karşısında; saldırmaya
başladı.

AKP İktidarı “Nasıl
Bitiririm?” 
Hesapları Yapıyor 

AKP’nin ilk yaptığı,
Bağımsız Türkiye konser-
lerini yasaklamak oldu, ardından
Grup Yorum’un tüm konserleri ya-
saklandı. Grup Yorum’un çalışma-
larını sürdürdüğü İdil Kültür Mer-
kezi’ne yönelik baskınlar düzenlendi.
İdil Kültür Merkezi, sadece son bir
yılda dört kez polis tarafından basıldı,
çalışanları işkence ile gözaltına alındı,
tutuklandı. Her baskında enstrümanlar
kırıldı. Çalışmalarına ilişkin belgeler
gasp edildi.  

Her baskında, Grup Yorum ele-
manlarına ve gönüllülerine işkence,
gözaltı ve tutuklama yapıldı. 

AKP iktidarının, halkın sanatçıla-
rının sanatını yapmasını engellemek
için başvurduğu en temel yöntemlerden
biri, İŞKENCE oldu. İşkencenin Bİ-
ÇİMLERİ, polisin halkın sanatçıla-
rından duyduğu korkuyu tüm çıplak-
lığıyla ortaya koyuyordu: Polis, halkın
sanatçılarını gözaltına alırken, enstrü-
manlarını kullanamasınlar diye par-
maklarını ezdiler, kollarını kırdılar.
Duyma yeteneğini kaybetsin diye Sel-
ma Altın’ın kulaklarına özel bir yön-
temle vurarak kulak zarını patlattılar.
İnan Altın’ın bateri çalmasını engel-
lemek için omuz liflerini yırttılar.
Sultan Gökçek’in yüzüne vura vura
dudaklarının parçalanmasına neden
oldular, Ali Aracı’nın flüt çalmasını
engellemek için kolunu kırdılar. Ber-
gün Varan’ın saçlarını yoldular işkence
yaparak.

Tüm bu saldırılardan da istediği
sonucu alamayan AKP faşizmi, İdil
Kültür Merkezi’ne tekrar tekrar bas-
kın yapıp, bulduğu her şeyi param-
parça etmekte aradı çareyi. Ama asıl
saldırısı, tüm Halk Cepheliler’e yö-
nelik başlatılan tutuklama terörüyle
birlikte gerçekleşti. 

Baskılar sadece ülkemizle sınırlı
değildi. Almanya’da yapılan kon-
serlerde on binlerin biraraya toplan-
maya başlaması, Avrupa emperya-
lizmini de rahatsız etti. Almanya
Grup Yorum konserlerini yasakla-
maya çalıştı. Almanya’nın ardından
Hollanda devleti de “konser yaptır-
mayız” dedi. Emperyalistler, Grup
Yorum üyelerine Avrupa’ya giriş ya-
sağı koydular. Grup Yorum yine sa-
lonların önündeydi. Grup Yorum gö-
nüllüleri meydanlarda direnişe geçti.
Konserler, festivaller, tüm engelle-
melere rağmen yapıldı. 

Avrupa emperyalizminin koyduğu
giriş yasaklarına, Avrupa’da yeni,
genç üyelerle bir Grup Yorum’un
oluşturulmasıyla cevap verildi. Şu
anda Grup Yorum, Avrupa’da kon-
serler verebilecek durumdadır ve en
genç üyesi 17 yaşındadır. 

Grup Yorum Örgütlüdür,
Örgütleyendir

Oligarşi Grup Yorum’u bitirmek
istiyordu. Hiçbir konuda politikasız
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kalmayan Grup Yorum’un “bitirme”
politikasına cevabı, korolar oldu.
Grup Yorum’u bitirmek isteyenlere,
onlarca Grup Yorum’la, Yorum’u sü-
rekli besleyecek bir kaynak yarat-
makla cevap verilebilirdi. Grup Yo-
rum da bu cevabı verdi: Anadolu’nun
birçok yerinde korolar kuruldu; Yo-
rumcular tutuklandığında, tam 11
ilde 600’e yakın koro öğrencisi vardı
Grup Yorum’un. İzmir, İstanbul, Bur-
sa, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay,
Dersim, Amed, Antalya… 

Grup Yorum, İstanbul’un yoksul
mahallelerinde Umudun Çocukları
Orkestrası’nı kurdu ve 90 çocuk ile
üretime devam etti. Halk çocuklarına
parasız sanat eğitimi verdi. Bu süreç
içinde hem öğrettiler hem de öğren-
diler. Grup Yorum’un halkın içinde
halkın sanatçılarını yaratmaya yö-
nelik çalışmasına, AKP faşizminin
verdiği tek cevap yine faşist terör
oldu. AKP’nin polisi, 11 şehirdeki
korocuların hepsini ve ailelerini ara-
yarak tehdit ettiler, korkutmaya ça-
lıştılar. Bu yöntemi Umudun Çocuk-
ları Orkestrasındaki çocukların aile-
lerine karşı da kullandılar. 

Grup Yorum bu tehditlere, göz-
dağına tüm korolarla birlikte yaptığı
konserle birlikte cevap verdi. AKP
son bir acizlikle, bu konserin verile-
ceği salonu yasakladı; ama Korocular,
konserlerini yine de gerçekleştirdiler. 

İrade savaşı halini alan baskı ve
direniş sürdü. Grup Yorum’a Bakırköy
dahil, bütün meydanlar ve salonlar

yasaklandı.  Grup Yorum, meydanları
yasaklıyorsanız konserlerimizi “Dam-
larda Yaparız” diyerek 5 ayrı mahal-
lede, yoksul konduların üzerinde
‘Dam Konserleri’ yaptı.

Sanatçıları Örgütleyen 
Grup Yorum 
Sanat Meclisi Kurdu

Grup Yorum, faşizmin bitirme,
yalnızlaştırma, tecrit etme politi-
kalarına; sanatçıları biraraya getiren
Sanat Meclisi’yle cevap verdi. Grup
Yorum’un çağrısıyla oluşan Sanat
Meclisi, ilerici, demokrat sanatçıların
faşizm karşısındaki direnişinin adıydı. 

Sanat Meclisi, sanatçıların kendi
hakları için mücadele etmesi ve üre-
tebilmesi için bir mevziydi.

Meclisin amaçlarından biri, sanatı
halkla, halkı sanatla buluşturmak
oldu. Düzende sanatçı halktan kopuk
yaşar. Sanat da, sanatçı da halktan
kopuktur. Grup Yorum ise, halkın
sanatçılığı demektir. Burada artık bir
kopukluktan söz
edilemez. Grup Yo-
rum; Sanat Mecli-
siyle bu anlayışı
yaygınlaştırmaya
çalıştı. 

Sana tç ı l a r ın
maddi-manevi sö-
mürülmesinin önü-
ne geçmek, kapi-
talizmin kölesi ol-
madan halkla bir-

likte özgürce üretebilecekleri koşulları
yaratmaktı amaç. Sanat Meclisinin
güçlenmesi, düzen sanatına ve sa-
natçılığına vurulmuş yeni bir dar-
beydi. Sanat Meclisi bünyesinde çe-
şitli sanat dallarından 250 sanatçı
biraraya geldi. Ayrıca Meclis, yüzlerce
sanatçı ile birlikte çalıştı. Faşizmin
Grup Yorum düşmanlığına, yeni bir
neden daha eklenmişti! 

Halkın Çocuklarıyız, Halkın
Türkülerini Söylüyoruz, 
Halkın Mücadelesini, Halkın
İktidarını Savunuyoruz!

Halkın sanatçıları, halkın avukat-
ları, halkın mimar ve mühendisleri,
herkese şunu gösteriyor: “Biz yapa-
biliriz. Yoksul halk çocukları yapabilir.
Sanatçılık, avukatlık, mühendislik,
sadece küçük bir sınıfın tekelinde
değildir…” 

Arkasında hiçbir tekelin, hiçbir
iktidarın, hiçbir “sponsor”un desteği
olmadan milyonları biraraya getiren
Grup Yorum, tüm gençlerimizde,
halkta; ezilenler, aşağılananlar, eği-
timsiz bırakılanlarda yapabilir duy-
gusunu yaratmış ve yaratmaya devam
etmektedir.

Grup Yorumcular “konservatuvar”
mezunu değillerdir; BİRÇOĞU
KONSERVATUARI TERK ETMİŞ-
TİR. Onların konservatuvarı, Grup
Yorum okuludur. Onların kurs ho-
caları, Pir Sultan’dan Ruhi Su’ya,
Mahsuniler’e kadar uzanan halk ozan-
larıdır. Bu; Grup Yorum’un uzmanlığı,
bilimi, teknolojiyi reddettiği anlamına
gelmez. Tersine Grup Yorum, bili-
mi-teknolojiyi de en ileri derecede
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kullanmayı hedefler.  

Grup Yorum’un 29 Ni-
san’daki internet konseri de
bunun bir örneğidir zaten.
Elbette 29 Nisan konserin-
deki belirleyici yan, teknik
yanı değil, oradaki cüret,
ısrar ve kararlılıktır. AKP fa-
şizminin hiçbir baskısı, iş-
kenceleri, talanı sonuç ala-
mamıştır. Kazanan Grup Yo-
rum türküleri oldu!

Faşizmin Zulmü Kar-
şısında Grup Yorum Her-
kese Bir Kez Daha Umut
Ve Örnek Olmuştur 

Grup Yorum’un var olu-
şunun, halkın sanatçılığının
ve üretkenliğinin sırrı da bu-
radadır; halkın sanatını yap-
mak ve bedeli her ne olursa

olsun, bunu göze almaktır.

Emperyalizmin ve AKP
faşizminin tüm baskılarına,
ideolojik, politik, askeri ku-
şatmasına karşı, bağımsızlık
demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelemiz, hayatın her ala-
nında sürüyor. Grup Yorum
da bu mücadelenin bir parçası,
yıkılmaz, yenilmez bir mevzisi
olarak kavgasını sürdürmeye
devam ediyor.

Onu yok etmek isteyenler,
asla başaramayacaklardır. Çün-
kü Grup Yorum halktır, halk
tükenmez. Çünkü Grup Yorum
halkın sesidir, halk susmaz.
Grup Yorum halktır, halk dur-
maz!

Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!

Grup Yorum’u susturamazsınız,
ne yapar eder halka ulaşmaya devam
eder. Her yıl engellenen Bağımsız
Türkiye  internet konseri için Ankara
ve İstanbul Çayan mahallesinde ça-
lışma yapıldı.

ANKARA
29 Nisan’da internet üzerinden

canlı yayınla yapılacak Grup Yorum
konseri için 27 Nisan'da bildiri ve
pullama çalışması yapıldı. Dikmen
Sokullu Ahmet Arif Parkı, İlker Cad-
desi, Yıldız Parkı, Hilal Parkı, Kızılay
Adakale Sokak ve Sağlık Sokak’ta
toplam 200 adet bildiri halka ulaştı-
rıldı ve 150 adet pullama aynı böl-

gelerde yapıştırıldı.

İSTANBUL
Çayan: Halk Cephesi 29 Nisan'da

Grup Yorum 8. Bağımsız Türkiye
konserini Çayan mahallesinde 2 Halk
Cephelinin astığı pankartla selam-
ladı.

Suriyeli Grup Yorum

Sevenlerinden

Destek Video ve Mesajlar 

Suriye’de biraraya gelen Suriye
Grup Yorum sevenler ve Suriye Halk
Cepheliler 24 ve 25 Nisan'da çek-
tikleri bireysel ve toplu destek vi-
deo'ları ile Grup Yorum'un yanında
olduklarını gösterdiler.

Grup Yorum Konserini Tekrar
Bu Linklerden İzleyebilirsiniz

Grup Yorum'un 29 Nisan'da ger-
çekleştirdiği 8. Bağımsız Türkiye
İnternet Konserimizi tekrar izlemek
isteyenler aşağıdaki linklerden izle-
yebilirler.

Bölüm 1:
https://www.youtube.com/watch

?v=8yC_vbcS5c4
http://fb.com/grupyorum1985/v

ideos/1686712481412974/
https://www.pscp.tv/w/1jMKgq

vZrdWJL
Bölüm 2:
https://www.youtube.com/watch

?v=EIxFm8opjaI
https://www.facebook.com/grup

yorum1985/videos/16868092180699
67/
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Yürüyüş: 33 yıldır yasaklar ve
baskılar altında sanat yapıyorsunuz;
ancak OHAL ile birlikte Grup Yorum'un
10 üyesi tutsak ve 6 üyesi aranır du-
rumda. Başlarına ödül konuldu ve
ölüm tehditleri alıyorsunuz. Buna rağ-
men Avrupa ve ülkede dinleyicilerinizle
buluşmanızı engelleyemiyorlar. Dahası,
tutsak arkadaşlarınız Gebze Hapis-
hanesi'nde bile konser çağrısı yaptılar.
Kurumunuz polis tarafından basılırken,
arkadaşlarınızın halay çeken görün-
tülerini izledik. Üzerinizdeki baskıları
özetler misiniz?

- Özgür Zafer Gültekin: Grup
Yorum olarak 33 yıllık tarihimiz bo-
yunca yaşamadığımız baskıları bu
son süreçte yaşadık. Kurşunlanan al-
bümler, tutuklamalar ve yasaklar hiç
eksik olmasa da son süreçte yaşadı-
ğımız baskılar bunların çok daha öte-
sinde; 6 üyemiz aranır durumda ve
başlarına ödül konuldu. Konserlerimiz
sistematik bir şekilde yasaklanıyor.
10 arkadaşımız şu anda tutsak edilmiş
durumdalar fiziki olarak, kültür mer-
kezimiz ise 11 ayda 4 defa basıldı
geçen sene. 

Bu baskınlar sırasında kırılan ens-
trümanlarımızın haddi hesabı yok
diyebiliriz, bu kırık enstrümanlara
bu süreçte yayınladığımız 'İlle Kavga'
albümümüzün kapağında yer verdik.
Enstrümandan, sanattan, halktan kor-
kan bir iktidar bütün aygıtlarıyla,
araçlarıyla saldırıyor sanatımıza, biz-
leri susturmak istiyor. Bizlerin ise
bütün bu baskılara karşı geliştirdiği-
miz politikalar ve cevaplar oldu.

Faşizm gerçeğini çok iyi biliyor
ve tanıyoruz. Baskılara boyun eğ-
miyor, her saldırıya yeni politika-
larla cevap veriyoruz, politikalar
üretiyoruz. Örgütlü sanatımızı he-
def alıyorlar, bizler ise örgütlü gü-
cümüzle yine cevap veriyoruz, aksi
taktirde bu koşullarda sanat icra
edemez bir hale gelirdik ki faşizmin

amaçladığı da özünde budur. Mey-
danlar için sokak sokak çatışarak di-
rendik halaylarımızla. Bakırköy kon-
serimizde olduğu gibi, konserimiz
yasaklanınca kamyon kasalarından
söyledik Gazi Mahallesi'nde türkü-
lerimizi ve damların üzerine çıktık
yoksul mahallelerde, oralardan ses-
lendirdik türkülerimizi.

Bugün ise Yorum'un tamamen bi-
tirilmek istendiği bir süreçte bir in-
ternet konseriyle karşısına çıktık fa-
şizmin. Sahnemiz hiç boş kalmadı,
her daim yeni insanlarımız üstlendi
tarihsel misyonumuzu ve bugün bu
sayede 25 kişilik bir orkestra olarak
seslendirdik 8. Bağımsız Türkiye
konserimizi.

- Meral Hır: Yorum için aslında
yeni değil bu baskılar. 33 yıldır yoğun
baskılar altında sanatımızı yapıyoruz.
OHAL sürecinde baskıların dozunu
artırdı AKP iktidarı aslında. Yani her
dönem olduğu gibi, halkın sanatını
yapan, türkülerini söyleyen bizler ol-
duğumuz için bu baskılar ve yasak-
ların hedefinde doğal olarak bizler
varız. Bunu şöyle değerlendiriyoruz;
biz sadece halkın türkülerini söyle-
miyoruz, şarkılarımızla aynı zamanda
halkı örgütlüyoruz. Müziğimiz sınıf-
saldır, ezilen halkın türkülerini ya-
pıyoruz, bunun için her dönem yoğun
saldırı altındayız.

Bir yıl içinde kurumumuz 4 defa
basıldı. OHAL boyunca kurumumuz
üzerinde baskılar devam etti. Arka-
daşlarımız her baskında işkenceyle
gözaltına alındılar ve her baskın son-
rasında yeni tutsaklarımız oldu ve
hala devam ediyor tutsaklık süreci.

Bugün ise 10 arkadaşımız tutsak,
6 Grup Yorum üyesi aranan teröristler
listesinde. Bu konserde sadece bir Yo-
rum üyesi vardı aramızda. Aslında he-
pimiz Grup Yorum'un öğrencileriyiz.
Özgür Zafer Gültekin 2 ay önce tahliye

oldu. 6 ay bir süre tutsaklık yaşadı ve
sonrasında tahliye oldu.

Bu konserde beraber sahne aldık.
Aslında burada açık ve net bir tarih
koyuluyor önümüze. Grup Yorum
tarih boyunca her zaman baskı, iş-
kence ve tutsaklık yaşamıştır ama
susmamıştır. Türkülerini her daim
söylemiştir bu yıl da olduğu gibi.
Tutsak arkadaşlarımız ve aranan
terörist listesindeki arkadaşlarımız
mesajlarıyla, ses kayıtlarıyla bizimle
oldular. Bizler onların bize verdiği
bu güçle o gün sahnedeydik. Bili-
yorduk nerde nasıl olurlarsa ol-
sunlar bizimle beraber türküleri-
mizi haykıracaklarını. Buna çok
emindik, çünkü Yorum'u Yorum
yapan da bu güçtü.

Kurumumuz basılırken halaylarla
karşılık verdik, çünkü bizim halay-
larımız bir direnme biçimidir. Bili-
yorduk, faşizme karşı bizimle beraber
milyonlar direniş halayına durdular.

- Duygu Yasinoğlu: Yorum ku-
rulduğundan bu yana hep baskılarla
karşılaşmış. Halkın sanatını yapmak
bedel istiyor ülkemizde. Nazım Hik-
metler, Sabahattin Aliler, Ruhi Sular,
Mahzuni Şerifler...

Tüm bu aydınlarımız halktan yana
sanat yapmanın bedelini ödemişler
yıllarca. Grup Yorum da 33 yıldır
halkın içinde, halk için var olmuş.
Halkın acılarında, sevinçlerinde, mü-
cadelesinde olan ve milyonları biraraya

Grup YORUM: Teslim Olmayanlarındır Zafer;
Bizler Düzenin İcazetine Girmeden, Bir Milim
Dahi Geri Adım Atmadan Bu Konseri Yaptık!
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getiren böylesine bir müzik grubu el-
bette iktidarların baskısına her daim
uğruyor. Yorum'un çalışmalarını yaptığı
İdil Kültür Merkezi sadece 1 yılda 4
defa polis tarafından basıldı. Birçok
enstrümanımız parçalandı, hatta çalındı.
Daha öncesinde kasetler kurşunlanmış,
albüm kayıtlarına el koyulmuş. Ancak
bu seneki saldırılar Yorum tarihinde
de bir ilk oldu. Son süreçte 10 Yorumcu
tutsakken -ki birçoğu tahliye olup ye-
niden gözaltına alınıp tutuklandı- 6
Yorumcu da aranan teröristler listesine
koyuldu. Ve her birinin başına 300
bin lira ödül koyuldu. Böyle bir saldırı
sanıyoruz ki dünya tarihinde de ilktir.

- Ağdoğan Yıldız: OHAL ile bir-
likte halkın tüm kesimleri üzerindeki
baskı iyice pervasızlaşarak arttı. Uy-
guladıkları faşizmin üzerini örtmeye
dahi çalışmıyorlar artık. Demokra-
sicilik oyunlarını dahi rafa kaldırmış
durumdalar. Hal böyleyken zam, zu-
lüm, baskı ve işkencelere maruz bı-
rakılan halkın türkülerini söyleyen,
OHAL hukuksuzluğuna karşı ekmek-
leri ve onurları uğruna direnen emek-
çilerin seslerine ses olan Grup Yo-
rum'un faşizmin böylesi koşulları al-
tında, böylesi saldırılara maruz kal-
ması pek şaşılacak bir durum olmasa
gerek. Kendilerine sanatçı diyen,
kendilerini iktidara yamamak uğruna
yapmadıkları şaklabanlık kalmamış
saray soytarıları; insan olma onurunu
ayaklar altına alıyorlar. Grup Yorum
üyelerinin başlarına para ödülü ko-
yulup terör listelerinde aranmaları
ise, olsa olsa onurun ve erdemin bay-
rağını layığı ile taşımak olarak ta-
nımlanabilir. Yorum hayatın her ala-

nında üretmeye ve alternatif olmaya
devam ediyor. Gebze Hapishanesi'nde
yapılan konser çağrısı ve internet
konserimiz bunlara örnektir.

Yürüyüş: Bu yıl 8. Bağımsız Tür-
kiye konserini internet üzerinden yap-
tınız. İlk kez internet konseri verdiniz,
konserin hazırlık sürecinden bahseder
misiniz?

- Özgür Zafer Gültekin: Hazırlık
süreci tabii zorluklarla dolu idi. Yeni
ve deneyimsiz bir ekip olarak sahneye
hazırlanmak ve teknik anlamdaki ek-
siklikleri gidermek bizler açısından
bir hayli zor oldu. Ama üstesinden
geldik, çünkü başaracağımıza inandık.
Kitle çalışmasından, sanatçıları bu
konser için mobilize etmeye kadar
birçok işi birden yürüttük ve yoğun
emekle yaptık bunları.

Açıkçası nasıl olacağına dair soru
işaretleri bizde de vardı son ana kadar,
ama halkımızdaki sahiplenmeyi gördük
ve beğeni aldık. Yarattığımız değerlere
ve geleneklere yeni bir halka daha ek-
ledik, insanlarımıza umut olabildik.
Normal Bağımsız Türkiye konserlerinin
çalışmasından çok farklı bir hazırlık
süreci izlemedik aslında. Aynı şekilde,
teknik komitesinden içerik komitesine
ve kitle çalışmasına kadar her şeyi
programlı yürütmeye çalıştık, toplantılar
yaptık sıkça, son güne kadar. Ve böy-
lelikle sonuç aldık.

Kendiliğindencilik devrimci bir
tarz değildir, bizler emeğimizi kolektif
ve iradi bir biçimde değerlendirdik ve
bu sayede olumlu sonuçlara ulaşabil-
diğimizi düşünüyorum. Yüz binlere
sesimizi duyurduk, yine asıl siyasi ka-
zanımımız bu oldu. Daha geniş bir
kamuoyu da yaratabilirdik tabii, ama
siyasi olarak bu sefer de kazandık, sa-
natımızla cevap verdik bu sürece. Bu
açıdan çok iyi oldu bu konser.

- Meral Hır: İlk afişimiz yayın-
lanır yayınlanmaz bizi aramaya baş-
ladı dinleyicilerimiz. Nasıl olacak,
Grup Yorum'dan kimse var mı, bu
gibi sorularla karşılaştık. Evet, tam
da burada Grup Yorum halktır sus-
turulamaz sloganının somut halini

görüyorduk. Bizi arayan kitlelerimizin
gücüyle ve halkımızın yaratılan de-
ğerleriyle bu konseri yapacağımıza
inanıyorduk. Bir ilk oldu bizim için,
çok heyecanlıydık.

Hazırlık aşaması ve sahneye çıkış
anımıza kadar heyecan ve coşkumuz
devam ediyordu. Her arkadaşımız
bir tarafa koşturuyordu. Bu konser
her anlamıyla çok farklıydı. İlk defa
internet konseri yapacaktık. Bütün
baskı ve yasaklamalara rağmen bu
konseri yapmak istiyorduk. Bütün
çalışmalarımızı gizlilik içinde ya-
pıyorduk. Yine bu konser için hal-
kımız ve Yorum ailesi, dostları se-
ferber oldu. Yer görüşmelerine ilk
günden başladık. 

Ne olursa olsun biz bu konseri
yapacağız diyorduk. Biz Grup Yorum
öğrencileri olarak ilk defa böyle bir
konser örgütlenmesini yapıyorduk.
Bir yanımız hüzünlüydü belki, ama
öfkemiz büyüktü. Son günlere kadar
yer sorunu yaşadık. Akşam saatlerinde
bizi arayan bir dostumuzdan güzel
haberi aldık. Şunu dedi bize; biz bu
konseri yapacağız, biz bütün Yorum'u
o sahneye çıkaracağız. Bize yeri
veren değerli sanatçı dostumuz Ferhan
Şensoy tiyatro salonunun kapılarını
sonuna kadar açtı, salon sizindir dedi.
Burada bir kez daha devrimci sanatın
gücünü gördük. Değerli Ferhan Şen-
soy'a binlerce kez teşekkür ediyo-
ruz. Bu duruş, onurlu aydın ve
halktan yana sanatını yapan sa-
natçının duruşudur. Bu duruşu
hiçbir güç yenemez.

- Duygu Yasinoğlu: 2011'de baş-
layıp bu yıla kadar süren bir Bağımsız
Türkiye konseri geleneğimiz var. AKP
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iktidarı 3 yıldır meydanlarda konser
vermemizi yasaklıyor. Elbette yasak-
larını hiçbir zaman tanımadık ve tanı-
mıyoruz. Her yasağa farklı politikalarla
cevap verdik ve konserimizi yaratıcı
yöntemlerle gerçekleştirdik. Bu yıl da
gelinen süreçte; Yorum üyelerinin 10'u
tutsak ve 6'sı aranırken meydanlara
yasak koyulacağını öngördüğümüzden,
ülkemizin, hatta dünyanın dört bir ya-
nına internet yoluyla ulaşabileceğimizi
düşündük.

Böyle bir konserin örneği sanı-
yoruz çok az. Canlı yayınla internet
konseri kararından sonra nasıl yapı-
lacağına dair tartışmalar, fikir alış-
verişlerimiz oldu. Teknolojiyi kulla-
nacağımız için işin en önemli yanı
da haliyle teknik boyutuydu. Yayın
işleriyle uğraşan arkadaşlarımıza,
dostlarımıza danıştık. Sonrasında da
halkımıza ilan ettik. İlk ilan edilme-
sinden itibaren nasıl olacağına dair
sorular geldi elbette.

Sebepleri ve teknik boyutuyla an-
lattığımız zaman halkımızdan da des-
tek aldık. Böylelikle iş, konseri ya-
pacağımız mekanı ayarlamak ve çe-
kim için ekip ayarlamaya kalmıştı.
Nitekim onları da ayarladık. Hazırlık
sürecimiz bu şekilde oldu.

- Ağdoğan Yıldız: Konserin in-
ternetten canlı yayınlanacak olması
bizim için olduğu kadar izleyenler
için de yeni bir tecrübeydi. Bütün
arkadaşlar tatlı bir heyecan içindeydik.
Grup Yorum gönüllüleri sağolsunlar
yine fazlasıyla emek harcadılar. Pro-
vaları genel olarak dar ekiple yaptık,
sanatçı dostlarımızın kimi son provaya
katıldı, kimiyle hiç prova alamadık.
Ama olsun, birkaç ufak tefek eksik
dışında pek bir eksik yoktu.

Yürüyüş: Bu konserin siyasi an-
lamı nedir? Diğer Bağımsız Türkiye
konserleri içinde bu konser nereye
oturuyor?

- Özgür Zafer Gültekin: Siyasi
anlamı şudur: Grup Yorum Halktır
Susturulamaz! 16 üyemiz aramızda
olmasa da bizler 25 kişi bu sahneye
çıkar ve türkülerimizi aynı coşkuyla

söyleriz. Teslim olmayanlarındır
zafer; bizler düzenin icazetine gir-
meden, bir milim dahi geri adım
atmadan bu konseri yaptık. Siyasi
anlamı zaferdir bunun, siyasi zafer.

Sürecin getirdiği bir şey oldu bu
internet konseri; çünkü sistematik
bir şekilde yasaklanıyoruz, geçen se-
nelerde her seferinde zorladık, mey-
danlara başvurular yaptık ve yasak-
landık. Tabii yasaklanınca boyun eğ-
meden meydanlara, mahallelere çık-
tık, bugün yaptığımız da bundan
farksızdı. Bakın 'İşte Buradayız' dedik
ve adeta meydan okuduk. Tutukla-
makla, listelerle direnme gelene-
ğimizi de, devrimci sanatçılığımızı
da hedef alamazsınız dedik. "İflah
olmayacağız, uslanmayacağız, is-
tediğiniz tarzda sanat yapmayacak,
kendi doğrularımızı notalara dök-
meye devam edeceğiz"in en somut
ifadesi oldu bu konser.

- Meral Hır: Bu konser, "Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye" şiarımızın
hayattaki somut örneğidir ve bu dü-
şümüze olan inancımızın gücünü or-
taya koyuyor. Ve Yorum'un halk ger-
çeğini koyuyor ortaya. 33 yıldır sus-
mayan bir halkı gördü gelmiş geçmiş
tüm iktidarlar.

- Duygu Yasinoğlu: Bu konserin
siyasi anlamı şu: Düşünün ki bir mü-
zik grubu 33 yıldır varlığını aynı
çizgide ve ideolojide sürdürüyor ve
bunu eksilmeyip artan bir baskıya
rağmen yapıyor. Gözaltılar, tutukla-
malar ve en son listeler... Tüm bunlara
karşın her baskıda yeniden doğuyor,
güçlenerek yoluna devam ediyor. 

Grup Yorum sosyalist bir müzik
grubudur. Sanatıyla, halka umut
olmanın yanında yol da gösteriyor.
Bu ideolojiye sahip bir müzik grubu
sanatından vazgeçemez. Ve sürekli
halka ulaşmanın yollarını bulur, bul-
malıdır.

Tüm baskılar üzerinizde, ülkede
açlık, yoksulluk, sömürü, katliam almış
başını gidiyor. Böyle bir süreçte 25
kişi, aynı kararlılıkla ve aynı coşkuyla
sahneye çıkıp sesinizi yüz binlere
ulaştırıyorsunuz ve bunu yeni bir

mecrada yapıyorsunuz. Bu açıdan
8. Bağımsız Türkiye konserinin öne-
mi çok büyük. İktidarın yaratmak is-
tediği tüm kötü tablolara yine türküle-
rimizle cevap verdik!

Bu konserin diğer Bağımsız Tür-
kiye konserlerinden farkı şu, en "za-
yıf" göründüğü dönemde Yorum yine
en güçlü müzik grubu olduğunu, en
güçlü barikat olduğunu gösterdi ve
bu ağır zamanlardan sonra bu konser
sayesinde meydanlara yine milyonları
toplayacağız.

- Ağdoğan Yıldız: Konserin 1.
gün dolmadan yalnız Facebook'tan
yüz binden fazla izlenmesi, tüm bas-
kılara rağmen 25 kişilik bir ekiple
sahnede oluşturulan tablo ve aranan
arkadaşların konsere bağlanmaları
müthiş bir coşku kattı bize ve iyi bir
cevap niteliğindeydi. Onların yasak-
larını tanımadık ve konseri yaptık.
Listelerini tanımadık, arkadaşlarımız
bizimleydi. İzleyenler de sağolsunlar
ilgiliydiler. Bence tüm bunlar siyasal
olarak bir başarıdır.

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

- Meral Hır: Bir kez daha gördük,
halkın türküleri kazandı. İşte Grup
Yorum'un halktaki karşılığı budur.
Gerisi hayat...

- Duygu Yasinoğlu: Grup Yorum
faşizme karşı yeni bir zafer kazandı,
bu okulu, bu barikatı ve halkın umudunu
yok edemeyecekler. Yorum bünyesinde
olmaktan gurur duyuyorum.

Röportaj

Yürüyüş

6 Mayıs
2018

Sayı: 65

112 GRUP YORUM 33 YILDIR



Direniyoruz. 

Tek tek direniyoruz... Nerede bir saldırı var,
nerede haklarımız gasp edilmiş, nerede zulüm karşı-
mıza dikilmişse orasıdır bizim direniş meydanımız.

Orası artık bizim evimiz, orası artık bizim mev-
zimiz...

Bu mevzide tüm dünyanın gözlerinin üzerimizde
olduğunu hissederek atılır her adım.

Ciddidir... Sorumludur... Sevgi doludur... Ve say-
gıdeğerdir.

Bir masa, bir pankart...

Ve kuru bir beton dünyanın en zengin değer ve
gelenek, en büyük sevgi ve saygı odağı haline gelir.

Tüm direnenler akar o birkaç metrakareye...

Ve direnişçi direneni umudun, inancın, dayanış-
manın töreniyle karşılar.

Direnmenin onuru ile, direnişçiyi yüreğinde ve
beyninde taşımanın sorumluluğuyla karşılar.

Başka diyarların, başka zamanların ama aynı
başkaldırının, aynı öfkenin, aynı bağlılığın direnişçisine
bin yılların zulme karşı isyan tarihinin o bilge, o bü-
külemez kollarıyla sarılır.

Her biri bir halkadır direnme geleneğinde.

Bir yanı Cahit'tir, Bir yanı Erdem... Bir yanı 8.

Bağımsızlık konserinde Grup Yorum'dur... Bir yanı
sadece birkaç saniye direnişin sesini duyurmak için
her gün kafası-gözü patlatılan Yüksel direnişçileri-
dir...

Birbirini en iyi direnenler anlar...

Birbirlerini en iyi direnenler ağırlar...

Birbirine en çok direnenler saygı duyar...

Direniş saygın,

Direnişçi saygıdeğerdir.

ZAFER DİRENENLERİNDİR!

DİRENİŞ SAYGIN, DİRENİŞÇİ SAYGIDEĞERDİR!

Faşist Saldırılara Teslim
Olmayacak, Direnişlerimizle
Kuşatmayı Yaracağız

Tüm saldırılara ve tutuklamalara
rağmen faşizme karşı direnişimiz
devam ediyor. Halk Cephelilerin ve
Dev-Genç'lilerin kampanya faaliyet-
leri kapsamında halka faşist saldırıları
anlatarak asıl gücün birleşirse halkta
olduğunu anlatmaya devam ediyorlar. 

ANKARA:
Ankara’da Halk Cepheliler son

süreçte artan faşizmin baskısını teşhir
etmek amaçlı ve keyfi tutuklamalara
yönelik Çaldıran Parkı ve 96’lılar
Köprüsü’nde 27 Nisan'da 3000 adet
kuşlama yaptı.

ANTALYA:
Antalya’da Gülveren, Şafak, Ahatlı,

Kültür, Meltem mahallelerinde ve
Akdeniz Üniversitesi’nde Dev-Gen-

çliler 28 Nisan'da “Halkız Biz, Faşizmi
Yeneceğiz” kampanyası kapsamında
yaklaşık 2000 adet pullama çalışması
yaptılar. 

Dev-Genç'liler tarafından bu ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada: AKP
iktidarı politika üretememesinin sonucu
olarak “OHAL” adı altında aylardır
ülkede resmen terör estirmektedir.

Keyfi olarak insanlarımızı sokak
ortasında, evinde, işyerinde işkenceyle
gözaltına alıyor. Birçoğunu da tutuk-
luyor, tutukladığında içeride işbirlikçi
yapmaya çalışıyor fakat biz yine be-
lirtmek istiyoruz ki 48 senedir zulme
boyun eğmediğimiz, zalime biat et-
mediğimiz gibi bugün de sizin zul-
münüze boyun eğmeyeceğiz! Pulla-
malarımızla, afişlerimizle, yazılama-
larımızla, sloganlarımızla, yeri geldi
mi silahlarımızla, yeri geldi mi be-
denlerimizle çıkacağız karşınıza, sonuna
sonsuza sonuncumuza kadar direne-
ceğiz!" denildi.
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12 EYLÜL FAŞİST CUNTASI 45 MİLYON HALKI
YENEMEYECEK!

DEVRİMCİ SOL, 12 EYLÜL FAŞİST CUNTASI-
NIN KARŞISINA BU İDDİA İLE ÇIKTI, REFOR-
MİST-OPORTÜNİST SOL İSE UZLAŞMA VE TES-
LİMİYET POLİTİKALARI İLE...

Devrimci Sol, cuntaya karşı ilk kampanyasını “AME-
RİKANCI FAŞİST CUNTA 45 MİLYON HALKI YE-
NEMEYECEK” adıyla yaptı. Bu kampanya ile cuntanın
Türkiye halklarını teslim alamayacağını silahlı-silahsız
eylemlerle açıklamış, binlerce bildiri dağıtılmıştı. Binlerce
afiş, yüzlerce pankart asılmış, bombalama eylemleri ger-
çekleştirilmişti. Bu kampanyanın en önemli silahlı
eylemi, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut
Dikler'in cezalandırılması olmuştur.

İstanbul Emniyeti’nin en tecrübeli işkencecisi, dev-
rimcilerin katili; yoldaşımız Ahmet Karlangaç’ın işkencede
katledilmesinden birinci dereceden sorumlu olan bu halk
düşmanı hak ettiği cezayı bulmuştu. 

Devrimci Sol’un cuntaya karşı mücadelesi, deyim yerin-
deyse kıran kırana geçiyordu. Yapılan eylemler sonucunda
düşman operasyonlarıyla üst üste darbeler alsa da cuntaya
karşı mücadelesinden taviz vermiyordu. Halka verdiği
direnme sözünden hiçbir koşulda vazgeçmedi Devrimci Sol. 

Cunta 45 Milyon Halkı Yenemeyecek kampanyasının
ardından, cuntanın ilk düzenlemelerinden biri olan YÖK'e
karşı "Cunta, Bilim Özgürlük Düşmanıdır." "Üniversite-
lerimizin Faşistleşmesine İzin Vermeyeceğiz" sloganları
ile kampanya başlatmış, cuntanın YÖK (Yüksek Öğretim
Kurumu) aracılığıyla uygulamaya koyduğu gerici faşist
eğitime karşı çıkmıştır. 

Yine “Faşist Cuntanın Anayasasına Hayır” kampanyası
kapsamında, Almanya’nın Köln şehrindeki Türk Konso-
losluğu basılmış, halka cunta anayasasının halkı teslim
almaya yönelik olduğu anlatılmıştır. 

12 Eylül faşist cuntasının ardından hapishanelere dol-
durulan binlerce Devrimci Sol tutsağı sahiplenilmiş, 15
Mart 1982 günü başlayacak Devrimci Sol ana davasını

protesto etmek için "Cunta Devrimcileri Yargılayamaz"
diye kampanya yürütmüştür. 

Yine cuntanın hapishanelerde devrimci tutsakları teslim
alma politikalarını teşhir etmek, halkın devrimci tutsakları
sahiplenmesini ve tutsaklarının mücadelesinin bir parçası
olması için "Cunta Devrimcileri Teslim Alamayacaktır"
ve "İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecektir" kampanyalarını
yapmıştır. Hapishaneler, Devrimci Sol tutsakları açısından
12 Eylül faşist cuntasına karşı teslimiyete karşı direnişlerin
yaşandığı mevziler olmuştur.  

“SOL” CUNTANIN GELMESİYLE RİCAT KA-
RARLARI ALIP MÜLTECİLİĞİN YOLUNDA İLER-
LEDİ

12 Eylül cuntasının ayak sesleri geliyor diye açıklama
yapanlar, dergilerinde sayfalarca yazı yazanlar, sola akıl
veren bilumum sol siyasi hareket, 12 Eylül Cuntasının
işbaşına gelmesiyle birlikte cuntaya karşı mücadele etmek
yerine ricat kararları alarak mülteciliği seçmişlerdir. 

Kaçkınlıklarına kılıf bulmada pek mahir olan bu uzlaş-
macılar Lenin'den ricat ile ilgili alıntılar yaparak kaçkınlıklarına
Lenin'den mazeretler bulmaya çalışmışlardır. Ancak tarih
karşısında inandırıcı olamamışlardır. Onlar tarih sayfalarına
halka karşı hiçbir sorumluğunu yerine getirmeyen, halkını
ve yoldaşlarını yüzüstü bırakan, arkalarına bile bakmadan
yurtdışına kaçan mülteciler olarak geçtiler. 

O yıllara ilişkin, Dava Dosyasının 1. cildinde yaptığımız
değerlendirme hala geçerliliğini korumaktadır. 

"Büyük bir kesimi 12 Eylül'le birlikte hemen "ricat"
kararları alarak önder kadrolarını ülke dışına çıkarmış ve
siyasi faaliyetlerini durma noktasına getirmişlerdir. Bir
kısmı ise 12 Eylül'le birlikte kısa bir süre sonra ajitasyon
ve propaganda faaliyeti yürütmüş ancak hemen ardından
faaliyetsizlik dönemine girmiştir. Bir kısmının ise 12 Eylül'le
birlikte ne oldukları bilinmemektedir. Sadece yurt dışında
bazen yayınlanan bildirilerin altında imzalarına rastlan-
maktadır. Aslında bu stratejik çizgiyi (ayaklanma) izleyenlerin
bugünkü durumları sürpriz değildir. Her ne kadar dillerinden
ve yazılarından "proleter sosyalistlik" gibi sıfatlar hiç düş-

12 EYLÜL FAŞİST CUNTASI
45 MİLYON HALKI YENEMEYECEK!

EMPERYALİZMİN
TASFİYE-UZLAŞMA-TESLİMİYET

SALDIRISI 
BİZİ TESLİM ALAMADI ÇÜNKÜ

BİZ YENİLMEZ
MARKSİST-LENİNİST
İDEOLOJİYE SAHİBİZ!5. Bölüm
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müyor ve bu sıfatları sık sık bıktırırcasına kullanıyorlarsa
da, bunun kendilerini aldatmak ve tatminden öte bir anlam
ifade etmediği artık iyice açığa çıkmıştır." 

Denilebilir ki; 12 Eylül cuntası, solun uzlaşmacılığının
teslimiyetinin ortaya çıkmasında turnusol kağıdı işlevi
görmüş, halkımızın deyimi ile şapka düşmüş kel görünmüştü. 

“THKP-C’nin sağ yorumcusu Devrimci Yol bugünün
ÖDP'si 12 Eylül öncesi; "12 Eylül öncesi halkın saflaştığını,
ülkede bir 'iç savaş' yaşandığını söyleyen ve bu iç savaşa
uygun olarak "halk iktidarının nüveleri" olacak şekilde
direniş komitelerini öneren faşizmin yanı başında "kurtarılmış
bölgeler" oluşturma anlayışıyla hareket eden Devrimci Yol,
12 Eylül açık faşizmi ile birlikte var olduğunu iddia ettiği
"iç savaş"ın bir tarafı olarak çarpışmasız çekilmiş ve
arenada sadece saldıran faşizm kalmıştır. İç savaş, cephe,
Direniş Komiteleri ve kendiliğinden saflaşan halk bir çırpıda
yok oluvermiştir. Geriye dağda, şehirde faşizmle baş başa
kalan militanların teslim olmamak için sürdürdükleri direniş
ve zindanlara doldurulan binlerce insan kalmıştır, hepsi bu
kadar...” (Dava Dosyası, Cilt 1, Sayfa 431) 

Devrimci Yol'un 12 Eylül pratiğinin özü özeti bu kadardır.
Yani 12 Eylül cuntasını teşhir eden, cuntanın önünde set
olan bir mücadele ve bir pratikleri olamamıştır. Yine silahlı
mücadeleyi savunan halk savaşı ile devrim olacağını iddia
eden Partizan ise cuntanın ilk yıllarında savunma temelinde
eylemler hayata geçirse de sonraki yıllarda geri çekilmişler
ve cuntaya karşı bir varlık gösterememişlerdir.

12 EYLÜL CUNTASINA TAVIR ALMAYARAK
BAŞLAYAN TESLİMİYET. TASFİYE VE UZLAŞMA
SÜRECİ ASIL OLARAK HAPİSHANELERDE
GÜÇLENEREK DEVAM ETMİŞTİR

Emperyalizmin düşünceleri teslim alma politikaları ha-
pishanelerin dört duvarının arasında devam etmiş, cuntaya
karşı tavırsız kalan siyasi hareketler hapishanelerde uzlaşmacı
tavırlarını sürdürmüşlerdir. Direnmemişler, direnişleri kırmışlar,
direnen tutsaklarının omuzlarına daha fazla yük binmesine,
daha fazla bedel ödenmesine neden olmuşlardır. Bu siyasi
hareketlerin gözleri öylesine dönmüştü ki, cuntanın tek tip
elbise dayatması karşısında yapılmak istenen ölüm orucu
direnişine TİKB tutsakları dışında hiçbiri katılmamıştı.
Dahası, direnişin başarısız olması için ellerinden geleni yap-
mışlar, direniş bittikten, 4 şehit verildikten sonra da direnişle
ile ilgili ileri geri konuşmaktan, direnişi karalamaktan vaz-
geçmemişlerdir. Rezilleşmeleri bunlarla da bitmemiş, cuntanın
tek tip elbisesini yani mavi kefenini giyerek yüzlerine kara
bir leke sürmüşlerdir.

Sonuç olarak 12 Eylül cuntasına karşı direnmeyenler,
mücadele etmeyenler 12 Eylül’ün hapishanelerinde de
direnmemişlerdir. Mamak ve Diyarbakır’da yaşanan uz-
laşma, teslimiyet bu politikanın sonucudur.

Bu siyasi hareketlerin bir kısmı 12 Eylül sonrası var-
lıklarını sürdürememiş ve yok olmuşlardır. Bugün varlığını
sürdürenlerin ise bir kısmı düzene yedeklenerek yasal
parti olmuş, bir kısmı da Kürt milliyetçi hareketin

kuyruğuna takılarak var olma çabası vermektedir.

DİRENMEYEN ÇÜRÜR, SAVAŞMAYAN ÖLÜR!

Sol'un çürümesi 12 Eylül faşist cuntasına karşı diren-
meyerek başlamış, günümüze kadar devam etmiş ve hala
da derinleşerek devam etmektedir. Çünkü geçmişleri ile
yüzleşmiyorlar, geçmişlerinden ders almıyorlar. 

Sonuç olarak;

1- Reformist-oportünist siyasetler cuntaya karşı militan
bir tavır almamışlardır. Cuntanın politikalarına tabi olmuşlar
ve 12 Eylül faşizmi karşısında yenilmişlerdir. 

2- Devrimci Sol'un diğer siyasetlerle arasındaki kopuş
o yıllarda başlamış, bugüne kadar kesintisiz bir şekilde
devam etmiştir. Bunun nedeni tabi ki ideolojik netliğimiz,
emperyalizme ve faşizme karşı bedel ödeyen tavrımızdır.

3- Bugün emperyalizmin uzlaşma, tasfiye ve teslimiyet
politikalarına karşı direnişimizin altında yatan gerçek
hiçbir zaman politikasız kalmamamızdır. Her tarihsel dö-
nemeçte emperyalizmin saldırılarına karşı kendi politika-
larımızla direnmemizdir.

84 ÖLÜM ORUCU; TARİHSEL VE SİYASAL
OLARAK MİSYONUNU YERİNE GETİRMİŞTİR!
O NEDENLE SİYASİ BİR ZAFERDİR!

12 Eylül cuntasının teslim alma politikalarına karşı
yapılan ölüm orucu eyleminin etkileri hapishanelerle
sınırlı kalmadı. 

12 Eylül cuntasından sonra ezilen halkların, gençlerin,
emekçilerin üzerindeki yılgınlığı atmada tekrar mücadeleye
katılmalarında önemli bir işlev görmüştür. Öyle ki ölüm
orucunu anlatan Direniş Ölüm Yaşam kitabı devrimci ol-
manın, devrimciliği tercih etmenin araçlarından biri ol-
muştur. 

"Direniş geleneği serpilip büyüdü. Halkımızın emek,
ekmek ve özgürlük davasında çeşitli biçimlerde ifadesini
buldu, buluyor... Bundan böyle de emekçi kitleleri giderek
daha fazla saracak, yenilmez, baş eğmez bir ruh ve
inançla bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde
halkın elindeki bir silah olmaya devam edecek.” (Direniş
Ölüm Yaşam, 1. cilt, sayfa 14) 

84 ölüm orucunu anlatan kitabın önsözünde yazılan
bu satırlar gerçek olmuş, Devrimci Sol'un mücadelesinin
gelişmesinde, güçlenmesinde 84 ölüm orucu eyleminin
ciddi bir katkısı olmuştur. 

90’lı yıllara geldiğimizde; "Örgütlenen boykot, işgal,
direniş ve çeşitli etkinliklerle devrimci gençliğin geleneksel
mirası geleceğe taşındı, ona yeni direniş halkaları
eklendi. 20 yıllık Dev-Genç geleneğinin sürdürücüsü
olma misyonumuzu devam ettirdik ve bu misyona uygun
eylemler gerçekleştirdik. Gerek kitlesel, gerekse dar
kadro boyutundaki eylemlerimiz, Dev-Genç'lilik ruhunun
pekişmesini, genç kadrolarımızın bizim anlayışımız te-
melinde yoğrulmasını ve militan yanlarının gelişmesini
sağladı.” (Dava dosyası, 2. cilt, sayfa 119) 
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12 Eylül faşist cuntasının ardından hapishanelerde ya-
şanan direnişler, 84 ölüm orucu eyleminin siyasi etkisini
gençlik üzerinde böyle gösterdi. İki kişinin biraraya gel-
mesinin bile korkuya neden olduğu bu yıllarda korkunun
yıkılmasında, gençlerin üzerindeki apolitikliğin, yozlaşmanın
yerle bir edilmesinde hapishane direnişlerinin, 84 ölüm
orucunun siyasi etkisi belirleyici olmuştur. 

Direnişin etkisi, o yıllarda diğer emekçi kesimler
üzerinde de görülmektedir. Öyle ki Kamu emekçilerinin
üzerindeki ölü toprağı çekip almış, Devrimci Memur Ha-
reketi’nin öncülüğünde 90 temmuz eylemlerinin örgüt-
lenmesini sağlamıştır. "Sadaka Değil Emeğimizin Kar-
şılığını İstiyoruz" şiarı ile başlayan eylemler dalga dalga
yayılmış ve o sürece damgasını vurmuştur. 

Devrimci kamu emekçilerinin önderlik ettiği Temmuz
eylemleri; basın toplantıları, protesto telgrafları, yemek
boykotları ile başladı, yürüyüşlere ve gösterilere dönüştü.
Ve sonunda iş yavaşlatma, iş durdurma noktasına ulaşarak,
düzenin yasallık sınırlarını aşarak fiili direnişlere dönüştü. 

Binlerce kamu emekçisinin katıldığı Temmuz eylem-
lerinin doruk noktası, 7-8 bin kadar kamu emekçisinin
katıldığı, İstanbul Belediyesi'nden İSKi'ye kadar süren
kitlesel yürüyüş olmuştur. Kamu emekçilerinin bu yıllarda
gerçekleştirdiği eylemler, İstanbul'da devrimci kamu
emekçilerinin örgütlü olduğu bütün işyerlerinde yapıldı
ve diğer illere dalga dalga yayıldı. 

Kamu emekçileri için 90'larda başlayan hak alma
mücadelesinin bugün vardığı yer ise Yüksel direnişidir,
Nuriye ve Semih'in yaptıkları SÜRESİZ AÇLIK GRE-
VİDİR. 

Nuriye ve Semih işlerini, ekmeklerini, onurlarını ka-
zanmak için başlattıkları süresiz açlık grevi için ideolojik
gücü, inancı, tarihsel ve siyasal haklılıklarını 84 ölüm

orucundan aldıklarını söyleyebiliriz. 

İşçilerin mücadelesinde ise; işçilerin haklarını savunan,
sahiplenen bir mücadele çizgisinin yerleşmesini sağlamıştır.
Bugün Devrimci İşçi Hareketinin adı direnişlerle birlikte
anılıyorsa bunda en büyük pay, hapishanelerde teslim ol-
mayan, direnen Devrimci Sol tutsaklarınındır. 

12 Eylül 1980 faşist cuntasının yarattığı korkunun
etkileri devam ederken MİGROS grevini örgütleyen dev-
rimci işçilerin yanında, onlara yol gösteren, manevi olarak
güç veren hapishane direnişleri, Apo'nun, Hasan'ın, Fatih'in
ve Haydar'ın fedaları vardı. 

İlerleyen yıllarda işçi mücadelesinde önemli adımlar
atılmış, şubat 90'da Yeni Çeltek maden ocağında grizu
patlaması sonucu katledilen 68 işçi için işçilerle birlikte
dayanışma eylemleri örgütlenmiştir. 1 Mayıs’ın meşruluğu
savunulmuş, 1 Mayıs'ın salonlarda değil de alanlarda kut-
lanmasına öncülük edilmiş ve bu uğurda Mehmet Akif
Dalcı şehit verilmiştir.

Zonguldak işçilerinin grev yürüyüşü ve 3 Ocak Genel
Grevinde aktif olarak yer alınmıştır. 

O yıllarda Devrimci İşçi Hareketi sadece direnişler
içinde yer almamış, onları yönetmiş, uzlaşmacı-teslimiyetçi
sendika yöneticilerine karşı tavır almıştır. 

Bu yıllara ilişkin son söz olarak şunu söyleyebiliriz: 

Ne hapishane direnişleri hapishanelerin 4 duvarı
arasında kalmış, ne Apo, Fatih, Haydar ve Hasan’ın ken-
dilerini fedaları salt bir ölüm olarak kalmıştır. 

Apo'nun deyimi ile 84 ölüm orucu eylemi tohum
olup ülke topraklarına dağılmış ve halkın, gençlerin,
emekçilerin üzerindeki ölü toprağını çekip almış, yeni
direnişlerin örgütlenmesinde önemli bir köşe taşı ol-
muştur. 

DHKP-C Tutsakları, 2 Yıldır Genel Direnişte!

Kapı Dövmekten Sayım Vermemeye Kadar Her Yolla
Direniyor ve Faşizme İradesini Kabul Ettiriyor!

Sürgün sevkler ve tekli hücreler, faşizmin hapishanelerdeki
örgütlülüğü dağıtabilmek için başvurduğu yöntemlerdendir.
Ancak özgür tutsaklık; kaç kişiyle ya da kaç metrekare alanda
kaldığınla ilgili değil, ideolojik bir şekillenmedir, ortak bir ruh
halidir. O nedenle Özgür Tutsaklar tecriti yenmiştir.

Tekirdağ Hapishanesi’nde üçlü hücrede kalan Ali Ülgü ve
diğer 2 tutsak, birbirlerinden koparılarak tekli hücrelere ko-
nuldular.

Hapishane İdaresi ile yaptığı tartışmada, Dev-Genç’li Ali
Ülgü “Değil 3, 3 bin parçaya da bölseniz direnmeye devam
edeceğiz!” diye haykırıyor.

Şu anda Edirne F Tipi Hapishanesi’nde bulunmaktadır.

Bir örnek de Bolu Hapishanesi’nden:    

Bolu Hapishanesi’nde sürgün sevkler nedeniyle özgür tut-

sakların sayısı artınca, hücrelere saldırılar artıyor. Tutsaklar,
genel direniş kapsamında yaptıkları her oturma eyleminde sal-
dırıya uğruyorlar.

Hücre araması bahanesiyle geldikleri bir gün yine saldırıyorlar.
Bunun üzerine bir hafta boyunca bütün hücre kapılarını her
gün kırıyorlar. İdare her gün tamir etmek zorunda kalıyor. Her
taktıklarında yeniden kırıyor tutsaklar.

Sonunda hapishane idaresi pes ediyor ve görüşmeye geliyor.
“Tamam kabul ediyoruz. Havalandırma kapılarını kapatmaya-
cağız. Daha önce vermediğimiz Tavır dergilerini vereceğiz”
deyip veriyorlar.

Özgür tutsaklara, telefon görüşünde dayatılan telefonda
tekmil verme uygulamasını da kaldıracaklarını söylüyorlar.

Hapishaneler, faşizmin örgütlü kurumlarıdır. Biliriz hiçbir
hakkın garantisi yoktur. Ancak şunu da biliriz ki, en ufak bir
hak kırıntısı bile alabiliyorsan ancak direniş sayesindedir.

Selam Olsun Baş Eğmeyen Özgür Tutsaklara!

“DEĞİL ÜÇ; ÜÇ BİN PARÇAYA DA BÖLSENİZ DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
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İstanbul'dan 22.30 civarı yola çıktım. Sabah 09.00
civarı Tokat'a vardım. Yol boyunca olumsuz bir şeyle
karşılaşmadım. İner inmez Almus minibüsüne bindim.
Almus'a kadar çok rahat gittim. Orada yanımda yaşlı bir
amca oturuyordu. Yaşlı, çiftçi, yoksul bir amca. Sadıklı
köyündenmiş. Yardımcı olabileceğini söyledi. Almus
merkezde "askeri nokta" dedikleri bir yer vardı. Araba
ilk orada durduruldu. Kimlik kontrolü  için kimliklerimizi
aldılar. Yarım saat bizi beklettiler. 

Sonra kadın asker benim arabadan inmem gerektiğini
söyledi. Hemen o askeri noktanın içine alıp, çantalarımı
ve beni aramaya başladılar. Üzerimde "sakıncalı" gördükleri
hiçbir şey bulamayınca "neden buraya geldin" dedi. Kı-
zıldere köyünde adak kurban kesmek için geldiğimi söy-
ledim. Beni bulunduğum noktanın kapısına çıkardılar.
Jandarma komutanı dahil olmak üzere 6 asker ve 3
polis, 1 trafik polisi aracı arasında bekletildim. Bana
"yakın zamanda ailenden birisi buraya gelmiş olabilir
mi?" dedi kadın asker. "Olabilir" dedim ben de. Jandarma
komutanı daha sonra "Ferdaniye anneniz nasıllar?" dedi.
Bir diğeri ise "Yıldız ana'yı gördün mü, o nasıl?" dedi.
Ben o sırada ne için indirildiğimi anladım. Çünkü annem
ve Yıldız ana, önceki haftalarda Kızıldere'ye giderken
gözaltına alınmışlardı. 

Bana "Neden Kızıldere'de kurban kesmek istiyorsun?
Mahir Çayanlar için mi" dedi. Hiç çekinmeden "Evet"
dedim. "Git başka yerde kes" dediler. "Ben anayasal
hakkım olan ziyaret etme hakkımı kullanıyorum. Nerde
adak kesip kesemeyeceğime siz karar veremezsiniz"
dedim. "Biz sizin bu hakkınıza karışmıyoruz ama neden
burası? Daha önce de anneniz geldi. İzin verilmiyor
işte" dediler. Ben de sadece adağımı kesip, akşam geri
döneceğimi söyledim. Bunun üzerine beni bırakıp yolu
açtılar. Yolu açtılar ama şunu dediler: "Yanında sivil
birisi bulunacak. Ona göre adağını ancak gözetim altında
kesebilirsin" dediler. Adak için bildiğim bir yerin olup
olmadığını sordular. "Hayır, ama halktan bir şekilde
sorarak bulurum" dedim. 

Bunun üzerine taksi çağırdılar ve beni taksiye bindir-
diler. Daha öncesinde 3-4 tane sivil polis geldi. Beni
gösterip "Bize vermiyor musunuz?" dediler. Jandarma
gerek olmadığını söyleyince sivil polis parmağını sallayarak

"biz buralardayız zaten" dedi.

Kızıldere köyüne girdik. Yol boyunca sıralı şekilde
ara ara sıralı jandarmalarla gideceğim noktayı kesmişlerdi.
Bindiğim arabanın arkasından takip ediyorlar. Ve şoförü
sürekli arıyorlardı. Yolda giderken ırmak gördüm orada
inip fotoğraf çektirmek istedim. Şoför takipten kaynaklı
ürktüğü için durdurmadı arabayı. Köye girdik. Tam
köyün meydanında beni başka bir jandarma ekibi karşıladı.
Karakol komutanı vardı, yanlarında zırhlı araçlar vardı.
Taksiden inince beni orada tuttular. Meydanda beni
resmen ablukaya aldılar. Etrafımı çevirdiler. 

Karakol komutanı bana dönüp "Mahir Çayan'ın evine
yaklaştığın taktirde yasal işlem başlatırım. Senin için iyi
olmaz" diyerek tehdit etti. Ben de "Mahirler'in evinin
nerede olduğunu bilmiyorum yanlışlıkla geçsem ne
olacak" dedim. "O evi zaten sardık. Ablukada önünden
bile geçemezsin. Yanına yaklaşamazsın bile. Siz gele-
ceksiniz diye bekliyoruz" dedi. 

Benimle gelen başka birileri olup olmadığını sordu.
"Hayır tek başıma geldim. Başka kimse yok" dedim.
Yokuşun dibinde ahşap bir ev vardı. Tam oraya yönel-
miştim ki karakol komutanı arkamdan "dur" diye bağırınca
beni durdurdular. İlk durduran jandarma komutanı
telefonla valilikten haber geldiğini söyledi. Benim için
"köyün içine giremez" dendiğini söyledi.

"Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz. Bunu kabul
etmiyorum. Hangi sebeple valilik bunu yasaklıyor."
diye tepki gösterdim. Karakol komutanı "hadi...
hadi..." diyerek beni iteleyerek sürmeye çalıştı. "Gi-
deceksin buradan" dedi. "Gelmeyin işte buraya, gel-
meyin artık gidin" dedi. 

Beni bırakan taksiyi geri çağırdılar. "Ben bunun için
buraya gelmedim. Bu nasıl bir şeydir? Ben gitmek iste-
miyorum" dedim. İte kaka beni zorla taksiye bindirdiler.
O zaman fotoğraf çekmek istediğimi söyledim. Ona bile
tahammülü yoktu. "Yolda inmek yok, fotoğraf çektirmek
yok, buradan hemen gideceksiniz" dedi. 

Taksiyi arkadan önden takibe alıp yola çıkarttılar.
Yol boyu telefon trafiği yaptılar. Önce "karakola götürün"
dediler. Sonra bir Almus dediler. Ben bu konuşmaları
duyunca, nereye götüreceklerini de bilemeyince avukat-
larımı arayıp durumu haber verdim. Haber verdikten
sonra beni Almus'a götürdüler. Sonra telefonda yaptıkları
pazarlıkla fikir değiştirip en son Tokat otogarına götürdüler.
Şoföre "söyle onlara biz yine geleceğiz, eski günlerdeki,
2 yıl önceki gibi kalabalık bir şekilde yine burada
olacağız" dedim. "Neden burası" diye sordu şoför. Ben
de onun anlayacağı dilden konuştum.

BEKLE BİZİ KIZILDERE,
SANA YİNE GELECEĞİZ...

Mahirler'i anmak ve ON'lara adadığı
kurbanı kestirip dağıtmak için Kızıldere'ye
giderken 20 Nisan 2018 tarihinde gözaltına
alınan Nazlı ARTİ başından geçenleri
anlatıyor... 

Röportaj
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“Siz nasıl hac ziyaretlerine giderken nasıl orada
daha sevap olduğunu düşünüyorsanız, bizim için de
buranın manevi değeri vardır. Ben gelip Mahir Ça-
yanları katledildikleri evde anmak istedim. Bu da
benim en doğal hakkım. Evet, bana izin vermediler.
Sen de buranın insanısın görüyorsun" dedim. "Kural
böyle" dedi. "Öyle bir şey yok. Bugünler de geçecek.
Biz yine geleceğiz." dedim. "Şunu sakın unutma, bu
insanların yaptıkları zulümler kimsenin yanına kar
kalmaz." dedim. O sırada otogara geldik zaten. 

Sonra peşime bir sivil taktıklarını gördüm. İşte o
zaman artık dayanamayıp öfkeyle bağırdım: "KIZIL-
DERE İÇİN GELDİM. VE BENİ ZORLA BURAYA
BIRAKTILAR. ADAK KURBAN KESMEK İÇİN
GELDİM, BUNA BİLE MÜSADE ETMİYORLAR"
dedim. Bana yapılan engellemeleri, tacizi orada bulunan

herkese anlatmaya başladım. Yolculuk boyunca da İs-
tanbul'a gelene dek gördüğüm her şeyi herkese anlatarak
teşhir ettim. 

Bunca engellemeye rağmen Kızıldere'ye girince
oradaki yaşadığım duygunun tarifi yok. Düşman fiziken
çevremi sarmıştı. Ama aslında benim yanımda olan
Mahir Çayanlar'dı. Yüreğimde olduklarını hissettim. Ve
o an öyle büyük bir cesaret yüreğime girdi ki... Geri
dönmek zorunda kaldığım için utandım. İtiraz etmeme
rağmen beni hiçbir şekilde dinlemediler. Kızıldere'den
uzaklaştırılmak içimde bitmeyen bir öfke oldu. Ama

Kızıldere'den ayrılırken şunu da söyledim: "KI-
ZILDERE SANA YİNE GELİCEZ... Gene aynı şeyi
söylüyorum; BEKLE BİZİ KIZILDERE SANA YİNE
GELECEĞİZ!

Cepheliler 1 Mayıs’ta Taksim Alanına
Çağrı Yazılamaları Yaptı

Taksim 1 Mayıs alanıdır. Bizler bu alanı şehitler pa-
hasına kazandık. İşbirlikçi AKP'nin bu hakkımızı gasp
etmesine izin vermeyeceğiz. Cephelilerin 1 Mayıs günü
Taksim'e çıkma kararlılığını anlatan çalışmalardan der-
lediklerimizi aşağıda yayınlıyoruz.

İSTANBUL:
Küçük Armutlu: Cepheliler 24 Nisan gecesi 3.

Bölgede duvarlara ‘Başka Yerde Arama Umudun Adı
DHKP-C’, ‘Halkımız Çaresiz Değildir CEPHE Burada’,
‘Kapitalistlerin Pervasızlığı Yoksulların Örgütsüzlüğün-
dendir/DHKP-C’ şeklinde 5 adet yazılama yaptı.

MERSİN: Cepheliler 26 Nisan gecesi Taksim’e
çağrı için yazılamalar yaptı. Mersin’in değişik yerlerine
“Taksim Mevzidir Maltepe Teslimiyettir. Sömürüye Ve
Zulme Karşı 1 Mayıs’ta Taksim’e”  yazılamaları yapıldı.
Yazılamalar yapılırken halk pencerelerden Cephelilere
alkışlarla destek verdiler. 

İZMİR: Cephe Milisleri 24 Nisan'da Doğançay,
Güzeltepe Mahallelerinin duvarlarına “Grup Yorum
Halktır Susturulamaz” ve “1 Mayıs’ta Taksim’e” yazı-
lamaları yaptı.

Halk Cepheliler Yazılama Yaptı
İstanbul, Küçük Armutlu Mahallesi Tepe Bölgesinde

25 Nisan akşamı Halk Cepheliler
duvarlara ‘Salih Kanza Serbest
Bırakılsın’, ‘Halkın Avukatları
Yalnız Değildir’, ‘Alev Şahin
Yalnız Değildir’, ‘Yürüyüş Der-
gisi Almak Devrimcileri Sahip-
lenmektir’ yazılamalarından top-
lam 6 adet yazılama yapıldı.

Röportaj

Mersin

Armutlu

ArmutluArmutlu

İzmir

İzmir
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Mahir Kılıç, CHP yönetimindeki
İzmir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından işinden atıldı. Bunun üzerine
bir grup arkadaşıyla birlikte işine
geri dönmek için direnişe başladı.
Daha sonra direnişini bir üst boyuta
çıkararak açlık grevine başladı.

30 Nisan 2018 tarihinde, yani
açlık grevinin 169. gününde, DİSK
Genel-İş Ege Temsilciliği'nin kapı-
sında "İşimi Geri İstiyorum" talebiyle
açlık grevi sürdüren Konak direnişçisi
Mahir Kılıç, aynı binanın üst katında
bulunan Kani Beko ile görüşmek
ister. Bu görüşmede yaşananları ken-
disiyle röportaj yapan FOSEM mu-
habirine şöyle anlatıyor Mahir Kılıç: 

"... Açlık grevinde 169. gündeyiz.
İşte görüyorsunuz. Disk Genel Baş-
kanı gidiyor. Yukarıda propaganda
yapan Disk genel başkanımız mil-
letvekilliği adaylığına oynayan DİSK
genel başkanı az önce bir toplantı
vardı. Yanımızda direnen Elif abla-
mızla birlikte bir taplantıya katıldık.
Söylediğim çok açık ve netti. Dedim
ki, sana bugüne kadar ödediğim ai-
datlar kuruşu kuruşuna nasıl ki be-
nim çocuğum 169 günden bu yana
aç, eşimin karnındaki çocuğum aç,
eşim aç... Sana ödediğim aidatlar
kuruşu kuruşuna senin çoluğundan,
çocuğundan, torunundan burnun-
dan fitil fitil gelsin, dedim.

Bu cümlemin akabinde Kani
Beko bana saldırdı, beni dövmeye
kalktı. İşte yanımızdaki ablamız da
canlı şahittir. Ben hiç elimi kaldır-
madım. Karşısında böyle durdum.
İstedim ki bana bir vursun istedim.
Ama işte bazıları kendisini tuttular.
Ama o anki yüz ifadesini görmenizi
isterdim. Yani bir 169 günden beri
açlık grevi sergileyen, işi için, ekmeği
için direnen bizlere gösterdiği öfkeyi,
gösterdiği kini, nefreti ne acıdır ki
bugüne kadar İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanına göstermemiştir.
Bunu göstermediği için 258 atılan
işçi arkadaşımız mevcuttur. İşte her
şey ortadadır. Yani Kani Beko'nun

işçilerin sırtına basarak nereye gel-
diğini, neyin peşinde olduğunu çok
iyi anladık. Çünkü biz yukarıda top-
lantıya çıktığımızda işçi direnişi
değil, milletvekilliği aday adaylığı
propagandası konuşuluyordu. Yo-
rumu da işçi ve emekçi arkadaşların
vicdanına bırakıyorum. (...)

Biz direnmeye kararlıyız. Yalnız
da olsak kararlıyız. Sendikamız ol-
masa da kararlıyız. Çünkü 169 gün
geçti daha işverene karşı bir ref-
leksini görmedik, eylemini görmedik.
Tabiki bizim eylem tarzımızı beğen-
miyorlar ama takdir edersiniz ki
doğuda binlerce işçi atıldı, orada
da herhangi bir eylem göremedik.
Demek ki, bizim tarzımızı beğen-
meyen insanların kendilerine uygun
bir tarzları da yok. Bu da bunun
göstergesidir.

Ben yaptığım açlık grevi direni-
şimle onur duyuyorum. Gurur du-
yuyorum. Bu direnişimle işime dö-
neceğime hiç kimseye, hiçbir şeye
inanmadığım kadar inanıyorum.
Çünkü direniş hiçbir zaman kay-
betmez. Buradan direnişin meşale-
sini yakan Yüksel Direnişçileri'ne
de selam gönderiyorum. Direniş
daima, diyorum..." (30.04.2018 FO-
SEM-twitter)

Kani Beko bir süre önceye kadar
DİSK'in genel başkanıydı. Mahir Kı-
lıç ise DİSK'te örgütlü bir işçidir.
DİSK kendi üyeleri olan Mahir ve
arkadaşlarının direnişini asla görmedi,
desteklemedi. Onları yalnız bıraktı.
Çünkü patron İzmir CHP belediye-

siydi ve Kani Beko da patron sendi-
kacısıydı. Haliyle direnişten yana
değil patrondan yana oldular. Seçimler
gündeme gelince de K. Beko,
DİSK'ten istifa edip yatay geçişle
CHP milletvekili aday adayı oluverdi. 

DİSK'i, CHP'yi ve Kani Beko'yu
tanıyanlar için ortada şaşırtıcı bir
durum yok elbette. Ve fakat, "şaşırtıcı"
gelmeyen bu durum, CHP'nin,
DİSK'in ve K. Beko gibi patron sen-
dikacılarının kim ve ne olduklarını
da göstermektedir.

Direnişçi işçi Mahir Kılıç, K.
Beko için diyor ki; "169 günden beri
açlık grevi sergileyen, işi için, ekmeği
için direnen bizlere gösterdiği öfkeyi,
gösterdiği kini, nefreti ne acıdır ki
bugüne kadar İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanına göstermemiştir..."

Gösteremez. Göstermez. İşçi sı-
nıfından öyle kopmuşlardır ki, işçilere
direndikleri için kızarken onları işten
atan patronlara yalakalık yapmayı
içselleştirmiş durumdadırlar.

Ve bakın ne diyor Mahir Kılıç: "...
İşte her şey ortadadır. Yani Kani Be-
ko'nun işçilerin sırtına basarak nereye
geldiğini, neyin peşinde olduğunu çok
iyi anladık. Çünkü biz yukarıda top-
lantıya çıktığımızda işçi direnişi değil,
milletvekilliği aday adaylığı propa-
gandası konuşuluyordu."

CHP ve DİSK arasındaki, DİSK'in
patron sendikacıları ile CHP'nin parti
ağaları arasındaki ilişkiyi ve patron
sendikacılarının işlevini gayet net
bir biçimde ortaya koyuyor Mahir
Kılıç: Kani Beko, işçilerin sırtına

İŞÇİ MAHİR DİRENMEYE DEVAM EDİYOR
DİSK'İN PATRON SENDİKACISI BAŞKANI KANİ BEKO İSE 
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basarak milletvekilliği adaylığına ya-
tay geçiş yapmaya çalışmaktadır.

PATRON SENDİKACILIĞI-
NIN TİPİK ÖRNEĞİ: KANİ
BEKO

1 Mayıs'ın Taksim yerine Maltepe'de
olmasını İçişleri Bakanı, Valilik, emniyet
ile birlikte kararlaştırdıklarını açıkla-
masından kısa süre sonra ve daha 1
Mayıs bile geçmeden DİSK başkanlı-
ğından istifa etti Beko. CHP'den İzmir
milletvekili aday adaylığı için başvuru
yaptı.

Basına yansıdığına göre CHP parti
sözcüsü emreder gibi aday adaylığına
başvurmasını söylemiş. Kani Beko da
"başüstüne" tavrıyla sendika başkan-
lığından anında istifa ederek gereğini
yapmış. Öyle acelesi var ki "1 Mayıs
sonrası" bile diyememiş. Çünkü,
esas olarak, Kani Beko gibilerini 1
Mayıs'ın tarihsel anlamı ve yüklediği
güncel görevler ilgilendirmez. Onlar
için 1 Mayıs, her sene zorunlu olarak
gündeme gelen, bu yanıyla kaçına-
madıkları ve faşizmin icazeti altında
emekçilerin hak ve özgürlük talep-
lerini ellerinden geldiğince geriye
çektikleri bir gündür. 

Faşizm, 1 Mayıs ile ilgili ne derse
onu yaparlar. Faşizm marş marş Ba-
kırköy'e gideceksiniz der, bunlar tıpış
tıpış giderler. Faşizm, bu sene Malte-
pe'ye tıpış tıpış gideceksiniz der, bunlar
koşar adım soluğu faşizmin istediği
yerde alırlar. Çünkü, patron sendikacıları
için 1 Mayıs faşizmin yasaklarına uya-
rak rüştlerini ispatladıkları bir gün
haline gelmiştir. DİSK genel başkanı
olarak K. Beko ve içinde yer aldığı
dörtlü reformist çetenin (DİSK,
TMMOB, TTB, KESK) misyonu bu
olmuştur.

K. Beko ve benzeri patron sen-
dikacısı asalaklar için, 1 Mayıs'ın,
emekçilerin adalet arayışının, hak
ve özgürlük kavgasının varsa bir
önemi o da bu vesileyle kendilerini
"makul insanlar", bir tür "akil
adamlar" olarak düzene pazarla-
maktır. İşçi sınıfına "sabır" adı al-
tında yılgınlık, direnen kesimlere de
"makul olmak" adına teslimiyet
önerirler.

Kendilerini "toplumsal barış"
havarisi gibi pazarlamaya çalışırlar.
Tam bir safsatadır bu. Ezen ve ezi-
lenlerden oluşan sınıflı toplumlarda,
"toplumsal barış" söz konusu ola-
maz. Egemenlerin toplumsal barış de-
dikleri emekçilerin haklarından vaz-
geçip halk düşmanlarına boyun eğ-
mesidir. K. Beko gibi asalakların işlevi
de işte bu boyun eğişi vaaz etmektir. 

1 Mayıs'ta Taksim'den vazgeçme-
lerinin, Nuriye-Semih'in açlık direnişini
ve Yüksel Direnişini görmezden gel-
melerinin, Konak Direnişini yok say-
malarının ve Mahir Kılıç'a saldırma-
larının nedeni de budur. Çünkü Taksim,
Yüksel, Konak direnişleri egemenlerin
dayattığı statükoyu bozmakta, tesis et-
meye çalıştıkları yılgınlık havasını,
yani K. Bekolar'ın vaaz ettiği boyun
eğişi parçalamaktadır. Böyle olduğu
içindir ki, direnişin olduğu yerde Kani
Beko, Arzu Çerkezoğlu... Kani ve Ar-
zular'ın olduğu yerde ise direniş asla
olmaz. Çünkü, patron sendikacısı olarak
bunların bir görevi de direniş kırıcılığı
yapmaktır.

Ne Kadar Direniş Kırıcılığı Ya-
parlarsa, Ne Kadar Patron Sendi-
kacılığı Yaparlarsa, Emekçilere Ne
Kadar Düşman Olurlarsa Düzene
De Rüştlerini O Kadar İspatlamış
Oluyorlar!

DİSK başkanlığından CHP millet-
vekilliğine uzananlardan biri de Sü-
leyman Çelebi’dir. Beko da aynı yoldan
yürümektedir. Ve böylece, bir kez daha
DİSK'i düzenin parlamentosuna sıçrama
tahtası olarak kullanıyorlar. Elbette
sıçramadan önce de patron sendikacı-
lığında iyice sınır tanımaz oluyorlar.

Böylesi sınır tanımazlığın zirvesi

ise Oya Baydak örneğinde olduğu gibi
direnişçi işçileri linç etmeye kalkış-
maktır. İşinden uzaklaştırıldığı için
DİSK binasının önünde direnişe baş-
layan Oya Baydak, Kani Beko yönetimi
tarafından DİSK'in kapısının önünde
linç edilmeye çalışılmıştır. Bir başka
örnek Soma-Kınık kömür havzasındaki
ilk madenci direnişi olan İmbat Dire-
nişini Kani Beko yönetiminin gör-
mezden gelmesidir. İşinden atılan ma-
denciler direnişe geçmiş ama DİSK
yönetimi bir kez bile direnişçi maden-
cilere dayanışma göstermemiştir.

Kani Beko gibi patron sendikacıları
için, emekçilerin tarihsel "hak verilmez
alınır" ilkesinin geçerliliği yoktur. On-
ların işi gücü patron ile işçileri, emek-
çilerin aleyhine olacak tarzda uzlaştır-
maya kalkmak... Direniş örgütlemek
yerine, emekçileri  "hukuk mücadalesi"
dedikleri düzenin mahkemelerine mah-
kum etmektir. Patron sendikacıları için
bu durum gayet doğal ve hatta olması
gerekendir. Başka ne yapacaklar... Di-
reniş örgütlemek mi... Akıllarından
bile geçirmezler; çünkü işin ucunda
bedel ödemek vardır.

İşte bu patron sendikacısı anlayışla
devrimci sendikacılık yapılamaz. Yap-
mıyorlar da zaten. Örgütledikleri bir
direniş duydunuz mu? Duyamazsınız...
Zafere ulaştırdıkları bir direniş gördünüz
mü? Göremezsiniz... Direniş demek,
bedel ödemeyi göze almak demektir.
Faşizmle çatışmak demektir. 

Faşizmle çatışmak ve bedel ödemeyi
göze almak, Beko gibi patron sendi-
kacılarının göze alacağı bir şey değildir.
Hem, kim için... Emekçiler için mi...
Değmez gözüyle bakarlar. Çünkü emek-
çilerle aralarında sosyo-ekonomik bir
uçurum vardır. Patron sendikacıları
hizmet ettikleri patronlar gibi lüks ya-
şamaya özenirken, emekçiler açlık sı-
nırının altında yaşamaya mahkum edil-
miştir. Halkımızın dediği gibi "tok
açın halinden anlamaz", nitekim anla-
mıyorlar. Mahir Kılıç neden direniyor,
umurlarında bile değildir.

Mahir Kılıç diyor ki: "... benim
çocuğum 169 günden bu yana aç,
eşimin karnındaki çocuğum aç, eşim
aç..." Ya Kani Beko, açlık nedir bilir
mi? Yoksulluğun ne olduğunu hatırlar
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mı? Hayır, emekçilerin halinden, der-
dinden, açlığından anlayacak bir tercih,
durum ve bilinçte değillerdir. Bırakın
sınıf bilincini, halktan yana asgari de
olsa demokratik bir bilinç taşımazlar.

İşçiyi nasıl kandırırız, haklarını bur-
juvaziye nasıl peşkeş çekeriz? Bütün
dertleri bu olmuştur. Elbette bir de
edindikleri emlakların, özel arabaların,
hisse senetlerinin, lüks harcamalarının
"derdi" vardır. Teşhir olmasından kor-
karlar ki bunlar, işçi sınıfının alın teri
üzerinden asalakça bir yaşam sürmek-
tedirler. Ve nasıl yaşıyorlarsa öyle dü-
şünüyorlar.

Kani Beko tarzı sendikacılık demek,
sistemle hiçbir çelişkisi olmayan patron
sendikacılığı demektir. Ki bunlar, sadece
hükümetin maaş zamları gündemi ol-
duğunda üç kuruş daha fazla talep et-
mek dışında bir varlık gösteremeyen
bir DİSK tablosu yarattılar. Mücadele,
direniş, dayanışma, kararlılık... Kı-
saca, Bekolar'ın yönetiminde "dev-
rimci" niteliği olmayan bir DİSK'tir
bu. 

K. Beko, istifasını açıklarken,
"alandaki mücadelemi Meclis'e ta-
şıyacağım" diyor. Hangi alanda,
hangi mücadele... Bırakın bu ya-
lanları. İşçi katliamlarına karşı kılını
kıpırdatmazken... Süren direnişlere
destek vermezken... Direnişçi işçilere
saldırırken... Taksim'i bile savuna-
mazken, hangi alanda neyin müca-
delesini vermiş acaba?

Ülkemiz işçi sınıfı Kani Beko'nun
hak ve özgürlükler alanında herhangi
bir mücadelesine tanık olmamıştır.
Yoktur çünkü böyle bir mücadelesi.
Ama emekçilerin hak ve özgürlüklerine
yönelik saldırılara tavırsız kaldığına,
1 Mayıs saldırıları karşısında yılgınlığı
seçtiğine çokça tanık olmuşlardır.

K. Beko, bulunduğu belediyelerde
işçilerin alın terine el koyan, gözünün
yaşına bakmadan sokağa atan CHP'den
aday oldu. Yaptığı patron sendikacılı-
ğının "ödül"ü sayılır bu. "DEVRİMCİ
İşçi Sendikaları Konfederasyonu" baş-
kanı olarak düzene yönelik hizmetle-
rinin karşılığı sayılır bu. Yani Kani
Beko ideolojik tercihini düzenden yana
yapmıştır.

DİSK ile CHP arasındaki ilişki suç

ortaklığı düzeyindedir. Amaçları halkı
"sol" bir görünüm altında kandırmaktır.
Halkın ekmek kavgasını "sol" maske
ile düzen içine çekip tasfiye etmenin
partisi ve sendikası durumundadırlar.
Ve dahası da şu ki, son süreçte CHP'nin
işten attığı ve direnişe geçen işçilere
DİSK asla sahip çıkmamıştır. Hatta,
Mahir Kılıç örneğinde olduğu gibi
direnişçilere saldırmışlardır.

CHP’NİN "SOL" MASKESİ
DÜŞMÜŞ, SINIFSAL ÖZÜNE UY-
GUN OLARAK DÜZENİN BEK-
ÇİLİĞİNİ YAPMAKTADIR

Düzen sendikacılığından gelen
Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi gibi
Kani Beko da parlamentoya giden
yol olarak sendikacılığı kullandı.
Peki CHP neden buna ihtiyaç duyu-
yor?

Söz konusu olan ihtiyaç düze-
nindir. Yönetememe krizinin yapısal
olduğu bizim gibi ülkelerde halkın
devrime yönelmesinin karşısına "sol"
maske takan bir düzen partisi çıkar-
tırlar. Ülkemizde bu işlevi CHP yerine
getirir. Bu yanıyla CHP'nin sol gö-
rünüm vermesi gerekir. Hal böyle
olduğu içindir ki seçim dönemlerinde
vitrine Kani Beko gibiler konulur.

CHP; sömürü düzeninin partisidir,
temsil ettiği sınıf itibariyle işçinin-
emekçinin, yoksul halkın çıkarlarını
gündemlerine bile almazlar, aksine
düşmandırlar. CHP’nin "sol" mas-
kesinin altında düzen bekçiliği vardır.
Bu yanıyla, halkın hak ve özgürlük
sorunlarını çözemez, taleplerini ger-
çekleştiremez. Tam aksine hamaset
yaparak emperyalizmin direktifi olan
halk düşmanı politikaların gereğini
yapar. Tarihine bakın, bugüne kadar
yaptığı hep bu olmuştur.

CHP hak ve özgürlükleri savu-
nuyormuş gibi gözüken ama aslında
hak ve özgürlük mücadelesinin kar-
şısında olan bir düzen partisidir. Ege-
menlerin, emperyalizmin, devletin
dümen suyunda gider. İki yüzlüdür.
Halka başka şey söyler ama yaptığı
farklı olur. Örneğin, oy kaygısıyla
"hücrelere, tecrite karşıyım" der ama
aslında uygulanmasından yanadır.
Sadece, bunu açıktan ifade etmez.

Halk ile halk düşmanlarının açıktan
çatışma içinde bulunduğu yerlerde
CHP'nin tavrı daima faşist devletten,
halk düşmanı politikalardan yana ol-
muştur. Örneğin Trabzon'da Ta-
yadlılar linç saldırısına maruz kal-
dığında CHP de aynı MHP gibi
"hükümet gerekeni yapmadığı için
vatandaş kendi tepkisini gösteri-
yor” diyebilmiştir.

Faşizm gözlerinin önünde Madı-
mak'ta aydınları, sanatçıları, alevileri
cayır cayır yakar. İktidar ortağı ol-
malarına rağmen sadece seyrederler.
Ve dahası, o dönem Sivas Belediye
başkanı olarak katilleri kışkırtan-
ların arasında yer alan Temel Ka-
ramollaoğlu ile bugün ittifak yapar
duruma gelirler.

CHP'nin Halk Karşısında Bu
Ve Benzeri Riyakarlığı Zorunlu-
dur

Emperyalizm ve oligarşinin
CHP'ye verdiği görevle ilgilidir bu.
Başka bir şey yapamazlar. Çünkü
CHP'nin görevi sol bir maske ile
halkı aldatıp düzene bağlamaktır. Bu
sol maskeyi esas olarak 1960'lardan
bu yana takmıştır.

1960'lı yıllar ülkemizde hak ve
özgürlük taleplerinin öne çıkıp kit-
leselleştiği yıllardır. Aynı dönem için-
de Mahir Çayanlar'ın önderliğindeki
ülkemiz devrimci hareketi de oluşup
yükselmeye başlamıştır. İşte bu ge-
lişmeler yani kitlelerin sola yönelimi
oligarşiyi kitlelerin karşısına "düzen
içi bir sol alternatif" çıkartma politi-
kasına yöneltmiştir.

Öyle ki, CHP, emperyalizm ve
oligarşi tarafından, Kızıldere direni-
şinin ardından oluşan devrimci po-
tansiyelin düzene akıtılmasına memur
edilmiştir. Ecevit'in 1970'lerdeki "bu
düzen değişmelidir" söylemi bu ne-
denledir. "Düzen değişmeli" diye-
rek, düzeni savunmak! İşte
CHP'nin gerçek misyonu budur.

Oligarşinin bu politikası sonucu-
dur ki, CHP "sosyal demokrat" ol-
maya başlamıştır. Amaç halkın sola
yönelimini kendisine çekip düzen
safları içinde eritmektir. CHP'nin de-
mokrasicilik oyunu içindeki var oluş
sebebi budur. 
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Emperyalizm Ve Devrimler Ça-
ğı'nda Sosyal Demokrasiciliğin İşlevi
"Devrime, Devrimciliğe Karşı Sa-
vaşmak" Olmuştur

Sosyal demokrat partiler, 1951’den
itibaren Sosyalist Enternasyonal adı
altında  biraraya gelmeye başladılar.
En önemli işlevlerinden birisi olarak
şunu açıkladılar: "Komünist fikirlerin
gelişmesine engel olmak..." Emper-
yalizmin sosyal demokrat partilere
biçtiği bu misyonun ülkemizdeki
temsilcisi CHP olmuştur. 

Devrimci hareketin gelişimi kar-
şısında CHP'ye geçirilen sol maskenin
adı 1970'li yıllarda Ecevit'in açıkladığı
şekliyle "ortanın solu" olarak ilan
edilmiştir. CHP "ortanın solu" kav-
ramının ne olduğu hakkında şu açık-
lamayı yapmıştır: "...Ülke tam sola
kayıyordu. Ortanın solunun gerekçesi
tam sola gidişin önlenmesidir."

Böyle olduğu içindir ki, CHP zo-
runlu olarak sol bir görünüm vermeye,
bu görünüme hizmet edecek yüzler,
isimler bulmaya özen gösterir. Yeri
gelir Hilmi Yarayıcı yeri gelir Kani
Beko gibi... Böylesi tipleri bulmakta
hiç zorlanılmaz. DKÖ'lerin, sendi-

kaların içinde ikbal derdinde olan-
ların amacı da zaten CHP'den mil-
letvekili olmaktır. Bunların adı
kimi zaman Süleyman Çelebi,
Musa Çam olur, kimi zaman Kani
Beko. İsimleri değişse de işlevleri
değişmez. Amaç, sol bir maske ile
halkı aldatmaktır.

"Tam sola gidiş" dedikleri, halkın
yüzünü devrime dönerek tarihsel yü-
rüyüşünü sürdürmesidir. Engellemeye
memur edildikleri budur. CHP, işte
bu devrim yürüyüşünü engellemek
için halkın ayağına takılan köhne bir
prangadan başka bir şey değildir. Ki
Ecevit her zaman "komünizmi ön-
leyen hareket" olmakla övünmüş-
tür. Ecevit'in bu sözlerinde CHP'nin
işlevinin özlü bir anlatımı vardır. Var
oluş gerekçeleri halkın devrimcileş-
mesini, devrim yürüyüşünü engelle-
mektir. Halkın hak ve özgürlük ara-
yışını düzenin içine çekip eritmektir.
CHP'nin 1960'lardan bu yana tarihine
baktığınızda bu işlevi nasıl yerine
getirmeye çalıştığını görürsünüz.

Ve bakın, bu topraklarda CHP’nin,
DSP’nin, SHP’nin iktidar ve iktidar
ortağı olduğu dönemlerde de em-

peryalizm ve oligarşinin sömürü ve
zulmü en ufak bir azalma olmaksızın
devam etmiştir.

CHP, şovenizmin savunucusudur.
Ama sol maskesini korumak için
seçtiği kadrolar ve yaptığı açıkla-
malarla şovenizmini gizlemeye çalışır.
Fakat, bunu bir bütün olarak başara-
maz. CHP, her zaman faşist devletinin
yanında olmuş, çıkartılan tezkerelere
olumlu oy verip şovenist politikalarını
desteklemiştir. Çünkü CHP için şo-
venizm partiler üstü bir konudur.
Kürt halkına yönelik saldırı planlarını
AKP de getirse, MHP de getirse
CHP mutlaka destekler.

CHP'nin karakteristik özellikleri
arasında şovenizmle birlikte şunlar
vardır: İkiyüzlüdür. Halka yalan söy-
ler. Halkın adalet arayışını istismar
eder. Sol maskesinin altında düzen
bekçiliği vardır. Emperyalizm ve oli-
garşinin halk düşmanı politikalarını
"sol" bir maske ile yaşama geçirir.

İşte “Devrimci Sendikacı” Kani
Beko’nun girmeye can attığı, emek
ve halk düşmanı CHP’dir bu! 

MAHİR KILIÇ; BİR İŞÇİ.

İŞTEN ATILDI VE İŞİ,
EKMEĞİ IÇIN DİRENİYOR. 

İŞİ, EKMEĞİ İÇİN
176 GÜNDÜR AÇLIK
GREVİNDEKİ MAHİR
KILIÇ’A SAHİP ÇIKALIM.

O; YALNIZCA BELEDİYE
YÖNETİMİNE KARŞI
DİRENMİYOR,

O; YALNIZCA DÜZENİN
SADIK BEKÇİSİ CHP’YE
KARŞI DİRENMİYOR.

O AYNI ZAMANDA,
DEVRİMCİLİK VASFINI
ÇOKTAN YİTİRMİŞ DİSK’E
VE KANİ BEKO GİBİ
PARLAMENTOYA
YAMANMAYA
ÇALIŞANLARIN

SALDIRILARINA KARŞI DA
DİRENİYOR!

İŞİ,
EMEĞİ,
ONURU,
DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUNUN
EKMEĞİ İÇİN DİRENİYOR!

MAHİR, ALNINDAN KADERİ,
ELİNDEN EKMEĞİ ÇALINAN
HERKES İÇİN DİRENİYOR.

Mahir KILIÇ Tel: 0531 581 71
29 

TELEFONLA ARAYARAK,
OMUZ OMUZA
OLDUĞUMUZU
SÖYLEYELİM!

ZAFERİ ANCAK
DİRENENLER KAZANIR!
TOPRAKTA KARINCA,
SUDA BALIK KADAR ÇOK
OLDUĞUMUZU ve MUTLAKA
KAZANACAĞIMIZI
HATIRLATALIM! 

MAHİR KILIÇ YALNIZ
DEĞİLDİR!

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER!
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TAYAD’lı Aileler ev-
latları, yakınları için eylemden eyleme
koşuyorlar.

Çünkü biliyorlar ki, faşizmin yo-
ğun saldırıları altında,  sahip çıkmak
ve direnmekten başka yol yoktur.

Sürgün-sevklerden iletişim ceza-
larına, TTE saldırısından hücre ce-
zalarına kadar her hapishanede ayrı
ayrı saldırılar gerçekleştiriliyor. 

Düşmanın gündeminde şimdilik
hapishane politikalarından daha ön-
celikli politikalar olabilir. 

Düzen partileri şu anda 24 Hazi-
ran’a odaklanmış vaziyette, seçim
hazırlıkları yapıyor. Ancak biliyoruz
ki, kendince uygun olarak gördükleri
ilk fırsatta evlatlarımıza karşı saldırıya
geçecekler. 

Düşmanın bu hesaplarına karşı
politika geliştirmek zorundayız. 

Bir özgür tutsaklık geleneği vardır.
Her ne pahasına olursa olsun, düş-
mana asla boyun eğmeyecek, iradesini
teslim etmeyecektir. Biliyoruz ki,
devrimci tutsaklar tıpkı 1984 ve 1996
yılında olduğu gibi, şimdi de ‘Tek
Tip Elbise’yi giymeyecekler. Bir sal-
dırı olduğunda, direnişle karşılık ve-
recekler. 

Düşman evlatlarımızın iradesini
kırmak, siyasi kimliğinden soyun-
durmak için elinden geleni yapacaktır.
Karşı koydukları noktada, en ağır
bedelleri ödetmek isteyecektir. 

Özellikle de AKP şu anda çok
derin bir siyasi ve ekonomik kriz
içinde olduğu, bu krizi bir türlü aşa-
madığı için çok saldırgan. Özellikle
devrimci tutsakları çıbanbaşı olarak
görmektedir. Çünkü devrimci tutsak-
lar, dört duvar arasında olmalarına
rağmen halkın en dinamik,  en üret-
ken, en direngen kesimidir.

Halka örnek teşkil eder, ümit ve
moral verir. Neden?

Çünkü kendileri çok zor koşullar
altında yaşar, yokluklar içinde hayatını
idame ettirmek zorundayken devrimci
olduğunu bir an bile unutmaz. Ülke
ve dünya sorunlarına devrimci çö-

zümler üretir,
asla çözümsüz
değildir.

Tutsakları-
mızın yaptık-
ları üretimleri,
yazıları, beste-
leri, çıkarttık-
ları kitapları
inceleyen her-
kes umutla do-
lar. Her koşul-
da bir şeyler
yapılabileceği-
ni daha iyi
kavrar. Hapis-
hanelerden öyle ürünler gelir ki, bunu
bazen dışarıda yapmak mümkün de-
ğildir. Onlar nasıl yapmışlar diye
şaşar kalırız. Yapabilmeleri, coşku,
moral ve ruh hali meselesidir. Özgür
tutsaklarımızın yaratıcılığını ve di-
rengenliğini düşman iyi biliyor. 

Biz de faşizmi iyi biliyoruz. Şu
anda TAYAD’lılar olarak, hem tut-
saklarımızın dinamikliğine, coşku ve
kararlılığına denk düşecek hem de
düşmanı püskürtecek bir direniş yap-
mak durumundayız. Hedefe kilitlen-
memiz, odaklanmamız lazım. Asla
unutmamak gerekiyor, bu asıl olarak
bir irade savaşıdır. 

BİRKEN İKİ OLMAK
Düşmanın saldırılarını püskürtmek

için ne yapabiliriz?

Bu konuda herkesin yapabileceği
bir şey var. TAYAD’ın özgünlüğü,
üyelerinin kendilerini ve yaratıcılık-
larını katmasından geçiyor. 

Elimize kına yakmak, elin altında
3 sene gece-gündüz, yaz-kış demeden
eylem yapmak, tabut içine yatma ey-
lemi, gösteri, yürüyüş, .... sayısız ey-
lemimiz vardır. İster o zengin de-
neylerimiz, tecrübelerimizden, ister
tarihimizden olsun, ister yeni ihti-
yaçların ve koşulların şekillendirme-
siyle olsun, yaptığımız her eylem
düşmana vurulan bir darbe olacak-
tır.

Bundan dolayı eylemlere dört elle
sarılmalıyız. Birilerinin eyleme ça-
ğırmasını beklemeden dahi gidebil-
meliyiz. Hatta eylemi örgütleyen biz
olabilmeliyiz...

Nasıl? Eksikleri gidererek olabilir.
Megafon, pankart, bildiriyi biz ha-
zırlayarak veya olanak yaratarak...

Nasıl? Eylemlere bizzat insan ka-
tarak, örgütleyerek...

Stand kurabiliriz, el ilanları da-
ğıtabiliriz, pullama, yazılama yapa-
biliriz vb...

Birken iki olmak, aslında en ya-
kınlarımızı katabilmektir. İkinci kişi
bizim yakınımız olabilir. 

Komşumuzu çağırabiliriz, bir kar-
deş, bir yeğen, çocuğumuz, okul-iş
arkadaşlarımız bizim ikincimiz ola-
bilir. Herkes yanında bir kişi getirse
bile, katılımı iki kat artırmış oluruz.

En nihayetinde tek derdimiz, düş-
mana karşı evlatlarımızın dışarıdaki
eli, kolu, ayağı, sesi, soluğu olmaktır...
Biz yakınlarımızın mücadelesini, kav-
gasını haklı ve meşru görüyoruz.
Bundan dolayı evlatlarımız, yakın-
larımız artık bizim yoldaşlarımız da
olmuştur. Biz de mücadelenin önemli
bir parçasıyız artık.

Ölçümüz; düşmanın iradesini za-
yıflatıp, tutsaklarımızınkini güçlen-
dirmektir. 

Böyle yaklaşıldığında, faşizme
karşı her direnişi kazanırız. 

“Her Şey Evlatlarımız İçin”
Tayad’lı Aileler
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TARİH
YAZIYORUZ

KABLET TARİH (Tarih öncesi)

çok uzaklardan geliyoruz
çok uzaklardan... 
kulaklarımızda hâlâ
şimşekli sesi var sapan taşlarının.
ormanlarında yabani aygırlar 
kişniyen
dağ başlarının
(…)
çok uzaklardan geliyoruz..
tütüyor yanık bir et kokusu
çizmelerimizin köselesinden... 
ürkerek
adımlarımızın sesinden
kanlı karanlık yıllar
kanatlı bir hayvan gibi havalanıyor... 
ve karanlıklarda yanıyor
en önde gidenin
ateş bir ok gibi gerilen kolu...

çok uzaklardan geliyoruz
çok uzaklardan... /
kaybetmedik bağımızı çok uzaklarla

Bize hâlâ
konduğumuz mirası hatırlatır
bedreddini simavînin boynuna inen
satır
engürülü esnaf ahilerle beraberdik
biliriz / hangi pir aşkına biz
sultan ordularına kıllı göğüslerimizi
gerdik...

çok uzaklardan geliyoruz
alevli bir fanus gibi taşıyoruz 
ellerimizde
ihrak binnar edilen (ateşe atılan) 
galile'nin
dönen küre gibi yuvarlak kafasını
(…)

çok uzaklardan geliyoruz
çok uzaklardan...
ve artık
saçlarımızı tutuşturarak
gecenin evinde yangın çıkaracağız;
çocuklarımızın başlarıyla kıracağız
karanlık camlarını!
ve bizden sonra gelenler
demir parmaklıklardan değil,
asma bahçelerden seyredecek
bahar sabahlarını, yaz akşamlarını.
(Nazım Hikmet)

Bizi bugünlere taşıyan Kızıldere,
12 Eylül 1980 cuntasına karşı direniş,
1990’ların başındaki Atılım yılları,
1992’nin 16-17 Nisan günleri, 19
Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı,
tecrite karşı Büyük Direniş, dağların
yücelerinde dalgalandırılan bayraklar,
milyonları biraraya getirdiğimiz kon-
serler… 

Ve daha sayılabilecek irili-ufaklı
pek çok olayın bütünü bizim tarihi-
mizi oluşturur. 

Bu bitmiş bir tarih yazımı değildir.
Bugün yaşadıklarımız da yarın, bu
şanlı tarihin parçaları olarak okuna-
cak. Geleceği mutlak kazanacak bir
güç olarak mücadeleye, bu tarihten
güç alarak devam ediyoruz.

Dilimizde, tarihimize daha fazla
vurgu yapmalıyız. Çünkü tarih bilinci
olmadan, doğruyu bulamayız. 

Yaptığımız işin büyüklüğü küçük-
lüğü ne olursa olsun; tarih yazdığımızı
vurgulamalıyız. 

Çünkü her küçük direniş, her basit
eylem, birleşiyor ve bizim tarihimizi
oluşturuyor. 

Tarih yazmak, kimseye yedek-
lenmeden, tarihsel bir ufka gözünü
dikip, kararlılıkla o hedefe yürümektir.
Tarih yazmak, her aşamada "biz
varız" diyebilmek, tarihin gidişatına
YÖN VERMEKTİR. 

TARİH YAZIYORUZ. Bu kav-
ramı en fazla biz kullanmalıyız ve
gerçek şu ki, sadece de biz kulla-
nabiliriz. 

Çünkü, bizim dışımızda, tarih
yazan yoktur.

Bizim dışımızdaki reformist opor-
tünist güçler, bir yandan AKP faşiz-
minin dayatmalarına boyun eğdikleri
için, tarih yazan değil, egemen sı-
nıfların yazdığı tarihin içinde sürük-
lenenlerdir. Diğer bir kısmı ise
ABD’nin kara ordusu haline gelen
Kürt milliyetçiliğine yedeklenmiş-
lerdir ve kendi tarihlerini yazmaktan
çıkmış, ABD’nin işgalci, sömürgeci
tarihinin birer aleti olmuşlardır. 

Tarih yazmak, ideolojik bağım-
sızlık ve ideolojik netliktir. Faşizme
boyun eğenlerin, uzlaşma-teslimi-
yet-tasfiye politikasına yedeklenen-
lerin ideolojik bağımsızlıkları yoktur;
bu nedenle de tarih yazamazlar. 

Her Cepheli bilmeli ki, yaptığı-
mız en küçük işte bile bir tarih
yazıyoruz. Bunu böyle bilirsek, yap-
tığımız her işin önemini, misyonunu
daha iyi kavrarız. 

Hep ileri ve halk… Attığımız her
ileri adımda, onurla, gururla söyle-
yelim:

TARİH YAZIYORUZ!  

Tarih yazarken, kılavuzumuz
yine tarihimizdir. Bu tarihi, kapıla-
rında zırhlı araçlar bekleyen kurum-
larımıza sahip çıkarak yazıyoruz.

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
� Tarihler bizi yazar, biz tarih yazanlarız
� Kanla yazılan tarih silinmez
� Tarih, ideolojik bağımsızlıkla yazılır

Yürüyüş

6 Mayıs
2018

Sayı: 65

24 GRUP YORUM 33 YILDIR



Bu kurumlarımızda kitle çalışması
yaparak, örgütleyerek, düşmana karşı
devrimin ideolojisiyle çıkarak, sokak
sokak devrim ve sosyalizmi savuna-
rak, karşı-devrimin yozlaştırma po-
litikasına karşı barikatlar örerek, düş-
manın “başımıza ödül koyduğu” lis-
telerine bestelerle cevap vererek,
halkı kavgaya çağırarak, devam ede-
rek yazıyoruz tarihi. 

Bunları yaparken de yine en büyük
yardımcımız, kılavuzumuz tarihi-
mizdir. Geçmiş zorlu koşullarda ya-
pılanları ve yaratılanları okuyor ve
tartışıyoruz yolumuzu aydınlatmak
için. Bizden öncekilerin ayak izle-
rini takip ederek tarihimizi yaz-
maya devam ediyoruz.

Bu tarihi, baş eğmemiz ve ideal-
lerimizden vazgeçmemiz için atıldı-
ğımız hapishanelerde direnerek yaz-
maya devam ediyoruz. İşbirlikçileş-
tirdikleri bir iki hainin yazdırılmış
ifadelerini bahane olarak gösterip,
yüzlercemizi tutukladılar ve hücrelere
attılar. 

Ama işte yediden yetmişe, dededen
toruna, kadın erkek, işçi kamu emek-
çisi, yoksul gecekondulu, hiçbirimizi
teslim alamadılar. 

Bugün hapishanelerde, zulme karşı
tavır olarak kırılıp patlatılan kapılarla,
dilimizde dinmeyen sloganlarımızla,
tecrite karşı direnişimizle ve tecrit
altında yaratıcılık ve emekle gerçek-
leştirdiğimiz üretimlerimizle, tari-
himizi yazmaya devam ediyoruz…

Her alanda yazılan bir tarih;

bu tarihi işkenceye, baskıya ve zulme
karşı; evlatlarımızı, eşlerimizi, kar-
deşlerimizi işkencehanelerde ve ha-
pishanelerde sahiplenerek, onların
kısılmak istenen sesleri olarak, TA-
YAD’lılar olarak tarihimizi yazmaya
devam ediyoruz…

Umudun şarkılarını söylüyor, umu-
du büyütüyoruz diye terör listelerinde
başımıza ödüller konmasına karşı
üretimlerle ve bestelerimizle cevap
vererek devam ediyoruz bu tarihi
yazmaya. Alanların ve konserlerin
yasaklanmasına karşı teknolojinin
olanaklarını kullanarak, asla kitlelere
ulaşma çabasından vazgeçmeyerek
tarihimizi yazmaya devam ediyo-
ruz…

Dergilerimizi çıkarmaya devam
ederek, her yalanlarının karşısına
yazdığımız gerçeklerle çıkarak, ya-
yınlarımızı, bildirilerimizi her koşul
altında halka ulaştırma mücadelemizle
devam ediyoruz bu tarihi yazmaya. 

Bizden öncekilerin düşürmediği
bayrağı, daha da yükseğe taşıyarak
bizden sonrakilere devrederek yaz-
maya devam ediyoruz tarihimizi.

Kanla yaratılan bu tarihte şehitle-
rimizle kazandığımız Taksim 1 Mayıs
alanımızın gasp edilmesine boyun
eğmemizi istiyorlar bizden. 

Bugün yüz binlerle o alanı doldu-
racak güçte olamayabiliriz. Uygula-
dıkları baskı politikalarıyla bu sonucu
yaratabilmiş olabilirler bugün için.

Ama o alana çıkmak için tutuklan-
maları, kanımızın dökülmesini göze
alarak tarihimizi yazmaya devam
ediyoruz…

Halk adalete açken, mesleki bilgi
ve birikimlerini halk için kullanan
halkın avukatları tutuklanıyorken,
halkın avukatlarının bürosunu boş
bırakmayarak, onların mücadelesini
her koşulda sürdürerek, tutuklanan
halkın avukatlarını sahiplenerek yaz-
maya devam ediyoruz tarihimizi…

Uyuşturucuyla zehirlenmek istenen
gençlerimiz ve insanlarımıza sahip
çıkmak için tutuklanmak pahasına
da olsa yeni uyuşturucuyla savaş
merkezleri açma çabamızdan vaz-
geçmeyerek yazmaya devam ediyoruz
tarihimizi…

Halkın matbaaları olan duvarları
boş bırakmayarak, umudun adını de-
falarca da silseler duvarlara işleyerek,
her duvar yazısını, cahil bırakılmış-
lığımıza, yoksul bırakılmışlığımıza
karşı öfkemizi büyüten bir eyleme
dönüştürerek tarihimizi yazmaya
devam ediyoruz…

Dağlarda ya da şehirlerde halkın
adaleti olanlarla, gerektiğinde be-
denlerini namluya sürmekten çekin-
meyenlerimizle tarihimizi yazmaya
devam ediyoruz…

Düşmana boyun eğenler, başka
güçlere yedeklenenler, başka güçlerin
işbirlikçisi olanlar, tarih yazamaz;
ancak tarihin içinde sürüklenir, sav-
rulur ve sonra yok olur giderler. 

Dünümüz ve bugünümüz tanıktır;
BİZ TARİH YAZANLARIZ!  

6 Mayıs
2018
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Halk Meclisleri Halkın Evidir,
Halkın Her Evi Halk Meclisi’dir

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi ‘Her Ev Halk
Meclisi’dir’ kampanyası başlatarak her hafta düzenli
olarak yaptığı toplantıları çat kapı yaparak halkın
evlerinde düzenlemeye başladı. Bu haftaki toplantı Pi-
yalepaşa Mahallesi’nde bir ailenin evinde yapıldı. Aka-
binde çaylar demlendi, ailemize ikram olarak alınan
yiyecekler ortaya serilerek toplantı başlatıldı. Ailenin
bir sorununun da dinlendiği toplantı 23 Nisan’da yapıldı.
Son olarak 2 saat süren toplantıya 11 kişi katılım sağ-
landı.

Meclisler Halkındır! Halk Meclisleri’ni Basarak,
Mühür Vurarak Bitiremezsiniz!

Arşiv



DİSK, KESK, TMMOB, TTB;
işçi sınıfının mücadelesine, kamu
emekçilerinin işten atılmalarına, hak
gasplarına, işsizliğe, direnen işçilerin
direnişlerine, iş cinayetlerinde ölen
emekçilere sahip çıkamayanlar 1 MA-
YIS İŞÇİ EMEKÇİLERİNİN BAY-
RAMINI KUTLAYAMAZLAR!

“77 1 Mayıs şehitlerini anıyoruz”
diye açıklama yapmaları riyakarlık-
tır!

77 1 Mayıs şehitlerinin kanı Tak-
sim'de dururken, hesabı sorulmamış-
ken, Taksim'i terk edip Maltepe'ye
gitmek mücadele şehitlerimize iha-
nettir!

77 1 Mayıs şehitlerini anıyoruz
diye Kazancı Yokuşu’na gidip çiçek
bırakmak ikiyüzlülüktür!

Reformizmin tipik temsilcilerin-
den Evrensel gazetesinin başyazarı
İhsan Çaralan, köşesinde günlerdir
1 Mayıs’ı şöyle kutlayalım, işçilerin,
emekçilerin sorunlarına böyle sahip
çıkalım diyor. Kendince işçilerin so-
runlarını madde madde sıralıyor.

Kadına şiddet, işsizlik, yoksulluk,
güvencesiz ortamlarda çalışma, "barış
kardeşlik" ortamı olması gerektiğin-
den bahsedip, “tek adam rejimine
karşı çıkmak için yığınların 1 Mayıs'a
hazırlandığını” yazıyor.

Yani oturduğu yerden ahkam ke-
siyor, halka ve emekçilere ne yapması
gerektiğini öğütlüyor.

Bugün İhsan Çaralan da dahil bü-
tün reformistlerin, uzlaşmacıların
tavır ve davranışlarının özü özeti bu-
dur. İşçi sınıfıyla, halkla hiçbir iliş-
kileri kalmamasına rağmen en keskin
lafları etmekten geri durmuyor.

Reformistler, oportünistler, işçi-
lerin emekçilerin sorunlarını bilirler;

ama çözmek için hiçbir şey yapmaz-
lar. Ellerini taşın altına koymazlar,
bedel ödemek istemezler. 

TMMOB Genel Başkanı Emin
Koramaz ise “Halkın yükselen sesini
katliamlarla kesmek yöntemi hâlâ
uygulanıyor. Katliamlarla yoldaşla-
rımızı, sevdiklerimizi alabilirler; ama
insanca yaşama mücadelemizi eli-
mizden alamayacaklar. Türkiye’nin
tüm meydanlarında tek adam, tek
parti rejimine teslim olmayacağımızı
haykıracağız. Fabrikalarımıza sahip
çıkacağız” diye konuşuyor.

BİZ DİYORUZ Kİ; 
Aslolan pratiktir, sadece lafta

kalan söylemlerin halk açısından hiç-
bir inandırıcılığı yoktur.

Bu açıklamaların her satırından
ikiyüzlülük, riyakarlık akıyor.

OHAL'den bu yana işten atılan
üyelerine sahip çıkmayanlar, emek-
çilerin hakkından söz edemez. Yüksel
direnişine, halkın mimarı Alev Şa-
hin'e sahip çıkmayanlar kamu
emekçilerinin sendikacısı olamaz-
lar!

KESK Eşbaşkanı Mahmut Boz-
geyik 77 katliamının hala aydınlan-
madığını söyledikten sonra “İşçilerin
emekçilerin yaşadığı birçok sorun
varken baskın seçimle karşı karşıya
kaldık. AKP-MHP blokuna karşı
kamu emekçileri demokrasi ve barış
için gerekli cevabı verecektir. Maltepe
Meydanı’nda demokrasi güçleriyle,
barış ve adalet isteyenlerle orada
olacağız. Tek adam tek parti rejimine
karşı sesimizi güçlü biçimde ifade
edeceğiz" 

BİZ DİYORUZ Kİ;
KESK Başkanı işçilerin, emek-

çilerin yaşadıkları birçok sorun var
deyip yuvarlayamaz. 

Nedir bu sorunlar? Bu sorunların
adı yok mu? Var elbet ama kafa re-
formist olunca gereğini yerine geti-
remeyeceği için genelleyip geçiştir-
meyi tercih ediyor.

SORUYORUZ!
İşten atılan 4106 üyeniz için ne

yapacaksınız? 
150 gündür KESK Genel Mer-

kezi’nde oturan, işten atılan kamu
emekçileri ile toplantı yapılmasını
ve bir eylem programı çıkarılmasını
isteyen KEC'li Kamu emekçilerinin
taleplerine ne zaman cevap verecek-
siniz? 

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu; "Siyasal iktidara, Başba-
kan’a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
sesleniyoruz. İşçiler, emekçiler, sa-
natçılar, aydınlar, kadınlar, gençler,
akademisyenler 1 Mayıs’ı Taksim'de
milyonlarla kutlamayı başaracaktır”
şeklinde konuşmuş. 

BİZ DİYORUZ Kİ;
Siz hiçbir şeyi başaramazsınız.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamak bir
başarı değil, olsa olsa AKP faşizmine
boyun eğmektir. Çünkü reformizm
burjuva ideolojisidir ve uzlaşmaya
mahkumdur. Nitekim, Maltepe’de
bayrak sopalarını, hatta kalemlerini
bile polise teslim etmişlerdir. Bu ta-
vırları ile

DİSK işçilerin,
KESK kamu emekçilerinin,

1 MAYIS;
RİYAKAR, İKİYÜZLÜ SENDİKACILARIN DEĞİL,

İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN BAYRAMIDIR!

Yürüyüş
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TMMOB mimar ve mühendislerin, 
TTB sağlık emekçilerinin mücadele

tarihine KARA bir leke sürmüştür.
1 MAYIS DİRENEN İŞÇİLE-

RİN VE EMEKÇİLERİN BAY-
RAMIDIR! 

Ülkemizde AKP’nin iktidara gel-
mesi ile birlikte işçi sınıfına yönelik
saldırılar had safhaya vardı. Öyle ki
Erdoğan açıkça OHAL’i işçilere karşı
patronlar için ilan ettiklerini ve sür-
dürdüklerini söylüyor.

“OHAL’i biz iş dünyamız daha
rahat çalışsın diye yapıyoruz. Grev
tehdidi olan yere biz OHAL’den
istifade ederek anında müdahale
ediyoruz.” (12.07.2017 Cumhuriyet)

“...Tüm işadamlarımıza sesle-
niyorum. Allah aşkına OHAL’in
Terörle Mücadele dışında kulla-
nılması bugüne kadar kesinlikle
olmuş mudur? Şöyle 20 yıl öncesine
doğru gidin. Grevlerin olduğu o
günleri hatırlıyor musunuz? Acaba
bu kadar grev neden oluyordu ve
bu grevler karşısında Türk sana-
yisinin ne konuma geldiğini her-
halde hatırlıyorsunuzdur.

Biz yatırımcılarımızın önünü
kesmek isteyenlere neyle müdahale
ettik? OHAL ile...

Bu terörle mücadele için kulla-
nılmış bir yoldur. Bu bizim giri-
şimcilerimiz için kullanılmış bir
yol değil ki... Ama bizim karşımıza,
hele hele işadamlarımız çıkıp da
‘OHAL’in kalkması gerekiyor’ di-
yorsa bu bizi üzer.” (Sözcü, 22
Nisan 2018)

Akp Sınıfsal Olarak İşçi Sınıfına
Düşmandır! O Sadece Emperya-
lizmin ve Oligarşinin Çıkarlarını
Savunur!

Peki, bu durumda sendikalar ne
yapıyor? Onlar patronlarla, AKP ile
işbirliği yaparak işçilerin faşizmin
çarkları altında ezilmesine alet oluyor.
Hem de her altı saatte bir işçiyi
katleden, her iki buçuk saatte bir
işçiyi sakat bırakan bir iktidarla.

Ülkemiz, işçi ölümlerinde dünyada
ikinci, Avrupa’da ise birinci sırada.
Taşeron şirketler, sigortasız, güven-

cesiz çalışma, uzun çalışma saatleri,
düşük ücretler… İşçilerin sorunları
saymakla bitmiyor. Sadece taşeron,
çalışanlara kadro hakkı verilecek
diye yapılan yasal düzenleme so-
nucu 150 binden fazla taşeron işçi
işinden atılacak.

Tüm Bunlar Ve Daha Fazlası
Yaşanırken İşçi Sınıfı Üretimden
Gelen Gücünü Kullanabiliyor Mu? 

Bu sorunun cevabı koca bir ha-
yırdır. DİSK gibi adı devrimci ama
CHP’den milletvekilliğine sıçrama
tahtası olan sendikalar emekçilerin
hakkını alması için nasıl mücadele
verebilir? “OHAL var direnilemez”
diyerek işçilerin ezilmesini, işten
atılmasını, haklarının gasp edilmesini
patronların penceresinden onlarla
birlikte izliyor.

Yaptıkları tek şey, yabancı tekel-
lere Türkiye’de işçilerin ne kadar
zor koşullar altında yaşamaya çalış-
tığını gösteren raporlar hazırlatmak.
Raporlar yazdırırlar; ama o işçilerin
hakları olanı alabilmeleri için hiçbir
şey yapmazlar. Ne bir grev ne bir
direniş!

İşçiler kendiliğinden örgütlenip
direnişe geçtiğinde ise yaptıkları tek
şey patronlarla birlik olup direniş
kırıcılığı yapmak. 

Sendikaların halinin bu durumda
olmasının nedenleri ve sonuçları
uzunca bir tartışma konusudur.
DİSK’in düzen sendikacılığı yapıyor
olması bizim umutsuz olmamıza ne-
den olmuyor. Çünkü son yıllarda ya-
şanan direnişler ve zaferlerimiz var.
Hızlıca çürümekte ve yozlaşmakta
olan sendikalara karşı örgütsüz işçileri
örgütleyip, birleştirip zaferler kazanan
DİH var. 

Türkan Albayrak, taşeron bir fir-
mada çalışıyordu. Kısa sürede onun
direnişi Türkiye’nin gündemine otur-
du. Tek başına başladığı direniş,
DİH’in örgütlemesiyle kısa sürede
kitleselleşti.

Taşeron firma, direnen Oya Bay-
dak’ın DİH’le birlikte büyüyen mü-
cadelesi sonucu, haklarını geri iade

etmek zorunda kaldı. 
Cansel Malatyalı, İMO gibi ken-

dine “solcu” diyen bir kurumda ‘per-
formans eksikliği’ nedeniyle işinden
atıldı. Hakkını savunmak için tek
başına direnişe geçen bir kadın işçi
için polisle işbirliği yaptılar. Binala-
rının önüne polisi yerleştirdiler. Bu-
nunla yetinmeyip on beş özel güvenlik
koydular. Cansel Malatyalı’nın ya-
nında DİH vardı. Saldırılara karşı
direniş kırılmak yerine daha ileri gi-
derek açlık grevine dönüştü. İMO
Cansel Malatyalı’nın haklarını iade
etmek zorunda kaldı. 

Yıllarca emek verdikleri Rose
Teks firmasının sahibi, iflas ettim
diyerek fabrikanın kapısına kilit vurup
işçilerin 50 bin liraya yakın tazmi-
natına el koydu. Bunun üzerine işçiler,
patronu bulunduğu her yerde teşhir
eden eylemler yaptı. Polis eylemlere
saldırırken medya işçileri suçladı.
Ancak işçilerin kararlılığı zafer ka-
zanmalarını sağladı. Çünkü yanlarında
DİSK değil DİH vardı. 

Darkmen işçileri haklarını ver-
meyen patrona karşı iş bırakma ey-
lemi yaptılar. Ardından yapılan ey-
lemlerine polis vahşice saldırdı. Ancak
işçiler yılgınlığa kapılmak yerine ey-
lemlerini sürdürmekte kararlı olduk-
larını gösterdiğinde zaferi elde ettiler. 

Oya Baydak, DİSK’teki işinden
atıldı. Bununla kalmayıp DİSK yö-
netiminin örgütlediği linç saldırısına
uğradı. DİH’liler ve Oya Baydak bu
saldırıda yaralandı. Aylarca DİSK
önünde sürdürülen direniş sonucunda
Oya Baydak kazandı ve DİSK’teki
işine geri döndü. 

Kazova işçileri bir sabah fabrikaya
geldiklerinde patronun kapıya kilit
vurup gittiğini gördüler. Bununla ye-
tinmeyip fabrikanın makinalarını çal-
dılar. Kazova işçilerinin direnişi
DİH’lilerin yoğun çabası sonucunda
kısa sürede ülke gündemine oturdu.
İşçiler Türkiye’de bir ilki başarıp
Kazova’yı kendileri yeniden kur-
dular. Dayanışmayla alınan maki-
nelerle kendileri üretip kendilerinin
yönettikleri Kazova’yı meydana

İŞÇİ DÜŞMANI AKP’YE KARŞI DAHA BÜYÜK ZAFERLER KAZANMAK İÇİN

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’Nİ BÜYÜTELİM!
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getirdiler. 
Tüm bu direnişler ve elde

edilen zaferler daha büyük di-
renişler ve zaferler örgütleme-
mizin önünü açan buzkırandır.
DİH olarak daha büyük dire-
nişler örgütleyip daha büyük
zaferler kazanacağız. İddiamız
büyük. Çünkü biz sınıfsal te-
melli mücadele yürütüyoruz.
İşçilerin egemen olduğu sos-
yalizm için mücadele ediyoruz. 

Bu mücadeleden kaçanlar
bugün 1 Mayıs’ı Taksim yerine
AKP’nin icazetindeki alanlarda
kutladılar. DİSK, KESK,
TMMOB, TTB bu tavırlarıyla
faşizmi güçlendirdiler. 

Bugün OHAL Varsa Ona
Karşı Geçmişte Olduğu Gibi
Bugün De Direnen DİH Var! 

Bunun için 1 Mayıs’ta
AKP’nin Taksim yasağını ta-
nımadık. 1 Mayıs’ta şehitler
verdiğimiz Taksim Meyda-
nı’ndaydık.

OHAL var deyip direnile-
mez deyip mücadeleden ka-
çanların aksine OHAL varsa
ona karşı direniş de var diyoruz. 

Geçmişimiz direnişler ve
zaferlerle dolu. Bugün daha
büyük direnişler örgütleyip
daha büyük zaferler kazan-
maya talibiz. Çünkü haklı ve
meşru olan biziz, OHAL’e ve
faşizme karşı direnişler ör-
gütleyip kazanan da biz ola-
cağız…

“Eğer felsefe bir dünya anlayışı, pratik sonuçları olan bir
dünya anlayışı ise, dünyayı değiştirmek isteyen emekçiler için
doğru bir dünya anlayışına sahip olmanın çok değerli bir şey
olduğu açıkça ortaya çıkmaz mı? Nasıl ki nişan tahtasının vurmak
için doğru nişan almak gerekiyorsa. 

Kabul edelim ki, tüm emekçiler, gerçeğin bilinemeyeceğini
düşünüyorlar. O zaman; savaş, işsizlik, açlık karşısında kendilerini
savunamayacaklardır.

Başlarına gelen her şey, onlar için anlaşılmaz bir şey kalacaktır,
bunları bir alın yazısı olarak karşılayacaklardır. 

Burjuvazinin emekçileri sürüklemek istediği nokta tamıtamına
budur.”

Felsefenin Temel İlkeleri, Georges Politzer

**
“Eski ile yeni arasındaki savaşıma bakalım; doğuşunda yeni henüz

çok zayıftır, çelişkinin ancak ikincil yönü olabilmektedir. Ama yeni
olduğu için gelecek onundur; o başlıca yön olacaktır ve onun zaferi
bir nitel değişikliğe neden olacaktır.”

Felsefenin Temel İlkeleri, Georges Politzer

OKUMUŞ BİR İŞÇİ SORUYOR
Yedi kapılı Teb şehrini kuran

kim? 
Kitaplar yalnız kralların adını

yazar. 
Yoksa kayaları taşıyan krallar

mı? 
Bir de Babil varmış boyuna

yıkılan, 
kim yapmış Babil’i her

seferinde? 
Yapı işçileri hangi evinde

oturmuşlar 
altınlar içinde yüzen Lima’nın? 
Ne oldular dersin duvarcılar 
Çin Seddi bitince? 
Yüce Roma’da zafer anıtı ne

kadar çok! 
Kimlerdir acaba bu anıtları

dikenler? 
Sezar kimleri yendi de kazandı

bu zaferleri? 
Yok muydu saraylardan başka

oturacak yer 
dillere destan olmuş koca

Bizans’ta? 
Atlantik’te, o masallar

ülkesinde bile, 
boğulurken insanlar 

uluyan denizde bir gece yarısı, 
bağırıp imdat istedilerdi

kölelerinden
Hindistan’ı nasıl aldıydı tüysüz

İskender? 
Tek başına mı aldıydı orayı? 
Nasıl yendiydi Galyalılar’ı

Sezar? 
E bir aşçı olsun yok muydu

yanında? 
İspanyalı Filip ağladı derler 
batınca tekmil filosu
Ondan başkası ağlamadı mı? 
Yediyıl Savaşı’nı 2. Frederik

kazanmış? 
Yok muydu ondan başka

kazanan? 

Kitapların her sayfasında bir
zafer yazılı

Ama pişiren kim zafer aşını? 
Her adımda fırt demiş fırlamış

bir büyük adam 
ama ödeyen kimler harcanan

paraları? 

İşte bir sürü olay sana 
Ve bir sürü soru
Bertolt Brecht
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Halkın Milislerinin
En Güçlü Silahı
Eğitimdir

Neden? Çünkü savaşın nasıl ge-
lişeceğini tayin edecek en büyük güç
insandır. Vietnam halkının üzerine
binlerce ton bomba yağdırdılar, mil-
yon dolarlık orduları, silahları, her
şeyleri vardı, ama Amerika yine de
kaybetti. Yoksul halk kazandı.

Kuşkusuz kendiliğinden olmadı
bu iş. 

Zaferi sağlayan birçok neden var-
dır. Tarihsel haklılıktan halkın yara-
tıcılığına, planlı olmaktan Amerikan
saldırılarına karşı politika üretmeye
kadar birçok neden sayabiliriz. Eğitim
de zaferi sağlayan etkenlerden biridir. 

Vietnam devriminin önderleri, Vi-
etnam halkını ve savaşçılarını sürekli
eğitti. Düşman karargahının di-
binde, her an saldırıya uğrama ve
öldürülme tehlikesiyle karşı karşı-
yayken bile, fısıltıyla konuşarak
eğitim yaptılar. 

Eğitim neden önemlidir? Eğitim,
kapitalizmin ve faşizmin bütün al-
çaklıklarını bilmek ve bunlara karşı
savaşmak için ZORUNLUDUR. 

Eğitim ayaklarımızı yere sağlam
basmak içindir.

Peki eğitim bir savaşçıya, bir şa-
hana ne kazandırır?

a- Doğru düşünmeyi öğretir 

b- Güçlükleri yenmeyi öğretir 

c- Sorun çözmeyi öğretir 

d- Dayanıklı olmayı öğretir 

e- Savaşma ve kazanma azmini

geliştirir. 

Halkın şahanları, eğitimi ekmek
gibi, su gibi, silah gibi bir ihtiyaç
olarak görmelidir. Nasıl ki, savaşan
bir ordunun ekmeği ve suyu yoksa
savaşamaz ise, eğitim olmadan hiç
savaşamaz. 

Halkın şahanları için en çok ih-
tiyaç olan konuları ele alarak çalışma
yapmak gerekir. Marksizm-Leninizm
bilimi birçok konuyu kapsıyor elbette.
En temel konuları öğrenmeliyiz ön-
celikle. 

İkinci olarak, şahanlar, geçmiş
deneyimlerden faydalanmalarını sağ-
layacak konular ve yayınlar üzerinden
eğitim yapabilirler. 

Eğitim sadece bilgi yüklemek
değildir. Eğitim pratiğimize ışık tut-
ması içindir. 

Eğitim, ortak bir ruh birliği sağ-
lamak içindir, duygu düşünce birliği
sağlamak içindir. 

Eğitimle, hiçbir şeyi boşlukta bı-
rakmadan hareket ederiz. Halk sa-
vaşının temel kurallarını öğrenmelidir
halkın şahanları. Bu kuralları sadece
ezberleyip geçmemelidirler. Eğitimle
teker teker her konuyu, defalarca
açarak, zenginleştirerek, yaşam alış-
kanlığı haline getirmeliyiz. 

Eğitimle, eylemlerimizde halka
zarar vermemek gerektiğini öğreniriz.
Eğitimle, halkımızın malına canına
zarar vermemek geleneğini öğreniriz.
Bunu şehitlerimizden öğrenir ve çok

hassas davranırız. 

Eğitimle, yediden yetmişe her-
kesin halkın milisi olabileceğini
öğreniriz. Hem kendi mücadele pra-
tiğimizden hem dünya mücadele ta-
rihinden bunun birçok örneğini görüp
anlarız. 

Eğitimle, eylemleri masa başında
defalarca çalışmak gerektiğini öğre-
niriz. Bir milis eylemi üç beş dakika
sürüyor. Ama o üç beş dakika için
günlerce saatlerce masa başında kağıt
kalemle çalışmak zorunludur. Eğitimi
sadece hata yapmaktan kaçınmak
için yapmıyoruz. Daha etkili, daha
güçlü, daha yaratıcı eylemler ortaya
koyabilmek için de eğitim zorunludur. 

Bir eylemi örgütlerken, kesinlikle
aklımızla, bilimsel verilerle, somut
durumlar üzerine hareket etmeyi öğ-
renmek için eğitim yapmalıyız. 

Halkın şahanları eğitimden kaç-
mamalıdır. Her kim ki eğitim yap-
mıyor, önemsemiyor ve hatta burun
kıvırıyorsa; bilelim ki bu arkadaşımız
gerçekten zafer kazanmak istemi-
yordur. 

Biz zaferler kazanmak istiyoruz,
biz faşizmi yıkıp, halkın iktidarını
kurmak istiyoruz. Dolayısıyla halkın
çocukları olarak düşmanı bozguna
uğratmayı öğrenmeliyiz. 

Silahsız kitleler 
yenilgiye mahkûmdur,

tıpkı kitlesiz
silahların da

yenilmeye 
mahkum olduğu gibi.

MİLİS'E NOTLAR:
�İlk ateşi açan kazanır

� “Nasıl korunurum
diye değil, nasıl vururuz”
diye düşüneceğiz.

� Görülmeden
görmeyi, kayıp
vermeden
vurmayı

öğreneceğiz.

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

6 Mayıs
2018
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K E S K
yönetimi top-

lanarak, OHAL’e
ve KHK’ lara, ihraç-

lara karşı işi, emeği ve onuru için
direnen KEC’lilere “Burada dire-
nemezsiniz” diyor.

4016 üyesi işten atılmış bir sen-
dikanın ilk yapması gereken, üyele-
rinin haklarını savunmak için direniş
programı yapmaktır. Oysa KESK,
direnişten o kadar rahatsız olmuştur
ki faşizme karşı değil KEC’e karşı
biraraya gelmiştir.

İşten atılan 4016 üyesinin hakları
için biraraya gelemeyenler direnenlere
karşı biraraya gelebilmiştir. KESK
tarihine kara bir sayfa açılmıştır. Bu
kararı alanlar neden ve niçin böyle
bir karar aldıklarını işten atılan 4016
üyesine açıklamalıdır. 

KESK direnmiyor. 

Sorunun temelinde yatan refor-
mist, uzlaşmacı politikalardır, KEC
değildir. Sorun faşizme karşı direnip
direnmeme sorunudur. Sorun kimin
safında yer alacağını tercih etme so-
runudur; yani ideolojiktir. 

Direnmek; bedel ödemeyi göze
almaktır. AKP, karşısında kim dire-
niyorsa ona saldırıyor. Bu saldırıyı
göze alamayanlar bırakalım kendi-
lerinin direnmesini direnenlere karşı
düşmanlaşıyorlar. 

KEC’lilere KESK’i boşaltın di-
yenler, AKP’ye ‘Bakın biz ne kadar
uysalız, faşizmden yana bir sorunu-
muz yok’ mesajı veriyorlar. 

Bunun adı devrimcilik değil fa-
şizmle uzlaşmaktır. Faşizmle uzla-
şanlar faşizmin piyonu olurlar. Dev-
rimcilerin, demokratların, yurtseverlerin
öncelikli görevi faşizme karşı direniş
cephesini oluşturmaktır. KESK yöne-
timi ise direnişe karşı faşizmin safında
yer almaktadır. KEC’lilere KESK’te
direnemezseniz diyenler bu kararı sor-
gulamalıdır.  Tüm KESK üyeleri böy-
lesine yanlış bir kararın uygulanmasına
karşı olmalı, bu kararı alanlardan hesap

sormalıdır.

Hiçbir KESK’linin İşten Atıl-
mayacağının Garantisi Yoktur

Bugün AKP itiraf ediyor. Nuriye
ve Semih’in direnişi olmasa çok daha
fazla insanı işten atacaktık diyor.
Hala çalışacak bir işi olanlar, ek-
meğini direnen KEC’lilere borçlu
olduklarını unutmamalıdır!

DİRENİŞE KARŞI OLMAK
TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİ
AKP’NİN SALDIRILARINA
KARŞI SAVUNMASIZ BIRAK-
MAKTIR

KEC’LİLERE “KESK’İ TERK
EDİN” DEMEK OHAL SALDI-
RISINA KARŞI BARİKATI KAL-
DIRIN DEMEKTİR

Biz direnmiyoruz siz de direnmeyin
diyen reformist, oportünist sol ve Kürt
milliyetçi hareket, direnişten kaçarak
kendilerini kurtaramaz.

KESK KAMU EMEKÇİLERİ-
NİN MÜCADELESİYLE KU-
RULMUŞTUR VE KİMSE BİZE
BURAYI TERK EDİN DİYEMEZ!

KESK’İ TERK ETMESİ GE-
REKENLER DİRENENLER DE-
ĞİL DİRENİŞTEN KAÇIP AKP
FAŞİZMİYLE UZLAŞANLAR-
DIR!

KESK’i Direnişe Kapatmaya Ça-
lışanlar, Hadi Gelin Bu Kararınızı
İşten Atılan Kesk Üyelerinin Önünde
Açıklayın!

Kapalı kapılar ardında ayak oyun-
ları yaparak bir yere varamazsınız.
Düzen sendikacılığı yaparak kamu
emekçilerinin haklarını savunamaz-
sınız. Eğer cesaretiniz varsa işten
atılan 4016 üyenizi toplantıya çağırın.
Biz neden direndiğimizi siz de neden
direnişten kaçtığınızı, KESK’in ka-
pılarını bize neden kapatmaya çalış-
tığınızı açıklayın, tartışalım.

Biz neden direndiğimizi anlatacağız.
Sizin neden direnmediğinizi, neden
direnişten kaçmak için her türlü yola

başvurduğunuzu anlatacağız. 

Haydi siz de bizi neden KESK’ten
çıkarmak istediğinizi anlatın… Ama
anlatamazsınız, tek bir üyenizi bile,
devrimci düşmanlığına ikna edemez-
siniz, yaptığınızın meşruluğuna inan-
dıramazsınız. O yüzden cesaret ede-
mezsiniz.

KESK’in imajını bozuyorsunuz
palavralarını bir kenara bırakın. İmajı
bozulanın direniş kaçkınları olduğu
gerçeğini biz tüm kamu emekçilerine
anlatmaya devam edeceğiz. 

Direnişten kaçarak, direnenlere
karşı biraraya gelip kararlar alarak,
direnenleri uzun yıllar verilen mü-
cadelelerle kazanılan sendikadan at-
maya çalışarak varacağınız yer fa-
şizmin piyonu olmaktır. 

Yüzünüzü düzene değil direnen
devrimcilere dönün! 

Düzen sendikacılığı değil devrimci
sendikacılık yapın!

Tarihi direnenler yazar. Bugün
OHAL koşullarında dahi direniyoruz.
Sayımız belki çok az. Ama biz gele-
ceği istiyoruz. Bugün direnmeyenler
çürümeye mahkum olacaklar.

Ülkemiz tarihi cuntalar tarihi gi-
bidir. Neredeyse her on yılda bir
darbe olmuş, darbe olmadığı dönem-
lerde de tüm iktidarlar faşist uygu-
lamaları ile darbeleri sürdürmüştür.
Bu nedenle 12 Eylül ülkemizde hiçbir
dönem bitmedi. Tam tersine her geçen
gün daha katmerlendirildi. Gelen her
iktidar üzerine bir kat daha çıktı.
AKP iktidarı ise uygulamaları ile ül-
kemizde faşizmi tam anlamıyla hayata
geçiren oldu.

KESK, EMEĞİNİ SAVUNAN KAMU EMEKÇİLERİNİNDİR!
KESK’İN KAPISINI DİRENENLERE KAPATMAYA ÇALIŞANLAR
AKP FAŞİZMİNİN PİYONU OLURLAR!

Yürüyüş
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Faşizm Varsa Direniş de Vardır

Ya faşizmin yaratmış olduğu ka-
ranlığa mahkum olacağız ya da di-
renerek kendi aydınlık yolumuzu
oluşturacağız. 

12 Eylül hapishanelerinde iki tavır
vardır. Mamak, teslimiyetin adı olur-
ken Metris ise direnişin kalesi haline
gelmiştir. 

Mamak’ta direnmeyenler, iddia-
larını terk edip düzenin sularına çe-
kilirken Metris’te direnenler siyasi
zaferi yaşattılar. 12 Eylül ile halkı-
mızın üzerinde yaratılmak istenilen
umutsuzluk dalgası direniş ile kırıldı. 

84 ölüm orucu zaferinin etkisi
89’da memur hareketini başlatırken
90’lı yılların başında kamu emekçi-
lerinin direnişi hızla yayıldı. Kamu
emekçileri üzerlerine serpilen ölü
toprağını silkeleyip attı. 

- Temmuz 1990 memur eylemleri,
devrimcilerin örgütlediği bir kam-
panya ekseninde gelişti ve 12 Eylül
sonrası memurların ilk eylemlilikleri
oldu. "Sadaka Değil Emeğimizin
Karşılığını İstiyoruz" şiarı, bu ey-
lemler sürecinde dalga dalga yayıldı
ve daha sonra memurların hak alma
mücadelesinin temel sloganlarından
biri haline geldi.

- Temmuz eylemleri basın top-
lantıları, protesto telgrafları, yemek
boykotları ile başladı, yürüyüşlere
ve gösterilere dönüştü. Ve sonunda
iş yavaşlatma, iş durdurma noktasına
ulaşarak, düzenin yasallık sınırlarını
aşan bir içerik kazandı. 

- Binlerce memurun katıldığı Tem-
muz 90 eylemlerinin doruk noktasını,
yaklaşık 7-8 bin memurun yer aldığı
ve İstanbul Belediyesi'nden İSKİ’ye
kadar süren kitlesel yürüyüş oluşturdu.
Memurların bu dönemde gerçekleş-
tirdiği eylemler, İstanbul'da devrimci
memurların örgütlü olduğu bütün iş-
yerlerini kapsadı. Aynı süreçte An-
kara'da memurları hak arama müca-
delesine çağıran bildiriler dağıtıldı. 

- Eylemler sırasında memurlar,
yer yer işçilerle dayanışma da sağ-
ladılar. İstanbul’da gerçekleşen me-
murların bu örgütlü eylemi, "Eme-
ğimizin karşılığını almak için örgüt-

lenelim" şiarıyla grevli-toplu sözleş-
meli sendikal hak mücadelesinde yo-
ğunlaştı ve memur sendikaları bu
eylemlilikler üzerinde yükseldi. 

- Emperyalist savaşa, savaş zam-
larına karşı, devrimci memurlar etkin
bir tavır aldılar. İşyerlerinde savaş
karşıtı onlarca protesto eylemi ger-
çekleştirdiler, sayısız etkinlik örgüt-
lediler; aynı şekilde Zonguldak grevi
ve yürüyüşünü, 3 Ocak genel grevini,
6 Kasım ve Nisan genel boykotlarını
iş bırakma ve değişik eylemlerle des-
tekleyerek, siyasi gelişmelere duyarlı
olan bir tavrın sahibi oldular, diğer
emekçi sınıf ve tabakalarla dayanışma
içine girdiler. Bu süreçte devrimci
memurlar yemek boykotlarından iş-
yeri toplantılarına, iş bırakmadan ya-
sadışı eylem ve gösterilere kadar çok
değişik eylem ve etkinlikler gerçek-
leştirdiler. Binlerce kişinin katıldığı
bu eylem ve etkinlikleri tek tek say-
mak olanaksızdır.

- 23 Aralık günü, Meclis'te bütçe
görüşmeleri sırasında, memurların
taleplerinin dile getirildiği bir protesto
gösterisi gerçekleştirildi. 

- 20 Mart 91'de, memur sendika-
larına yönelik baskıları ve kapatmaları
protesto amacıyla, Cağaloğlu'nda di-
ğer devrimci-demokrat güçlerin de
katılımı ile 2000 kişilik bir gösteri
yapıldı. 

- 27 Mart 91'de, İstanbul Anakent
Belediyesi önünde yine ortak olarak
1500 kişilik bir gösteri düzenlendi
ve memur sendikalarının kapatılması
protesto edildi. Daha sonraki günlerde
memur sendikalarına yönelik baskıları
ve kapatma kararlarını protesto eden
eylem ve etkinlikler sürdürüldü. Bu
eylem ve etkinliklere binlerce memur
katıldı...

12 Eylül koşullarında yaratılan
direniş asıl etkisini 90’lı yılların ba-
şında yapmıştır. 84 Ölüm Orucu di-
renişinin yarattığı etki faşizmin yok
etmek istediği direniş ruhunun daha
güçlü bir biçimde ortaya çıkmasını
sağlamıştır. 

Tarihsel süreç içerisinde hiçbir
olay birbirinden bağımsız değildir.
Bugün OHAL koşullarında yaratılan

Yüksel Direnişi de 90’lı yıllarda
kamu emekçilerinin kısa sürede kit-
leselleşen, militan, hak arama bilin-
ciyle dolu mücadelesinin bir sonu-
cudur.

Direniş Ve Zaferler, Adil ve Gü-
venli Bir Geleceğin Müjdecisidir!

Tarihimiz buna en güzel örnektir. 

Bugün devam eden Yüksel Dire-
nişimiz de ileride daha kitlesel, tüm
kamu emekçilerini kapsayan, daha
militan eylemliliklerin önünü aça-
caktır. Çünkü nicel birikimler nitel
sıçramalara yol açar. 

Bugün sessiz kalan, faşizmin zoru
karşısında sinen kitlelerin bilincine
direniş ruhunun tohumları ekiliyor.
AKP faşizmi de tarihten biliyor ki
direnişin etkisi milyonları buluyor.
Ne sansürleri, ne saldırıları bu gerçeği
değiştiremeyecektir. O nedenle di-
renişi kırmak için elinden geleni ar-
dına koymuyor. 

Biz de KEC olarak yarının ve
geleceğin bizim olacağı bilinciyle
direnmeye devam ediyoruz. 

Karşımızdaki sınıf çürümüş ve
tükenmiştir. Bu düzen emekçilere
hiçbir şey veremez haldedir. AKP
iktidarı boyunca ülkemizde yoksulluk
kat be kat artmıştır. OHAL ile binlerce
insanımızı işten attılar. Daha da ata-
caklar. Daha büyük saldırılar hazır-
layacaklar. Ki bunu da inkar etmi-
yorlar. 

İşte biz bu nedenle direniyoruz. 

Onlar yarın daha büyük saldırılar
yapacaklar. Biz ise daha büyük dire-
nişler örgütleyeceğiz. 

84 Ölüm Orucu direnişimizle
90’ların kitlesel ve militan eylemlerini
yarattık. Yüksel Direnişimiz 90’ların
militan mücadelesinin bir sonucu
olarak başladı, büyüdü ve sürüyor. 

Yarın daha kitlesel direnişler ya-
ratacak olan da bugünkü direnişi-
mizdir. 

Bu mücadele emek ile emek hır-
sızlarının mücadelesidir. O nedenle
bir kez daha söylüyoruz. 

EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KA-
ZANACAĞIZ!

DİRENİYORUZ, ÇÜNKÜ GELECEK BİZİM OLACAK!
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OHAL karanlığını yırtıp atan, halk-
laşan, ülke ve dünya gündemini sarsan
Yüksel Direnişi 550. güne yaklaşıyor.

120 günlük direnişin ardından, 324
günlük açlık greviyle kazanılan zafer
ve açlık grevinden sonra devam eden
irade savaşı. Direnmeye devam ediyo-
ruz.

“Direniş sıradanlaştı, ivmesi düştü,
zaten açlık greviyle birlikte bitmesi ge-
rekiyordu” söylemlerine karşı direnmeye
devam ediyoruz. Peki neden? Öncelikle
şu soruları cevaplamak gerekiyor; direniş
sadece işe geri dönme talebiyle mi sü-
rüyor? Direniş, sadece alana çıkan üç
beş kişiden mi ibaret? Direniş sürüyor;
çünkü faşizm direnişçilere boyun eğ-
dirmek için hala saldırıyor, işkence ya-
pıyor. 

Bir dakika bile açıklama yapmamıza
tahammülü olmayan faşizme karşı di-
renişi bitirmek, teslim olmaktır, boyun
eğmektir. Boyun eğmiyor, teslim ol-
muyor, haklı ve meşru mücadelemizi
onurlu bir şekilde sürdürüyoruz. Direniş
sürüyor; çünkü işçi cinayetinin yaşan-
madığı tek bir gün bile geçmiyor. O iş-
çiler ki en zor koşullarda güvencesiz,
üç kuruşa köle gibi çalıştırılıyor.

En yüce değer olan emekleriyle
her şeyi yaratan emekçilerin gasp edilen
emekleri ve hayatları için direniş sürüyor.
Direniş sürüyor; çünkü okul çağındaki
yüz binlerce çocuk okulda bilimsel
eğitim görmesi gerekirken, bıyıkları he-
nüz terlemeyen çocuklar çalıştırılıyor,
çocuklukları çalınıyor ve iş cinayetlerine
kurban ediliyor.

Direniş sürüyor; çünkü çocuklarımıza
yapılan cinsel istismar her geçen gün
daha da artıyor. Direniş sürüyor; çünkü
çocuklarımıza onurlu, yaşanabilir bir
dünya bırakma iddiamızdan vazgeç-
medik.

Direniş sürüyor; çünkü yoksulluk
sınırı her geçen yıl daha da artıyor. Di-
reniş sürüyor; çünkü adaletsizliğin

olduğu yerde sadece iki seçenek var-
dır; ya direniş ya teslimiyet. Bizler
onurlu olanı seçip direnmeye devam
ediyoruz. Adaletsizliğe, haksızlığa
karşı sessiz olmak faşizme hizmet et-
mektir. Yüksel direnişçileri olarak
tarihsel ve siyasal haklılığımızdan al-
dığımız güçle direnişe devam diyoruz.
Faşizmin, adaletsizliğin, hukuksuz-
luğun olduğu bir yerde direnmek
için bir sebebi olmayanlar öncelikle
kendilerini sorgulamalılar zaten. 

Peki ısrarla ve kararlılıkla sürdür-
düğümüz direnişimizde yalnız mıyız?
Aslolan direniş mi, kaç kişi olduğu mu?
Şimdi bu soruyu cevaplamak için biraz
geçmişe yolculuk yapalım. Zalim De-
hak’ın zulmüne başkaldırıp isyan eden
Demirci Kawa direniş ateşini yakarken
yanında onlar, binler mi vardı? Asılırken
“Dönen dönsün ben dönmezem yolum-
dan” diyen ve 400 yıldır halkın bağrında
yaşayan Pir Sultan Abdal’dır yolundan
gidilen. Hayatını hakça bir düzen kur-
maya adayan Şeyh Bedreddin, yiğitlerini
yıllarca süren kararlı mücadelesinden
sonra toplamıştır.

Şiirleriyle faşizme meydan okuyan,
hapishanelere atılan Nazım’dır halk-
ların haklı kavgasını anlatan. Kızıl-
dere’de fiziksel yok olan ama düşün-
celeri, haklı mücadelesi günümüze
kadar gelen ve sürdürülen Mahirler
binlerce kişi miydi o kerpiç evde?
Amerika’da siyah tenli insanların
otobüslerde beyazlara yer verme zo-
runluluğuna karşı bir direniş başlatan
Rosa Parks direnişi onlarca kişiyle
başlatmadı. Tek başına da olsa mü-
cadelesinden vazgeçmedi. Bu karar-
lılığı sayesinde binlerce kişinin des-
teğini görüp mücadelesini kazandı.

Küba’da devlet radyosunu basıp
gerçekleri halka sadece üç dakika anla-
tabilmek için hayatını feda eden Manzana
eylemi yapmak için onlarca, yüzlerce
kişi olmayı beklemedi. İnce Memed
ağaların zulmüne son vermek için dağlara
çıktığında yalnız olsa da bütün köylülerin
gönüllerinde yaşıyordu. Şimdi zulme
karşı boyun eğmeyen, isyan bayrağını
onurlu bir şekilde taşıyan ve halkların

umudu olan bu yiğit insanların yalnız
olduklarını söyleyebilir miyiz? 

İşte bu yüzdendir Nuriye’nin
“OHAL’de direnilemez” söylemlerini
boşa çıkarıp elindeki küçücük döviziyle
OHAL karanlığını yırtıp atması. İşte
bu yüzdendir Alev ŞAHİN’in Bolu be-
yinin zulmüne karşı halklara umut olup
“Benden Selam Söyleyin Bolu Beyine”
diyen Köroğlu’ndan isyan bayrağını
devralıp tek bir kişi için yasaklar çıkaran
“Düzce Beyine” selamını yollaması.

İşte bu yüzdendir Yüksel direnişçi-
lerinin günde iki defa teslim olun, boyun
eğin çağrılarına daha büyük bir inanç
ve kararlılıkla “Zafere Kadar Direniş”
cevabını vermeleri. 

Anadolu halklarına baskının, zulmün,
şiddetin, katliamların sürekli yaşatıldığı
her dönemde tek başına da olsa adalet-
sizliğe, zulme boyun eğmeyen insanlar
her zaman çıkmıştır, çıkmaya da devam
edecektir. Sömürücü egemenlerin fiziksel
olarak tek başlarına görünen bu boyun
eğmez, teslim olmaz kişilere saldırma-
sının asıl sebebi bu kişilerden fazlasıyla
korkmasıdır. Çünkü tek başlarına gö-
rünseler de ezilen, sömürülen halkların
çığlığıdır bu insanlar. 

Halkların umudu, halkların yol gös-
tericisi oldukları için egemenlerin korkulu
rüyası olmuşlardır her zaman. Bu bilinçle
hareket edildiğinde kişi sayısına bak-
madan faşizme karşı direnmenin bir
zorunluluk olduğu açıktır. Bizler Yüksel
direnişçileri olarak bu bilinçle irademizi
güçlü kılıyor, ezilen, sömürülen, emekleri
gasp edilen emekçilere umut olmak
için direnmeye devam ediyoruz. 

Yılgınlığa, umutsuzluğa sürüklenen
emekçilerin intihar etmelerini önleyip
direnmeyi seçmeleri gerektiğini gös-
termek için direnmeye devam ediyoruz.
Biliyoruz ki alanda az kişi görünsek de
bizimle beraber olan milyonlarca kişi
var. Biliyoruz ki ülkede ve dünyada
yüreği Yüksel’de atan milyonlar var.
Biliyoruz ki Nazım’ın dediği gibi “Me-
sele esir düşmekte değil, teslim olma-
makta”dır. Ve biliyoruz ki “Derya dediğin
uyur uyur uyanır”

Yüksel Direnişini, ihraç
öğretmen, direnişçi Mehmet
Dersulu’nun kaleminden
aktarıyoruz.
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Merhaba Yoldaşlarım, Arkadaşlarım;

Sizleri umudumuzun coşkusuyla ve karanfil-
lerimizin sıcaklığıyla kucaklıyorum.

Dün ailemle haftalık görüşmemi yaparken,
eşim yoldaşım bana, arkadaşlarımızı ve akra-
balarımızı telefonda arama diye uyarıda bulundu.
Neden diye sorunca, polislerin yollarını keserek,
tehdit ve tacizde bulunduğunu söyledi.

Ben kendisine, polisin böyle bir yönteme
başvurmasının nedeninin, bizleri yakınlarımızdan
ve dostlarımızdan tecrit etme amacıyla bir
saldırı olduğunu söyledim. Bana “Senin çocuk-
larını işten attırdılar” diyerek çocuklarının işle-
rinden atılmalarından korktuklarını söyledi.

Sevgili Arkadaşlarım, 

Düşmana karşı öfkemizi büyütmenin o kadar
çok nedenleri var ki... İşte bu gerçekler ışığında,
sınıf kiniyle bakıyoruz halk düşmanlarına ve
hesap soracağımız günlerin umuduyla yürüyoruz
yarınlara...

***

Ayağımın ağrısı da geçmek üzere, birkaç
gün sonra yeniden halter kaldırmaya ve koşmaya
başlayacağım. Okul da düzenli olarak gidiyor...

İade mahkememe destek amacıyla gelen
ve bizi sahiplenen müzik öğretmenime daya-
nışmalarında ve gösterdikleri ilgiden dolayı
“Sevgi emektir” içeriğinde şiir yazdım, teşek-
kürlerimi bu düşüncelerimle sundum.

Tuncay arkadaşımızın ve benim selam ve
sevgilerimizle... Esen kalın umutla kalın.

ŞİİR 

Sevgili Öğretmenlerim lwavva ve Alkistis
Kondoyuanni

BENİM GÜNEŞ YÜREKLİ
ÖĞRETMENLERİM

Sevgi emektir!
Hayatın gerçeğinde
Emektir 
her zaman...
can veren
güzelliklere!

Siz ki sevgi ile, can ile
Siz ki, emek ile, direnç ile
Yıldızlar gibi,
ışık oldunuz bizlere
Benim güneş yürekli öğretmenlerim

Işıldayan gözlerinizle,
bilgi ektiniz beynimize!
Ve şimdi inancın ve bilincin gücüyle!
Ve şimdi inancın ve bilincin gücüyle
Kardelenler gibi 
gülümsüyoruz geleceğe 
Ve artık aydınlık görüyoruz geleceği
Ve artık umutla bakıyoruz yarınlara!

El ele, omuz omuza
birlik ve dayanışmayla
kardeş Yunanistan halkıyla!

05.04.2018
Yunanistan Nafplion Hapishanesinden 

Hasan Biber

ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!

Yunanistan Özgür Tutsaklarından
Hasan Biber’in Mektubu:



Halk meclisi olarak halkın bağ-
rında bulunan ileri değerlere, halkın
dayanışmasını ve birliğini büyüten
geleneklere sahip çıkıyor ve gelişti-
riyoruz. Biliyoruz ki, halk kültürümüz
çok zengindir. O kültürün, tarihin
derinlerine indiğimizde, halkın bir-
liğine ve mücadelesine güç verecek
çok şey buluruz. Halk kültürümüzün
özünde paylaşma, dayanışma, yar-
dımlaşma, güven ve saygı vardır. 

Bir halk meclisi çalışanımız, halk
kültüründen bahsettiğimiz bir top-
lantıda “bizim köyde geçen daya-
nışmayı, yardımlaşmayı anlatan bir
olay anlatmak istiyorum” diyerek
söze başladı: 

“Bizim köyde bir aile vardı. Altı
kişilik bir aile. Anne ve Baba engelli.
Devletten yardım da almıyorlardı. 

Köyün insanları da öyle durumları
iyi olan insanlar değildi. Bizim köy
de yoksul bir köydü. 

Bu ailenin başına bir gün iş geldi.

Ailenin kendini yetiştirmiş, öğretmen
olan oğlu 1999 yılında araba kaza-
sında yaşamını yitirdi. Kazadan sonra
cenazeyi köye getirdiler. Cenaze ge-
lince köylü biraraya geldi ve nasıl
defnedeceklerini konuştular. Anne ve
baba engelli olduğu için cenazeyi
köylü kaldırdı. Sonra ailenin bakımı
ne olacak diye düşünmeye başladılar.
Ailenin evi toprak ev. Yağmur yağıyor.
Loğ çekemiyorlar. Loğ nedir diye
soracaksınız. Toprak damlarda top-
rağı sıkıştırmak için gezdirilen taş
silindire loğ diyoruz. Evlerinde odun
da kalmamıştı. 

Köylü ne yaptı? Cenaze kalktıktan
sonra halk yardım getirmeye başladı.
Köyde en  büyük ihtiyaç odundur.
Köylüde de odun azalmış buna rağ-
men her evden bir yük, bir kütük
getirdiler. Dağ gibi odun oldu. He-
sapladılar, 4 yıl yetecek odun gelmişti. 

Ailenin evi yıkılacak, sağlam değil,
sallanıyor. Köy halkı tekrar biraraya

geldi. Ev sorununu nasıl çözeceklerini
konuştular.  Dediler ki bu aile toprak
eve bakamaz. Ne yapacağız, beton
ev yapacağız, yağmur yağdığında
loğ çekmeye de gerek kalmaz dediler. 

Evi yapacak ustayı buldular. Usta
ben evi ücretsiz yaparım dedi. Köy-
lüler de biz her türlü desteği veririz,
ustaya yardım ederiz dediler. Evin
yapımı için demir, çimento, tuğla,
kum ihtiyacı vardı. Demircisiyle, tuğ-
lacılarla konuşuldu. Tuğlacı beni bir
kamyon tuğlayı ücretsiz getiririm,
dedi. Demirci de yardım etti. Ailenin
evini el birliği ile yaptılar…” 

Bu örnek, inanın ki ne istisnadır,
ne de imkansızdır. Örneğin bize gös-
terdiği, bunu her yerde yapabilece-
ğimizdir. Yardımlaşma ile sorunla-
rımızı çözebiliriz. Dayanışma ile
acıları paylaşır, destek olur, engelleri
aşarız. Özellikle cenazelerde komşular
hemen cenaze evi için yemekler ha-
zırlar, misafirlerle ilgilenirler, evde

Meclislerin Kılavuzu; 
HALKIN Paylaştıran, Birleştiren
GELENEKLERİ VE KÜLTÜRÜDÜR

Okmeydanı Halk Meclisinin

yerinin polis tarafından basıl-

masından sonra, Okmeydanı

Halk Meclisi, ‘Her Ev Halk

Meclisidir’ kampanyası başlattı. 

Buna bağlı olarak Meclis, her

hafta düzenli olarak yaptığı top-

lantıları çat kapı yaparak halkın

evlerinde düzenlemeye başladı.

İlk toplantı çatkapı, bir evin ka-

pısı çalınarak yapıldı. Kapısı

çalınan ailenin cevabı şu oldu:

"Keşke öncesinde haber ver-

seydiniz, hazırlık yapardık".

Faşizm, bu halkı yenemez,

bu meclisleri yok edemez.

�Halk, KÜLTÜRÜNÜ KAYBETTİĞİNDE HER ŞEYİNİ KAYBEDER. 
�Tarihinden, kültüründen, geleneklerinden kopmak, yabancılaşmasıdır. 
�O nokta, yozlaşmanın da başlangıcıdır.    
�Kendi kültürümüzü kaybettiğimizde; dağılır, yozlaşır, çaresiz oluruz. 

Halk Meclislerini Kapatamazsınız! Haftanın
Sözü
HALK 

MECLİSLERİ 
HALKIN EVİDİR,
HALKIN HER EVİ

HALK 
MECLİSİ’DİR
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kalacak yer yoksa gelen misafirleri
evlere yerleştirirler, komşular acılı
aile ile ilgilenirler.

Halk, KÜLTÜRÜNÜ KAYBET-
TİĞİNDE HER ŞEYİNİ KAYBE-
DER. Tarihimiz, geleneklerimiz, kül-
türümüz, değerlerimiz bizi yönlendirir.
Halk arasındaki ilişkileri bunlar şe-
killendirir. Bunlardan kopmak, halkın
kendine yabancılaşmasıdır. İşte o
nokta, yozlaşmanın da başlangıcıdır.

Biz kendi kültürümüzü kaybetti-
ğimiz zaman, dağılır, yozlaşır, çaresiz
oluruz. 

Kültürümüzü, değerlerimizi ya-
şattığımız zaman, halkın biraraya
geldiğini ve daha güçlü olduğunu
görüyoruz. Sorunlarımızı, yoksullu-
ğumuzu, acılarımızı birlik ve daya-
nışma ile çözebildiğimizi görüyoruz.
Devlete her gün, her yediğimiz lokma
ekmek ile vergi ödüyoruz. Ama devlet
ne hastalığımıza, ne açlığımıza, ne
eğitim ihtiyaçlarımıza, ne işsizliğimize
çözüm buluyor. 

Halk Meclisi çalışanının anlattığı
olay, halkın dayanışmayı, kendi içinde
örgütlenerek gerçekleştirdiğini gös-
teriyor. Paylaşmanın, dayanışmanın
sorun çözen bir hale dönüşmesinin
en önemli şartlarından biri örgütlü
olmasıdır. 

AKP faşizmi, halkın içinde güzel
olan, bağlılığa, fedakarlığa ait her
şeyi yok etmek istiyor. Yağmacı, ta-
lancı, çıkarcı, soyguncu, dolandırıcı
bir kültürü yerleştirmeye çalışıyor.

Biz ise tersini geliştirmek istiyoruz. 

Halk Meclisleri olarak, mahalle-
lerimizde yaşanan benzer her du-
rumda, daha fazla inisiyatifli olmalı,
hemen sorumluluk üstlenmeli, yar-
dımlaşmayı, dayanışmayı organize
etmeliyiz. Paylaşmaya, dayanışmaya
ihtiyacı olanın, tanıdık olup olmaması,
şu veya bu partiden olması önemli
değildir; önemli olan bizim mahal-
lelerimizde yaşamasıdır. 

Halk Meclisleri! Kim yardıma
ihtiyaç duyuyorsa, kimin yarasına
paylaşma ve dayanışmayla merhem
olabiliyorsak, oraya el atmalıyız. 

Mahallede, halk meclisinin dahil
olmadığı tek bir doğum, düğün, cenaze,

hastalık kalmamalı. Halk Meclisleri,

mahalledeki herkesin hısmı, akrabası,

arkadaşı, dostu, annesi babasıdır. 

HALK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞ-

RENMEK, SAHİPLENMEK,

YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCA-

DELE ETMEKTİR.

HALK KÜLTÜRÜNÜ YAŞAT-

MAK GÜCÜMÜZÜ BÜYÜT-

MEKTİR.

HALK KÜLTÜRÜMÜZ ZEN-

GİNLİĞİMİZDİR.

Komşuluk Geleneği
Komşu; ev, işyeri, arazi, köy, kent ve ülke

bakımından birbirine yakın olanların aldıkları
addır. 

Aileden sonra en yakın sosyal çevreyi kom-
şular meydana getirir. Toplumsal ilişkiler ağı
iyi veya kötü günlerde en yakın çevre ile bi-
rarada bulunmayı gerektirir. Darlık zamanda
yardımlaşma, normal zamanlarda ziyaretleşme,
sır sayılabilen halleri gizleme, birbirinin ha-
linden etkilenme, hatta komşunun mülkünü
satın almada öncelik hakkına sahip olma kom-

şulukla ilgili bir dizi hak ve sorumlulukları da
getirmiştir. 

Komşunun adı geçtiğinde, akan sular durur.
Sevinç, üzüntü, acı, gözden akan yaş, gönülden
gelen kahkaha ve bir dilim ekmek paylaşılır.

Komşuluğun değerini atasözlerimiz de çok
güzel anlatmıştır. “Ev alma komşu al”; “Komşu
komşunun külüne muhtaçtır”, “Komşunun
köpeği komşuya havlamaz” belli başlı ata-
sözlerimizdir.

Komşuluk; kapitalizmin acımasız çarkları
içinde, yozlaşma kuşatması altında öldürülüyor.
Meclisler olarak komşuluğu; paylaşma ve da-
yanışmanın, halk örgütlenmesinin bir aracı
olarak yaşatmalı ve geliştirmeliyiz. 

GELENEKLERİMİZ
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“Sosyalizmin insanın kişiliğini,
kişisel enerjisini, hak ve özgürlük-
lerini ezdiğini ve yok ettiğini, ihti-
yaçlar ve beğenileri ustalaştırdığını
öne sürerler. 

AMA emekçileri fiziki bakımdan
ve kafaca sömürerek sakatlayarak
manevi değerler, özlemler ve insan
yetenekleri dünyasının üzerine çöken
ve onu boğan, varlığını güvensizliğe
borçlu olan,

- insanları birer robot haline ge-
tiren,

- baskı, açlık ve işsizlik rejimi
altında işçiyi makinanın bireyi, uzan-
tısı haline getiren, onun fiziki ve
manevi dünyasını sakatlayan,

- işçiyi bir köle durumuna indir-
geyen kapitalizmdir. 

Kapitalizm karşısında birey yalnız
ve silahsızdır. Onu kurtaracak olan
yalnızca ezilenlerin, sömürenlerin
birliğidir. Devrimci savaştır. YI-
ĞINLARI KURTARMADAN Bİ-
REY KURTARILAMAZ. Yığın-

ların kurtuluşu bireyin kurtulu-
şunun birinci KOŞULUDUR.”
(Felsefenin Temel İlkeleri, sf. 421)

Güvensizliğin Temeli de
Yabancılaşmadır

Kapitalizmin tüm  kurumlarıyla
içine sürüklendiği karmaşa ve yoz-
laşmanın, toplumu yozlaştırmasının
temelinde yatan yabancılaşmadır.
Kapitalizm insanı; ürettiğine, ken-
dine, kimliğine, tarihine, insanlı-
ğına yabancılaştırır. Her türlü yoz-
laşma, bencillik, çıkarcılık, dolan-
dırıcılık, ikiyüzlülük, bu zeminde
gelişir.  

Bu yabancılaşmanın sonuçlarının
bir yönü de, dayanışmanın yerini
bencillik ve rekabetin, dürüstlüğün
yerini kurnazlığın, yalan dolanın,
güvenin yerini kuşkuculuk ve gü-
vensizliğin almış olmasıdır. 

Bir halkın ortak değerleri, bin-
yıllara uzanan tarihinden gelir.
Halklar tarih içinde çeşitli davranış
biçimlerini eleyerek veya güçlen-
direrek ortak değerlerini oluştur-
muştur. Bu değerler, esas olarak
adalet özlemini, paylaşmayı yansıtır.
Sömürücü sistemler ise bu değerleri
sevmez ve yok etmek, yok edemi-
yorsa yozlaştırmak ister. 

Günümüz dünyasında iki temel
değer sistemi vardır: Kapitalizm ve
Sosyalizm. Bu iki sistem birbirinden
gece ile gündüz kadar ayrıdır. Biri
bir avuç azınlığın karı için, diğeri
tüm halk içindir. 

Bu temel fark, sonuç olarak ha-
yatın her alanında iki sistem ara-
sındaki farkları ortaya çıkartır: 

Kapitalizm böler, parçalar, yö-
netir. 

Sosyalizm birleştirir. 

Kapitalizm, insanlara birbirle-

rinden kuşkulanmayı aşılamıştır; bu
duygu üstünde ustaca oynamasını
da bilir. 

Sosyalizm ise yüzünü bile gör-
mediğin insanlar için ölebilme fe-
dakârlığını göstermemizi sağlar.

Kapitalizmin insanlar arası, halkı
oluşturan çeşitli sınıf ve katmanlar
arasında, güvensizliği körüklemesi,
iktidarını güçlendirmesinin yolla-
rından biridir. Zira insanlar birbirini
kardeşi, arkadaşı, yoldaşı, yareni,
canı gibi değil, güvenilmez, ayağı
kaydırılması gereken bir rakip
görmelidir ki, biraraya gelemesinler. 

Kapitalizmin bu politikası, halkın
biraraya gelip sindirilemeyecek bir
güç haline gelmesini önlemeyi amaçlar. 

Kapitalistlerin insanlığın ürettiği
değerleri gasp etmeyi sürdürebilmesi
için “bu devirde babana bile gü-
venmeyeceksin” düşüncesini pom-
palarlar. Bizlere “her koyun kendi
bacağından asılır” düşüncesini kabul
ettirmeye çalışırlar.

“En iyi okulları”(!) kazanıp “en
çok para kazandıran”(!) mesleklere
ulaşmak için en yakınımızdakileri
bile rakip olarak görmemizi isterler.
Senin başarılı olman için, başkaları
kötü, başarısız olmalıdır! Kapita-
lizmin dünyası bu kuralla çalışır. 

Çürüyen Kapitalizm,
Çürümesini Tüm Halka
Yayarak İktidarını
Sürdürmek İster

Kapitalizm, tüm çürümüşlüğüne
ve artık gelişimin önündeki temel
engel durumuna gelmiş olmasına
rağmen, varlığını sürdürmek için,
ezilen sınıfları çürütmek ve yozlaş-
tırmak ister. Güvensizliği körükle-
mek, halkın tüm bireyleri arasında
kuşku tohumları ekmek, şüpheciliği

GÜVEN
KKAPİTALİZM; güvensizliği, kuşkuculuğu,

kuyu kazmayı, çıkarcılığı yerleştirir! 
SOSYALİZM; güvendir. 

düzen devrim
kapitalizm sosyalizm

geçmiş gelecek

Halka güven; kendine
güvendir... Halka
güven; örgütüne,

ideolojisine güvendir.
Halka güvenmeden
devrim iddiasında

bulunulamaz.

Yürüyüş
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yaygınlaştırmak da bu yöntemlerden
biridir.

Burjuva toplum çürümüştür. Bur-
juvazinin kurumları, politikacıları
çürümüştür. 

Bakın şu burjuva politikacılara: 

Numan Kurtulmuş, zamanında
Tayyip Erdoğan’a demediğini bırak-
mamıştır. Onu soygunculukla, çal-
makla suçlamıştır. Süleyman Soylu,
Demokrat Parti’nin genel başkanıyken,
Tayyip’e en ağır sözleri söylemiştir.
Devlet Bahçeli, Tayyip’e  iftiracıdan
şerefsize kadar her şeyi söylemiştir.
Şimdi ise Tayyip’in yalakasıdırlar. 

Sözüne hiçbir zaman güvenilmez
olanlardır onlar. İşte bu çürümüşlük
içinde birbirlerine sırtlarını bile
dönmeye korkarlar. Bizim de ken-
dilerine benzememizi isterler ki, dü-
zenlerini istedikleri gibi sürdürebil-
sinler. 

Kendi iç siyasi çekişmeleri ve
rant kavgaları sonucu birbirlerine
girerler. Daha dün “beraber yürüdük
biz bu yollarda” dedikleriyle bugün

kanlı bıçaklı olurken, halkı
da bu çıkar kavgasında,
bu it dalaşında taraf haline
getirmeye çalışırlar. 

“Muhbir vatandaş”lığı
yaygınlaştırmaya çalışıp
arkadaşlarımızı, kapı kom-
şularımızı ihbar etmemizi
isterler. Güvensizliğin,
kuşkuculuğun bir adım
ötesi budur zaten. 

Kapitalizmin yarattığı ilişkilerin
sonucudur ki kimse kimseye güve-
nemez. Komşu komşudan, aynı iş-
yerinde çalışanlar birbirlerinden,
öğrenci arkadaşından şüphe duyar
hale gelir. Birisi birine iyilik yaptı-
ğında,  karşıdaki “acaba benden
ne isteyecek?” diye düşünmeye şart-
landırılır. Çünkü kapitalizmde “kar-
şılıksız” hiçbir şey olmaz. 

Sosyalizm ise insanların birbirine
ve geleceğe olan güvenleri üzerine
inşaa etmiştir kendini. Dayanışma,
karşılıklı iyi niyet, aynı ailenin üye-
leri olmak ve tek bir yumruk olmak
duygusu hakimdir. Nazi saldırısına
karşı 22 milyon insanın özgürlük
için, insanlığın kurtuluşu için öle-
bilmesini sağlayan işte bu güven
ve kardeşlik duygusudur. Sosyaliz-
min inşası sürecinde, emek sefer-
berliğini gerçekleştirebilmenin, he-
deflerin üzerine çıkabilmenin, halkın
temel ihtiyaçlarını kısa sürede kar-
şılayabilen başarının temelinde yatan
nedenlerinden biri işte bu duyguyu
hakim kılabilmektir. 

Devrim ve Devrimcilik, 
GÜVEN Demektir               

Henüz devrimini yapamamış,
dolayısıyla sosyalizmi kuramamış

ama devrim ve sosyalizm mücade-
lesinin sürdüğü yerlerde de, güven
duygusu, devrimci mücadelenin ge-
lişimi açısından güçlü bir etkendir. 

Devrimcilik güvendir. 

Halka güvendir. 

Örgütüne güvendir. 

Yoldaşına güvendir. 

Güven olmaksızın devrimcilik
yapılamaz.

Halkın birbirine güveni olmak-
sızın, halkların birbirine güveni ol-
maksızın, birleşmek, savaşmak ve
kazanmak mümkün değildir. İşte
bunun için burjuvazi halkı, halkları
birbirine karşı güvensizleştirmeye
çalışırken, devrimciler tersine, bu
güveni oluşturmayı hedeflerler. 

Ölümün, teslimiyet seçeneğiyle
birlikte dayatıldığı anlarda, tered-
dütsüz sırt sırta verebilmek, işte bu
yoldaşça güvenle, halka güvenle
mümkündür. 

Mahir Çayan’la Hüseyin Cevahir
Maltepe’de kuşatıldıklarında, direnen
iki önderi teslim almak için düşman
olmadık yöntemlere başvurur. Bun-
lardan biri de Cevahir’in amcasını
getirmektir. Cevahir’in amcası ara-
cılığıyla, Cevahir’e, Mahir’in anla-
mayacağı Kürtçe dilinde, “Mahir’i
de etkisiz hale getirip teslim olması
halinde canının bağışlanacağı” söy-
lenir. Cevahir’in cevabı bir tarihtir
artık, hepimizi de yaratan, ölen ama
teslim olmayanların birbirine gü-
venerek yarattıkları bir tarihtir. 

Çiftehavuzlar’da “yoldaşlarımız
sizi cezalandıracak” güvenidir. Bir
çift göz olabilecek denli birbirine
güvenebilmektir sosyalizm ve dev-
rimcilik. 

Dostluk; güvendir.
Sırtını dayayacağı
güçlü bir kayadır.

Dostluk, yüz yıllardan
beri halkımızın en

değer verdiği bağlardan
biridir.

- 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. 

6 Mayıs
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EEbedi özgürlüğe susamış
İhtilalci yumrukların başkaldırısı 

Adaletin muştusudur
Adalet,

Haklılığın doruğunda
Şaha kalkmış küheylanın

Tarihten kopup gelen
Dolu dizgin koşusudur

Ve sevdaları nakış nakış 
İşleyen şair

Müdafisi olur
Tarihsel haklılığın

İşkenceler, gözaltılar, tutsaklıklar, listeler, ödüller...
Hiçbiri Grup Yorum’u susturamadı.

Grup Yorum her yerde!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
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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

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



Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları
ile birlikte artan baskıdan, süren ope-
rasyonlardan, sokakta, karakolda ve
cezaevinde rutin hale gelen işkenceden
avukat da payına düşeni alıyor. ‘Avukata
bunu yapan yurttaşa ne yapmaz’ sorusu
akla takılıyor.

Hukuk ihlalleriyle ilgili önemli dos-
yaların bilinmesini ve sahiplenilmesini
sağlayan ‘halkın avukatlarının’ tutuk-
luluk hali devam ederken, seslerinin
topluma yeterince ulaşamaması dü-
şündürücü. İktidar tarafından terörize
edilen toplum ve medyanın en somut
halini tecrit ya da cezaevi sürgününde
olan avukatlar üzerinden görmek müm-
kün.

17 Ekim 2017 tarihinde, 5 gün
gözaltında tutulduktan sonra, ‘örgüt
üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklanmasına
karar verilen Çağdaş Hukukçular Der-
neği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı
cezaevine giderken şunları söylüyordu:
“Bu Soma’nın, Suruç’un, Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça’nın bedelidir,
öderiz.”

Türkiye’de özellikle iki mesleğin;
avukatlık ile gazeteciliğin, gün geçtikçe
daha riskli hale gelmesi ve nedenleri
Kozağaçlı’nın sözleri üzerinden oku-
nabilir. İktidar karanlığını yayarken,
ışığı açıp biraz olsun etrafı aydınlatmak
isteyenlere tahammül edemiyor. Bizzat
kendisine ait suçları deşifre edenlere
karşı, ‘haklı olarak’ tavır alıyor.

Bütün dairelerin kapılarını kırı-
yorlar

Türkiye’de 600’e yakın tutuklu
avukat var. ‘Neden’ sorusu ile birlikte
savunmaya yönelik baskının ‘nasıl’ ve
‘ne şekilde’ arttığı, Çağdaş Hukukçular
Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bü-
rosu (HHB) avukatlarına karşı süren
keyfi operasyonlar üzerinden görülebilir.
HHB, son 8 ayda 3 kez basıldı. 12
Eylül ve 18 Aralık 2017 tarihinde,
müvekkiller ve stajyerler bürodayken
operasyon yapıldı. Binadaki tüm dai-

reler de bu operasyonlardan payını
aldı. Diğer evler de arandı, evde ol-
mayanların kapıları kırıldı. Böylece
avukatların, çevre tarafından prova-
kasyonuna yönelik bir zemin hazırlandı,
terörize edilip, yalnızlaştırılmaları he-
deflendi.

“Keyfimiz böyle istiyor” 
Avukat Ezgi Çakır, keyfi uygula-

malara ve tuhaf polis operasyonlarına
şöyle dikkat çekiyor: “Polisler arasında
koordinasyon yok. Sanki büronun ne-
rede olduğundan haberleri yok gibi
davranıyorlar. Çatılara, damlara çıkı-
yorlar, film çeviriyor gibi bir halleri
var. Anlaşılmaz bir durum ve keyfilik
söz konusu. Mesela ilk baskında Avukat
Yaprak Türkmen ofisteydi ancak onu
3 ay sonra bir operasyon daha düzen-
leyip gözaltına aldılar. Dosyada suç
yok, isnat yok. Tamamen keyfi baskın,
gözaltı ve tutuklamalar bunlar. ‘Kuvvetli
şüphe ne?’ diye sorsak cevaplayama-
yacak duruma geldi sorgu hakimlikleri.
Son olarak geçen ay, 20 Nisan’da ger-
çekleşen operasyon da aynı şekilde
keyfiydi.”

Kimi tecritte, kimi sürgün ceza-
evinde

Avukatlardan Selçuk Kozağaçlı ve
Yaprak Türkmen Silivri Cezaevi’nde
tecritte. Diğer 15 avukat ise farklı ha-
pishanelerde sürgünde. Avukatların ta-
lepleri Silivri’de birarada kalabilmek.
Her biri ayrı ayrı dilekçe yazarak bu
talebin karşılanmasını istiyor. Ancak
dilekçeleri okuyan yok.

SEGBİS dayatması 
Sürgün cezaevlerinde bulunan avu-

katlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) ile yargılanıyor. Bu adil
yargılama hakkı ve yüz yüzelik ilkesinin
açık ihlali olarak değerlendiriliyor.

Cezaevindeki avukata adli kont-
rol!

Avukat Çakır; “Mahkeme heyeti
dosyaları okumuyor” diyerek aktarıyor:
“Dosyada hakkında hiçbir delil niteli-
ğinde belge, bilgi olmayan avukatlar
var. Heyet dosyalardan öylesine bir
haber ki skandallara imza atıyor. Mesela
mahkeme tarafından, tensipte, Edirne

F Tipi’nde tutuklu avukat meslektaşımız
Ahmet Mandacı için adli kontrol ka-
rarının devamına denmiş. Verdiğimiz
tahliye dilekçelerinin incelenmediği
de açığa çıkmış oluyor böylece.”

Avukata bunu yapan halka ne
yapmaz?

Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları
ile birlikte sokakta, karakolda ve ce-
zaevinde rutin hale gelen işkence avu-
kata da uygulanıyor. Avukatlardan Sü-
leyman Gökten ve Engin Gökoğlu’nun
savunmaya ilişkin kitapları verilmiyor.
Hemen hemen tüm avukatlar, haber-
leşme ve görüş cezaları alıyor. Yine
avukat Engin Gökoğlu’nun gardiyanlar
tarafından işkence ile kırılan kolunun
uzun süre alçıda kaldığı biliniyor. Gö-
koğlu, 3 aydır fizik tedaviye götürül-
müyor, devamlı olarak bir bahane ile
oyalanıyor. ‘Cezaevinde avukata bunu
yapan vatandaşa ne yapmaz?’ sorusu
akla takılıyor.

Ailelere de ceza: Gezi’yi unuta-
mıyorlar

Avukat Ezgi Çakır; “Hakimler ve
savcılar iktidarın güdümünde öç alma
duygusu ile hareket ediyorlar” derken
bir kez daha Kozağaçlı’nın sözleri
önem kazanıyor: “Bu Soma’nın, Su-
ruç’un, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın bedelidir…” Ancak öç
alma duygusu daha eski dosyalar üze-
rinden de sürüyor. Gezi Direnişi’ni
unutamıyorlar. Savunmaya yönelik ik-
tidar baskısı, onların ailelerini de hedef
alıyor. Avukat Şükriye Erden’in kızı
Merve Erden, geçtiğimiz günlerde
2013 Gezi dosyası üzerinden tutuk-
landı.

MAHKEMEDEN TUTUKLU AVUKATA:
ADLİ KONTROL ŞARTININ DEVAMINA!

Erk Acarer’in Halkın Hukuk Bürosu’nun
polis tarafından basılması ve tutsak
avukatlar üzerindeki baskıları anlattığı
yazısıdır. (30.04.2018, Birgün)

BASINDAN
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UUyuşturucu, Düzenin 
Mahallelerdeki 
Zayıf Karnıdır

Uyuşturucu, mahallelerde düzenin
zayıf karnıdır. Düzen, bir yandan
yaygınlaşması için elinden geleni
yapar. Mahallelerde uyuşturucu satan
çeteleri, polis himayesine alır. 

Fakat diğer yandan, uyuşturucu
açıkça savunabilecekleri bir şey de-
ğildir. 

İşte bu onların zayıf noktasıdır.

Mahallelerde uyuşturucuya karşı
mücadelemiz, iki yönlü bir mücade-
ledir. 

1- Uyuşturucu çetelerini ma-
hallelerimize sokmama mücade-
lesi.

2- Gençlerimizi uyuşturucu ba-
ğımlılığından kurtarma mücadelesi. 

Bu iki mücadele iç içedir. 

Çetelere, torbacılara karşı nöbet
tutmak, her mahallenin örgütleyebi-
leceği ve halkı en yaygın biçimde
katabileceği bir çalışmadır. 

Bağımlılıktan kurtarma mücade-
lesi ise örgütlü, kurumsal bir şekilde
sürdürmemiz gereken bir mücade-
ledir. 

Gazi'de açılan Hasan Ferit Gedik

Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezi, bu mücadelenin köşe
taşlarından biridir. Fakat her yerde
Gazi'deki gibi bir yer açmamız

mümkün değildir. Burada sorun bi-
çimsel olarak büyük bir yere sahip
olmak değildir. Olursa iyi olur. Ancak
bağımlılarla ilgili politikalarımızda
bu "olmazsa olmaz" değildir. 

Bu merkezleri, bir evin bir oda-
sında da kurabiliriz. Ve bir evin bir
odasında bile, ısrarla kararlılıkla üze-
rinde durduğumuzda bataklıktan çi-
çekleri çıkarıp alabiliriz. 

AKP'nin Bu Konudaki 
Saldırganlığının Nedeni: 

Uyuşturucu AKP iktidarını en
açık teşhir edebileceğimiz bir konu-
dur. Düzenin uyuşturucu, kumar, fu-
huş, alkolizm konusunda yapabilecek,
söyleyebilecek bir şeyi yoktur. Ama
bizim var. 

2005, 2006'da yozlaşmaya karşı
kapsamlı bir kampanya yürüttük. Fa-
şizm, bu kampanyaya  tutuklamalarla
cevap verdi. Devrimciler, onlara göre
“devletin yapması gerekeni yapıyor-
lardı”. 

Bir yanıyla doğrudur; çünkü uyuş-
turucuyu, kumarı, fuhuşu engellemek

devletin görevi olarak sayılır. Ama
devlet bunun tam tersini yapar. Çünkü
sömürücü bir devletin çıkarı, uyuş-
turucuyu, kumarı, fuhuşu, alkolü
yaygınlaştırmaktır. 

Bu nedenle, ne zaman yozlaşmaya
karşı mücadelemiz güçlense, düzen
saldırır. 

Her seferinde mafya çeteleri devlet
tarafından devrimcilerin üzerine sal-
dırtılmıştır. Gülsuyu’nda Hasan Ferit
Gedik’in katledilmesi, devlet mafya
çetelerinin devrimcilere karşı birlikte
saldırmasının en çarpıcı sonuçlarından
biridir. 

Halk meclisleri, her yerde yoz-
laşmaya karşı mücadelenin kalele-
rinden biridir. Bu nedenle de sürekli
devletin hedefi oluyor. Gazi Halk
Meclisi’nin binası iki kez yıkıldı.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi polisler
tarafından işgal edildi. Okmeydanı
Halk Meclisinin yeri basıldı. Gazi’de
yeni açılan Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi, polis tarafından
talan edilip, kullanılamaz hale geti-
rildi. 

Neden Yozlaştırıyorlar?
Bunun cevabı bilinse de kısaca

Kumar, fuhuş, uyuşturucu ticareti suçtur. Ma-
hallelerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde bu
“iş”leri yapanları, bu yozlaştırma odaklarını uya-
ralım. Onları teşhir ve tecrit edelim. Tüm uyarılara
rağmen hala pislik saçmaya devam eden batakha-
neleri dağıtmak, çalışamaz hale getirmek, haklı ve
meşrudur. 

Kimse bu konuda ne yapabiliriz ki dememelidir.
Örgütsüzlüğü veya başka nedenleri öne sürüp bu
alanda devrimcilerin farkını koymaktan geri kal-
mamalıdır. Her yerde halkın bu pislik yuvalarına

karşı tepkileri çok çeşitli biçimlerde örgütlenip
açığa çıkarılabilir. Her yerde bu pislik yuvalarına
fırlatılacak bir taş ve o taşı fırlatabilecek bir yürek
vardır. İmza kampanyalarından fuhuş, uyuşturucu
ticareti yapanları isim isim, adres adres teşhir
etmeye, onları bulunulan mahallede, sokakta,
şehirde tecrit etmeye, sokağa çıkamaz, insan içine
karışamaz hale getirmeye ve halkın öfkesiyle on-
lardan hesap sormaya kadar, mücadelenin çok
çeşitli yolları vardır. 

PRATİĞİMİZ: Uyuşturucuya karşı mücadeleyi bırakmayacağız
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tekrar edelim:

Düzen yoksul mahallelerin gençli-
ğinin özlemlerini, taleplerini, tepkilerini
uyuşturucu, fuhuş batağının, kumarın,
alkolün içinde boğmak istiyor. Bu
yüzden de emekçi semtlerinde her
türlü yozluğun, mafya çetelerinin
örgütlenmesine, yayılmasına göz yu-
muyor. Hatta teşvik ediyor. 

Uyuşturucu, fuhuş, kumar, alkol
ancak, mahallelerde örgütsüzlük olur-
sa hakim hale gelir. 

Örgütlülüğün olduğu yerlerde,
devrimci mücadelenin olduğu yer-
lerde ise, yozlaşmanın karşısına doğal
bir barikat çekilmiş olur. 

Mücadelenin 1. Boyutu:

Çetelere izin vermeyelim; ba-
taklıkları kovalım

2000’lerin ortalarında “Uyuştu-
rucuya, Fuhuşa, Hırsızlığa ve Yoz-
laşmaya Karşı Gücümüz Birliğimiz-
dir! Haklıyız, Kazanacağız” sloga-
nıyla yürüttüğümüz kampanya, so-
runu nasıl ele almamız gerektiğini
de gösteren bir kampanyadır.   

Kampanyada sayısız halk toplan-
tıları yapıldı. Afiş, bildiri, el ilanı
dağıtıldı. Yüzlerce pankart asıldı.
Düğün salonlarını dolduracak geniş-
likte toplantılarla tartışıldı yozlaşma
sorunu. Konserler yapıldı. Her ma-
hallede yürüyüşler yapıldı. Torbacılar,
hırsızlar teşhir edildi, dövüldü. Fuhuş

yapılan evler dağıtılıp, fuhuş yapan
ve yaptıranlar cezalandırılarak ma-
halleden atıldı. 

Uyuşturucu satan, kumar oynatan,
kadın pazarlayan, tekel bayi, müzikol,
bar, pavyon, hotel, internet kafe,
kafe, pastane, türkü evi, kumarhane
gibi yerlere yönelik eylemler yapıldı.
Bu tip yerler teşhir edildi. 

Mücadelenin 2. Boyutu:

Bataklıktan çıkardıklarımızla
örnekler yaratmalıyız!

Gazi’deki HFG ile çok önemli
sonuçlar yaratıldı. Bunda ısrar et-
meliyiz. Tek tek bağımlılara emek
vererek, onları oradan çıkartmalı, ör-
nekler yaratmalıyız. Halk, gençleri-
mizi uyuşturucudan ancak devrim-
cilerin kurtarabileceğini açık, net,
somut olarak görmeli. 

Bu nedenle, her mahallenin bu
yönde bir çalışması olabilmeli. 

Düzenin bağımlılara gösterdiği
adres AMATEM’dir. AMATEM, Al-
kol Madde Bağımlılığı Araştırma Te-
davi ve Eğitim Merkezi’dir. Bağım-
lıların sayısı milyonlarla ifade edi-
lirken, tüm ülkedeki AMATEM’lerin
sayısı 17’dir. AMATEM’de, başvuru
yapanlara ya da sevk edilenlere 3 ay
sonrasına randevu veriliyor. Çünkü
insanların bağımlılıktan kurtulması
düzenin umurunda değil. AMA-
TEM’ler rahatlıkla uyuşturucu bu-
lunabilen yerler durumundadır. Varın
gerisini hesap edin. 

O halde bu mücadeleyi ancak biz
verebiliriz. 

Böyle ele alabilmeliyiz. Halk
Meclisleri, derneklerimiz, var olan
tüm örgütlülüklerimiz, bağımlıların
kapısını çalacağı, çözüm isteyebile-
ceği yerler olmalıdır ve biz o çö-
zümlerin örneklerini yaratacak ısrar
ve emeği gösterebilmeliyiz. 

Halkın Sesi Yürüyüş Dergisi Halkın Ellerinde
Halk Cephesi ve alanlarının geçtiğimiz hafta içinde

yaptığı dergi çalışmalarından derlediklerimiz şu şekil-
dedir;

Mersin:
Halk Cepheliler 27 Nisan’da, Kazanlı Köyü’nde

kapı çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, Halk Cephesi’ne
yönelik süren tutuklama terörü, Grup Yorum üyelerinin
başlarına koyulan ödüller halkımıza anlatıldı.

Halkımız ise; “Evet, biz de Grup Yorum’u biliriz
her sene Evvel Temmuz Festivali’nde buraya gelirler
onları çok seviyoruz” dediler. Boşuna ödüller koymanız.
Biz her yerdeyiz, halkın yüreğindeyiz. Bizi oradan
söküp alamazsınız. Yapılan sohbetlerde 1 Mayıs Taksim’e
çağrı yapıldı. Maltepe’nin teslimiyet Taksim’in mücadele
olduğu anlatıldı. Yapılan çalışmada 50 dergi halkımıza

ulaştırıldı.

İstanbul Kadıköy:
Dev-Genç’liler 27 Nisan’da umudun sesi Yürüyüş

dergisini halka ulaştırdı. Yapılan çalışmada, 1 Mayıs’ın
önemi ve Taksim’in 1 Mayıs’ta oynadığı rol üzerine
sohbet edildi ve halk 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrıldı. Ça-
lışmada 50 adet dergi halkla buluştu.

İstanbul Örnektepe:
Liseli Dev-Genç’liler 27 Nisan’da halkımıza umudun

sesi Yürüyüş dergisini ulaştırdı. Yapılan çalışmada 55
dergi halkın ellerine ulaştı.

İstanbul Gazi:
Liseli Dev-Genç'liler 24, 25 Nisan'da 1 Mayıs'a

çağrı amaçlı pullama ve kuşlama yaptı. Çalışmada 200
adet pullama yapılırken 500 adet kuşlama yapıldı.
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1981'de Yüksek Güvenlik Mah-
kemelerinin kaldırılması sonucunda
9 Eylül 1986 günü yeni bir yasa ta-
sarlandı. Buna göre, başta devrimci-
lerin davaları olmak üzere siyasi da-
valar “terör” içeriyordu.

Bunun için Paris Mahkemesi’nin
14. odası yargılamaları üstlenecekti
ve bu şekilde "terörle mücadele
merkezileştirilecek”ti. Yeni yasa
yeni bir suç yaratıyordu: "TERÖR
ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI
SUÇ ÖRGÜTÜ"

Fransız emperyalizmi devrimcileri
Fransız halkına suçlu olarak göster-
mek ve ülkede siyasi tutsakların ol-
madığını kabul ettirmek istiyordu.
Bunun için, bu "suçlular" ile özel
olarak ilgilenecek olan özel bir kolluk
kurdu.

SDAT yani ülkemizdeki TEM'in
Fransa şekillenmesi. Bu birime hala
devlet eliyle birçok hak ve maddi
olanak sağlanmaya devam ediyor.

Bu suçlar kapsamında yargılana-

cak olanlar için özel uygulamalar ta-
sarlanıyor. Gözaltının 4 ve 6 gün
uzatılabilmesi, polisin 72 saat boyunca
avukat görüşünü engelleyebilmesi,
tutukluluk süresinin 6 yıla kadar uza-
tılabilmesi, özel bir mahkemenin ku-
rulması ve cezaların uzatılabilmesi...

Bu kapsamda yargılananlar, hü-
küm giydikten sonra "Özel gözetim
altında" tutulan tutsaklar olarak ad-
landırılıyorlar ve hapishanelerde bir-
çok hak gaspı ile karşı karşıya kalı-
yorlar. Fransa'da özgür tutsak Erdoğan
Çakır'ın da yaşadığı ve karşısında
direndiği sistematik çıplak arama sal-
dırısı gibi. 

Diğer bir yanı ‘terör suçu’ndan
yargılandıkları için siyasi tutsakların
çoğu sürgün ediliyor. Sürgün, Fransız
emperyalizminin yeni keşfettiği bir
tecrit politikası değil.

19. yüzyılda Fransa emperyalizmi
Cezayirli adli veya siyasi tutsakları
ülkelerinden koparıp kendi toprak-
larında kale şeklinde kurduğu hapis-

hanelerde tutsak ediyordu. Birçoğu
o hapishanelerde kötü koşullar ne-
deniyle yaşamını yitirirdi. Bu hapis-
hanelerin en bilinenleri Brescou Ka-
lesi, St. Louis Kalesi ve Sainte Mar-
guerite adasında bulunan kaledir.

Hepsi Fransa'nın güneyinde yer
alan hapishaneler. Fransa emperya-
lizmi tecrit ve baskı politikasını siyasi
tutsaklara uygulamaya devam etti.

BASK' lı ve Korsikalı ulusal mü-
cadele verenleri evlerinden 900 km
uzaklıktaki hapishanelerde tutsak
ederek ailelerinden, yakınlarından da
tecrit ediyor ve görüşleri zorlaştırıyor.
Basklılar'dan 80 tutsak içerisinde 70'i
evlerinden, vatanlarından 400 km
uzaklıkta tutuluyor. 

Emperyalizm bu yönteme baş-
vurarak tutsakların beyin ölümünü
gerçekleştirmek istiyor. “Terör” diye

1986: SİYASİ TUTSAKLAR ÜZERİNDE TERÖR
DEMAGOJİSİ 

FRANSIZ EMPERYALİZMİNİN YENİ YARGILAMA SEBEBİ
"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI SUÇ ÖRGÜTÜ"

Emperyalizm Siyasi Tut-
sakları; Bağımsızlığı Için
Mücadele Ettiği Kendi Va-
tanından, Köklerinden Uzak
Tutarak Tutsağın Yalnızlaş-
masını ve Mücadelesinden,
Düşüncelerinden Kopma-
sını Hedefliyor.

FRANSA'NIN TARİHİNDE
SİYASİ TUTSAKLIK, HAPİSHANELER, SALDIRILAR,

TECRİT, DİRENİŞLER (2. Bölüm)

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 21

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR

EMPERYALİZMİN, KENDİ TOPRAĞININ
DEVRİMCİLERİYLE SAVAŞI VE TASFİYE

POLİTİKALARININ MEKANI HAPİSHANELER-5 

Yürüyüş
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adlandırdıkları suçlamanın altında
kendi terörlerini gizliyorlar.

1980: FRANSA EMPERYALİZ-
MİNİN YENİ HEDEFİ: DOĞRU-
DAN EYLEM, DAVALAR, SAL-
DIRILAR VE TUTSAKLIKLAR

1979'da kurulan Doğrudan Eylem
o tarihten sonra sürekli tutsaklıklar,
baskı ve tecrit ile karşı karşıya kal-
mıştır. 1981'de Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri sonucu "sosyalist" Mitterand'ın
başa gelmesi ile birlikte tutsaklar 6
ay boyunca iki açlık grevi örgütle-
yerek dönemin siyasi tutsaklarının
serbest kalmasını sağlamışlardır.

"Sosyalist" Mitterand daha sonra
Fransız topraklarında "terörü önlemek
için" yeni bir komisyon kurdu. Bu
komisyonun görevi Fransa toprakla-
rında silahlı mücadele sürdüren ya-
bancı sol örgütlerle anlaşma sağla-
mak.

Anlaşma kabaca şöyleydi: "Siz
Fransız topraklarında silahlı eylem
düzenlemeyin, biz de sizleri ülke-
lerinizin iade isteklerini reddede-
lim."

Hedefleri ETA, RAF, Kızıl Tu-
gaylar’dı. Aynı dönemde Mitterand
hükümeti Doğrudan Eylem üyele-
rini hedef aldılar, mücadelelerinden
vazgeçmeleri için Fransa'yı terk
etmelerine karşılık yüklü paralar
teklif edildi. 

22 Ocak 1983’te jandarma ko-
mutanı ve aynı zamanda Mitterand'ın
kurduğu komisyonda yer alan Paul
Barril, Doğrudan Eylem üyesi Jean-
Marc Rouillan'a avukatı aracılığıyla
bir mektup iletti. Mektupta Rouillan'ın
durumunu konuşup çözmek için gö-
rüşme isteğini ve Cumhurbaşkanı ta-
rafından görevlendirildiğini yazıyordu.
Bu mektup Barril'in çözüm sürecine
gitmek için son çırpınışlarıydı. Bu
mektup Ekim 1983'te Doğrudan
Eylem tarafından basına verildi
ve gündeme oturdu.

1986 Jacques Chirac'ın cumhur-
başkanlığı yaptığı ve Charles Pas-
qua'nın İçişleri Bakanı olarak yer al-
dığı koalisyon hükümeti iktidara gel-
diğinde Doğrudan Eylem örgütü Fran-

sa emperyalizminin hedefi haline
geldi.

Yine operasyon öncesi bir iç hukuk
düzenlemesi başladı. 15 Ekim'de anti-
terör odasına 3 yeni hakim atandı.
Terörle mücadeleye yeni komiserler
atandı. İnsanları işbirlikçileştirmeyi
hedefleyen Terörle Mücadele biri-
minin kasasına yüz binlerce Frank

aktarıldı. 1987 başında polis herkesi
hedef alıyor, sempatizanından halk
ilişkisine, eski militanından eski kom-
şusuna kadar onlarca insanı sorgu-
luyordu. 

Fransız tekeli Renault'nun bir fab-
rikasında bir işçi direnişi esnasında
Proleter Sol üyesi Pierre Overney
güvenlik görevlisi tarafından katle-
dilmişti. Bu ölümün üzerinden Doğ-
rudan Eylem, 17 Kasım 1986'da
Renault'nun yönetim kurulu yö-
neticisini cezalandırdı. Bu eylem
sonucu Fransa emperyalizmi 4 kişinin
fotoğrafını ve kimlik bilgilerini tüm
polis merkezlerine dağıttı ve onların
yakalanması için operasyon başlattı.

Bu kişiler Rouillan, Menignon,
Aubron ve Cipriani. Her birinin başına
1 milyon Frank ödül koyuluyordu.
21 Şubat 1987 tarihinde 4 Fransız
devrimci yakalandı ve 1989’da ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası ve-
rildi.

O dönemde Doğrudan Eylem ör-
gütünün 18 tutsağı vardı. 1994 yılında,
Renault'nun Yönetim Kurulu Üye-
si’nin cezalandırılması sonucu ya-
kalanan 4 devrimci yeniden yargı-
landı. Devletin güvenliğini sağlamak
için ağırlaştırılmış tecrit altında 18
YIL kalmaları kararlaştırıldı.

Bu eylemden ötürü tutsak olan
Doğrudan Eylem üyeleri hapishanede
ağırlaştırılmış tecrit hücrelerinde tu-
tuldular. Dışarı ile bağı sağlayan
mektuplaşma hakkına sık sık kısıt-
lamalar ve yasaklamalar getirildi.

Dönem dönem tutsaklar ne mektup
yazabiliyorlar ne de mektup alabili-
yorlardı. Görüş hakkına kısıtlamalar
getiriliyor, tutsaklar ile sadece birinci
derecede akrabalarına görüş izni ve-

Emperyalizmin Terörle
Mücadele Yöntemleri:

Polis ve İstihbarata Yeni
Yasal Düzenlemeler ve

Geniş Bütçe
Devrimcilere Katliam,

Başlarına Ödül Koyma,
İşbirlikçileştirme,

Tutsaklık, Ağır Tecrit...
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- 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.



riliyordu. Onlar için hücrenin dışına
çıkmak neredeyse imkansızdı. Elde
ettikleri kısmi haklar için açlık grevleri
yaptılar. Fakat tecrit koşullarına ve
hak gasplarına karşı ciddi bir toplu
direniş örgütleyemediler. 

Tutsaklar 18 yıl boyunca ağırlaş-
tırılmış tecrit koşullarında kaldıktan
sonra ilk denetimli serbestlik talebi
için başvurunca Fransa emperyalizmi
çıkışlarını engellemek için yine hu-
kuki değişikliklere başvurdu.

Devrimci tutsaklar için Paris'te
merkezi anlamda durumlarını in-
celeyecek bir ceza infaz hakimi
atandı ve bu hakime cezaları SI-
NIRSIZ uzatma hakkı veriliyordu.
Doğrudan Eylem örgütü artık fiilen
yoktur; fakat Fransa silahlı mü-
cadelenin düşüncesinden bile kor-
kusundan, tutsakların serbest bı-
rakılmasını engelledi.

2007 yılında Jean-Marc Rouil-
lan'nın denetimli serbestlik talebi ha-
kim tarafından kabul edilmesine rağ-
men birkaç gün sonra L'express der-
gisine verdiği bir röportaj bahane
edilerek bu karar iptal edildi. Çünkü
örgütün yok olması yetmiyor, o dü-
şüncenin en ufak kırıntısı kalmama-
lıydı emperyalizme göre. Yeniden
onların örnek alınmasından ve silahlı
mücadeleye başvurulmasından çok
korkuyordu. 

2010'dan sonra kalan son iki tut-

sağın serbest bıra-
kılması için 2012 yı-
lına kadar dışarda
ciddi bir dayanışma
örgütlendi ve 2012
yılında Rouillan ve
Cipriani denetimli
serbestlikle bırakıl-
dılar.

GEORGES İB-
RAHİM ABDAL-
LAH: FRANSIZ
EMPERYALİZ-
MİNİN 33 YILDIR
YOK EDEMEDİ-
Ğİ DEVRİMCİ
TUTSAK

Georges İbrahim
Abdallah Fransa'nın en eski devrimci
tutsağıdır. Lübnanlı devrimci, 24
Ekim 1984 yılında Lyon şehrinde
gözaltına alınıp tutuklandı.

Anti-emperyalist olması ve İsrail
siyonizmine karşı mücadele etmesi
nedeniyle tutsak düştü. İlk yargılanma
sürecinde Temmuz 1986'da 4 yıl
hapis ve 5 yıl Fransa'ya giriş yasağı
aldı.

Yaklaşık 2 ay sonra yasaların de-
ğişmesi ile birlikte Abdallah'ın dos-
yasını "terörle mücadele" adı altında
yeni kurulan devrimcilerin tasfiyesini
hedefleyen özel mahkemeler devraldı.
Paris Yüksek Ceza Mahkemesi'nin
14. odayı kurmasıyla birlikte Abdallah
ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. 

Georges İbrahim Abdallah bu
mahkemede yargılanan ilk dev-
rimci olarak tarihe geçti. Şubat
1987'de müebbet cezasına çarpıtıldı.
Bunun 15 yılı, Fransa’nın güvenli-
ğini korumak için tecritte geçecekti.
O dönem avukatlığını üstlenen Jean-
Paul Mazurier'in yargılama süreci
bittikten sonra istihbarat ajanı olduğu
ortaya çıktı. Buna rağmen resmi ku-
rumlar tarafından kararın meşruiyeti
ve yasallığı hiçbir şekilde tartışılma-
dı.

Emperyalistler Tek Başına Ab-
dallah'a Değil, Abdallah’ın Bugün
Dünya Hakları Nezdinde Temsil
Ettiği Anti-Emperyalizme Saldırı-
yorlar

1999’dan bu yana serbest kalabi-
lecekken Georges İbrahim Abdallah
bugün hala tutsak. Abdallah'ın davası
sadece Fransız emperyalizmi tara-
fından yönetilmemekte, İsrail ve
Amerikan istihbaratları da bu davanın
arka perdesinde yer almaktadırlar.

Fransa, kendi iç hukukuna başka
ülkelerin, emperyalistlerin karışmasına
izin veriyor çünkü diyor ki; "Bugün
benim topraklarımda Amerikan
ve İsrail çıkarlarını hedef alan, ya-
rın bizi de hedef alabilir." Bu da
kendi suçlarının ve korkularının
büyüklüğünü gösterir. 

2003 yılında Pau mahkemesi Ab-
dallah ile ilgili denetimli serbestlik
kararı almasına rağmen Denetimli
Serbestliğin Ulusal Komisyonu, dö-
nemin Adalet Bakanı Dominique Per-
ben'in isteği üzerine kararı iptal ediyor.
Bu tarihten sonra Abdallah'ın tüm
serbest kalma başvurularını Paris
Yüksek Ceza Mahkemesi'ne bağlı
çalışan Ceza İnfaz Hakimi karar ve-
recektir.

2007 yılında Abdallah yeni bir
başvuru yapıyor ve 2008'de tasarlanan
ama daha yürürlüğe girmeyen Dati
Yasasını uyguluyorlar başvurusuna.
Bu yasaya göre artık müebbet ce-
zası alan tutukluların serbest ka-
labilmesi için kurulan yeni bir ko-
misyonun olumlu bir sonuç iletmesi
gerekecek.

Bu komisyon kararını belirtmek
için 6 hafta boyunca tutsağı gözetim
altında tutacak. Bu "gözlemleme"
süreci, Fresnes Hapishanesi'nde bu-
lunan Ulusal Gözetim Merkezi'nde
gerçekleştiriliyor. Tutsağın “hala
tehlikeli olup olmadığına” karar
veriyorlar kendilerince. Bu uygu-
lama aslında adlilerden ağır suçlar
işleyenler için tasarlanmıştır. Örneğin
tecavüzcülere uygulanması gerekirken
Abdallah'a uygulanmıştır.

2 yıl sonra bu süreç komisyonun
olumsuz cevabıyla sonuçlanmıştır.
Ceza İnfaz Hakimliği de serbestlik
talebini reddetmiştir. Bu red kararı,
aslında dünya halkları için olum-
ludur, bu cevap Abdallah'ın teslim
olmadığını, mücadeleden vazgeç-
mediğini gösterir.

Yürüyüş
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2009 yılında Georges İbrahim Ab-
dallah bu sefer DNA örneğinin alın-
masına karşı geldiği için mahkeme
önündedir. DNA'sı zaten Fransız,
Amerikan istihbaratı ve MOSSAD'ın
elinde olmasına rağmen, Fransız is-
tihbaratı yeniden bir örnek almak is-
temiştir. Aslında biliyorlar Abdallah'ın
karşı çıkacağını, amaçları saldırmak
ve buna karşı gelen Abdallah'ın yeni
cezalar alması. Bu şekilde hala "çok
tehlikeli" olduğunu kanıtlayacaklar
kendilerince. Bu mahkeme sonucunda
3 ay hapis cezası veriliyor, daha sonra
itiraz mahkemesi kararı bozuyor. 

2012 Yılının Ocak Ayında Ab-
dallah'ın Avukatı Yeniden Tahliyesi
İçin Başvuru Yaptı

Kasım 2012'de başvuru mahkeme
tarafından kabul edildi. Tahliye olması
için başvuru esnasında Lübnan dev-
letinin Abdallah'ın kendi ülkesine
dönmesini istediğini ve kabul ettiğini
açıklamıştı avukatı. Bunun üzerine
Lübnan'a iadesini gerçekleştirme ko-
şulu ile tahliyesi mahkeme tarafından
kabul edildi.

Fakat dönemin Adalet Bakanı ve
genel anlamda hükümeti bu kararın
uygulanmaması için ellerinden geleni
yaptılar. Dönemin "sosyalist" İçişleri
Bakanı Manuel Valls Lübnan'a iade
kararını bekletti, imzalamadı. 15 ay
sonra mahkeme kararı geçerliliğini
kaybetti. 

Mart 2014'te yeni bir başvuru söz
konusu oldu; fakat yine bir red kararı
ile sonuçlandı.

Abdallah 33 yıldır Fransa'da tut-
sak. 33 yıldır Fransa emperyalizmi
tarafından anti-emperyalist kimliğin-
den kaynaklı yok edilmek isteniyor.
2 emperyalist ülke, ABD ve Fransa
yanlarına yeni-yetme İsrail'i almışlar
ve tek bir tutsağı yok etmek için,
teslim almak için tecrit, saldırılar,
yasa değişikliklerine başvurmuş; ama
başaramamışlardır. 

TARİHSEL ve SİYASAL OLA-
RAK HAKSIZ OLAN EMPER-
YALİZMDİR. BU NEDENLE YE-
NİLMEYE MAHKUMDUR!

Tek bir insan safını belirlemişse

eğer, emperyalizme karşı dimdik
duruyorsa, o artık tek bir insan
olmaktan, Abdallah olmaktan çık-
mış ve Fransa emperyalizminin
hücrelerinde dünya haklarını temsil
ediyordur. Abdallah teslim olmadığı
için, "Çıktığında ne yapacaksın?"
sorusuna "Mücadeleye devam ede-
ceğim" dediği için 33 yıldır tutsak.

Mahkemesi esnasında verdiği sa-
vunmada demişti ki: "Mahkemenizle
ilgili yorum yapmam meşruiyeti ol-
mamasına rağmen onu kabul ettiğim
anlamına gelmez. Muhteşem yasal-
lığı sizin yasal dünyanız ve bizim
gerçek dünyamız arasındaki uçu-
rumu çok iyi göstermekte. Mahke-
meniz bölgemizdeki milyonlarca in-
sanın sömürülmesi ile ayakta kalan
düzeninizde kurduğunuz otantik
"barışınızın" temsilidir." Bu savun-
madan bir adım geri atmadığı için
33 yıldır tutsak. 

Abdallah'ın özgürlüğü için mü-
cadele eden komiteler şunun farkında;
hukuki başvurular sadece araç ola-
bilirler asıl mücadele siyasi olarak
verilmeli. Bunun için yıllardır pes
etmeden bütün engellere rağmen Ab-
dallah'ın sesi olmaya gayret ediyorlar. 

2008: FRANSA EMPERYALİZ-
Mİ  DOĞRUDAN EYLEM'İN HA-
YALETİNİ CANLANDIRMAYA
ÇALIŞIYOR 

11 Kasım 2008’de Correze böl-
gesinde bulunan Tarnac kasabasında
ev baskınları yapıldı. Yüzü maskeli
150 polis, kameralar önünde büyük
bir şov düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına
alıyor. Polisin açıklamasına göre göz-
altına alınanlar yasadışı anarşist bir
grubun üyeleri.

Polisin iddiasına göre 7-8 Kasım
tarihlerinde Oise, Yonne ve Seine-
et-Marne bölgesinde demiryolu üze-
rine düzenekler yerleştirerek trenlerin
durmasına sebep olmuşlar. Trenler
yoldan çıkmamıştır, hiçbir kaza ol-
mamıştır; ama aynı gün yüzlerce tren
ve 20 bin kişinin yolculuğu iptal
edilmiştir. 

Yine polisin iddiasına göre bu
grubun "önderi" Julien Coupat ve
arkadaşı Yildune Levy Ocak 2008'de

Canada'dan yasadışı bir şekilde Ame-
rika'ya girdikten sonra New-York'ta
yasadışı bir toplantıya katılmışlardır.
Bu bilgileri toplantıya sızan Marc
Kennedy adında bir İngiliz ajanı
Fransız istihbaratı ile paylaşmış. Yine
bu ajana göre Julien ve kız arkadaşı
emperyalist devletlerin katıldığı ulus-
larası toplantılara şiddet girişiminde
bulunmuşlar. 

Daha ev baskınları bitmeden dö-
nemin İçişleri Bakanı Michele Alli-
ot-Marie "bu sabotajları yapan radikal
sol, anarşist ve otonom geleneğinin
mensuplarının yakalanmasına sevin-
diğini" açıklamıştır basına. Sağcı ba-
kan "bu saldırının Fransız demiryol-
larına yapılması devleti hedef aldık-
larını gösterir" demesinin yanı sıra
"radikal sol'un şiddet eylemlerine
başvurma riskinin büyüdüğünü" açık-
layarak Doğrudan Eylem'in dirilme
tehdidini ortaya attı. Feshedilen Doğ-
rudan Eylem Birliği’nden sonra ortaya
çıkan "gizli düşman" teorileri yer
alıyordu basında.

15 Kasım 2008'de 5 kişi tutuklandı
ve "Terör örgütü ile bağlantılı suç
örgütü" suçlamasıyla dosyaları ha-
zırlandı. Gizli tanığın ifadesi üzerine
Julien Coupat, öne sürülen örgütün
önderi olarak tanımlandı, kendisinin
gizli eğitim toplantılarında "devletin
silahlı eylemlerle hedef alınmasın-
dan" söz ettiği iddia edildi.

Kasım 2009'da gizli tanık ortaya
çıktı. Jean Hugues Bourgeois adında
30 yaşında tarım ile uğraşan bir çiftçi.
Bir televizyon kanalının gizli çekim-
leri sonucu "gizli tanık" ifadesini
okumadan imzaladığı, polislerin bunu
ondan istedikleri, baskı altında kaldığı
için kabul ettiği ortaya çıktı. 

Polislerin öne sürdükleri ikinci
bir delil de incelemeler sonucu çü-
rütülmüştü. Polislere göre Coupat'nın
arabası olay gecesi, üç bölgede de
görülmüş. Fakat detaylı bir inceleme
sonucu polisin verdiği zamanlar ve
yerlerin birbirine uymadığı; bu kadar
kısa bir sürede araba ile o yerde, o
saatlerde bulunmanın imkansız olduğu
ortaya çıktı.

Aslında gerçek şu ki polisler iş-
lerine geldiği gibi bir senaryo kurmuş
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ve ona uygun olması için deliller or-
taya atmışlardı. Polislere olayın med-
yatikliğini artırmak için bir elebaşı
gerekliydi.

Coupat'yı seçtiler, entelektüel,
eski editör ve en önemlisi telefon ta-
şımıyordu. Geriye ne kalıyor? 15 bin
saat telefon konuşma kaydı, 27 bin
sayfalık dosya... Elde bir şey kalma-
yınca 5 kişi 6 ay sonra tahliye edildi. 

O dönem Sarkozy hükümeti DCRİ
adındaki yeni iç istihbarat merkezini
kurdu. Amerikan emperyalizminin
FBI’ını örnek alan bu oluşum daha
sonra DGSİ adını aldı. DCRİ yeni
bir projeydi ve başarısını göstermek
için ilk olarak yine sola saldırdı.

Sonraki yıllarda 2008'de DCRİ
içerisinde çalışan eski bir polis Fransız
Liberation gazetesine röportaj verdi
ve ciddi bir baskılanma altında ol-
dukları için içlerinden bazılarının bu
grubun tehlikeli olduğu konusunu
abarttığını, aynı zamanda "mağaza"nın
da işlediğini göstermeye çalıştıklarını,
böylece siyasi sorumlulara anlatacak
bir şeyler olduğunu anlatıyordu. 

9 yıl sonra Ocak 2017'de "terör"
kavramı suçlama dosyasından çıkar-
tıldı. 10 yıl hapis cezası ile yargıla-
nacaklardı. 2011'de dönemin İçişleri
Bakanı Alliot-Marie ve operasyonu
yürüten polisler, ifadelerinin alınması
için çağrıldı. Fakat hepsi devletin
güvenliği ve gizlilik bahanesinin ar-
kasına sığınarak ifadeye gitmediler
ve gitmeleri için de hiçbir zorlama

olmadı.

OHAL: FRANSA'DA YAŞA-
YAN YABANCILARA VE SOL’A
YÖNELİK BİR BASKI ARACI 

Fransa "İnsan Hakları ülkesi"
yalanı ardına sığınmış katil bir
devlettir. Siyasi tutsakları yok sayma,
ömür boyu süren müebbet cezaları,
hak gaspları ve komplolarıyla halklara
ve halkların hak ve özgürlüklerine
düşmandır. Devrimcilere düşmandır.

Bugün Fransa'da hiçbir yargılama
olmaksızın katıldıkları eylemler, sa-
vundukları görüşler, internette pay-
laştıkları haberlerden kaynaklı çok
kolay bir şekilde insanların fişlenmesi,
ev hapsine mahkum edilmesi, banka
hesaplarının dondurulması normal-
leştiriliyor.

Son 20 Ayda OHAL Çerçeve-
sinde 4200 Hak Gaspı, Hukuki
Yaptırım Ya Da Yargılama Yapıldı

Yargılamaya neler konu ediliyor?
Yeni iş yasasına karşı örgütlenen yü-
rüyüşlerde polisin saldırılarına karşı
gelenlere, mültecilere destek olanlara,
adalet yürüyüşlerine katılıp polisin
saldırılarına karşı gelenlere, DNA
örnek alımlarına karşı gelenlere, po-
lislere faşist diyenlere, okullarda grev
örgütleyenlere, boykota çağıranlara,
polis aleyhinde ifade verenlere, işgal
örgütleyenlere karşı açılan soruştur-
malar ve yargılamalar. 

Dünden bugüne Fransa emper-

yalizminin devrimcileri, anti-emper-
yalistleri, silahlı mücadeleyi savunan
örgütleri teslim almak için başvur-
madığı yöntem kalmamıştır. İktidar-
daki Macron hükümeti, daha fazla
düşmanlaşıp her daim hukuku ve ya-
saları kendi lehine çevirmeye devam
ediyor.

Fransa’da, yılda ortalama 10
kişi polis tarafından katledilmesine
rağmen polisler yargılanmıyor. Hü-
kümetler yeni yeni polis birimleri
kurmayı, polislerin imkanlarını ge-
nişletmeyi tercih ediyor. Çünkü dev-
let Fransa halkının değil emper-
yalizmin devletidir. Dünya halkla-
rının düşmanıdır. Çünkü Fransız
emperyalizmi tarihsel görevini yerine
getirmeye kararlıdır.

Devrimci, ilerici örgütleri yok et-
mek, teslim almak için her yönteme
başvuruyorlar. Hapishaneler bunun
bir parçası ve Fransa'daki örgütlerin
bu süreçlerde kendilerini feshetmeleri
ideolojik zayıflıklarını gösterir. Ve
bugün hala Fransız emperyalizmi
tecrit uyguluyorsa, hapishaneden çık-
tıktan sonra siyasi tutsakları gözetim
altında tutmak için farklı farklı uy-
gulamalar dayatıyorsa bunun bir so-
rumlusu da devrimci mücadeleden
vazgeçen örgütlerdir. 

Bizim görevimiz emperyalizm
var oldukça direnmeye ve mücadeleyi
sahiplenmeye devam etmektir. Ta-
rihsel ve siyasal haklılık silahı eli-
mizdedir. Bu nedenle biz kazanacağız! 

Yürüyüş
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İki ay sonra seçimler yapılacak.
Hem milletvekilliği hem cumhur-
başkanlığı seçimi alınan bir kararla
zorla halkın gündemine sokuldu.

Artık yönetemeyen, ekonomik ve
siyasi krizi iyice derinleşen AKP,
çareyi seçimleri erkene almakta buldu.
Zaten ülkemiz on yıllardır bitmeyen
seçimler, referandumlar ülkesi haline
dönüşmüştür.

Her krizde sorunu hükümet, çö-
zümü de iktidar değişikliği olarak
gösteren faşizm; on yıllardır nere-
deyse aynı yüzlerle, aynı partilerle
"ya ondadır ya bunda" oyunu oynu-
yor. Halkı da bu oyunla düzenin ba-
kiliğine, sorunun verecekleri oylarla
çözüleceğine inandırmaya çalışıyor.

Sadece oligarşi de değil refor-
misti, oportünisti ile tüm sol ke-
simler de aynı oyunu bir başka
cepheden oynuyorlar. 

Her şeyden önce düzenin bir de-
mokrasi düzeni olduğunu, AKP'nin
bu düzen önünde engel olduğunu,
yaşanan tüm baskı, katliam ve iş-
kencenin AKP ve esas olarak da Re-
cep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklan-
dığını, açlığın, yoksulluğun, yeraltı-
yerüstü kaynaklarının satışının şimdiki
hükümetin marifeti olduğunu, faşist
saldırıların AKP ile arttığını, AKP
ve Recep Tayyip Erdoğan, iktidardan
düşerse tüm bu tablonun değişeceğini
anlatarak, halkı seçimlere ve parla-
menter düzeni onaylamaya yönlen-
diriyor ve tüm gerçekleri alt-üst edi-
yorlar. Gerçekleri alt-üst etmek, halkı
yanlış hedeflere yönlendirmek, halkın
bilincini bulandırmak tarihsel suç-
lardır ve oportünist-reformist sol bu-
gün bu suçu işlemeye devam ediyor.

Son iki yılda iki seçim, bir refe-
randum yaşandı. Her seçim ve her
referandumda bu kesimlerin yaptıkları
propaganda hep aynıydı.

Bıkmadan, usanmadan tek bir
oyun bile önemli olduğundan, AKP
giderse halkın sorunlarının çözüle-
ceğinden bahsettiler. AKP iktidarda
kaldığı sürece şeriat gelecek, Kürt
ve Alevi halk kıyıma uğrayacak diye
halkı korkuyla oy vermeye ikna

ettiler. 

Peki gerçek öyle mi?
AKP giderse ülkemize demok-

rasi mi gelecek?
AKP giderse ülkemizin her gün

peşkeş çekilen yeraltı-yerüstü kay-
nakları halkın mı olacak?

AKP giderse ülkemizde tarım ve
hayvancılık politikaları değişikliğe
uğrayıp, yeniden çiftçinin, köylünün
kesesi mi dolacak?

Fındık, tütün, çay... değerine mi
kavuşacak?

Nükleer santrallerden, HES'lerden
vaz mı geçilecek?

Asgari ücret emekçinin emeğinin
değerine mi ulaşacak?

Konut sorunu mu çözülecek?
Uyuşturucu ortadan kalkacak,

yozlaşmanın sonu mu gelecek?
Ülkemiz emperyalizmin yeni-sö-

mürgesi olmaktan çıkacak, bağım-
sızlığına mı kavuşacak?

17 zengin, tekelci burjuva, tüm
ülkemizin zenginliklerini, emeğini
sömürmekten vaz mı geçecek?

Halk için eğitim, halk için bilim
mi gelecek eğitim kurumlarına?

Kendi halkına, tüm dost komşu
ülke halklarına saldıran ordusu halkın
ordusu mu olacak?

Daha da çoğaltabileceğimiz on-
larca sorunun tek bir cevabı var:

HAYIR!!!
ÇÜNKÜ BU ÜLKENİN SO-

RUNU HÜKÜMET DEĞİL DÜ-
ZEN SORUNUDUR VE BU ÜL-
KEDE SORUNUN ÇÖZÜMÜ HÜ-
KÜMET DEĞİL DÜZEN DEĞİ-
ŞİKLİĞİDİR!

Faşizmle yönetilen bir ülkede,
emperyalizme göbekten bağımlı,
onun yeni-sömürgesi bir ülkede AKP
gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin demek
tek başına hiçbir şey ifade etmez.
Peki yerini kim alacak ve yerini alan-
lar hangi geleceği yaratacaklardır?

İşte Yüksek Seçim Kurulu 22 Ni-
san'da seçime girecek partileri açık-
ladı... Seçime AKP, BTP, BBP, CHP,
DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet

Partisi ve Vatan Partisi... katıldı.
1956'dan bu yana 20 genel seçim

yapıldı, onlarca parti seçime girdi.
Tek başına veya koalisyonlar şeklinde
onlarca hükümet kuruldu.

Bunların çoğu faşizmin parla-
mento tarihi boyunca ya iktidarda,
ya muhalefette var olmuş, milletve-
killiği, bakanlık yapmış ya da nere-
deyse 30-40 yıldır o mecliste alınan
emperyalizmin ve oligarşinin halka
düşman tüm yasalarına el kaldırmış-
lardır. 

CHP, tüm toplu katliamların ikti-
dar partisi iken, İyi Parti'yi oluşturan
kadrolar onlarca faşist katliamın so-
rumluları, örgütleyicileridir. Elleri
kanlıdır. DP aynıdır, BBP aynıdır,
Saadet Partisi aynıdır. Vatan Partisi
ihbarcı karşı-devrimcilerindir.

HDP'nin aynadaki yansısı ise en
iyi haliyle işte Yunanistan ve Çip-
ras'tır, yolsuzluktan tutuklanan Lu-
la'dır, Kolombiya'da büyük bir şovla
seçimlere katılan ve ertesi gün uyuş-
turucu kaçakçılığından üyeleri göz-
altına alınan yasal partisi FARC'tır.

AKP gidip bunlar geldiğinde
bu vatanın, bu halkın sorunları
mı çözülecektir? 

Çözülemeyecektir. Sorunları ya-
ratanlar, sorunları yaratanların
sözcülüğünü yapanlar sorunları
çözemezler. Sorunlarımıza neden
olanlar derdimize derman olamaz-
lar.

Çünkü her biri emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin temsilcisidir.
Faşizmin, demokrasicilik oyununun
bir parçasıdır.

Çocuklarımızın binlerce dolar
borçla doğmasının sorumlusu, oli-
garşiye hizmet eden halk düşmanı
bu düzen partileridir.

Ülkemizde işsizlik resmi rakam-
larla  yüzde 10'u aşmış durumdaysa,
milyonlarca genç işsizse sorumlusu
bunlardır.

Son on yılda uyuşturucu bağım-
lılığı yüzde 800 oranında artmışsa,
sorumlusu tek başına AKP değil,
AKP ile birlikte parlamentoda faşiz-
min demokrasicilik oyununu oyna-

HALKIN UMUDU VE ÖFKESİ SANDIKTA DEĞİL, HALK MECLİSLERİNDE BÜYÜYECEK!

ÇÖZÜM SEÇİMLER DEĞİL DEVRİMDİR!
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yanlardır.
Asgari ücret, açlık sınırının al-

tındaysa sorumlusu yine AKP'nin
suç ortağı tüm partiler ve milletve-
killeridir.

Hayvancılık öldürülürken, em-
peryalist tekellerin çıkarları gereği
masrafı getirisinden çok hale gelirken,
çiftçinin ürettiği ürünler elinde ka-
lırken, şeker fabrikaları bir bir satı-
lırken sorumlusu yine bunlardır.

Ülkemiz Amerikan üsleriyle do-
natılmışsa, füze kalkanlarıyla top-
raklarımız işgal ediliyorsa;

gencecik çocuklarımızın vücut-
larından onlarca kurşun çıkarken ka-
tilleri ödüllendiriliyorsa;

yüz binlerce kamu emekçisi işten
atılmışsa;

her gün bir KHK ile halka düşman
ne varsa yasallaştırılıyorsa; 

halkın avukatları, halkın sanatçıları
tutsak, başlarına ödül konulmuşsa,
halk için mimarlık, mühendislik yap-
tırılmıyor, halkın çıkarına projeler
saldırılarla engellenmeye çalışılıyor-
sa;

sorumlusu o mecliste yer alan
tüm partiler, tüm milletvekilleridir. 

Suç ortakları ise parlamentoyu
umut olarak halkımıza sunan, "tek
parti, tek adam rejimi" diye faşizmi

bir adamın kötülüğü ve deliliğine
bağlayan tüm parlamentarist soldur.
Halkın düzene öfkesini, kinini seçim
sandıklarına akıtıp yok etmek iste-
yenler tarih karşısında suçludurlar.

HALKIN SORUNLARININ
ÇÖZÜMÜ HALK MECLİSLE-
RİNDE, VATANIMIZIN GELE-
CEĞİ ANTİ-EMPERYALİST,
ANTİ-FAŞİST MÜCADELEDE

Biz; kapitalizmin kar hırsı ile kö-
lece yaşama ve sınırsız sömürüye
mahkum ettiği halklarımız için "Her-
kesten yeteneğine göre, herkese emeği
kadar" ilkesiyle çalışıp yaşayacağı
sosyalizmi istiyoruz.

Biz; halklarımızın sadece varlığıyla
bile devletin şiddetine, baskısına maruz
kaldığı, eğitimden sağlığa, çalışmadan
dinlenmeye her anında devletin sopasını
yediği faşist düzen yerine kendi de-
mokrasisini, çoğunluğun, halkın de-
mokrasisini istiyoruz.

Biz; emperyalistler tarafından
karış karış işgal edilmiş vatan top-
raklarımızı, santim santim teslim
alınmış beyinlerimizi bağımsızlığına
kavuşturmak istiyoruz.

Yani biz devrimi istiyoruz, biz
iktidarı istiyoruz!

ÇÜNKÜ;

Düzen değişmeden, bu düzen son
hücresine kadar yıkılıp yerine halk
için bir düzen kurulmadan hiçbir so-
run çözülemez. 

Bunun için işçisi, memuru, köy-
lüsü, öğrencisi, sanatçısı, avukatı ile
tüm halkımızı anti-emperyalist, anti-
faşist bir mücadelede birleştirece-
ğiz.

NASIL?
Elbette halkın günlük yaşam so-

runlarını çözecek, yaşam gailesini
hafifletecek olan, onun kendi sorun-
larına kendi çözümlerini üreteceği
örgütlülüklere kavuşmasıdır.

Solun ve devrimcilerin görevi
halkı seçimlere değil, halk meclis-
lerini örgütlemeye çağırmaktır. Bu-
gün halk meclisleri ile kendi kendini
yönetmeyi öğrenecek olan halk yarın
kendi iktidarını kuracak, onu yöne-
tecektir. 

Sanatçı sanatını, avukat adalet
mücadelesini, halk ekmek savaşını,
kamu emekçisi çalışma hakkını, köylü
toprağını sürme hakkını kendi ör-
gütlülükleri, meclisleri sayesinde ko-
ruyabilir, gasp edilmiş haklarını ka-
zanabilir ve kurtuluşunu sağlayabilir. 

Seçim çare değil devrimdir! Çö-
züm parlamento değil halk meclis-
leridir!

Yüksel Direnişi’ni

Anadolu’ya Yayacağız!

Yüksel Söyleşileri: Yüksel Direnişçileri tarafından
"Direnen Emekçiler Kendi Hikâyelerini Yazıyor"
söyleşileri devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde
28 Nisan'da Kamu Emekçileri Cepheliler Nuriye
Gülmen ve Mehmet Dersulu tarafından Bartın’da
yapıldı.  Dinleyicilere açlık grevi direnişi, Yüksel
direnişi, KESK’te devam eden oturma eylemi,
KEC’li tutsaklar Nazife, Celal ve ihraçlar anlatıldı.

Alev Şahin TMMOB’da
Oturma Eyleminin 3. Haftasında

Alev Şahin işten atılmalara karşı kılını kıpırdat-
mayan TMMOB'a tepkisini dile getirmek için her
cuma günü TMMOB'da oturma eylemi yapıyor. Bu
konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“Meslek örgütüm harekete geçene kadar, taleplerimi
yerine getirene kadar her cuma saat 16.00-17.00
arası burada olacağım.”

Bartın
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DİRENENLER 1 MAYIS’TA TAKSİM’DE
ŞEHİTLERİMİZİ ADALETSİZ BIRAKANLAR MALTEPE’DEYDİ

Maltepe’den not: "Polisin arama dayatmaları gerginliğe yol
açıyor. 1 Mayıs alanına ‘kalem’ alınmıyor, 

kalemlere polislerce el konularak yeşillik alana atılıyor."
CEBİNİZDEKİ KALEMLERİ BİLE ÇEKİP ALIYORLAR,

EĞER HALA AR DAMARINIZ KALDIYSA UTANIN!

MEYDANDA FAŞİZMİN BÜYÜK KORKUSU YERE SERİLMİŞ YATIYOR
BİZ TAKSİM'İN, 1 MAYIS'IN SAHİPLERİ CEPHELİLERİZ

O GÜZELLİĞİ YENİDEN YARATMAK İÇİN BUGÜN DİRENİYORUZ
SONSUZA,

SONUNCUMUZA,
SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ

PANKART SOPASINA BİLE SAHİP
ÇIKAMAYANLAR

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE ASLA SAHİP 
ÇIKAMAZLAR, ÇIKAMAMIŞLARDIR.

ÇÜNKÜ HER İKİSİ DE BEDEL ÖDEMEYİ 
GEREKTİRİYOR

TAKSİM

MALTEPE TESLİMİYETİ
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Halk Cephesi, 1 Mayıs konulu İstanbul ve Anadolu’da
açıklamalar yayınladı, etkinlikler düzenledi.

Geleneksel 1 Mayıs Piknikleri’nde
Halkımızla Biaradaydık

Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler bulundukları böl-
gelerde her sene geleneksel olarak düzenlenen 1 Mayıs
Piknikleri’nde bir araya geldi. Yapılan pikniklerden der-
lediklerimiz şu şekildedir;

Ankara: Halk Cepheliler 1 Mayıs öncesi, 1 Mayıs
Pikniği’nde biraraya geldi. Düzenlenen piknikte güncel,
politik ve toplumsal olaylar hakkında sohbet edildi. Ar-
dından türküler eşliğinde halaylar çekildi. Son olarak,
faşizmin her türlü baskı ve yasaklarına rağmen 1 Mayıs’ta
Taksim’de buluşma vurgusu yapılarak 48 kişinin katıldığı
piknik sonlandırıldı.

İzmir: Halk Cepheliler 1 Mayıs öncesi Sarnıç Piknik
Alanı’nda, her sene düzenlenen Geleneksel 1 Mayıs
Pikniği’nde biraraya geldi. Piknikte, kahvaltının ardından
Cepheliler için Taksim Alanı’nın önemi, neden Taksim’de
ısrarlı olunduğu üzerine konuşma yapıldı ve faşizmin
yasaklarına rağmen Taksim vurgusu yapıldı. Programın
devamında ise şiirler okundu, türküler söylendi ve
halaylar çekildi. Öğleden sonra ise gündem üzerine
sohbet edildi ve son olarak saat 16.00’da Grup Yorum’un
canlı yayın konseri hep beraber izlenerek 30 kişinin ka-
tıldığı piknik sonlandırıldı.

İstanbul-Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 29 Nisan’da 1
Mayıs Pikniği’nde buluştu. Piknik, Gazi Liseli Dev-
Genç açıklamasıyla başladı. Daha sonra pikniğe gelenler
tek tek 1 Mayıs ve Taksim’in anlam ve önemi üzerine,
kendileri için ne ifade ettikleri üzerine kısa konuşmalar
yaptı. Yapılan konuşmalarda özetle “1 Mayıs’ın işçi sı-
nıfının, ezilen dünya halklarının yüz yıllardır egemenlere
karşı verdiği mücadelede öneminin çok büyük olduğundan
bahsedildi. Ayrıca bugün 1 Mayıs’ta Taksim’e gitme ka-
rarlılığını göstermenin, iktidar ve devrim perspektifiyle
hareket etme iradesinin somut pratiği olduğu; Taksim
yerine oligarşinin icazet sınırları içerisinde Maltepe’ye
giden Solun emperyalizmin teslimiyet politikalarının
etkisi altında olduğu” ifade edildi.

Ardından piknik yemekle devam etti. Daha sonra
Grup Yorum’un 8. Bağımsız Türkiye Konseri pikniğe
katılan gençlikle birlikte hep beraber izlendi. Halaylar
çekildi, türkülere eşlik edildi.

Devrim İddiamızla Taksim 1 Mayıs Alanındayız
Taksim Direniş, Maltepe Teslimiyettir!

Yüksel'den Taksim'e Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm
Mücadelesinde Biz Varız 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz!

İstanbul İkitelli:
Liseli Dev-

Genç'liler 26 Ni-
san'da İkitelli sokak-
larının duvarlarına
yazılamalar yaparak
halkı 1 Mayıs’ta Tak-
sim Meydanı'nı zapt etmeye çağırdı. Birçok yere “1 Ma-
yıs’ta Taksim’e!, Kuşandık Genç Öfkeyi Taşların Ku-
caklarımızda! Liseli Dev-Genç” yazılamaları yapıldı.

Halk Cephesi’nin Değil Varlığı Adının Bile Du-
yulması Düşmanda Korku Yaratıyor

AKP’nin korkak, paralı katil polisleri Aydın ve İstanbul
Sarıgazi’de Halk Cephesi’ne yönelik operasyonlar yaptı.
Yapılan operasyonların ardından Halk Cepheliler yazılı
açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi;

Aydın Halk Cephesi:
30 Nisan’da şafak operasyonuyla uyandık! İncirliova’da

esnaf olan Ertunç Pektaş, Erkan ve Serkan Gül’ün evleri
basılarak gözaltına alındılar. Gerekçe DHKP-C propa-
gandası yapmak olarak gösterilerek sosyalist, devrimci
aileler terörist olarak lanse ediliyor. AKP Faşizmi 80
Milyon Halkı Teslim Alamaz!”

İstanbul Sarıgazi Halk Meclisi:
Sarıgazi’de 25 Nisan’da, sabah saatlerinde AKP’nin

katil polisi, “1 Mayıs’ta eylem yapacaklar” gerekçesiyle
Halk Cephelilerin evlerine baskınlar yaptı. Yapılan bas-
kınlarda 8 Halk Cepheli işkencelerle gözaltına alındı.

AKP’ye sesleniyoruz! Gözaltılarla 1 Mayıs’ı engel-
leyemezsiniz! Maltepe’yi (Teslimiyeti) değil, Taksim’i
(Direnişi) seçiyoruz!” diyerek baskınlar karşısında yıl-
mayacaklarını, 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını bir
kez daha ifade ettiler.”

Ankara İzmir



16 Nisan 2018, OdaTV

Robert Fisk ABD'nin 
saldırısına bahane olan 
görüntülerin çekildiği o 
hastaneye gitti

İrlandalı Spirit Radio'nun haber
şefi Aine Carvill, bugün öğle saatle-
rinde Duma'ya giden ve sosyal med-
yada yayılan görüntülerin çekildiği
hastaneyi ziyaret eden İngiliz Inde-
pendent gazetesinin tanınmış yazarı
ve Ortadoğu uzmanı Robert Fisk ile
yaptığı röportajdan alıntılar paylaş-
tı.

Paylaşıma göre Robert Fisk kim-
yasal saldırı olmadığını belirtiyor ve
şunları söylüyor:

1. Görüntüler gerçekten bu has-
tanede çekilmiş.

2. Fisk'in konuştuğu doktorlar, o
gün hastaneye getirilen çocukların
öksürdüğünü ve tükürük saçtığını
anlattı.

3. Hastalar bölgedeki topçu ate-
şinden ve tozdan etkilendikleri için
hastaneye getirilmiş.

4. Bir kişi "gaz, gaz" diye bağı-
rarak paniğe neden olmuş, bu yüzden
doktorlar kimyasal silah saldırılarında
izledikleri prosedürü uygulamış ve
hastaları yıkamaya başlamış.

*****

7 Nisan 2018,  BBC Türkçe

Independent'ın Ortadoğu
muhabiri Fisk: Duma'daki
bir doktor 'kimyasal 
zehirlenme değil, oksijen 
yetmezliği' diyor

Sosyal medyada yayılan görün-
tülerde tedavi gören çocuklar yer
alıyor 

İngiliz Independent gazetesinin
Ortadoğu muhabiri Robert Fisk;
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi
vurmasına yol açan ve kimyasal ol-
duğu iddia edilen saldırının meydana

geldiği Doğu Guta'nın Duma ilçe-
sindeki hastaneye gitti.

Fisk'in konuştuğu bir doktor, has-
tanede çekilen görüntülerin gerçek
olduğunu, ancak bir kimyasal saldırı
olmadığını, hava saldırısı sonucu
meydana gelen tozun rüzgarla taşı-
narak insanlarda kimyasal saldırıya
benzer bir etki yaptığını söylüyor.

Doktor Assim Rahaibani'ye göre
hastalar, yoğun hava saldırısının ol-
duğu, toz fırtınasına yol açan rüzgarlı
gecede, yaşadıkları çöp dolu tünel-
lerde ve bodrum katlarında gazdan
değil oksijen eksikliğinden o belirtileri
gösterdiler.

Suriye'de muhalif gruplar ve on-
larla bağlantılı yardım kuruluşları,
hükümetin 7 Nisan'da Şam yakınla-
rındaki Duma ilçesinde bir kimyasal
saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

Suriye Sivil Savunması ya da
daha çok bilinen isimleriyle Beyaz
Baretliler isimli sivil savunma ağı,
bodrum katlarında bulunan cansız
bedenlerin görüntülerini Twitter he-
saplarından paylaşmıştı. Görüntülerde
yetişkinler ve çocuklar nefes almakta
zorluk çekerken ve birbirlerine su
atarken görülüyorlardı. 

Suriye hükümeti ve müttefiki Rus-
ya ise bölgeden gelen görüntülerin
kurmaca olduğunu söylemişti.

Fisk, Doktor Rahaibani'nin o gece
hastanede olmadığını ve o sıralar
Duma'yı kontrol altında tutan Ceyş-
ül İslam'ı (İslam Ordusu) "teröristler"
olarak tanımladığına da dikkat çeki-
yor. Fisk o gece hastanede olan dok-
torların ise ziyareti sırasında, kimyasal
saldırı iddialarına ilişkin soruşturmada
ifade vermek için Şam'da bulunduk-
larını yazıyor.

ABD, İngiltere ve Fransa Su-
riye’deki hedefleri vurdu

Fisk, Duma'ya bir gazeteci gru-
bunun parçası olarak girmiş, daha
sonra ise gruptan ayrılarak Point 200

isimli kliniğe gitmiş.

Bir Beyaz Baretli 'gaz' diye
bağırdı

Doktor Rahaibani, "O gece bura-
dan 300 metre uzaktaki evimde ai-
lemle birlikteydim, ama bütün dok-
torlar neler olduğunu biliyor. Hava
saldırıları çok yoğundu ve Duma
üzerinde hava araçları uçuyordu ama
o gece, rüzgar ve kocaman toz bu-
lutları insanların yaşadığı bodrum
katlara ve depolara girmeye başladı.
Hipoksi, oksijen yetmezliği sorunu
yaşayan insanlar kliniğe gelmeye
başladılar. Daha sonra kapıda Beyaz
Baretliler grubundan biri 'gaz' diye
bağırdı ve panik başladı. İnsanlar
birbirlerine su atmaya başladılar.
Evet, video burada çekildi ve gerçek,
ancak gördüğünüz insanlar hipoksi
geçiriyorlar, gaz zehirlenmesi değil"
diyor.

Beyaz Baretliler yaklaşık 3 bin
gönüllüden oluşan bir arama-kur-
tarma ağı ve bazı Batılı güçlerce
finanse ediliyor.

Fisk, Beyaz Baretlilere bu iddiayı
sormak için Duma'daki ofislerine gi-
diyor, ancak hükümet ile yapılan an-
laşma kapsamında İdlib'e gittiklerini
öğreniyor. 

Haberde yer alan bilgiler arasında,
Fransa'nın kimyasal silahların kul-
lanıldığına ilişkin ellerinde "kanıt"
olduğunu söylediği, ABD basınının
da başka kaynaklara dayandırdıkları
haberlerinde idrar ve kan testlerinin
bu sonuca işaret ettiğini kaydettikleri
de var.

(...) Robert Fisk, Duma'da kim-
yasal saldırı iddialarına hiçbir zaman
inanmayan, bunların İslamcı gruplar
tarafından uydurulduğuna inanan in-
sanlar olduğunu da söylüyor.

BASINDAN

6 Mayıs
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ROBERT FİSK KİMDİR?
Gazeteci ve yazar, 1946 İngiltere doğumlu. The In-

dependent gazetesinin Ortadoğu muhabiri olan Fisk,
otuz yılı aşkın bir dönem Beyrut'a odaklanarak çalıştı.
ABD'nin Afganistan Savaşı ve 2003 yılındaki Irak
işgalini yakından takip etti ve konuyla ilgili kitaplar
yayımladı.

The New York Times gazetesi bir keresinde onu:
"Britanya'daki belki de en ünlü yurtdışı muhabiri"
olarak tanımladı.[1]

1970'lerde İrlanda'daki olaylar, 1974'teki Karanfil
Devrimi, Lübnan İç Savaşı, 1979 İran Devrimi, Sov-
yet-Afgan Savaşı, 1991 Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı
ve 2003'teki Irak'ın işgali sürecinde de çatışma bölge-
lerinde gazetecilik yaptı.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova mez-
rasında gerçekleşen Yeşilova Olayını haberleştiren Fisk,
2 Mayıs 1991 tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valisi
Hayri Kozakçıoğlu'nun talimatı ile gözaltına alındıktan
sonra hakkında sınırdışı kararı verildi.

Dünyanın en çok ödül alan gazetecisi olan Fisk, El-
Kaide'nin, linç edilerek katledilen lideri Usame bin

Ladin ile 1994-1997 arasında üç defa röportaj yaptı.
Fisk, ABD ve İngiltere'nin Irak işgalini sert bir

şekilde eleştiren yazılar yazdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun

PYD ve YPG'ye karşı gerçekleştirdiği Afrin Operasyo-
nu'nu takip etmek için Afrin'e geldi, buradaki çatışmalarla
ilgili incelemeler yayınladı.

TAYAD’lı Ailelerden
Küçük Armutlu ’da Kahvaltı

İstanbul Küçük Armutlu Mahallesi'nde TAYAD’lı
Aileler 28 Nisan'da kahvaltıda biraraya geldiler. Ma-
halleden insanlarında eşlik ettiği kahvaltıya 25 kişi
katıldı. Kahvaltıdaki gündem maddeleri hapishaneler,
son dönemde yaşanan işkenceler, sürgün sevkler ve 1
Mayıs oldu. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanında olmanın
tarihsel misyonu üzerinde duruldu. TAYAD’lı Aileler
olarak 1 Mayıs günü Okmeydanı SSK önünde toplanıp
oradan Taksim’e yürünme kararı alındı.

Ankara TAYAD Birlikte Kahvaltı Yaptı
TAYAD’lı Aileler 28 Nisan'da Ankara’da kahvaltıda

biraraya geldi. Kahvaltıdan sonra tutsakların yaşadıkları
sorunlar, emperyalizmin tek tip elbise saldırıları ve ai-
lelerin evlatlarını sahiplenmesinin önemi üzerine sohbet
edildi.

Hatay’da TAYAD’lılar Yemekte Bi-
raraya Geldi

Hatay’da 22 Nisan’da yemekte biraraya gelen TA-
YAD’lı Aileler son süreçte hapishanelerde yaşanan iş-
kenceler ve hak gaspları üzerine konuşma yaptılar. TA-
YAD’lı Aileler evlatlarına sahip çıkacaklarını, tek tip
elbiseye izin vermeyeceklerini dile getirdiler. Yemeğe
26 kişi katıldı.

İstanbul

Ankara

Hatay
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� ALMANYA
Erdal Gökoğlu Açlık Grevi Za-

feri
Hamburg Dammtor Hapishanesinde

tutsak olan Erdal Gökoğlu, 16 Nisan
tarihinde, kitaplarının verilmemesi ve
telefon görüşme hakkının engellenmesi
üzerine, açlık grevi direnişine başlamıştı.
Bu konuya ilişkin, 23 Nisan Pazartesi
günü, hapishane yönetimi ile biraraya
gelen özgür tutsağımız, hapishane yö-
netiminin geri adım atması ve keyfi
engelleri kaldırması üzerine, 8 günlük
açlık grevini zaferle sonlandırdı. Bizlere,
direnenlerin mutlaka kazanacağını bir
kez daha kanıtlayan Erdal Gökoğlu
onurumuzdur!

Stuttgart’ta 3. Geleneksel 1 MA-
YIS Pikniği Gerçekleşti

22 Nisan günü Halk Kültür Evinin
ev sahipliği yaptığı ve Stuttgart Halk
Meclisi tarafından organize edildiği 3.
Geleneksel 1 Mayıs pikniğine 40 kişi
katıldı.

Konuşmalarda 1 Mayısın önemine
vurgu yapılarak, “emperyalist kuşatma
altında yürüyor bu kavga ve sürecek.
Bize düşen umudumuzu, mücadelemizi
büyütmektir” denildi.

Son olarak 1 Mayıs hazırlıkları için
görev dağılımı yapılarak 1 MAYIS
çağrısıyla konuşma sona erdi.

Avrupa Dev-Gençlilerden HFG
Çalışması

26 Nisan Perşembe günü Avrupa
Dev-Gençliler HFG-Uyuşturucu ve
Kumara Karşı Kurtuluş ve Savaş Mer-
kezi için kitle çalışması yaptılar. Düs-
seldorf şehrinde yaklaşık 50 afiş du-
varlara yapıştırıldı. 1 saat süren çalış-
maya 3 Dev-Gençli katıldı.

Avrupa Uyuşturucu ve Kumara
Karşı Mücadele Merkezi (HFG)
resmi web sayfası

Avrupa Uyuşturucu ve Kumara
Karşı Mücadele Merkezi (HFG) resmi
web sayfasından faaliyetlerimizi takip
edebilirsiniz… http://hfgavrupa.com

Düsseldorf Şeh-
rinde Tutsak Avrupa
Dev-Genç’liler İçin
Oturma Eylemi

26 Nisan tarihinde
tutsak Dev-Genç’liler için Düsseldorf
çarşısında oturma eylemi yapıldı.

Oturma eyleminde Almanca dilinde
“Burak Ağarmış, Anıl Sayar, Betül Va-
ran, Sevcan Adıgüzel, Seher Adıgüzel
ve Bergün Varan’a Özgürlük- onlar
AKP faşizminin tutsakları. Erdoğan ar-
kadaşlarımı, yoldaşlarımı derhal serbest
bırakmalıdır. Anti-faşizm, anti-emper-
yalizm suç değil görevdir- Avrupa Dev-
Genç” yazılı döviz taşındı.

Oturma eylemime yoğun ilgi vardı. 
Bir İranlı esnaf, karşıdan gelip ey-

lemci ile, faşist baskılar üzerine sohbet
etti. İran’da da devrimcilere yönelik
baskıların olduğunu, aynı sorunların
yaşandığını belirtti, kendisini yemeğe
davet eden esnaf arkadaş, daha sonra
başarılar dileyerek ayrıldı. Ayrıca ge-
çerken dövizi okuyup, başarılar dileyen,
neden tutsak düştüklerini bilmek iste-
yenler oldu. Bir kadın, farklı yerlerde
oturarak daha fazla insanlara ulaşabi-
leceğini, konunun ne kadar önemli ol-
duğunu söyledi.

Oturma eylemim yaklaşık yarım
saat sürdü.

Yoldaşlarım derhal serbest bırakıl-
malıdır. Onlar faşizme ve emperyalizme
karşı, bağımsız vatan ve adalet için
mücadele ediyorlar. Onların mücade-
leleri son derece meşrudur. Devrimcilik
Suç Değil, GÖREVDİR!

Berli̇n Halk Mecli̇si̇ Halk Sofrası
Pi̇kni̇ği̇ Düzenledi̇

1 Mayıs’a dair bir konuşma yapıldı.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada
1Mayıs’ın tarihi anlatıldı. Dünya’da
ve ülkemizde ödenen bedellere değinilen
yazıda, “1 Mayıs Alanı Taksimdir!”
denildi. Emperyalizmin sömürü politi-
kalarına karşı direniş çağrısı yapılan
açıklamada; 1 Mayıs’ta saat 09.00’da
Hackescher Markt’ta (DGB Önü) Halk
Cephesi saflarında birleşelim denildi!

Bir yandan da çocukların koşuştur-
duğu alanda yemeklerin ardından da
sohbetler saatlerce devam etti. Berlin
Halk Meclisinin Halk Sofrası Pikniği’ne
110 kişi katıldı.

Essen Eğitim Ve Kültür Atölye-
si’nde Halk Toplantısı Yapıldı

29 Nisan 2018, pazar günü Essen
Eğitim ve Kültür Atölyesi’nde halk
toplantısı yapıldı. 

İlk olarak hep birlikte Türkiye saati
ile saat 16.00’da ‘Grup YORUM Bizim
Evde, Her Yerde’ sloganı altında dü-
zenlenen Grup YORUM’un 8. Bağımsız
Türkiye İnternet Konseri’ni izledik.
Ardından halk toplantımıza başladık.

Birinci gündem maddemiz NRW
Halk Meclisleri girişimi idi. İkinci gün-
dem maddemiz uzun bir süredir plan-
lanan ve sonunda Almanya’nın Duisburg
şehrinde kurulan Hasan Ferit Gedik -
Uyuşturucu Ve Kumara Karşı Mücadele
Merkezi (HFG) idi. HFG çalışanları
kuruluş amaçlarını ve hedeflediklerini
bizimle paylaştılar. 

Duisburg 1 Mayıs Kutlaması
Dünya halklarının ve işçi sınıfının

uluslararası birlik, mücadele ve daya-
nışma günü olan 1 Mayıs yürüyüşü
Duisburg’da yapıldı. Türkiyeli sol ör-
gütlerin, Alman anti-faşist örgüt ve
partilerin kitlelerinin katıldığı 1 Mayıs
yürüyüşü saat 11.00’da başladı. Duisburg
Hamborn Amsgericht’in önünden baş-
layan yürüyüşe Halk Cephesi 25 kişiyle
yürüdü. Duisburg Hamborn’dan Duis-
burg Landschaftspark’a kadar yapılan
yürüyüşte “Halkız Haklıyız Kazana-
cağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Kurtuluş Kavgada Za-
fer Cephede”, “Yaşasın Halkların Kar-
deşliği”, “Kürdistan Faşizme Mezar
Olacak” sloganları atıldı Halk Cephesi
kortejinde. Almanca da sloganlar atıldı.
Yürüyüş Landschaftspark’a gelindiğinde
bitirildi. Yürüyüşten sonra Landschafts-
park’taki stantları yürüyüşe katılan kitle
gezdi.

� AVUSTURYA
Viyana’da 1 Mayıs Hazırlığı
Avusturya’nın genelinde 1 Mayıs

Av ru pa’da
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hazırlığı sürerken Viyana’daki çalışmalar
daha başka boyutta.

Anadolu Federasyonuna karşı açılan
dava bu sene 1 Mayıs’ta alanlardaki
ana konu olacak. Açılan dava konusu
olan kıyafetlerin öne çıkarılacağı dövizler
taşınacak.

Viyana’daki 1 Mayıs yürüyüşü saat
11.00’da Opernring’de başlayacak

� BELÇİKA
Adalet Bakanlığı Önünde Eylem
17 yıldır oturum hakkı verilmeyen

Cahit ZOREL için adalet bakanlığı
önünde eylem yapıldı. Belçika’nın baş-
kenti Brüksel’de 23 Nisan günü yapılan,
OTURUM HAKKIMI İSTİYORUM
konulu eylem 1 saat sürdü. Bildirilerin
dağıtıldığı eylem boyunca Cahit ZOREL
için adalet isteyen, düşünce ve ifade
özgürlüğü isteyen sloganlar hiç susma-
dı.

Belçika Devletinden Oturum
Hakkımı İstiyorum Direnişinde 7.
Gün

17 yıldır yaşadığı Belçika’da oturum
hakkı verilmediği için oturma eylemine
başlayan Cahit Zorel direnişinin 7. gü-
nünde yine mahkemenin önündeydi.
Biz devrimciler, o değerlerimizi koru-
yamazsak ayakta kalamayacağımızı,
yok olacağımızı biliyoruz. Birlik, be-
raberlik, dayanışma, dostluk, arkadaşlık,
yoldaşlık, halk sevgisi, vatan sevgisidir
bizi ayakta tutan.

Bu değerler… Bu değerleri yok et-
mek istediler, bizler buna izin vermedik.
Buna karşı mücadele ettik. Köroğlu,
Karacaoğlan, Yunus Pir Sultan’lar, Mah-
suni, Ruhi Su, Yılmaz Güney’ler ve
tabii ki Grup Yorum’a sarıldık. Onların
sanatıyla, ürettikleri ile yarattıkları kül-
türel zenginliğimizi kıskançlıkla koruduk.
Halkımızın yozlaşmaması için mücadele
ediyoruz. Beni ulusal güvenlikleri için
tehlikeli olarak göstermelerine sebep
budur. Tabii ki bu mücadelenin haklı
ve meşru olduğuna inanıyorum. Bu
yüzden doğru ve haklı bulduğum için
mücadele etmeye, GRUP YORUM
HALKTIR SUSTURULAMAZ deme-
ye devam edeceğim.” şeklinde konuş-
tu.

Eylem boyunca yüzlerce kilomet-
reden direnişi ziyarete gelenler oldu.

Topluca çekilen fotoğrafın ardından ey-
lem bitiş saatinde bitirildi.

8 ve 9. GÜN
Devrimci düşüncelerinden dolayı

hukuksuzca oturum hakkı verilmeyen
Cahit ZOREL’in başlattığı oturma eylemi
direnişinin 8. ve 9. gününde yalnız kal-
madı. Her gün olduğu gibi direnişini
sürdürdüğü Brüksel’den ve yüzlerce
kilometre uzaktan gelenler oldu. 

Her gün 11.00’da başlayan ve
14.00’da son bulan oturma eylemi bo-
yunca gelen geçenlere bildiri dağıtılıyor,
özellikle önünde eylemin yapıldığı mah-
keme binasından çıkanlara direnişin se-
bebi anlatılıyor. Her gün sosyal medya
üzerinden 3-4 dakikalık canlı yayın ile
uğradığı haksızlığı anlatıyor. Hakkında
mahkemenin verdiği karardaki maddeleri
tek tek ele alarak cevap veren Cahit
ZOREL 8. gün “entegre olmadığı” id-
dialarını ele aldı. 

9. gün ise YÜRÜYÜŞ dergisi ile
ilgili raporda geçen saçmalıkları ele
aldı. 

Her gün eylem; gelen direniş dostları
ile, topluca çekilen fotoğraf ile sonlan-
dırılıyor.

8. gününde halkın sanatçısı karika-
türist İsmail Kızıl Doğan’ın da Cahit
Zorel’i çizdiği karikatürü oldukça beğeni
topladı.

Cahit Zorel’den Grup Yorum
ile Dayanışma Mesajı

Cahit Zorel 17 yıldır Belçika’da ya-
şayan ve devrimci düşüncelerinden do-
layı oturum hakkı engellendiği için di-
renişe geçti. Cahit Zorel’in gerçekleşecek
olan Grup Yorum konseriyle ilgili olarak
dayanışma mesajını yayınlıyoruz.

� İSVİÇRE
İsviçre Basel’de 22 Nisan’da

Grup Yorum Konseri Yapıldı
Grup Yorum konser çalışması ku-

rulan halk komiteleriyle İsviçre genelinde
sürdürüldü. Grup Yorum konser çalış-
masıyla birlikte, Grup Yorum üzerindeki
baskılar, ödüller çalışmada anlatıldı.

Çalışmada; üç alevi derneğinde söy-
leşiler yapılarak halkımız konsere davet
edildi. Bu çalışmada üç ayrı dernekte
toplam 210 kişi söyleşilere katıldı. İs-
viçre’nin birçok şehrinde afiş, el ilanı,
ev ziyaretleri gerçekleştirildi, konsere

çağrılar yapıldı.
Yorum sevenleri salona girerken,

tutsak Grup Yorum’un üyelerinin pan-
kartıyla karşılaştılar. Salonda Tutsak
Grup Yorum üyeleri, devrimci tutsak
Musa Aşoğlu, Emperyalizme Yozlaş-
maya ve Irkçılığa Karşı Biz Varız, Dev-
rimcilik Suç Değil Görevdir, Grup Yo-
rum’a Özgürlük pankartları asıldı.

Konser saygı duruşu ile saat 15.00’da
başladı. Katılan sanatçılar türkülerini,
tutsak Grup Yorumculara, Alman em-
peryalizminin hapishanelerinde olan
Musa Aşoğlu, Erdal Gökoğlu, Türki-
ye’de tutsak halkın avukatlarına ve tüm
devrimci tutsaklara, mazlum Kürt halkı
için söylediler.

Avrupa Dev-Genç de konserde bir
konuşma yaparak Grup Yorum’a Öz-
gürlük, Grup Yorum Halktır Susturula-
maz diyerek Grup Yorum’un yanında
olduklarını söylediler.

Ayrıca Almanya’da ilk olarak açılan
HFG (Hasan Ferit Gedik) Uyuşturucu
Kumar ve Alkol Bağımlılığına Karşı
Mücadele Merkezi çalışanları merkezi
anlatıp halkı bilgilendirdiler.

Konserde kitap, dergi ve tutsak el
emekleri, standları açıldı.

Konser saat 18.00’da sona erdi.

İsviçre’de 1 Mayıs Festivali
İsviçre’de 1 Mayıs festivalinin 2.

gününde (29 Nisan) sabahında festival
alanında hummalı bir çalışma vardı. 

Yemek standında ve TAYAD komite
standında satışlar devam etti. Çeşitli
ırklardan insanlarımız dayanışma ama-
cıyla dergi, kitap, Grup Yorum cd’leri
aldı.

Grup Yorum internet konseri festival
alanında stantlarımızda son ses canlı
dinlendi.

Festival alanında diğer devrimci,
sol, sosyalist grupların çadırları kurul-
muştu. Dersim’de şehit düşen 2 Tikko
gerillasını anmak için bir yürüyüş ger-
çekleştirildi. Bu yürüyüşe Halk Cep-
heliler olarak katılım sağlandı.

İki günde festival alanında Yürüyüş
dergisi ve Yorum CD’leri satıldı.

� YUNANİSTAN
Atina’da 1 Mayıs Kutlaması Ya-

pıldı
1 Mayıs 2018 işçi sınıfının birlik,
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mücadele ve dayanışma günü Yunanistan’ın başkenti
Atina’da 35 bin kişinin katıldığı miting ve yürüyüşlerle
kutlandı.

Sabah saat 10.00’da şehrin çeşitli meydanlarında
toplanan değişik parti ve örgütler Amerikan emper-
yalizmini protesto etmek için Amerika konsolosluğuna
doğru yürüdüler. Amerika konsolosluğunun önüne
gelindiğinde Amerikan emperyalizminin dünya halk-
larına özelde Suriye’deki saldırganlığı sloganlarla
protesto edildi. Amerikan müdahaleciliğine ve em-
peryalist savaşa hayır sloganları sık sık atıldı.

Yürüyüşe Yunanistan Halk Cephesi de; “Yunanistan
Hükümeti Faşi̇st Erdoğan Düzeni İle İşbirli̇ğine Ve
Türkiyeli Mücadeleciler Üzerindeki Baskılara Son
Ver” pankartı açıldı. Kızıl flamaların taşındığı
yürüyüşte Biji Yek Gulan, Yaşasın 1 Mayıs, Kahrolsun
Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz, Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Zafer Direnen Emek-
çinin Olacak, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş, Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede, Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi sloganları atıldı. Ayrıca
Amerikan Konsolosluğu önünde de Alişan Şanlı
Ölümsüzdür, Amerika Ortadoğu’dan defol sloganları
atıldı.

Selanik’te 1 Mayıs Kutlaması Yapıldı
Selanik’te 1 Mayıs binlerce kişinin katılımı ile

kutlandı. Saat 11.30’da Kamara Meydanı’nda topla-
nıldı. Burada 1 Mayıs’a katılan tüm örgütler adına
Selanik Halk Cephesi temsilcisi bir konuşma yaptı.
Yapılan konuşmada; “bugün dünyada 1 Mayıs kut-
lamaları yapılıyor. 1 Mayıs dünya işçi sınıfına ve
dünya halklarına zafer olsun. Her şeyden mahrum
edilen işçi sınıfı ve halklarımız bu adaletsizlikten
zafere kadar savaşarak ve mücadele ederek kurtula-
caklardır. Bu haksızlıklara karşı örgütlenmeli, iktidar
hedefini seçerek mücadele etmelidirler. İşçi sınıfı
üretim araçlarını eline geçirmeden, sınıf bilinci oluş-
madan savaşamayacaktır. Savaş; bilinç, inanç, kendine
güven, hedef seçmeli, ancak o zaman Marsist-Leninist
bir ideolojiyle emperyalizme ve faşizme karşı sınıfını
koruyabilir. Yoksa kazanma şansı yoktur ve proletarya
olarak iktidarı hedef alamazlar.

Bunun için birlikte mücadele etmeliyiz. Yunanis-
tan’da dokuz tutsağımız var. Bunları yine birlikte sa-
hiplenip kurtaracağız.

Konuşmanın ardından yürüyüş başladı. Selanik
Halk Cephesi olarak Yunanistan’da bulunan dokuz
tutsağın fotoğrafının olduğu pankart taşındı.

YOZLAŞTIRMA SALDIRILARINA, 
BAĞIMLILAŞTIRMA POLİTİKALARINA 
KARŞI SİLAHLARIMIZ HALK VE VATAN
SEVGİMİZ, DEĞERLERİMİZDİR

Avrupa'da doğan çocuklar deyim yerindeyse fiziğiyle bizim
yanımızda olsa da beyniyle, ruhuyla doğduktan kısa süre sonra
bizden  kopmaya başlıyor. Televizyonu, cep telefonları, bilgisayarları
ile emperyalist yoz kültürün bombardımanı altında daha bir
yaşına varmadan adım adım bizden, bizim dünyamızdan uzak-
laşıyorlar. Emperyalizm onun her anına, her yaşına uygun yol ve
yöntemler üretiyor çünkü. Ana-babaları geçim için köle gibi ça-
lıştırırken çocuklarına fark ettirmeden el koyuyor, çocukları
özlerine yabancılaştırıyor. Kreşler, ana okulları, okullar ile em-
peryalizmin onlara dayattığı gibi düşünmeye, onlara verdiği ka-
pitalist değerlerle yaşamaya başlıyorlar. 

Eğer biz onların, bir fidan gibi her gün kökünü değer ve ge-
leneklerimizle, halk ve vatan sevgimizle sulayıp beslemiyorsak,
çocuklar emperyalizmin estirdiği rüzgarlar karşısında tutunacak
kök, dayanacak bir dal bulamıyorlar. Neye karşı durmaları ve
nasıl durmaları gerektiğini bilemiyorlar. Karınları doyuyor,
ülkeden farklı olarak çikolatasından etine her şey ellerinin altında
boy atıyor, kilo alıyor ancak dünyaları, ruhları giderek boşalıyor,
anlamsızlaşıyor. Kimler, kime aitler, ne için üretecek, ne için ya-
şayacaklar... Tüm bu sorular onların kafalarında koca boşluklara
dönüşüyor. Bu sorulara cevap ararken elbette emperyalist düzene
karşı büyük bir öfke ve mücadele azmi de ortaya çıkabilir; eğer
halk ve vatan sevgisi aşılanmışlarsa, değer ve geleneklerini
özümsemişlerse. Ancak emperyalizm buna fırsat vermeden boş-
lukları uyuşturucu maddelerle dolduruyor. Ve beyni, ruhu daraltan
sorular ve boşluklar uyuşturucunun anlık hazzı içinde yok olup
gidiyor.

Biz diyoruz ki; madde bağımlılığının ilacı halk ve vatan sev-
gisidir. Halkımızın binlerce yıldır damıtarak bugünlere getirdiği
değerlerimizdir. Dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, üretici
olmak, sorunlar karşısında yılmamak gibi değerlerimiz bizi biz
yapan ve sürekli yaşatıp geliştirmemiz gereken değerlerimizdir.
Tedavi yöntemlerimizin özü de, bu değerlerimizi yaşamımızın
her anına yayarak yozlaştırma politikalarına karşı halk kültürümüzü
büyütmektir. Halk ve vatan sevgisiyle kendini ve dünyayı
tanımaya başlamalarını sağlamaktır.

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN YOZLAŞTIRARAK

YOK ETME SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:
HFG'LER

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail    : uyusturucukumarason@yandex.com

uyusturucukumarason@gmx.de
Tel : +49-1632257926

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL
EMPERYALİZMİN AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI 

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!
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“Korkmayalım. Hakkımızı arayalım. Emperyalizme ve iş-
birlikçilerine karşı bağımsızlık ve demokrasi savaşı verelim. Ve
bu savaşı kazanalım. Birlik olursak, örgütlü olursak bu savaşı
kazanırız. Örgütlü halk yenilmez.” Şengül Akkurt

14 Mayıs - 20 Mayıs

Aykut KAYNAR
Aykut 1961 doğumludur. Bolu’da mücadelenin

en ön saflarındaydı. Daha sonra Karadeniz’de,
Aybastı Bölgesi’nde çalışmaya başladı. 19 Mayıs
1980’de faşistler tarafından katledildi.

Aykut Kaynar

Maksut POLAT
Maksut, 1969 Sivas Divriği Tepahan Köyü

doğumludur. 1988’de mücadeleye katıldı. Gazi’nin
emekçi militanlarındandı. 1992’de kamp eğitiminin
ardından Şerafettin Şirin Malatya Kır Birliği’nde
görevlendirildi.

1993 Kasım’da Toros Kır Birliklerini oluşturmak
üzere görevlendirildi. Bu görevini sürdürürken Adana’da

Yeşilevler Mahallesi’nde 17 Mayıs 1994 bir minibüsten indiği anda,
polis tarafından yakın mesafeden taranarak infaz edildi.

Maksut Polat

Mete Nazım DÖLEK
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü

mezunu olan Mete, mücadeleyle öğrencilik yıllarında
TÖDEF içerisinde tanıştı. TÖDEF içindeki mücadele
yıllarının ardından mezun olduktan sonra Elazığ
Eğit-Sen içinde yer aldı. 16 Mayıs 1994’de ani bir
rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı.Mete Nazım Dölek

Hüseyin KILIÇ (Dersim)
Zeynep KORKMAZ
Bir Cephe gerilla birliğiyle, oli-

garşinin askeri güçleri arasında 20
Mayıs 1998’de Dersim Hozat Ta-
vuklu Köyü yakınlarında çıkan ça-
tışmada, saatlerce çatışıp birliğin
kuşatmayı yarmasını sağlayarak şehit

düştüler. Çatışırken son anlarında ellerindeki malzeme ve dökümanları
imha edecek bir cüret ve iradeyle kucakladılar ölümü.

Hüseyin Kılıç, 1977 Malatya Akçadağ Kasımuşağı do-
ğumludur. Mücadeleye 1991’de Malatya’da lise öğrencisiyken
katıldı. Bir süre İstanbul mahalli bölgelerde çalıştı. 

Zeynep Korkmaz, 1975, Kilis-Söğütlü doğumludur. Mü-
cadeleye lise yıllarında katıldı. 1993-96 arasında Gaziantep
Mücadele ve Kurtuluş Temsilcilikleri’nde bulundu. 1997’de
gerillaya katıldı.

Hüseyin Kılıç Zeynep Korkmaz

İbrahim KAYPAKKAYA
Kaypakkaya, 1970’lerdeki devrimci kopuşun bir halkasıdır.

Gençlik içindeki çalışmalarının bir aşamasında, içinde
bulunduğu ve başını Perinçek’in çektiği PDA’dan koparak
TKP/ML’nin kurulmasına önderlik etti. Klasik halk savaşı
modelini temel alan bir stratejiyi savundu. 12 Mart Cuntası’na
karşı silahlı mücadeleyi sürdürürken, 24 Aralık 1972 gecesi
Vartinik’e bağlı Mirik Köyü’nde kuşatıldılar. Çatışmada Ali
Haydar Yıldız şehit düşerken, Kaypakkaya yaralı olarak ku-

şatmayı yarmasına rağmen daha sonra tutsak düştü. Dersim, Elazığ ve Diyar-
bakır’da aylarca işkencede kaldı. Ser verdi, sır vermedi. 18 Mayıs 1973’te Di-
yarbakır işkencehanelerinde ölümsüzleşti.

İbrahim Kaypakkaya

Mustafa ALBAYRAK
Devrimci Sol’un Ferahevler mahalli alan örgütlenmesinde

yer alan bir militandı. Bölgeyi faşist saldırılardan korumak
için tutulan gece nöbetlerinden birinde, 16 Mayıs 1980’de
bir sol grup taraftarlarınca çevrildi. Silahı olmasına rağmen
kullanmadı ve vurularak şehit edildi. 

Mustafa Albayrak

Şengül AKKURT
18 Mayıs 1977 doğumlu Şengül, mücadeleye

Malatya Gazi Lisesi’nde okuduğu yıllarda katıldı.
Daha sonra Malatya ve İstanbul’da Kurtuluş büro-
sunda çalıştı. Nurtepe gecekondu halkının örgüt-
lenmesinde yer aldı. Defalarca gözaltı ve tutsaklıklar
yaşadı. Oligarşinin hukuksuz “ceza”ları sonucu
mücadelesini illegalite koşullarında sürdürdü. 19

Aralık 2000 Katliamı karşısında tereddütsüz feda savaşçısı olmak
istedi. Bu görevi üstlendiğinde, yine tereddütsüz yürüdü zalimlerin
üstüne. 20 Mayıs 2003’te Ankara Kızılay’da feda eylemi hazırlığı
içindeyken kazayla meydana gelen patlama sonucu şehit düştü.

Şengül Akkurt

Jose MARTİ
‘Gelişmenin en büyük düşmanı

alışkanlıktır.’
Küba’nın İspanya’ya karşı ba-

ğımsızlık savaşının önderiydi. 1853’te
Havana’da doğdu. 16 yaşında La
Patria Libre (Özgür Vatan) adlı bir
gazete çıkardı. 17 yaşında bağımsızlık
savaşına katıldığı için tutuklandı. Altı

ay kürek cezasından sonra, İspanya’ya sürüldü. Sürgün
hayatının uzun bir bölümünü New York’ta geçirdi
ama Latin Amerika’yla bağını sürdürdü. Yazılarıyla
ünü tüm kıtaya yayıldı. Küba Devrimci Partisi’nin
kuruluşuna önderlik etti. Marti, partisinin önderliğinde
gerilla savaşı temelinde sürdürülen bağımsızlık savaşına
katılmak amacıyla 11 Nisan 1895’te gizlice Küba’ya
döndü. Ne ki, 16 yıl ayrı kaldığı ülkesine döndükten
bir ay sonra, 19 Mayıs 1895’te bir çarpışmada vurularak
şehit düştü. Fakat bağımsızlık ateşini bir kez tutuştur-
muştu ve o ateş yanmaya devam etti.

Jose Marti



O Gazi’nin Mesut’uydu. Adının Maksut olduğunu birçok
yoldaşı ve Gazi halkı o şehit düştükten sonra öğrendi. 

Mesut bir emekçiydi. İlk göze çarpan elleri olurdu. Tornacı
olarak çalıştığı için elleri nasır bağlamıştı. Mesut’tan bahsedince
ilk akla gelen onun emekçi, coşkulu, inançlı, her işe koşan
özellikleri olurdu. Her dönem çevik, atak, cesur yanlarıyla
öne çıkardı.

Okuduğu dönemde tatillerde dahi hep çalışmıştı. Ailesine,
çevresine karşı sorumluluk duygusu gelişkindi. Düzenli bir
yaşamı vardı ama bu işten eve evden işe, hiçbir şeye karışmayan
bir yaşam da değildi. Zulmü de, yoksulluğu da yaşayan
Mesut için savaşçı olmak uzak değildi. Bu yüzden yoldaşı
Ali Haydar, Tuncay gibi ille de kır diyordu. Savaşın en zor
yerinde, ortasında olmak istiyordu.

Kampta olmak onun için bambaşka bir duyguydu. Şehirden
gidenlerin içinde ilk başlarda güçlük çekenler oluyordu. Ama
Maksut koşullara uyum sağlamakta zorluk çekmemişti.

Kampta Kürdistan Birliği’nin öncüsüydü. Bir gün kamp
dışında bulunan arazide birlik olarak bir hafta eğitime tabi
tutuldular. Bu bir hafta boyunca kırdaymış gibi yaşayacaklardı.
Yiyecekleri, her şeyleri ona göre ayarlanmıştı. Hiç bekleme-
dikleri anda pusu atılıyor, gerçek mermilerle ayaklarının
altına ateş ediliyor, deneniyorlardı. Bu ciddi bir sınavdı ve
onlar birlik olarak bu sınavı başarıyla yerine getirmişlerdi.
Maksut’un öncülüğü, toparlayıcılığı, ataklığı burada da kendini
göstermişti. Birlik olarak disiplinleri, kolektif yaşamları ve
coşkularıyla öne çıkıyorlardı.

Bazen şenlikler düzenlerlerdi. Maksut halayların başına
geçer, herkesi coştururdu. Özellikle böyle günlerde yoldaşlarına
un helvası yapmayı çok seviyordu. Kimse şehirden geldiğine
inanamıyordu. Hep daha öncesinden köyde ya da kırda
yaşamış izlenimi uyandırıyordu herkeste.

Kampta kaldığı süre içinde bir an önce ülkeye gelmek,
dağlarda savaşmak için yanıp tutuştu. Ülkeye gidecekleri
söylendiğinde yerinde duramaz olmuştu. Keyfine diyecek
yoktu artık.

Ülkeye döndükten çok kısa süre sonra yapılan bir operas-
yonla gözaltına alındılar.

Ne yaşadığı işkenceler, ne tutsaklık Maksut’un inancından,
coşkusundan bir şey götürmemiş, aksine daha da güçlenmişti.
Bir süre Ankara ve Bayrampaşa hapishanelerinde yattıktan
sonra dışarı çıktı. Bir an önce kıra gitmek için her gün

hareketi zorluyordu. 
Beklediği an gelmişti. Yine o çok sevdiği yoldaşıyla bir-

likteydi. Tutsaklığı da birlikte yaşamışlardı. Gazi’nin iki yiğit
evladı şimdi dağlara şahan olmaya gidiyorlardı. Gitmeden
Tuncay’ın kızı Olcay’a doya doya sarıldılar. Komutanları
Şerafettin ve can yoldaşları Tuncay’ın silahlarını devralmaya
gidiyorlardı. Bundan daha onurlu ne olabilirdi ki? Maksut
geride kalan bir yoldaşına dönerek:

“Olcay’a iyi bakın. O bize Tuncay’ın yadigarı, ihmal et-
meyin. Gazi artık size emanet. Eksiğiyle, iyisiyle buraya
kadar getirdik. Faşistler buraya asla girememeli, düşmanın
buraya adım atmaya korkacağı günler uzak değil” demişti.

O çok sevdiği kırlardaydı işte. Gerilla olmak bir tutkuydu
Maksut için. Beyni, yüreği, her şeyiyle gerillaya kilitlenmişti.
Her sohbetinde “iktidarı gerilla ordusuyla alacağız” derdi.

Maksut zor bir süreçte kıra gitmişti. Darbe süreciydi, ola-
naksızlıklar vardı. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bir süre
tek başına kaldı kırda. Ve bu sürecin birkaç ayında da
silahsızdı. Bu, bir devrimci için ciddi bir sınavdı ve Maksut
bu sınavı başarıyla, alnının akıyla vermişti. Kolay değildi bir
gerillanın silahsız olması.

Oysa ne çok düşlemişti kleşi takacağı, kara demiri elleriyle
kavrayacağı bu günü. Hayıflanmadı. Olanak bulmak, gerilla
çıkartmak için çaba sarf etti. O bir Devrimci Sol’cuydu ve
zorluklara teslim olmadı.

“Bir devrimci asla zorluklar karşısında pes etmemeli.
Sorun varsa, olumsuzluklar varsa karamsarlığa düşeceğimiz
yerde, dışımızda göreceğimiz yerde biz çözeceğiz. Sorunlar
da bizim ve hep olacak” diyordu. O koşullarda kırda tek
başına hareketi temsil etti. Köylere gidiyor, ilişki çıkartıyordu.
Kaldığı her aile adeta çocukları gibi görüyordu Maksut’u.
Çünkü halkla ilişkileri örnekti Maksut’un. Sıcak, saygılı,
nerede nasıl davranacağını biliyor, halka güven veriyor, bu
ilişkileri kalıcı örgütlü ilişkilere dönüştürüyordu.

Maksut’a Toroslar’a gideceği söylendiğinde mutluydu.
Aklına Mustafa Sefer gelmişti. Onu tanıyordu Maksut. Şimdi
yoldaşlarının bıraktığı yerden gerillayı yeniden oluşturacaktı...
Akdeniz’deydi işte. 

Takip aldığını fark ettiğinde arabadan indi. İndikten hemen
sonra düşman onu kalleşçe katletti. Yere düştüğünde yumruğu
sıkılıydı. Aklında Toroslar, Tarık, Mustafa ve yarım kalan
işleri vardı. İşini yarım bırakarak gitmek en ağırıydı o an.

Kurban bayramının ilk günüydü. Adana’da, Gazi’de, Ma-
latya’da Maksut’un anılarının dolaştığı emekçi mahalleler
yastaydı o gün. “Bayram günü kan olur mu? İnanmam” dedi
bir ana. Ağlayan başka bir ana “olur, olur bu alçaklar bayram
mı dinler” diye cevapladı onu. Gazi’de herkes öfke doluydu.

HEP GERİLLA OLMAK İSTİYORDU
GERİLLA OLARAK ŞEHİT DÜŞTÜ

Anıları Mirasımız

Mahmut Zengin, Eşref Anyık, Ferhat Kurtay, Necmi Öner
Diyarbakır Hapishanesi, 12 Eylül Cuntasının zulmünün en

ağır yaşandığı yerlerden biriydi. Zulüm, bir noktada teslim almıştı
bütün hapishaneyi. 1982’nin 17 Mayıs’ını 18 Mayıs’a bağlayan
gecesinde, dört devrimci, bedenlerini tutuşturarak şehit düştüler.
O gece Diyarbakır zindanında yükselen “söndürmeyin, ateşi sön-
dürmeyin... Su döken haindir” seslenişi, teslimiyete, zulme,
vahşete meydan okuyor, herkesi direnişe çağırıyordu. Dört

yurtsever tutsak tinerli pamuklar ve üç kibritle yeniden ayağa kalkışın öncülerinden oldular.

Mahmut Zengin Eşref Anyık Ferhat Kurtay Necmi Öner



“Komutan Maksut’u vurmuşlar” sözü dolaştı Gazi sokaklarında. 
Gazi yanıyordu. Yollar bu kez de komutan Maksut için

aydınlatıldı. Daha 15’inde bir yoldaşı o koca yüreğiyle hızla
fırlattı molotofu. “Bu Maksut için. Bu İbo için”...

Cenaze hazırlıkları yapıldı. Cenaze Maksut’a yakışır ol-
malıydı. Onlar cenazeyi beklerken, polis cenazeyi kaçırarak
şehitlikten çok uzakta aşağılara bir yere gömdü. Öfkeleri
daha da arttı yoldaşlarının. Ne olursa olsun gelenek yaşatılmalı,
cenaze töreni binlerle yapılmalıydı. Bir saat sonra binlerle
Maksut’un başucundaydılar. Çelenkler, karanfiller, pankartlar,

uğruna şehit düştüğü bayrağı, anaları, yoldaşları tüm sevdikleri
düşmana inat O’nu uğurlamaya gelmişlerdi.

Sözler verildi Maksut’a: “Kanın yerde kalmayacak. Daha
ne gerillalar çıkacak Gazi’nin bağrından. Toroslar’da, Kür-
distan’da, ülkenin tüm dağlarında gerilla güçlenecek. Gözün
arkada kalmasın.”

Maksut’a o gün verilen sözler şimdi yoldaşları ve partisi
tarafından yerine getiriliyor. Tüm dağlarımızda gerillalar ve
halk kurtuluş savaşımız büyüyor.

Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz

TAYAD'lı Aileler tarafından 28 Nisan'da Galatasaray
Meydanı’nda Tek tip elbise dayatmasına karşı basın açık-
laması yapıldı. Her cumartesi günü yapılan basın açıkla-
masında bu hafta Şakran Hapishanesi'nde yaşanan işkence,
sürgün sevk ve Silivri Hapishanesi'nde yaşanan çift kelepçe
dayatması gündeme getirildi. 6 kişinin katıldığı basın açık-
laması sloganlarla sona erdi. Bu konuyla ilgili TAYAD'lı
Ailelerin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hapishanelerde sürgün sevkler, işkenceler, hak gaspları
devam ediyor. İzmir Şakran 2 No’lu T tipi hapishanesinde
tutsaklar havalandırmanın üzerine çekilen 2 tel kafesi
protesto etmek için ve diğer hak gaspları için direnişteydiler.
Son olarak tel kafesleri kendileri parçalamaya başladı
özgür tutsaklar. 8 metre bir çukurun içinde olan havalan-
dırmanın bir de tel kafeslerle kapatılması kabullenilemez.

Özgür tutsaklar da kabullenmedi ve direniş sonuç verdi.
Tel kafes olmayan başka bir hücreye alındılar. Aynı gün
idarenin hazımsızlığı ile Fikret Kara 18 Nisan günü Adana
F TİPİ Hapishanesine sürgün edildi. 23 Nisan günü yine
Şakran 2 no’lu Hapishanesinde özgür tutsakların hücresine
genel arama adı altında saldırı yapıldı.

Tutsaklardan Coşkun Şimşek’in ayak bileği kırıldı. Ulaş
İnci’nin ise yüzünde ve vücudunda morluklar oluştu. Ha-
pishanelerde son dönemde başlayan çift kelepçe dayatmasını
tutsaklar kabul etmediklerinden birçok tutsak mahkemelerine
veya hastaneye gidemiyor.

24 Nisan günü Silivri 9 no’lu Hapishanesinde hasta
tutsak Ömer Lütfi Zeren çift kelepçe uygulamasını kabul
etmediği için tedavisi engellendi. Ömer Lütfi Zeren hayati
risk taşımaktadır. Hapishane görevlileri kabul etmezsen

öleceksin diyebilmektedirler.
Özgür tutsaklarımız hapishanelerde direnmeye

devam ediyorlar. Tüm bedellerine rağmen kişilik-
lerinden, onurlarından, düşüncelerinden asla taviz
vermiyorlar.

Tek tip elbise saldırısı bu saldırıların kat be kat
üstünde olacaktır. Tutsaklarımız da diyor ki; Tek
tip elbise direnişimiz başladığında yerlerinizde
oturamayacaksınız. Daha bugünden yerlerinde otu-
ramıyorlar. 1984 yılında Metris hapishanesinde
başlayan Ölüm Orucunda 4 şehit vererek giyme-
diğimiz tek tip elbiseleri bugün de asla giymeye-
ceğiz."

Ankara'da Tek Tip Elbiseye Karşı Yapılan
Eylemde TAYAD'lılar Gözaltına Alındı

Ankara TAYAD’lı Aileler Sakarya Caddesi’nde tek tip
elbiseye karşı eylem yaptı. İşkenceci polis açıklamaya sal-
dırdı, Mehmet Yılmaz ve Halil İbrahim Şener gözaltına
alındı.

Tecriti Kıralım, Özgür Tutsaklarımıza

Mektup Yazalım

Samsun Dev-Gençliler  27 Nisan'da  biraraya
gelerek özgür tutsaklara mektup yazdı ve toplu
bir şekilde gönderildi. Dev-Genç'liler bu konuyla
ilgili yaptıkları açıklamada şunları söylediler:
"Özgür tutsaklarımızı yalnız bırakmayalım ve
tutsaklarımıza gönderdiğimiz her mektubun
tecrit duvarlarına bir delik açtığını unutmaya-
lım."



ÖÖğretmenimizğretmenimiz
- Bilmek ve yapabilmek arasındaki bağımız hiç kopmadı.

Ne dediysek yaptık ne yaptıysak savunduk, bu gücümüzün kaynağı;
1- İdeolojik netliğimizdir.

2- İdeolojik kararlılığımızdır.
3- İdeolojik bağımsızlığımızdır. 

- Onurumuzu, umudumuzu öldürmeye çalıştılar.
- Onurumuzu ve umudumuzu ölerek koruduk. 
İDEOLOJİK YENİLGİ  UMUTSUZLUKTUR,

UMUDUN YENİLGİSİDİR!
- Önce ideolojik yenilgi, ardından tasfiye ve 

teslimiyet dayatıldı.
- İdeolojik ve moral yenilgi sonrasının 

yılgınlık,
teslimiyet,

kararsızlık,
teorik karmaşa demek olduğunu biliyorduk.  
Yenilmedik, çatışmalardan hep zaferle çıktık. 
- İdeolojik yenilgi kendine güvensizlikdedir. 

- Kendimize güvenimiz inancımızdır.
İnancımız ideolojik zaferi getirir.

- İdeolojimiz, hayalleri ömürlerine sığmayan yoldaşlarımızı yarattı 
2 tür kadro vardır: 

1- Nesnelliğe teslim olan,
2- Nesnelliği aşan,

Şehitlerimiz aştı beden beden, ömür ömür aştı koşulları.
Yeri geldi hapishaneyi, yeri geldi kendi bedenimizi savaş mevzisi haline

getirdik,
yine de teslim olmadık koşullara. 

Ya koşullara teslim olacaktık ya koşulları teslim alacaktık.   
Şehitlerimiz, sabırla bekledi. Beklerken bilendi.

Nesnelliğe teslim olmadı. 
Diri, çalışkan, tuttuğunu koparan, yaşam koşullarını değiştirebilen.

Vatanına, halkına, toprağına bağlı; yaşamdan zevk alan,
seven-sevilen, boş inançları dışlayan, PC ideolojisini kılavuz edinen

şehitlerimizle yardık bu ideolojik kuşatmayı. 
- Teorik sığlık, ideolojik şekilsizliğe neden oluyor. Kendimizi eğitmeliyiz.

- Yanlışı normal görme, kanıksama çürütür. Eleştiri-özeleştiriye açık
olmalıyız. Eleştiri-özeleştiri en iyi öğrenme yöntemidir.

- Unutmamalıyız. İdeoloji bizim kimliğimizdir.
- Tereddüt yenilgiye,
- Teslimiyet ihanete,

- Direniş zafere götürür.
-Koşullara teslim olmamak, kendimizle olan savaşı kazanmaktır. 

ALEV ŞAHİN’İN TMMOB YÖNETİM KURULUNDAN TALEPLERİ:
- DÜZCE’YE GELEREK DİRENİŞİME BASIN AÇIKLAMASI ve DAYANIŞMA ZİYARETİ

- HER AY TÜM İHRAÇLARLA İLGİLİ AÇIK ALANDA BASIN AÇIKLAMALARI
- BELİRLENEN MUHATAP KURUMLARA YÖNELİK FAKS-TELEFON EYLEMLERİ
- İLLERDE, BAĞLI ODALARIN BİNALARINA “İHRAÇLARIN İŞE GERİ ALINMASI”

TALEBİYLE PANKART ASILMASI
- İLLERDE SÖYLEŞİ, PANEL ÖRGÜTLENMELERİ YAPILARAK

BENİM VE DİĞER İHRAÇLARIN SESİNİN DUYURULMASI
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FAŞİZM, ANCAK BU KARARLILIKLA YENİLEBİLİR!

1 MAYIS ALANI TAKSİM’DİR
BİZ KAZANACAĞIZ!

1 MAYIS 2018, TARİHE;
77 KATLİAMININ ŞEHİTLERİNİ

ADALETSİZ BIRAKANLARLA DEĞİL,
1 MAYIS ALANINDAKİ DİRENİŞLE YAZILDI!


