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Dünyada emperyalizm, Türkiye’de işbirlikçi oligarşi
ve onlar adına ülkeyi yöneten AKP faşizmi halka, halkın
değişik kesimlerine yönelik saldırılarını her geçen gün
artırıyor. Saldırıların artması ilk bakışta emperyalizmin
ve faşizmin güçlü olmasından kaynaklanıyor gibi görünse
de tersine, saldırılar güçsüzlüklerinin, acizliklerinin so-
nucudur. Çünkü sistemin krizi belki de uzun zamandır
olmadığı kadar derinleşmiş durumdadır. Üstelik krizin
boyutları her geçen gün artıyor.

Emperyalizm; bir avuç emperyalist-kapitalist ülkenin,
dünyanın geri kalanını tekeller aracılığıyla, gizli ya da
açık işgallerle, birçok farklı yöntemi birarada kullanarak
sömürdüğü, emperyalist tahakküm altına aldığı bir sis-
temdir. Bu sistemin özü sömürüdür. Sömürü çarkının iş-
lemesi için yapamayacakları şey, işlemeyecekleri cinayet
yoktur.

Yakın tarih bunun örnekleriyle doludur. 1. ve 2. Em-
peryalist paylaşım savaşlarında milyonlarca insan em-
peryalizmin çıkarları için katledilmiştir. Kore’den Viet-
nam’a, Cezayir’den Latin Amerika’ya kadar birçok yerde
halklar emperyalist sömürü çarkının işlemesi, emperya-
lizmin ideolojik ve fiziki tahakkümünün halklara kabul
ettirilmesi için katledilmiştir. Bu saldırıların başını da
elbette ABD emperyalizmi çekmektedir.

2. Paylaşım savaşından bugüne ABD’nin emperyalist
kampın efendisi olduğu, dünya üzerinde gerçekleşen
birçok olayda belirleyici olanın ABD’nin çıkarları olduğu
birçok somut olayla da kanıtlanmıştır. Özellikle 1991’de
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından emperyalizmin
“kesin” zaferini ilan etmesiyle birlikte ortaya çıkan, “tek
kutuplu dünya” adını verdikleri süreçte yaşanan gelişmeler,
örneğin Irak’a karşı başlattığı Körfez Savaşı, ABD’nin
dünyaya egemen olmakta ne kadar ‘kararlı’ olduğunu
göstermiştir.

Ekonomi dergisi Forbes’in yayınladığı raporlara göre
sadece en zengin 400 Amerikan tekeli listesinin başında
yer alan Bill Gates’in, 2016 yılı itibariyle 86 milyar
dolarlık serveti, Kosta Rika, El Salvador, Bolivya ve
Uruguay gibi 140 ülkenin yıllık Gayri Safi Yurtiçi
Hasılasından (GSYH) daha fazla. Yine ortalama bir
Etiopyalı’ya göre ortalama bir ABD’li 600 kat fazla
tüketiyor... ABD’nin sağa sola durmadan saldırmasının,
askeri gücünü olağanüstü boyutlarda geliştirmesinin
gerçek nedenlerinden biri işte bu sömürüdür.

Emperyalist yağma ve talan; 7 milyarlık dünya nüfu-
sunun yüzde 70’ini yani yaklaşık 5 milyardan fazlasının
yoksulluk, 1.5 milyar insanın açlık sınırının altında

yaşıyor olması ve her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan
ve açlığa bağlı hastalıklar yüzünden ölüyor olması-
dır.

Her gün 17 binden fazlası çocuk 25 bin kişi açlıktan
ölüyor. Her yıl 18 milyon insan direk açlıktan, 70
milyonu ise açlığa bağlı sebeplerden ölüyor. Birleşmiş
Milletler (BM) verilerine göre bu açlığın tamamen
ortadan kaldırılması için gereken sadece 50 milyar dolar!
Yani dünya tekellerinden birinin yıllık karı kadar
bile değil!

Yaşadığımız dünyanın genel tablosu kısaca böyledir.
Bu tablonun en göze çarpan yanları açık veya gizli em-

SÜREKLİ FAŞİZMİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE SÜREKLİ DİRENİŞİ
ANCAK CEPHELİ DEVRİMCİLER HAYATA GEÇİREBİLİR

EMPERYALİZME ve FAŞİZME DİRENMENİN ONURU
YALNIZCA DEVRİMCİLERİNDİR!

ABD imparatorluğu olarak karşımıza çıkmak-
tadır. ABD İmparatorluğu’nun ekonomik
ifadesi dünya nüfusunun sadece %6’sına
sahip olan Amerika’nın, tüm dünya toplam
gelirlerinin %50’sine sahip olmasıdır. Yani
dünyanın tüm gelirlerinin %50’si Ameri-
ka’ya, Amerikan tekellerinin kasalarına
akmaktadır.

Açlığın yeryüzünden tamamen ortadan
kaldırılması için gerekli olan miktar 50
milyar dolarken, sadece ve sadece Amerikan
emperyalizminin 2015 yılı askeri harcama-
larının tutarı 596 milyar dolardır. Amerika’nın
dünya halklarına karşı işlediği en büyük suçların
başında bu gelir. Dünya ekonomisine bir avuç
Amerikan tekelinin sahip olduğu güç, işte bu
vahşi sömürü ve gasptan elde edilmiştir.

ABD’nin emperyalist kampın efendiliğini üst-
lenmesinin temelinde, yalnızca ekonomik ne-
denler bulunmamaktadır. Bu egemenliğin bir
yanı da ekonomik egemenliği destekleyen, bes-
leyen ve onu güvence altına alan askeri üstün-
lüğüdür. 

“Dünyanın jandarması” ABD’nin; 5 kı-
tada, 157 ülkede askeri varlığı, 63 ülkede
800’den fazla askeri üsleri bulunuyor. Bu
üslerde 350 bin asker “görev” yapıyor.
Dünya genelinde ABD’nin askeri varlığının bu-
lunmadığı ülke sayısı yalnızca 43.
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peryalist işgal, sömürü, açlık, yoksulluk, adaletsizlik,
kan ve gözyaşıdır. Emperyalizmin dünya halklarına ve-
rebileceği başka bir şey yoktur.

Emperyalizmin “Sosyalizm Öldü”
Çığlıkları Eşliğinde Başlattığı
İdeolojik-Fiziki Saldırılar,
Bir Tek Bizi TeslimAlamadı.
Direnen Tek M-L Örgüt Cephe’dir!

Emperyalizm, bugün de teslim almak istediği, politi-
kalarının önünde engel olmaktan çıkartmak istediği,
ekonomik planlarını istediği gibi uygulayamadığı ülkeleri,
örgütleri, halkları teslim almak için her yolu deniyor.
Düşman olarak gördüğü ülkelere, örgütlere, kişilere
teslimiyeti dayatıyor; bağımsızlık, devrim, sosyalizm
gibi düşünceleri beyinlerden silmeyi, sosyalist dü-
şünceleri tasfiye ederek kendi ideolojik ve siyasi ege-
menliğini kesin olarak kabul ettirmeyi hedefliyor.

Bu ideolojik, psikolojik saldırısını askeri saldırılarıyla
paralel bir biçimde, edebiyattan sinemaya, müzikten TV
dizileri ve reklamlara, internetten büyük medya tekellerine
kadar her yöntemi, her aracı kullanarak yürütüyor... 

Başını ABD’nin çektiği emperyalist blok, 90’lardan
itibaren yani Sovyetler’in yıkılmasıyla “Sosyalizm bitti”
propagandası yapmaya başladı. Bu süreç “Yeni Dünya
Düzeni”ni kurma sürecidir aynı zamanda. Bu süreçte ül-

kelerin içişleri diye bir şey yoktur artık. “Dünya global
bir köydür”, “Sınırlar kalkmıştır.”

Bu ideolojik propaganda öylesine güçlü yapıldı
ki, “ulusal sınırlar artık insani müdahalenin önünde
engel olmayacak” denilerek ülkeleri işgal etmenin,
katliamların, askeri-siyasi her tür müdahalenin ideo-
lojik zemini oluşturuldu. Emperyalizm “barış ve öz-
gürlüğü savunuyor” algısı yaratıldı. Bu propagandayla
ve kurdurduğu ‘bağımsız uluslararası sivil toplum
kuruluşları’ aracılığıyla aldatarak, başka devletleri
ve uluslararası kurumları yedeğine almayı başardı.

1990’lı yılların başlarında emperyalistler, koro halinde,
sınıf savaşımlarının son bulduğunu, kapitalizmin kesin
zaferini kazandığını, emperyalizmin değiştiğini ve artık
eski saldırgan emperyalizm olmadığını, dünyaya demokrasi
taşıdığını, insan hakları taşıdığını ilan ettiler. Ancak
yaşanan gelişmeler böyle olmadığını, emperyalizmin
değiştiği söylemlerinin birer yalan ve aldatmacadan
ibaret olduğunu, emperyalizmin yine aynı, asalak, sö-
mürücü, kan emici ve saldırgan emperyalizm olduğu
gerçeğini gözler önüne serdi, sermeye devam ediyor. 

Emperyalizmin değiştiği ve kapitalizmin kesin zaferini
kazandığı söylemleri, emperyalizmin dünya egemenliğini
ilan etmesiydi ve dünya halklarına, Marksist-Leninist
örgütlere ve ulusal kurutuluş savaşı veren örgütlere karşı
büyük bir gözdağı içermekteydi. 

“Yeni Dünya Düzeni”nin ilanı ile birlikte ABD’nin
“ulusal güvenlik”, “uluslararası terörizmle mücadele”,
“demokrasiyi ve özgürlükleri koruma”, “barışı savunma”
sosuna bandırılmış “imparatorluk kurma” süreci başlatıldı.
Bu sürecin ürünü olarak emperyalist saldırılar gündeme
geldi. İşgaller ve yeni sömürgeleştirme politikaları artarak
sürdürüldü. Bununla eş zamanlı olarak da Latin Ameri-
ka’dan Ortadoğu’ya, ülkemize kadar her yerde halklara
“barış” adı altında teslimiyet dayatılmaya devam etti.

Sol görünümlü birçok küçük burjuva aydın da em-
peryalizmin bu yalan korosuna katıldı, emperyalizmin
değirmenine soldan su taşıdı. Amaç açıktı: Emperyalizme
karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklar ve ör-
gütler emperyalizmin değiştiği yalanına inandırılacak
ya da inanmış gibi yapmaları sağlanarak önce ideolojik
olarak ardından da fiziksel olarak teslim alınacaktı.
Çünkü yenilginin önce beyinde başladığını, fiziksel
yenilginin bunun kaçınılmaz sonucu olduğunu em-
peryalistler çok iyi biliyordu.

Emperyalizm bu politikalarıyla önemli başarılar elde
etmiş, birçok örgütü ideolojik olarak teslim almayı,
tasfiye etmeyi başarmıştır. Emperyalizmin geçmişten
bugüne, ama asıl olarak 1990’ların başlarından itibaren
başlattığı ideolojik saldırılar; başta FARC, ETA, PKK
olmak üzere binlerle ifade edilen savaşçılara sahip kimi
Marksist-Leninist, kimi küçük burjuva ulusal kurtuluş
hareketi niteliğindeki örgütleri emperyalizm ve işbirlik-
çileriyle uzlaşma ve silah bırakma noktasına getirmiştir.

ETA önce ateşkes ilan etmiş, ardından silah bıraktığını
açıklayarak silahlarını betona gömmüştü. Son olarak

FARC, Kolombiya hükümeti ile geçtiğimiz yıl
bir anlaşma yapmıştır. Anlaşmanın 57 madde-
sinden 56’sı hükümetin istediği şekilde düzen-
lenmiştir. FARC ise sadece bir maddeyi kabul
ettirebilmiş, “barış” anlaşması böyle imzalanmıştır.
Ardından kısaltması yine FARC olan legal parti
ile seçime giren FARC yüzde 0.3 oy alarak
“tarihi başarı!” elde etmiştir.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan seçim-
lerde iktidara gelen sağcı parti ise FARC
ile yapılan ve 56 maddesi zaten değişti-
rilmiş olan anlaşmayı da “fazla hoşgörülü”
bularak değiştirecekleri sözünü verdi. Bu-
nun anlamı açıktır. İşbirlikçi iktidar tam
teslimiyet istiyor FARC’tan.

FARC’ın buna karşı yapacak bir şeyi ise
yoktur. Çünkü silahlarını eritmiş, heykeller yap-
mıştır. Silahların yerini gül almıştır. Burada
asıl olan silahların eritilmesi değildir el-
bette. Asıl olan beyindeki teslimiyettir.
Eritilen silahlar ise bunun simgesidir yal-
nızca. İşte barış denilen şey budur: Em-
peryalizmin dünya üzerinde kurduğu ha-
kimiyetine boyun eğmektir.
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geçtiğimiz Mayıs ayında internetten yayınladıkları bir
mektupla kendilerini feshettiğini açıkladı. İspanya
hükümeti ise ETA’nın kendini feshetmesinin kendileri
açısından bir anlam ifade etmediğini, tüm ETA üyelerinden
“işledikleri suçların hesabının sorulacağını” açıkladı.

FARC da işbirlikçi Kolombiya oligarşisi ile masaya
oturup binlerce yoldaşlarının, yüz binlerce Kolombi-
yalı’nın katilleriyle el sıkışarak anlaşma imzaladı.
Silahlarını eritip barış heykelleri yapma kararı aldı.
Neyin karşılığında? Hayatlarını kurtarmak dışında
hiçbir şeyin… Bunun adı kurtuluş değil teslimiyettir.

Ülkemizde ise PKK, ETA ve FARC ile paralel bir
süreç yaşamış, yaşamaya devam etmektedir. Emperya-
lizmin ideolojik saldırıları karşısında gün geçtikçe
gerileyen PKK, bağımsız Kürdistan hedefinden çoktan
vazgeçtiği gibi bugün gelinen noktada ABD’ye 11 üs
kurdurarak, işbirlikçilikten paralı asker konumuna
gelmiştir. 

Emperyalizmin Krizi Derinleştikçe
Saldırıları Artıyor

Bugün Yemen’den Nikaragua’ya, Kuzey Kore’den
İran’a kadar saldırı ve tehditlerin tek nedeni budur.
Yemen, 2011 yılında başlayan ve “Arap baharı” adını
verdikleri Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini hizaya
çekme, işbirlikçi iktidarlar yaratma politikalarının teslim
alamadığı, bu politikaların etkisiz kaldığı birkaç ülkeden
biri.

Listeyi uzatmak mümkün. Bu kadarı bile emperya-
lizmin krizinin nasıl derinleştiğini gösteriyor. “21. Yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak” korkusuyla yatıp kalkıyorlar.
Emperyalizmin irili ufaklı, doğrudan ya da dolaylı sal-
dırılarının, tehditlerinin temelinde yatan şey budur. Bu
korku nedeniyle saldırıyor, tehdit ediyor.

ABD emperyalizmi Ortadoğu bataklığına saplanmanın
yarattığı ekonomik ve siyasi krizi, saldırganlığını artırarak
hafifletmeye, en önemlisi ideolojik hakimiyetini sürdür-
meye çalışıyor. Bir yandan PKK/PYD-
YPG gibi işbirlikçileştirdiği güçlerle bu
bataktan çıkmaya çalışıyor, diğer yandan
da İran, Kuzey Kore, Filistin gibi ülkelere,
ABD egemenliğine direnme potansiyeli ta-
şıyan diğer ülke ve halklara saldırıyor veya
açıktan tehdit ediyor. 

ÇÜNKÜ GERÇEK ŞU Kİ, BASKI
VE SÖMÜRÜ VARSA DİRENİŞ DE
VARDIR!

Emperyalizmin uzlaşma, teslimiyet,
tasfiye saldırılarının karşısında direnen
tek Marksist-Leninist örgüt Cephe’dir.
Dünya üzerinde bir tek cephe direniyor
ABD emperyalizminin kurmak istediği
dünya imparatorluğuna.

FARC, ETA, PKK… silah bırakırken,

silahlarını eritip barış heykelleri yaparken ya da betonlara
gömüp teslimiyet anlaşmaları imzalarken; biz yakılan
bedenlerimizle, bombalanan sığınaklarımızdan silahlarımızı
çıkarıp hesap sormaya devam eden Leyla komutanlara
sahibiz. Böylesine büyük bir ideolojik ve moral güce sa-
hibiz.

Bu güçle kırda, şehirde, hapishanede, ülkemizde ve
Avrupa’da her yerde direnişlerimizi büyütüyoruz.

Faşizme Direnen Bir Tek Biz Varız,
Cephe Var!

Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal tablosu da yukarıda
ifade ettiğimiz dünyanın genel tablosundan farklı değil.
Bir tarafta işbirlikçi tekeller için sürekli büyüyen bir
ekonomi, öbür tarafta yoksullar için gün geçtikçe daha
da büyüyen açlık, yoksulluk, sefalet...

İşte ülkemizin içinde bulunduğu durumun en yalın
ifadesi bunlardır. Ülkemiz açlığın, yoksulluğun, işsizliğin,
sömürünün her geçen gün arttığı, yeraltı-yerüstü zen-
ginliklerimizin emperyalistlere peşkeş çekildiği bir
ülkedir. Bunun sonucu olarak bir yanda her geçen gün
büyüyen, karlarına kar katan bir avuç asalak işbirlikçi
burjuvazi, bir yanda devasa bir açlık ve yoksullukla bo-
ğuşan milyonlardan oluşan bir Türkiye tablosu vardır
karşımızda.

Ülkemizde her gün 16 MİLYON insan yatağa aç
giriyor. Bu tablo doğal olarak sürekli faşizmi bera-
berinde getirmektedir. Çünkü Türkiye yeni sömürge
bir ülkedir. Emperyalist-kapitalist ülkelerin sahip ol-
duğu, krizi sömürge ülkelere aktarma imkanı yoktur.
Bu nedenle Türkiye sürekli faşizmle yönetilmektedir.

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimiyle
oligarşi içindeki it dalaşı ayyuka çıkmıştır. İktidarı  elinde
bulundurmaya devam eden AKP, durumu fırsata çevirip
ilan ettiği OHAL (Olağanüstü Hal) ile halklarımıza ve
başta Cepheliler olmak üzere devrimcilere karşı savaşını
yükseltti. Kendi hukukunu, 12 Eylül askeri faşist cunta
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döneminde bile olmadığı kadar açık açık, göstere göstere
çiğnemiştir. 12 Eylül Amerikancı faşist cuntayla kurum-
sallaşmış faşizmin bütün imkanlarını kullanan AKP,
devlet terörünü yaygınlaştırmıştır. Bu terör bugün ke-
sintisiz sürdürmektedir.

AKP faşizmi, OHAL maskesi arkasında işçilerden
kamu emekçilerine, köylülerden aydınlara, sanatçılara,
Kürt halkından devrimcilere, sosyalistlere kadar halkın
her kesimini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi, gerçek-
leştirmeye de devam ediyor. Bu saldırıların odağında
ise, hiçbir baskı ve katliamın boyun eğdiremediği HALK
CEPHESİ yer alıyor.

Neredeyse her ay demokratik kurumlarımız basılıyor.
Dergi bürolarımız, kültür merkezlerimiz, derneklerimiz,
mahallelerimiz her an abluka altında. Kurumlarımız mü-
hürlendi, bir bir söküp attık. Yasaklarını tanımadık, tanı-
mayacağız!

Bir an bile soluk aldırmamacasına insanlarımız kaçı-
rılıyor, ağır işkenceler yapılıyor. Neredeyse selam veren
bile tutuklanıyor. Etkinlik ve konserlerimiz yasaklanıyor,
bayramlaşma etkinliklerimiz, iftar yemeklerimiz bile
polis ablukasında yapılıyor.

Halkın sanatçıları, halkın avukatları, halkın mühendis
ve mimarları işlerini yapamaz hale getirilmek isteniyor.

Halkın avukatlarının kurduğu Adalet Okulları da ka-
patılan kurumlar arasındaydı. Ankara’da 2, İstanbul’da
3 kez saldırdılar Adalet Okulları’nın kapısına mühür
vurmak için… Barikat kurup direndi avukatlar, öğrenciler. 

İşte bu devrimci avukatlık, devrimci sanatçılık,
devrimci mühendis ve mimarlık anlayışı ezilip yok
edilmek isteniyor.

OHAL Yasaklarını Da
AKP Faşizmini De Ezip Geçeceğiz!

16 yıllık AKP iktidarı döneminde onlarca grev ya-
saklandı. Bunların büyük bir kısmı OHAL döneminde
oldu. Yasaklama gerekçelerinin başında OHAL vardı.
Yani AKP “FETÖ”ye karşı çıkardıklarını iddia ettikleri
OHAL’i patronların çıkarına olarak, işçilerin direnişine

karşı bir silah olarak kullandı.
Bundan daha doğal bir şey olamazdı, çünkü AKP

oligarşinin, en başta da patronların çıkarlarının tem-
silcisidir. Grev yasaklarına OHAL’i bahane ettiklerini,
patronların çıkarları için her şeyi yapacaklarını açık açık
ifade etmekten, savunmaktan da çekinmediler. Bizzat
Tayyip Erdoğan tarafından birçok kez dile getirildi bu
gerçek. TÜSİAD’a “Ne istediniz de vermedik. OHAL’i
sizin için çıkardık, grevler yasakladık. OHAL olmasaydı
bunları yapabilir miydik” diyen de Tayyip Erdoğan’ın
kendisiydi.

Sadece grev yasaklamakla kalmadılar elbette. İşçilerin,
emekçilerin haklarını almak için gerçekleştirdikleri birçok
eylem de “OHAL var” denilerek yaptırılmadı, yasaklandı
veya yapılan eylemlere polis aynı gerekçeyle saldırdı.

OHAL’İ yalnızca işçilere karşı değil kamu emekçilerine
karşı da silah olarak kullandı AKP, saldırılarına meşruluk
kazandırmaya çalıştı. 15 Temmuz’dan hemen sonra baş-
layan süreçte bugüne kadar binlerce kamu emekçisi
kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin sayısı
150 bini buldu.

15 Temmuz’dan bugüne devam eden OHAL sürecinde
ise;

- Binlerce kişi gözaltına alınmış, işkencelerden geçi-
rilmiş, tutuklanmış; hapishane ve karakollar işkencehaneye
çevrilmiştir. 

- Yüzlerce dernek, vakıf, kültür merkezi ve diğer de-
mokratik kurumlar kapatılmış, kapıları mühürlenmiştir.

- Yüzlerce gazete, dergi, yayınevi, televizyon, radyo
ve ajansın yayınına son verilmiştir. 

- Yüz elli bine yakın memur ihraç edilmiş, binlercesi
açığa alınmış, açlıkla terbiye edilmeye çalışılmıştır. Ki
açlıkla terbiye edilmeye çalışılan kamu emekçilerinden
ikisi, Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA, 326 GÜN
süren açlık grevi direnişi ile AKP’nin bu silahını tersine
çevirmiştir. 

- Gazeteciler, avukatlar, belediye başkanları, sendi-
kacılar, aydın ve sanatçılar dahil halkın her kesimi saldı-
rılardan payına düşeni almış, ister devrimci olsun ister
reformist, bütün muhalefet susturulmaya çalışılmıştır.

- Kürdistan’da ilan edilen sokağa
çıkma yasakları eşliğinde katliamlar de-
vam etmiştir.

- Türkiye’nin dört bir yanında, onlarca
kişi evlerde ya da sokak ortasında, “dur
ihtarına uymadığı” gerekçesiyle ya
“çatışma” süsü verilerek ya da “zırhlı
araç çarpması” sonucu kaza gibi gös-
terilmeye çalışılsa da, bilinçli olarak
katledilmiştir.  

Kısaca, AKP faşizmi kendi yasalarını,
anayasasını da çiğneyerek, 15 Tem-
muz’dan beri ülkeyi Kanun Hükmünde
Kararname (KHK)’lerle yönetiyor. Fa-
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şizm bu süreçte yüzündeki bütün maskeleri indirmiş, 12
Eylül cuntası ile birlikte kurumsallaşan açık faşizmi
(bütün kurumlarını en etkili şekilde kullanarak) en üst
boyutta uygulayan capcanlı, dipdiri bir örnek olarak
karşımızda durmaktadır.

Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş
Her Yerde Sadece Cepheliler Direniyor

- 317 Gün Düzce’de Alev Şahin,
- 593 Gün Yüksel Direnişçileri,
- 2 Yıldır Özgür Tutsaklar, Hapishanelerde İşkenceli

400 Sevk, Yakılan 30 Hücre İle Aralıksız Direnmeye
Devam Ediyoruz!

Emperyalizmin ideolojik-fiziki saldırıları dünyada
olduğu gibi ülkemizde de birçok kesimi etkilemiş,
geçmişte silahlı mücadeleyi savunan birçok örgüt legalizm
batağına saplanmış, gittikçe düzen içine yerleşerek
devrim ve sosyalizm iddiasını yitirmiştir. Bırakın devrim
ve sosyalizm iddiasını, faşizmin saldırıları karşısında en
sıradan demokratik haklarını, kendi kurumlarını bile sa-
vunamayan bir sol vardır karşımızda.

Emperyalizme emperyalizm, faşizme faşizm bile di-
yemeyen, uzlaşmacı, icazetçi bir sol gerçeği vardır ülke-
mizde. Seçim sürecinde açıkça görüldüğü gibi yalnızca
Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna takılmakla kalmamış,
güya AKP’ye karşı olma adına Muharrem İnce’yi, Meral
Akşener’i bile meşru gösterir duruma gelmişlerdir. Sen-
dikalardan demokratik kitle örgütlerine, legal-illegal
parti ve örgütlerden küçük burjuva aydın sanatçılara
kadar her kesime yansıyan bir icazetçilik, uzlaşmacılık
mücadele hattından gittikçe uzaklaşmıştır.

Ve elbette emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
ideolojik-fiziki bütün saldırılarına rağmen, büyük bedeller
pahasına Marksizm-Leninizm bayrağını, sosyalizmin
kızıl sancağını gururla dalgalandıran Cephe gerçeği var.
Şunu bir kez daha gururla söylüyoruz: Emperyalizme
karşı direnen, silahlı savaşı, devrim iddiasını sürdüren
tek Marksist-Leninist örgüt Cephe’dir.

Faşizmin saldırıları karşısında da direnen bir tek biz
varız, Cepheliler var. 2016 yılının Temmuz ayı başında
(15 Temmuz’dan hemen önce), Cepheli tutsaklar hapis-

hanelerdeki hak gaspları ve saldırılara karşı
Genel Direniş başlattı.

Tek Tip Elbise, sürgün sevkler, kitap sı-
nırlaması, görüş yasakları, ayakta sayım, te-
lefonda tekmil verme, kameralar, kelepçeli
muayene, hasta tutsakların tedavisinin engel-
lenmesi, iletişim cezaları, süngerli odalar, ha-
valandırmalara çekilen tel örgüler... Her türlü
onursuzluğa ve saldırıya karşı özgür tutsaklar
direniyor.

- 2 yıldır aralıksız devam eden Genel
Direniş sırasında, saldırılara karşı 30 hücre
ateşe verildi!

- Tutsaklarımızı teslim almak için, işkencelerle 400
kez sürgün sevk yapıldı. Yine de teslim alamıyorlar
devrimci iradeyi. Direniş bütün sıcaklığı ve coşkusuyla
devam ediyor. ÖZGÜR TUTSAKLIK işte budur...

İçeride tutsaklar direnirken, evlatlarının sesi-soluğu
olan tutsak aileleri de direniyor. TAYAD’lı Aileler, sal-
dırılara, işkenceli gözaltılara rağmen Tek Tip Elbise sal-
dırısına, hasta tutsakların tedavi edilmesine ve tecrite
karşı kampanyalar yapmaya ve direnmeye devam edi-
yorlar.

AKP faşizminin saldırıları hapishanelerle sınırlı değil.
İşçilere, emekçilere, devrimcilere, sosyalistlere, bütün
halk güçlerine yönelik saldırıları yukarıda anlattık. Bakın
bu saldırılara karşı, bizden başka tutarlı bir direniş sergi-
leyen var mı?

Mesela 250 bin üyesi olan KESK ne yaptı bu süreçte?
İhraç edilen 150 bin kamu emekçisinin bir kısmı da
KESK üyesiydi. KESK’in tavrı ne oldu? Bir tek direniş
örgütledi mi? Birkaç yazılı açıklama dışında ne yaptı?

Yüz binlerce kamu emekçisi içinde yalnızca KEC
(Kamu Emekçileri Cephesi)’liler direniş kararı aldı. An-
kara’nın göbeğinde tarih yazan direniş, Nuriye Gülmen
ile başladı, Semih Özakça’nın da katıldığı direniş her
gün işkenceli gözaltılarla büyüyen saldırılar karşısında
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direniş daha da yükseltilerek Süresiz Açlık Greviyle
devam etti.

Hapishanede tecrite, zorla müdahale tehdidine,
ihtiyaçlarının karşılanmamasına rağmen hapishanede
de tahliye edildikten sonra da 324 gün boyunca açlık
grevini sürdürdüler. Bu süre zarfında Ankara Yüksel
caddesindeki direniş de devam etti. KEC’li Nazife
Onay, Akman Şimşek ve Celal Akgün tutuklandı.

Yeni direnişçilerle, yeni biçimlerle devam eden Yüksel
Direnişi sadece ülkemizde değil, dünya çapında ciddi
bir sahiplenme ve sempati yarattı.  KESK ise bırakın
direniş örgütlemeyi, Nuriye ve Semih’in dünyayı ayağa
kaldıran direnişine düşmanca tutum aldılar. Direnişi gör-
mezden geldiler, sendika binalarının kapılarını kapadılar.
KESK’in bu tutumuna karşı genel merkez binasında
oturma eylemi yapan KEC’lileri polis çağırmakla tehdit
ettiler.

DİSK ne yaptı OHAL’e, OHAL ile işçilere, emekçilere
yönelik artan saldırılara karşı? DİSK’in tutumu da
KESK’ten farklı değildi. Direnen işçilere karşı saldırılar,
linçler örgütleyen DİSK çetesi ve başkanı Kani Beko,
faşizme karşı hiçbir direniş örgütlemedi.

“Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız” beylik
laflarından öteye gitmedi ve sonunda “işçinin, emek-
çinin sesini meclise taşıyacağım” diyerek milletvekili
adaylığını açıkladı. Elbette yalnızca Kani Beko ile
sınırlı bir durum değil bu. Sendikacılığın içini boşaltan,
koltuk yarışına çeviren, sendikayı ise parlamentoya
girmek için sıçrama tahtası olarak gören çürümüş
bir sendikacılık, bir patron sendikacılığı anlayışı var
karşımızda. 

Kani Beko’nun yerine DİSK başkanlığına geçen Arzu
Çerkezoğlu, direnişteki Flormar işçilerine yaptığı ziyarette,
“Direnen kadının önünde hiçbir güç duramaz” diyor.
Doğal olarak bunu diyen birinin direnen veya en azından
direnenlerin yanında yer alan biri olması beklenir ama
öyle değildir.

Arzu Çerkezoğlu direnen bir kadın işçinin, Oya Bay-
dak’ın direnişine saldırıyı örgütleyen DİSK yöneticilerinden
biridir. Evet, doğrudur direnen kadının önünde hiçbir
güç duramaz. Bunu tek başlarına başladıkları direnişlerle
haklarını söke söke alan Türkan Albayrak’tan, Cansel
Malatyalı’dan, Oya Baydak’tan biliyoruz. Nuriye Gül-
men’den biliyoruz bunu.

Peki, Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticileri neresin-
dedir bu direnişlerin? Cevabı açık… Bu direnişlerin kar-
şısında yer almıştır Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yönetimi.
İzmir’de direnen işçi Mahir Kılıç’a destek için giden
Nuriye Gülmen’e “Siz direndiniz de ne oldu?” deme
utanmazlığını gösteren de DİSK’in merkez yöneticilerinden
biridir. İçinde DİSK’in olduğu, DİSK’in öncülük ettiği
ve zaferle sonuçlanan bir tek direniş var mıdır? Bu
sorunun cevabı da açıktır: Hayır, yoktur.

Elbette sadece DİSK, KESK ile sınırlı değildir uzlaş-
macı tavır. OHAL sürecinde en “komünist”inden en re-
formistine kadar solun geneline hakim anlayış, faşizmin
saldırılarına karşı ‘bekle gör’ politikası izlemekti. Süreci
en az zararla nasıl atlatırız hesapları yapıyor solun büyük
bölümü. Geleceğe dair hiçbir programları, hedefleri yok.
Adeta birilerinin gelip sihirli bir değnekle dokunarak
her şeyi değiştirmesini bekliyor, sandıktan medet umu-
yorlar.

OHAL kararnameleriyle yüzlerce dernek, kültür mer-
kezi, gazete-dergi ve yayınevi kapatıldı, kapılarına mühür
vuruldu. Bir tek biz direndik bu keyfiliğe. Mühürleri
söküp attık, yeniden takmaya geldiklerinde barikat kurup
direndik. Cepheliler’in bulunduğu kurumlar dışında
hiçbir yerde direniş olmadı. Faşizm saldırılarını gün
geçtikçe artırıyor. Buna karşı direnen kim var bizden
başka?

TMMOB’un durumu da farklı değildir. 550 bin mü-
hendis ve mimarın kayıtlı olduğu TMMOB içinde, sadece
halkın mimarı Alev Şahin direniyor. Yalnızca işini-ek-
meğini almak için değil, halkın yeni depremlerle katle-
dilmesinin ve yeni ihraçların önüne geçmek için de dire-

niyor.
Sadece bir haftalık direniş takvimine bakın

Alev Şahin’in! Kah Düzce direniş alanında,
kah Düzce AKP binası önünde, kah Yüksel’de
kah TMMOB binasında oturma eylemiyle dire-
niyor. Evet kendi meslek örgütünün, ihraç üye-
lerine sahip çıkması için TMMOB yönetimine
karşı da direniyor.

Nuriye, Semih, Alev, Mehmet, Acun, Nazife,
Nazan, Engin… aylarca direndiler, direniyorlar.
Sistematik ve ağır işkencelere rağmen direni-
yorlar. Mehmet’in ayağı, Acun Hoca’nın kalbi,
Gülnaz’ın yolunan saçı, 70’indeki Perihan tey-
zenin işkenceden morarmış yüzü, Nazan’ın
kırılan elmacık kemiği, günde iki kez yerlerde
sürüklemeler, moraran bedenler… Düzce’de
linç girişimleri, AKP’nin provokasyonları,
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gözaltı, işkence... Hiçbiri direnişi kıramadı, kıramıyor…
Çoğu zaman 1 dakikayı bile bulmayan açıklamaya

azgınca saldırıyor katil polis. Direniş, işkenceler altında
kendini örgütleyerek, 24 Haziran 2018 günü itibariyle
593 gündür sürüyor.

DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİL GÖREVDİR Avrupa
Emperyalizmi De Devrimcileri Teslim Alamayacak!

Avrupa’daki direniş geleneğimiz yeni değil, köklü
bir gelenektir. Dünyanın neresinde Cepheli bir tutsak
varsa, orada mutlaka direniş de var. Hiçbir dayatmaya,
onursuzluğa boyun eğmez özgür tutsaklar.

Yunanistan’da özgür tutsaklar, Polonya’da Erdal, Al-
manya’da Musa Aşoğlu, Fransa’da Erdoğan Çakır daha
önce açlık grevleriyle zafer kazandılar.

Çok değil birkaç yıl önce, Almanya hapishanelerinde
özgür tutsak Şadi ÖZPOLAT Alman devletinin tecrit ve
tek tip kıyafet dayatmasına karşı defalarca kez, aylarca
süren açlık grevleri yapmış ve her defasında Alman em-
peryalizmini dize getirerek haklarını söke söke almıştır.

Musa Aşoğlu, Alman emperyalizminin mahkeme sa-
lonlarını, ideolojik mücadelenin arenasına çeviriyor.
Devrimciliğin meşruluğu haykırılıyor mahkeme salon-
larında, iki ideoloji orada da çarpışıyor.

Yusuf Taş, Özgür Aslan, Özkan Güzel, Erdal Gökoğlu
özgür tutsaklık geleneğini Avrupa’nın tecrit hücrelerinde
de açlık grevleri dahil direnmiş ve haklarını kazanmıştır.
Son olarak geçen hafta Fransa emperyalizminin tutsak
ettiği Erdoğan ÇAKIR, tahliye edilmemesine ve Türkiye’ye
iade tehdidine karşı açlık grevi başlatmış ve direnişini
zaferle sonuçlandırmıştı.

Yalnızca hapishanelerde değil Avrupa’nın meydanları
da direnişlere tanık oldu birçok kez, olmaya da devam
ediyor. İngiltere’den Yunanistan’a, Avusturya’dan Hol-
landa’ya, Almanya’dan Belçika’ya kadar; tutsaklara öz-
gürlük için uzun yürüyüşler, oturma eylemleri, çadır di-
renişleri, Grup Yorum yasaklarına karşı pedal çevirmeye
kadar çeşitli eylem ve direniş biçimleriyle direniyor
Halk Cepheliler.

Erdem VARAN, Grup Yorum üyesi Betül ve Bergün
Varan’ın babası. Hollanda’da yaşıyor ve iki kızının

Türkiye faşizmi tarafından hukuksuz bir şekilde tutsak
edilmesine karşı Hollanda’da bir meydanda aylardır
“Grup Yorum’a Özgürlük” diyerek direniyor.

17 yıldır Belçika’da yaşamasına rağmen, devrimci
düşüncelerinden ötürü oturum hakkı gasp edilen Cahit
ZOREL, kararı verecek mahkeme binası önünde, 17 Ni-
san’dan beri direniyor. Direnişin 50. gününde AKP’li
bir faşistin bıçaklı saldırısının ardından direnme kararlılığını
vurgulayan Cahit, vazgeçmeyeceğim diyor.

Tahliye olduktan sonra bütün hakları gasp edilen Gü-
laferit, Berlin’de hakları için direniyor.

Tahliye olan Özgür Aslan, Alman emperyalizminin
dayatmalarını kabul etmeyerek, devrimciliğin suç değil
görev olduğunu söylüyor.

Ülkede veya Avrupa’da, içeride veya dışarıda… Em-
peryalizmin ve faşizmin baskınları, tutuklamaları, ağır
işkenceleri, sürgün sevkleri, tecriti, faşist saldırıları,
hiçbir şey kar etmiyor. Devrimci irade teslim alınamı-
yor.

Hiçbir Saldırı Devrimcileri Teslim Almaya Yetmiyor
Çünkü;

Yalnızca biz, sosyalizm inancını-iddiasını büyütüyor,
her koşulda direniyor ve kazanıyoruz... Ne direniş ne
de zafer tesadüf değildir, mesele ideolojik bağımsızlık,
ideolojik kararlılık ve netliktir. 

Çünkü Marksist-Leninist ideoloji karşısında faşizm
çaresizdir.                                                                       

Tutsaklık, ödül, ölüm tehdidine karşı halkın sanatçıları
direniyor...

Halkın avukatları içeride ve dışarıda direniyor...
Halkın mühendis-mimarları direniyor...
Zafere kilitlenmek budur.
Gülaferit Ünsal Almanya’da yıllarca süren tutsaklığın

ardından şimdi de dışarıdaki hakları için direnişi sürdü-
rüyor.

Özkan Güzel, hiçbir dayatmaya boyun eğmeyip dire-
niyor.

Direnişler, her Halk Cepheli’nin de omuzlarına so-
rumluluklar yükler. Direniş ve zafer tarihimizin bir
halkası olmak, zaferi yakınlaştırmak ellerimizdedir. Yüz-
lerce kilometre uzaktan bile bu direnişleri büyütmenin
yollarını bulabiliriz. Mahkemeler ve hapishaneler üzerinde
telefon ve fakslarımızla baskı oluşturabiliriz.

Eylemler yapabilir, yapılanlara katılabilir, bir telefonla
destek sunabilir, haberlerini yayabiliriz. Onlar direnme
kararı alarak siyasi zaferi zaten kazandılar, bunları maddi
kazanımlara dönüştürmek hepimizin sorumluluğudur.
Yazılan tarihe sadece tanıklık etmekle kalmıyor, o tarihin
bir parçası olmak elimizdedir. Kazanacağız; çünkü dire-
niyoruz.

ZAFER DİRENENLERİNDİR!
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ABD’de hukuk, yargı ve mahke-
meleri değerlendirirken dünya halkla-
rının baş düşmanı, katil Amerika’nın
kendi halkına uyguladığı “adalet”i
kendi tarihlerinden görmek mümkün.

Çünkü; Amerika çürümüş, asalak
emperyalizmi temsil etmektedir. Bugün
tüm dünya halklarının baş düşmanı
olmasının anlamı da buradadır.

Çünkü; Amerika’nın tüm politikaları
tekellerin çıkarlarına göre şekillenir.
Bugün Asya’dan Latin Amerika’ya
tüm dünyayı ahtapot gibi saran em-
peryalist tekellerdir.

Çünkü; Amerika sadece ülkeleri
işgal edip, yağma-talanla yetinmedi.
Tekellerin çıkarları neyi gerektiriyorsa
onu uyguladı. Darbeler yaptı, komplolar
tezgahladı. İktidarları devirdi, kendisine
bağlı işbirlikçi iktidarlar kurdu. 

Latin Amerika’daki birçok ülkede
(Arjantin, Nikaragua vb.) olduğu gibi
ülkemizde de cuntaları işbaşına getirdi,
istemediği iktidarları devirdi.

Dünyada atom bombasını ilk kul-
lanan ülke Amerika’dır. 1945’te Ja-
ponya’nın Hiroşima ve Nagazaki kent-
lerine atılan bombayla 250.000 kişiyi
katletti.

Vietnam’da 2 milyon, Kamboçya
ve Laos’da 1 milyon insanı katleden
bir devlettir Amerika.

Özetle, bugün dünya halklarına yö-
nelik tüm saldırıların arkasında Amerika
vardır.

Başka ülke halklarını katleden,
komplolarla-işgallerle yöneten Amerika

kendi halkına özgürlük bahşeder mi?
Ya da kendi halkına karşı adaletli olur
mu?

Tüm dünyaya “özgürlük” dersleri
veren, ülkelere “özgürlük” götürmek
için işgaller yapan, darbeler tezgah-
layan Amerika’nın ülkesindeki “öz-
gürlük” ve “adalet” tekellerin istediği
kadardır. Öyle ki, Amerikan yargısı,
göstermelik de olsa, hukuku uygula-
maya ihtiyaç duymaz. Amerika’daki
hukuk-yargı sisteminin üstündeki mak-
yajı kaldırdığımızda altından çıkan
komplo davaları ve hukuksuzluktur.

SACCO ve VANZETTİ
“Burjuvazi 
katletti içimizden ikimizi 
bu iki ölü ölmeyen iki ölümsüzdür 
Burjuvazi, kavgaya davet etti bizi 
davetleri kabulümüzdür! 
Biz nasıl bilirsek 
hep bir ağızdan gülmesini, 
Biliriz öylece yaşamasını, ölmesini 
Hepimiz-birimiz 
birimiz-hepimiz için”
Nazım Hikmet   

1918’lerde, ülkede yaşanan eko-
nomik kriz gerekçe gösterilerek işçi
ücretleri düşürüldü. Kapitalizm yaşanan
krizi bahane ederek işçi-emekçileri aç-
lığa mahkum etmek istiyordu. Daha
az kar etmeyi değil, ücretleri düşürmeyi
tercih ediyordu. Çünkü; tersi, kendi
doğasına aykırıydı.

1920’lerin ABD’sinde komünist-

lere ve göçmen işçilere dönük bas-
kılar sürdü. 2 Ocak 1920’de 70
kentte aynı anda gerçekleştirilen
“baskın”larda 6000’i aşkın ilerici-
sosyalist-demokrat tutuklandı. Solcu
partilerin hemen bütün binaları ba-
sıldı, yöneticileri tutuklandı. Tutuk-
lananlar kentlerin büyük caddele-
rinden kelepçeli olarak toplu halde
geçirildiler. İşkenceler ayyuka çıktı.
Basının da yardımıyla tüm ülke bir
korku ve dehşet ortamına sokuldu.

Üye sayısı 5 milyona yükselen Klu
Klux Klan da bu dehşet ortamına
payına düşen katkıyı sağlıyor, saldırı-
larını yoğunlaştırıyordu.

Yoğun baskıya uğrayan gruplardan
biri de göçmen işçilerdi. Göçmen işçiler
en ağır işlerde en düşük ücretlerle ça-
lıştırılıyorlardı. En son işe alınıp en
önce işten atılanlar da zenciler ve ko-
münistlerdi. 1920’de madenlerde ça-
lışanların yüzde 44’ünü, demir-çelik
işçilerinin yüzde 33’ünü göçmen işçiler
oluşturuyordu.

İşçi sınıfı buna örgütlü mücadeleyle,
grevlerle cevap verdi. Grevlerin giderek
yayılması üzerine tüm muhalif, işçi-
emekçi kesimlere karşı saldırıya geçildi.
Bu saldırılar kısa sürede komünist
avına dönüştü. Gözaltına alınan işçi-
lerden matbaa işçisi Andrea Salsedo
8 hafta yargılanmadan tutulduktan
sonra New York’da bir polis binasının
14. katından atıldı. Polis bu katliamı
“intihar” olarak açıkladı!

Yazı Dizimize ABD Emperyalizminin, İşkence Ve Hücre Politikalarını Anlattığımız Yazının
İkinci Bölümünü Yayınlıyoruz.

DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI
ABD EMPERYALİZMİNİN, HALKLARI TESLİM ALMAK İÇİN
UYGULADIĞI İŞKENCE VE HAPİSHANE POLİTİKALARI - 2

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 28

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 
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24 Haziran
2018

Yürüyüş

Sayı: 72

11SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI SÜREKLİ DİRENİŞİN SONUCUDUR!



Andrea Sal-
sedo, Sacco ve
Vanzetti gibi göç-
mendi. İşçiler, 9
Mayıs tarihinde
A. Salsedo’nun
katledilmesini
protesto etmek
için miting dü-

zenleme kararı aldılar. Mitingi düzen-
leyenler arasında Sacco ve Vanzetti
de vardı. Sacco ile Vanzetti mitingden
önce, 5 Mayıs 1920 günü tutuklan-
dılar. Tutuklanma nedenleri miting
değildi. Soygun ve cinayetten tutuk-
landılar. Tutuklanma nedenleri mi-
ting düzenlemek değil, soygun ve
cinayetti. Mahkeme Sacco ve Vanzetti
hakkında idam kararı verdi.

“Sacco ve Vanzetti lehine ifade
veren 100’den fazla tanığın ifadeleri
göz önüne bile alınmadı, bu tanıkların
çoğu göçmen işçilerdi, ifadelerini ya
çok bozuk bir İngilizceyle ya da çevir-
men aracılığıyla veriyorlardı. Sacco
ve Vanzetti’yi olay yerinde gördüklerini
belirten tanıklardan bir bölümü ifade-
lerinin baskı altında alındığını belirttiler,
bunların tümü işlerinden atıldılar ve
kara listeye alındılar. (EMO-Ank. Şb
Bülteni-2013)

Başka bir suçtan hapishanede bu-
lunan bir tutuklu, cinayeti kendisinin
işlediğini itiraf etmesine rağmen, idam
cezası verildi.

“Savcının uzun uzun konuşmasının
sonunda jüriye dönüp “Sayın jüri üye-
leri, görevinizi yapın. Görevinizi erkekçe
yapın. Ey yiğitler, birbirinize uyun!”
demesi; yargıcın jüriye dönüp “Kara-
rınızı verirken Fransa’da savaş alan-
larında ölen yiğit askerlerimizi düşünün.
Aynı vatanseverlik duygusuyla kara-
rınızı verin” demesi; jüri sözcüsünün
her sabah mahkeme salonuna girdi-
ğinde bayrağın karşısında saygı du-
ruşunda bulunup asker selamı verdikten
sonra yerine geçip oturan fanatik bir
polis emeklisi oluşu ve tüm jüri üyele-
rinin varlıklı kişilerden oluşması; Ka-
rara temel olan iki tanıktan birinin
hapishane kaçağı olduğunun ve mah-
kemede sahte adla tanıklık yaptığının
ortaya çıkması; Başka bir öldürme
suçundan idama mahkum olmuş bir

tutuklunun cinayeti kendisinin de ara-
larında bulunduğu Morelli Çetesi’nin
gerçekleştirdiğini yazılı ve imzalı olarak
itiraf etmesi de işe yaramadı. Bu aleni
hukuksuzlukların herkesçe bilinip gö-
rülmesi, ADALET’in gerçekleşmesini
sağlayamadı. İtirazlar, yargıtay ka-
rarları, dilekçeler... Ve iki göçmen yedi
yıl ölüm hücresinde yattılar.” (BDS

Yürüyüş, Sayı 123)

Kunduracı ustası Nicola Sacco ve
işportacı-balıkçı Bartolomeo Vanzetti,
İtalyan asıllı iki göçmen işçi önderini,
gerçeği gören herkes sahiplendi.

“Sacco-Vanzetti trajedisini insan-
lığın vicdanında canlı tutmak için
her şey yapılmalıdır. Şu anda görevimiz
budur. Ben bir bilim adamıyım, üstelik
sosyalist bir bilim adamı. Biliyorum
ve inanıyorum biz kazacağız. Çünkü
tarih, çünkü hayat bizden yana.” Al-
bert Einstein

İnfazın gerçekleştirildiği 22-23
Ağustos 1927 gecesi New York’ta,
Paris’te, Buenos Aires’de, Leipzig’de,
Berlin’de, Kopenhag’da, Amster-
dam’da, Kahire’de, Sidney’de, Mel-
bourne’da, Belgrad’da, Havana’da,
Varşova’da ve daha pek çok kentte
büyük mitingler yapıldı. Paris’te ABD
Elçiliği’nin önünde toplanan 150.000
kişi, Boston’da ise 250.000 kişi polisle
çatıştı, binlerce gözaltı oldu.

Ve yine Nazım seslendi, o gün ya-
şanan ve yaşanmaya devam eden kom-
plolara meydan okur gibi:

Yanıyordu kanlarında şavkı İtalya
güneşlerinin

koştular temiz esmer alınlarla ha-
yatın sesine,

dövüştüler yanında dövüşen kar-
deşlerinin

Yeni dünyada düştüler eski zulmün
pençesine!

Yedi yıl ölümün karşısında gülerek
durdular

Elektrikli iskemleye
kadife bir koltukmuş gibi oturdu-

lar
Yürekleri dört bin volta yedi

dakka dayandı
Yandı yürekleri
yedi dakika yandı!
kurban gittiler bir cinayete,
kurban gittiler dolarların emrindeki

adalete!
Hayatlarında olmadılarsa da kit-

lelerin rehberi,
ölümleriyle şaha kaldırdı kitleleri
bu iki ihtilal neferi!

ROSENBERGLER DAVASI
Rosenbergler Davası, Amerika’nın

- 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.
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en önemli komplo davalarından biri-
sidir:

Hitler faşizminin uğradığı yenilgi,
dünyada sosyalizm umudunun büyü-
mesi ve en önemlisi dünyanın 1/3’inin
sosyalist olması. Tüm bunlar Amerikan
burjuvazisinin korkması için yeterliydi.
Burjuvazi, bu umudu yok etmek için
kendi hukukunu çiğnemekten, kom-
plolar tezgahlamaktan çekinmedi. Ro-
senbergler de Sacco ve Vanzetti gibi,
komplo davasından tutuklandılar ve
yargılandılar: 

“Her ikisi de Amerikan Komünist
Partisi üyesi, her ikisi de Yahudi olan
Julius ve Ethel Rosenberg çifti, düzmece
bir komployla “atom bombası casus-
luğu yaptıkları” iddiasıyla tutuklanıp
idam edildiler.  Julius bir mühendisti.
Sanayi Sendikası’nın aktif bir militanı
ve Genç Komünistler Birliği’nin üye-
siydi. 

Rosenberg çifti önce ajanlık mese-
lesini anlamadılar, çok da üzerinde
durmadılar, ciddiye almadılar, hatta
komik buldular.  Komünistlik konusunda
ise zaten bir itirazları olamazdı, bel-
geliydi, parti üyelik kartları vardı.  An-
cak durum onların sandığı kadar basit
değildi. Büyük bir komplo söz konu-
suydu.” (Yürüyüş, Sayı: 38)

“6 Ağustos 1945’de Hiroşima’ya
atılan atom bombası korkunç bir kıyım
olduğu kadar, ABD’nin dünya haki-
miyetini simgeleyen bir gelişmeydi.

ABD, dışta halkları katlederek, içte
büyük bir baskı ve korkutma ile impa-
ratorluğunu inşa ediyordu. İmpara-
torluk, teknolojik gelişmenin bu “üstün
ürünüyle” elde ettiği tartışılmaz lider-
liğini ancak 4 yıl koruyabildi. 1949’da
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-
ği’nde ilk atom bombası yeraltı dene-
meleri başladı. ABD, artık “tek bir
düğmeye basma” tehdidiyle dünyayı
avuçlarının içinde tutabilme gücünü
kaybetmişti. İşte Julius ve Ethel Ro-
senberg, yalnızca parti üyesi ya da
ilerici olmanın bile “Sovyet casusu”
damgası yemek için yeterli olduğu
böyle bir ortamın kurbanı olur. Ethel
ve Julius Rosenberg, FBI tarafından
atom bombası sırlarını Sovyetler Bir-
liği’ne satmakla suçlanırlar.” (BDS
Yürüyüş, Sayı 122)

Komplo polis ve savcılık tarafından
düzenlenmiş sahte tanıkların ifadeleriyle
hazırlanmıştı. Bu tanıklar uzun yıllar
sonra, düzmece ifade verdiklerini itiraf
edeceklerdi.

Rosenbergler davası iki yıl sürdü.
Rosenberg çifti hakkında Amerikan
yargısının verdiği idam cezasına tüm
dünya halkları karşı çıktı. Tüm dünyada
sahiplenme ve tepkinin yükselmesi
üzerine, devlet Rosenberglerden “piş-
manlık” dilemelerini istedi. Eğer işle-
dikleri suçtan dolayı “pişman” olduk-
larını ifade ederlerse canları bağışla-
nacaktı!

Rosenbergler dik
durdular, iktidardan
icazet dilenmediler.
Bu tavrın bedeli ölüm
de olsa geri adım at-
madılar. Amerika ve
tüm dünya halkları
onların suçsuzluğuna
inanıyordu. Onlar da
halka inanıyorlardı.
Adaleti ancak halkın sağlayacağını bi-
liyorlardı. Ölüme giderken de bu inançla
halka seslendiler: “Suçsuzluğumuza
inanan insanlara ihanet etmeyece-
ğiz.”

“Ancak halkın örgütlü baskısı
bizi kurtarabilir ve iki masum insanın
öldürülmesine yol açacak korkunç
siyasi suçu açığa çıkarabilir.” (Yü-
rüyüş, Sayı:38)

Türkiye’den de şair Melih Cevdet
Anday Rosenbergler’e ithafen şöyle
diyecekti:

Bir çift güvercin havalansa
yanık yanık koksa karanfil
değil bu anılacak şey değil
apansız geliyor aklıma
Sevdiğim çiçek adları gibi
sevdiğim sokak adları gibi
sevdiklerimin adları gibi
adınız geliyor aklıma
Rahat döşeklerin utanması bun-

dan
apansız geliyorsunuz aklıma

LEONARD PELTIER
Kızılderili hareketinin önderi, 43

yıldır tutsak. Leonard Peltier komplo
davasıyla tutuklandı. İşlemediği bir
cinayetten suçlandı. Polisin bulduğu
sahte tanık ve düzmece ifadelerle kom-
plo tamamlandı.

Leonard Peltier: “43 yıl Sonra
Hala Özgürlüğümü Kazanmak İçin
Mücadele Ediyorum”

43 yıldır devam eden adaletsizliği
Peltier’in kendi anlatımından aktara-
lım.

“Hapishaneye politik bir mahkum
olmak için gelmedim. Dokuz yaşından
beri Amerikan yerlilerinin mücadele-
sinin bir neferi oldum. Kız kardeşim
ve kuzenimle birlikte kaçırıldım ve
yatılı bir okula yerleştirildim. Bu olay

"Emperyalizm:
- Kapitalizmin özel bir
tarihsel aşamasıdır.
- Tekelci kapitalizmdir.
- Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir.
- Can çekişen kapitalizmdir" 

LENIN
***********

EMPERYALİSTLER 
KAĞITTAN KAPLANDIR

“Tüm sözde güçlü̈ gericilerin
sadece kâğıttan kaplan
olduklarını söylemiştim.
Bunun nedeni onların
halktan kopuk olmasıdır. 
Bakın! Hitler kâğıttan bir
kaplan değil miydi? Hitler
devrilmedi mi? Yine 
Rus Çarı’nın, Çin
İmparatorunun ve Japon
emperyalizminin de 
kâğıttan kaplanlar
olduklarını da söyledim. 
Hepsinin devrildiğini
biliyoruz. ABD emperyalizmi
henüz devrilmedi ve atom
bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da
devrilecek. O da bir kâğıttan
kaplan. (18 Kasım 1957)
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ve bunun kuzenim Pauline’in üzerinde
bıraktığı etki beni derinden sarsmıştı. Bu
aynı duygu, haksız yere hapsedildiğim
42 yılı düşündüğümde hala beni sarsar.
FBI’ın hazırladığı Myrtle Poor Bear’nin
silahlı çatışmanın yaşandığı gün Oglala’da
olduğuna dair düzmece yeminli ifade tu-
tanaklarını duyduğumda bu haksız mah-
kumiyet de aynı duyguları uyandırmıştı.
1976’da Kanada’nın beni yasadışı olarak
iade etmesi için de yine aynı düzmece
belgeler kullanıldı. 

FBI dosyalarının masumiyetimi ka-
nıtlayacak bilgilerle dolu olduğunu sizin
de bildiğinizi biliyorum. Ancak hala bu
dosyaların pek çoğu hukuki temsilcile-
rimden saklanıyor. 8. Daire’de temyiz ta-
lebim görülürken eski savcı Lynn Crooks
yargıç Henney’ye “Sayın yargıç, bu ajan-
ları kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Dahası
Bay Peltier bu olaya karışmışsa da hangi
düzeyde dahil olduğunu da bilmiyoruz.”
Bu sözler beni aklıyordu ve salıverilme-
liydim. Ama hala buradayım ve 43 yıl
sonra hala özgürlüğüm için mücadele
ediyorum. Bugüne kadar yıllardır hem
mahkeme salonlarında hem de Uluslararası
Leonard Peltier’yi Savunma Komitesi ta-
rafından yayınlanan açıklamalarımda ma-
sum olduğumu açıklamıştım. Ama şimdi
burada bunu tartışmayacağım. Yalnızca
bir kez daha söyleyeceğim: O AJANLARI
BEN ÖLDÜRMEDİM. 

9 yaşından beri hep bir savaşçı oldum.
73 yaşında da hala bir savaşçıyım. Çok
uzun zamandır buradayım. 43 yıllık ha-
pishane hayatıma 20 yıllık iyi hal indirimini
de eklerseniz 60 yılı aşkındır demir par-
maklıkların arkasındayım.” diyor Kızıl-
derililerin özgürlük savaşının neferi Leo-
nard PELTIER. 

Peltier’in bir komplo davasıyla tutsak
edilmesinin, 43 yıl süren tutsaklığının ve
tecrit altında tutulmasının nedeni işlediği
iddia edilen cinayet değildir. Tutsaklığının
ve tecritin tek bir nedeni vardır: UMU-
DUNU YİTİRMEMESİDİR.

Kendi ifadesiyle hala, “Kızılderililer’in
özgürlük savaşının neferi Leonard PEL-
TIER” olmasıdır. 

Çünkü: O HALA KIZILDERİLİ-
LER’E UMUT TAŞIYOR! 

MUMİA ABU JAMAL
Kara Panterler örgütünün önderi. 36

yıldır tutsak. Siyahilerin ırkçılığa karşı

mücadelesini bastırmak için her yolu de-
neyen Amerika, hareketin önderini de bir
komployla tutukladı. 

Mumia Abu Jamal da diğer davalarda
olduğu gibi Amerikan yargısının özel hu-
kukuyla! yargılandı. Bu özel hukuk, tam
anlamıyla hukuksuzluktur: Karar önceden
verilir, Amerikan burjuvazisi-tekeller is-
teklerini bildirir, iktidara düşen en uygun
komployu hazırlamak ve uygulamaktır:
Önce bir suç bulunur, sonra bu suçu ka-
nıtlayacak delil yaratılır. Sonra ceza kesilir.
Tüm bu aşamalar Amerikan yargısının
denetiminde, mahkeme ve jüri üyelerinin
gözleri önünde gerçekleşir:

“Mumia Ebu-Cemal, 24 Nisan 1954’te
Philadelphia’da doğdu. 9 Aralık 1981’de,
bir polis memurunu öldürme suçlamasıyla
yine aynı şehirde tutuklandığında, Siyah
Gazeteciler Birliği’nin Philadelphia şu-
besinin başkanlığını yapmaktaydı ve önde
gelen radyo yayıncılarından biriydi. NPR,
Mutual Black Network, National Black
Network, WUHY (şimdi WHYY) ve diğer
istasyonlarda ödül kazanan programla-
rıyla, Philadelphia’da ‘sesi çıkmayanların
sesi’ diye bilinirdi.” (Mumia Ebu Ce-
mal/Biz Özgürlük İstiyoruz Sf 299)

Yaşamı boyunca ırkçılığa karşı, siya-
hiler için mücadele eden Mumia Abu
Jamal bu nedenle Amerikan polisinin
hedef seçtiği insanlardan biriydi.

9 Aralık 1981’de sabahın erken saat-
lerinde polisin silahlı takibine uğrayıp,
dövülerek gözaltına alındı ve polis memuru
Daniel Faulkner’i öldürmekle suçlandı.
Philadelphia’nın ünlü ‘idamcı yargıcı’
Albert Sabo’nun yönetiminde mahkemeye
çıkarılan Mumia, 3 Temmuz 1982’de ci-
nayetten suçlu bulundu ve ölüme mahkûm
edildi.

Mumia Abu Jamal ırkçılığa karşı ver-
diği mücadele nedeniyle tutuklanmıştır.
1 Aralık 2001 tarihinde temyiz mahkemesi
idam kararını kaldırdı. Bu karar Amerikan
mahkemelerinin adaletiyle verilmedi. Tüm
dünya halklarının Mumia Abu Cemal’i
sahiplenmesi sonucu, mahkeme idam ka-
rarını kaldırmak zorunda kaldı.

Mumia Abu Jamal 36 yıldır tutsak.
Bu sürenin 30 yılını tecritte geçirdi.
Hapishanede de siyahilerin ve tüm
dünya halklarının özgürlüğü için mü-
cadelesine devam ediyor.

(Sürecek)

EMPERYALİZMİN
EKONOMİK
ÖZELLİKLERİ: 
1) Üretimin ve sermayenin
yoğunlaşması, tekellerin
ortaya çıkması 
2) Emperyalizmde
bankaların önemi 
3) Sermaye ihracı 
4) Dünya pazarının
tekeller tarafından
paylaşılması 
5) Emperyalist ülkelerin
dünya topraklarını
paylaşması 

EMPERYALİZMİN
TARİHSEL
ÖZELLİKLERİ 
1) Emperyalizm, tekelci
kapitalizmdir. 
2) Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir. 
3) Can çekişen
kapitalizmdir.

***********

"... Eğer yeryüzünde
anlamlı ve güzel bir şey
aranacaksa, işte en
anlamlısı; isyan... 
Doğal bir şey aranıyorsa,
işte en doğal olanı;
Emperyalizme isyan etme
hakkı! 
Eğer yeryüzünde uğruna
her fedakarlığın yapılacağı
bir ideal aranıyorsa, 
işte en sade olanı;
Emperyalizmin, baskının,
sömürünün olmadığı bir
dünya... Emperyalizmden
nefret etmek ve asla boyun
eğmemek için milyonlarca
nedenimiz var..." 

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ

Yürüyüş
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- Bir devrimci, halkı ekonomik,
sosyal, siyasi her konuda aydınlatabi-
lecek bilgi, birikim, donanıma sahip
olmadığı zaman iktidarın gerçek yü-
zünü, faşizmin halk düşmanlığını ye-
terince anlatamaz.

Bu konularda bizim ne düşündü-
ğümüzü, neyi savunduğumuzu, çözü-
mümüzün ne olduğunu somut olarak
anlatamaz, mücadelenin gerekliliğine
ve zorunluluğuna halkı ikna edemez.
İnandırıcılığımızı ve ikna gücümüzü
arttırmak için kendimizi bilgiyle do-
natmalı, eğitimimizi süreklileştirmeli-
yiz.

- Bir devrimci, halkımızı savaşımıza
katmak, savaştırmak, örgütlemek için
kitleleri ikna etmelidir. Halkı devrime,
mücadeleye kanalize etmek, savaşmak
ve savaştırmak, emperyalizmin ve fa-
şizmin karşısına güçlenerek, milyonlar
olup çıkmak için ikna etmenin yolu
olay ve olgulara bilimsel bakmak ve
politik olmaktır.

- Biz milyonları örgütleme iddiasını
önümüze hedef olarak koyduk. Bunu
başarabilecek miyiz? Hiç kuşkusuz
başarabiliriz ve başaracağız. Bugün sı-
nırlı sayıda insanımızın inandığı bu
hedefe ulaşmak; ancak ve ancak daha
geniş kesimleri ikna edip inandırarak
mümkün olacaktır.

Büyük hedeflerimize ve onları
oluşturan sayısız küçük hedefimize
ulaşmak için her Cepheli kendi ikna
gücüne inanmalıdır.

- Bir devrimci, dünyanın en bilimsel
düşüncelerini savunduğunu unutma-
malıdır. Bu nedenle ikna edemeyece-
ğimiz hiçkimse yoktur, yeter ki bunun

meşruluğuyla hareket ede-
lim.

Faaliyetlerimizin sonuçları
insanlarımızdan neyi nasıl istediğimize
bağlı olarak değişebileceğini göster-
miştir. İnsanlarımız yüz binlerle bize
gelmeye, görevler alıp örgütlenmenin
bir parçası olmaya hazırdır. Çünkü ka-
pitalist düzenin, onuru ezip emeğini
sömürmek yani kan ve gözyaşı dışında
ezilen halklara verebileceği hiçbir şey
yoktur. Biz halkımıza tek kurtuluş
umudunu, sosyalizmi götürmenin coş-
kusu ve inancıyla gittiğimizde halkımızı
ikna edemememiz için hiçbir neden
yoktur.

- Bir devrimci, her şeyden önce
kendi beyni ve yüreğiyle kitleleri
kazanacağına, ikna edebileceğine
inanmalıdır. Bu konuda kendine gü-
venmelidir. Dünya devrimleri ve 48
yıllık tarihimiz, şehitlerimiz, dene-
yimlerimiz yol göstericidir.

- Bir devrimcinin görevi halkla bağ
kurmak, onları örgütlülüğün bir parçası
olmaya, görev almaya ikna etmektir.
İkna etmenin yolu kazanacağımıza
inandırmaktır. İnandırmaksa beyinleri
ve yürekleri kazanmakla mümkündür.

İnsanlarımızın yeri geldiğinde  duy-
gularına yeri geldiğinde mantıklarına
seslenmeyi bilmeliyiz. Bununla kal-
mamalı, kendilerini ifade edebilecekleri,
emekleriyle dahil olabilecekleri ze-
minleri de sunabilmeliyiz. Ancak bunu
başarırsak yaratıcılıklarını, emekçilik-
lerini, fedakarlıklarını ortaya çıkara-
biliriz.

- Bir devrimci, gerçekliği kavra-
yışıyla, yoğunlaşması, araştırması,
yaptığı gözlem ve çıkardığı sonçlarla
ikna gücünü ileriye taşır.

- Bir devrimci, yayınlarımızı halka
ulaştırmanın, kurumlara veya eyleme
bir insan getirmenin, oluşturulacak ko-
mitede bir insanımızın görev almasını
sağlamanın onu ikna etmekten geçtiğini
bilir. İknanın önemini kavramadığı-
mızda sorular başlar; neden derneğimize
gelmedi, neden dergimizi almadı, neden
bir komitede görev almadı?

Hepsinin cevabını halk gerçekliği-

mizi doğru kavrayışımız ve halka inan-
cımız oluşturur.

- Bir devrimci, bir işe başlarken,
görevleri belirlerken somut düşünmeli,
hayatı gerçeklerine uygun planlamalarla
gerçekçi ama iddialı hedefler belirle-
melidir. Bu konuda iradi davranılmalıdır.
Plan-programın somutluğu ve “ben
bunu yapabilirim” güvenini en başta
yaratmalıdır. Bu durumda ikna etmek
bir iş olmaktan çıkacak gönüllülüğün
girişkenliği devrimcinin kendisini bile
şaşırtacaktır.

- Bir devrimcinin ısrarı ve yara-
tıcılığıdır belirleyici olan. İkna et-
menin hazır reçetesi yoktur. Kolek-
tivizmi işletmek, pratik içinde yön-
lendirerek insanlarımızın eksiklerini
gidermelerini sağlamak, yenilenme-
nin coşkusunu hissettirmek, onlarda
daha büyük görevler alma isteğini
de yaratacaktır.

- Bir devrimci, her olanağı değer-
lendirmeli, her ilişkimizi harekete ge-
çirmelidir. Özellikle bu süreçte buna
ihtiyacımız vardır.

Hayatın gerçekleri bizden yanadır.
İşsizlik, yoksulluk, açlık, adaletsizlik
bu düzen var olduğu sürece son bul-
mayacak. Sömürü, zulüm, yozlaşma
daha da artacaktır. Bu da yeni-sömürge
ülkelerdeki iki dinamiği, yoksulluk ve
yozlaşmayı nasıl devrimin lehine çe-
vireceğimizin de göstergesidir.

- Bir devrimci, ikna gücünün kay-
nağını, düzen karşısındaki tek alternatifi
temsil etmesinden alır. Sorunların çö-
zümünde, halkın kendi iktidarını sa-
vunanmamız, halkın güvenini kazan-
mamızdaki temel nedendir. Yaptığımızı
savunup, savunduğumuzu yapmamız,
ikna ederken bizi güçlü kılan değerle-
rimizdir.

Değerlerimizi korumak ve büyüt-
mek, pratiğimizle, halkımızı asla yüz-
üstü bırakmayacağımızı göstermek,
canımız pahasına halklarımızın çıkar-
larını koruduğumuza inandırmak ve-
receğimiz emeğe bakar. Israrla kitle
çalışması yapmaktan, ısrarla emek ver-
mekten asla vazgeçmemeliyiz.     

İKNA
Köşe taşı; binalarda tek parça biçiminde

köşeleri tutan taşa verilen addır. Biz de
binalara şekil veren ve ayakta tutan bu
köşe taşlarındaki gibi, ideolojimizin ve
Cepheli devrimciliğin köşe taşlarını koy-
maya çalıştık.

Bu hafta Devrimciliğin Köşe Taşları
isimli köşemizi bitiriyoruz. Yeni köşe-
lerde buluşmak üzere...
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SOYSUZ, Tenekeleri, Katilleri 
Yanına Almadan Mahallelerimize 

Tek Bir Adım Bile Atamazsın!

Devrimcilerin katledilmesi emrini
veren herkes, kabuslar içinde yaşamaya
mahkumdur. Bu nedenle, en başta bu
ülkenin tüm İçişleri Bakanları, Adalet
Bakanları, kabuslar içinde yaşarlar. En
çok onlar korkarlar. Katliam emirle-
rindeki imzalar onlarındır çünkü. 

Süleyman Soylu da kabuslar için-
de yaşayan son İçişleri Bakanı’dır. 

Korkusundan kurtulmak için Cep-
he’ye saldırıyı adeta varlık nedeni
yaptı. Tehditler yağdırdı. Geçen yılın
Eylül ayından bu yana da durmaksızın
operasyonlar yaptırıyor. 

Çoğu yoksul mahallelerden 150’yi
aşkın Cepheli tutuklandı. 

Ama işte, Soysuz Süleyman Soylu,
Gazi’ye ve Armutlu’ya yine açıkça
giremedi, hırsızlar gibi, son anda açık-
ladı Gazi ve Armutlu’ya gideceğini
ve ancak zırhlılar, özel timler, yüzlerce
polis eşliğinde giriş çıkış yapabildi. 

*

Soysuz Süleyman, 19 Haziran’da
halktan gizli, aniden, hiçbir açıklama
yapmadan Gazi Mahallesi’ne geldi. 

Bu titrek, aşağılık, korkak, onlarca
zırhlı tenekesi olmadan, binlerce te-
tikçisi olmadan; değil Gazi Mahal-
lesi’ne girmek; devrimcilerin olduğu,
onurlu halk çocuklarının olduğu ma-
hallelerin en dış sokaklarına, giriş-
lerine yaklaşmaya bile cüret edemez. 

Edememiştir. 

Soysuz Süleyman, nasıl bir kor-
kak, titrek olduğunu da göstermiştir. 

Birçok yerde yaptıkları gibi seçim
otobüsünün üstüne çıkmaya da cüret
edemeyip, otobüsün kapısından ko-
nuşmaya kalkışmıştır. 

Ama kendisini dinleyecek kimse
de yoktu. 

Gazi Halkı, zırhlıların, özel tim-
lerin, polis otolarının ortasında Soy-
suz’a hak ettiği cevabı vermiştir. 

*

Armutlu’daki tablo da, katliam-
cıların acizliğinin resmidir. 

İstanbul'un adeta bütün çevik te-
nekelerini, sivil otolarını getirmişlerdi
Armutlu'ya. Tüm sokak başlarını tut-
muşlardı. Saat 15.00 olduğunda ma-
halleye giriş çıkışları da kestiler. Bütün
bu önlemlere rağmen, mahalle kahve-
sinde oturan üç TAYAD'lı onları kor-
kutmaya yetmişti ve biri özürlü, üç
TAYAD'lıyı gözaltına aldılar. Karakolda
TAYADr'lıların tanık olduğu bir sahne,
korkularını yansıtmaya yetiyordu. Po-

Faşizmin bekçileri, halkın biraraya
gelmesinden korkuyorlar. Bunun için
halkın demokratik kurumlarına, der-
neklerine baskınlar yapıyor, kapatıyor,
yasaklıyorlar. Kapılarında bekleyip
gelene gidene gözdağı veriyorlar. 

Derneklerimizi ve çeşitli kurum-
larımızı açmaya, kullanmaya devam
edeceğiz.

Ama kendimizi kurumlarımızla sı-
nırlamayacağız da.  

Toplanmak için, sohbetler yapmak
için, eğlenmek için, kültürel faaliyetler
için, eğitim yapmak için, örgütlenmek
için… bütün sokaklar bizim. Sokak-

lardaki bütün boş arsalar bizim. 

Evlerimizin önündeki bahçeler bi-
zim. Dağ bayır bizim. Mahallelerimizin
yakınlarındaki ormanlar bizim. 

Şimdi piknik zamanı. 

Havalar uygun. 

*

Pikniklerimizi örgütlü bir halk gibi
yapmalıyız. 

Pikniklerimizdeki her şeyi, pay-
laşmamızın, dayanışmamızın bir ara-
cına dönüştürmeliyiz. 

Pikniği tam bir kolektivizmle ya-
pabiliriz. 

Mesela nasıl?

Yiyecek içecek işlerini örgütlemek
için halkımızdan bir komite. 

Oyun şenlik bölümlerini ayarlamak

için bir komite. 

Konuşmalar, şiirler, tiyatro vb. si-
yasi, kültürel boyutunu örgütlemek
için bir komite. 

Çocuklar için ayrı bir komite. (ama
dikkat, komite yine çocuklardan olu-
şabilir. Başlarına bir “büyük” dikme
şeklinde değil.)  

Kıssadan hisseleri skeçlere çevi-
rebiliriz... Şiirleri çocuklarımız oku-
yabilir.

Kısacası, pikniklerimiz, herkesin
düşmana öfkesini bilediği, dostluğun
içinde doyasıya güldüğü, her şeyi ko-
lektivizm ve örgütlenme pratiğine çe-
virdiği, kadın erkek, yaşlı çocuk her-
kesin sorumluluk üstlendiği, işlerin
adaletle bölündüğü etkinliklere dön-
üştürebiliriz. 

Piknik Zamanı
PİKNİKLERİ
ÖRGÜTLEYELİM

Soysuz Süleyman
Komplolar Düzenledin, 
Tutukladın, Katlettin...

NE OLDU?
GİREBİLDİN Mİ 

GAZİ'YE VE ARMUTLU'YA?

Yürüyüş
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lisler, kendi içtikleri çayın bardağı
kazayla masadan düştüğünde bile
yerlerinden fırlamışlardı... 

Sonuçta işte bu terör ve korku
içinde, Soylu mahalleye gel-
di!!!

Bir yerlerden getirilmiş ve
ellerine bayrak verilmiş 6-7 kişi,
Soysuz Süleyman’ı bekliyor-
du… Mahalleden katılan tek bir
kişi yoktu. Dışarıdan iki otobüs
getirmişlerdi gelirken...    

*

Anladın mı Soysuz Süley-
man? 

Bu mahallelere onlarca bas-
kın da düzenleseniz, bu mahal-
lelerin çocuklarının yüzlercesini
de tutuklasanız, bu mahallelere
zırhlılarınız, katilleriniz, özel
timleriniz olmadan BİR ADIM

BİLE ATAMAZSINIZ. 

Atabilirim diyorsan, işte bi-
zim mahallelerimiz. 

Halep ordaysa arşın burda. 

*

Halkı katledenler, devrimci-
lerin katledilmesi emrini veren-
ler, bizim mahallelerimize adı-
mınızı atamazsınız. 

Bunu böylece bilin. 

En fazla yapabileceğiniz bu-
dur. 

Hırsızlar gibi, SUÇLULAR
gibi, habersiz, ilansız aniden
gelir; 

Ve o kadar zırhlıya, özel tim-
lere, her yeri kuşatmanıza rağ-
men, GİRDİĞİNİZLE ÇIK-
TIĞINIZ BİR OLUR. 

Ne yapsalar, ne etseler, yoksul halkın yaşadığı ma-
halleleri denetim altına alamıyorlar. Halk örgütlülüklerini
ve devrimcileri yok edemiyorlar. 

Şunu da görüyorlar, daha çok sayıda mahalle dev-
rimcilerin olacak. 

Devrimciler sokak sokak yayılacak. 

Mahallelere karakollar kurdular, kaldırdılar, tekrar
kurdular… 

Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. 

Son olarak kurumlarımızı işgal edip, mahallelerin
orta yerine polis merkezleri oturtmaya kalktılar. 

Bekçileri de işte bunun için yeniden devreye soktular. 

Bekçiler ne yapacak?

Ya zengin semtlerinde, zenginleri yoksulların hır-
sızlığından, kapkaçından koruyacak...

Ya yoksul mahallelerinde, halka ve devrimcilere

karşı karakolların bekçi köpeği olacaklar. 

Boşuna. 

Daha çok yöntem değiştireceksiniz.  

Çünkü, bulduğunuz hiçbir yöntem yoksul mahalleleri

denetim altına almanızı, yoksul mahallelerdeki öfkeyi,

direnişi, isyanı yok etmeye yetmeyecek. 

Yoksul mahallelerdeki halk örgütlenmelerinin, dev-

rimcilerin varlığının nedeni,

Bu mahallelerin her sokağına, her evine, her köşesine

uzanan yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizliktir. 

Bunları yok edebilir misiniz?

Bunları yok edemeyeceğiniz için devrimcileri, mecl-

isleri, milisleri de yok edemezsiniz. 

Yüz binlerce bekçi de yollasanız boşuna.  

7 Bin Mahalle Bekçisi Alınacak

Gazi'de zırhlıların, çeviklerin, özel timlerin
ortasında, Gazi Halkı, Soylu'ya haddini bildiriyor...

Armutlu işgal edilmiş. Armutlu girişinde,
"büyük kitle" Soysuz'u bekliyor!!! 

Mahalleler İçin 
Haftanın Sözü

“Her görevi yeteneğim kadar
yapabilirim. 
Daha fazlasını ise öğrenerek
yapabilirim.”

Bünyamin Kılıç

Dev-Genç’liler Okmeydanı
Halkıyla Bayramlaştı!

Dev-Genç’liler 16 Haziran'da Okmeydanı
halkıyla bayramlaştı. Dev-Genç'liler ayrıca
İdil Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, Kültür
Merkezi’nin emekçileriyle bayramlaştılar.
Daha sonra şehidimiz Behiye Canik’in ailesini
ziyaret eden Dev-Genç’liler 4 esnafı ve kah-
veleri de ziyaret ederek bayramlaştılar.

24 Haziran
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İŞKENCE, FAŞİST SALDIRI ve 
PROVOKASYONLARA KARŞI
HALKIN ÖRGÜTLÜ ŞİDDETİ

İşten çıkarılmalarına karşı direnen
öğretmenler, Yüksel Caddesi’nde
sürekli işkence görüyorlar. Polis her
gözaltına aldığına işkence yapıyor.
İstanbul'da ve ülkemizin her tarafında
işkence sokaklara taşmış durumda. 

Mahallelerimizde tenekeleriyle
gezerek, sokak ortasından insanla-
rımızı kaçırıyor, halkımıza gözdağı
veriyor, esnafı, gençlerimizi tehdit
ediyorlar. Zırhlı araçlarının içinde
gencecik çocuklarımıza işkence ya-
pıyorlar. 

AKP faşizminin polisinin işken-
celeri, giderek yaygınlaşıyor. Sırtını
polise yaslayan çeteler, haraç kesiyor,
katlediyor, başta mahalleler olmak
üzere her yere sızmaya çalışıyorlar. 

Bu saldırılar karşısında halk
ne yapacak?

Faşist devletten güvenlik ve adalet
beklenemeyeceği açık. Halk kendi
güvenliğini kendisi alacak. Kendi
cevabını kendisi verecek. 

İşkencelere, faşist saldırılara, pro-
vokasyonlara, mahallelere baskınlara
karşı başvuracağımız iki araç var:

Bir: Halkın örgütlülüğü. 

İki: halkın örgütlü devrimci
şiddeti. 

1978-79’larda mahalleler, üni-
versiteler, sivil faşist terörün yoğun
saldırısı altındaydı. Bombalamalar,

kahve, durak taramalar,
tek tek katletmeler… gün-
lük saldırılardı. Egemenler
bu faşist saldırıları "kardeş

kavgası" diye adlandırarak kendi so-
rumluluklarını gizlemeye çalışıyor-
lardı. Oysa kontrgerilla kamplarında
eğittikleri halk düşmanı faşist çeteler
halkın her kesimine saldırıyorlardı.
Kardeş kavgası değil, resmi sivil fa-
şistlerin saldırıları vardı. 

İşte bu saldırılar karşısında halk
kendini, devrimcilerin önderliğindeki
halk örgütlülükleriyle savunuyor,
mahallelerde, okullarda nöbet tutu-
luyor, ve halkın devrimci şiddetiyle
de saldırılara cevap veriliyordu.  

Sadece faşist ırkçı MHP'li çetelere
karşı değil. Devletin polisine, kontr-
gerillasına karşı da halk örgütlü ha-
reket ederek katliamları önleyebil-
miştir. 

Maraş'ta faşistler, devletin yöne-
timinde katliam yapmışlardı. Halkın
örgütsüzlüğü nedeniyle Maraş’ta bu
faşist saldırıya karşı güçlü bir direniş
örgütlenemedi.  

Ama örgütlü olunan yerlerde her
saldırı geri püskürtüldü. Armutlu'ya
yıkıma gelen polis, zabıta, çeteler
defalarca püskürtüldü. 12 Mart Gazi
katliamına karşı Cepheliler'in öncü-
lüğünde Gazi Ayaklanması başlatıldı.
Tarihe katliamla değil, direnişle,
ayaklanmayla adını yazdırdı Gazi
Halkı. Gazi Halkı milisleriyle direndi
ve çatıştı.

İşkenceleri
Kanıksamayacağız!
Halkımıza Yoldaşlarımıza
Yönelik En Küçük Saldırıyı
Cevapsız Bırakmayacağız!

Halkın milisleri halkımıza yönelik
işkencelere, provokasyonlara, faşist
saldırılara karşı halkımızı örgütlemeli,
hızla cevap vermeliyiz. Ellerini kol-
larını sallayarak halkımıza karşı suç
işleyemeyeceklerini göstermeliyiz.
Hesap vermekten kurtulamayacak-
larını göstermeliyiz. 

Mahallelerimizdeki halk düş-
manı kurumlara rahat yüzü gös-
termemeliyiz. Elbette bunun yolu
örgütlü hareket etmekten geçiyor.
Düşünmeden, taşınmadan anlık tep-
kilerle değil, iradi, planlı hareket
edeceğiz. Ama anlık gelişen saldırı-
larda da, elbette yine devrimci örgütlü
bir inisiyatifle düşmana anında ce-
vaplar verebiliriz. 

Halk düşmanlarının milislerden
duyduğu korkunun bir nedeni, mil-
islerin ne zaman, nasıl, nerede hare-
kete geçeceğini bilmemelerinden
kaynaklanır. 

İşkencelere Karşı
Ne Yapılabilir?

Halkın milislerinin işkencelere,
faşist saldırılara cevabının bir çok
biçimi vardır. 

İşkenceler karşısında televizyonlar,

MİLİSLERE:
� Leyla diyor ki; Cephe tüm mahalleyi, tüm

şehri, tüm ülkeyi saran dünyanın en meşru, en haklı, en
güçlü halk hareketidir. Çünkü Cephe’nin talepleri halkın ta-
lepleri, halkın talepleri Cephe’nin talepleridir.

Tüm imkansızlıklara rağmen tek kişi de kalsa savaşabilme,
haklarını her koşulda savunabilme gücüne sahiptir. Düşmanla uz-
laşmayan, reformizme karşı her koşulda savaşabilme iradesine sa-
hiptir.

� Lenin Diyor ki;
Savaşacağız. Yenileceğiz.

Yeniden savaşacağız. Yeniden
yenileceğiz. 

İrili ufaklı, askeri, siyasi, kültürel,
kanlı ve kansız yüzlerce mücadele içinde
deneyim kazanıp iktidarı alacağız, zafere
ulaşacağız. Bunlar devrimin zafere ulaş-
ması için zorunlu manevi koşullardır.

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

Yürüyüş
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gazeteler kör sağır dilsiz. Ama halkın
matbaası duvarlar bizimdir. İşkencecileri,
duvar yazılarımızla, pankartlarımızla
teşhir etmemiz ve bu işkencelerin he-
sabını soracağımız noktasında kararlı-
lığımızı dile getirmeliyiz. 

Her tutuklamaya karşı, her işken-
ceye karşı 48 saat geçmeden duvarları
donatarak, halk düşmanlarına “hepi-
miz birimiz için!” diyerek cevap ve-
receğiz. 

Halk düşmanı resmi ve sivil ku-
rumlar, halkın devrimci şiddetinin
her zamanki hedefleridir. Bunlar,
halka yönelen tüm işkencelerden,
faşist terörden sorumludurlar. Halk
düşmanlarının araçlarını çizmek, ka-

pılarına kanlı boyalar atmak, spreyle
boyamak, camını çerçevesini indirmek
gibi, halkın onlara yönelik öfkesini
ve hesap sormasını ifade eden ey-
lemler yapılabilir. 

Halkın milislerinin burada uyacağı
tek kural; devrimci eylemin kuralla-
rıdır. Bunların en başında da halka
zarar vermemektir. 

Bütün İşkenceciler
Korkaktır

İşkenceciler korkaktır. Yaptıklarını
asla savunamazlar. Elleri kelepçeli
bir insana işkence yapmak en aşağılık
yaratıkların yapacağı bir şeydir. Halkın
milisleri işkencecilerin korkusunu bü-

yütmelidir. İşkencelere, provokas-
yonlara, faşist saldırılara karşı halkın
şiddetini örgütleyelim. 

Milisler Görev Verilmesini
Beklemez, Gerekeni Yapar!

Şahanlar, her seferinde görev ve-
rilmesini, “şunu yapın” denilmesini
beklemez. Çünkü halkın şiddetini ör-
gütlemek, onun sürekli ve asli gör-
evidir,. Halka yönelik her saldırıda
hemen kolları sıvar, işe koyulur! El-
betteki herşeyi dört dörtlük yapama-
yabiliriz. Bunlar zamanla pratik içe-
risinde aşılır. Yeter ki, öğrenmede,
eylem örgütlemede, “vurucu bir şa-
han” olmada ısrarcı olalım.

Bayramlar Değerlerimizdir
Halkımızın Değerlerine Sahip
Çıkmaya Devam Edeceğiz

Halk Cepheliler’in Bayram kutlaması
ve mezar ziyaretlerinden derlediklerimizi
yayınlıyoruz:

Bahçelievler: Bahçelievler Halk
Cephesi 15 Haziran'da bayram vesilesiyle
Kocasinan Mezarlığı’nda bulunan şe-
hitlerimiz Yemliha Kaya, Ahmet Kar-
langıç ve Osman Akgün’ün mezarlarını
ziyaret ettiler. 5 Halk Cephelinin katıldığı
ziyarette mezarların temizliği yapıldıktan
sonra anma gerçekleştirildi. Mezar zi-
yaretlerinden sonra ise tutsak olan Taylan
Şimşek ve Gülay Korkmaz’ın da aileleri
ziyaret edilerek bayramlaşıldı.

Çayan: Çayan Halk Cephesi bay-
ramın ilk günü 15 Haziran'da Gazi Me-
zarlığı’nda bulunan yoldaşlarımızın me-
zarlarını ziyaret ettiler. 6 Halk Cephe-
li’nin katıldığı anmada başta Önder
Yoldaş Dursun Karataş olmak üzere
tüm yoldaşların mezarları ziyaret edil-
dikten sonra  anma gerçekleştirildi. An-
mada geleneksel bayram ziyareti ve ta-

rihimiz üzerine yapılan sohbet ve söy-
lenen marşlarla anma sona erdi.

Devrimci İşçi Hareketi: Bayramın
ikinci günü 16 Haziran’da DİH’liler
aile ziyaretleri yaptılar. Daha sonra da
Karacaahmet Mezarlığı'ndaki DİH’in
kurucusu olan İbrahim Erdoğan başta
olmak üzere tüm şehitlerin mezarlarına
karanfiller bıraktılar. Mezarları sulayarak
temizlediler.

Gazi: 15 Haziran’da Halk Meclisi
Gazi şehitlerinin mezarlarını ziyaret
etti. Ziyaretten önce dünya ve ülkede
şehit düşen tüm devrim şehitleri için 1
dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mezar
ziyaretine Dev-Genç’lilerin de olduğu
mezar ziyaretine 8 kişi katıldı.

İdil Kültür Merkezi: 16 Haziran'da
mezar ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayçe
İdil’in, Haydar Başbağ’ın, Kahraman
Altun’un, Ferit Eliuygun’un mezarları
temizlendikten sonra saygı duruşu ya-
pıldı.

TAYAD'lı Aileler: Bayramın 2.
günü 16 Haziran’da Gazi Mezarlığı'nda
şehitlerin başucundaydı. Anma Türkiye
Devriminin önderi Dursun Karataş'ın
mezarı başında tüm Devrim Şehitleri
için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Devrimci hareketin kuruluşundan bu-
günlere Dayı'nın ve şehitlerin emeği
anlatıldı. Sonrasında Gazi Mezarlığındaki
tüm şehitler ziyaret edilerek anma son-
landırıldı.

Küçük Armutlu’da 
Halk Cephesi Bayramlaşma 
Programı Yaptı

Küçükarmutlu’da Halk Cepheliler
16 Haziran'da bayramlaşma programı
için buluştu. İlk olarak toplanan Halk
Cepheliler Sevgi Erdoğan Vefa Evi’ni
ziyaret ederek, TAYAD’lı anne-babaların
ellerini öperek bayramlaştılar. Dev-
Genç’liler söz alarak; “Berkin’i adaletsiz
bırakmayacağız! Hesabını soracağız!”
dediler. Halkın Mühendis Mimarları ise
“Tüm Türkiye halklarının Ramazan Bay-
ramını kutluyoruz!” diyerek bayram me-
sajlarını ilettiler. Şiirlerin okunduğu prog-
ram ikramlar ve halaylarla devam etti.
1,5 saat süren programa 35 kişi katıldı.

İdil Kültür Merkezi’nde 
Bayramlaşma

İdil Kültür Mer-
kezi’nde 17 Hazi-
ran'da bayramlaşma
programı yapıldı.
Saat 11.00’da hep
beraber kahvaltı
sofrasında buluşu-
lup bayramlaşıldı.
Sonrasında seçimler
üzerine yapılan ko-
nuşmada, düzen
partilerinin hiçbirinin ülkedeki adalet-
sizliğe son veremeyeceği ve çözümün
Halk Meclislerinde örgütlenmede olduğu
anlatıldı. Kahvaltıya katılanlar da kendi
görüşlerini bildirdi.  Bayramlaşmaya
toplamda 35 kişi katıldı.
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Menbiç’te ne oldu?
PKK ve PKK ile ittifak halinde olan

Türkiye solunun bazı kesimleri, Suriye’de
kelimenin gerçek anlamıyla iradelerini
emperyalizme teslim etmiş ve emperya-
lizmin güdümünde oradan oraya sürük-
lenmektedirler. 

Son örnek Menbiç’teki gelişmelerdir.  
2016 yılının yaz aylarına kadar IŞİD’in

elinde olan Menbiç’e 2016 haziran ayından
sonra YPG güçleri girdi. Ancak YPG
Menbiç’i tek başına ele geçirmiş değildi.
ABD ve Fransız emperyalizminin uçakları
da Menbiç’teki IŞİD mevzilerini bom-
balayarak YPG’ye destek verdi.

Kürt milliyetçi hareketin askeri güçleri,
“Menbiç’i özgürleştirdik” açıklaması
yaptılar. 

Türkiye faşizmi o günden bu yana,
YPG’nin Menbiç’ten çıkartılması için
Amerikan emperyalizminin kapısını sık
sık çaldı. Sonuçta ABD, faşizmin isteğini
kabul ederek YPG’yi Menbiç’ten çıkarma
kararı aldı. 

Amerikan emperyalizminin çizdiği
çerçeveye göre, kent ABD’nin deneti-
minde ve Türkiye faşizminin kuşatmasında
kalacak. Kürt milliyetçi hareket ise Men-
biç’i terk edecek.

Suriye’de iradesini tamamen ABD’ye
teslim etmiş olan PKK-YPG’nin ise bu
noktada yapacağı tek şey vardı; ABD’nin
dayatmasına boyun eğmek. 

Nitekim böyle oldu. ABD talimatı
gelince, YPG güçleri sessiz sedasız Men-

biç’ten çekildiler. 
18 Haziran’dan itibaren Fırat Kalkanı

Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan
hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri ta-
rafından devriye faaliyetlerine başlandı.

2- “Non Passaran” Deyip, “Stalin-
grad”a Benzetip, Vuruşmadan Çekil-
mek, TESLİMİYETİN Yarattığı So-
nuçtur

Kürt milliyetçi hareketin ve berabe-
rindeki Türkiye Solu’nun, Amerikan em-
peryalizminin buyruğuyla Afrin’i terk et-
mesinin ardından, aynı şey bu kez Men-
biç’te tekrarlandı. ABD emrediyor, Kürt
milliyetçi hareket de ikiletmeden emper-
yalizmin planlarına uygun bir konum
alıyor. 

Afrin ile ilgili neler denilmiş ve ne
yapılmıştı, hatırlayalım. 

“Non Pasaran” dediler, “kanımız aksa
da Afrin’i bırakmayacağız” dediler, hatta
hızını alamayan kimileri Stalingrad ben-
zetmesi yapabildiler. 

İçinde PKK, TKP/ML, MKP,
MLSPB, TKEP-L, TİKB, DKP, DEV-
RİMCİ KARARGAH, MLKP’nin yer
aldığı Halkların Birleşik Devrimci Ha-
reketi’nin (HBDH) Yürütme Komitesi
ise Afrin’le ilgili 11 Mart 2018 tarihli
açıklamasına “Faşistlere cehennemi ya-
şatacağız” başlığını koymuştu ve şöyle
diyordu; “... Afrin savaşı Türkiye işçi
sınıfı ve ezilenleri için bir turnusoldür.
Türkiyeli devrimcilerin temel görevi

AKP-MHP faşizminin Afrin’de yenilgiye
uğratmasıdır.”

İşbirlikçiliklerini perdelemek için
böyle yüksek perdeden konuşuyorlardı
ama pratik tam tersi oldu: Afrin’i tıpış
tıpış terk ettiler. Çünkü emperyalizm öyle
buyurmuştu. O “turnusolda” asıl renkleri
açığa çıkan kendileri oldu.  

Devrimci değil teslimiyetçiydiler.
Devrimci değil tasfiyeciydiler. Devrimci
değil, kuyrukçuydular. 

ABD emperyalizmiyle dünya halkları
arasındaki çatışmada, ABD ile yanyana
saf tutmuşlardı. 

ABD’den “Afrin’de direniş olmaya-
cak, çekileceksiniz” talimatı gelince, 

ABD malı ağır silahlarını omuzlayıp,
ABD’nin verdiği araçlara binip Afrin’i
terk ettiler.   

MKP ve TKP/ML savaşçıları im-
zasıyla 15 Mart 2018 tarihinde yapılan
“Çağrımız Afrin’e” başlıklı bir açıklamada
şöyle deniyordu:

“... İbrahim Kaypakkaya’nın yol-
daşları nerede zulüm varsa orada yaşa-
tıyorlar Yoldaş Kaypakkaya’yı. Tıpkı
bugün Afrin’de olduğu gibi. Ve haykı-
rıyorlar seni de çağırıyorlar kavgaya
direnişe yoldaşlığa. Yoldaşlar; feda ise
bu yola canımız kesindir zaferimiz. …
Susmayacak silahlarımız.”

Yazık. 
PKK’ye yedeklenip, ABD işbirlikçi-

liğinin meşrulaştırıldığı o bataklığa Kay-
pakkaya’nın adını karıştırmak, oportü-

RRakka, Afrin, Menbiç 
Buralar Sizin Vatanınız mı?

Vatansa, Vatan Böyle Mi Savunulur?
Değilse, ABD ile Yanyana Orada Ne İşiniz Var?

IŞİD’den Alınca “Özgürleştirdik” Dediğiniz “Menbiç” İçin Şimdi Ne Diyeceksiniz? 
Tek kurşun atmadan Türkiye faşizmine teslim ettik mi diyeceksiniz?

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET  AFRİN’DEN SONRA MENBİÇ’TEN DE 
AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN EMRİYLE ÇEKİLMİŞTİR

İDEOLOJİK BAĞIMSIZLIĞI OLMAYANLARIN
KENDİNE AİT BİR İRADESİ DE OLMAZ

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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nizmin ne duruma düştüğünü göstermesi
açısından çarpıcıdır. 

Tabii açıklama boş bir açıklamadır. 
İradesi, bağımsız ideolojisi olmayan-

ların SÖYLEDİĞİ VE SÖYLEYECE-
Ğİ HİÇBİR SÖZÜN HÜKMÜ YOK-
TUR. Şimdi MKP ve TKP/ML’ye “Hani
silahlarınız susmayacaktı Afrin’de? Hani
Afrin bir sınav yeriydi?” diye sorsak, ne
diyebilirler ki?

Ne olduğu ortadadır: Amerikan em-
peryalizmi izin vermezse ne silahlarınız
patlar, ne de herhangi bir “zafer” mümkün
olur. 

Rakka’da, Afrin’de, Menbiç’te Ame-
rikan emperyalizminin çıkarlarının
bekçisi olunmuştur. Mevcut durumun
adı budur. 

Bu işbirlikçilik kabul edildiği için
ABD emperyalizmi de YPG güçlerini,
yüzlerce tır dolusu silahla donatmıştır.
Sırtında emperyalizmin silahı, altında
emperyalizmin araçları olanlar, emper-
yalizmin politikalarının DIŞINA ÇI-
KAMAZLAR.

Artık emperyalist efendi neyi emre-
derse yapılacak olan odur. PKK ve kuy-
ruğundaki tasfiyeci solun durumu tam
olarak böyledir.

HBDH Yürütme Komitesi imzasıyla
yapılan 28 Mart 2018 tarihli açıklamada
“Bugün Kızıldere’yi anmanın ölçüsü”
olarak şöyle deniliyordu: “...Efrin’de
faşist ve işgalci Türk devletinin diktatörü
Erdoğan’a karşı duruşu ve direnişi ör-
gütlemek...”

Kızıldere ve Mahir Çayan ismini is-
tismar ederek Amerikan emperyalizminin
bölgedeki çıkarlarının bekçisi oldukları
gerçeğini örtbas etmeye çalışıyorlar. Ama
örtbas edemiyorlar. 

Daha bu yazdıklarının mürekkebi bile
kurumadan Amerikan emperyalizminin
emriyle Afrin’i direniş göstermeden hızla
terk ettiler. Bu tablo “Kızıldere’yi an-
manın” değil ama Amerikan işbirlik-
çiliğinin ölçüsü olarak tarihe yazıldı.

3- Kürt Milliyetçi Hareketin Poli-
tikası İşbirlikçilik ve Mandacılık Poli-
tikasıdır 

Menbiç’te nüfusun çoğunluğunu Arap-
lar oluşturuyor, ardından Kürtler geliyor.
Ayrıca kentte Çerkes, Türkmen ve Ermeni
halkı da yaşıyor. 2016 yazında kent IŞİD’in
elinden YPG’ye geçince kentte bu etnik
gruplardan oluşan 40 kişilik Menbiç Yü-

rütme Meclisi oluşturulsa da kent fiilen
Kürt milliyetçi hareketin yönetimindeydi.
Gelinen aşamada AKP faşizmiyle ABD
emperyalizminin anlaşması sonucunda
Menbiç’teki Kürt milliyetçi hareketin et-
kinliğine son verilmiş oldu.

Peki o halde soralım: IŞİD’ten alınınca
“özgürleşen Menbiç” için şimdi ne de-
necek?

PKK direnmedi. Sadece ABD isterse
çatışabilirdi. Fakat bunun dışında direnme
dinamiklerini ve nedenlerini kaybetmiştir
PKK-YPG.

Niye direnecekler? Hangi değer, ilke
ve hedef için direnebilirler... Yok böyle
bir şey... Kürt milliyetçi hareket için be-
lirleyici olan Amerikan emperyalizminin
çıkarlarının gereğine göre konumlan-
maktır.

Amerikan emperyalizminin politikaları
ve desteğiyle Menbiç’e giren PKK, aynı
şekilde de o politikaların bir parçası
olarak girdiği gibi çıktı kentten.

Rakka’ya savaşarak girmiş, ABD as-
kerleri yerine Kürt ve Arap çocukları
katledilmiştir. Afrin’i terk etmişlerdir.
Menbiç’i terk etmişlerdir. Amerikan em-
peryalizminin çıkarları neyi gerektiriyorsa
onu yapmaktadırlar.

Peki, PKK bu noktaya nasıl geldi?
Uzlaşma, Teslimiyet, Tasfiye bir sü-

reçtir. 
İdeolojik olarak uzlaşmaya kapılar

açıldıktan sonra, ardından teslimiyet
ve tasfiye gelir; ondan sonra gidilecek
tek yer İŞBİRLİKÇİLİKTİR. 

Bakın, yıllar önce Kürt milliyetçi ha-
reketin önderi Öcalan ne demişti: 

“... Gerçekte ABD’ye bağlanma, İn-
gilizlere bağlanma bir ileri adımdır. ...
Türkiye’ye bağlanma, İran’a bağlanma
daha geridir. Irak’a bağlanma daha ge-
ridir. BM’ye dolayısıyla ABD’ye bağlanma
belli oranlarda ilerici bir bağlanmadır.
Yani despot ve kötü bir kocadan daha
demokrat bir kocaya bağlanmaktır...”
(Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Öcalan’la
Görüşme, syf: 246)

Siz kaderinizi Amerikan emperyaliz-
mine bağlarsanız emperyalizmin çıkar-
larına hizmet etmek dışında yapacağınız
bir şey kalmaz. Nitekim kalmamıştır ve
yaptıkları da budur.

İşte bu sürecin sonucunda Amerikan
emperyalizmi kukla gibi oynatmaktadır
PKK’yi. 

Kaderlerini bağladıkları “demokrat
koca” ne isterse yapmak zorundadırlar
artık. Arada sızlanabilirler ABD’ye karşı.
O kadar. ABD de oyalamaya devam eder.
Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Jim Mattis,
işbirlikçi ittifaklarını küstürmemek için
YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik
Güçleri’ni de bir yana itmeyeceklerini
söyledi. 

4- ABD, İki Değil, Onlarca İşbir-
likçiyi Aynı Anda İdare Eder

ABD Dışişleri bakanı Mattis,
“ABD’nin Türkiye ve SDG ile işbirliğini
aynı anda sürdürüp sürdüremeyece-
ğine” dair bir soruya şu cevabı veriyor:
“Bu karmaşık bir konu. Gördüğüm en
karmaşık savaş alanı”.

Mattis, “bir yandan Türkiye’nin kay-
gılarını gidermeye çalışırken diğer yandan
da IŞİD’i yenmeye çalıştıklarını” söylüyor. 

Durum karmaşık değildir aslında, em-
peryalizmin bilinçli bir politikasıdır. Ame-
rikan emperyalizmi tarihsel tecrübesiyle
işbirlikçilerini kendi çıkarlarına hizmet
edecek şekilde idare etmektedir. PKK ve
AKP ile kendi emperyalist çıkarlarının
gerektirdiği biçimde ilgilenmekte, ikisi
arasındaki çelişkiyi de kendi lehine kul-
lanmaktadır. 

Menbiç konusunda Türkiye faşizmi
açısından da, Kürt milliyetçi hareket açı-
sından da yaşananların özeti ‘en iyi iş-
birlikçi benim’ yarışına girmiş olmaları
gerçeğidir. Ve bu yarışın hakemi Amerikan
emperyalizmidir. 

Emperyalizm de çıkarı neyi gerekti-
riyorsa bu yarışın galibi olarak onu açık-
lamaktadır. Kobane’de PKK’nin öne geç-
mesini sağlayan güç, Afrin ve Menbiç’te
Türkiye faşizmine el verdi. 

Amerikan emperyalizmi birinden ya
da diğerinden taraf olmuyor. Ama çı-
karları neyi gerektiriyorsa her ikisine
de onu yaptırıyor.

Burada mesele AKP’nin de, PKK-
YPG’nin de işbirlikçilik yarışına girmiş
olmasıdır. Bu kadar istekli işbirlikçiler
olunca, ABD onları kullanmakta hiç ama
hiç zorlanmaz. 
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ABD Dışişleri sözcüsü Nauert: “Sa-
hadaki gelişmelere göre değişiklikler ola-
bilir” diyor. Yani “biz çıkarımız neyi ge-
rektirirse, ona göre istediğimiz piyonu
oynatacağız” diyor. 

Siz piyon olmaya gönüllü olursanız,
elbette çıkarları nerede gerektiriyorsa
orada oynatırlar sizi. Yeri gelir marş marş
Rakka’ya gönderilirsiniz... Yeri gelir
Menbiç’e girmenizi isterler ve yeri gelince
de çıkartırlar. 

Emperyalizmin sözcüsü Nauert’e
”YPG’nin varılan anlaşmanın ardından
Menbiç’ten çekilip çekilmeyeceği” so-
rulduğunda Nauert’in verdiği cevap çar-
pıcıdır: 

“... Bu konudaki soruların adresi
YPG temsilcileri. Onlar adına konuşmak
istemem ama açıklamalarından anladığım
unsurlarını Fırat’ın doğusuna çekecekler”
(05.06.2018 Hürriyet)

Emperyalizmin sözcüsü bunu söy-
lerken elbette YPG adına konuşma hak-
kına sahip olduğunu gayet iyi biliyor.
Çünkü konu görüşülüp çoktan karara
bağlanmış ve YPG’nin de bunun dışına
çıkacak bir iradesi yoktur. 

Amerikan emperyalizmi ile AKP fa-
şizminin üzerinde uzlaştığı plan PKK’ye
de kabul ettirilmiştir.

“Fırat’ın doğusu” denilen bölgede
Suriye petrol kaynaklarının yüzde 42’si
bulunuyor. PKK, Amerikan emperyaliz-
minin çıkarları için Suriye petrolünün
yarısına bekçilik yapmakla ödüllendiril-
miş(!) durumda.

Halklar için utanç verici bir ödül ve
görev! 

Ama şu bir gerçek ki, yarın Amerikan
emperyalizmi “Fırat’ın doğusundan da
çekileceksiniz” dediğinde, PKK-YPG’nin
ona da uyma dışında bir seçeneği yoktur.
Teslimiyet ve işbirlikçilik budur.

5- ABD üsleriyle dolu “devrim”; 
ABD icazetinde özyönetim. 
Rojava’da devrim diyorlar; devrim

bölgesi, ABD üslerinden, Fransız, İtalyan
emperyalizminin askeri güçlerinden ge-
çilmiyor. 

Menbiç’te de özyönetim varmış. Men-
biç, YPG’nin elinden alınırken Menbiç’in
özgürleştirdiklerini iddia eden ve YPG’nin
belirleyici olduğu Demokratik Suriye
Meclisi şu açıklamayı yapıyor: “Özyö-
netimimizi güvenceye almak istiyoruz,
Amerikalılar da bunu önemsiyor”. 

Peki ABD bu özyönetimi nasıl önem-
siyor, bakalım: ABD Dışişleri Bakanlığı
sözcüsü Nauert konuşuyor: 

“... ABD ile Türk hükümeti Menbiç
bölgesine istikrar ve öz yönetim getirecek
bir anlaşmaya vardı. Biz bunun Menbiç
halkı dahil tüm tarafların kabul edebile-
ceği bir çerçeve olduğuna inanıyoruz.”
05.06.2018-Hürriyet Gazetesi)

Teslimiyetçilik çukurunun sonu yok.
Çarpık bir biçimde “Özyönetim” olarak
adlandırdıkları ve devrimci yönetim mo-
deli diye herkese yutturmaya kalktıkları
yönetim modeli, ancak ABD’nin icaze-
tinde var olabilen bir model. ABD izin
vermezse, özyönetim yok!

Oysa tarihin gösterdiği kanlı gerçek
şudur: Halklar Amerikan emperyaliz-
minin icazetinde değil ona karşı sava-
şarak özgürleşirler.

Emperyalizmin hakimiyeti altında öz-
yönetim olmaz. Olursa da işte böyle
Menbiç’teki gibi olur, yalan olur(!) 

Emperyalizm YPG’yi kentten kovar-
ken AKP’nin faşist çetelerine kentin ke-
narlarında nöbet tutturur. 

6- Kürt milliyetçi hareket, siyasi are-
naya çıkarken “ABD emperyalizmi, tüm
Ortadoğu’da halkların düşmanıdır” di-
yordu. Ama tarihi boyunca ABD emper-
yalizmine tek kurşun sıkmadı ve ABD
işbirlikçiliğine kadar geldi. PKK’nin,
1978 tarihli Kuruluş Bildirgesi’nde Ame-
rikan emperyalizminin Ortadoğu’daki
varlığına ilişkin şu söylenir: 

“... Günümüz Ortadoğu’sunda, geri-
ciliği kendi kanatları arasında yeniden
örgütlemek ve kendi egemenliği altında
sözde bir barış statüsü yaratmak amacında
olan ABD emperyalizmi, tüm Ortadoğu’da
halkların düşmanıdır. PKK, başta ABD
emperyalizmi olmak üzere tüm emper-
yalistlerin ve işbirlikçilerinin bölgedeki
düzeni devrilmeden, Ortadoğu ulusları
arasında eşitlik ve özgürlük temelinde
bir barış ve işbirliği ortamı geliştirile-
meyeceği inancındadır.” (1978, PKK
Kuruluş Bildirgesi)

O dönem, sosyalizmden ve emper-
yalizme karşı savaşan devrimci güçlerden
etkilenme altındaki PKK, bu sözlerini
terk edeli çok oldu. 

Oradan “...ABD’ye bağlanma belli
oranlarda ilerici bir bağlanmadır. Yani
despot ve kötü bir kocadan daha demokrat
bir kocaya bağlanmaktır.” Noktasına,

oradan da ABD’NİN KARA ORDUSU
OLMA NOKTASINA geldiler.  

Ulusların kendi kaderlerini tayin hak-
kını reddedip kendi kaderlerini em-
peryalizmin çıkarlarına bağlamışlardır.
Söz konusu olan ideolojik teslimiyettir. 

Önce emperyalizme ideolojik olarak
teslim olmuş, ardından da Amerikan em-
peryalizminin kara gücüne dönüşmüştür.
Kaçınılmazdır bu. Çünkü, ezilen ulus
milliyetçiliği özünde burjuva ideolojisidir,
bir noktada ya devrimcileşecek, emper-
yalizme karşı bağımsızlık çizgisini sa-
vunacak ya da emperyalist sistemle bü-
tünleşecektir. 

PKK’nin açmazı da buradadır. Tüm
yol ayrımlarında tercihini sistemden yana
yapmıştır. Geldiği noktada emperyalizm
ihtiyaç duyduğunda Ortadoğu halklarına
karşı kullanılacak bir güce dönüşmüştür.
Artık Amerikan emperyalizminin silahı,
parası, desteğiyle donanan bir harekettir. 

Sonuç olarak;
- Ortadoğu ve Türkiye halkları için

kurtuluşun yolu emperyalizme karşı sa-
vaştadır. Milliyetçiliğin sağladığı “öz-
gürlük” emperyalizmin çıkarlarının baş-
ladığı yere kadardır.

- Milliyetçilik; halkların sorunlarını
çözmez, halkları böler. Emperyalizm kar-
şısında güçsüz düşürür. Bu yüzden halklar
açısından çıkmazdır, burjuvaziye teslim
olmak kaçınılmazdır.

- Türkiye faşizmi açısından, iktidarların
bağımsızlık, ulusal onur diye bir değeri
kalmamıştır. Yaptıkları “ben daha iyi
uşaklık yaparım” yarışından başka bir
şey değildir.

- İşbirlikçilik onursuzluktur. Onuru-
muz, alın terimiz, vatanımız ve özgürlü-
ğümüz için emperyalizme ve işbirlikçi-
lerine karşı birleşelim, savaşalım, kaza-
nalım. Başka bir kurtuluşumuz yoktur.

- PKK ile ittifak halindeki sol, içine
düştüğü işbirlikçilik bataklığından çıkma
iradesi göstermediği sürece emperyalizmin
çıkarlarının kirli bir uzantısına dönüşe-
cektir.

- Halklara çağrımızdır: Bulunduğunuz
her yerde emperyalizme ve her türden
işbirlikçilerine karşı örgütlenip mücadeleyi
büyüterek bağımsızlığımız için savaş-
malıyız. Başka bir kurtuluş yoktur!

Yürüyüş
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HHalkın sanatçıları umudun ve
umudu savunanların, halkın

avukatlarının şarkısını yapar,
söyler... 

Halkın avukatları umudu ve umudun şarkısını yapanları,
halkın sanatçılarını savunur... 

Aralarında kopmaz bir bağ vardır...

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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, Seher Adıgüzel, 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
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Adaletsiz bir dünyaya adalet ge-
tirmek için savaşıyoruz. Direniş ve
savaşımızla karanlık bir dünyaya ışık
oluyoruz. Ekmek ve adalete ulaşma-
nın, bağımsızlık demokrasi ve sos-
yalizmi kazanmanın yolunu aydın-
latıyoruz. “Adaletsiz bir dünya, gü-
neşsiz bir dünyaya benzer” diyen
Çin’li düşünür Konfüçyüs’ün tarif
ettiği gibi; açlığın, yoksulluğun, ada-
letsizliğin kararttığı dünyada, mil-
yarlara umut oluyoruz.

97 bin avukat arasında 19’u
belli bir “suç”tan dolayı tutukludur.
Kayıtlı 87 müzik grubu arasında
bir grubun üyelerinden 10’u belli
bir “suç”tan dolayı tutuklu ve 6’sı
arananlar listesine konuldu.

SUÇ NEDİR?
Suçları, en kısa tanımla, halkın

avukatlığı, halkınsanatçılığıdır. De-
nilecektir ki, böyle bir suç mu var?
Evet var. Bu, hiçbir kanunda yazılı
olmayan ve fakat, tüm burjuva ceza
kanunlarında var olan bir suçtur. Bu
suç, halkı savunma suçudur.

SUÇUN OLUŞTUĞU
KOŞULLAR: İKİYE
BÖLÜNMÜŞ DÜNYA

Bin yıllardır kesintisiz bir kavga
sürüyor yeryüzünde.

Kavganın iki tarafı var: Sömü-
renler ve sömürülenler. Ezenler ve
ezilenler.

19. yüzyıldan itibaren bu ayrımın
bir diğer adı;

emperyalizm ve halktır.

Bu ayrım, her şeyi belirleyen
bir ayrımdır.

Yasalar, ahlak, kültür, tüm mes-
lekler, bu ayrıma göre ikiyeayrılmıştır.
Ahlak; emperyalizmin ahlakı, halkın
ahlakı diye ayrılmıştır.

Kültür; emperyalizmin kültürü,
halkın kültürü diye ayrılmıştır.

Sanatçılık; emperyalizmin sanat-
çılığı, halkın sanatçılığı diye ayrıl-
mıştır.

Mühendislik; emperyalizmin mü-
hendisleri, halkın mühendisleri diye
ayrılmıştır.

2016’nın Eylül ayından itiba-
ren Halkın avukatlarına, halkın
sanatçılarına, Halk Cephelilere
yönelik bir saldırı başlatıldı. 

Büroları, kültür merkezleri iş-
kenceci polis tarafından basıldı.
Onlarcası tutuklandı. Tutuklana-
mayanların başına ödül koydu-
lar.

Bu sayımızdan itibaren yeni
bir sayfa açıyoruz. 

Halkın avukatlığı nedir, hal-
kın sanatçısı olmak nedir? Bunu
ortaya koyacağız.

Neden tutuklandılar? Baş-
larına neden ödüller konuldu?
Nedenleri ve sonuçlarıyla anla-
tacağız. 

Hukuk nedir, adalet nedir?
Halkı savunmak nedir?

Tartışacağız. 
Uzlaşma, teslimiyet, tasfiye

nedir? Bunun hukuk, sanat ala-

nındaki yansımaları nedir, anla-
tacağız. 

*
Halkın avukatlarının, sanat-

çılarının tutuklanması, haklı de-
ğildir, meşru değildir. 

Her hafta buradan bir kez
daha haykıracağız:

Halkın Avukatlarına Özgür-
lük!

Halkın Sanatçılarına Özgür-
lük! 

* 
Tarihten biliyoruz; 
Kendi pratiğimizden biliyoruz.
Hiçbir özgürlük bize bağış-

lanmamıştır. 
Her hakkı, her özgürlüğü, di-

renerek, savaşarak kazandık.     
Yine öyle olacak.
Halkın avukatlarını, sanat-

çılarını, faşizmin elinden di-
renerek, savaşarak alacağız.   

Sırtlanlar, Çakallar 
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ 
VARLIK NEDENİ
SİZİN SÖMÜRÜ VE
ZORBALIK DÜZENİNİZDİR!

Yoksulluğu, 
Adaletsizliği

Yok Etmedikçe 
BU ANLAYIŞI 

YOK 
EDEMEZSİNİZ!

Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisini
tarihe gömeceğiz!

Yürüyüş
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Avukatlık; emperyalizmin avu-
katlığı, halkın avukatlığı diye ayrıl-
mıştır.

Sömürü, adaletsizliği ve eşitsizliği
yarattı. Sömürülenler, adalet ve eşit-
lik için kavga veriyorlar.

Ezenler, aşağıladılar, aç, açıkta
bıraktılar, zulmettiler. Ezilenler, ek-
mek ve adalet için savaştılar,zorbalığa
direndiler.

SUÇ VE CEZA:
Suç ve ceza, toplumlara, koşullara

dönemlere ve sınıflara göre tanımlanır.
Bir sınıf için suç olan, bir başka sınıf
için suç değildir.

Hukuk sınıfsaldır. Sömüren ve
sömürülen tüm insanlar için geçerli
bir hukuk yoktur. Hukuk ya sömü-
renlerin, ya sömürülenlerin çıkarlarını
yansıtır. 

Emperyalist-kapitalist devletlerin

hukuku, sömüren, ezen egemen sınıfın
çıkarını yansıtır.

Bu hukuku düzenin meclisi, çı-
kardığı düzenin yasalarıyla düzenler.
Düzenin hukukçuları (yargıçları, sav-
cıları, avukatları) bu hukuku uygu-
larlar.

Halkın çıkarlarını, sadece halkın
avukatları savunur.

Emperyalist-kapitalist hukuk, in-
sanları sömürmeyi normal, bu sö-
mürüye karşı çıkmayı suç olarak gö-
rür.

Emperyalist-kapitalist hukuk, fa-
şist devletin kitleler üzerindeki terö-
rünü meşru görürken, halkın faşist
teröre karşı direnişini suç olarak gö-
rür.

1960'lar
ABD emperyalizmi, "Ayaklanmaya Karşı Müca-
dele" stratejisiyle yeni-sömürge yönetimleri ekonomik
ve askeri olarak güçlendirerek, halkın silahlı kurtuluş
mücadelesinin önünü kesmeye çalıştı.

“Kurtuluşa Kadar Savaş” Biz Türkiye'de 50
yıllık reformizm ve revizyonizmin zincirlerini kırıp
atıyoruz. İstanbul Maltepe'de Mahir Çayan ve
Hüseyin Cavehir'in 51 saatlik silahlı direnişi...

1970'ler
Faşist Cuntalar dönemi... Emperyalizm, halk kurtuluş
savaşlarının gelişimine, cuntalarla, sivil faşist hareketler-
le cevap verdi.

“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!”
Kızıldere'de Türkiye Devriminin Manifestosu yazıldı.
Oligarşi bizi öldürdüğünü sandı ama biz o gün doğduk.
O çizgide Devrimci Sol'u kurduk. 

1980'ler
Emperyalizm tüm yeni sömürgelerde teslim alma
saldırısını başlattı. Cuntalar aracılığıyla, "balığın
suyunu kurutma" politikaları yürürlüğe konuldu. 

“Cunta, 45 milyon halkı teslim alamaz!” diyen
Devrimci Sol, resmi, sivil faşist teröre devrimci
şiddetle, cuntanın teslim alma saldırısına 1984 ölüm
orucuyla cevap verdi. Şehitlerle karanlık yarıldı.

1990'lar
Sosyalist sistemin yıkılmasıyla “Sosyalizm öldü, de-
vrimler çağı bitti” deyişleri moda oldu, birçokları
silah bırakıp, bayraklarından orak çekiçleri çıkardılar.
Marcus’un yerini Fukuyamalar, Toni Negriler aldı.

“Bayrağımız ülkenin her yanında dalgalanacak!”
İki Devrimci Solcu'nun Çiftehavuzlardaki direnişiyle,
tüm dünyada sosyalizmin bayrağını dalgalandıran ve
silahlı savaşı yükselten biz olduk. 

2000'ler

“Ya düşünce değişikliği, ya ölüm” diye saldırdı em-
peryalizm. Fukuyamalar'ın yanına, Wallersteinlar,
Bookchinler eklendi, “Zafer burjuvazinindir”,
“Amerikan imparatorluğuna boyun eğmekten başka
yol yok” diyenler çıktı.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük ve en uzun ölüm
orucu direnişiyle cevap verdik saldırıya. 122 kez
öldük, yenilmedik. Teslim olmadık. Düşüncelerimizden
vazgeçmedik. İdeolojimizden, devrim yolundan sap-
madık.

2010'lar

Emperyalizm, “terör listeleri"yle saldırıya geçti. De-
vrimcilerin başlarına ödüller konuldu. Ülkeler işgal
edildi. Düşmanın ideolojik-askeri saldırıları altında
"barış“tan başka politika üretemeyenler, teslim ve tasfiye
olup, emperyalizmle işbirliği noktasına geldiler.

“Üç gerilla devrim yapar!” Silahlarını gömenlere
bugün Leylalar’la cevap vermeye devam diyoruz.
Teslim olmadık. DEVRİMİ, DEVRİMCİLİĞİ VE
MARKSİST-LENİNİST İDEOLOJİMİZİ tasfiye et-
melerine izin vermedik.

24 Haziran
2018

Yürüyüş

Sayı: 72

25SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI SÜREKLİ DİRENİŞİN SONUCUDUR!



Halkın avukatları ve halkın sa-
natçıları, halkın direnişinin ve kurtuluş
savaşının meşruluğunu savunurlar.

BUGÜN HANGİ HUKUK
GEÇERLİ?

Dünya çapında geçerli olan, em-
peryalizmin hukukudur.

Bu hukuka göre;

Emperyalist devletler, istedikleri
ülkeye ambargo uygulayabilir, iste-
dikleri yere havadan bombalar yağ-
dırabilir, hatta isterlerse işgal edebi-
lirler, istedikleri kişiyi istedikleri yere
kaçırabilirler.

Dünya halkları, özellikle sosyalist
sistemin yıkıldığı 1990'ların başla-
rından beri emperyalizmin bu huku-
kuyla karşı karşıya.

Emperyalist dünya düzeninde
halkların ezenlere, sömürgecilere
karşı haklarını arayabileceği bir “ulus-
lararası hukuk” yoktur.

Faşizmin hüküm sürdüğü ülke-
lerde, halkların hak ve özgürlüklerini
güvence altına alacak bir hukukyok-
tur.

Emperyalistlerin denetimindeki
uluslararası kuruluşların hiçbiri, ada-
leti sağlayamıyor, tersineadaletsizliği
meşrulaştırıyorlar.

DİRENME HAKKI
TÜM YASALARDAN
DAHA GÜÇLÜ VE
GEÇERLİDİR

Dünyanın bugünkü koşullarında,
halkların sarılacağı tek hukuk, meşru
direnme hakkının hukukudur.

Bu hukukun temel maddesi, in-
sanlığın sömürüye ve zulme diren-
mesinin meşruluğudur. Bu meşruluk
öylesine güçlüdür ki, emperyalist
kurumlar, sömürücü devletler bile
“direnme hakkını” yasalarına koymak
zorunda kalmışlardır.

Emperyalistler, yasalarla ne kadar
oynarlarsa oynasınlar, ne kadar faşist,
ırkçı, gerici yasalar yaparlarsa yap-
sınlar, evrensel hukukun tarihe kanla
yazılmış bu maddesi, hep yerinde
kalacaktır. 

Halkın avukatları, bu meşruluğun

hukukunu savunuyorlar.

Halkın sanatçıları, meşruluğu ta-
rihe kanla yazılmış bu direnme hak-
kının türkülerini söylüyorlar.

Bunun için, Halkın Hukuk Büro-
su’nun 19 avukatını, Grup Yorum’un
11 üyesini tutukladılar.

FAŞİZM ONLARI NİYE
TUTUKLADI?

Böyle bir avukatlık olmayacak
diyor faşizm.

Böyle bir sanatçılık olmayacak
diyor faşizm.

Diğer avukatlar gibi, hukuku para
için kullanın diyorlar. Diğersanatçılar
gibi, sahneye para için çıkın diyor-
lar.

İlla “siyaset” yapacaksanız, em-
peryalizme dokunmayın, faşist ikti-
dara dokunmayın, akıllı solculuğun
avukatları veya akıllı solculuğun sa-
natçıları olabilirsiniz, o zaman siyah
cübbenizi istediğiniz gibi giyebilir,
türkülerinizi istediğiniz gibi söyle-
yebilirsiniz diyorlar.

Devrimciliği yok etmek istiyorlar,
halkın umudu olarak yaşamamızı
hazmedemiyorlar.

Bu nedenle de fiziksel olarak,
ideolojik olarak, örgütsel olarak bizi
yok etmek için ellerinden geleni ya-
pıyorlar.

Büyük direnişten bu yana, bu uz-
laşma, teslimiyet ve tasfiye dayat-
masına direniyoruz.

Teslim olanlar yok oldu, düzen
içinde eridi veya ABD işbirlikçiliğine
sığındılar. Biz ideolojimizle yerimizde
duruyoruz.

YOKSULLUK VE
ADALETSİZLİK
OLDUĞU SÜRECE BU
ANLAYIŞ YOK
EDİLEMEZ

Her tez, anti-teziyle birlikte var
olmuştur.

Doğanın ve toplumun yasasıdır.
Halk düşmanlığının iktidarda olduğu,
adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir ül-
kede, halkın avukatları da olacaktır.

Dünyada, baskı ve zulmün olduğu
her yerde, zulme karşı direniş ve is-
yanın türkülerini söyleyenler olmuştur
ve olacaktır.

Bu avukatlık olacak.

Bu sanatçılık olacak.

Onları yok etmeniz için, doğayı,
hayatı yok etmeniz gerekir.

Onları yok etmeniz için, tüm çe-
lişkileri, tüm adaletsizlikleri, tüm
haksızlıkları yok etmeniz gerekir. Bu
avukatlık anlayışını, bu sanatçılık
anlayışını, hayatın ve sınıflar savaşının
yasaları yaratmıştır.

Diyalektiğin yasalarından biri,
karşıtların birliğidir.

Karşıtların birliği, diyalektiğin
özüdür.

HALKIN AVUKATLIĞI,
SANATÇILIĞI YOK
EDİLEMEZ

ÇÜNKÜ HALK YOK
EDİLEMEZ!

Herkes şunu bir kez daha göre-
cektir ki, ideolojiler yok edilemez.
Tutuklamalarla, fiziksel imhalarla fa-
şizm sonuç alamamış ve alamaya-
caktır.

Büyük direnişten bu yana, dev-
rimciliğin tasfiye edilmesine karşı
sürdürdüğümüz bir direniştir.

Ancak halkı saldırılarla bitire-
mezler,

Kendini, halkı ve vatanı için feda
etmeye hazır insanlar, halkın müca-
delesinde yer almak, halkın iktidarını
savunmak için işkenceleri, hapislikleri
göze alan insanlar yer yüzünde var
olduğu sürece, devrim ve sosyalizm
idealini yok edemezler.

Emperyalizm ve zulüm olduğu
sürece, halklar devrimcilerin önderliği
altında doğru yolu bulacaktır.

Devrimciler var olduğu sürece,
ülkemizdeki devrim ve sosyalizm
mücadelesi devam edecek, bir gün
mutlaka bağımsızlığımızı kazanacak,
halk iktidarını kuracağız.

Yürüyüş
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Eleştiri-özeleştiri; yenilenmede, kendini
geliştirmede, aynı hatada tıkanıp kalma-
mamızda, yolumuzun açılmasını sağlayan
çok önemli bir mekanizmadır. Eleştiri-
özeleştiri, bizi biz yapan ve bizi düşmandan,
yani sosyalizmi kapitalizmden ayıran en
belirleyici ve önemli özelliklerden biridir.

Çünkü biz devrimciler kendimizi ye-
nilemeye açık olanlarız, biz eleştiri-öze-
leştiri ve yeniden pratik diyoruz. Yani biz
hatalarımızı tahlil edip, hatalarımız
üzerine tartışıp, nedenlerini bulup, yeni
bir çözüm yani yeni bir politika üretip
bu politikayı yeniden pratikte uygulu-
yoruz. Düşman ise kendini eleştirmez,
hatalarını görmezden gelerek her ko-
nudaki çelişkisini derinleştirir ve bundan
dolayı ilerlemez, gelişmez ve çürümeye
mahkumdur.

Biz hatalarımızdan ders çıkararak iler-
ledikçe, devrim iddiamız ve inancımız da
büyür. Çünkü biz bilimsel düşünürüz,
çünkü biz kendimizi yenileriz ve dolayısıyla
da ileri olan biz oluruz. Tarih de bize ileri
olanın hep geri olanı yendiğini göster-
miştir.

Eleştiri-Özeleştiri Mekanizma-
sını Nasıl Hayata Geçireceğiz?

Toplantılar yaparak. Bazen birbirimizi
eleştiremeyiz ya da yapılan eleştiriyi kolay
kabul etmeyiz. Bu eleştirinin ciddiyetini
ve önemini kavrayamamaktan gelir. Hele
bu eleştiriler toplantılarda değil de ayaküstü
yapılıyorsa iyice anlaşılmaz olur, hatta
tepkisellikleri ortaya çıkarabilir. Bu nedenle
eleştiri kesinlikle ayak üstü yapılmamalı-
dır.

Eleştiri-özeleştiri toplantıları yaparak
ve bu toplantıların süresini ve kurallarını
belirlersek, toplantı, sonu gelmez tartış-
malara dönmekten kurtulur. Hatanın kav-
ranmasını ve yerine doğruyu nasıl koya-
cağımızı anlamamızı sağlar. Ne kadar sis-
temli ve programlı bir şekilde toplantı
yaparsak, birbirimize o kadar emek vermiş
ve yanlışlarımızı düzeltmiş oluruz. Bu
toplantıları mesela iki haftada bir veya üç
haftada bir yapabilmeliyiz. Konuşamadı-
ğımız konuları yazıp sonra bu eleştiri-
özeleştiri toplantılarında tartışabiliriz.

Yapılan eleştirileri asla kişiselleştir-

memeliyiz. Eleştirinin bizi daha güçlü
yapan bir araç olduğunu bilmeliyiz. Bunu
bilirsek, eleştirinin ve eleştirenin değerini
biliriz; çünkü o eleştirinin bizi daha ileriye
götürmek için yapıldığını biliriz.

Eleştirirken Nelere Dikkat 
Etmeliyiz?

Biz bir yoldaşımızı eleştirirken onun
niteliğini de göz önünde bulundurarak
eleştirmeliyiz. Yani bizim eleştirimiz yapıcı
mı yoksa yıkıcı bir sonuç mu doğurur?
Eleştiriyi yıkıcı yapan doğru bir tarz ve
üslubu tutturamamaktır. Doğru eleştiri ya-
pabilmek için önceden bir değerlendirme
ve hazırlık yapmamız gerekir. Mesela bizi
yeni tanıyan, yeni örgütlenen bir gencimizin
yanlış bir tavrının farkına vardığımızda
onu hemen eleştiremeyeceğimize göre,
farklı yollarla ona yanlışını anlatıp doğ-
rusunu da sunarak eğitebiliriz.

Sonuç olarak yine bir eleştiri biçimidir.
Yalnız farklı bir yaklaşım tarzıdır. Yani
kişileri kendi diyalektik bütünlükleri içinde
değerlendirip ona göre bir yöntem ile
yaklaşabilmeliyiz.

Eleştirirken biz yine kendimize de
dönmeliyiz yani biz bu eleştirinin nere-
sindeyiz, yanlış bulduğumuz konuyu biz
doğru uyguluyor muyuz diye kendimize
de bir sorabilmeliyiz ve özeleştirel yakla-
şabilmeliyiz. Hiçbir sorun tek taraflı de-
ğildir, bundan dolayı da biz kişisel ve ör-
gütsel olarak kendimize dönüp özeleştirel
olmalıyız. Tabi bu, bir tartışmada hep
kendimize dönüp karşıdaki yanlışı hoş
göreceğiz anlamına gelmez. Bunun anlamı
bir hata ya da eksiklikte kendi sorumlu-
luğumuzu gözardı etmemektir.

Bu Toplantılar Neden Önemli
ve Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bu toplantılar, hem kendimizin hem
de yoldaşlarımızın yozlaşmalarının ve çü-
rümelerinin önünü keser. Bu toplantıların
her biri aynı zamanda eğitmeyi ve yönet-
meyi öğrenmemizi sağlar. Kendimizin
görmediğini yoldaşımız görür ve bunu
bize söyleyerek, bizimle tartışarak ve
doğru yöntemi de sunarak bizi güçlendirir
ve yenilenmemizi sağlar. Birbirimizin
yanlışlarını görüp ‘kırılmasın, üzülmesin’
diye eleştirmezsek yoldaşımıza iyilik değil
tam aksine kötülük yapmış oluruz.

Ayrıca biz devrimciler her zaman tar-
tışabilmeliyiz. Doğru bulmadığımız ko-
nuları tartışarak çözeriz ve doğrusunu ya

öğrenmiş ya da öğretmiş oluruz. Bunu
yaparken doğru üslubu tutturmalıyız. Unut-
mamalıyız ki biz içimizdeki düzen ideo-
lojisiyle savaşıyoruz, yoldaşımızın kişili-
ğiyle değil!

Bu dünyada iki sınıf, iki ideoloji
yani iki taraf vardır. Biz ‘tarafsız’ kalıp
yanlışa karşı ‘hoşgörülü’ olursak ve
tartışmazsak doğruyu inkar etmiş ve
yanlışı savunmuş oluruz. Yani aslında
tarafsızlık da taraf tutmaktır, yanlışın-
geri olanın safında yer almaktır.

Çevremizde olup bitenlere, hatalara
gözlerimizi kapamak, yanlışları görmezden
gelmek yani çürümeye göz yummak de-
mektir.

Eleştiri-özeleştiri toplantılarında ku-
rallardan biri de, konuşan arkadaşı sonuna
kadar, kesmeden dinlemektir. Bu birbirimizi
anlamayı kolaylaştırır. Kesinlikle birbiri-
mizin sözünü kesmeyi yasaklamalıyız.
Kendisine dönmeyen; düzenin istediği
gibi olur. Kendisini eleştiremeyen ve
hatayı kendisinde değil hep karşı tarafta
arayan bir insan haline dönüşür. Biz ise
diyoruz ki ELEŞTİRİ VE ÖZELEŞTİRİ
BİZİ DÜŞMANDAN FARKLI ve ÜS-
TÜN KILAR.

Eleştiri-özeleştiri toplantılarındaki ku-
rallarımızdan biri de eleştiri yapana inan-
maktır. Eleştiriye inanmamak ahlaksız-
lıktır. Özeleştiri yapmamak da ahlak-
sızlıktır. Bu keskinlikte bakarsak, hem
hatalarımızı görür hem de düzeltiriz.

Eleştiri-özeleştiri, sevginin, sahip-
lenmenin ve emeğin en yoğunlaşmış
halidir. Bu nedenle eleştirilen arkada-
şımız kendisini güvende hissetmelidir.
Hem eleştiren hem eleştirilen arkadaş-
larımız bu toplantıdan güçlenerek çık-
malıdır. Amacımız budur!

Sonuç olarak;
Eleştiri-özeleştiri, yeniden pratik bize

takılıp kaldığımız konularda yardımcı
olur. Hayatın farklı alanlarında; bizi ge-
liştiren, ileriye taşıyan ve yenileyen bir
mekanizmadır. Eleştiri bizi güçlendirmek
için hatalarımızı tekrarlamamamızı sağ-
layan bir mekanizmadır. Eleştiri-özeleştiri
toplantıları bizim ve yoldaşlarımızın
çürümesini engelleyen bir mekanizmadır
ve eleştiri-özeleştiri toplantıları bu ne-
denlerden dolayı mutlaka yapılmalıdır.
Kendisini değiştirmeyen karşısındakini
de değiştiremez ve özeleştiri bizi kü-
çültmez, tam aksine yüceltir.

‘Eleştiri-Özeleştiri ve Yeniden Pratik’
Bizi Biz Yapar!YENİYENİ

İNSANİNSAN
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Tarih, dünü an-
lamak ve emekçi sınıf

lehine yorumlamak, geleceği kurmak
için önemli yol göstericimizdir.

Biz de bu yoldan yürüyeceğiz.
Önce geçmişimizi öğreneceğiz, ora-
dan aldığımız güçle geleceğimizi ku-
racağız. Önce nasıl bir ülkede yaşı-
yoruz bunu doğru tespit etmeliyiz.

Ülkemiz 1950'li yıllardan bu yana
emperyalizmin yeni sömürgesidir.
Yani emperyalizmin yönettiği bir ül-
kedir. Yönetim biçimi faşizmdir. Do-
layısla bizim ülkemizde iktidarlar
değişir; ama yönetim biçimi olan fa-
şizm değişmez. Yakın tarihimiz buna
tanıktır. Kimler gelmiş kimler geç-
miştir; ama faşizm yerli yerinde dur-
muştur.

Önümüzde 24 Haziran seçimleri
var. Bugün reformistler, oportünistler,
Kürt milliyetçileri hep bir ağızdan
“AKP gitsin demokrasi gelsin” di-
yorlar. Yalan söylüyorlar. AKP’nin
gitmesi ile faşizm gitmeyecektir.

AKP gitse de kalsa da ülkemiz
faşizmle yönetilmeye devam ede-
cektir. Ekonomik-demokratik hak-
larımızı kazanmak için; emperyalizme
karşı bağımsızlık, faşizme karşı de-
mokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm
mücadelesi vermeliyiz.

Devrimci kamu emekçileri, yıl-
lardır bu gerçeği bilerek ekonomik
demokratik mücadeleyi iktidar mü-
cadelesinden bağımsız vermediler.

- 1980 Öncesi Kamu Emekçile-
rinin Mücadelesinin Adı: Devrimci
Memur Hareketi

"1980 öncesi koşullarda, istenilen
hedeflere varmasa da ‘Devrimci Me-
mur Hareketi’, memurlar arasında
önemli bir güç oldu. Devrimci Memur
Hareketi, 12 Eylül faşist cuntasından
önce de sonra da kamu emekçilerinin
mücadelesinin öncüsü oldu." (Kamu
Emekçilerinin Mücadele Tarihi
Broşürü, sf 11)

O günkü koşullara damgasını vu-
ran, faşizme karşı sürdürülen anti-
faşist mücadeleydi. Devrimci me-
murlar o yıllarda Milliyetçi Cephe
hükümetinin faşist saldırılarına, sür-
günlerine, yolsuzluklarına, faşist di-
siplin kurullarına, faşist saldırı ve
işgallerine karşı mücadele etti.  Dişe
diş süren bu mücadelenin sonunda
TÜM-DER kuruldu.

- 1980 cuntasından sonra ise cun-
tanın yarattığı sessizliğin-suskunluğun
kırılmasında, korkunun aşılmasında
devrimci kamu emekçilerinin de eme-
ği vardır. O yıllarda devrimci me-
murların misyonu; örgütsüzlüğü ör-
gütlülüğe, suskunluğu mücadeleye
çevirmek oldu. 

Denilebilir ki lütuf bekleyen, bo-
yun eğen, verilenle yetinen memur
kimliği yerine; direnen, boyun eğ-
meyen, haklarını söke söke alan mi-
litan kamu emekçisi kimliği yaratıl-
dı.

"Basın toplantıları, bildiri dağı-
tımı, telgraf çekme, imza toplama
eylemleri, alkışlı protestolar, yemek
boykotları, oturma eylemleri, açlık
grevleri şeklinde yaşama geçirilen
eylemlilikler, kısa bir süre sonra
geniş kitleler tarafından sahiplenildi.
Önce sempatiye, sonra da desteğe
dönüştü. Eylemler gittikçe yüksel-
mekte ve kitleselleşmektedir.

Ekonomik-demokratik talepler,
yerini hızla siyasallaşan taleplere,
daha boyutlu ve nitelikli kitlesel ey-
lemlere bırakmaya başladı. Basın
toplantılarıyla, yemek boykotlarıyla
başlayan süreç yürüyüşlere dönüştü.
Üretimin gücü geldi gündeme, iş ya-
vaşlatmalar, durdurmalar başladı.
Hastane, Belediye, Maliye binalarının
sınırları aşılıp yollara çıkılınca, po-
lisle karşı karşıya gelindi. Çatışma
kaçınılmazdı, barikatlar aşılmaya
başlandı.

10 yıllık baskı, sessizlik ve örgüt-
süzlük dönemi düşünüldüğünde, söz
konusu kitlenin birkaç milyonluk bir
kitle olduğu düşünüldüğünde, süreç
çok hızlı gelişmiştir gerçekten."
(Kamu Emekçileri Tarihi Broşürü,
sf 15)

Bu sürecin kazanımı ise devrimci
memurların öncülüğünde grevli-toplu
sözleşmeli sendika hakkının kaza-
nılması oldu. KAM-SEN ile başlayan
sendikalaşma süreci BEM-SEN,
SAĞLIK-SEN'in kurulması ile devam
etti.

Reformistler, oportünistler ise bu
gelişmeler karşısında kış uykusun-
daydılar. Onlar için bedel ödemek
mücadele etmek yerine; beklemek,
olmazcılık, "şimdi sırası değil",
"kitle hazır değil" düşünceleri ön
plandaydı. Devrimci kamu emek-
çilerinin canlarını dişlerine takarak
mücadele ettikleri günlerde, onlar
hiçbir şey yapmadıkları gibi yapı-
lanlara da engel oldular. 

Direnen, bedel ödeyen devrimci
kamu emekçilerini küçük gördüler,
sürdürülen mücadeleye dudak bük-
tüler, aslı astarı olmayan yakıştır-
malarla kitleyi devrimci kamu
emekçilerinden uzaklaştırmaya ça-
lıştılar. 

Ama başaramadılar! Bu sürecin
sonunda kazanan devrimci kamu
emekçileri oldu. Yıllardır söylenen;
ama bir türlü gerçekleştirilemeyen
sendika hakkı kazanıldı. Bu kazanı-
mın öneminin iyi anlaşılması için
bir ayrıntıyı belirtmek istiyoruz.
Kamu emekçilerinin 1990 Temmuz
eylemliliklerinin olduğu süreçte, iş-
çilerin de 1989 Nisan eylemleri ya-
şanmıştı.

İşçilerin Nisan direnişleri kendi-
liğindenci bir temelde başlayıp bitmiş,
kalıcı bir örgütlülük yaratılamamıştır.
Kamu emekçilerinin eylemleri ise
devrimci politikanın öncülüğünde
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başlayıp gelişti ve  grevli
toplu sözleşmeli sendika
hakkının kazanılması ile
sonuçlanmıştır.

Sonuç olarak;
1- 80 öncesi mücade-

lemiz TÜM-DER'i yarat-
mış, 90 Temmuz eylem-
lilikleri, grevli toplu söz-
leşmeli sendika hakkının
kazanılmasını sağlamış-
tır.

2- Bugün açısından
kamu emekçilerinin mü-
cadelesinde ne var?

OHAL'den bu yana
süren Yüksel direnişi iradi
bir şekilde devam ediyor
ve direniş kendi gerçekliği
içinde siyasi sonuçlar ya-
ratmaya devam ediyor.
Gün gün, direne direne
geçen Yüksel direnişi, ka-
ranlığı delen bir direniş
oldu ve direnen tüm
emekçilerin umudu olma-
ya devam ediyor.

3- Direnen kamu
emekçileri ne yapmalıdır?
Dışarıdan destekleyen
veya bedel ödemeyi göze
alamayan milyonlarca
kamu emekçisini örgüt-
leme hedefi önümüzde
duruyor. Kamu emekçi-
lerinin önündeki hedef
meclislerde örgütlenmek
ve mücadele etmek ol-
malıdır.

4- Faşizmin baskı ve
zülmü karşısında tüm
kamu emekçilerini örgütlü
hale getirmeden işimizi
ekmeğimizi de kazana-
mayız! Direnişleri büyü-
telim, birleştirelim, kaza-
nalım!

YÜKSEL DİRENİ-
ŞİNİN RUHU İLE ÖR-
GÜTLENELİM MÜ-
CADELE EDELİM
MECLİSLERİ KURA-
LIM!

Yüksel Direnişi’nin anlatıldığı söyleşiler
7 Haziran’da Çanakkale’de, 9 Haziran’da
Mersin’de ve 10 Haziran’da Tekirdağ’da
yapıldı.

Yüksel Direnişçileri adına söyleşilerde
konuşmacı olarak Nuriye Gülmen bulundu.
Söyleşilere Çanakkale’de 95, Mersin’de
53, Tekirdağ’da 100 kişi katıldı. Konuşm-
adan önce Yüksel Direnişinin 500 gününü
anlatan belgesel izlendi. 

Belgeselden sonra sözü Eğitim-Sen
Tekirdağ Şube Başkanı Özdemir aldı. Öz-
demir’in kısa konuşmasından sonra açlık
grevcisi Nuriye Gülmen Yüksel Söyleşi-
lerinin hedeflediği üç şey olduğunu söy-
leyerek konuşmasına başladı.

“Birincisi, Yüksel Direnişini dünyaya
mal olan bir direniş haline getiren halka
teşekkür etmek; ikincisi devam etmekte
olan, faşizmin başkentinde bir bayrak gibi
duran direnişimizi anlatmak; üçüncüsü
ise direnişimizin ilk günden beri size
yaptığı daveti bir kez de gözünüzün içine
bakarak yapmaktır” dedi.

Nuriye konuşmasına, “Nazan Bozkurt
polisin kırdığı gözüyle sizi direnişe çağırıy-
or. Mehmet Dersulu polisin incittiği ayağıy-
la, Acun Karadağ kalbindeki pille, Selvi
Polat 65 yaşıyla, Alev Şahin direnişe duy-
duğu inançla sizi çağırıyor. Direnmekten
başka yolumuz yok.” diyerek devam etti.

Bir kişiyle başlayan bir direnişin yüz-

lerce, binlerce insanı harekete geçirebile-
ceğini; milyonlarca insana ulaşabileceğini
ve faşizme kabuslar gördürebileceğini
Yüksel Direnişi göstermiştir, dendi. Ayrıca,
boyun eğmeyi reddeden iki insan karşısında
AKP faşizminin yaşadığı çaresizliğin öne-
minden bahsedildi. Biz biraraya gelir ve
mücadele edersek faşizmi yenmememiz
için hiçbir sebep olamaz, dendi.

Yüksel Direnişi’nin yaydığı umut ve
cesaretten bahsedildi. Halka umut olmanın
önemi vurgulandı. KESK genel merkez
binasında 24 Kasım 2017’den beri “KESK
başta Nuriye ve Semih olmak üzere ihraç
edilmiş bütün üyelerine sahip çıkmalıdır”
talebiyle devam eden oturma eylemi kamu
emekçilerine anlatıldı. KESK’in harekete
geçmesi gerektiği, üyelerine sahip çık-
madığı, sorumluluğunu yerine getirmesi
yönünde tüm üyelerin çaba harcaması ge-
rektiği” ifade edildi. Nuriye’nin konuş-
masından sonra söyleşi soru cevap kısmıyla
devam etti.

Kars'ta gerçekleşen söyleşide ise Yüksel
Direnişçisi ihraç edilen öğretmen Acun
Karadağ konuştu. KESK yönetiminin “üy-
elerimiz sizi buradan çıkarmak istiyor,
zor tutuyoruz” söylemlerine karşı dire-
nişçiler Anadolu’nun dört bir yanında
emekçilerle buluşmaya ve direnişin gücünü,
direnmemenin çürümek olduğunu anlat-
maya devam ediyor.

Yüksel Söyleşileri Anadolu’nun Her Yerine Yüksel’in
Coşkusunu, Umudunu, Öfkesini Götürüyor
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Sofralarımızın Bereketi
Köroğlu Bereketidir!

Yüksel Direnişi Halk Sofrası’ndan
sonra ramazan boyunca her Çar-
şamba Düzce’de kurulan halk sofra-
sının sonuncusu 13 Haziran'da ku-
ruldu. Direniş Sofralarımız emekçinin
alın terini paylaştığı, yârin yanağından
gayrı her şeyde hep beraber olduğu
yerdir. Sarayın sofrası ise emekçinin
kanını emenlerin, alın terini sömü-
renlerin yoksul eti yediği yerdir.

İşimize Geri Dönene Kadar
Mücadelemiz Sürecek
Bizi Yıldıramazsınız

Kamu Emekçileri Cepheliler işlerine geri
dönmek için Ankara Yüksel Caddesi’nde
başlattıkları eyleme devam ediyor. 585. gün
öğlen açıklamasında Alev Şahin ve Selvi
Polat gözaltına alınırken, 586 ve 587. gününde
öğlen ve akşam açıklaması yapan Alev Şahin,
Selvi Polat, Armağan Özbaş, Engin Karataş,
Acun Karadağ,  Gülnaz Bozkurt işkenceyle
tekrar gözaltına alındılar.



DİSK, 15-16 Haziran direnişini kutluyor! Hak ediyor
mu? Bunun için DİSK’in dününe, bugününe bakmalıyız.

DİSK’in dünü, bugünü ile kıyaslandığında nasıl bir
DİSK çıkıyor karşımıza?

13 Şubat 1967 yılında kurulan DİSK, 7 Haziran 1952
yılında ABD tarafından kurulan TÜRK-İŞ'in alternatifiydi.
1967 ile 1970’ler arasında 30 bin üyesi ile işçilerin
umudu, patronların korkulu rüyası olan DİSK, 15-16
Haziran direnişlerinde gösterdiği uzlaşmacı tavrı ile ge-
rileme sürecine girdi.

15-16 Haziran Direnişi Nasıl Gerçekleşti?
Hiç kuşkusuz 15-16 Haziran direnişi, ülkemiz işçi

sınıfının mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Devlet
TÜRK-İŞ'in de desteğini alarak 274 sayılı sendikalar
yasası ve 275 toplu sözleşme, grev ve lokavt yasasında
değişiklik yapmak istiyordu.

Amaç DİSK'i kapatmak, işçi sınıfının gelişimini en-
gellemek, güç olmasının önüne geçmekti. Bu gelişmeler
karşında DİSK'li işçiler direniş kararı aldı. 14 Haziran'da
yasaklanan DİSK mitinginin ardından 15 Haziran 1970’te,
100 bin işçi ile Gebze, İstanbul ve İzmit’ten yürüyüşe
geçildi.

İşçi sınıfının geneline yönelik bu kapsamlı saldırıya
karşı, işçiler ayaklanır ve yasayı geri çektirirler. O
günlerde DİSK'in üye sayısı 37 bindir. İki gün boyunca
direnişe katılan işçi sayısı 150 binin üzerindedir. İş-
çilerin kafasında bir soru işareti yoktu. Onlar gasp
edilmek istenen haklarını almak için direniyorlardı.

Sorun DİSK yöneticilerindeydi.
Direniş sadece devleti değil DİSK yöneticilerini de

korkutmuştu. DİSK yöneticileri, direnişin önünü kesmek
için radyolardan işçilere "Tahriklere kapılmayın" çağrısı
yaptılar ve DİSK  tarihine kara bir leke sürdüler.

DİSK Açısından Kırılma Noktası Olan
Bu Gelişme, Zincirleme Olarak Bugüne
Kadar Gelmiştir

DİSK yöneticileri, önce 12 Eylül faşist askeri cuntası
karşısında teslimiyeti tercih etmiş, ardından “çağdaş
sendikacılığı” keşfettikten sonra, MGK sendikacılığına
savrulmuş, devletin yanında saf tutmuş ve en sonunda

da patron sendikacılığı yapmaya başlamışlardır.
Bugün DİSK yöneticileri, pratikleri itibariyle işçi

sınıfının değil patronların çıkarına sendikacılık
yaparak kuruluş ilke ve amaçlarını terk etmiştir. 

- DİSK kurulduğunda kuruluş amaçlarını şöyle açık-
lamıştı:

"DİSK'in programında nihai amaç olarak sömü-
rünün ortadan kaldırılması belirlenmiştir. Bu nihai
amaca ulaşılana kadar da işçi sınıfının ücretlerinin
insan onuruna yakışır bir düzeyde arttırılması, yaşam
koşullarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi yani sömürünün
sınırlandırılması mücadelesi de DİSK'in kuruluş amacı
olmuştur." (DİSK'in Kuruluş Amaç ve İlkeleri Dünü
Bugünü, 10. Genel Kurulu ve Tavrımız Broşürü, sf 7)

- Bugün DİSK’ten geriye ne kuruluş amacı olan sı-
nıf-kitle sendikacılığı ne de örgütlenme ilkelerinden eser
kalmıştır.

DİSK diyor ki; 
1- Taban söz ve karar sahibi olmalıdır.
Bugün DİSK için böyle bir ilke kalmamıştır. DİSK

adına alınan kararlar işçilerle biraraya gelerek değil,
DİSK yöneticileri biraraya gelerek, kararları işçilerden
gizli, kapalı kapılar ardında alıyor. Ve bu sonuçlar
DİSK'li işçilerin kararı gibi açıklanıyor.

Bunun en son örneği 24 Haziran’da yapılacak seçimlere
ilişkin alınan karardır. DİSK'li yöneticiler biraraya
gelerek işçiler adına karar alıp seçimlerde nasıl oy
kullanacaklarını açıkladılar.

DİSK adına Arzu Çerkezoğlu "DİSK tüm işçileri
TAMAM demeye çağırmaktadır”�diyebiliyor. A. Çer-
kezoğlu’na bu açıklamayı yaptıran DİSK'li işçiler değil,
bir avuç sendika yöneticisidir. Böyle bir açıklamayı;
ancak ilke, kural, gelenek, değer gibi kavramları
unutan reformist, uzlaşmacı DİSK yöneticileri yapa-
bilir. Tüm işçiler adına konuşma saygısızlığını ancak
onlar gösterebilir.

2- Birlik İlkesi:
Bu ilke de bugün ayakları altına alınmış durumdadır.

Bütün işçilerin birlik ve dayanışması unutulmakla kal-
mamış, işçilerin çıkarına olmayan birlikler kurulmuştur.

DİSK, 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİ KUTLAYAMAZ!
ONU KUTLAMAK, O TARİHE LAYIK OLMAYI GEREKTİRİR!
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Ne işçilerin tabandan gelen
birlikteliği savunulmuş ne de
işçi grevleri ve direnişleri ile
dayanışma hayata geçirilmiştir.
Tam tersine grevler satılmış,
direnişler sahipsiz bırakılmış,
birlik ve dayanışma; kendisi
gibi düşünen sendikalarla, yasal
partilerle birlik ve dayanışmaya
indirgenmiş, işçiler faşizmin
saldırıları karşısında savunma-
sız, güçsüz bırakılmıştır.

OHAL'den bu yana işten
atılan işçiler sahiplenilmemiş,
taşeron işçiler kadroya alını-
yor diye AKP’nin yalanları
karşısında çaresizlik içinde
kalınmıştır.

İşsizlik, yoksulluk almış ba-
şını giderken onlar istatistikler
açıklayarak, işçiler adına ya-
şanan tüm bu olumsuz geliş-
meleri yalnızca AKP faşizmine
yükleyerek kendi sorumluluk-
larından kaçmışlardır.

Evet, açlık AKP dönemin-
de 4 kat artmıştır. Peki DİSK
yöneticileri bu 16 yıl boyunca
nerededir, hangi önlemleri al-
mıştır, emekçilere yönelik sal-
dırıları engellemek için hangi
politikaları hayata geçirmiş-
tir? Hiçbir şey yapmadıkları
için, verecek bir cevapları da
yoktur.

İşçilerin birlik dayanışma
günü olan 1 Mayıs’lar, işçi
sınıfının birlik ve dayanış-
masına denk düşmeyen tarz-
da, mevcut iktidarlarla uz-
laşma içinde kutlanmaktadır.
İşçilerin kanını akıttığı 1 Ma-
yıs alanı, emekçilerin kanıyla
sulanan Taksim terk edilmiş-
tir.

3-  Gerçekçilik İlkesi:
DİSK, gerçeklik ilkesini bi-

limsel temelde düşünüp karar
verilmesi olarak açıklamıştı.
Bu ilkenin özü, işçi sınıfının
bilimi yani Marksizm-Leninizm
ışığında düşünmek ve karar
vermekti.

DİSK bugün işçi sınıfının

çıkarlarına göre düşünmüyor.
Tamamen kendi koltuk çı-
karlarına göre düşünüyor ve
yaşıyor. Düşüncede ve duy-
guda işçi sınıfından uzakla-
şılmış, işçilerin sorunları
DİSK'in sorunları olmaktan
çıkmıştır. Bu gidişat, onu pat-
ron sendikacılığına kadar gö-
türmüştür. 

Bugün DİSK yöneticilerinin
işçi sınıfının bilimi olan Mark-
sizm ve Lenizmle ilgisi kalma-
mıştır. DİSK’i, halk düşmanı
CHP’nin arka bahçesine çe-
virmişler, DİSK Başkanlarının
CHP milletvekili olmaları alış-
kanlık haline gelmiştir.

Sonuç olarak; 
1- DİSK, bugün ne 1 mayıs

işçi bayramını ne 15-16 Haziran
ne de diğer işçi direnişlerini
kutlayamayacak, savunamaya-
cak duruma getirilmiştir.

2- DİSK bugün işçi sınıfının
biliminden, değerlerinden ve
geleneklerinden uzaklaşmış dü-
zenin bir kurumuna dönüşm-
üştür.

3- DİSK bugün işçilerin,
emekçilerin umudu değil umut-
suzluğu olmuştur.

4- DİSK bu hali ile işçilerin
hiçbir sorununu çözemez, işçiler
için sorun olmaya, gelişimini
engellemeye hizmet eder an-
cak.

Tekrar yazımızın başına dö-
nersek, DİSK bugün bu hali
ile 15-16 Haziran direnişini
kutlayabilir mi?

KUTLAYAMAZ!

DİH OLARAK DİYORUZ
Kİ:

İŞÇİLERİN KURTULU-
ŞU KENDİ ELLERİNDE-
DİR!

İŞÇİLERİN KURTULU-
ŞU KENDİ ÖZ ÖRGÜTLÜ-
LÜKLERİ OLAN İŞÇİ
MECLİSLERİNDEDİR!

15-16 Haziran Direnişi, işçi sınıfı eyleminin
en yüksek aşaması olmuştur. Bu direnişin ya-
ratılmasında işçiler ve Parti-Cephenin kadroları
Dev-Genç'liler omuz omuza olmuşlardır. Dev-
Genç'lilere yön veren Mahir'lerin adımlarını
attığı Cephe çizgisidir.

Bu tüm halk güçlerinin birliği ve ortak mü-
cadelesini örgütleme anlayışıdır. İşte Dev-
Genç'liler bu anlayışla hareket ederek 15-16
Haziran Direnişi'nin yaratılmasında da iradi
bir rol oynamışlardır.

Dev-Genç'liler bu eylem içerisinde işçi kar-
deşleriyle birlikte, direnişi boğmak isteyen
polis ve askerlere karşı birlikte direnmişlerdir.
Barikatları birlikte aşmışlardır. Dev-Genç’liler
ellerinden geldiğince eyleme yön vermeye ve
eylemi disipline etmeye çalışırlar.

Bunun sonucunda direniş yer yer Dev-
Genç'lilerin müdahalesiyle birlikte iradi bir ni-
telik kazanmıştır. Aynı zamanda ortak düşmana
karşı halk güçlerinin çeşitli kesimlerinin birle-
şerek ortak mücadele etmesine de olumlu bir
örnek oluşturmuşlardır. 

Düşman karşısında halk güçlerinin birliğinin
önemi bizzat direnişin içinde yaşayarak ve ya-
şatarak gösterilmiştir.

15-16 Haziran Direnişinde
Dev-Genç’in

Belirleyiciliği ve Yönlendiriciliği
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Ne Berkin’imizi, Ne de Onu Katledenleri
Unutmayacağız!

Çayan Mahallesi’nde 20 Ha-
ziran'da Berkin Elvan için fotoğ-
raf çalışması yapıldı. Sokullu Cad-
desi, kafe ve çay bahçeleri, parklar
ve halkın kullandığı tüm sosyal
alanlardaki ağaçlara “Berkin El-
van Ölümsüzdür – Halk Cephesi”
ibareli fotoğraflar asıldı. 2 Halk
Cepheli’nin katıldığı çalışma yak-
laşık 1 saat sürdü ve 100 adet fotoğraf asıldı.



AKP faşizminin gıda ve sağlık ko-
nularında halka düşman politikaları say-
makla bitmiyor. Bundan iki hafta önceki
yazımızda, AKP’nin Polonya’dan ithal
ettiği deli danalı etleri halka nasıl yedir-
diğini; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Ahmet Eşref Fakıbaba’nın “Ben yiyorum,
siz de yiyin” diyerek insanların ölümüne
sebebiyet verebilecek bu etleri yemesinin
önünü nasıl açtığını yazmıştık. Bu yazı-
mızda da bir başka örneği anlatacağız.

Gıda mühendisi, Yrd. Doç. Dr. Bülent
Şık; Nisan ayı içerisinde Cumhuriyet
gazetesinde çıkan yazı dizisinde, ülke-
mizdeki kanserojen gıdaları anlatmıştı.
Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2016 yılları
arasında kanserden ölümlerin dünya or-
talamasının üstünde olduğu Antalya, Er-
gene ve Dilovası’nda bizzat yaptığı; ama
halktan gizlediği sağlık araştırmasının
sonuçlarının paylaşıldığı bu yazı dizisinde;
taze fasulye, biber, hıyar, marul, mayda-
noz, çilek, erik ve elma gibi birçok
meyve ve sebzenin kanserojen olduğu,
aynı zamanda da içtiğimiz suların zehirli
olduğu bilgisi yer alıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine
göre, dünyadaki her altı ölümden bi-
rinin nedeni kanser. Türkiye’de ise
her sekiz ölümden birinin nedeni kan-
ser.

Ancak bölgeden bölgeye büyük farklar
var. Örneğin Tekirdağ, Kırklareli ve Edir-
ne’de yaklaşık her dört ölümden biri,
Kocaeli Dilovası bölgesinde her üç
ölümden biri ve Antalya ilinde ise her
on ölümden birinin nedeni kanser.

Kansere yol açan kimyasallara uzun
süre maruz kalmak kanser hastalığının
en önemli nedeni. Kanserojen maddelerin
çevrede ne miktarda bulunduğu, insan-
ların bu etkenlere ne miktarda ve ne
kadar süre maruz kaldığı gibi faktörler,
kanser hastalığının görülme sıklığının
bölgeden bölgeye farklılık göstermesine
neden oluyor.

Ergene Nehri’ne sanayi tesislerinden
boşaltılan atıklar, nehrin doğal debisinin
6 katı. Her gün 240 bin metreküp kentsel
kullanımdan açığa çıkan atık su da her-
hangi bir arıtma işlemi yapılmadan
nehre boşaltılıyor. Ergene Havzası’nda
2000’den fazla sayıda sanayi tesisi var.
Endüstriyel kirliliğin fazla olduğu bir
diğer bölge, Türkiye’nin İstanbul’dan
sonra ikinci büyük sanayi merkezi olan
Kocaeli.

Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2016 yıl-
ları arasında yaptırdığı, bu yazıya da
konu olan araştırmada Kocaeli, Antalya
ve Ergene bölgesinden (Tekirdağ, Kırk-
lareli, Edirne) alınan toplam 1380 gıda
ve 1440 su örneği üzerinde çalışılmış.
Gıdalarda 332 farklı pestisit kalıntısı
araştırılmış. (Pestisitler; tarımda kul-
lanılan ve kalıntıları havaya, toprağa,
suya ve gıdalara bulaşan zehirli kim-
yasal maddelerdir. Maruz kalındığında
insanlarda hormonal bozukluklara ve
kanser hastalıklarına yol açabilmek-
tedir.)

Bu araştırmada elde edilen sonuç-
lar:

- Kocaeli’nden alınan gıdaların yüzde
38’inde, Antalya’da gıdaların yüzde
60’ında ve Ergene bölgesinde 14’ünde
pestisit kalıntısı tespit edildi. Antalya’da
çilek, elma, marul ve may-
danozda yüzde 85’ten fazla
oranda pestisit tespit edildi.

- Gıdaların yüzde
17.3’ünde mevzuatın izin
verdiği maksimum değerin
üstünde pestisit kalıntısı
saptandı. Bu oran; çilekte
yüzde 35, marulda yüzde
27, maydanozda yüzde 36,
taze fasulyede yüzde 29.

- Gıdaların yüzde
51.1’inde birden çok sayıda
pestisit kalıntısı çıktı.

- Gıdaların yüzde 3.9’unda arsenik
tespit edildi. Bu oran, Ergene havzasından
alınan örneklerde ise yüzde 10’a çıkı-
yor.

- Özellikle endüstriyel faaliyetlerden
kaynaklı olarak, içtiğimiz sular da ze-
hirli. Kocaeli’nde analiz edilen suların
yüzde 56’sında alüminyum var, yüzde
10’u ise sınır değeri aşıyor.

- Ergene Havzası’ndaki suların yüzde
42’si arsenikli ve yüzde 3.3’ü sınır
değeri aşıyor.

- Kocaeli’ndeki suların yüzde 16’sın-
da, Ergene havzasındaki suların yüzde
21’inde kurşun var.

- İçme sularında bulunan zararlı ağır
metaller bunlarla sınırlı değil. Edirne’deki
yüzde 44’ünde nikel; Tekirdağ’daki su-
ların yüzde 55’inde manganez bulunuyor.
Kırklareli’ndeki sularda ise neredeyse
tüm ağır metaller mevcut. Buradan
alınan örneklerin yüzde 49’unda bakır,
yüzde 40’ında alüminyum, yüzde
43’ünde nikel, yüzde 55’inde manganez,
yüzde 72’sinde çinko bulunuyor.

- 5 ildeki 1440 farklı yerleşim nok-
tasından alınan kaynak ve depo sularında
yapılan araştırmalarda, su örneklerinin
yüzde 1,3’ünde kanserojen PAH (poli-
siklik aromatik hidrokarbon) maddelerine
rastlandı.

- Maksimum kalıntı sınırını aşan
miktarda arsenik, alüminyum ve kurşun
içeren 52 yerleşim bölgesinin suları

AKP FAŞİZMİ; İÇTİĞİMİZ SULARI,
YEDİĞİMİZ MEYVE-SEBZELERİ ZEHİRLİYOR!

KOCAELİ’NDE HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ, TRAKYA’DA HER
DÖRT KİŞİDEN BİRİ, BU NEDENLE KANSERDEN ÖLÜYOR!

GİZLENEN BU GERÇEĞİ HALKA ANLATANLARA
SORUŞTURMALAR AÇILIYOR!

AKADEMİSYEN BÜLENT ŞIK’IN YANINDAYIZ!
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içilemez nitelikte.
- Ülkemizde kentsel atıklar ile tarım

ve sanayi faaliyetleri sonucu sulara bu-
laşan 259 kimyasal kirletici madde var.
Bunların 174’ü denetlenmiyor. (“Tür-
kiye’yi kanser eden ürünleri devlet
gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir lis-
tesi” yazı dizisi, Cumhuriyet, 15-18
Nisan 2018)

Kendi raporlarında her şey çok
açık. Halk düşmanı AKP iktidarı,
halka zehirli meyve-sebzeleri yediriyor,
zehirli suları içiriyor. Bunu kendi ra-
porları da gösteriyor. Ama onlar halkı
bilgilendirmeleri gerekirken, önlem al-
maları gerekirken; bu gerçeği halktan
gizliyorlar. İşte bu nedenle Ergene hav-
zasında her dört kişiden, Kocaeli Dilo-
vası’nda her üç kişiden biri kanserden
dolayı ölüyor.

Halkı zehirleyerek katlediyor fa-
şizm. Tıpkı Çernobil faciasından sonra
radyasyonlu çayları halka içirerek,
bu çayların içilmesinin propagandasını
yaparak Karadeniz’de on binlerce
insanın kanserden ölümüne sebep ol-
duğu gibi; bugün de kendi raporlarını
halktan gizleyerek yüz binlerce insanın
kanserden dolayı ölmelerine sebebiyet
veriyorlar.

Yaptıkları bununla da sınırlı kalmıyor.
Üstüne üstlük; bu yazı dizisinden dolayı
Bülent Şık’a “Göreve ilişkin sırrın açık-
lanması”, “yasaklanan bilgileri temin”,
“yasaklanan bilgileri açıklama” suç-
lamalarıyla soruşturma açılıyor. Yani
gerçekleri gizleyerek Kocaeli’nde her
üç kişiden, Trakya’da her dört kişiden
birini öldürmeleri yetmiyor; gerçekleri
açıklayanları da cezalandırıyorlar.

Bülent Şık ise bu soruşturma sonra-
sında şunları dedi: “Halk sağlığı, kamu
sağlığı adına yürütülen çalışmalar
yasak konusu olmaz, elde edilen veri-
lerin gizlenmesi kabul edilemez. Ben
emin olduğum konuları açıkladım ve
bu bile açıklanması gerekenlerin 10’da
1’i bile değil. Bir akademisyenin asli
sorumluluğu devlete ya da kurumlara
değil halka karşıdır. Bu sorumluluk
içinde olduğumuz şartlarda ne kadar
aşındırılmış ve baskı altına alınmış
olsa da hatırlamamız gereken gerçek

şudur: Halkın sağlığını ilgilen-
diren konularda sır ya da yasak
olamaz.” (Artı Gerçek, 22 Mayıs
2018)

Ülkemizde mesleğini halkın
yararına kullanan aydınların, bilim
insanlarının nasıl cezalandırıl-
dıklarına, onlara nasıl bedel öde-
tildiğine defalarca tanık olmuşuzdur.
Bülent Şık da bunlardan birisidir. Kasım
2016’da yüzlerce demokrat, ilerici aka-
demisyen gibi Şık da öğretim üyeliği
yaptığı Akdeniz Üniversitesi Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden KHK
ile ihraç edilmiştir.

Halka gerçekleri açıkladığı için “yasak
ve gizli bilgileri açıklama” adı altında
soruşturma açılan Bülent Şık’ın yanın-
dayız. Kocaeli’nde ve Trakya’daki kan-
serden ölüm oranının nedenlerini bilimsel
gerçeklerle halka açıklayarak bir aydının,
bilim insanının göstermesi gereken tavrı
göstermiş ve bunun bedeli olarak hakkında
soruşturma başlatılmıştır.

Halk sağlığını önemseyen mimar-
lar ve mühendisler açısından, katil
AKP faşizmine karşı protestocu an-
layıştan öteye geçmek gerekiyor. Mü-
cadele etmemiz, savaşmamız gereki-
yor. Onların halkı nasıl katlettiklerini
daha fazla teşhir etmemiz gerekiyor.
Bulunduğumuz her yerde faşizmin gıda
alanında da halkın sağlığını nasıl hiçe
saydığını, halkı nasıl zehirlediğini tekrar
tekrar anlatmamız gerekiyor. Anlata-
caklarımızın onda birini değil, tama-
mını anlatmamız, AKP’nin halka düş-
manlıklarını eksiksiz biçimde teşhir
etmek gerekiyor.

Bizi haksız yere işten atanlara
karşı direnmek, Nuriye gibi OHAL’i
AKP’nin başına çalmak gerekiyor.
Alev Şahin gibi; Düzce’den Yüksel’e,
her yeri “İşimi geri istiyorum” slo-
ganlarıyla inletmek, AKP’li beton fir-
malarının halk düşmanlıklarını an-
latmak gerekiyor. Bunun için bedel
ödemek gerekiyor... Bunun için, fa-
şizme karşı teslimiyeti reddetmek ge-
rekiyor...

Halkın Mühendis Mimarları olarak

yaptığımız projeler de AKP faşizminin
saldırılarına uğruyor. Halkın açlığına
alternatif olarak başlattığımız mantar
üretimini Küçük Armutlu’da sürdürdü-
ğümüz mantar evi, Ocak ayında yerle
bir edildi. Biz ise yıkıntılar arasında
mantar üretmeye devam ettik. “Asıl
suç, halka alternatifler sunmak değil;
halkı aç bırakmaktır” diyerek AKP fa-
şizmini teşhir ettik.

3 arkadaşımız; Halkın Mühendis
Mimarları Enerji Komitesi içerisinde
rüzgar tribünü ve su tribünü üreterek
halka elektrik götürdüğü, karanlık
köyleri aydınlattığı için bugün faşizmin
tecrit hücrelerinde tutsak edilmiş du-
rumda. Biz ise halk için elektrik üretmek
suç değildir diyerek, üretimlerimizi Ana-
dolu’nun dört bir yanına yayma iddiamızı
sürdürüyor, projelerimize devam edi-
yoruz.

Sonuç olarak;
1- Faşist AKP iktidarının halka düş-

man politikalarının ucu bucağı yoktur.
Halkı nasıl zehirlediklerine dair onlarca
örnek bulabiliriz. Kendi yaptıkları ve
halktan gizledikleri araştırma da bunun
örneğidir.

2- Halka gerçekleri anlattığı için
hakkında soruşturma başlatılan akade-
misyen Bülent Şık’ın yanındayız. Fakat
aydın olma sorumluluğu; Şık da dahil
olmak üzere tüm akademisyenlere
gerçekleri anlatmanın ötesinde gö-
revler yüklemektedir. Bu görevlerin
başında ise AKP’yi daha fazla teşhir
etmek, halka gerçekleri anlatmak ve
faşizme karşı direnmek gelmektedir.

3- Halkın Mühendis Mimarları olarak,
mesleğimizi halk için yaptığımız için
AKP faşizminin saldırılarına uğruyoruz.
Fakat bu saldırılara karşı teslim olmu-
yoruz, olmayacağız. Üretimlerimizi ar-
tıracağız, faşizmin saldırılarına pro-
jelerimizi büyüterek cevap vereceğiz.

24 Haziran
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DEVLET TERÖRÜ
(RESMİ VE SİVİL FAŞİST TERÖR)

“Korku salma, yıldırma.”

“Genellikle siyasal bir dava uğ-
runa girişilen, toplumu korkutmaya,
yıldırmaya yönelik her türlü eylem.” 

Sözlüklerde ‘terör’ kelimesinin
karşılığında bu iki cümle yazıyor. 

İşte ‘devlet terörü’ kavramı tam
da bu tanımların üzerine oturuyor.
Halkı sindirip korkutmak ve haklarına
sahip çıkamayacağı bir hale getirmek
için, devletin sistemli bir şekilde
uyguladığı tüm baskı ve yasak poli-
tikaları, devlet terörünün çeşitli bi-
çimleridir.

Kimi zaman Yüksel Caddesi’nde
işlerine sahip çıkan Nazan’ın elmacık
kemiğinin kırılmasıdır bu biçim, kimi
zaman, mahallerinde uyuşturucuya
karşı mücadele eden devrimcilerin
tutuklanmasıdır.

Kimi zaman medya eliyle kişilerin,
kurumların linç için hedef gösterilmesi,
kimi zaman da bu linci pratikte uygu-
lamaktır. Kimi zaman bir devrimcinin
evinde, sokakta katledilmesidir, kimi
zaman sokağa çıkma yasakları ilan
edilip halkın yüzlerce, binlerce katle-
dilmesidir. Devlet terörü, bazen bir
meydanın gaza boğulmasıdır, bazen
on binlerce kamu emekçisinin bir ge-
cede işten atılmasıdır… 

Bütün bunlar faşist devletin faşist
terörüdür. 

Bugün ülkemizde var olan devlet,

faşist bir devlettir. 

Bu devletin halka ve devrimcilere
karşı uyguladığı baskı yöntemlerinin
adı da faşist terördür. Devlet terörüdür. 

Düzen içileşen sol, birçok kav-
ramda olduğu gibi, bu kavramları
da dilinden silmiştir. 

Faşist devlete faşist diyememek-
tedir. “Baskı rejimi”, “saray rejimi”
gibi sınıfsal niteliği belirsiz kavram-
lara sığınmaktadır. 

Devletin baskısına da DEVLET
TERÖRÜ diyememekte, baskıları,
şu veya bu hükümetin, şu veya bu
emniyet müdürlüğünün kararı gibi
yansıtmaktadır. 

Faşist devlet tanımını, devlet te-
rörü tanımını kullanmak bu yüzden
önemlidir. 

***

Devletin faşist terörünün biçimi,
döneme, koşullara göre değişebilir. 

Faşist terörün dönemsel amaçları
da değişiklikler gösterebilir. 

Ancak her koşulda temel olan;
halkın bu terörle korkutulup sindi-
rilmesi, sömürü ve zulüm düzenine
karşı mücadele etme dinamiklerinin
yok edilerek teslim alınmasıdır. 

Özetle; devlet terörü, halkı teslim
almak için uygulanan bir devlet po-
litikasıdır. 

Ama faşist devlet, bu gerçeğe
rağmen sistemli bir şekilde “terö-

rizm” demagojisi de yaparak halkı
sindirmek ve korkutmak için terörü
sistemli bir şekilde uygulayanın ken-
disi olduğu gerçeğini gizleyerek,
halkın hak arama ve adalet mücade-
lesini “terör” olarak göstermeye ça-
lışmaktadır. 

En küçük ekonomik-demokratik
hak arama eylemini bile “terörizm”le
nitelendirmekte, haklarını arama ko-
nusunda gösterilen en ufak kararlılığı
bile “terörizm” demagojisiyle boğ-
mak için elinden geleni yapmaktadır. 

Bunun için basını seferber et-
mekte, milyonlar ayırdıkları bütçelerle
diziler çekmekteler mesela. Bu di-
zilerde devrimcileri, itici, karikatürize
edilmiş, insana değer vermeyen, kan
dökmek için gözü dönmüş tipler ola-
rak yansıtmaktadırlar. Kürt milliyet-
çiliğinin yanlış eylem çizgisi üze-
rinden devrimcileri karalamaktadırlar. 

“Terör” kavramını halkın bilincine
istedikleri şekilde yerleştirmek için
ilgili ilgisiz pek çok olayda da kul-
lanmaktadırlar; “trafik terörü”,
“maganda terörü”, “koca terörü”,
“kamyon terörü” gibi...

İnsanların kendi aralarındaki bir
kavganın bile haberini verirken “bil-
mem ne terörü” diyen burjuva basın,
insanların onar onar öldükleri iş ci-
nayetlerinin haberini verirken örneğin
hiçbir zaman “iş kazası terörü” diye
bir kavram kullanmıyor. Sur’da, Ciz-
re’de 5 bin kişi katledilirken, terör
kavramını kullanmıyor. 

*

Sonuç olarak, faşist devlet terö-
rünün uygulayıcısı olan sistem, bu
gerçeği perdelemek için her türlü
yalana, çarpıtmaya, aldatmaya, pro-
pagandaya başvurmakta ve daha faz-
lasını da yapacaktır. Bunda şaşılacak
bir yan da yoktur. Halka düşman
olanın halkı kandırabilmesinin başka
bir yolu yoktur.

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�� Devlet terörüne son

�� Devlet terörünün halkı teslim almasına izin vermeyeceğiz

�� Devlet terörünün karşısına halkın örgütlü gücünü 
çıkartacağız

�� Devletin terörü varsa bizim de silahlı mücadelemiz var

�� Devlet terörüne karşı silahlanalım, örgütlenelim.

Yürüyüş
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Bu meselede sonucu belirleyecek
olan, halkın mücadele eden örgütlü
kesimlerinin faşist devlet terörünü
açık olarak tanımlayabilmeleri ve
teşhir edebilmeleridir. 

Reformizm; devlete faşist, dev-
letin baskılarına faşist devlet terörü
dememek için kırk türlü kavram uy-
durmaktadır. Devletin faşist niteliği
adeta unutturulmaktadır.

Bunun bir nedeni, parlamentarizm
bataklığında kulaç atmayı meşrulaş-
tırmak istemeleri, bir diğer nedeni
ise, faşist devlet terörünün kendilerine
yönelmesini engellemektir. 

Solun bu konudaki durumunun
özeti; bırakın devlet terörüne karşı
etkili bir mücadele örgütlemeyi, kimi
yerde devlet terörünün varlığını açıkça
ve cüretle dile getirmekten bile uzak
olmasıdır.

“Polis şiddeti”, “orantısız güç
kullanma” gibi kavramlar ya da
“yargısız infaz”, “faili meçhul cina-
yet” gibi devletin halkı teslim ala-
bilmek için uyguladığı terörün sınıfsal
niteliğini ve şiddetini ortaya koy-
maktan uzak kavramlar tercih edil-
mektedir. 

Devletin halka karşı kullanacağı
gücün “orantılı” olması, o faşist
terörü meşru kılar mı, sorun “oran-
tısızlık” mı? Ya da yapılan bir infaz,
“yargılamaya” dayandırıldığında, ya
da faili belli olduğunda daha “normal”
mi görülecektir? İşte bu kadar muğlak
ve sınıfsal nitelikten uzak kavram-
lardır bunlar. 

*

Oysa burjuvazinin halka bakışın-
da, geçmişten bugüne tüm egemen
sınıfların halka bakışında bir muğ-
laklık hiçbir zaman olmamıştır. 

Egemenler, halka sömürülerini
kabul ettirebilmek için halkı, her
zaman baskı altında tutulması gere-
ken bir sınıf olarak görüp, bütün si-
yasal-sosyal-sınıfsal ve ideolojik
örgütlenmelerini de bu ihtiyaç üze-
rinden şekillendirmişlerdir.

Sömürülerini kabul ettirebilmek
ve sistemlerinin devamını sağlaya-
bilmek için, devlet terörünün her çe-
şidini uygulayan  egemenlere karşı,
mücadelenin ilk adımı bu terörün
niteliğini tüm çıplaklığıyla ortaya
koymaktır. 

Ülkemizdeki sol bunu yapma-
maktadır; çünkü devlet terörünün
varlığı tüm çıplaklığıyla ortaya ko-
nulursa, o noktada yapılması gereken
tüm gücümüzle bu teröre karşı mü-
cadele etmek ve en ağır bedelleri
ödemeyi göze almaktır.

Taksim’i tekrar kazanmak için
tutuklanmayı, yaralanmayı hatta kat-
ledilmeyi göze almaktır örneğin. Ya-
şadığımız mahalleleri devletin halkı
yozlaştırmaktaki temel araçları olan
uyuşturucu, fuhuş, kumar çetelerine
karşı ölümüne savunmaktır.

Ya da bu mücadelede tutsak dü-
şenlerin sesi-soluğu olmak için tut-
sak düşmeyi, şehit düşenlerin sesi
olmak için şehit düşmeyi göze ala-
bilmektir. Ancak bunları göze ala-
bilenler faşizme faşizm, düşmana
düşman, devlet terörüne devlet terörü
diyebilirler. Ki Mahirlerden bugüne
BİZ, her şeyi açıkça tanımlayan bir
geleneğin sahibiyiz. 

Emperyalizme, oligarşiye, faşist
devlete, tüm düşmanlara, sınıfsal ve
bilimsel olarak söylenmesi gereken
her şeyi söylemekten asla korkma-
yanlarız; söyleriz ve bedelini öderiz. 

Mücadele ettiği düşmanı doğru
bir biçimde tanımlayamayanlar, o
düşmanı yenemezler. 

YYapayalnız mısın dünyada, 
İtiyor mu seni doğduğun
toprak
Köşebaşlarında haramiler mi...
Etmişler mi içine ekmeğinin
Salacaksın köklerini toprağa
Güneşi çınarla selâmlayıp
Fırtınaya meşeyle duracaksın
Tutunacaksın diş diş
Tutunacaksın pençe pençe
Geçireceksin kılcal
damarlarını evrenin
Gül olup açılacaksın
damarlarına
seher seher...
Ceviz olup döküleceksin
Sana bir mi vurdular
Derlenip toparlanıp
Sen iki vuracaksın
Yoksa yoksun, silerler adını
karatahtadan

Hasan Hüseyin Korkmazgil
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Dev-Genç’liler Armutlu’da Şehit Ailelerini Ziyaret Etti!
Dev-Genç’liler bayramın birinci günü 15 Haziran'da Ar-

mutlu’da şehidimiz Hasan Ferit Gedik’in ailesini, şehidimiz
Dilek Doğan’ın ailesini ziyaret etti. Ailelerin bayramları kut-
landı.

Dev-Genç'liler Tarafından Gazi Mahallesi’nde
Tutsak Aileleri Ziyaret Edildi

Dev-Genç’liler bayramın birinci günü 15 Haziran’da Gazi
Mahallesi’nde bayram ziyaretleri yaptı. Dev-Genç'liler Özgür
Tutsaklardan Tunç Ali Bayar, Gökhan Kesgin, Yoldaş Bingöl
ve Efo Dayı’nın evini ziyaret etti.  Dev-Genç’liler ayrıca Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’ni, Halk Fırını, 2 tane
kahve, 3 tane esnaf ziyareti yaptı. Halk Meclisi’nin örgütlediği

mezar anmasına da katılan Dev-
Genç’liler tüm Gazi şehitlerinin me-
zarlarını ziyaret ettiler. 

Liseli Dev-Genç’liler
Çayan Halkını Ziyaret Etti!

15 Haziran 2018 tarihinde Liseli
Dev-Genç'liler 15 Haziran'da Ça-
yan'da 1 kafeyi, Çayan Halk Bah-
çesini, TAYAD’ı ve 2 esnafı ziyaret
edip bayramlaştılar. Liseli Dev-Genç'liler ve Çayan Halk
Cepheliler ayrıca Gazi Mezarlığında şehitlerimiz Dursun
Karataş ve Hasan Ferit Gedik’in mezarında saygı duruşu
yapıp, karanfil bıraktılar.



Halk kültürü,” halkın dil, kültür,
duygu, düşünce ve beğenisiyle olu-
şup yaşatılan, geçmişten günümüze
gelmiş, insanların birbiri ve doğa
ile ilişkisini yansıtan özelliklerin
bütünü”dür.

Halk kültürü, insanlığın ortak mi-
rasıdır. Halkların tüm zamanlarda
yaşadığı, biriktirdiği, geliştirip ye-
nileştirip sürdürdüğü, zenginleştirerek
kendilerinden sonrakilere aktardığı
özelliklerdir. 

Gelenek ve kültürümüz geçmişin
tanıklarıdır ve geleceğin şekillenme-
sinde etkilidirler. Halkın sanatsal,
sosyal, estetik, düşünsel yapısını or-
taya koyar. Halk kültürünün birçok
biçimi, halkın sosyal yaşamda bir-
likteliğini pekiştirici, dayanışmasını
arttırıcı bir rol üstlenmiştir. 

Halk kültürünün çeşitli biçimleri,
ilkin halk arasında mayalanır. Maya
tutarsa, o kültür, yüzyıllara, bin yıllara
uzanır. Halk kültürünü koruyup ge-
liştirmekle halkın manevi dünyasını
geliştirmiş oluruz, halkın kendisine
yabancılaşmasını engellemiş oluruz.
Bir halk, kültürü ile, gelenekleri
ile güçlü ve zengindir.

Halk Meclisleri olarak biz, halkın
en iyi, en gelişmiş, halkın gücünü
ve birliğini sağlayacak kültür mi-
rasının taşıyıcısı geliştiricisiyiz. 

Halk kültürünün ürünü olan tür-
küler, masallar, törenler, halk oyun-
ları, festivaller, gelenekler, inanışlar,
halkın ortak duygu ve düşüncelerini
dile getirir. Bunlar halk kültürünün
kimliğidir, kişiliğidir. Herbiri, halkın
çeşitli özelliklerini anlatırlar.

Bu zenginliğin korunması ve ya-
şatılmasında Halk Meclisleri’ne
önemli görevler düşmektedir. 

Kültürü Yok Edilmiş,
Gelenekleri Kalmayan
Bir Halkın Geleceği Olmaz 

Kapitalizm halkın ilerici bütün

özelliklerini, kültürünü yok etmeye,
sermayenin hizmetine sunmaya ça-
lışır. Bu nedenle yozlaşmanın yay-
gınlaştırılması için her türlü yöntemi
kullanıyor. Büyük şehirlerden en kü-
çük köylere kadar, kapitalizmin yoz-
laştırma politikalarının ulaşmadığı
hiçbir yer kalmamıştır. Kapitalizmin
tüketim kültürünün, her türlü yoz-
laşmayı teşvik eden ve meşrulaştıran
ideolojik kültürel kuşatması altında
büyüyen gençlik, kendi kültürünü
tanımıyor, hayatın her alanında bu
kültürle karşı karşıya olan halk, gi-
derek kendi kültürüne yabancıla-
şıyor. 

Köksüz ağaçlar nasıl ilk rüzgarda
savrulursa, kendi kültürüne yaban-
cılaşmış insanlar da ilk zorlukta ba-
taklığa doğru giderler. Yozlaşma, soy-
suzlaşmadır. Soy, kök demektir. Yoz-
laşma, ancak köklerimizden koptu-
ğumuzda hakim olabilir. Halkın kül-
türü, gelenekleri, en güçlü kökleridir.
Kültür bizi hayata, tarihe ve geleceğe
bağlar. Kültürümüz ve geleneklerimiz
bizi birleştirir, güçlü kılar. 

Geleneklerimizi Korumak
Ve Geliştirmek İçin,
Neler Yapabiliriz?

Madem ki, halkın kültürü ve ge-
leneği, hem bugünkü yaşantısında,
hem geleceğinin nasıl şekillenece-
ğinde bu kadar önemlidir; o halde,
halk örgütlülüklerinin, halkın kültü-
rünü koruma ve geliştirme diye bir
görevi vardır. Bu doğrultuda neler
yapılabilir? 

Örneğin, yöresel geceler, yöresel
etkinlikler, yöresel şenlikler yapılabilir
mi? Bu etkinliklerde ele aldığımız
yöre illerinin tüm özellikleri ile ta-
nıtımını yapabilir miyiz? 

Yeni gelenekler yaratabilir miyiz?
Eskide kaldığı söylenen gelenekleri
tekrar canlandırabilir miyiz? Onları
bugüne uyarlayabilir miyiz? 

Örneğin mahallemizdeki bir bah-

çede ortak bir halk bahçesi kurula-
bilir mi?

Yaz geldi, salça, yaz sebzelerinin
kışa hazırlanması, konservelerin ha-
zırlanması gibi geleneklerimiz vardır.
Bunları tek başına bir kişinin yapması
mümkün değildir. Ancak imece usülü
ile konu komşu ile birlikte toplanıp
yapabilir miyiz?

Örneğin Çanakkale-Ezine'ye bağlı
Kızıltepe köyünde, tandır ateşinin
korunda 200 yıldır imece usulüyle
pekmez yapılıyormuş. 

Köylüler kış mevsiminde kulla-
nacakları pekmezi imece usulüyle ha-
zırlıyor. Bağlardan toplanan üzümler
köy meydanında bulunan alana geti-
rilip tarihi mengenede sıkılıp, yapıma
hazır hale getiriliyor. Pekmez, 7'den
70'e herkesin katılımıyla yapılıyor. 

Tıpkı Kızıltepe köylülerinin pek-
mezi yaptıkları gibi, büyük şehirlerin
yoksul gecekondu mahallelerimizde
de domates salçasını, biber salçasını,
erişteyi, reçeli, turşuyu, evlerimize
ne lazımsa, hepsini imeceyle yapamaz
mıyız?

Bunları küçümsememeli kimse…
veya “olmaz” diye düşünmemeli.
Bunları yapabilmek, halkın birliğini
ve dayanışmasını güçlendirir. 

Olmaz diye bir şey ise yoktur.
Halklar bundan önce yaptılar, bun-
dan sonra da yapabilirler.  

Isparta’da 100 yıllık sav ekmeği
yapma geleneği var. Sav ekmeği iyi
koşullarda saklanırsa 1 yıl boyunca
bayatlamadan, bozulmadan dura-
biliyor. Halk bu ekmeği evlerin altına
kurulan taş fırınlarda yapıyor. Tabii

HHALK KÜLTÜRÜNDEKİ 
EN OLUMLU YANLARI

BULUP GELİŞTİRECEĞİZ

Çürümenin en büyük
olduğu yerde, yeni-
den doğma arzusu

da en güçlüdür.
G. Lukacs 

Yürüyüş
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her evde taş fırın yok. Hangi evde
varsa komşular gelip, imece usulü bu
ekmeği yapıyor. Herkes kendi evine
götürüyor ve taze taze tüketiyor. Ana-
dolu’da ortak bir biçimde ekmek yap-
ma, yufka açma geleneği yaygındır. 

Mahallemizde uygun evlerde, ime-
ce usulü ekmek yapamaz mıyız?
Böyle olursa hem ekonomik hem de
daha sağlıklı ekmek üretmiş oluruz. 

İmece usulu yapılabilecek bir

çok şey çıkartılabilir. Her mahallede
avlularda, çatılarda, bahçelerde, park-
larda yapılabilecekler vardır? Bunların
neler olduğunu en iyi halkla birlikte
konuşup danışarak belirleyebiliriz.

Her evde fazlalık olan, artık kulla-
nılmayan eşyalar vardır. Halk Meclisleri
olarak kullanmadığımız eşyaları bı-
rakabileceğimiz ve ihtiyaç sahiplerinin
almasını sağlayacağımız bir gelenek
yaratabilir miyiz? Halk kültürünü in-

celedikçe uygulamaya başlayacağımız
birçok gelenek olacaktır. 

Kapitalizmin yoz, bireyci, asalak,
kendinden başkasını düşünmeyen
kültürüne karşı halk kültürünü ge-
liştirip büyütmek bizim elimizdedir.
Yeter ki halk kültürünü iyi bilip sa-
hiplenelim. Bunu sağladığımızda, ye-
nilerini de yaratıp geliştirebiliriz. Halk
Meclisleri, sadece Halk Meclisleri
bunu yapabilir.

KAR BASMA GELENEĞİ 
(KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçe merkezine bağlı Al-

kayaoğlu Mahallesi’nde yaşayan halk, hem kendilerinin,
hem de yaylaya çıkardıkları hayvanlarının su ihtiyacını,
200 yıldır kendilerine has yöntemle sakladıkları
kardan sağlıyor. İlkbaharda saman ve keven otu ile
bastırılıp koruma altına alınan kar, hayvanların günlük
ihtiyacına göre üstü açılıp kesildikten sonra suluklara
dolduruluyor. Halk, atalarından ve dedelerinden öğren-
dikleri bu ‘kar basma’ geleneği sayesinde 2,5-3 ay sü-
resince karı eritip, su haline getirebiliyor. 

Halk yaz aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlarını
yaylaya çıkarmaya başlar. Büyük ve küçükbaş hayvan-
lardan oluşan sürüler, yüksek kesimlerde otlayıp, son-
baharda da tekrar ağıllarına döner. 3-4 ay boyunca
yaylada kalan hayvanların bakımında en büyük sorun-
lardan biri, yaylada yeterli su bulunmamasıdır. Ama
halk bunu büyük bir yaratıcılıkla ve dayanışmayla
çözmüştür. İlkbaharla birlikte traktörler ve eşeklerle
yaylaya götürülen samanlar, bölgeden toplanan kevenlerle
birlikte, toplanan karların hem altına, hem de üstüne
seriliyor. Bu yöntemle, 30 ila 60 ton arasında kar sak-
lanabiliyor. Ağılların hemen yanında bastırılan kar,
saman ve keven sayesinde sıcaklardan etkilenmediği
için, erimeden 3-4 ay kalabiliyor.

Bu geleneğin öğrettiği: Birincisi, burada görüyoruz
ki, birçok sorun, halkın yaratıcılığıyla çözülebilir. İkin-
cisi, sorunlar, halkın gücünü ve imkanlarını birleştir-
mesiyle çözülebilir. 

Burada halkın doğa koşullarını lehimize çevirmesinin
yaratıcı bir örneğini görüyoruz. Hemen hemen bütün
gelenekler ihtiyaçlardan doğmuştur. Burada anlattığımız
bu gelenek de halkın su ihtiyacından doğmuştur. 

Doğa koşullarına göre ihtiyaçlarını karşılayacak im-
kanları yaratıyorlar. Halk bu örnekte “olmaz”, “yok”,
demiyor, teslim olmuyor, su kaynakları yoksa kar var
deyip çözümünü üretiyor.  

Burada halkın direngenliği, yaratıcılığı ve gücünü,
imkanlarını birleştirmesi vardır. Bilgi gözlem ile başlar,
pratik ile gelişir. Karın hangi koşullarda erimeyeceğinin
yöntemini böyle buluyorlar.

Bu gelenek bize, koşulları lehimize göre değişti-
rebileceğimizi anlatıyor.

Halk Meclisi Üyeleri
Yukarıdaki yazıda çeşitli öneriler var. 
Meclis olarak bakalım, tartışalım… 
İdealleştirmeden, mükemmelleştirmeden, 
mütevazi bir biçimde, en sade haliyle bunlardan

hangisini uygulayabiliriz?
Mesela üç beş ev biraraya gelip ekmek yapamaz

mıyız?
Pekala denenebilir değil mi?

GELENEKLERİMİZ
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İdil Kültür Merkezinde İftar Yemeği Verildi
İdil Kültür Merkezi’nde 13

Haziran'da iftar yemeği verildi.
İki gün öncesinden mahalle hal-
kından komşular ve kültür merkezi
çalışanları davet edildi. Dayanışma
ile örgütlenen yemeğin ardından
birlikte şarkılar söylendi, halaylar
çekildi ve tutsaklara dair kısa bir
konuşma yapıldı. İftar yemeğine
yaklaşık 50 kişi katıldı.

Grup Yorum
AKP Fa�izminin Listelerine
Besteleriyle Cevap Vermeye Devam Ediyor

Grup Yorum üretimleriyle faşizmin tüm baskılarına
karşı yürüyüşünü sürdürüyor. 10 üyesi tutsak ve 6 üyesi
aranma listesinde olan Grup Yorum son şarkısı “Yürü Yi-
ğidim” ile sevenlerinin karşısında. Yeni şarkıyı aşağıdaki
linkten dinleyebilirsiniz

Link:https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=2&v=IIPLiepKtZk



Düzendeki karşılığı Darülaceze,
yani acizler evi, bakım yurdu olan kimsesiz
ve yaşlıların kaldığı yere biz Vefa Evi de-
dik.

Düzenin yok etmeye çalıştığı değer-
lerden biri de vefadır, biz vefayı yok et-
melerine izin vermeyeceğimizi vurgulamak
için Vefa Evi dedik ve TAYAD’lı Ölüm
Orucu şehidimiz Sevgi Erdoğan’ın adını
verdik. Şehit ve tutsak ailelerimiz başta
olmak üzere, hiçbir yaşlı insanımız, hiçbir
hasta ve bakıma muhtaç insanımızın kim-
sesiz kalmasına izin vermemek için açtı-
ğımız Küçük Armutlu’daki evimiz ülkede
tektir.

Adından da, şehitlerimizle kurduğumuz
bağdan da anlaşılacaktır ki, düzendeki
yaşlılar yurdundan tamamen farklıdır. Her
şeyden evvel gönüllü çalışılır burada, ya-
pılan her iş büyük bir vefa, fedakarlık,
emek ve gönüllülükle yapılır. Bu nedenle
çalışma mantığı, felsefesi, yaklaşımı, yaşam
tarzımızla faşizmin kurumlarından tamamen
farklıdır.

Zaten düzenin ve bizlerin koyduğu
isimden de anlaşılacağı gibi, bakış açıları
taban tabana zıt. Yıllarca tutsaklarımıza
sahip çıkmış, hapishane kapılarından ay-
rılmamış, haklarımızı savunmak için zaman
zaman cop yemiş, işkence görmüş anala-
rımız, babalarımız, yaşlandıklarında ve
güçten kuvvetten düştüklerinde, onlara
karşı vefa borcumuzu ödeme sırası bize
gelmiştir. 

Bizim yaşlılarımız ve gazilerimiz her
şeyin en güzeline ve en iyisine layıktır,
bizim başımızın tacıdır. Bu yüzden düzenin
kurumlarından en temel farkı ideolojiktir.
Vefa Evi hem onur, hem sorumluluğu
ifade eder.

Peki insanlar neden yaşlılarını bakım
evlerine bırakırlar? Eskiden böyle bir şey,
özellikle Anadolu’da yoktu. Annesine, ba-
basına sahip çıkamayanlar ayıplanır, dış-
lanırdı.

Bu duruma birden mi gelindi? Bu hale
sistem getirdi, insanları bencil, bireyci,
kendinden başkasını önemsemeyen hatta
bir başkasını karşılıksız sahiplenene ‘enayi’
gözüyle bakılır oldu. Bir yandan da yok-
sulluk ve geçim derdi var ki, insanlarımız
ya hiç iş bulamıyor ya da iki işte birden
çalışsa da ailesinin ihtiyaçlarını karşılaya-
mıyor. Öyle ki, bırakın yaşlılarına, çoğu
zaman çocuğuna bile gerekli zamanı,
emeği, parayı ayıramıyor. 

Düzenin yozlaşma, yabancılaşma ve
bireycileştirme politikalarının bir sonucudur
bu. Yaşlı, engelli veya hasta insan yük
gibi görülmeye başlanır. Neden? Çünkü
emek harcanması, bakılması gereken insanın
sorumluluğu genelde bir kişinin omuzun-
dadır. Kolektif bir şekilde aileye, komşuya
dağıtılamaz, sahip çıkan bulunamaz.

Yalnız, terk edilmiş, sahipsiz insanlar
ya da Darülaceze’de kalanları düşünelim,
bir köşede ölümü beklerler. Hayattan fazla
beklentileri yoktur, yalnız ve mutsuzdurlar.
Evlatlarının, yakınlarının sahip çıkmadığı,
yük oldukları düşüncesiyle günlerini de
onla geçirenler, elbette hayata dört elle sa-
rılmaz. Bırakın belli bir kalkış saatlerinin
olmasını, yataktan dahi kalkmazlar, ortak
yaşama dahil olmazlar.

Biz devrimciler düzenin pompaladığı
bireyciliğe, umutsuzluğa karşı hayatın her
alanında olduğu gibi, olayı kolektivizm
içinde çözeriz. Gazilerimize ve şehit aile-
lerimize sahip çıkmak, onların ihtiyacını
karşılamak bizim için elbette bir onurdur.
Bunu asla yük olarak görmeyiz, mücadeleye
verdiğimiz değerin bir gerekliliği olarak
algılarız.

Yaşlı analarımızın, babalarımızın, ga-
zilerimizin çok farklı ihtiyaçları vardır ve
bir kişi tarafından karşılanması mümkün
değildir. Bu kolektif biçimde ele alınmalı
ve çevremizdeki herkesi dahil etmeliyiz.
Mesela şöyle bir işleyiş kurabiliriz.

Zaten fiziki kısıtlamaları olan insan-
lardan söz ediyoruz, diyelim ki ge-
cenin bir yarısı evde bir odadan
odaya giderken düştü, bir yerini
incitti veya kırdı. Bu durumda ma-
hallenin içinde bir nevi alarm sistemi
olmalı. Mahalle sakinleri arasında
nöbet sistemi kurup, kimin hangi
gün veya gece görevli olduğunu
belirleyebiliriz. Yaralanan, düşen
kişi, o gün kim görevliyse onu ara-
yabilir ve görevli derhal müdahale
eder. Duruma göre hastaneye gö-
türür.

Sahip çıktığımız yaşlı ve gazilerimizin
yemesinden içmesine, çamaşırlarının yı-
kanmasından banyo ihtiyaçlarına, saçının
taranmasından tıraşına kadar ciddi bir so-
rumlulukla ele almalıyız. Vefa Evi içinde
de işleri kolektifleştirip işbölümü yapabil-
meliyiz.

Bu nöbet listesi ihtiyaçlara göre belirlenir
ve gerektiğinde ayrıntılı veya geniş tutu-
labilir. Günlük yemek, temizlik, gazete-
kitap okuma, gelenlerle ilgilenme vb. her
işe bir sorumlu ya da günlük nöbetçi be-
lirlenebilir. Her işi o gün nöbetçi yapama-
yabilir; ama yapılmasını örgütlemekle so-
rumlu olur. Planlı-programlı, disiplinli bir
yaşam, bütün kurumlarımızda olduğu gibi,
Vefa Evimiz için de şarttır.

Vefa Evi sakinleriyle ortak işler örgüt-
lemeli, yapabilecekleri işler verip üretime
katmalıyız. Kitap okuma, gündemi takip
etme, gazete okuma, haberleri izleme, film
günleri, ortak faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz.
Kalkış, yemek saatleri, nöbetler, kitap oku-
ma, film günleri, gündemi takip etme,
ortak üretimlerimiz aksamamalıdır. Çünkü
Vefa Evi sakinlerimizin bedenen ve zihnen
dinç ve dinamik kalacağı bütün koşulları
sağlamalıyız. Onlar bizim yoldaşımız, ye-
teneklerini geliştirmek, üretkenliklerini ar-
tırmak, yaşama her şeyiyle dahil etmek
sorumluluğumuzdur.

Yaşlılardan bunu ne kadar sık duyarız:
“Ben yaşlıyım, benden geçti” Bizim in-
sanlarımız ise böyle düşünmez. Elbette
rahatsızlıkları vardır, engelleri vardır. Ancak
herkesin yapabileceği bir iş vardır, ortak
yaşamın bir parçası, kolektif üretimin
içinde olurlar. Onlara uygun işleri bulmakta
iş bize düşmektedir.

Durumuna göre, belki kahvaltı nöbetini,
belki öğlen yemeği nöbetini üslenebilir.
Daha önce yaptığımız gibi yoğurt mayalama
işini sürdürebiliriz. Turşu kurabilir veya
bahçede bir şeyler ekebiliriz. Böylece Vefa
Evi sakinlerini dinamik tutabilir, üretimden
koparmamış oluruz. Devletin kurumlarından
asıl ve en önemli nokta: Vefa evinde ortak
bir yaşam, üretim, insanlar arasında pay-
laşım, iletişim, sevgi, yardımlaşma, daya-
nışma, yoldaşlık... Kısacası değerler  var-
dır.

Aklımızdan hiç çıkarmamalıyız ki,
başta Sevgi Erdoğan olmak üzere, şehitle-
rimizin bakışları hep üzerimizde. Şehidi-
mizin adını taşıyan evimizde, ömrünü dev-
rime adayan gazilerimize, yıllarca tutsak-
larımızı sahiplenen ailelerimize layık bir
sahiplenme ve vefa sergilemeliyiz. 

VEFA EVİ, SAHİPLENME ve DEĞER EVİDİR
Tayad’lı Aileler

Yürüyüş
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Çözümsüz Sorun Yoktur
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ BİZDE

Yılmaz Abi’nin eşi Perihan abla çok kıskanç
biri. Artık kendi kendine kuruntu yapmaya baş-
lamış. Yılmaz abi güvenlik müdürü olarak çalı-
şıyor bir şirkette. O yüzden hafta sonları ve
hatta bayramda bile çalışıyor. Sabah birkaç
saat ve akşam birkaç saat olarak, Beykoz’a
personel götürüp geliyor. Gece bile telefonu
çalıyor. Akşam eve geldiğinde bilgisayar başında
çok oturuyor. Yani iş ile alakalı.

Perihan abla bunalıma girmiş diyebiliriz.
Tamamen mutsuz, huzursuz bir şekilde geçiriyor
günlerini. Onunla konuştuğumda "hiç eve vakit
ayırmıyor, eve geldiğinde de bilgisayar başında
ya da telefonla konuşuyor. Hiç sohbet edemi-

yoruz" dedi. Bir ara gözleri doldu, ayrılmaktan
falan bahsetti.

Sürekli suratını asıp, tavır yapıyor, laf sokarak
konuşuyor Yılmaz abi ile. Dolayısıyla Yılmaz
abide de moral bozukluğu yaratıyor. Biraz Pe-
rihan abla ile biraz da Yılmaz abi ile konuştum.
Bu sorun üzerine yoğunlaşacağım.

…
Çevremize bir bakalım; Yılmaz-Perihan gibi,

ne kadar çok sorunlu evlilik var. Aslında
sorunlar çok büyük değil; çok karmaşık da
değil; ama çözümsüzlük kader olmuş adeta.
Çünkü düzen kültürü bunu normalleştiriyor.
İnsanları yöntemsiz, çözümsüz bırakıyor. Çözüm
aynı zamanda bir yöntem meselesidir. Bunları
çözeceğiz. İnsanları mutsuz, huzursuz kılan
bu çaresizlikten, çözümsüzlükten çıkaracağız.

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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Partim’e
sen
nasıl istersen öyle olsun
yok demem
hayır demem dediğine
sen 
ne dersen o olsun derim
en iyisini sen bilirsin
sen benim var olma sebebimsin
sen beni yeniden var edensin
sen.. 
sen
her şey seninle güzel 
bu şehirde
bu dünyada
senin varlığınla güzelleşti doğa
senin varlığınla iyileşti insanlık
sana güveniyorum
sana inanıyorum
seni seviyorum
elimden tuttuğunda aydınlandı 
karanlığım
çiçek açtı dallarında
ağacımın
ki senden önce çürümeye yüz
tutmuştu
şimdi daha mutluyum
seninle
ve seninle birlikte
sonsuz bir huzur dolu 
şu dünyada cürmük kadar
yer kaplamayacak olan yüre-
ğim
daha erken neden karşılaşa-
madık
seninle
daha erken tanırdım o zaman
kendimi
daha erken görebilirdi gözle-
rim
daha erken ulaşabilirdi ellerim 
gerçeğe
daha erken duyabilirdi
sağır olan kulaklarım
daha erken sevebilirdim
sevmeyi seninle öğrendim
fakat ziyanı yok
artık benimlesin
hayatıma hoşgeldin
ya da 
hoşbulduk mu demeliyim
elimden tutmana çok sevindim
iyi ki varsın
iyi ki...

Dün (19 Haziran) AKP’nin Soysuzu
Fırıldak Süleyman, Küçük Armutlu gi-
rişinde miting düzenledi. 

Bir yanda yüzlerce tetikçisi, onlarca
zırhlısıyla geldi ve konuşma yaptı. Ko-
nuşmasının büyük bölümünde Tayyip
Erdoğan gibi halkın parasıyla yaptıkları
rant projelerinden bahsetti. Halkın dini
duygularına seslendi.  Bizi kastederek
“Molotof kokteyliyle bu milletin birliği
ve beraberliğine kasteden, hiçbir işe
yaramaz sözde devrimcilerden değil.
Bu milletin hakiki devrimcisidir Tayyip
Erdoğan!” dedi.

Hadi oradan!
Siz mi devrimcisiniz? Yıllardır halkın

kanını akıtan, emeğini sömürenler mi
devrimci? Dilek Doğan’ın, Yılmaz Öz-
türk’ün, Hasan Ferit’in katilleri mi dev-
rimci?

Bir yandan Soysuz bunları söylerken
bir yanda da katil polisleri mahallenin
sokaklarını mesken tutmuş, silahlarını
halka doğrultmuş, geleni geçeni tehdit
edip, GBT yapmıştır.

Bir yandan sakat insanlarımız bakım
parası alamıyor, tedavi göremiyor diye
demagoji yaparken, bir yandan soysuzun
katil polisleri, sakat maaşını alamadığı
için Cevahir AVM önünde oturma ey-
lemi başlatan ve soysuzların her gün
gözaltına aldırdığı, %96 engelli olan
İrfan Yılmaz’ı gözaltına almıştır.

Mahallenin gençlerini gözaltına alıp
işkence yapmışlardır. Daha önce göz-
altına alıp ayağını kırdıkları Mulla Zin-
cir’i kahvede otururken gözaltına alıp,
ayağını tekrar kırmışlardır.

Söyleyin devrimci mi oluyorsunuz
şimdi?

Korkudan ne yapacağınızı şaşırdınız. 
Öyle elini kolunu sallayarak gelebilir

misin mahallemize Süleyman? Fırıldak
Süleyman! Değil örgütlü mahallele-
rimizde, sen Türkiye’nin hiçbir ma-
hallesinde elini kolunu sallayarak
dolanamazsın. Suçlusun çünkü.

Halka karşı suç işleyenler öyle rahat
dolanamazlar sokakta. Katil sürülerini
peşine takmadan dolanamaz. Bir de
halkın yiğit evlatlarına bakın. Asıl dev-
rimci kimmiş görürsünüz. Şafaklar’a
bakın! Bernalar’a bakın! Sılalar’a ba-
kın!

Öyle ellerini kollarını sallayarak
girmediler mi sözde çok güvenlikli
“Adalet Saraylarınıza”. Öyle sakin
karşılamadılar mı ölümü? Hanginiz
bu kadar mert? Hanginiz bu kadar

cesursunuz?
Sen ancak böyle polis konvoyları

eşliğinde yaklaşabilirsin yakınımıza. 
Ama Küçük Armutlu Mahallesi

örgütlüdür; geçit vermez katillere.
Soysuzun geleceğini duydukları andan
itibaren halkımız mahallesini sahiplen-
meye çıkmıştır. Tek bir kişi bile gitme-
miştir mitingin yapıldığı alana. Dönüp
bakmamıştır. Ama mahallesine de sok-
mamıştır şerefsizleri.

Armutlu’nun çocukları bile ör-
gütlüdür. Burada çocuklarımız bile
politiktir. Gerçekleri görerek büyü-
yorlar çünkü. Seçim arabalarını “De-
fol git mahallemizden. Burası bizim
oyun alanımız” diyerek kovmuşlardır.

Kadınlarımız, seçim arabasını ko-
valamış; Cemevi inşaatına girmek
isteyen katil sürülerini, akrepleri
yumruklayarak kovmuştur.

Halk seni istemiyor, yuhalıyor. Küf-
rediyor adını duyduklarında. Çocuklarını
katlettiğin insanlardan hangi yüzle oy
istemeye geliyorsun? İstenmediğin yere
zorla girmek, zorla insanlara kendini
dinletmek gururunu kırmıyor mu?

Ama boşuna soysuz demiyoruz sana.
Yanında getirdiğin 4 otobüs insanla

gövde gösterisi mi yapıyorsun Süley-
man?

Binlerce tetikçi ile yüzlerce zırhlı
ile yoğun güvenlik önlemi altında miting
yapıyorsun. Sıkıyorsa onca güvenlik
önlemini almadan gel mahallelerimi-
ze.

Ha, ne diyorsun Süleyman, yüreğin
yetiyor mu?

Yığınak da yapsan kapına, binlerce
korumayla da gezsen gene de kurtula-
mayacaksın halkın adaletinden!

Dışarıdan getirdiğin kitleye “DHKP-
C’nin şifresini çözdüm” diyerek nutuk
atıyorsun. Öyle mi Fırıldak Süleyman?
Etrafına iyi bak Süleyman! Kimlerle
fotoğraf çektirdiğine dikkat et. Kimlerle
nefes aldığına dikkat et. Hiç ummadığın
bir anda çıkacağız karşına.

Bu gelişin seçim için değildi. Bunu
biliyoruz. Sana buradan oy çıkmaz.
Sen bize meydan okumaya geldin.
Cevabını da alacaksın!

Mahallelerimiz kurtarılmış böl-
geler değil; ama senin köpeklerine
dikensiz gül bahçesi de değil!

Burası Bize Cennet Sana Cehen-
nem!

Armutlu Halk Cephesi

Süleyman Soysuzu Ellerini Çek Mahallelerimizin Üzerinden!

Yürüyüş

24 Haziran
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KATİL, SOYSUZ SÜLEYMAN MAHALLELERİMİZDEN DEFOL!
HALKIMIZ!
Mahalleleri̇mi̇zi̇ Halk Düşmanlarına Dar Edeli̇m!
Bugün (19.06.2018)  Katil, Soysuz İçişleri Bakanı Süleyman

Soylu; tetikçileriyle birlikte halktan gizli, aniden, hiçbir haber
yapmadan Gazi Mahallesi’ne geldi. Bu titrek, aşağılık, korkak
onlarca zırhlı tenekesi olmadan, binlerce halk düşmanı tetikçisi ol-
madan; değil Gazi Mahallesi’ne girmek; devrimcilerin olduğu,
onurlu halk çocuklarının olduğu mahallelere 5 km bile yaklaşmaya
cüret edemez.

Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu halk düşmanı bir
katildir. DYP, DP, AKP arasında dolaşan düzen içi bir dönektir.
Faşist AKP ile ve daha önceki işbirlikçi hükümetleriyle her
türlü çıkar ilişkisine girmiş, halka karşı düşmanlık temelinde
tüm şerefsizlikler ve namussuzluklarla ittifak kurmuş, uzlaşmış
bir vatansızdır.

Soysuz Süleyman, her fırsatta yalakalık yaptığı Tayyip Erdoğan’la
birlikte emperyalistlerin köpekliğini yapma görevlerini büyük bir
keyifle üstlenmektedir. Bu Soysuz’un vatanı, Anadolu halklarının
kanıdır. Soysuz’un vatanı evlatlarımızın, kardeşlerimizin, abi ve
ablalarımızın, arkadaşlarımızın açlığı, yoksulluğu, sefaletidir.

SOYSUZ SÜLEYMAN’A SESLENİYORUZ!
Gazi, Armutlu senin mezarındır! Okmeydanı, Çayan, Güzeltepe,

Nurtepe, Gülsuyu, İkitelli, Altınşehir, Sarıgazi, Bir Mayıs, Adana,
Urfa, Ankara, Amed… Vatanımızın dört bir yanı sana mezardır!
Bütün yoksul mahallelerin sana getireceği tek şey mezar olabilir!

Zırhlı tenekelerle, binlerce tetikçinle mahallelerimize titrek titrek
gelmek ne demek göreceksin! Halkımızı tetikçilerinle, tenekelerinle
korkutamaz, yanında getirdiğin kuklalarınla Anadolu halklarının
gözünü boyayamazsın! 

Biz çok kanımızı verdik. 48 yıldır çok öldük, çok işkence
gördük, kaçırıldık, kaybedildik, diri diri yakıldık, gömüldük. Yine
ölür, yine işkence görür, yine gömülür, yine yakılırız. Ama senin
gibi soysuz köpeklerin karşısında yine de dimdik durmayı biliriz!
Sen ölürsen... 1 kere ölürsün. Tarihin çöplüğüne gömülürsün. Biz
bin kere ölsek, milyon kere doğarız! Çünkü biz halkız! Biz halkın
örgütlü gücüyüz! Tarihin ve hayatın en soylu damarı biziz!

HALKIMIZ! DEV-GENÇ’LİLER!
Mahallelerimizde, okullarımızda, hayatın hiçbir alanında eli

kanlı katilleri soluk aldığımız alanlarda barındırmayalım. Soysuz
Süleyman kan emici bir katildir. Şerefsizlere, namussuzlara hak
ettikleri tavrı gösterelim.

14 yaşındaki Berkin Elvan’ın katillerinin, Dilek Doğan’ın,
Yılmaz Öztürk’ün katillerinin, Haziran Ayaklanması’nda katledilen
gençlerimizin katillerinin ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına
izin vermeyelim. Bunun gibi köpeklerin, halkımızın gözünü boya-
masına izin vermeyelim.

GAZİ DEVRİMDİR! GAZİ CEPHEDİR! Bunu dost-düşman
bilir. ARMUTLU DEVRİMDİR! ARMUTLU CEPHEDİR! Bunu
dost-düşman bilir.

DEV-GENÇ’LİLER!
DEV-GENÇ’Lİ OLAĞANDIŞI ANLARDA İNİSİYATİF AL-

MAYI BİLENDİR. Mahallelerimizin, ülkemizin, tarihimizin so-
rumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Şehitlerimizin gözleri üzeri-
mizdedir. Tutsaklarımızın kulakları seslerimizdedir. Katillere karşı
mahallelerimizde inisiyatif alıp, halk düşmanlarına mahallelerimizi
dar edelim!

Tüm halkımızı, faşist saldırılara karşı mahallelerimizi savunmaya
çağırıyoruz!

DEV-GENÇ

Düşmanımızın Saldırılarını Cevapsız
Halkımızı Savunmasız Bırakmayacağız

AKP iktidarı yaşadığı yönetememe krizine bağlı
olarak 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı
ve milletvekilliği seçimlerini kaybetme korkusu içerisinde...
Biliyoruz ki seçimler halkın kendi kendisini yönetmesinin
bir aracı olamaz. Halkımız ancak kendi kurduğu meclislerde
söz ve karar hakkına sahip olur. Bu nedenle halkımızı
Halk Meclislerine katılmaya çağırıyoruz.

Halk iktidarını kurana dek halkımız büyük oranda
oligarşinin bu aldatmacasına katılacaktır. Bu tartışmasız
bir gerçektir. Bu konuda halkımızı suçlamak yerine öze-
leştirel bakmak biz devrimciler açısından bir zorunluluktur.
Umudun, tek çarenin devrim ve devrimciler olduğunu
halka yaptığımız eylemlerle anlatmaya devam edecek,
silahlı mücadeleyi büyüteceğiz. 

AKP iktidarının tasmalı itleri seçimleri kaybetmeleri
durumunda sokağa çıkacaklarını söylüyorlarmış. Onlara
cevabımız şudur; SİZİ BEKLİYOR OLACAĞIZ!

AKP'nin tasmalı itleri sizi ne talimat aldığınız Fırıldak
Süleyman ne de Cumhuru Reis bozuntusu Tayyip kurta-
ramaz. İşte sokaklar, çıkın bakalım! Nereye çıkacaksınız!
Oluk oluk kan akıtacağız diyen Peker abinizi de yanınıza
almayı unutmayın. Gelin de görelim sokaklar size mi
bize mi mezar olacak. Karşınızda 15 Temmuz'daki gibi
kellelerini kestiğiniz erler olmayacak. Karşınızda biz
Cephe'nin silahlı milisleri olacak!

Halkımız;
AKP’nin itlerine gereken cevabı verecek güçteyiz.

Kimsenin endişesi olmasın. Halkın CEPHE'Sİ halkın
MİLİSLERİ burada. Halkımızı savunmasız bırakmaya-
cağız!

Şahanlarımız;
Düşmanımız korkak olduğu kadar da kalleştir. Biz

düşmanımızı Maraş'tan, Çorum'dan, Sivas'tan, Gazi'den,
Alevi-Sünni halkımızı birbirine kırdırmaya çalıştıkları
provakasyonlardan, katliamlardan tanıyoruz. Bunlar anne
karnındaki bebelerimize kıyacak kadar soysuzlar.

Biz düşmanımızı Kürdistan'da Kürt halkımızın cena-
zelerini sokaklarda günlerce bekletmelerinden biliyoruz.
Bunlar insanı değerlerle zerre kadar ilgisi olmayan zeba-
niler.

Gazi'de Günay Özarslan direnişimizde şehidimiz için
onlarcamız ölmeyi göze aldık, yüzlerce insanımız bizle
birlikte çatıştı. Halkımızla birlikte destansı bir direniş
yarattık. 15 Temmuz'da bu çakal sürüsüne karşı mahal-
lelerimizi halkımızla beraber savunduk. Gereken cevabı
misliyle verdik. Gördük ki halkımız bize güveniyor bizle
birlikte savaşıyor.

Şimdi görevimiz AKP'nin örgütlediği sivil faşist güruh
sokağa çıktığında halkımızla birlikte düşmana karşılık
vermek olacak. Tüm şahanlarımız kendini buna göre ha-
zırlamalıdır.

Hepimiz çalışıyorsak işimizden, okuyorsak dersleri-
mizden yani günlük yaşamımızdan ödünler vererek ken-
dimizi sürece göre şekillendirmeli, gereken hazırlıklarımızı
hızla yapmalıyız. Düşmanı bozguna uğratacak, kendimizi
savunmayla sınırlamayacak, düşmanımıza saldıracağız.
Düşmanımızın saldırılarını cevapsız, halkımızı savunmasız
bırakmayacağız!

CEPHE MİLİSLERİ



SEN, SEN OL, ÖRGÜTLÜ OL!
Devrimci olmak en başta ör-

gütlü olmaktır. Örgütlü olunma-
dan, belli ilke ve kurallara sahip
olunmadan, devrimci olunamaz.
Yani tek başına kimse devrimcilik
yapamaz.

Çünkü gerçek, Hollywood
filmlerinde izlediğimiz gibi değil.
“RED KİT” gibi, bir tabanca ve
6 kurşunla tek başına, çatışa ça-
tışa dünya kurtarılamaz, devrim
yapılamaz. Düşman, hepsi bir-
birinden daha aptal olan Dalton-
lar’dan oluşmuyor çünkü.

Düşman örgütlü ve ne için
mücadele ettiğini çok iyi bilen,
sınıf bilincine sahip olan, bir avuç
katiller sürüsüdür. Yani Holly-
wood bize “Bir süper kahraman
asla ortak çalışmaz”, “Kahra-
manlar yalnızdır, gizemlidir”,
“Yanında ikinci bir kahraman
sadece bir engeldir” gibi düşün-
celer empoze ediyor, bireyciliği
öne çıkarıyor ve insanın egosunu
POHPOHLUYOR.

Bu anlayış, aynı zamanda ör-
gütlenmenin önüne örülen bir
duvardır. Bu süper kahramanlar
deryası, Hollywood’un yürüttüğü
ideolojik savaşın çeşitli kolların-
dan sadece bir tanesi. Sinema da
çok yönlü olarak bizi kendi ideo-
lojisine göre şekillendiriyor ve
beğenilerimizi de bu yönde etki-
liyor. İşleyeceği konuları da büyük
bir hassasiyetle seçiyor. Çok iyi
biliyor ki herkes kahraman olmak
ister.

KİM KAHRAMAN OLMAK
İSTEMEZ Kİ? Bu isteklerimizi
bilip, ona göre bizi etkisiz hale
getiriyor. Bize bireyci olmayı öğ-
retiyor ve ona özendiriyor; çünkü
ona göre kahramanlar bireyci ve
özel yetenekleri olan kimselerdir.
Örgütlü olmayın diyor. Bunu bel-

ki açıktan söylemiyor ama sadece
yarattığı süper kahramanlarıyla
bile, bize “Tek başına savaşmayı”,
“gizemli ve esrarengiz” olmayı
özendiriyor.

Farklı olma adına bizi yalnız-
laştırıyor. Başkalarını beğenme-
mizi engelliyor; çünkü ona göre
en güzel biz olmalıyız. Bize küçük
yaştan itibaren bireyin gizemli-
liğini ve kendi başına hareket et-
meyi özendiriyor.

Mistik ve muğlak olanla meş-
gul ediyor. Bireyin güçlü olduğunu
ve birlikteliğin hiçbir çekiciliği
olmadığını söylüyor. Bu bilincin
bizde yarattığı sonuç ise, “sorun-
larımızla kendi başımıza müca-
dele etmeyi tercih ediyoruz”.

Böylelikle bireycileştiriliyoruz.
Bunu kapitalist düzenin maddi
koşulları zaten zorluyor; fakat
bir taraftan da sanatıyla aşılıyor.
Çözüm bulamayıp kendimizle
boğuşuyoruz, yanıbaşımızdaki
insanlara saldırıyoruz. Etrafı-
mızdakilere, hatta sevdiklerimize
zarar veriyoruz. 

Çevremize, kendimize ve ha-
yatımıza umutsuz bakmaya baş-
lıyoruz. Yozlaşıyoruz, bunun far-
kında olmamıza rağmen karşı
koyamıyoruz, çünkü güçsüzüz.
Kendi başımıza, çaresiz ve çö-
zümsüzüz.

Sorunlarımız her ne olursa ol-
sun, en küçüğünden en büyüğüne
kadar her şeyi tek başımıza çözme
eğiliminde oluyoruz. Düzene duy-
duğumuz öfkeye kadar her şeyde
kendi başımıza çözme isteği du-
yuyoruz. Yardım istersek, güçsüz
yanımız açığa çıkacak zannedi-
yoruz. Böylesine tehlikeli bir bilinç
yerleşiyor beyinlerimize.

Hem sorunlarımızı çözemiyo-
ruz, hem de yardım isteyemiyo-

ruz. Hollywood, şunu çok iyi bi-
liyor. Bireysel irade ile örgütlü
irade bir tutulamaz. Bireyin ira-
desi hızla kırılır; ama örgütlü
irade güçlüdür, kemik gibidir.
Emperyalistler bunu bildikleri
için, her taraftan saldırıyorlar ve
örgütlenmememiz için ellerinden
geleni yapıyorlar.

Buna karşı biz örgütlenmeli-
yiz; çünkü örgütlü olmak güçlü
olmaktır, umutlu olmaktır. So-
runlarımızı çözme gücümüzü ör-
gütlü olmaktan alırız. Kolekti-
vizmin gücünü benimsemektir.

“Ben” değil “BİZ” diye dü-
şünmektir. İlke ve kurallara bağ-
lılıktır. Örgütlü olanın ideolojik
olarak aynı geleneklere, değerlere
sahip olduğu yoldaşları vardır
ve asla yalnız değildir. Örgütlü
olmak dünyanın iki ayrı ucunda
aynı mizahı kullanmak ve aynı
şeylere gülmektir. Örgütlü olmak
yaşanan bir olayda aynı duygu
ve düşüncelerle değerlendirmek
ve aynı sonuca varmaktır. Bu,
örgütlü olmanın getirdiği ideolojik
şekillenmenin sonucunda gerçek-
leşir. Bu şekillenme bireyin elinde
güçtür. Onun iradesini çelikleş-
tirir. Bu bilimsel bir gerçektir.
Tek başımıza ne devrimcilik ya-
pabiliriz ne kendi sorunlarımızı
çözebiliriz ne de var olan sömü-
rüye ve adaletsizliğe karşı gele-
biliriz.

- Tek başına birey yalnız ve
çaresizdir. Sorunlarımızı çöze-
meyiz; ama örgütlü olursak çö-
zemeyeceğimiz sorun yoktur. Bir
kişinin deneyimleri ile birçok ki-
şinin deneyimleri bir olamaz. Ör-
gütlü olmak deneyimleri paylaş-
mak ve deneyimlerden yararla-
narak büyüyüp zenginleşmektir.

HALKIN SANATÇILARI
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- Tek başımıza yeniliriz; ama
örgütlü olursak emperyalizmi ye-
nilmeye mahkum ederiz. Bütün
dünyada emperyalistlerin bilinçli
uyguladığı politika “BÖL, PAR-
ÇALA, YÖNET”! Çünkü bölerek
zayıflatıyor, parçalayarak umut-
suzlaştırıyor ve yönetmeye hazır
hale getiriyor. Bu bireyde de farklı
değildir. Örgütsüz kişinin yapa-
bileceği hiçbir şey yoktur bu po-
litika karşısında. Fakat örgütlü
kişi mücadele edebilir. Örgütlü
olan umutludur ve güçlüdür.

- Tek başımıza savaşma gücü
bulamayız; ama örgütlü olursak
kimse bizden daha iyi savaşamaz.
Örgütlü olursak yaratıcı oluruz,
çünkü yoldaşlarımızdan moral,
coşku alırız. Kolektivizmin bi-
limsel gücünü görürüz. Emper-
yalistlere karşı en büyük gücümüz
kolektivizmdir.

- Tek başımıza devrimci doğ-
ruları tespit edemeyiz. Tek başı-
mıza kişisel değerlendirmeler ve
tespitler yaparız. Bu da kişinin
kendisine göre doğru bilgi olabilir;
ama bilimsel olmaz.

Çünkü kişisel algılar kişiden
kişiye değişir. Fakat bir doğru
vardır ve bu yüzden kişinin doğ-
ruları değil, birçok kişi tarafından

yapılmış deneyler ve gözlemler
doğrudur. Doğru olan örgütlü ol-
maktır. Doğru olan, bilimsel olan,
bireyciliğin değil kolektivizmin
bizi güçlü kıldığıdır. 

Bu yüzden emperyalizme ve
onun işbirlikçilerine karşı tek ba-
şımıza değil, örgütlü olarak mü-
cadele etmeliyiz. Devrimcilik ve
devrimci sanatçılık; ancak örgütlü
olmakla mümkündür. Ancak halk
için sanat yapanlar üretebilir,
kendini yenileyip geliştirebilir.

Sonuç olarak;
Halkın sanatçılarına tam da

bu noktada büyük bir görev dü-
şüyor. Biz sanatımızla bireyciliğin
karşısına kolektivizmi koymalı-
yız.

Gücün birlikten doğduğunu
anlatmalıyız sanatımızla. Düzenin
tüm ahlaksızlığına karşı bizim
tek gücümüzün örgütlü olmak
olduğunu kavratmalıyız. Örgütlü
olursak çözemeyeceğimiz sorunun
ve değiştiremeyeceğimiz hiçbir
durumun olmadığını gösterebil-
meliyiz. Örgütlü olmakla birlikte
mücadele etmek gerektiğine vur-
gu yapmalıyız. Düzende temiz
kalabilmenin yolu yoktur, tek
kurtuluş yolunun devrimci ol-
makla mümkün olduğuna inan-
dırabilmeliyiz.

Emperyalizmin, onların Holly-

wood’larının bireyleri karşısında
halk çocukları ve halkın sanatçı-
ları var. Çünkü biz halkın kendi
çocuklarını, halka öncülük eden
gerçek kahramanları anlatıyoruz.
Gözümüzü korkutmasın onların
Hollywood’u.

Sonuçta ülkemizde 1 milyon
insanı Hollywood veya büyük
müzik şirketleri değil, halkın sa-
natçıları, GRUP YORUM getirdi
biraraya. 

Avrupa’nın her sene yapılan
en büyük festivali yaklaşıyormuş.
Bu festivale toplamda 220 bin
insan bekleniyormuş. GRUP YO-
RUM bir çağrıda toplar bu ra-
kamı. 

Bunu Grup Yorum’a yaptıra-
bilen ise örgütlü olmasıdır ve hal-
kın sanatçılığını yapmasıdır. Bu
yüzden örgütlenmeliyiz, tüm hal-
kımıza ve aydınlara çağrımızdır,
örgütlenelim, savaşalım ve kaza-
nalım!

ÖRGÜTLENMİŞ BİR HALK
KARŞISINDA, ADALETSİZLİK
KOL GEZEMEZ.

ÖRGÜTLÜ OLMAK, GÜÇ-
LÜ OLMAKTIR

KAHROLSUN FAŞİZM YA-
ŞASIN TÜRKÜLERİMİZ

KIZIL MASKELİLER
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Gazi Mahallesi’nde Seçim
Çalışmalarına İzin Vermedik!

11 Haziran günü, AKP’nin seçim ça-
lışanlarını gören Liseli Dev-Genç’liler
taşlarla ve soda şişeleriyle, ellerine ne
geçtiyse onlarla katillere müdahale etti.
AKP’nin seçim aracını süren şoför tep-
kilere rağmen mahalleyi terk etmeyince
Liseli Dev-Genç'liler tarafından dövülerek
cezalandırıldı. Bu cezalandırmayı gören
halk sokaklara, caddelere çıkıp  halkın
evlatlarını, Liseli Dev-Genç'lileri savu-
narak polisleri ve katil AKP’nin çalış-
masını yapan halk düşmanlarını mahal-
leden kovdu. Katil polisler ise mahallenin
gençlerini ve Liseli Dev-Genç'lileri göz-

altına almaya çalışmış ama halk devrim-
cileri sahiplenmiştir. Liseli Dev-Genç'liler
halkla birlikte katil polislerden birini dö-
verek cezalandırmıştır!

Dev-Genç’liler Hisarüstü’nde Katil
İyi Parti’nin Pankartını İndirdiler!

Dev-Genç'liler 12 Haziran'da Boğaziçi
Üniversitesi çevresi Hisarüstü Bölgesi’nde
asılı bulunan İyi Parti’nin pankartını ip-
lerinden keserek indirdiler. Dev-Genç’liler
bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada:
"Katillerin mahallelerimizde barınmasına
izin vermeyelim. Tüm Dev-Genç’liler
katilleri gördükleri yerde mahalleleri-
mizden kovacak, taşlayacaktır. Mahalle-

lerimizde düzen partilerinin seçim çalış-
ması yapmasına izin vermeyeceğiz." de-
diler.

Örnektepe’de Saadet Partisi'nin
Seçim Aracını Kovuldu

Liseli Dev-Genç'liler 12 Haziran'da
Örnektepe’de Yürüyüş dergisinin dağı-
tımını yaptığı sırada, Saadet Partisi seçim
aracı mahalleye girdi. Ellerinden kan
akan katillerin propagandasını yapan
seçim aracının şoförü utanmadan, sıkıl-
madan mahallenin gençlerine adres sordu.
Liseli Dev-Genç'liler uyarıları sonrası
hızla mahalleden kaçan seçim aracını
yumruklayarak, tekmeleyerek mahalleden
kovdular.



Meral Akşener kendi içlerindeki çıkar çatışmaları
sonucu ayrı bir parti kursa da, gelenek olarak halk
düşmanı, işbirlikçi MHP’nin devamcısıdır ve özünde
MHP’den hiçbir farkı yoktur. 

İYİ Parti halkın açlık, yoksulluk, eğitim sorununu
çözeceğini vaat ederek, emperyalizme karşı söylemleri
de elden bırakmamaktadır.

AKP’ye karşıdır; ama AKP’nin faşist uygulamaları
değildir karşı olduğu. Onun yarışı “O koltukta oturan,
baskı ve sömürü politikalarını sürdüren ben olmalıyım”
yarışıdır. Bu nedenle boynuna tülbent takarak, halkın
geleneklerini kullanıp “halkçı” gibi görünmeye çalışması,
söylemleriyle “sizden biriyim” mesajı vermesi riyakar
ve katil Akşener’i inandırıcı yapmaz!

Neden? 
Bugün küçük burjuva aydınlarının umut olarak

gördüğü, “bizden biri, laikliğin kurtarıcısı, demokrasiyi
getirecek” diye bel bağladığı Meral Akşener’in geçmişi
kan, linç, provokasyon ve katliamlarla doludur.

Kökeni itibariyle, aileden MHP’li olan Meral Akşener
tescilli bir faşisttir.

Ve faşist örgütlenmeleri, partileri yaratan tekellerdir.
Çünkü faşizm, burjuvazinin yönetim biçimidir ve onun
çıkarını korumak için vardır. Sınıfsal olarak işbirlikçi
tekelci burjuvaziye hizmet eden düzen partileri ve
MHP’nin bütün ‘milliyetçilik’ söylemlerinin altında
yatan aslında kopkoyu bir işbirlikçiliktir.

Bu nedenle vatansever devrimcileri yok etmek için
kullanılan tetikçiler durumundadırlar. Halka ve devrimcilere
düşmandırlar.

MHP geleneğinden geldiğini her fırsatta dile getiren
Meral Akşener, ağzından düşürmediği ulusalcı ve milli-
yetçiliğinin kaynağı-kökeni olarak gösterdiği MHP ve
“başbuğ”ları Türkeş kimdir? MHP neden ve hangi amaçla
kurulmuştur?

MHP, emperyalizmin ülkemizde gelişecek devrimci
örgütlenme ve halkın örgütlü gücüne karşı karşı bir iç
savaş örgütlenmesi olarak kurulmuştur.

MHP’nin Kurucusu Alparslan Türkeş Kimdir?
1944’te Turancılık davasında kısa bir süre hapis

yatmış, 1960’lı yıllara kadar siyasette etkin olmayan bir
şahıstır. 

1950’lilerin başında TSK tarafından ABD’ye gön-
derilmiş, 2,5 ay “özel harp, gayri nizami harp, gerillaya
karşı mücadele ve gerilla savaşları” konusunda eğitim
görmüştür. 

1956 yılında NATO Türk Temsil Heyeti üyesi
olarak ABD’ye gitmiş ve Türkiye’nin ilk “özel harp,
kontrgerilla” uzmanlarından biri olarak Genel Kur-
maydaki NATO Dairesini yönetmiştir.

“Soğuk savaş” yılları olarak adlandırılan bu dönem,
sosyalist ideolojiye karşı, ABD ve işbirlikçilerinin kontr-
gerilla-iç savaş yöntemlerinin devlet içinde örgütlendiği
ve faşist hareketlerle işbirliğine girdiği dönemdir. 

Komünizme Karşı Mücadele Dernekleri adı altında
kurulan bu faşist örgütlenmelerin amacı Türkiye’deki
faşist hareketin örgütlenmesi ve burjuvazinin hizmetine
koşulmasıdır. Bu hareketin başına da özel olarak ABD
tarafından eğitilen Türkeş getirilmiştir. Faşist hareket,
kuruluşundan itibaren emperyalizmin güdümünde
ve doğrudan örgütlediği halka karşı kullanılacak
kontrgerilla gücü olarak örgütlenmiştir, yani MHP
kontrgerillanın bir parçası olmuştur.

Ülkemizin yakın tarihine baktığımızda MHP’nin kat-
liam, suikast, provokasyon, faili meçhul denilen devlet
katliamlarının içinde, emperyalizmin halka karşı tetikçisi
olduğunu görürüz. 

1966 yılında ‘Ülkü ocakları’ gençliği örgütlemek ve
partileşme sürecinde kitleselliği sağlamak için kuruldu.
Bu ülkü ocakları aynı zamanda faşist terörün aracı ve

İYİ PARTİ’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI,
YEMİNLİ VE TESCİLLİ BİR HALK DÜŞMANI:

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve Genel
Seçimler Yapılacak. Cumhurbaşkanı Adayları ve
Partilerinin faşist yüzünü anlattığımız yazının
6. ve son bölümünü yayınlıyoruz.

Yürüyüş

24 Haziran
2018

Sayı: 72

DİRENMEK VE ZAFER KAZANMAK TESADÜF DEĞİL,444



organizasyon merkez-
leri haline getirilmiştir.

1970’lerde sayıları
200’ü aşan ülkü ocak-
larında toplananlara,
ideolojik ve kurulan
“komando kampların-
da” bizzat Özel Harp

Dairesi subayları tarafından silahlı eğitim verilerek;
devrimci gençlik, işçi, üniversiteli solcu tüm kesimin
örgütlü olduğu alanlara salındı. Ve emperyalizmin
isteği doğrultusunda sol devrimci örgütlenmelerin
yok edilmesi amaçlı yükselen devrimci muhalefetin
dağıtılması hedeflendi. 

MHP öncülüğünde faşist hareket 1975-1978 yılları
arasında devlet içinde örgütlenerek, devrimci, demokratlara
ve tüm halka yönelik saldırgan politikalarını, devletin
gücünü ve desteğini de alarak devam ettirdi.

1976 yılında üniversiteler hedef alındı. Yıl boyunca
süren saldırılarda 100’e yakın devimci katledildi. 

1977’nin sadece ilk beş ayında 157 kişi faşist ülkücü
çeteler tarafından katledildi. 

1 Mayıs 1977’de 35 emekçi hayatını kaybetti.

1978 yılı devrimci-solcu insanlara yönelik faşist
terörün daha da artarak devam ettiği yıllar oldu. 16
Mart’ta Beyazıt’ta öğrencilerin üzerine dinamit lokumu
ve bomba atılarak 7 öğrenci katledildi.

Aynı ay içinde Türkeş’in “büyük yürüyüş”ü başlattığını
ilan etmesiyle Malatya, Adıyaman, Maraş, Tokat, Muş,
Elazığ, Erzurum, Iğdır ve Urfa gibi birçok orta ve doğu
Anadolu kentinde Aleviler’e ve solculara yönelik saldırılar
gerçekleştirildi.

9 Ekim 1978’de Ankara Bahçelievler’de TİP üyesi 7
genç, telle boğularak hunharca katledildi. 

Ağustos ayında Ankara Balgat’ta devrimcilerin gittiği
dört kahvehane ardı ardına tarandı, Mamak’ta bir belediye
otobüsü aynı şekilde otomatik silahlarla yaylım ateşine
tutuldu. Eylül ayında Sivas’ta “komünistler camiyi bom-
baladı” diyerek yapılan provokasyon sonucu, birçok Al-
evi-solcu insanın hayatını kaybettiği saldırılar düzenlendi. 

“Kars kalesine oraklı-çekiçli kızıl bayrak çekildiği”
söylentisiyle tüm ülkede “bayrak mitingleri” düzenlendi
ve bu provokasyon sayesinde 23 şehirde gerici ayak-
lanmalar yaşandı ve 1072 insan hayatını kaybetti.

Ülke tarihimizin en kanlı katliamlarından biri olan
Maraş katliamı 19 Aralık 1978’de gerçekleştirildi, 5 gün
süren katliam sırasında 200’ün üstünde insan katledildi,
500’ü aşkın kişi de yaralandı.

1979 yılında da birçok faşist saldırı ve katliamlar
devam etti. 16 Mayıs 1979 gecesi, Piyangotepe semtinde
faşistler devrimci demokrat insanların gittiği bir kahveyi
tarayarak 7 kişiyi öldürdü ve 10 kişiyi yaraladı.

1980 yılında da tablo değişmedi. Faşistler kaçırdıkları
devrimcileri naylon iplerle, tellerle boğarak, alçakça iş-
kenceler yaparak öldürdüler, tecavüz ettiler, cesetlerini
çuvallara koyup boş arazilere bıraktılar.

Meral Akşener’in, ülkücü hareket içinde olmakla
övündüğü geçmişi budur. Katliam, kan, işkence, te-
cavüz, 70 yaşındaki dedelerin gözlerinin tornavidayla
oyulup, hamile kadınların karnının deşilmesi...

Bağımsızlık diye bugün meydanlarda sesi kısılana
kadar bağıran Meral Akşener’in geçmişi de bugünü de
ABD uşaklığıdır, emperyalizm güdümünde eğitilmiş
kontrgerilla örgütlenmesinin içinde yer almasıdır.

DYP’li olan Meral Akşener, Mehmet Ağar’dan boşalan
İçişleri Bakanlığı koltuğuna 8 Kasım 1996-30 Haziran
1997 arasında oturdu. O yıllarda katledilen her insanımızın
kanı eline bulaşmıştır ve siyasi olarak sorumludur Akşe-
ner.

Nisan 2016 yılında şöyle konuşmuştu: “Ben, İçişleri
Bakanlığı yaptığım dönemde tarihin en uzun, en geniş,
en kapsamlı sınır ötesi harekatına imza atmış bir ba-
kanım. Utanarak söylüyorum bazıları diyor ki sosyal
medyada ‘Meral Akşener MHP’ye genel başkan olmasın,
faili meçhullerin sorumlusu O’dur’ diyorlar. Ne derseniz
deyin hepsi kabulümdür. Bu ülke için, bu milletin
birliği beraberliği için bir şey yapılması gerekiyorsa
yapmışımdır, sorumluluğunu da sonuna kadar alıyorum.” 

Susurluk ile ilgili 29 soruşturmanın 27’sini yürütmüş
ve davanın kapanması için tüm yetkilerini kullanmıştır.
Bu süreçte Abdullah Çatlı ile çekilmiş fotoğrafları ya-
yınlanmış, fotoğrafı yayınlayan gazeteci silahlı saldırıya
uğramıştır.

AKP’ye ve Tayyip Erdoğan’a “alternatif” olarak gös-
terilip parlatılmaya çalışılan Meral Akşener’in gerçek
yüzü budur!

Sonuç olarak;
Meral Akşener ister İyi Partili, ister MHP’li, ister

DYP’li olsun özü itibariyle halk düşmanıdır. Bakanlık
da yapmış olan Meral Akşener de katliamların suç
ortağıdır. Bu nedenle de “halkın adayı, bizden biri” ola-
maz.

Çünkü onun safı bellidir. O işbirlikçi burjuvazi ve
onun efendileri emperyalizmin politikalarını hayata ge-
çirmek için başkanlık koltuğunu istemektedir.

Seçimlerle halkın umudu söylemlerine ortak olan,
kendine sol aydın diyenlerin umut, demokrasinin savu-
nucusu olarak göstermeye çalıştığı Meral Akşener’in
gerçek yüzü budur...

Faşisttir, halk düşmanıdır. Seçildiği takdirde, halkla-
rımıza daha fazla kan ve gözyaşından başka bir şey ver-
meyeceği kesindir!
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EZHEL KİMDİR?
Ezhel, gerçek isimiyle Ömer Sercan İpekçioğlu, bir rap

müzik şarkıcısıdır. 1 Temmuz 1990, Ankara doğumlu.
Yaptığı müzik tarzını “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reg-
gae-Dub/Trap” şeklinde adlandırmaktadır. Uzun zamandır
rap müziği ile ilgilenen Ezhel, 2017 yılında bir albüm çı-
karmasıyla birlikte geniş dinleyici kitlesine ulaşmış. 

Şarkı sözleri gerekçe gösterilerek 24 Mayıs 2018’de tu-
tuklandı. Tutuklanma nedeni ‘Uyuşturucu kullanımını
özendirmek ve kolaylaştırmak’ olarak yansıdı basına. 19
Haziran günü Anadolu Adalet Sarayı’nda görünen ilk du-
ruşmada mahkemenin kararıyla beraat etti.

Mahkeme, tahliye ve beraat kararını 9 dakika içinde
verdi. Beraat eden sadece bir rap müziği şarkıcısı değil,
uyuşturucu ve cinselliğin dışına çıkmayan yoz kültürdür.
Beraat eden burjuvazinin, halkımızın genç evlatlarını
yozlaştıran burjuva sanatı ve bu sanatın sözcüleridir.

Ezhel gibi burjuva sanatının sözcüleriyle, burjuvazinin
ne yapmak istediği açıktır. Emperyalizmin, ülkemizdeki
sömürü düzenini sürdürebilmesini sağlamak, halkları etkisiz
hale getirmekten geçmektedir. Bunun için kültürel alanda
da halkımızın değerlerine saldırmaktadır.

Ezhel gibi burjuva sanatçıları bu saldırıların bir parçası,
bir piyonu durumundadırlar. “Sanat”larıyla halk çocuklarına
verdikleri mesajla, emperyalizmin bilinçli yozlaştırma po-
litikasının bir parçası haline gelirler. Yozlaştırmanın bir
aracı durumundadırlar artık. Çünkü bestelerinin içerikleriyle,
yozlaştırma politikalarına denk düşmüşlerdir. Burjuvazi
nezdinde anlaşma, bu sanat anlayışına baskı uygulamamak
ve göstermelik mahkeme kararıyla aklamaktır.

Böylece, Ezhel gibileri taraflarını seçmişlerdir. Tarafları
halkın karşısında, burjuvazinin yanındadır. Bu nedenle yar-
gılandıkları davalardan, istenilen 10 yıllık cezalara rağmen,
ilk duruşmada beraat ederler. 

Ezhel’i yazı konusu yapmamızın asıl nedeni, Ezhel nez-
dinde burjuva sanatını savunanlar, ilerici olduğu iddiasını
taşıyan “sol”dur. Ezhel’in tutuklanmasıyla birlikte demokrat,
aydın, küçük burjuva sol basının destekleyip sahiplenmesi
oldu. Sol adına ibret verici bir tablodur bu.

Sol da, küçük burjuva aydınlar da düşünce ve ifade öz-
gürlüğü altında burjuvazinin yozlaştırma politikalarının
kuklası, savunucusu haline gelmiştir. Sol, uyuşturucu kul-
lanmanın bir “kültür” olduğunu savunan ve bunun sa-
natını yapan Ezhel’e sahip çıkarken, halkın gerçek sa-
natçılarını, uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı mücadele
eden sanatçıları gündemine almıyor, alamıyor.

“Sol”dan bazıları daha da ileri gidip Ezhel’e politik bir
kişilik yüklemeye çalışırken, onu uyuşturucu karşıtı ilan
edenler de oldu.

TBMM Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyesi,
CHP milletvekili İlhan Cihaner tutuklu bulunduğu sürede

Ezhel’i ziyaret etti. Ve ardından yaptığı açıklamasında:
“Ezhel’in uyuşturucu kullanımını oldukça eleştirel olarak
ele alan şarkıları var.” demektedir. 

Ezhel’in tutuklanmasıyla ilgili sendika.org bir avukattan
aldığı bilgiyi sitesinde yayınladı. “Ne Ezhel’in ne Heijan’ın
ne de suçlanan diğer şarkıcıların eserlerinde, “yöntem”
konusunda “bilgi verme” söz konusu değil” .. “Haliyle
hem şarkıcının sevenlerine bir mesaj ve şarkıcıya da şarkı
sözü yazarken otosansür uygulaması konusunda baskı
yapmış oluyor.”

Sendika.org, bırakın faşizme karşı devrimcilik yapmayı,
sadece OHAL’den bu yana kapatılan yüzlerce kurumu, ya-
saklanan kitapları, basılan yayınevlerini hatta kendilerinin
bile üzerindeki baskı ve sansürü unutmuş, Ezhel’e uygulanan
“sansür”ü dert edinmiş. Sendika.org’un yaptığı ne “sol”culuk
ne de haberciliktir.

Uluslararası Af örgütü, ‘Rap özgür olmalı, sanat özgür
olmalı’ sözleriyle Ezhel için ‘acil eylem’ kampanyasına
çağrı yaptı.

Sol, demokrat aydın ve sanatçılar; Ezhel’i sahiplenme
tavırlarıyla, aslında ideolojik olarak nerede durduklarını
bir kez daha ilan ettiler. Kimileri haberleriyle geniş
kitlelere seslendi. Kimileri Ezhel’in özgürlüğü için kampanya
veya beste yaptılar. Eleştirel olarak değerlendirilen, bu
sanatın ‘özgür’ olması savunulan şarkı sözlerine bakalım:

Ezhel’in Derman şarkısından bir bölüm:
“sarsam seni ellerimle, hep benimle kal, gel evlenece’z

artık, 
hep beni rahat ettirir o bilsen, derdime çare hiç dırdır

etmez, 
anlardın beni bi’ fırtı çeksen, 
resmen çıldırttı, sersem etti beni, her dert bitti ben

içerken” ... “sen de bi’ tatsan bu aşkı dostum emin ol
seversin her şeyi, 

öyle bi’ aşk ki bu karnımı acıktırır, 
doyamam tüm dolabı da karıştırıp”

Alo şarkısının sözlerinden:
“Yine günlerden bir gün ben kaldım harman
Boş kafayı kaldıramam, lazım sarmam”

Geceler şarkısından:
“Olur bedenim dumanın etkisiylen sarhoş
Karanlıkta daha loş, düşünceler narkoz”

Şehrimin Tadı şarkısının sözlerinden:
“Yerim, kafam düşer tekrar, tekrar ot ister canım”

Küvet şarkısından:
“sokakta hanımefendi, mutfakta aşçı, yatakta ise of gelir

elinden her iş” .. “hatta aşkından o kadar deli oldum ki çok
isterdim seviştiğimizde kasıklarından akan o terler olsam”

EMPERYALİZMİN ÜLKE TOPRAKLARIMIZDA HALKLARA KARŞI
UYGULADIĞI YOZLAŞTIRMA POLİTİKASININ

YENİ ÜRÜNÜ: ÖMER SERCAN İPEKÇİOĞLU - EZHEL
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...“Kucağıma alsam, ıslatsam oranı öpüp seni, Bacaklarına
aksa, sel gibi aşk, sel gibi aşk” ...“o kadar deli oldum ki
çok isterdim duş aldığında kalçalarından akan köpükler ol-
sam”

Biz yazarken bile midemiz bulanırken, gencecik be-
yinlere işlemeye çalıştıkları, duygu diye, sevgi diye, sanat
diye yutturmaya çalıştıklarına bakın! Gençlerimize
model olarak sunulan, “solcu, düzene muhalif, sahiple-
nilmesi gereken mağdur, sanatçı” Ezhel budur işte!

Ülkemiz solunun savunduğu, vıcık vıcık uyuşturucu ve
pornografi akan bu satırlara ‘özgürlük’ isteniyor. Bu satırlar
da emperyalizmin yozlaştırma politikasının bir aracıdır.

Emperyalizm, uyuşturucu ve yozlaştırma ile Kara
Panterler gibi bir örgütü bitirmiştir. Avrupa ülkeleri tonlarla
ifade edilen ağırlıkta uyuşturucu ticaretini devlet eliyle yap-
maktadır. Ülkemizde de uyuşturucu, fuhuş, kumar bizzat
devlet eliyle, özellikle devrimcilerin örgütlü olduğu mahallelere
sokulur. Devrimin neferi olabilecek gençler, daha 10’lu
yaşlardan itibaren bilinçli olarak bağımlı hale getirilir.

Yetmediği yerde, burjuva sanat girer devreye, alttan alta
beyinlere işler bütün iğrençliğini. Burjuvazinin silahı haline
gelerek, halkımızın üstüne, çürümüş düzenlerini kurşun
gibi yağdırır.

Ezhel gibilerin yaptığı da, bir yandan kendine sol payesi
biçip, bir yandan da halka umutsuzluğu, çözümsüzlüğü,
kaderciliği, uyuşturucu ve pornografiyi beyinlere işlemenin
ötesinde bir şey değildir. Bu sanat burjuvazinin yanında
taraf alan bir anlayıştır. Ezhel de ve yaptığı sanat da emper-
yalizmin yozlaştırma politikasının yarattığı bir sonuç ve
aynı zamanda bir araçtır.

Ne Ezhel, Ne De Burjuva Sanatı
Masum Değildir!

Ezhel şarkılarıyla burjuvazinin sözcülüğünü yapmaktadır.
Uyuşturucu kullanımını ‘sistem karşıtı bir eylem’ olarak ni-
telendirmektedir. Bunun anlamı, halkların değerlerine karşı
burjuvazinin safında yer almaktır.

Sanat sınıfsaldır. Düzen sanatı ile devrimci sanat ara-
sındaki savaş, sınıfların savaşıdır. Burjuvazi ile halklar ara-
sındaki savaş da çok önemli bir alandır. 

Bu savaş, halk düşmanları ile halk, burjuva ideolojisi
ile proletarya ideolojisi, yani düzen ile devrimin savaşıdır.
Ara yol yoktur! Ara yol arayanlar, zaten halk düşmanı
burjuvaların safına geçmiş demektir.

Burjuva düzenine her şeyiyle mücadele etmeyen
onun destekleyicisidir.

Sol’un sanat adına savunduğu, emperyalizmin dünya
halklarına karşı savaş açtığı savaşta silah olarak kullandığı
yozlaştırma politikasıdır. Bu düzenden taraf olmak, açlığın,
yoksulluğun, uyuşturucu ve fuhuşun tarafında olmaktır.

Devrimcilik Nedir?
Devrimcilik burjuvazinin düzenini; kültürü, sanatı,

hukuku, sporu, televizyonu, konuşması, yaşam alışkan-
lıkları, giyim-kuşamı, ekonomisi, siyaseti, parlamentosu...

kısacası alt yapı ve üst yapısını bir bütün olarak HER
ŞEYİYLE reddetmekle başlar.

Devrimcilik;
- düşman politikalarına karşı politika üretmek,
- düşman politikalarını boşa çıkarmaktır.

Şimdi tekrar dönelim sendika.org ve Ezhel’i destek-
leyen ‘sol’un tavrına. Burada solculuk, ilericilik, dev-
rimcilik görmek mümkün müdür?

Bu düzene karşı olmak sadece DEVRİMCİ MÜCADELE
içinde yer alarak mümkündür, yani devrimin, halkın safında
yer alarak.

Kendini ilerici, demokrat, aydın, solcu diye adlandıranlar
veya kendini iki tarafa aynı oranda mesafeli duran ‘orta
yolcular’ saflarını burjuvaziden yana belirlemişlerdir.

Çünkü bu düzene karşı savaşmayanlar bu düzenin des-
tekleyicisidir, bu düzenin karşısında durmayanlar bu düzeni
onaylayanlardır ve zamanla bu düzenin temsilcileri haline
gelirler.

Faşizm Nasıl Ki OHAL’le, KHK’larla, Yasalarıyla,
Mahkemeleriyle, Meclisiyle Halkı Ezmeye Çalışıyorsa;
Kültür ve Sanat Alanıyla Da Beyinleri Uyuşturup Teslim
Almak İstiyor

Bundandır ki; adı lanetle anılan ihbarcı Aydınlık bile
sayfalarını Ezhel’e açmıştır.

Bundandır ki; 9 dakikada tahliye ve beraat veren mah-
kemeler de burjuvazinin hizmetindedir.

Bundandır ki; kendini hala Sol saflarda görenler, neyi
desteklediğini, hangi sınıfa hizmet ettiğini bir kez daha dü-
şünmelidir.

Bundandır ki; burjuva basın ve düzen solu, Ezhel gibi
‘sanatçı’lara destek çıkıp, Grup Yorum’a sansür uygular.

Bundandır ki; vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın öz-
gürlüğü için mücadele eden devrimciler yoktur o basında.
Düzenin yasalarında devrimcilik en büyük suçtur! Bu
nedenle bağımsızlığın, emperyalizme ve faşizme karşı mü-
cadelenin şarkılarını söyleyen Grup Yorum’un tüm üyeleri
tutukludur. Grup Yorum’un çalışmalarını yaptığı İdil Kültür
Merkezi defalarca basılıp talan edilir, üyeleri ve çalışanları
işkenceyle gözaltına alınıp tutuklanır. Üstelik bu haberler
ya hiç verilmez ya da ‘terör operasyonu’ olarak yansıtılır.

Bundardır ki; Grup Yorum’un 6 üyesinin başına para
ödülü konularak, halkımızın ihbar etmesi istenir. Aranmaları
çıkartılır. Hedef gösterilir. Ölümle tehdit edilir.

Bundandır ki; oligarşinin beslediği çeteler, uyuşturucu
ve fuhuşa karşı mücadeleyi örgütleyen devrimcilere saldırır,
devrimcileri katleder. 

Sonuç olarak;
İki sınıf var ve bu iki sınıf hayatın bütün alanlarında,

biri diğerini yok edene kadar savaşmaya devam edecek.
Sanat alanında da, halkın sanatına ve sanatçılarının karşısına
Ezhel ve şarkıları konulmuştur.

Tercih, Ezhel’i sahiplenen sol’undur. Hala solculuk id-
diasındalarsa öncelikle burjuvazinin düzenini, her şeyini
kesin biçimde reddetmekle işe başlamak zorundadırlar.
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20 Mayıs 2018 tarihinde Asi Müzik Festivalinde,
Alman Emperyalizminin Grup YORUM’u Ya-
saklama Çabalarına Karşın Yapılan Sahiplenme
Açıklamalarını Yayınlıyoruz:

“2018 Pfingsten döneminde Thruckentahl'da Rebel-
lische Festival gerçekleştirilecek. Grup Yorum da orada
sahneye çıkacaklar arasında. Saalfeld Emniyet Müdür-
lüğü'nün tehditvari açıklamaları üzerine Sonneberg Kay-
makamlığı bu gruba yasak koydu. Bu yasak Meininger
Mahkemesi tarafından durduruldu. 

"Gruba yönelik yasaklar ve suçlamalar, kuruluşundan
bugüne vardır. Sadece AKP iktidarına özgü bir durum
değil tutuklanmaları ve işkenceler görmeleri. Kısa süre
önce üyeleri Türkiye'de tekrar tutuklandı. Yoksul ma-
hallelerde müzisyen yetiştiriyorlar ve böylelikle varlıklarını
sürdürebiliyorlar. Grup Yorum Korosu'nda iyi ses kadar,
iyi bir politik bilinç taşımak da önem arz ediyor..." Nick
Papak Amoozegar, sol bir siyasetçi, Fulda'da geçen sene
yaşanan benzeri bir yasaklama girişiminde şöyle demişti: 

“Grup Yorum'un Türkiye’de 1 milyonluk bir seyirci
kitlesi var. Şarkılarıyla, onlar her zaman ezilenlerin ve yok-
sulların yanında oldular. Bu yüzden Türkiyede ve Almanya'da
baskılara maruz kaldılar, konserleri yasaklandı, giriş yasakları
konuldu ülkemize ve çokça kez tutuklandılar. ..”

Alman Komünist Partisi Thürignen bu baskıyı, ya-
saklamayı ve devrimci kültürün sansürlenme durumunu
şiddetle kınıyor. Thüringen Polisinin ve Sonneberg Kay-
makamlığının Türkiye'deki otoriter rejimin istediği şekilde
hareket etmeleri kabul edilemez bir durumdur. 

Bu yasaklamanın derhal kaldırılmasını ve polisin
gruba ve festival yöneticilerine yönelik tehditvari söy-
lemlerinin son bulmasını istiyoruz! Özellikle son yıllarda
Thüringen'de sağcı-rockcu konserlerin gerçekleştirilmesine
dikkat çekmek gerekir. 

Bunlar anayasal olarak açıkça korunurken, anti-kapi-
talist ve anti-faşist bir müzik grubunun bu şekilde ya-
saklanıyor olması saçmadır. Almanya Komünist Partisi
Thüringen bu noktada yüzünü siyasi baskılara ve suçla-
malara maruz kalan Grup Yorum'a dönmektedir ve
onlarla dayanışma içerisindedir.

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!”
Alman Komünist Partisi-Thüringen İl Başkanlığı

***
“Rebellisches Musikfestival'in ve Grup Yo-

rum'un sansürlenmesine ve kriminalize edilmesine
karşı yaşasın enternasyonal dayanışma!

Bu sene Grup Yorum'un, Türkiye'nin en ünlü muhalif
müzik grubunu festivalimizde ağırlamanın gururunu ya-
şıyoruz! Askeri cunta sonrası tam 33 yıl önce kurulan
Grup Yorum 6 milyondan fazla albüm satmıştır ve mil-
yonların önünde konserler vermiştir. Kuruluşundan
bugüne devletin baskısı altındalar: Konserleri yasaklan-
makta, yurtdışına çıkışları engellenmekte, üyeleri tutuk-

lanmakta ve kültür merkezileri basılmakta. Bu sene ise
faşist Erdoğan rejimi birçok üyesinin başlarına ödül
koymuştur.

Bizler de bugün üzücü bir haber aldık; Anayasa
Koruma Örgütü grubun festivale katılımına dair bilgi-
lendirme istemekteymiş. Schalkau belediyesi grupta ça-
lanların isimleri ile çalınacak şarkıların listesini ve
sözlerini yazılı olarak kendilerine sunmamızı istemiş. 

Bizler, bu festivali düzenleyenler olarak, bu ayıbın
karşısındayız ve bu durumu protesto ediyoruz! Rebellisches
Musikfestival; isyancı, anti-faşist ve devrimci müzik an-
lamına geliyor. Festivalimize Almanya'nın dört bir
yanından 50 müzik grubu ve 150'den fazla sanatçı
katılıyor. Festivalin bu seneki teması ise barış olacak,
yani Afrin saldırısı ile Suriye'deki savaşta yeni bir etap
başlatan Erdoğan iktidarının zıttı bir düşünce ile hayat
bulacak. Alman devletinin de bir şekilde Erdoğan kar-
şıtlarının siyasi baskı altına alınmasına ortak olması da
bu noktada tabii ki utanç verici bir durumdur.

3. Rebellisches Müzikfestival, Almanya'nın dört bir
yanından biraraya gelen gençlerin organize ettiği bir
festival olacak. 1.500'den fazla katılımcı bekleniyor.
Thüringen'den birçok grup ile Filistinli, İbrani, Kürt,
Türk, Arap, İngiliz ve İrlandalı gruplar sahneyi dolduracak. 

Tommy Frenck ve onun gibiler ırkçı-faşist düşüncelerini
Thüringen'de yaygınlaştırmaya çalışırken Truckenthal'dan
tekrardan enternasyonal dayanışmanın bir dayanışma
selamı dalgalanacak!

Sizleri Çağırıyoruz: Rebellisches Musikfestival'ne
işte tam da bu yüzden gelin! Pazar akşamı ise bir zirve
noktası olacak: Grup Yorum sahne alacak. Devrimcilik
yapmak suç değildir diye haykırılacak!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!”
REBELLISCHES MUZIKFESTIVAL

***
“Grup Yorum'un Ve Rebellisches Musikfesti-

val'in Kriminalize Edilmesine ve Sansürlenmesine
Derhal Son Verilsin!

Rebellisches Musikfestival emperyalist saldırganlığa,
faşizme ve her türlü gericiliğe karşı müzikal ve kültürel
bir mesaj veriyor. Dayanışmamızın, birliğimizin ve tabii
ki komünist bir gelecek vizyonumuzun belirtisidir bu
festival. Bu festivalde ilerici bir müzik grubunun bastı-
rılmasına ve kriminalize edilmesine bir anlam vermek
mümkün değildir. Grup Yorum'a ve Rebellisches Mu-
sikfestival'e karşı yapılan bu utanç verici yanlışın hemen
geri alınmasını talep ediyoruz!”

MLPD Genel Başkanı Gabi Fechtner

***
Asi Müzik Festivali'ne Yapılan Tehdidi Kını-

yoruz!
Avrupa'da faşizme doğru yayılan tehlikeli bir akım

Halkların Mücadelesi Enternasyonalist Dayanışmayla Büyür!

Yürüyüş

24 Haziran
2018

Sayı: 72

DİRENMEK VE ZAFER KAZANMAK TESADÜF DEĞİL,448



var. Bu festival ise gençliğin anti-faşist, demokratik ve
devrimci seferberliğe önemli bir katkı sunuyor.

Gerici yetkililerin, Türkiyeli ilerici müzik grubu Grup
Yorum'a yönelik provokasyonlarına karşı direnişle karşılık
vermeliyiz. Gerici yetkilere karşı meydan okumak iyi
bir şeydir, biz de Alman yoldaşlarımıza ve dostlarımıza
başarılar diliyoruz. Zaman, böyle bir meydan okumanın
zamanıdır.

Asi Gençlik Festivali'ne sahip çıkalım!
İlerici kültürün kriminalize edilmesine hayır!
Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
***
Destek Açıklaması Yayınlayan Diğer Kişi Ve

Kurumlar:

- MLPD Genel Başkanı Gabi Fechter
- Avustralya Komünist Partisi (Marksist Leninist)
- Evangelischer Weltjugendtag (protestan gençlik

dünya günü) adına: Lasha Khomeriki, Carina Keller,
Fabio Scheer, Marvin Berger, Alisha Heinrichs, Jaqueline

Biener, Sergej Scheck, Kseniya Shamrai, Lela Tskhov-
rebadze, Viktoria Kuchak

- GLOBALFOUNDRIES, Betriebsrat Başkanı
- Linkes Forum Bergisches Land
- Young Struggle-Almanya
- Betriebsrat'in yönetiminden Dr. Lutz van Dijk,

Kapstadt
- İCOR (Fransa)
- Chemnitz'lı barış grupları
- Solingen aktiv
- ATİF
- Courage  grubu Düsseldorf
- Montagsdemo  düzenleme komitesi
- Rode Morgen Hollanda
- Duisburg protest açıklaması
- Cafe Nordlicht
- Karl Nümmes
- Commando umsturz
- Labour Net

Seçim Çare Değil
Halkın Sorunlarını
Devrim Çözer

Halk Cepheliler hem Anadolu
hemde İstanbul'da seçimin çare ol-
madığını, çarenin Halk Meclislerinde
olduğunu anlatan çalışmalar yaptılar.
Çalışmalardan derlediklerimiz aşağı-
daki gibidir:

HATAY:
Samandağ ilçesi Deniz sitesi ve

Mağaracık mahallelerinde ve Antak-
ya’da Kuzeytepe ve Defne’de 12 Ha-
ziran'da Halk Cepheliler tarafından

kuşlama ve
pullama çalış-
ması yapıldı.
“Seçim Çare
Değil Devrim
Halkın Sorun-
larını Devrim
Çözer” kuşla-
masından iki
bin adet ve
“Seçimler Al-

datmacadır Düzen Partileri Yalancıdır
Boş Vaatlere Kanmayalım Halkın İk-
tidarını Kuralım’’ pullamasından 50
adet yapılıp ajitasyonlarla düzen par-
tileri teşhir edildi.

ANKARA:
Halk Cepheliler; Mamak, Çankaya

ve Keçiören’de 14 Haziran günü “Çö-
züm Sandıkta Değil, Halk Meclisle-
rinde” başlıklı duvar gazeteleri astı.
Halk Cepheliler aynı gün ayrıca Na-
toyolu, Dikmen, Misket ve İncirli
Mahallelerinde “Seçim Çare Değil
Çözüm Cephede”, “Seçim Çare Değil
Çare Halk Meclislerinde”, “Seçim
Çare Değil Tek Yol Devrim” yazılı
ozalitler asarak halka çözümün san-
dıkta olmadığını anlattılar.

MERSİN:
16 Haziran'da Toroslar bölgesinde

Halk Cepheliler “Seçimler Çare Değil
Tek Yol Devrim” yazılı Halk Cephesi
imzalı pankart astı. Seçimlerin çare
olmadığının tek çare ve halkın so-
runlarının tek çözüleceği yerin Halk
Meclisleri olduğu anlatıldı.

İSTANBUL
Sarıgazi: Halk Cepheliler 14 Ha-

ziran’da mahallenin çeşitli noktalarına
oligarşinin seçimlerini teşhir eden
dövizler astılar. “Seçimler Çare Değil,
Tek Yol DEVRİM!”, “Adalet Sandıkla

Değil, Mücadele ile Gelecek!”, “Se-
çimler Çare Değil, Halk Meclislerinde
Birleşelim” yazan dövizler asıldı. Ay-
rıca mahallenin birçok yerinde kuş-
lamalar yapıldı.
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“Cephe Burada!
AKP’nin Faşist Terörüne
Boyun Eğmeyeceğiz!”

Halk Cepheliler Ankara Mamak
Cengizhan Mahallesi, Natoyolu,
Tuzluçayır, Dikmen İlker Caddesi
ve İncirli’de AKP faşizminin keyfi
tutuklamalarını teşhir etmek için 14
Haziran’da 1000 adet pullama ya-
parak halka bildiri dağıttılar.

Ankara

Ankara

Mersin

Sarıgazi



Ben Özkan Güzel 06.06.2018 tarihinde Gelsenkirchen
Amsgericht’te “potansiyel suikastçı” iddiasıyla ilk du-
ruşmam başladı.

Bir devrimci olduğum için Gelsenkirchen mahkeme-
sinde yargılanmaya başlandım. Suçum Gelsenkirchen
şehrinin sınırlarında kalmamak. Gelsenkirchen polisine
imzaya gitmemek. Onlar için ben “potansiyel suikast-
çiymişim.”

Yanlış okumadınız.
Devrimci olmam halkımın ve devrimcilerin mü-

cadelesinde yer almam, örgütlü olmam vatanımdaki
sömürüye, işkenceye, faşizme karşı mücadele etmem
ırkçılığa karşı, yozlaşmaya karşı vatanımdaki sömü-
rüye, katliamlara, faşist diktatörlüğe karşı mücadele
etmem, ülkemin bağımsızlığı için mücadele etmem.

Önce kısaca kendimi tanıtayım:
Adım Özkan, soyadım ise Güzel.
1980 İstanbul doğumluyum. 15 yaşımda İstanbul’da

tutuklanıp Bayrampaşa hapishanesine konuldum. 25 yıl
ceza aldım. Yanlış okumadınız. Tam tamına 25 yıl.

2000 yılında F Tipi hücre hapishanelerine karşı,
devrimci tutsakların teslim alınmasına karşı, F Tipi
hapishanelerde örgütlü mücadelemizin bitirilmesine
karşı, dayatılan hücre saldırılarına karşı başlatılan
süresiz açlık grevinde yer aldım. Açlık grevinin Ölüm
Orucuna dönüşmesiyle birlikte ben de ölüm orucuna
gönüllü oldum ve 2. Ölüm Orucu ekibinde yer aldım.

19 Aralık 2000 büyük hapishane katliamında ya-
nıbaşımda 6 erkek yoldaşım katledildi. 6 kadın yol-
daşım diri diri yakıldı. Biz sağ çıktık. Katliamdan
sonra Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildim
diğer yoldaşlarımla beraber. Edirne’de ölüm orucu
direnişine devam ettim.

Artık kaçıncı günümdeydim hatırlamıyorum ama 260
ile 300 günlerimdeyken zorla ve yanlış yapılan müdahale
sonucunda sakat bırakıldım. Size bunları yazıyorum;
ama bu yazdıklarımı hatırlamıyorum. Wernice-Korsakoff
sendromuna yakalandığım için hapishaneden 6 ay ceza
ertelemesiyle serbest bırakıldım.

Yürüyemiyordum, konuşamıyordum, gözlerim
ileri derecede bozuldu, yaşayıp yaşamadığımı bile
bilmiyordum. Yaşayan bir ölü gibiydim. Ama bana
devrimci olduğumu unutturamamışlardı. Armutlu’da

da ölüm orucuna tekrar başladım. Armutlu katliamını
da yaşadım.

Bizi tutuklamadılar. Armutlu katliamından sonra
tedavi amacıyla Almanya’ya çıktım. Almanya’da yol-
daşlarımla birlikte oldum. Burada da devrimci olmak,
Grup Yorum konserine katılmak, ırkçılığa karşı olmak
suçlarını işledim (!)

Ve tekrar tutuklandım. Düsseldorf Üst Eyalet
Mahkemesi tarafından tutuklanıp 2 yıl 4 ay hapis ce-
zasına çarptırıldım. Bu verilen “ceza”nın hepsini yat-
tım.

Şimdi de “potansiyel suikastçi” iddiasıyla yargılanmaya
başlandım Gelsenkirchen Amstgerichtsde. Suçlarım da
Gelsenkirchen şehrinde polise günlük gidip imza ver-
memek, izni alınmış demokratik protestolara katılmak
(Konsolosluk eylemleri, ırkçılığa karşı yapılan eylemler,
Grup Yorum konserine katılmak).

Devrimci Olmak Suç Mu?
Irkçılığa Karşı Olmak Suç Mu?
Grup Yorum Konserine Katılmak Suç Mu?
Demokratik Miting ve Eyleme Katılmak Suç Mu?
O Zaman Neden Eylemlere Polisiniz İzin Veriyor?
Dernek Çalışması Yürütmek Suçsa Neden Açılmasına

İzin Veriyorsunuz?
Hani Sizde Seyahat Özgürlüğü Vardı?

ÖÖzkan Güzel, Alman Emperyalizminin Hakkında
Yürüttüğü Soruşturmaya İlişkin Açıklama Yaptı:

“Ben Devrimciyim!
Hırsız Değilim. Pezevenk değilim. Dolandırıcı değilim.

Katil değilim. Uyuşturucu Satıcısı-İçicisi Değilim.
Haklı ve Meşru Olanı Yapıyorum.”

Yürüyüş
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Hani Sizde İnsan Hakları Vardı?
Hani Sizde Demokrasi Vardı?
Hani Nerde?  Hani Nerde? Hani Nerde?
Suç Gösterilecekse Neden Miting, Basın Açıklaması

İzni Veriyorsunuz?

İlk yapılan duruşmada dosyayı hazırlayan Sayın Savcı
Bey “suç”larımı ne güzel de okuyor. “Suç”larımın hepsi
izni alınmış demokratik konsolosluk eylemlerine katılmak,
mitinglere katılmak, arkadaşlarımın hazırladığı hoş geldin
yemeğine katılmak, halkımın içinde ırkçılığa karşı yapılan
Grup Yorum konserine katılmak, meşru olan derneklere
gitmek.

Yanlış okumadınız. “suç”larım bunlar.
Benimle ilgili polis fezlekesini Gelsenkirchen şehrinde

görevli polis memuru da böyle açıkladı.
Ben de duruşmada Polis Bey de Hakime Hanım da

“Bizim de kafamız karışık” cevabını verdiler. “Mahke-
menin bu kararı var. Biz buna göre düşünmek zorun-
dayız” dediler.

Ve bir bilirkişi heyetine çıkarılacağım. Bilirkişi heyeti
karar verecek hapishanede yatıp yatamayacağıma.

Ne diyeyim?  Ne yazayım?
Biliyorum ki şimdi yazdığım bu açıklama da delil

olarak kullanılacak. Ben devrimciyim. Devrimcilik

yapmak da suç değil görevdir. Bu suçlamalar karşıma
çıkarılacaksa ben bu suçları işlemekten onur duyu-
yorum.

Hırsız değilim.
Pezevenk değilim.
Dolandırıcı değilim.
Katil değilim.
Uyuşturucu satıcısı-içicisi değilim.
Haklı ve meşru olanı yapıyorum.

Ve şunu da yazayım. Mahkemeye ve polise bunları
yapmaktan onur duyuyorum.

Şunu da yazmak istiyorum: Polise ve Mahkeme sav-
cılığına çağrımdır: Elime bari bir liste verin kime selam
verip vermeyeceğimi, kime merhaba deyip demeyeceğimi,
kimlere selam verirsem suç olur yazarsanız sevinirim.

Saygılarımla…
Özkan Güzel

Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir!
Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazana-

cak!
18 Haziran 2018

Küçük Armutlu’da
Bu Mahalle Bizim Gecesi Düzenlendi

Armutlu Tepe Meydanda 10
Haziran günü bu mahalle bizim
gecesi düzenlendi. Bu mahalle
bizim gecesi daha önceden birinci
bölgede yapılmıştı. İkincisini dü-
zenlemek için üç hafta boyunca
ev ziyaretleri ve kitle çalışması
yapıldı. Davul zurna eşliğinde

yaklaşık olarak 2 saatlik bir gece düzenlendi. Mahalle in-
sanlarının evlerinde yapıp getirdiği yiyecek ve içecekler
hep beraber yenildi. Gecede sohbetler edilip, halaylar
çekildi, oyunlar oynandı. Düzenlenen geceye toplam 100
kişi katıldı.

Okmeydanı Halk Cephesi: Berkin’in Katillerinden
Hesap Sorduk Soracağız!

Berkin Elvan; daha 15 yaşında Ha-
ziran Ayaklanması sürecinde 16 Haziran
2013 günü kafasından gaz fişeği ile vu-
rulup aylarca komada kaldıktan sonra
16 yaşında katledilen, yoksul mahalle-
lerimizde yaşayan bir halk çocuğudur.
Bu vesileyle 16 Haziran’da Okmeyda-

nı’nda Halk Cepheliler Berkin için yazılama yapıp ardından
hazırladıkları dövizleri mahallenin duvarlarına astılar.

İşkence Yapmak Şerefsizliktir,
Hesabını Soracağız

Ankara Dev-
Genç’liler 14 Hazi-
ran’da Mamak Ma-
hallesi’nde Yüksel’de
direnişçilere yapılan
işkenceler için “İş-
kence Yapmak Şeref-
sizliktir, Hesabını So-

racağız!” yazılı pankart astılar.

“Hasta Tutsaklara Özgürlük”
Basın Açıklamasına Saldırı Ve Gözaltı

TAYAD’lı Aileler
Ankara Sakarya
Caddesi’nde 16 Ha-
ziran'da hasta tutsak-
ların serbest bırakıl-
ması için eylem yap-
tı. Sakarya Cadde-
si’nde açıklama ya-
pacakları alana yü-
rüyen TAYAD’lılara
işkenceci polis saldırarak “Hasta Tutsaklara Özgürlük”
yazılı ozaliti parçaladı, Halil İbrahim Şener ve Bülent
Özgür gözaltına alındı.

24 Haziran
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17 yıldır kağıtsızım. 17 yıldır niye direnmedim diye
kendime kızıyorum direnmenin öğrettikleri ile karşılaştıkça. 

Direnişin insana öğrettiği birçok güzel şey var. Da-
yanışma gibi mesela. Dayanışmanın önemi ve gücünü
yaşayarak öğreniyorsunuz. Direnmenin kazanma inancı
ile beraber büyümesi bir de. Yani direndikçe kazanacağınıza
inanıyorsunuz. Başka bir ifade ile kazanacağınıza inancınız
siz direndikçe büyüyor. Zaten boşuna demiyoruz “Direnme
kararı almak zaferin ilanıdır” diye. 

Devrimci düşüncelerimden dolayı bana oturum ver-
meyeceklerini bildirmelerinin ardından direnme kararı
aldım. İlerleyen günlerde direndiğim için bazı gerçekleri
öğrenme şansım oldu. Yani bir süre sonra direniş meyve
vermeye başladı desek çok doğru olur. Direnmemiş ol-
saydım öğrenmemin imkansız olduğu bilgilere ulaşa-
mazdım.

2014 Temmuz ayında hakkımda çıkarılmış bir 3 yıllık
Schengen yasağı vardı. Bu yasağın normalde düşmesi
gerekirdi; çünkü ben artık resmen evliydim ve evlilik,
Belçika devletini bana oturum hakkı vermeye mecbur
ediyordu. Kanunları böyleydi. Tabii ki bu yasak ben evli
iken bana verildiği için gerekli hukuki işlemleri yaptık.
İtirazları yaptık. Ve bekledik. Bekledik, bekledik... Tam
üç yıl geçti. Ve 3 yılın sonunda yabancılar dairesi, bağlı
olduğum belediyeye yazı gönderdi, belediye de bana.
“Schengen yasağınız bitti gelin oturumunuzu alın” di-
yorlardı bu yazıyla. 

Gidip geçici olarak verdikleri oturumu aldım. Bu
geçici oturumun süresi dolduktan sonra vermeleri gereken
süresiz oturumun zamanı geldiğinde ise bu son kararı
elime tutuşturdular. Yani kısaca bir ifade ile “Sen dev-
rimcisin, sana oturum veremeyiz. Bizim ulusal güven-
liğimizi tehdit ediyorsun” diyordu bu kararda. Direnme
kararı aldım ve 17 Nisan’da dosyam ile ilgili mahkemenin
görüleceği mahkeme önünde oturma eylemine başla-
dım.

Direnişe başladıktan 4-5 gün sonra, önünde direniş
yaptığım mahkemenin başkanına verilmek üzere bir
mektup yazdım. Mektubun cevabı geldi. Mektupta şöyle

diyorlardı: “Dosyanız ile ilgileniyoruz. Şubat 2015
tarihli başvurunuzu AİHM Lüxemburg’a gönderdik
ve cevap bekliyoruz.”

Şubat 2015’e denk düşen bir tek başvurum vardı o da
3 yıllık Schengen yasağına yapmış olduğum itirazdı.
Ama o dosya kapanmış bir dosya idi ve dosyanın
kapanmış bitmiş bir dosya olduğundan ne avukatımın,
ne de davaya bakan mahkemenin başkanının haberi
vardı belli ki. 

Bu durumu bir başka mektup yazarak onlara bildirdi-
ğimizde hemen bir cevap geldi. “Mektubunuzu aldık
gereğini yapacağız” diyorlardı. Ve daha sonra, yani 1
hafta geçmeden, 13 Haziran’da mahkeme günü ver-
diklerini haber eden mektup elime geçti. Ne hız!!!
Bir önceki dosyaya göre değerlendirirsek ışık hızı
bile yavaş kalır. 4 yıl nere 45 gün nere? Bu hızın
sebebi elbette ki direniştir. 

Tabii ki burada üzerinde önemle durulması gereken
soru ise, 4 yıl neden beklettiniz sorusudur. 

Nasıl telafi edeceksiniz bu 4 yılı? 
Çok belli ki devrimcileri cezalandırmanın farklı yön-

temlerinden biri idi bu. Yani bürokratik kanallarda dosya
unutmak! Bu Belçika adaletinin nasıl hantal işlediğine
dair veciz bir örnek olduğu gibi, söz konusu devrimciler
olduğunda hantal da olsa bir türlü işletmedikleri hukuklarını
da gözler önüne seriyor. 

Ellerine mektup geçmese belki hala düşmüş dos-
yanın cevabını bekliyor olacaktık. Kaldı ki o dosyadan
olumlu cevap gelse bile artık bir etkisi olmaz; çünkü
o dosyadan gelecek cevabı etkisiz hale getirecek bir
karar daha çıkarttılar. YANİ DEVRİMCİLİĞİ SUÇLU
GİBİ GÖSTEREN KARAR. 

Tabii ki unutulmuş gözden kaçırılmış gibi açıklanabilirdi
bu durum, şayet kendi halinde etliye sütlüye karışmayan
bir hayat yaşıyor olsaydım. Yaşadığımız Avrupa’da
ırkçılığa yozlaşmaya karşı, dünyayı kana bulayan
emperyalist saldırganlığa karşı mücadele eden birinin
göz önünde olması doğaldır. Yasal ve meşru zeminde
her türlü hak arama eylemliliklerinin içinde olan bi-
risinden Belçika polisinin haberdar olmaması pek

“Haksızlık Yaparak Seni Güçsüzleştirme, Yıldırma Hesapları Yapanlar
Senin Güçlendiğine Kahrolarak Şahitlik Etmek Zorunda Kalır.

Hiçbir Şey Gelmez Ellerinden Direnmeyi Seçenlerin Karşısında.
Teslim Almaya Çalışırlar; Ama Çaresiz Teslim Olurlar.”

Belçika’da Oturum Hakkı İçin Direnen Cahit ZOREL,
Düşmüş Bir Dava İçin ‘Dosyanızla İlgileniyoruz’ Diyen Belçika Devletinin

Kokuşmuş Bürokrasisini Anlatıyor

Yürüyüş
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mümkün değil bu
çağda.

Türkiye faşiz-
mine karşı müca-
dele ediyorsan ve
burada yaşayan
Türkiyeliler’i ve
Avrupa halkına
doğruları anlatma
ve faşizmi teşhir et-
mek gibi bir amacın
varsa, bu seni po-
lisle sürekli yüzyü-
ze getirir. Kısacası
unutulmuş veya
gözden kaçırılmış
olmam imkansız. 

Yani benim oturum hakkım ile ilgili hukuki sürecim
bilerek görülmemiş, sürüncemede bırakılmıştır, bu kesin.
Bu süre dolunca da artık kaşının üstünde göz var bile di-
yemeyecekleri bir noktaya geldiklerinden dolayı kendi
kanunlarını hiçe sayarak bir hukuk garabeti olan raporu
hazırladılar.

Bir utanç vesikası! Hakkımda çıkarılan raporun
tek bir maddesinin dahi hukuki, yasal dayanağı
yoktur. Tamamıyla saçma, yasadışı ve kanunsuzdur. 

Yabancılar dairesinin bu raporu hiç sorgulanmadan
kabul edilip, oturum hakkım gasp edildi. Alelacele bir
rapor hazırlayan istihbarat o kadar acemice yapmış ki
bu işi, ne derlerse desinler yabancılar dairesinin vereceği
cevaptan emin oldukları anlaşılıyor. Yasal dayanak
aramaya ihtiyaç bile duymamışlar. Oldu bittiye getirebi-
leceklerini sanmışlar. Gördük ki mahkemeler evrakları
okumuyor bile. Bunu ilgilendikleri dosyanın kapanmış
dosya olduğundan haberdar olmamalarından anlamış
bulunduk. Ama bir şeyi hesaba katmadılar. 

DİRENİŞ!

Evet direniş. 
Direneceğimi hesap etmemişler belli ki. 
Alabildiğine saçma, kendi kanunlarına bile aykırı

söz konusu karar. Ayak üstü, düzmece hazırlanmış bir
belge ile beni sindirebileceklerini, oldu bittiye getirerek
oturum hakkımı gasp edip bir “bela”dan kurtulabilecek-
lerini sandılar. 

Direnerek bana yapılmış haksızlığı öğrenmiş oldum.
17 yıldır süren adaletsizliği anlatmaya, adaletsizliği
teşhir etmeye devam edeceğim. Oturum hakkımın
gasp edilmesini asla kabul etmeyeceğim. Bunu göre-
cekler!

Ses çıkartmadığında birçok davada olduğu gibi ken-
disine yapılan adaletsizlikle kalır insan. Pekala kendi
kanunlarına aykırı kararlar çıkarabilir bu sözde hukuk
devletlerinin mahkemeleri! Bunun yüzlerce örneğini bul-
mak hiç zor değil. 

Ancak ne kadar sözde hukuk devleti de olsa, yani

hukuksuz işler ya-
pabilecek yapıda da
olsalar bunu gizli
gizli yapmak zo-
rundalar. Siz dire-
nenerek teşhir etti-
ğinizde mahkeme
kararlarını değişti-
rebilmeniz müm-
kündür.

“Emperyalizmin
göbeğinde direniş
mi olur” diye dü-
şünenlere “Evet
olur, direniş gittikçe
büyür, örgütler ve
Avrupa’da da zafer

kazanmanın tek yolu haline gelir” diyebilirim.
Emperyalist ülkelerde zaferi direnerek kazanan bir

sürü direnişler oldu yakın geçmişte. Şadi Özpolat,
Gülaferit Ünsal, Yusuf Taş, Erdoğan Çakır, Erdal Gökoğlu,
Özkan Güzel... Emperyalizmi hallaç pamuğu gibi yere
sermiş direnişlerdir bunlar. O yüzden direnmek gerekir.

O yüzden Avrupa demokrasisine, hukukuna mutlak
güvenmek yerine meşruluğumuzla ve haklılığımızla
direnmeliyiz. O yüzden hiç kimse kendisine yapılan
haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sadece hukuksuzluğu
yapan yapıya yani devlete itiraz etmekle yetinmemeli.
Tek başına devleti devlete şikayet etmeyi yeterli bul-
mamalı.

Halka da şikayet etmeli. Kendisine yapılanı halka da
anlatmalı. Halka anlatırsak, halka anlatmanın doğru yol
ve yöntemlerini bulursak halk sahiplenir ve yapılan hak-
sızlık, yapılan saldırı hangi boyutta olursa olsun gücü ve
etkisi kalmaz.

Ve tarih bize öğretmiştir ki, yapılan adaletsizliği
halka anlatmanın en etkili yolu direnmektir. Direnen
ayağa kalkar, direnen güçlenir, büyür.

Haksızlık yaparak seni güçsüzleştirme, yıldırma he-
sapları yapanlar senin güçlendiğine kahrolarak şahitlik
etmek zorunda kalır. 

Hiçbir şey gelmez ellerinden direnmeyi seçenlerin
karşısında. 

Teslim almaya çalışırlar; ama çaresiz teslim olurlar. 

Bobby Sands’in söylediği ve Nuriye Gülmen’in gün-
cellediği tarihi sözdür meseleyi anlatmanın kısa yolu:

DÜNYADAKİ BÜTÜN CEPHANELERİ DE YIĞ-
SANIZ, EZİLMEYİ REDDETMİŞ BİR İNSANIN
KARŞISINA KOYACAK BİR ŞEY BULAMAZSI-
NIZ!

EZİLMEYİ REDDETMEK YANİ DİRENMEK
GEREKİR.

DİRENMEK...
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� ALMANYA
Gülaferit, Sol Parti Milletvekili

Ulla Yelpke ile Görüştü
8 Haziran Cuma günü Gülaferit ve

Dayanışma Grubu adına bir kişi Sol
Parti milletvekili Ulla Yelpke’nin Federal
Meclisteki odasında bir görüşme yaptı.
Buna göre:

- Ulla Yelpke, Gülaferit’in iltica du-
rumuyla ilgili BAMF‘a (göçmenler dai-
resi) mektup yazacak.

- Federal Meclise 129b tutsakların
tahliyeden sonra yaşadıkları sorunlar ve
baskılar üzerine soru önergesi verecek.

Grup Yorum’a Destek Eylemi
Grup Yorum Gönüllüleri Berlin’de

yaptıkları eylemle Yorum üzerindeki
baskı politikalarını protesto etti.

15 Haziran Cuma günü Kottbusser
Tor’da yapılan eylemde, “Türküler ya-
saklanamaz Grup Yorum’a özgürlük”
pankartı açıldı. Saat 12.00’da başlayan
eylemde Alman devletinin Yorum’u ya-
saklama çabaları protesto edildi.

Junge Welt de Gülaferit’le İlgili
Tam Sayfalık Bir Makale Yayınladı

15 Haziran tarihli Junge Welt gazetesi,
3. sayfasının tamamını Gülaferit’e ayırdı.
Gazeteci Eleonora Roldán Mendívil’in
Gülaferit’le yaptığı röportajı yayınladı.

3 bölümlük röportajda Gülaferit’in
tutsaklık süreci, üzerindeki baskılar ve
“129b yasası” hakkında bilgi verilerek,
devrimcilere karşı nasıl kullanıldığı an-
latılıyor.

Gülaferit Ve Dayanışma Grubu
Berlin İçişleri Senatörlüğü Önünde
Eylem Yaptı

Gülaferit ile Dayanışma Grubu, 18
Haziran Pazartesi günü, Berlin İçişleri
Senatörlüğünün önünde eylem yaptı.
Eylemde “Gülaferit’e Özgürlük” pankartı
ve Gülaferit’in taleplerinin olduğu dö-
vizler açıldı.

Halkın Hukuk ve Yardımlaşma
Merkezi, Özkan Güzel Hakkında
Yürütülen Soruşturmayla İlgili Açık-
lama Yaptı

Özkan Güzel’in 6 Hazi-
ran’da Gelsenkirchen Ams-
gericht’te “potansiyel suikast-
çı” iddiasıyla ilk duruşması
başladı.

Özkan Güzel hakkında bir bilirkişi
heyeti karar verecek. 

Neuen Deutschland Gazetesi’nde
Gülaferit’le İlgili Bir Makale Ya-
yınlandı

16 Haziran tarihli gazetede Gülafe-
rit’le ilgili Peter Novak imzalı uzun bir
makale yayınlandı. Makalenin başlığı:
“Orası değil, burası değil, 129b nedeniyle
tutukluluğundan sonra Gülaferit Sosyal
Haklarını Talep Ediyor”

Stuttgart’ta Sinema Saati 
17 Haziran 2018 pazar günü Stuttgart

Halk Kültür Evi’nde Sinema saati adı
altında hep birlikte bir film izlendi. Ka-
sabanın Sırrı filmi 14 kişiyle izlendi.

� BELÇİKA
“Oturum Hakkımı İstiyorum”

Talebi İle Direnen Cahit Zorel’in
Mahkemesi Görüldü

Cahit Zorel tam 57 gündür, 17 yıllık
adaletsizliğe son verilmesini istiyor. Ca-
hit’in yargılandığı mahkeme 13 Haziran
günü, saat 09.30’da görüldü. 32 kişilik
salonda yer kalmadığı gibi ayakta seyre-
denlerin sayısı kimi zaman 10 kişiyi buldu.
35-40 kişi ise dışarıda bekliyordu.

Cahit Zorel’in avukatının madde
madde çürüttüğü savunmasının ardından
konuşmak isteyen Cahit Zorel’e söz
hakkı verilmemesi üzerine Cahit Zorel’in
ısrar etmesi sonucu ancak Fransızca ko-
nuşmasına izin verildi. “Yaptığım her
şeyi doğru olduğu için yaptım. Suç
olarak gösterilmeye çalışan her şeyi
yapmaya devam edeceğim. Bu benim
düşünce ve düşüncelerimi yayma ve
örgütlenme özgürlüğümdür” diyebi-
lecek kadar konuşmasına izin verildi. 

Mahkeme sonucunda henüz karar
çıkmadı. Mahkemeye Brüksel üniver-
sitesinden Prof. Anne MORELLİ ve
Leuven üniversitesinden Prof. Lieven
Cauter katıldı. 

� AVUSTURYA
Anadolu Federasyonu’na Yönelik

Hukuksuzlukları Anlatmaya Devam

Ediyor
Avusturya yakın tarihi içerisinde,

Anti-Terör Maddesi 278a/b’den ilk kez
sol bir derneğe dava açılmıştır. Bu da-
vanın,  düşünce ve örgütlenme özgür-
lüğüne saldırı olduğu, bu dava nezdinde
tehlikede olduğu anlatılmaktadır. Anadolu
Federasyonu ile Dayanışma komitesi
tarafından Viyana Üniversitesi ana giriş
kapısında 14 Haziran Perşembe günü
bilgilendirme masası açılıp, yüzlerce
bildiri dağıtıldı. 

Viyana’da Bilgilendirme Masası
Açıldı

16 Haziran Cumartesi günü, Viya-
na’nın en işlek yerine, “278 maddesi
kaldırılsın! Düşünce Özgürlüğü teminat
altına alınsın!” kampanyası çerçevesinde
bilgilendirme masası açıldı. Eyleme top-
lam 16 kişi katıldı, eylem iki saat sürdü.

İnnsbruck’ta Halk Meclisi Pik-
niği Yapıldı

Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde
17.06.2018 Pazar günü Halk Meclisi
girişimi olarak piknik yapıldı. Birlikte
yenilen yemeğin ardından Avrupa’da
yaşayan halkımızın sorunlarını ve Halk
Meclislerinin bu sorunlara nasıl çözüm
olacağını anlatan konuşmalar yapılarak;
Halk Meclislerinin genel perspektifini
aktaran bir açıklama okundu. 

İnnsbruck’ta Anadolu Federas-
yonu’na Açılan Dava İle İlgili Stand
Açıldı

16 Haziran Cumartesi günü stant
açılarak Anadolu Federasyonu ile da-
yanışma komitesinin hazırladığı Almanca
bildiriler dağıtıldı. Şehir merkezinde
14.00-18.00 saatleri arasında açılan
stantta yüzlerce bildiri halka ulaştırıldı.

� İSVİÇRE
Zürih’te Özgürlük Çadırı
Halk Cepheliler, 16.06.2018 tarihinde

Musa Aşoğlu, Erdal Gökoğlu, Gülaferit
Ünsal, Grup Yorum ve Devrimci Avu-
katlar için 10.00-15.30 arası çadır kurulup,
özgürlükleri istendi.

Av ru pa’da

Yürüyüş
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UYUŞTURUCUYA BAĞIMLILIK,
EMPERYALİZMİN POLİTİKASINA BAĞIMLILIKTIR
UYUŞTURUCUDAN TEK KURTULUŞ
DÜNYANIN EN SOYLU DAMARI OLAN
DEVRİMCİLİKTEDİR!

Her yazımızda şunu özel olarak belirtiyoruz, Uyuşturucu,
emperyalizmin özellikle 2000’li yıllarda, halkları uyutmak
için kullandığı merkezi bir politikadır. Tekrar ediyoruz
MERKEZİ BİR POLİTİKASIDIR.

Yani sorun basit bir tedavi olayı değildir. Emperyalistlerin
uyuşturucu ile ilgili özel, adım adım düşünülmüş merkezi
bir programı var. Üretiminden, satışından, vergisinden,
hangi maddenin nasıl etki yarattığına kadar, nasıl uyuştura-
cağına, kimleri uyuşturmak istediğine, hangi ülkeleri uyuş-
turmak istediğine kadar adım adım planlanmış SİSTE-
MATİK BİR POLİTİKADIR!

O zaman HFG’ye gönül vermiş ya da uyuşturucuya
karşı savaş açmış çalışanlarımızın bu ciddiyet ile yaklaşması
gerekir. Düşman politikalarını nasıl adım adım planladıysa,
o zaman biz de ona karşı adım adım planlayacağız. Adım
adım uyuşturucuya karşı mücadeleyi örgütleyeceğiz. 

Örneğin emperyalistler en yoksulları düzenle en fazla
çelişkisi olan, adaletsizliğe en çok tepki duyan insanlarımızı,
en yoksulları yani mücadeleye katılma nedenleri en çok
olanları bağımlı hale getirmek istiyor. Özellikle yabancıların
oturduğu mahallelerde kumarhaneleri açmaları, esrarı sıradan
hale getirmeleri tesadüf değildir.

Çünkü Türkiyeliler’in mahallelerinde oturan gençler
düzene en tepkili olanlardır. Çünkü emekçi halk çocukları
da o mahallelerin kahvehanelerinde bu düzen tarafından
dışlanmış ve içinde bireysel öfke ile dolu olan gençler. İşte
tam da emperyalizmin hedef kitlesi buralar.

O zaman biz mücadeleyi o mahallere taşıyacağız. O
mahallenin çocuklarını mücadelede yanımıza katacağız.
Acıyı çeken bilir der halkımız. Onlardan daha iyi kimse
bilemez uyuşturucunun yarattığı pisliği. Onlardan daha
iyi kimse bilemez bu düzenin nasıl ırkçı olduğunu. Yani
düzenin merkezi politikası ona karşı en öfkeli olan
kesimi uyuşturmaktadır. O zaman biz emperyalizmin
politikasını ancak oralarda olursak boşa çıkarabiliriz.

Yine emperyalizm bunu merkezi politikası olarak yürü-
türken “Bunu iç mutlu olacaksın, haz duyacaksın” diyor.
“Ben sana mutluluk kaynağı zehirler üretiyorum hem de
en alasından, hem de en ucuzundan.” diyor ve kendine
bağımlı hale getiriyor. Uyuşturucu bağımlılığı emperyalizmin
düzenine olan bağımlılıktır aynı zamanda. 

O zaman biz ne yapacağız? Tabii ki bağımlılıkla müca-
delede spor, müzik, oyunlar, dans, resim gibi her aracı kul-
lanacağız. Çünkü bütün bunlar insanın gelişimindeki yararı
bilinen bilimsel bir gerçektir.

“Bu insanlık dışı düzende insan kalabilmenin tek yolu
ona karşı mücadele etmektir” (K. Marks)

Üstteki cümle, ustamız Karl Marks’a ait. Bu cümle bize
bir tek yol gösteriyor: KURTULUŞUN TEK YOLU, ADA-
LETSİZ BU DÜZENİN YIKILMASI İÇİN MÜCADELE
ETMEKTİR!

Uyuşturucu bağımlılığında nihai çözüm, tam da bu
cümlede gizli. Yani sosyal-kültürel faaliyetler, bu mücadelede
NİHAİ BİR SONUÇ ALABİLMEK İÇİN YETERLİ DE-
ĞİLDİR. Bu mücadelede çözüm düzen içinde okul, meslek
edinmek de tekrar madde kullanmayacağının, bağımlı ol-
mayacağının garantisi değildir.

TEK ÇÖZÜM; DÜNYALARIMIZIN DEĞİŞMESİ,
HAYALLERİMİZİN DEĞİŞMESİ İÇİN KAVGADIR!

Uyuşturucu kullanan insanlarımız, tek başına  içtiği
maddeye veya sadece satana değil; onu bilinçli olarak
dünyada yaygınlaştıran, insan hayatı üzerinden karına kar
katan bu düzene karşı öfke ile dolmalı. Ve ancak bu düzene
karşı mücadele ederse, bağımlılıkla mücadelenin kalıcı ola-
cağını bilmeli.

Düzenin pisliklerinden kesin olarak kopuş gerçek-
leştirmeden, uyuşturucunun yarattığı “haz” duygusunun
yerine devrimci değerleri koymadan, halka sevgi, so-
rumluluk duymadan, emek vermeden ve verilen emeğin
değerini bilmeden bağımlılıktan kurtulmak mümkün
değildir.

Ancak bu bilinci verebildiğimiz insanlar gerçekten dö-
nüşüm sağlayabiliyor. İşte o zaman bu yoz düzeni değiştirme
ve başka insanları bağımlılıktan kurtarma mücadelesinde
gönüllü oluyor. Bunu defalarca pratikte gördük, yaşadık.

Bu dönüşüm ve düzenden kesin kopuş sağlanmadığında,
kişi  geçmiş yaşamına yani düzene döndüğünde her şeyin
tekrar başlamayacağının garantisi yoktur. Çünkü düzen
yerinde duruyor ve biz bu düzende yaşadığımız müddetçe
ona karşı bilinçli bir şekilde mücadele ederek yaşamalıyız.

KESİN ÇÖZÜM DEVRİMCİLİKTEDİR. DEVRİM
YENİLEŞTİRİR, GÜÇLENDİRİR, GÜZELLEŞTİRİR,
ESKİYİ YERLE BİR EDER YERİNE DÜNYANIN
EN SOYLU DAMARI OLAN DEVRİMCİLİK GE-
LİR!

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI 

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!

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
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"Böyle bir düzende yıllarca yaşasam da devrimciliğimin
bir gününe eşdeğer değildir. Böyle temiz, onurlu, hiç kimsenin
dil uzatamayacağı bir mücadele içerisinde olduğum için şan-
slıyım ve gurur duyuyorum, partimi, yoldaşlarımı, halkımı
seviyorum.” İsmail Karaman

2 Temmuz - 8 Temmuz

M. Gökhan ÖZOCAK:
29 Mayıs I960 İzmir doğumlu Gökhan, Bor-

nova Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı yıllarda dev-
rimci mücadeleye ilk adımlarını attı. Dev-Genç
içinde yer aldı. İzmir’de Devrimci Sol’un ilk
örgütleyicilerindendi. 1979’da Ödemiş ve Mamak
hapishanelerinde bir süre tutsak kaldı. Çıktıktan
sonra İzmir’de gençlik alanında politik ve askeri

sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül cuntasının gelişinden kısa
süre sonra tutsak düştü. 86’da tahliye olduktan bir süre sonra,
Devrimci İşçi Hareketi içinde mücadeleye devam etti. 1993’te
yeniden tutsak düştü. 12 Eylül yıllarından tanıdığı Buca Hapis-
hanesi’ndeydi yine. Yine direniş saflarındaydı. 19 Aralık kat-
liamından sadece 5 gün önce alnına kızıl bandını takan bir dire-
nişçiydi. Katliama, sonra da iktidarın tahliye rüşvetine karşı,
dışarıda da alnındaki kızıl bandı çıkarmayarak cevap veren di-
renişçilerin ilk şehitlerinden oldu. 4 Temmuz 2001’de direniş
bayrağını taşıyarak ölümsüzleşti. 

M. Gökhan Özocak

İbrahim KARAKUŞ, Talip GÜLDAL,
Yüksel KARAN:

2 Temmuz 1980, "İşkence ve Faşist Teröre
Karşı Mücadele” kampanyasının son eylem-
lerinden biri olarak Topkapı'da geniş katılımlı
bir korsan miting düzenlenir. Bu eylem sıra-
sında polisin ve jandarmanın ateş açması so-
nucu çatışma çıkar. Eylemin güvenliğinden
sorumlu olan Devrimci Sol militanları, ateşle
karşılık verirler. İbrahim Karakuş ve Talip
Güldal bu çatışmada şehit düşerken, Yüksel
Karan da ağır yaralandı. Yüksel, uzun süre
komada kaldıktan sonra şehit düştü. 

İbrahim Karakuş Talip Güldal Yüksel Karan

Osman KORKMAZ,
Uğur KORKMAZ:
Osman 1959, Uğur 1960 doğum-

luydu. Uğur ve Osman Dev-Genç’in
Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele
ekiplerinde savaşçıydılar. 7 Temmuz
1980’da Sirkeci’de polisle çıkan ça-
tışmada şehit düştüler.

Osman Korkmaz Uğur Korkmaz

Ali KOÇ: 12 Şubat 1971’de Zonguldak’ta
doğdu. 1989’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nde Dev-Genç saflarına katıldı. Zonguldak’ta
maden ocaklarında çalıştı ve İşçi Hareketi gazetesi
temsilciliği yaptı. 1995’te tutsak düştü. 19 Aralık
katliamını Bartın Hapishanesi’nde yaşadı. Sincan F
Tipi Hapishanesi’nde 8 Temmuz 2001’de, 2. Ölüm
Orucu Ekibi direnişçisi olarak ölümsüzleşti.Ali Koç

Yüksel MUNZUR:
1980 öncesi Liseli Dev-Genç

içerisinde yer aldı. Cunta öncesinde
tutsak düşerek Alemdağ hapishane-
sinde kaldı. Cunta sonrasına da uza-
nan tutsaklığının ardından 1984’te
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü’ne girdi. Bu dönemde

Öğrenci Derneği çalışmalarına katıldı. Gençliğin
kitlesel mücadelesinin içindeydi. Devrimci hareketin
bir taraftarı idi. Yüksel’i 1989 Temmuz ayında İs-
tanbul’da geçirdiği bir trafik kazasında kaybettik.  

Yüksel Munzur

Ali KALKAN:
Halkının bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm

mücadelesinde yer aldı. Bunun karşılığında iş-
kencelerden geçirildi. Cunta hapishanelerinde
tutsak kaldı. Gözaltındayken ve tutuklu kaldığı
süre boyunca gördüğü işkenceler sonucunda ya-
kalandığı hastalık nedeniyle. tahliye olduktan
kısa bir süre sonra, Temmuz 1986'da şehit düştü.

Ali Kalkan

Ali Arap
ÜNVER:

Ali, lise yılla-
rında başlayan dev-
rimci mücadelesini
üniversitede de
Dev-Genç’li olarak
sürdürdü. Bursa’da

sivil faşistler tarafından kurulan
bir pusuda katledildi.

Ali Arap Ünver

Halil İbrahim BAYRAKTAR:
DEV-GENÇ saflarında müca-

dele etti. “İşkenceye ve Faşist
Teröre Karşı Mücadele” kampan-
yası çerçevesinde Çemberlitaş’ta
düzenlenen bir gösteri sırasında
askeri tim tarafından katledildi.Halil İ. Bayraktar

Ahmet KÖKSAL:
6 Temmuz

1988’de Hollan-
da’da faşistler ta-
rafından vurularak
katledildi.

Ahmet Köksal

İsmail KARAMAN:
Malatya Akçadağ Kepez köyünde 24 Haziran

1977’de doğan İsmail Karaman yoldaşımız, Fırat
Tavuk Ölüm Orucu Birlikleri komutanıydı.

İlkokul öğrenimini yaptıktan sonra geldikleri
İstanbul’da çalışmak zorunda kaldı. Konfeksi-
yonlarda tekstil işçisi olarak çalıştı. Devrimci ha-
reketle 1996 ölüm orucu direnişi döneminde

tanıştı. Mahalli alanda çalışmalar yürüttü. 19 Aralık’ta, ölüm
oruçlarında katledilen yoldaşlarının hesabını sormak için öfkeyle,
büyük bir kinle kuşandı silahını. Hesap sordu katiller sürüsünden.
Katliamlarının karşılıksız kalmayacağını, oligarşinin şiddetine
karşı halkın da devrimci şiddeti olduğunu gösterdi. 

İsmail Karaman yoldaşımız 6 Temmuz 2001’de İstanbul,
Avcılar-Firuzköy’de ölüm mangaları tarafından katledildi.

İsmail Karaman



Aziz NESİN,
Rıfat ILGAZ:
Aziz Nesin 6 Tem-

muz 1995... Ülkemiz
aydınlarındandı; kitap
imzalamak için gittiği
Çeşme’de kalp krizi so-
nucu yaşamını yitirdi. 

Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993... Ülkemizin onurlu
aydınlarındandı. 83 yaşında hayata veda etti.

Aziz Nesin Rıfat Ilgaz

Kim İl SUNG: 
“Emperyalizm ile komünizm arasındaki savaş, halkların

özgürlüğüne kadar sürecektir.”
15 Nisan 1912’de Pyonyang’da doğdu. 1931’de Komünist

Partisi’ne katılarak, Japon işgaline karşı Halk Ordusu’nu örgütledi.
1945’te savaşın zafere ulaşmasından sonra Komünist Partisi
Genel Sekreterliği ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin
başbakanlığı görevini üstlendi. Kore devriminin teorik ve pratik
önderi olarak 8 Temmuz 1994’te ölümsüzleşti.Kim İl Sung

Georgi DİMİTROV:
2 Temmuz 1949 – Bulgaristan halkının, on yıllarca krallığa, Alman faşizmine karşı

sürdürdüğü savaşın önderiydi. Ama o yalnız Bulgaristan halkının değil, dünya
halklarının mücadelesinin önderlerinden biridir aynı zamanda. Çeşitli ülkelerin devrimci
örgütleri, 1935’te onu Komintern’in Genel Sekreterliği’ne seçtiler. 1945’te onun
önderliğiyle kurulan Vatan Cephesi, Bulgaristan’da iktidarı ele geçirdi. Bulgaristan
Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu, sosyalizmin inşasının başkanı olarak görevlerini
sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleşti.Georgi Dimitrov

Metin TOPAL:
8 Temmuz

1989’da Samandı-
ra’da faşist mafya
tarafından katledil-
di.

Metin Topal

Muammer KARAN:
1978 Temmuz’unda, İs-

tanbul, Kartal’da faşistler
tarafından kurşunlanarak
katledildi.

Muammer Karan

Ferhan PEKER:
1 Mayıs Mahallesi’nde

örgütlü devrimci halkın bir
parçasıydı. Gecekondu hal-
kının elektrik sorununu çöz-
meye çalışırken, elektrik çarp-
ması sonucunda Temmuz
1978’de aramızdan ayrıldı.

Ferhan Peker

Bu akşam hücremin penceresinden konuk olayım istedim
sana. Konuk olup Ali Koç yoldaşımızı anlatayım istedim. Sen ki
ışıksın, sen ki yol gösterensin. Anlarsın diyeceklerimi. Dinle anla-
tacaklarımı, dinle ve yoldaşımın yaktığı meşalenin ışıklarını par-
laklığınla yoğur. Yoğur ve bize sun yine. Onun ışığıyla yoğrulan
parlaklığınla aydınlat yolumuzu. Dinle ki, daha güçlü yol göstersin
yolunu yitirenlere. Gecenin karanlığından ürkenlere daha fazla
ışık olasın. Olasın ki korkutucu olmasın karanlık. Olasın ki,
gökteki yıldızların ışıl ışıl oluşlarının kaynağını öğrensin insanlık.
Yıldızlar gibi parlayan şehitlerimizin ışığı yürekleri ısıtsın. 

Tanığısın. Diğer yoldaşlarım gibi Ali de mevsimlerdir süren
Ölüm Orucu'nda 8 Temmuz 2001'de, 262. günde şehit düştü. Ne
mutlu bana ki uzun zamandır tanıyorum Ali'yi...

Kısaca tanımlamam gerekirse çok renkli bir kişiliği vardı
Ali'nin. Yani her konuda, her alanda, her faaliyette Ali'ye rastlamamak,
onunla ilgili bir şeyi hatırlamamak mümkün değil. Çalışkan,
üreten, yazıp-çizen, okuyan bir yoldaşım Ali. Olgun olduğu kadar,
çocukla çocuk olan; sert olduğu kadar, duygulandığında gözlerinden
boncuk boncuk yaşlar dökülen; şakacı olduğu kadar, öfkelendiğinde
Karadeniz gibi köpüren... Hepsi Ali'yle birlikte geliyor insanın
aklına. 

Bartın’a yeni gelmiş. Şen şakrak, bir o yana bir bu yana
dolaşıyor. Güneşli gökyüzüne bakıp havasını soluyor memleketin.

Farklı bölgelerden gelen arkadaşlar genelde yakınırlar Bartın’ın
neminden, ha bire değişen havasından. Ali bunu duyar da durur
mu, damarına basar gibi: "Gözünü sevdiğimin memleketi var mı
senin gibisi" diyordu. Ve derin bir soluk daha alıyor, bir "ohh"
daha çekiyor. 

Böyle işte. Ali için çalışkanlık laf olsun diye edilmiş bir söz
değil. Bir bakarsın Ali tüm dünya ile ilişkisini kesmiş, günlerce
masa başındadır. Bir sigarası, bir de yaptığı çalışmalar için gerekli
malzemelerle haşır neşirdir. Belli ki yakında ya bir tiyatro çıkacak
ortaya, ya da uzun bir inceleme-araştırma yazısı. Almış 1996
ölüm orucu gazisi Aziz yoldaşını yanına, Azap Ortakları’nı okuyor.
Gören keyfe bak der. Ama mesele başka. Bir güzel okuyor Ali. Bir
kendine değil, hafızası silinmiş Aziz’e de okuyor. Ve ortaya Bartın
hapishanesinde o zamana kadar sahnelenen en güzel, evet abartısız
en güzel oyun çıkıyor.

Ali kalemiyle Bedreddin’i ve ortak yaşama arzusuyla düşman
ormanına balta gibi inen müritlerini taşımış sahneye. İzleyicisini
de oynayanı da farklı bir mutluluk kaplıyor. Yaşıyor, yaşatıyor. 97,
30 Martında ilk sahnelenişinin ardından yine oynanacak bu oyun.
Oldukça uzun, oldukça emek istiyor. Bir sürü dekoru yeniden
yapmak gerekiyor ama olsun. Harcanan emeğin meyvesine doyum
olmuyor ki. Sonra yeni oyunlar.

Moskova vatan savunmasındaki komutan Diev ve askerleri,
Ali yine tiyatronun başında. Hem yazan, hem yöneten. Tanklarla
insanların savaşı bu seferki. Adam başına kaç tank düştüğünü he-
saplıyor Diev. Oyun yine izleyen yoldaşlarımızı etkilemiş. Ali’nin
gözleri gülüyor. Ve Ali yazmaya, oynamaya, yönetmeye devam
ediyor. Yeri geliyor 84 Ölüm Orucu iniyor sahneye, yeri geliyor
96. Darbecilik dönemini simgelerle anlatmayı deniyor Ali. Farklı

Bir Yoldaşı Ali Koç’u Anlatıyor:
Selam olsun, kefenini bulut,
mesleğini umut eyleyenlere

Aynur
CEYLAN: 
7 Temmuz’da
şehit düştü.

Aynur Ceylan

Anıları Mirasımız



bir tarz. Başarılı oluyor. Ve Çakırcalı, sonra Erhanlar sonra
Tanya... 

2000’nin 30 Mart’ında devrimler tarihi. Böyle irili ufaklı
onlarca tiyatro oyunu onun emeği ile yazıldı, oynandı. Devrimler
tarihinde provalar sırasında bir konuşma. Karşısında Cengiz
var Ali’nin. Ölüm Orucu şehidimiz, Mao'yu canlandırıyor.
Mao, savaşma kararından caydıracak revizyonistlerle tartışacak.
Ali, Cengiz'e sert davranmasını söylüyor. Cengiz deniyor.
Ali'nin istediği gibi olmuyor bir daha, bir daha. Yok olmuyor.
Ali tekrar giriyor devreye. Cengiz'e "alçak" diye bağır diyor.
Replikte böyle bir söz yok. "Olsun bağır" diyor. "Daha fazla"
diyor Ali. "Daha güçlü... daha öfkeli daha sert..." diyor. 

- "Bak işte oldu. Onunla bu tonda konuş. Şimdi sahneyi
yeniden alıyoruz." 

Oyuncular istedikleri kadar ayak sürüsünler. Ali için olmaz
yoktur. Gereği neyse yapılacaktır. Yapar, yaptırırdı. Yaşar,
yaşatırdı. Hayat bir tiyatro değildi. Bir Parti-Cepheli yaptığı
işin hakkını vermeliydi. O verenlerdendi...

Eleştiri-özeleştiri deyince Ali'nin çoğu insanın sahip olama-
yacağı, cesaret edemeyeceği açıklığını, tavizsizliğini hatırlarım.
Bir keresinde komün toplantısında neyi var, neyi yok gelen
eleştirileri de kabul ederek, nasıl kafasında şekillendiğini, hangi
duyguları yaşadığını, tüm çıplaklığıyla anlatmaya başladı. Şu
zaafım, şu eksiğim var deyip geçmedi. Bu zaafların O'nu nasıl
yönlendirdiğini, neleri nasıl düşündüğünü anlatıyordu. Ortaya
koyduğu tablo ürkütücüydü. Aslında kendi kendimize itiraf
etmeye korktuğumuz şeyleri, bizi devrimcileştirmeyen şeyleri
Ali açık açık ifade ediyordu.

Yanlışlığını görmüş, acı sonuçlarını yaşamış ve karar vermişti.
Yolu yok, bunlar aşılacaktı. Onun için açık açık ifade ediyor,
madde madde sıralıyor ve takipçisi olmaları için tüm yoldaşları
önünde söz veriyordu. Ali kaygısız, tereddütsüzdü. Söylersem
hakkımda ne düşünülür diyenlerden değildi. Söylemezsem
devrimciliğimi büyütemem diye yaklaşıyor ve yapıyordu.
Çünkü iddialıydı, tercihi netti. İdealleri büyüktü. Bunları eksik,
zaaflara bırakmayacak kadar devrim tutkunu ve iradeliydi.

Ölüm Orucu direnişi başladığında coşkusu, heyecanı görül-
meye değerdi. İnsanın mutluluğu gözlerinden, gözlerinin içinden
belli olur denir ya, aynen öyleydi. Her daim gülüyordu Ali'nin
gözlerinin içi. Başka nasıl anlatılır bilemiyorum; ama gerçekten
çok mutluydu Ali… 2. ekipten, ekip başı olarak katılmıştı zafer
maratonumuza. Koşturup duruyordu yine. Koşturup duruyor
ve alnında kızıl yıldızı üretmeye devam ediyordu. Ekiplerde
olmasının getirdiği doğal bir yoğunluğu vardı zaten. Bunun
dışında yine oyunlar, canlandırmalar, skeçler, programlar ha-
zırlanmasında başı çekenlerdendi. Yine gece-gündüz demeden
yazıp çizmeye de devam ediyordu.

1. Ekip'teki yoldaşlarının bu alandan iradi olarak çekilmesiyle
birlikte çıkan yükü de omuzlayanlardandı. Direnişi boyutlandırma,
saldırı olursa ekiplerdeki yoldaşların kendini yakması gündeme
gelince sorumlu yoldaşlarımıza "O zaman biz bundan böyle
çakmağı başucumuza koyup yatalım" demişti açıklama yapıl-
dıktan sonra. 

Evet, demekle yapmak arasında öyle uçurumlar olur ki,
diyene dönüp bakmazsın bile. Fakat Ali'nin dedikleri ve yaptıkları
arasında değil uçurum, bir karış mesafe bile yoktu. Dedi ve
yaptı Ali. 19 Aralık saldırısı sırasında, bedenini alev topuna çe-
virenlerden biri oldu. 

Düşman bulunduğumuz koğuşun duvarının dış cephesini
komple yıkmış. Yüz yüze, göğüs göğüseyiz. Aramızda sadece
duvar yıkıntısından arta kalan molozlar var. Gaz kâr etmiyor

artık. İki koldan tazyikli su püskürtüyorlar üzerimize. Harabeye
dönen yatakhanenin içinde yere göllenen su, ayak bileklerini
geçiyor. Bir yandan da taş, kiremit parçalarını atıyorlar. Birden
Ali'yi görüyorum. Üzerinde naylon bir eşofman, çakmağı elinde
öne fırlamış: "Ben hazırım yoldaş" diye sorumlu yoldaştan
onay istiyor. Ali sabırsız. Bir an önce düşmanın üzerine
atılma gayesinde. Çakmak yanıyor ve Ali alev topu olmuş,
düşmanın üzerine koşuyor.

Duvarın ötesinde olup bitenleri görüyoruz. Alçaklar saldırı-
yorlar, çakallar gibi üşüşüyorlar yoldaşımızın başına. Sonra
hastanede Ali'nin durumunun ağır olduğunu, Ankara'ya sevk
edildiğini öğreniyoruz. Aradan bir-bir buçuk ay geçiyor. Ali'yi
diğer yoldaşlarımın aksine bir kez daha görme mutluluğuna
erişiyorum. F Tipi tabutluklara getirildiğimizden, bir-bir buçuk
ay sonra gittiğim hastaneden dönerken ringin içine birden Ali'yi
getiriyorlar. Yine gözleri çakmak çakmak. Bartın'daki gibi.
Mutlu. İncecik bir giysi var üzerinde. 

Vücudundaki yanık izlerini arıyorum gözlerimle. Havanın
soğuk olduğunu, başka giysisinin olup olmadığını soruyorum.
"Bir çuval var" diyor. Cildi yeni iyileştiği için, kalın giysilerin
tahriş ettiğini söylüyor. "Böyle iyi" diyor. Birbirimizi gördüğümüze
öyle seviniyoruz ki, sanki yıllar sonra karşılaşmış gibiyiz. Ona
uzun bir süre her an şehit haberini beklediğimizi söylüyorum.
"Evet" diyor, "hastanedekiler de çok korktular. Vücudumun
her yanını yaralar kapladı. Sonra şişme yatak getirdiler. Ondan
sonra iyileşti yaralarım." 

Konuşuyoruz yol boyunca ben F tipini, örgütlülüğümüzü,
yaşadıklarımızı anlatıyorum. O hastanede olup bitenleri. Sincan'a
getirileceğini ummuyormuş onlar, Eskişehir'e götürüleceklerini
düşünmüşler. O sırada Eskişehir'e götürülen aileler vardı. Bir
de Sincan'ın kapasitesinin dolduğu söylenmiş. Olsun dedik
diyor. "Biz de Eskişehir'i açarız." 

Cengiz şehit düştükten sonra Ali'yi de tekrar hastaneye geri
götürdüler. Aylarca hep iyi haberlerini gönderdi hastaneden.
İçin için sabırsız, cellatlara fırsat vermemek için de bilincini
açık tutacak kadar iradeliydi. Ayları, mevsimleri devirdi. En
son, şehit düşmeden önce "ölemiyorum bir tek soluğum kaldı,
ölemiyorum." dediğini bir de "yoldaşlarıma selam söyleyin"
dediğini duyduk. 

Zafere duyduğu inanca şehitlerimizin yanına ulaşmak için
gösterdiği kararlılığa biz işte böyle tanık olduk Alimizin.

Şimdi sana son bir diyeceğim var. Bunu Ali söylemişti: “Bir
türküdür direniş...” Ali hastaneden yamacımıza geldiğinde, biz
de pencereden gözlerimiz sana ve diğer yıldızlara takılı Ali'ye
tekrarlamıştık bu türküyü. Onun sevdiğini bildiğimizden onun
sevdasına emsal geldiğini bildiğimizden... Bu türküyü de dinle
ve bir gece yarısı, yahut tan atmazdan önce uyuyanların kulağına
usulca fısılda.

De ki, Ali'nin kavgası sürüyor, sürüyor Ali'nin türküsü.
Esen yellere karışmış, buğday başaklarının arasında bereketli
bir hışırtı oluvermiş, sular gibi çağıldıyor, de ki usul usul
yayılıyor her yana. Büyüyor, gürleşiyor, tokalaşıyor.

De ki, dinleyin bu Ali'nin türküsüdür. Ali gibi ölümsüzlük
şerbetini içenlerin. Bıraktıkları yerden yükseliyor bayrakları. 

De ki, Ali tüm dağa-taşa, uçan kuşa, hancılara, yolculara,
cerenlere, yarenlere, ağaca, suya, doğaya, insanlara, vatanına
selam ediyor.

Selam olsun O'na. Selam olsun O'nun gibi kar altında deniz
düşü görenlere. Selam olsun, kefenini bulut, mesleğini umut
eyleyenlere. Selam olsun Ali'lere. 6 Temmuz 2001



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

HER ŞEY BELİRSİZ BİLE OLSA
KESİN OLAN BİR ŞEY VARDIR:

SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

- BELİRSİZLİK ORTAMI,
DÜŞMANIN YARATMAYA ÇALIŞTIĞI ORTAMDIR.

- YAPILACAK HER İŞ KARAR ALTINA ALINMALIDIR VE
KARAR HAYATA GEÇİRİLMELİDİR.

- EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ AKSAMAMALI,
ERTELENMEMELİ, ZAMANINDA YAPILMALIDIR.

- KARARLARIMIZ, ÇİZGİMİZ DOĞRULTUSUNDA
GEREKTİĞİNDE İĞNEYLE KUYU KAZDIK,

GÜN OLDU BİR HAMLEDE BÜYÜK ARKLAR AÇTIK.
BELKİ EN FAZLA BİRKAÇ YÜZ KİŞİNİN 
HABERİNİN OLDUĞU EYLEMLERİ DE,

TÜM ÜLKEYİ SARSAN VURUŞLARI DA AYNI ÖNEM 
VE CİDDİYETLE ÖRGÜTLEDİK.

- BELİRSİZLİĞE YER YOK:
ŞU OLURSA ŞÖYLE YAPACAĞIZ,
OLMAZSA BÖYLE YAPACAĞIZ.

KESİN KARARLARIMIZ OLMALI VE
PRATİĞİMİZ AYNI KESİNLİK İÇİNDE YÜRÜMELİ.

- HALKIN ÖFKESİNE TERCÜMAN OLABİLMEK İÇİN,
ÖZLEMLERİNİ BİZİMLE GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİ

GÖRMESİ İÇİN, BAYRAĞIMIZ ALTINDA TOPLANMALARI
İÇİN, HER ADIMIMIZDA, HER SÖZÜMÜZDE, 

HER İŞİMİZDE KESİNLİK, KARARLILIK, İRADİLİK 
VE KENDİNE GÜVEN OLMALIDIR.

BİZ KAZANACAĞIZ. BUNUN LAMİ CİMİ YOK.
EN BELİRLİ, EN KESİN OLAN ŞEY BUDUR.

GERİSİ BOŞTUR!
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“POTANSİYEL SUİKASTÇİ”

BELÇİKA’DA OTURUM HAKKI İÇİN DİRENEN
CAHİT ZOREL’İN DAVASI GÖRÜLDÜ.

MAHKEMENİN CAHİT HAKKINDAKİ İDDİASI:
“Belçika İçin Ulusal Güvenlik Tehdidi”

CAHİT’İN MAHKEME HEYETİNE CEVABI:

OTURUM ŞANTAJLARI ve CEZA TEHDİTLERİNE KARŞI

DİRENİŞİ BÜYÜTÜYORUZ!

“Ben Devrimciyim! Devrimcilik
Yapmak Da Suç Değil Görevdir.

Bu Suçlamalar Karşıma Çıkarılacaksa,
Ben Bu Suçları İşlemekten Onur

Duyuyorum... Hırsız Değilim,
Dolandırıcı Değilim, Katil Değilim.

Uyuşturucu Satıcısı-İçicisi Değilim.
Haklı ve Meşru Olanı Yapıyorum.”

“Yaptığım Her Şeyi Doğru Olduğu İçin
Yaptım. Suç Olarak Gösterilmeye

Çalışılan Her Şeyi Yapmaya
Devam Edeceğim.

Bu Benim Düşünce Ve Düşüncelerimi
Yayma Ve Örgütlenme Özgürlüğümdür.”


