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DÜZEN DEĞİŞMEDİKÇE, HALK ADALETSİZ
KALMAYA DEVAM EDECEK!
Emperyalizmin devasa görünen gücüne karşı, faşizmin
tanklarına, toplarına, zırhlılarına karşı yalın kılıç savaşıyoruz. Yalın kılıç, adalet için savaşıyoruz.
Ezilen, sömürülen mazlum dünya halklarının ve ezilen
sömürülen yoksul Anadolu halkının iki temel talebi
vardır: EKMEK VE ADALET.
Ekmek ve adalet için savaşıyoruz.
Nasıl ki ekmeksiz yaşayamazsa halk, adaletsiz de
yaşayamaz.
Bundan dolayıdır ki, halkın savaşçıları olarak, ekmeğimizi elimizden alanlara ve bizi adaletsiz bırakanlara karşı savaşıyoruz.
Bu vatan, adaletsizliğin pençesindedir. “Hukukun
terazisi”, hep zenginden yana tartmaktadır.
“Gözü bağlı” olduğu iddia edilen, tarafsız olduğu
iddia edilen adaletin gözleri faltaşı gibi açıktır. Düzenin
bütün yargısı, savcıları ve hakimleri, mahkemeleri ve
yargıtayı ve danıştayı, sömürenlerin çıkarlarını korumak
için veriyorlar hükümlerini.
Yalın kılıç adalet için savaşıyoruz.
Yalın kılıç, “kınından çıkmış kılıç” demektir. Kılıcımız
kınından çıkmıştır. Çünkü savaşmak vaktidir. Çünkü, silahları bırakma, silahları betonlara gömme zamanı
değildir.
Savaş alanında kılıcımızı sağa sola sallarken, gözümüz
bağlı değildir. Dost kim, düşman kim görüyoruz.
Kim adalet dağıtır, kim adaleti yok eder, biliyoruz.
Yalın kılıç, haklıyı haksızı, dostu düşmanı ayırt
ederek, hedeflerimizi bilerek, görerek savaşıyoruz. Biz

düzeni düşman biliyoruz, düzen bizi düşman. Gerçek
olan da budur.
“Bağımsız yargı” buna göre karar verir.

“Bağımsız Yargı” ve İki Adalet, Üç Ceza
Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te, 301
madencinin katledildiği maden katliamında 5’i tutuklu
51 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Geçen hafta
açıklanan karara göre, Soma Kömür İşletmeleri Yönetim
Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “kusurla birden fazla öldürme” suçundan 15 yıl ceza verildi. Şirketin büyük
patronuna ise ceza verilmedi.
Düzenin yargısı, 301 maden emekçisinin katledilmesini
bir “kusur” olarak görüyor. Soma madenindeki çalışma
koşullarıyla katliamın koşullarının bilinçli bir biçimde
ve kasten, yani hukuk diliyle “taammüden” hazırlandığını
görmezden geliyor. Çünkü… çünküsüne birazdan geleceğiz.
BİR BAŞKA MAHKEMEDEYİZ. Sanık, halkın
kanında duş yapacağını söyleyen mafyacı Sedat Peker.
Sırtını AKP iktidarına, doğrudan Tayyip Erdağan’a yaslamış mafyacı Peker, demokratik tavrını açıklayan akademisyenlere “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan
kanlarınızla duş alacağız” tehdidini savurmuştu., 15
Temmuz darbesinin yıldönümünde de şöyle demişti:
“Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara,
bayrak direklerine astıktan sonra cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız.”

FAŞİZMİN ZULÜM, SÖMÜRÜ VE KATLİAMLARINA KARŞI

Mahkeme, bu sözleri nedeniyle yargılandığı davada
Sedat Peker hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme,
“Terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak
her Türk vatandaşının borcu ve görevi”dir dedi. Tehdit,
gözdağı, şiddet bu kadar açıkken, mafyacı üstelik “iyi
yaptığı” belirtilerek beraat ettirildi. Neden? Çünküsüne
geleceğiz.
BURASI DA BİR MAHKEME SALONU. Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Alişan Taburoğlu’na, parasız
eğitim için eylemlere katıldığı gerekçesiyle, 14. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından 21 yıl hapis cezası verildi.
Alişan’ın suçu, 301 madenciyi katledenden ve halkın
kanında duş alacağını söyleyen mafyacıdan daha ağır
bir suçtu. Öyle diyordu mahkeme kararları. Neden?

Düzenin Adaleti’nin Suç ve Cezada İki
Ölçüsü Vardır; Ölçü Sınıfsaldır
Ne demek adalet? “Hak ve hukuka uygunluk, hakkı
gözetme, doğruluk... Herkese hakkı olanı verme...”
Bunu düzenin hukuku veremez.
Yasalar kişilere, zamana, güçlülüğe, sınıfsal konuma
göre uygulanır. Kanunlarda insan öldürmek suçtur. Fakat
devletin silahlı birimi sokak ortasında insan öldürebilir.
İşkence yapmak suçtur. Ama bunu devletin kendisi
yaparsa bu suç sayılmaz.
Bir kişinin istemi dışında evinin yıkılması suçtur.
Ama devlet kanunsuzca yıkımlar yapar. Bu suç değildir.
Düzenin adaletinde “adam öldürme”nin suç sayılıp
sayılmayacağı, kimin kimi öldürdüğüne göre değişir.
Bir devrimci, bir işkenceciyi öldürdüğünde bu “suç”tur.
İşkenceci devrimciyi öldürdüğünde “görevini yerine
getirmiş”tir.
Şimdi bu noktada “Bağımsız yargı” nedir? Çok kısa
bir özet yapalım:
Faşist devletin “Bağımsız yargısı”na göre, sömürücüler,
patronlar, tüccarlar, kısacası tüm zenginler, emperyalist
efendiler, mafyacılar, işkenceci katliamcı polisler, HUKUKU KORUMASI GEREKEN kişilerdir. Devrimciler,
vatanseverler, YOK EDİLMESİ GEREKEN güçlerdir.
Mahkemeler buna göre karar vermelidir. Düzene şu veya
bu biçimde karşı çıkan ilericiler, demokratlar, muhalif
her kesim ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ GEREKEN kesimlerdir. Hakimler, adaletin kılıcını buna göre kullanmalıdırlar.
Düzenin yargısı böyle işler. Bunun dışında söylenen
her şey, yalan ve çarpıtmadır.

Bu Düzen, Adaletsizlikle Çökmüştür
Düzen bir yandan “bağımsız yargı” diyerek, “adalet
karşısında herkes eşittir” sözleriyle, adaletin gerçek niteliğini gizler. Ama öte yandan, bu yargı, mahkeme salonlarında sınıfsal niteliğini gizlemez.
“Adalet Mülkün Temelidir” yazar o salonlarda. Hangi
“mülk”ün temeli?
Mülk’ün eski anlamı, “Devletin egemenliği altında

bulunan toprakların bütünü”dür. Yani eski anlam kısaca
“ülke” demektir.
Bu anlamıyla ele alındığında doğrudur; adalet bir ülkenin temelidir.
Adalet yoksa, o ülke çöker.
Çökmüştür zaten.
Sömürü ve zulümle, yağma ve talanla çökmüştür. İşkencecileri, katliamcıları, insanları diri diri yakanları
ödüllendirerek, terfi ettirerek çökmüştür. On binlerce insanımızı maden ocaklarına gömerek, on binlercesini fabrikalarda, inşaatlarda “iş kazaları”nda katlederek çökmüştür.
Milyonlarca insanı uyuşturucunun, fuhuşun bataklığına
gömerek çökmüştür. 17 “aile”, ülkenin tüm zenginliklerine
el koyarken, 80 milyonun üçte ikisini yoksulluğa mahkum
ederek çökmüştür.
Mahkemeler, işte bu noktada, çökmüş bir ülkenin,
çökmüş bir siyasi düzenin koruyuculuğu görevini üslenmişlerdir.
Ve işte bu yüzden, yeni-sömürge Türkiye’nin mahkeme
salonlarında yazan mülk, artık o “ülke” değil, bizzat
özel mülkiyetin kendisidir. Soma davasında karar ne
diyordu: Mülk sahibi suçsuz!
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Hukuk Yok Demiyoruz! Yasalar Yok
Demiyoruz! Adalet Yok Diyoruz.
Bir kararın yasal olması, mevcut hukuka uygun
olması, onun adaletli olması anlamına gelmez. Her
düzenin bir hukuku vardır. Faşizmin de hukuku var.
Emperyalizmin de kendi hukuku var. Sorun bu hukukun
niteliğidir.
Halkın adaleti için olmazsa olmaz koşullardan biri
şudur: Tetiği çekenin cezalandırılması yetmez: Azmettiren Cezasını Bulmalı. Her suçun siyasi sorumlusu
vardır. Her suçu yaratan ekonomik sosyal siyasal koşullar vardır.
Halkın adaleti için olmazsa olmaz koşullardan biri
de yargıya halkın katılımıdır. Halkın katılmadığı bir
yargı, yargı değildir. Halkın katılmadığı hiçbir karar,
adil değildir.
Halkın adaleti, suçu ve cezayı, onu yaratan ekonomik, siyasi, sosyal koşullarla birlikte ele alır. Halkın
adaleti, kararı halkın katılımıyla verir.
Düzen, demokrasicilik oyununu sürdürmek için,
kendini kitleler nezdinde meşrulaştırmak için, belli

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!
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suçlara belli cezaları vermekten de kaçamaz. Ama bu
düzenin yargısının tali yönüdür. Esas olan ise şudur:
Halkın hak ve özgürlüklerini savunanlar, halkın adaletini
savunanlar, halkın türkülerini söyleyenler, onlarca yıllık
hapis cezası istemiyle TUTUKLANIR VE AĞIR CEZALARA ÇARPTIRILIRLAR; halkı soyanlar, katledenler, iş cinayetlerine sebep olanlar, tecavüzcüler, suçları
açık olduğu halde bile, TUTUKSUZDURLAR ve BERAAT ettirilirler.
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“Adaletin, zenginin değil de fakirin yanında olduğu
bir günü ne zaman göreceğiz?”
Somalı Annenin Sorusunun Cevabıdır Halkın Adaleti
Soma’da madende katledilenlerden birinin annesi
Gülsüm Çolak, şöyle soruyor. “Biz, çocuklarımızı 4 yılı
aşkın bir zaman önce kaybettik ve adalet arıyoruz. Adaletin, zenginin değil de fakirin yanında olduğu bir
günü ne zaman göreceğiz?” (Basın, 14.07.2018)
Çok doğru bir soru soruyor Gülsüm Çolak.
Soma katliam madeninin sahibi Can Gürkan’a niye
müebbet yerine 15 yıl verildiğini sormuyor.
Çünkü 15 değil de 25 yıl verilmesiyle bir şeyin değişmeyeceğini görüyor Çolak. Adaletin sınıfsal niteliğini
soruyor ve sorguluyor.
Bu sorunun cevabını, burjuvazinin hukuku değil,
halkın adaletinin kılıcı verecektir.
Tarih şöyle diyor: Ancak iktidar halkın olduğunda,
adalet fakirin yanında olur.
Ancak mahkemeler halk mahkemeleri olduğunda,
adalet fakirin yanında olur.
Halkın Adaleti sadece rakamlarla ifade edilen bir
“ceza” peşinde değildir.
Ceza, başka Somaları engeller mi? Başka Can Gürkanları ortadan kaldırır mı?
Somaların olmaması için BU DÜZEN DEĞİŞMELİ.
Halkın Adaleti mücadelesi, bu nedenle ekonomik,
sosyal, siyasal düzeni değiştirme mücadelesidir.

Yoksulluk Ve Adaletsizlik;
Mücadelenin İki Temel Nedeni
Yoksulluk ve adaletsizlik, yeni-sömürgeciliğin kaçınılmaz sonucudur. Hiçbir yeni-sömürge ülke, yoksulluk
ve adaletsizliği ortadan kaldıramaz; çünkü yeni-sömürgecilik ancak bunlarla sürebilir. Ve böyle olduğu içindir
ki, YOKSULLUK VE ADALETSİZLİK, HALKIN
MÜCADELESİNİN İKİ temel NEDENİDİR.
Hiçbir yeni-sömürge ülke yönetiminin halkın mücadelesini yok edememesinin nedeni de budur. Yoksulluğu
ve adaletsizliği yok etmeyecekleri için, mücadeleyi de
yok edemezler.
Halkın adaleti, bir “iş kazası” olduğunda, bir katliam
olduğunda, milyarlarca insan yoksul bırakıldığında, yüz
milyonlarca insan aç bırakıldığında NEDEN sorusunu
sorar.
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Neden, yeryüzünde yaşayan insanların tümünü doyuracak
kadar yiyecek varken, milyarlarca insan açtır? Bu ülkede
yetişen ürünler, 80 milyon halkımızı doyurmaya bol bol
yetiyorken, neden halkımızın bir kısmı açtır ve yoksuldur?
Neden, bu güzelim ülkede, her yıl binlerce insan iş
kazalarında katledilir? Neden patronlar işyerlerinde önlemleri almazlar?
Neden hükümetler bu patronları denetlemez?
Neden mahkemeler, bu patronlar hakkında cezalar
vermez?
Neden, neden, neden?
Halkın adaleti, neden sorusunu sorar ve cevaplar.

Suçun Kaynağı Özel Mülkiyettir
Özel mülkiyet ve sömürü sürdüğü müddetçe, halka
karşı katliamlar, işkenceler, iş cinayetleri… sürecektir.
Bütün kötülüklerin kaynağı özel mülkiyettir. Özel
mülkiyet olduğu sürece, üretim sürecinin amacı, halkın
ihtiyacı değil, sadece kâr olduğu sürece, binlerce Can
Gürkan çıkacak ve madenlerde, inşaatlarda, yoksul emekçiler ölmeye devam edecektir.
Adaletsizlikle özel mülkiyet arasında doğrudan tarihsel
bir bağ vardır. Adaletsizlik, özel mülkiyetin, yani sınıflı
toplumların var olmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bir
sınıfın diğerini sömürerek hayatta kaldığı bir düzende
adalet kesinlikle yoktur ve olamaz da.
Eşitlik, özgürlük ve adalet, bin yıllar boyunca halkların
rüyası olmuştur. Geçmişin birçok toplumsal hareketi,
halk isyanları, ekmek ve adalet bayrağı altında gerçekleşmiştir.
Fakat;
1- Üretim araçlarının özel mülkiyeti olduğu sürece,
2- Sömürenler ve sömürülenler olduğu sürece,
3- Ezenler ve ezilenler olduğu sürece, bu rüyanın
gerçekleşmesi imkansızdır.
Sadece üretim araçlarının toplumsal mülkiyetin
eline geçtiği koşullarda, insanın insan tarafından sömürülmesinin imkansız hale getirilmesiyle İNSANLAR
biçimsel olarak değil, kağıt üzerinde değil, gerçek
anlamda eşit olacaklardır. Adalet işte o zaman gerçekten
olabilir.

Halkın Adalet Mücadelesi,
Düzeni Değiştirme Mücadelesidir
Halkın adaleti; halka karşı suçların; toplumsal,
sosyal, siyasal olarak bir daha tekrarlanmamasıdır.
Bu anlamda tek tek olaylar özelinde değil, bütünde
bir adalet mücadelesidir.
Kapitalist sistemde emekçi aşağılanır, emek karşılığını
asla bulamazken, sosyalist sistemde emek en yüce değer
olacaktır. Emekçinin ve emeğin değerinin bilinmesi,
adaletin sağlanması anlamına gelir.
Zenginlerin yasaları kendi özel mülkiyetlerini korumak üzerine şekillenmiştir; yoksulların yasaları ise
hakkı olanı kazanma üzerine yazılır.
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Soma Davası elbette çok çarpıcı ve karakteristiktir.
Halka karşı işlenen suçlarla ilgili binlerce davada olduğu
gibi, madenlerde binlerce işçinin katledildiği Yeni Çeltek,
Soma, Ermenek davalarında olduğu gibi; bir tarafta holdingler, diğer tarafta ise bu holdinglerin üretim tesislerinde,
madenlerinde, gerekli önlemleri almamaları sonucu katledilen işçiler ve onların aileleri var.
Adaletin terazi kimden yana tartacak?
Adaletin kılıcı, hakkı nasıl kesip biçecek? Terazi,
haklı haksız üzerinden mi işleyecek; zengin yoksul
üzerinden mi?
Bu düzende bu sorunun cevabı, binlerce davada
binlerce kez verilmiştir: Adaletin terazisi, üretim araçlarını
elinde tutan bir avuç azınlıktan yana tartacaktır.
Fakat biz, katledilen maden işçileri olarak, bu ülkenin
vatanseverleri, devrimcileri olarak, ezilen, sömürülen
yoksul halk olarak, bu teraziyi tersine çevirmek için
kendi yasalarımızı yapmak, kendi meşru haklarımızı
kullanmak zorundayız. İşte bunun adı HALKIN ADALETİ’dir.
Zenginlerin, egemenlerin adaletini polis, ordu, yargı
yani örgütlü devlet gücü korurken; halkın haklarını ise
halkın adalet savaşçıları korur. Halkın adalet savaşçıları,
düzenin hukukunda, yasalarında yer almaz; çünkü o
mevcut hukuku ve yasaları yıkma hedefini taşır.
Halkın adalet savaşçıları, halkın meşruluğu içinde
hareket eder, halkın yasalarını yapar, halkın kararlarını
verir ve hayata geçirir.

Halkın Adaleti, Halkın İktidarında
Tam Karşılığını Bulur
Halkın Adaleti kavramı, Devrimci Sol’un halk düşmanlarına karşı eylemleriyle girmiştir solun ve halkın
diline. Halkın adaleti denilince, akla, halk düşmanlarının
adalet savaşçılarına hesap vermesi gelmiştir. Başka
deyişle, halkın adaleti kavramı, halka zulmeden generallerin, halkı sömüren tekelci burjuvaların, halka, devrimcilere işkence yapan, katliamlar gerçekleştiren işkenceci
polislerin, MİT şeflerinin cezalandırılmaları eylemleriyle
özdeşleşmiştir.
Halkın adaleti kavramı, o günden bu yana, halk için özleminin adı, yüreğini soğutan bir kavram, halk düşmanları
için ise dizlerinin bağını çözen bir korku kaynağıdır.
Halkın adaletinin bir anlamı budur. Halkın adalet
talebi ve özlemi, tamamıyla devrim sonrasına ertelenemez.
Bugünden kendini çeşitli biçimlerde ortaya koymaya
başlaması bu anlamda doğaldır ve zorunludur. Halk düşmanlarından hesap sorulması meşrudur. Düzenin yasalarının sormadığı hesabı, düzenin hukukunun yerine
getirmediği adaleti, halk savaşçılarının yerine getirmesidir.
Fakat halkın adaleti, cezalandırma eylemleriyle sınırlı
tutulamaz. Bu halkın adaletinin sadece bir parçası ve bir
biçimidir. Halkın adaleti, her alanda özel mülkiyeti yok
etmeyi, özel mülkiyetin beslediği burjuvaziyi ve burju-

vazinin emrindeki işkencecileri, katilleri dağıtmayı hedefleyen, nihai hedefi düzen değişikliği olan bir kavramdır.
Neden bu kapsamda ele alınmalıdır? Çünkü iktidar
el değiştirmediği sürece, yasalar halk tarafından yapılmadığı sürece, gerçek ve tam bir adaletten söz edilemez.
Sömürü düzeni, ekonomik, sosyal, siyasal tüm açılardan
adaletsizlik üzerine kurulmuştur. Bu nedenle halkın en
temel memnuniyetsizliği, adaletsizliğe karşıdır. ADALET
için savaşmak, halkı örgütlemek, devrim iddiasını taşımak,
sosyalizmi savunmaktır.

Halkın Avukatlığı; Halkın Adaletini,
Mahkeme Salonlarında ve
İşkencehanelerde, Morglarda,
Her Yerde Savunan İrade Ve Cürettir!
Gerçek adalet, sosyalizmde gerçekleşecektir diye
adalet mücadelesini tamamen geleceğe ertelemiyoruz.
Hukuk alanı, sınıflar mücadelesinin önemli bir alanıdır.
Hukuk üzerinden her alanda bir savaş sürdürülebilir.
Düzenin hukuku, yargının bir parçası olan “savunma”yı
da adaletsizliğin bir parçası haline dönüştürmüştür. Ama
1980’lerin ikinci yarısından itibaren düzenin bu hukuk
düzeni bozulmuştur. O güne kadar ki statülere, ölçülere
uymayan bir avukatlık biçimi ortaya çıkmıştır.
Bu avukatlık, kendini müvekkiline az ceza aldırmakla
sınırlamayan, müvekkiliyle aynı safta savaşan, aynı ideolojik mücadeleyi veren, müvekkiliyle aynı salonda aynı
sloganları atabilen, müvekkilini sadece avukat olarak
değil, her şeyiyle savunan bir avukatlıktır.
Halkın avukatlığı, halkın adaletinin mahkeme salonlarında, direniş alanlarındaki temsilcisi olmuştur.
Halkın avukatlığı işkencehanelerdeki adalet savaşı
olmuştur.
Faşizmin “bağımsız yargı” oyununu bozan olmuştur.
Halkın avukatlığı, özel mülkiyeti toplumsal mülkiyete dönüştürme mücadelesidir.
Müvekkillerinin haklarını sosyalist meşruluk bilinciyle
savunurlar. Savunma hakkında taviz vermezler, haklı ve
doğru olanı anlatmaktan vazgeçmezler. Bu nedenle
duruşma salonundan atıldıkları da olmuştur. Müvekkilleri
duruşmaları boykot ettiklerinde onlar da mahkemeleri
boykot etmişlerdir, idam kararlarının verildiği mahkemelerde cüppelerini mahkeme heyetine fırlatmışlardır.
Onların adı da işte bu nedenle halkın adaletiyle
özdeşleşmiştir.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Faşizm Özel Mülkiyetin
Yönetim Biçimidir
Bizim gibi yeni sömürge ülkelerde, özel mülkiyet sahipleri, halkı burjuva demokrasisi ile yönetemez, sömürüyü
burjuva demokrasisi ile sürdüremezler; bu nedenle,
faşizme başvururlar. Faşizm, baskı ve terörün esas
yönetim biçimi olması, demokratik hakların ise, tali ve
göstermelik olması demektir.
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Bu yönetim biçimi, adalet mekanizmasını, adalet
talebini bastırmak için kullanır. Burjuvazinin adaleti,
geceleri gırtlaklarına çökmesinden korktukları halkın
imhası için çalışır. Onu zararsız hale getirmek için, halkı
böler parçalar, arasındaki dayanışmayı yok eder. Bu nedenle, burjuva “adaletinin” karşısına halkın adaletini,
sömürünün karşısına halkın dayanışmasını koymalıyız.
Düzenin adaleti’nde, bağımsız yargı yoktur; Yargı,
sistemin sahibi olan en güçlü sınıf ve katmanların hizmetkarıdır. Yasaları yapan “yasama” da, sistemin sahibi
olan burjuvazidir. Yürütme, burjuvazinin hükümetinin
elindedir. Düzenin bürokrasisinde, “güçler ayrılığı”
yoktur. Sömürü düzenleri; devletin, yargının “tarafsız”,
“bağımsız” olduğu aldatmacasını güçlendirmek için sistemde “güçler ayrılığı” olduğunu ileri sürerler. Onların
tezine göre, burjuva diktatörlüğü, yasama, yürütme ve
yargı olmak üzere üç güç tarafından yönetilir ve bu
güçler birbirinden bağımsızdır, birbirlerini denetlerler.
Burjuvazinin güçler ayrılığı dediği, esas olarak,
burjuva iktidarların kendi iç dengeleri açısından geçerli
bir mekanizmadır. Fakat halkı sömürme ve baskıyla yönetme noktasında, bu güçler arasında hiçbir ayrılık
olmadığı gibi, üçü halka karşı tam bir işbirliği içinde,
tam bir blok olarak davranırlar.
Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Acımız Kadar Adaletli Olacağız!
Büyük bedeller ödedik bugüne kadar. Bundan sonrasında daha da büyüklerini ödeyeceğiz. Kanımızla, canımızla kazanacağımız iktidarı, asla burjuvaziye yeniden
bırakmayız. Halkın iktidarı, halk için demokrasi, burjuvazi
için diktatörlüktür.
“Biz diktatörlüğe karşıyız” gibi söylemlerle, kendimizi
burjuvaziye, küçük burjuvaziye beğendirmeye çalışmıyoruz
ve hiçbir zaman da buna çalışmayacağız. Biz proletarya
diktatörlüğünden yanayız.
Proletarya diktatörlüğü, halka demokrasi, halk düşmanlarına diktatörlük uygular. Adalet işte ancak o
zaman yerini bulur.
Adalet, adaletsizliği yok ederek hayatta kalacaktır.
Adaletin can damarlarını halkın adalet savaşçıları besliyor,
besleyecek.
Halkın adaleti, kime diktatörlük uygulayacak? Bu
sorunun cevabı, neden, neden, neden diye sorduğumuzda
ortaya çıkmıştır.
NEDEN soruları bizi katile götürür. NEDEN sorusu
bizi sömürünün, katliamların azmettiricilerine götürür.
Neden sorusu bize bunca işkencenin, katliamın, tecavüzün,
hapishane katliamlarının, tecrit zulmünün nasıl ve neden
uygulandığını gösterir.
Sonra HESAP SORMA kısmı gelir.
Azmettiren sömürücüler, bir avuçtur.
Onların etrafında ise, sömürü düzenini korumak için
konumlandırılmış halk düşmanları vardır.
256 bini polis, 233 bini özel güvenlik görevlisi, 650
bin kişilik ordusu, mahkemeleri ve 400’e yakın hapishanesi
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ile koruma altına alınmıştır düzen. Halkın adaleti onlardan
hesap soracaktır.
Bir avuç azınlık sömürücüler ve onların etrafındaki
koruyucular, her koşul altında azınlıktırlar. Halk milyonlardır. Bugün itibarıyla 80 milyondur. Adalet Saraylarını, hapishaneleri yapan da biziz. Tüm sömürücülerin,
tüm halk düşmanlarının işlerini yapan da biziz. Binalarının
boyasını badanasını yapan da, hakimlerin savcıların
evlerini temizleyenler de halktır. Halk milyonlardır…
Ekmeklerini biz yapıyoruz, kıyafetlerini biz dikiyoruz,
saçlarını biz kesiyoruz, yemeklerini biz pişiriyoruz…
Ne kadar teknik üstünlükleri olursa olsun; BİZ HALKIZ
VE HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ
DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ!
Adalet, herkese hak ettiğini vermektir.
Herkese hakkını verecek olan HALKIN ADALETİDİR.
Halkın iktidarında, halkın payına, özgürlük, demokrasi,
eşitlik, refah, huzur düşecek. Halk düşmanlarına ise
ceza! Hak ettiklerinden ne fazla, ne az. Onları bekleyen,
halka verecekleri hesaptır.

Soma’da Katledilen Madencilerin
Yakınlarının Mahkeme Sonrası
Söylediklerinden:
- "Adalet sadece zenginler için varmış, dün bir
kez daha anladık. Evlatlarımızın katilleri 18-20 yıl
ceza aldılar. 301 kişiyi kaybettik. Kişi başı yatacakları
2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin
ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet
arayan annelerle buluşmaya gidiyoruz. Bugün yola
çıkmadan YANIMIZA BİR PARÇA KÖMÜR ALDIK... BEDELİ ÖDENDİ DİYE... ÇOCUKLARIMIZIN MEZARINDAN TOPRAK ALIP GÖTÜRECEĞİZ UNUTULMASINLAR DİYE..."
- "Oğlum mezarda, ben tellerin arkasında. Adalet
duvarda. Bu dünyada adalet de zenginlerin"
- “Kamu görevlilerinin, Enerji ve Çalışma Bakanlığı’nın hiç yargılanmadığı davada patronlara
ödül niteliğinde cezalar kesilmiş oldu. Adalet bu
davada göçük altında kaldı”
- “Adaleti yerin altından kömürü çıkarır gibi yeryüzüne bizlerin çıkaracağını haykırmaktır. Biz
bitti demeden bu dava bitmeyecek. Emeğin ve adaletin ülkesini kurana kadar devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun”
- “Elimizde kömürle geldik ama onlar hala adaleti
getirmedi. Yazıklar olsun. Adaleti neden istiyoruz,
biliyor musunuz? Gidenleri geri getirmeyeceğiz ama
440 çocuk daha güvenilir yaşayacak. Parayla, TOKİ
ile üstünü kapatmaya çalışıyorlar ama biz sadece
adalet istiyoruz.”
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ÜLKEMİZİN SORUNLARIYLA,
HALKIN TÜMÜNÜN SORUNLARIYLA
İLGİLENMEYEN BİR SENDİKA

SENDİKACILIK YAPAMAZ!
O L İ GARŞİ NE
YAPAR?
- Emekçileri birbirinden ayırmaya
çalışır. “Böl ve yönet” denir.
Emekçilerle patronlar, sömürücüler
arasındaki sınıfsal ayrımı belirsizleştirmek için emekçileri işçi, kamu
emekçisi, esnaf, aydın, öğrenci, AleviSünni, Kürt-Türk diye milliyet, meslek,
mezhep vb. temelinde ayırır.
- Emekçileri birbirine karşı kışkırtmaya çalışır. Hakları için direnen emekçi kesimlere karşı halkın diğer kesimlerini kışkırtır. “Sizin hakkınızı istiyor”
ya da “Size şunu verirsek diğerlerine
ne vereceğiz?” diyerek, hak talep eden
emekçileri halkın diğer kesimlerinin
“hakkını gasp etmekle” suçlar.
- Faşist yasalarıyla emekçilerin
birbirleriyle dayanışmasını yasaklar.
Örneğin dayanışma grevini yasaklar,
emekçilerin ortak talepleri için birlikte
direniş örgütlemelerini suç olarak gösterir.
- Emekçiler birbirlerinin sorunları
için direndiklerinde, politik talepler
için mücadele ettiklerinde “Bunların
amacı belli, bunlar ideolojik, bunlar
devleti yıkmak istiyor” vb. diyerek
iktidar perspektifli mücadeleyi suç
gibi gösterir.
REFORMİZM-OPORTÜNİZM
NE YAPAR?
- Diğer halk kesimlerinin talepleri
için mücadeleyi meşru görmez. Temsil
ettiği kitlenin bu talepleri desteklemeyeceğini, bunun için mücadele
etmeyeceğini düşünür.
- Politik taleplerle direnmenin, bu
uğurda mücadele etmenin kitleleri
“korkutacağını” düşünerek talepleri
her koşulda geri çekmeye çalışır.
- Düşmanın fiziki, ideolojik, psikolojik propaganda ve saldırılarından
etkilenerek programlarını, eylemlerini
iptal eder.
- Mücadelesini “ücret” ve salt
“çalışma koşulları”na indirger.
- Diğer halk kesimlerinin sorunları

için mücadele etmek diye bir perspektifi, hedefi, anlayışı yoktur. Yaptığı
sadece “propaganda düzeyinde” açıklamalarla sınırlıdır. Bu açıklamalarda
dahi düzeni karşısına almaktan korkar. Düzene cepheden vurmaz, halk
kitlelerine hedef göstermez. Düzen
içi çözümler sunar. Faşizmin halkı
katletmesi, zulmetmesi karşısında
“Lütfen yapmayın” der. Faşizme
değil halka “sağduyu” çağrısı yapar.
- Halkın diğer kesimlerine yönelen katliamları, işkenceyi, baskıyı,
yozlaşma saldırısını, uyuşturucuyu,
yoksullaşmayı kendi sorunu olarak
görmez. Emperyalist tekellerin saldırılarını, emperyalist politikaları,
bunların ülkeyi ve halkı içine düşürdüğü durumu görmezden gelir.
SONUÇ:
- Bırakalım Türkiye’nin, halkın
sorunlarını, kendi üyesinin haklarına
dahi sahip çıkmayan bir sendikacılıktır.
İşte binlerce kamu emekçisi ihraç edilmiştir. KESK bunun için hiçbir şey
yapmamakta, tersine direnen emekçisine sendikanın kapılarını kapatmaktadır. Oturma eylemi yapan üyelerini “linç” ettirmekle tehdit etmektedir.
- Faşizm direnen emekçilere
sokakları yasaklarken, reformist,
oportünist KESK yönetimi de sendika binalarını üyelerine yasaklamaktadır.
- Halk kesimlerinin birleşik bir
güç olarak, bir cephe olarak faşizmin
karşısına dikilmesi oligarşiyi olduğu
gibi reformist düzeniçi sendikacıları
da korkutur. Faşizm halkı kendi zemininde saflaştırırken KESK yönetiminde
ifadesini bulan reformist düzeniçi sendikacılık “aman saflaşma olmasın”
diyerek halk kesimlerinin düzeniçinde
ve düzenin hizmetinde olmasına doğrudan zemin sunarlar.
BİZ NASIL DÜŞÜNÜRÜZ?
İşçi, kamu emekçisi, gençlik, esnaf,
aydın, sanatçı, köylü, kadın-erkek,

Kürt-Türk, Alevi-Sünni halkın hiçbir
kesiminin sorunları birbirinden bağımsız değildir. Aksine sorunların kaynağı
ortaktır, çözümü de ortaktır.
Halk kesimleri güçlerini birleştirdikleri, kendi dışındaki halk
kesimleriyle dayanışmayı örgütledikleri oranda başarılı olurlar. Tersi
durumda burjuvazinin saldırıları
karşısında yalnız olmaya ve kaybetmeye mahkumdurlar.
Egemen sömürücü güçler, söz
konusu olan halk kesimleri olduğunda
aralarındaki bütün çelişkileri bir kenara
bırakıp halk güçlerine karşı birleşirler.
O halde biz de tüm halk kesimleri
olarak birleşmeliyiz.
Kamu emekçileri de halkın bir parçasıdır. Halkın tüm sorunları bir şekilde
kamu emekçilerini de etkiler.
İki milyonu aşkın kamu emekçisinin yaşadığı Türkiye ve Kürdistan’dır. Ulusal ve sosyal kurtuluş
sorununun olduğu bir ülkedir yani.
Ve buna hizmet etmeyen hiçbir
mücadelenin emekçileri bir yere
götürmeyeceği gerçeği vardır. Bu
ülkede sendika gibi yasal örgütlerin
hiçbir zaman güvencesi yoktur, her
şeyini bunlara bağlayan bir halk kesiminin hakları her an gasp edilebilir
ve o kesim örgütsüzlüğe mahkum
edilebilir.
Kamu emekçileri, kuracakları
ve yaygınlaştıracakları MEMUR
MECLİSLERİ ile kamu emekçilerini birleştirerek MEMUR CEPHESİ’Nİ yaratmalıdır.
Memur Cephesi, faşizme karşı
başta kamu emekçileri olmak üzere
tüm halk kesimlerinin hakları ve özgürlükleri için mücadeleyi görevi sayar.
Faşizmi geriletecek olan budur.
Bizim savunduğumuz anlayış
budur.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

NOT: İhraç edilen kamu emekçilerinin ve KESK üyelerinin sayılarına
ilişkin, resmi kurumlar farklı sayılar
yayınlamaktadır. O nedenle yazıda
binlerce dedik.

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!
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TASFİYECİLİĞE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ!
REFORMİZMİN YILGINLIĞI KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ!
KESK YÖNETİMİNİN POLİS İŞBİRLİKÇİLİĞİNİ ASLA ONAYLAMAYACAĞIZ,
KESK’İN SENDİKA AĞALARI, YAPTIKLARININ HESABINI VERMELİDİR!
Anadolu İhtilali’nin önderi Dursun Karataş “Bu yeni
sendika ağaları yaptıklarının hesabını vermelidirler.”
dedikten sonra ekler;
“... Hesap sormamak, onlarla uzlaşmaktır. Susmak
ise onaylamaktır. Bütün memur emekçileri, bütün halka,
KÇSKK yönetiminin anti-demokratikliğini, gericiliğini,
neyi ne amaçla yaptıklarını göstermek için bir an dahi
zaman kaybetmeksizin seferber olmalıdır. Faşistlerle uzlaşan, emeğe ve onura saygısız KÇSKK yönetimine karşı
Devrimci Memur Cephesi’nde herkesi birleştirmeliyiz.
Her yerde yaptıklarının hesabını sormalıyız.” (Seçme
Yazılar, Dursun Karataş, syf: 198, Boran Yayınları)

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Reformizmin emekçilerin hak ve özgürlük mücadalesini
tasfiye girişimleri karşısında “Hesap sormamak onlarla
uzlaşmak. Susmak ise onaylamaktır.”
Tasfiyeciliğe karşı mücadele edeceğiz! Yüksel Direnişi’nden KESK genel merkezindeki oturma eylemine
uzanan tavır alışımız, aynı zamanda işte bu uzlaşmazlığı
içeren ideolojik bir mücadeledir.
Son bir ay içinde KESK yönetiminin tasfiyeciliği
öyle boyutlara ulaşmıştır ki, artık polisle omuz omuza
verip emekçilerin karşısına geçecek kadar saflarını “karıştırır” olmuşlardır. Hayır! Aslında ortada bir “karışıklık”
da yoktur. İdeolojik gıdasını burjuvaziden alan tasfiyeci
solculuk eşyanın tabiatına uygun davranmaktadır.
“Bedel ödemekten kaçan revizyonizmin ve oportünizmin, “KESK”in Korkusu” başlıklı yazısında direnen
kamu emekçilerinden Nursel Tanrıverdi KESK yönetiminin
polis karşısındaki icazetçi tutumunu şöyle vurguluyordu:
“... Polis sabahtan itibaren meydana giriş çıkışlarda
GBT yapmaya başladı. Banklarda oturanları “Eyleme
geldiniz değil mi gözaltına alacağım sizi” diyerek tehdit
etti. Bizi sendikanın önünden çıkarmayacağını söyleyen
polisin karşısında KESK yöneticileri biz KEC’lilerin yanılmadığı gibi polisin söylediği her şeyi kabul eden bir
tutumla davrandı.” (EOK Yürüyüş 75. Sayı)
“Bizler 70 haftadır Bakırköy, Kadıköy ve Kartal
Meydanlarında ihraçlara ve OHAL’e karşı direnen
KESK’li kamu emekçileriyiz” diyerek başlayan açıklamada
ise KESK yönetiminin polis karşısındaki tutumu şöyle
özetlenmiştir:
“... Bizler 70 haftadır üzerimizde taşadığımız “haksız
hukuksuz ihraç edildim, işimi, ekmeğimi geri istiyorum”
yazılı önlükleri giymeden; işimizi geri alacağız yazılı
pankartı taşımadan; AKP, OHAL, KHK demeden ve
slogan atmadan basın açıklaması yapabileceğimiz polis
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tarafından bildirildi. Bizler bu dayatmayı kabul etmedik,
edemezdik... Onurumuz, gururumuz, irademiz söz konusuydu... Dolayısıyla bu dayatmalara karşı koyduk.
Bunun üzerine iki haftadır 90’a yakın gözaltı yaşadık.
(...)
KESK Şubeler Platformu dönem yürütmesi ise
polisin bu baskılarına boyun eğerek önlüksüz, pankartsız,
slogansız, KHK-OHAL ve AKP demeden eylem yapmıştır.
Bu anlamda KESK Şubeler Platformu 70 haftalık
onurlu direnişimizi hiçleştirmiştir. Fiili ve meşru bir
mücadele ile kurulmuş sendikalarımızın geleneğinde
eylem öncesi gidip kitle adına polise söz verme yoktur.
(...)
Ancak bu ilke tamamı ile unutulmuş, bürokratik
bir yapıdan daha ileri adeta bir şeflik statüsünü andıran
bir yapı oluşmuştur. 70 haftadır canla başla alanlarda
direnenlerin sözü sesi kısılırken hiç yanımıza uğramayan
veya ara sıra uğrayıp görüntü veren kimi yöneticilerin
direnenlerin emeğini yok sayan tavrı bir emek örgütünde
kabul edilemez. Mücadelenin en ön saflarında yer alan
direnişçi arkadaşlarımız söz söylemek istemiş ancak
polisin önünde engellenmiş, fiili söz kullanıldığında
da eleştirilmiştir.” (İstanbul KHK Direniş isimli internet
sayfasından alınmıştır.)
OHAL-KHK’ları ile ihraç edildikleri için direnişi
seçen ve direnişlerine “onurumuz” diyen emekçiler,
faşizmin saldırıları karşısında geri adım atmaz ve bunun
bedelini ödemeyi göze alırken, KESK yönetimi ise
polise söz verip direnişi tasfiye ederek direnişi hiçleştirmeyi seçmiştir. Evet bu bir tercihtir. İdeolojik
gıdanızı nereden alıyorsanız, çelişkilerin keskinleştiği
bu tür anlarda o tarafı seçersiniz. KESK yönetiminin
faşizmin icazetini seçip polisle işbirliği içine girmesi
ideolojik gıdasını burjuvaziden almasından kaynaklıdır.
Dayı’nın ifadesiyle söylersek “... Bu faydacı, ikiyüzlü,
devrimci olmayan politikalar, öylesine iğrenç boyutlara
vardı ki, düşünceler, ilkeler, dünya proletaryasının ve
halklarının çıkarlarını ifade eden ne varsa çoğu kez ya
tamamen ortadan kaldırıldı, ya yok sayıldı. Faydacılık
her şeyin yerini aldı. İdeolojik gıdasını burjuvaziden
alan bu akımlar, sonuçta her şeyi inkâr edip, halklara
ihanet ederek, emperyalizmin “yeni dünya düzeni”nin,
en gözde savunucuları oldular.” (Seçme Yazılar, Boran
Yayınları)
Devrimci olmayan politikaları KESK yönetimini,
artık polisle omuz omuza verip direniş tasfiyeciliği
yapmaya kadar getirmiştir. Direnişçilerin söz hakkını
polisin karşısında engellemenin başka bir açıklaması

FAŞİZMİN ZULÜM, SÖMÜRÜ VE KATLİAMLARINA KARŞI

yoktur.

Direniş Düşmanı KESK’li
Sendika Ağalarının Olduğu Yerde
Polise Gerek Kalmıyor
Dayı, bugünkü KESK yönetimini oluşturan tasfiyeci
yapıların 11-12 Kasım 1995 tarihinde yapılan konfederasyon yönetimi seçimlerinde açığa çıkan yüzlerini teşhir
etmek için, yukarıda alıntı yaptığımız yazıyı kaleme
alarak tarihe not düşer. 1995’ten bu yana aradan geçen
23 yıl içinde bu anlayışların vardığı nokta, direnenlerin
önüne polisle set çekmeye çalışma aşamasına gelmiştir.
Bakın 70 haftadır İstanbul’un üç meydanında eylem
yapan kamu emekçileri ne diyor:
“... Mücadelenin en ön saflarında yer alan direnişçi
arkadaşlarımız söz söylemek istemiş; ancak polisin
önünde engellenmiş, fiili söz hakkı kullanıldığında da
eleştirilmiştir.” Ekmek-onur mücadelesi veren kamu
emekçileri eylemde konuşmak istediğinde, polise bile
gerek kalmadan KESK yönetimi tarafından engelleniyor.
İşte tasfiyeciliğin geldiği nokta budur.
Tasfiyecilik; direniş kaçkınlığıyla kalmaz, kendisini
güç hissettiği yerde sizin direnişinizi kırmak için polislik
yapmaktan çekinmez. Direnişçi emekçilerin bedelini
ödeyerek kazandıkları söz hakkını polisin karşısında engellemenin başka bir anlamı yoktur. Bu tavır aynı
zamanda KESK yönetiminin bundan sonra direnenlere
karşı neler yapabileceğini de göstermektedir.
Kamu Emekçileri Cepheliler’e yapılanlar yalnızca
İstanbul ile sınırlı kalmamış Ankara’da da KESK yönetimi
aynı tavrı sergilemiştir. Çünkü mesele şube yönetimleri
değil, KESK MYK’sının merkezi kararıdır. Yüksel Direnişi’nin somut bir mevzisi olarak, Acun Karadağ’ın
var ettiği Yüksel Okulu, Ankara Eğitim-Sen 1 No’lu
şubede sürmekteyken şube yönetimi Yüksel Okulu faaliyetine sendikanın kapılarını kapattı. Bununla da yetinmeyip, Yüksel Okulu’na katılmak için gelenleri ve
Yüksel direnişçilerini engellemek için sendika binasına
polis çağırdı.
“... Hatırlarsanız bundan 1 ay önce Eğitim Sen
Ankara 1 No’lu şube yönetimi Yüksel Okulu derslerimi
şubede yapmamı istemediklerine dair bir karar aldıklarını
bir telefon görüşmesiyle bana söylemiş, ben de bu haksız
karar üzerine derslerimi fiili olarak şubemde yapacağımı
duyurmuştum. Dersim için gittiğimde sendika kapısı kilitlenmiş ve polis çağrılmıştı.” (Acun Karadağ www.gazetetamam.com)
Düşünebiliyor musunuz; bir sendika, üyesi olan ihraç
edilmiş öğretmenin düzenlediği bir eğitim faaliyetine
kapılarını kapatmakla da yetinmeyip polis çağırıyor.
Yüksel direnişçisi Acun Karadağ sendika yönetimine
soruyor: Yüksel Okulu’na sendikanın kapısını neden
kapattınız?

KESK Yönetimi Yüksel Okulu’na Neden
Sendika Binasını Kapatmıştır?
Yüksel direnişçisi Acun Karadağ yaşadıklarını şöyle
aktarıyor:
“... Eğitim Sen 1 No’lu şubenin üyesiyken 29 Ekim
2016’da ihraç edildim. 14 Kasım’da okulumun önünde
başladığım direnişe Yüksel Caddesi’nde devam ediyorum
hala. İhraç edilen bir öğretmen olarak Yüksel Okulu
adlı bir etkinlik düzenledik direnişçi arkadaşlarla beraber.
Bunu da en makul yer olan sendikamda yapmak istedim.
Sendikamda ders yapmak için gelip yüz yüze konuştum
yönetimle. Samimiyetle ne yapmak istediğimi açıklıkla
anlattım.
Ders yaparken yönetimden kim varsa selamlaştım,
çay içtim, derse davet ettim. Hiç kimseden saklayacak
bir faaliyetimiz olmadı. Gelenler ya sendikamızın üyeleri,
ya emekli üyeleri ya da üyesi olabilecek öğrencilerimizdi.
Ancak 9 hafta ders yaptıktan sonra yönetimden Sultan
Saygılı, bundan 4 hafta önce telefonla arayarak ders
yapmamı istemediklerini, bunun yönetim kurulu kararı
olduğunu söyledi. Gerekçesini sorduğumda ‘kararımız
böyle’ dedi.”
Hayır, bu kararın bir gerekçesi olmalı. KESK yönetimi
bu gerekçesini açıklamalıdır. İhraç edilmiş bir üyesinin
faşizme karşı direnişinin bir biçimi olarak yürüttüğü
Yüksel Okulu’na sendika binasının kapısını neden kapatmıştır? Bu kararın, direnişin karşısında olmak,
Kamu Emekçileri Cepheliler’i tasfiye etmeye çalışmak
dışında bir anlamı yoktur. Bunu açıktan söyleyecek,
yüzleşecek meşru bir zeminleri ve cesaretleri olmadığı
için polis çağırıyorlar.
Yüksel Direnişi’nin Acun Öğretmeni karşılaştığı
tabloyu anlatmaya devam ediyor;
“... Sendikanın kapısının yüzüme kapatılması ve
bunun doğal haklarıymış gibi yapılması tabi ki kabul
edeceğim bir şey değildi. Fiili olarak sendikamda ders
yapma hakkımı kullanarak cumartesi günleri yaptığım
dersin duyurusunu yaparak dersin katılımcılarıyla beraber
sendikaya gittim. Sendikanın kapısı kapalı olduğu gibi,
kapısında bekleyen iki polis şubenin isteği üzerine buraya
geldiklerini söyledi. Polise inanacak değildik. Bunu
nereden çıkardıklarını sorduk. Bize telefonuna gelen
yazıyı gösterdiğinde şubenin isteği üzerine burada olduklarını gördük.”

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Faşizmi çok iyi tanıyan, iki yıl boyunca günde iki
kez polisin işkencelerine ve her türlü ahlaksızlığına tanık
olan Yüksel direnişçileri, polisin gösterdiği yazıya
inanmaz. Başta Acun öğretmen olmak üzere orada bulunanlar gerçeği öğrenmek isterler. Bunun sağlamasını
yapmak en kolay şeydir: Sendika böyle bir şikayette
bulunmadığını açıklar ve yaşananın bir polis komplosu
olduğu ilan edilir. Ama gerçek maalesef başka türlüdür.

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!
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Gerisini Acun Öğretmen’den dinleyelim:
“... Yine de polisin sahte belge de göstermiş olabileceğini ama yönetimin bunu bir sahiplenme yazısıyla
ortaya çıkarabileceğini söyledim. Şöyle diyebilirdi
sendika yönetimi; ‘Geçen hafta üyemize yapılan polis
kumpasını kınıyoruz. Biz üyelerimize polis çağırmayız.
Şubemizde ders yapmak için gelen üyemiz Acun Karadağ yasa dışı ya da kabul edilemez bir faaliyette
bulunmamaktadır. Polisin bu tavrını kınıyor, üyemize
sendika kapılarının açık olduğunu buradan ilan ediyoruz. Üyemizi sahipleniyoruz’ ...”

KESK Yönetimi, Yüksel Direnişçilerini
Sendika Binasından Atmak İçin
Polis Çağırmasının Hesabını
Yüksel Direnişçilerine, Üyelerine ve
Halka Vermelidir!

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

KESK yönetimi “Polise şikayet etmedik” dememiş,
diyememişlerdir. Halkımızın deyimiyle söylersek; “sükut
ikrardan gelir”. Yani cevap verilmesi gereken bir şey
karşısında susuluyorsa bu kabul etmek anlamına gelir.
Nitekim böyle bir açıklama yapmadıkları, yapamadıkları
görülmüştür. Sendika yönetiminin onun yerine verdiği
cevap şu olmuştur: “... Şubemizde gerçekleşen etkinliğin
belli bir süre ve programının olmaması gibi nedenlerle
bu etkinliğin şubemizde sonlandırılması kararı alınmıştır.
Karar etkinliği gerçekleştiren ilgiliye bildirilmiştir. İlgili
kişi kararı tanımadığını, buna hakkımız olmadığını
belirtmiş ve kendi sosyal medya hesabı üzerinden bu
etkinliği sürdüreceğini ilan etmiştir.” (age)
Herhalde bu noktadan sonra polise şikayet etmeye
karar vermiş olmalılar. Böylece, AKP’nin polisine “Alın
biz yıldırıp vazgeçiremedik, buyrun sıra sizde” demişlerdir. Faşizme verilen mesaj budur: Biz onlardan
değiliz... Bakın sendika binamızın kapısını bile onlara
kapattık... Ve hatta, onları size şikayet ettik...
Reformizmin, mücadele kaçkınlığının, teslimiyetçiliğin
en veciz ve “tarihsel” ifadesi, 19 Aralık katliamı karşısında
Cepheli Tutsakların Büyük Direniş’inde görülmüştür.
Direnmediklerini Türkiye faşizmine ispat etmek için,
Abdullah Öcalan “Farkımızı koyduk iyi oldu” diyebilmiştir.
Zaman, mekan ve direniş biçimi değişmiştir; ama faşizm karşısında gösterilen ideolojik tavırlar aynıdır.
Mahir Çayın’ın deyimiyle söylersek; Ayrılar ayrı yerde,
aynılar aynı yerdedir...
İstanbul’da polisten önce polislik yaparak direnişçilerin söz hakkını gasp edip eylemlerini tasfiye
eden KESK yönetimi; Ankara’da hala devam eden
ve OHAL ile Türkiye halkları arasında barikat olan
destansı Yüksel Direnişi’ne ve direnişçilerine kapılarını
kapatıp polis çağırmıştır!
Şimdi soralım:
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Böyle bir sendikacılık anlayışı mı emekçilerin hak
ve özgürlüklerini savunacak?
Bunlar mı faşizme karşı omuz omuza mücadele örgütleyecek?
Bunlar mı ihraç edilen üyelerinin haklarını direne
direne kazanacak?
Hayır bunlar emekçilerin kazanılmış haklarının birer
birer gasp edilmesi karşısında hiçbir şey yapmayarak
AKP faşizmine, siz ne yaparsanız yapın kılımızı kıpırdatmayacağız garantisi vermiş oluyorlar. Böyle olduğu
içindir ki bu tasfiyecilerden “hesap sormamak, onlarla
uzlaşmaktır. Susmak ise onaylamaktır.”
Yazımızı, Acun Karadağ’ın KESK yönetiminin kendileri hakkında yaptığı yalan ve karalama içeren saldırı
açıklamasına ilişkin KESK yönetimine verdiği cevapla
bitiriyoruz:
“... Utanmadan bu yazıyı diğer sendika şubelerine
göndermişsiniz. Çünkü suç işlediniz mi polis çağırdınız
mı diye size sorulmuş. Bu yazıyla diğer şube yöneticilerine
de sesleniyorum; Arkadaşlar, bu saldırı yazısını yazan
kafanın polis çağırdığına mı ikna olmuyoruz? Eğer
başta söylediğim “Geçen hafta üyemize yapılan polis
kumpasını kınıyoruz. Biz üyelerimize polis çağırmayız.
Şubemizde ders yapmak için gelen üyemiz Acun Karadağ
yasa dışı ya da kabul edilemez bir faaliyette bulunmamaktadır. Polisin bu tavrını kınıyor üyemize sendika
kapılarının açık olduğunu buradan ilan ediyoruz. Üyemizi sahipleniyoruz” gibi bir yazı yazsalardı, polisin
kumpas kurduğuna ikna olacak ve arkadaşlardan özür
dileyecektim. Ancak bu yazı polis çağırmayı gölgede
bırakmış, resmen iktidara selam çakmıştır. Nasıl mı?
Bakın sizin saldırdıklarınıza ben de saldırıyorum; bana
saldırmayın mesajıdır bu yazı. Tarihin utanç tablosuna
bir yenisini daha eklediniz. Tebrikler...” (age)
Sonuç olarak;
1- Bütün kamu emekçileri, halkımıza; KESK yönetiminin tasfiyeciliğini, gericiliğini, uzlaşmacılığını, neyi
ne amaçla yaptıklarını göstermek için seferber olmalıdır.
2- KESK yöneticilerinin üyelerini nasıl yüzüstü bıraktığını, saflarını terk edip direnişlerin karşısında olduklarını bulunduğumuz her yerde teşhir edelim.
3- Kamu Emekçileri Cepheliler’e karşı düşmanlığını,
direniş düşmanlığını halkımıza anlatalım.
4- KESK, devrimci kamu emekçilerinin kanı ve
ödediği bedellerle kurulmuştur. Bu miras, tasfiyeci-teslimiyetçi politikalarla korunamaz. Faşizme karşı mevzilerimizi korumanın, kazanılmış hakları korumanın ve
genişletmenin tek yolu uzlaşmamaktır. Devrimci politikalar
etrafında, KEC’lilerle birlikte DİRENMEKTİR!
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OLİGARŞİNİN SEÇİM ALDATMACASI:

İMAR AFFI
“İmar affı” olarak bilinen “kaçak
yapılaşma affı” 10 Mayıs’ta
TBMM’de kabul edilip 6 Haziran’da
Resmi Gazete’de “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar” ismiyle yayımlandıktan
sonra yürürlüğe girdi. 8 Haziran’dan
itibaren de başvurular kabul edilmeye
başlandı.
Bu yeni yasa düzenlemesiyle, İstanbul’daki Tarihi Yarımada’nın bir
bölümü, Boğaziçi Sahil Şeridi ve
Öngörünüm Bölgesi’nin bir bölümü
ve Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanı
dışında kalan, ülkemizdeki tüm tarihi,
kültürel ve doğal varlıklarda, ormanlık
alanlarda, kıyılarda, nitelikli tarım
arazilerinde yapılan bütün kaçak yapılar affedilecek.
Bu “af” süreci iki aşamalı olacak:
1- Beyan aşaması: Bu aşamada
imara aykırı kaçak yapının bilgileri
beyan edilecek. Buna ilişkin hesaplanacak harcın ödenmesinden sonra,
yapı maliki, Yapı Kayıt Belgesi alabilecek. Bu aşama için son başvuru
tarihi, 31 Ekim 2018. Harçların son
yatırılma ve Yapı Kayıt Belgesi alma
tarihi ise 31 Aralık 2018.
2- Tescil aşaması: Bu aşamada
ise yapının cins değişikliği işlemi
yapılıyor; arazi-kat mülkiyeti, devletin
belirlediği bir bedel üzerinden alınıyor
ve tapuda tescil ediliyor. Bu aşama
için yeni yasada bir süre sınırı yok.
Geçmişten bugüne baktığımızda,
1950 yılından itibaren tam 14 imar
affı çıktığını görüyoruz. İmar aflarının neredeyse hepsi; seçimlerden
hemen önce, halkın gözünü boyamak
için çıkarılmış. Bu seferki imar affı
yasası ise 13 milyon kaçak yapıyı
ve yaklaşık 4 milyon parseli, yasa
kapsamı içerisine alıyor. Bu, ülkedeki
toplam yapıların yüzde 60’ını oluşturuyor. Af ile kaçak yapılar iskan

alabilecek, yapılara su ve elektrik bağlanabilecek, yapıya dair
önceden verilmiş yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari
para cezaları iptal edilecek. Yapının
sahibi de yapı kayıt belgesiyle ruhsat
almak için belediyeye gidecek ve
ödenecek bedel karşılığında yapı,
mevcut haliyle tescillenecek.
Başka bir deyişle; kentleşmenin
yasası durumundaki imar planları
yok sayılacak, imar planlarına aykırı
yapılan kaçak yapılara göz yumulacak, bu yapılar yasal hale gelecek.
Sputnik’in 12 Temmuz 2018 tarihli haberine göre; imar affına toplam
2 milyon 279 bin kişi Yapı Kayıt
Belgesi için başvuru yaparken, 97
bin 693 yapı için Yapı Kayıt Belgesi
verildi ve 474 milyon lira toplandı.
Yapıların özellikleri ve metrekaresine
göre gerçekleştirilen başvurularda;
tarımsal amaçlı basit binalar için
metrekare başına 200 lira, 1-2 katlı
binalar ve basit sanayi yapıları için
metrekare başına 600 lira, 3-7 katlı
binalar ve entegre sanayi yapıları
için metrekare başına bin lira, 8 ve
daha yüksek katlı binalar için metrekare başına bin 600 lira, lüks binalar,
villa, alışveriş kompleksi, hastane
gibi yapılar için metrekare başına 2
bin lira, güneş enerjisi santrallerinde
(GES) ise megavat başına 100 bin
lira esas alınarak hesap yapılıyor.
Bu para, kentsel dönüşüm projelerinde
kullanılacak.
Yasanın çıktığı dönemin Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; 5 Haziran’da yaptığı konuşmada
toplam 40-50 milyar lira civarında
bir bedel toplamayı hedeflediklerini
söyledi ve “Asıl yasa bu değil, bu
birinci kapısıydı. Arkasından imar
yasaları geliyor, kentsel dönüşümü
kolaylaştıracak yasalar geliyor.” diyerek bu yasayla birlikte kentsel dönüşümü tekrar gündeme alacaklarını
belirtti. Diğer taraftan, AKP’liler;
2012 yılında çıkartılan, “kentsel dönüşüm yasası” olarak bilinen 6306
sayılı yasaya rağmen 6 yılda kentsel

dönüşümle ilgili istediklerini alamadıklarını kendileri söylüyor...
Yine dönemin Başbakanı Binali
Yıldırım da seçim öncesi 14 Haziran’da Sultanbeyli’de yaptığı konuşmada, “Sadece Sultanbeyli’yi ilgilendiren özel bir kanun çıkarttık.
İşler uzadı, çünkü burada 2-B var,
vatandaşın arazisine yapılmış binalar
var. Onların sorunlarını ancak çözebildik. Sizden sonra bütün İstanbul’un, bütün Türkiye’nin 13 milyon
vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu da çözerek, İmar Barış Yasası’nı da yürürlüğe koyduk. Şu anda
talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2
milyonun üzerinde müracaat oldu.
Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece
ister köyde, ister kasabada, ister şehirde nerede olursa olsun sorunları
bir bir çözülecek. Artık vatandaş ile
devlet kavgalı olmaktan çıkacak. Bu
işi de böylece kapatmış olduk” ifadelerini kullandı.
Çok açık ve net biçimde görülüyor
ki AKP, imar affını gecekondularda
yıkım tehdidi altında yıllardır yaşayan
milyonlarca yoksul halkın oylarını
almak için seçim döneminde gündeme
getirdi. Gecekondularda oturanlar
için Yapı Kayıt Belgesi almanın ve
bu belge ile tapu almanın önünde
yasal bir engel yok. Ama ruhsattapu alınsa bile, sonrasında devlet
o bölgeyi tekrar riskli alan ilan
edip halkı yerinden yurdundan etmenin yolunu açabilir.
Diğer yandan; arazi satışının bedelinin ne olacağına dair de hiçbir
ibare yok. Devlet, gecekondularda
oturan halkın karşılayamayacağı
bir piyasa bedeli belirleyebilir. Veya
müteahhitler, gecekondu sakinlerine sözleşme imzalatıp, belirlenen
bedeli ödeyip arazinin mülkiyetini
alabilir, “burası benim” diyerek
gecekonduda yaşayan halkı evlerinden sürebilir ve buraları ranta
açabilir.
Bunların emareleri; Hürriyet gazetesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
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Genel Müdürü Vedat Gürgen ile 15
Mayıs’ta yapılan röportajda net biçimde görülüyor.
Röportajda Armutlu ile ilgili şu
ifadeler kullanılıyor: “Orası 60 yıldır
dönüşsün diye duruyor. 4-5 yıldır da
devlet sizi buradan çıkaracak, rantiyecilere peşkeş çekilecek propagandası yapıldı. Biz bu kanunla onlara da yapı kayıt belgesi vereceğiz.
Yani orada bir evi olduğunun belgesi
olacak bu. Demek ki devlet kimseyi
bir yerden sürmüyor. Orada kentsel
dönüşüme başladık, bu yasa dönüşümü durdurmuyor, zorlaştırmıyor,
kolaylaştırıyor. Hukuken vatandaş
kendisini devlete karşı tanıtmış oluyor,
benim burada şu kadar yerim var,
diye. 7 bin 500 civarında hak sahibimiz var. Tamamı bizden konut sahibi
olacak. Bunun için de mutlaka yapı
kayıt belgesi almaları gerekiyor. Örneğin 100 metrekare yeri olan biri 3
bin 750 lira ödeyerek bu belgeyi alacak. Onların tapu almalarına gerek
yok. Çünkü orada kentsel dönüşüm
başladı.”
Yani Armutlu gibi mahalleler
için devlet, “yapı kayıt belgesi alabilirsiniz, ama tapu vermeyeceğiz,
çünkü kentsel dönüşümle buraları
yıkacağız” diyor. “Verirsek de isteyeceğimiz tapu bedeli sizin alamayacağınız miktarda olacak” diyor. Bu durumda yoksul gecekondu
mahallelerinde yaşayan halk için
yapı kayıt belgesi için başvuru, evlerinin yıkılması için kendilerini
ihbar etmekten başka bir anlam
taşımıyor...
AKP’nin imar affıyla halka yönelik düşmanlığı bununla da sınırlı
değil. Bu yasayla birlikte aynı zamanda halkın can ve mal güvenliği
hiçe sayılıyor. Yasada, “Yapının depreme dayanıklılığı ve standartlara
aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır” denilerek, olası
bir depremde yaşanacak kayıpların
sorumluluğu doğrudan halka yükleniliyor. Halkın kendi tedbirinin alınması bekleniyor, devlet sorumluluğunu üstünden atıyor.
Yani örneğin müteahhit; yapıda
ucuz, dayanıksız malzeme de kullansa, sorumluluk müteahhitte de-

ğil, burada oturan halkta oluyor.
Bu şekilde, sağlıksız, dayanıksız
binalar yasal hale geliyor. Binaların
depreme karşı dayanıklılığı ile ilgili
hiçbir denetim yapılmamış oluyor,
halkın yaşamı tehlikeye atılıyor.
- AKP, imar affıyla aynı zamanda
orman, mera, kıyı gibi doğal yaşam
alanlarına inşa edilen kaçak yapılara
da ruhsat vererek, yaşam alanlarının
talanını “ak”lıyor. Ayrıca koruma altına alınan sit alanları, deniz, göl,
akarsu kıyıları, sahil şeritleri, tarım
arazileri ve zeytinlikler de gasp ediliyor.
- İmar affı, kentlerde usulsüz ve
kaçak yapılan AVM’ler, özel hastaneler, sanayi işletmeleri, gökdelenler, villalar ve lüks binaları da
yasal hale getiriyor. Bu binalar;
yasaya uygun yapılmadığı mahkemelerde onaylansa bile ruhsat
alabiliyor, haklarında verilen yıkım
kararları ve para cezaları iptal
ediliyor.
Yasada “Yapı Kayıt Belgesi bedel,
yapının maliyeti üzerinden, konutlarda
yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde
beş oranındadır” yazıyor. Bu da, kaçak bina yapan şirketlerin “sudan
ucuza” ruhsat alabilmeleri, havadan rant elde etmeleri anlamına
gelecek.
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası Ankara Şube Başkanı Hüseyin
Arkan, bu durumu şöyle örnekleniyor:
“Ankara Çukurambar’da 3500 metrekare alana sahip, 20 milyon lira
değerindeki bir kaçak yapı için, değerinin yüzde 3’ü olan 600 bin lira
ile yapı ruhsatı alınabiliyor. Yani
600 bin lira ödeyerek, yaklaşık 20
milyon lira rant elde ediliyor.” Aynı
rant; kaçak olarak inşa edilen,
haklarında yıkım kararı bulunan
veya imar planı olmayan Zeytinburnu’ndaki 16/9 kuleleri, Ağaoğu
Maslak 1453, Torun Center gibi
projeler için de geçerli oluyor.
Sonuç olarak;
1- İmar affı, tıpkı önceki iktidarların yaptığı gibi, AKP’nin de yaptığı
bir seçim aldatmacasıdır. Halkı kentsel
dönüşüm batağına sokmanın, “benim

evim kaçak” diyerek kendisini ihbar ettirmesinin bir aracıdır.
2- İmar affı yasasıyla aynı zamanda binanın hasar görmesi durumunda sorumluluğun halka yüklenmesi, malzemeden çalıp halkın yaşamını hiçe sayan, bilimsel ve mevzuata uygun şekilde inşa edilmeyen
binaların patronlarının, müteahhitlerinin aklanması anlamına gelmektedir.
3- İmar affı; koruma altındaki sit
alanlarınının, yaşam alanlarının talan
edilmesinin yasallaşmasıdır. AKP’nin
yapı sektöründeki pervasız rantının
ve soygunun derinleşmesidir.
4- İmar affı, zenginler için kaçak,
imar planı olmadan, usulsüz yapılan
binaların ve buradan elde edilecek
devasa rantların yasal kılıfıdır.
5- Tüm halkımıza çağrımızdır!
Zenginleri daha da zengin eden,
tüm yaşam alanlarımızı rant merkezleri haline getiren, adım adım
kentsel dönüşüm batağına sokacak
bu soygun yasasına kanmayalım, bu
yasayı bulunduğumuz her yerde teşhir
edelim. Çevremizdeki herkese anlatalım ve diyelim ki;
AKP’nin aldatmacalarına, yalanlarına kanmayın!
Yapı kayıt belgesi vb. belge için
başvurmayın, kendi kendinizi ihbar
etmeyin!
Evlerimize sahip çıkmanın, evlerimizi yıktırmamanın yolu; devletin “af”larının arkasından gidip
onlarla uzlaşmaktan değil; direnmekten geçer. Evlerimizi tüm haklılığımızla, meşruluğumuzla savunalım!
Kaynaklar:
* Şehir Plancıları Odası açıklaması, 12.06.2018
* Peyzaj Mimarları Odası açıklaması, 13.06.2018
* Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası açıklaması, 18.06.2018
* Bir seçim yatırımı: İmar affı ne
getiriyor, ne götürüyor?, Politeknik,
16.06.2018
* AKP’nin ‘İmar Barışı’: Zengin
daha zengin, SOL haber, 20.06.2018

FAŞİZMİN ZULÜM, SÖMÜRÜ VE KATLİAMLARINA KARŞI

“İMAR BARIŞI” ALDATMACASINA KANMAYALIM
SOYGUNA, TALANA KARŞI EVLERİMİZ İÇİN DİRENELİM!
AKP İktidarı, hemen seçim öncesinde çıkardığı ve
adına “imar barışı” adını verdiği kanun düzenlemesi ile
imar alanındaki her sorunu çözeceğini iddia ediyor.
Burjuva basın ve televizyonlar, bu düzenlemeyi allayıp
pulladılar.
Bu tasarı için iktidar sözcüleri “çok kapsamlı, çok
köklü, son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten
çözecek bir kanun” diyorlar.

lira arasında gelir bekleniyor.
“İmar barışı” dedikleri mesele budur.
Yoksul halkımız cebinden 100 metrekarelik bir ev
için 2 bin 250 lira ödeyecek.

OYSA YALAN SÖYLÜYORLAR. HALKI KANDIRIYOR, UMUTLARINI SÖMÜRÜYORLAR.

DİKKAT!
İMAR AFFI DEĞİL, İMAR “BARIŞI”
İmar barışının tek amacı kayıtsız yapıların tam
olarak kayıt altına alınmasıdır.

Öncelikle bilinmesi gereken şudur:
Bu yasa gecekondularda yaşayan halkımıza hiç
bir hak tanımıyor.
Mülkiyet sorununu çözmüyor.
Gelecekte yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinden halkı korumuyor.
AKP’li Bakanlar ve Başbakan, daha önce bu “imar
barışı”nın ne için gündeme getirildiğini itiraf etmişlerdi
aslında.
Dediler ki “Buradan para gelecek. Yani hatırı sayılır
bir kaynak oluşacak. Bu kaynağı da deprem dönüşümüne
ve bu çarpık yapılaşmaların düzenli, yaşanabilir, okuluyla
parklarıyla yaşanır bir kentsel dönüşüm çalışmalarında
kaynak olarak kullanacağız.”
Yukarıdaki sözler Binalı Yıldırım’a ait. Kentsel Dönüşüme hız vermek için hükümetin kaynağa ihtiyacı
vardı. Bu tasarı ile kaynak yaratmış oluyorlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki daha
açık konuştu ve dedi ki: “İkinci bir fayda. Konut
üzerinden, işyeri üzerinden vergiler alınabilecek. Toplamda
bir gelir elde edeceğiz. Öngörülerimiz var ama. Müracaatla
birlikte ortaya çıkacak. Bu bedel kentsel dönüşüm için
kullanılacak.”
Bu kanun ile AKP kayıt yapmadığı evlerin, binaların
kaydını yaparak eksik vergi (emlak-çöp) aldıkları yerlerden
de vergi almaya başlayacaklar, ya da “ecri misil” (Bir
malın kullanılmasından doğan yararın para ile değerlendirilmesi) isimli vergiyi de almış olacaklar.
Kayıt altına almayı düşündükleri hane sayısı 13 milyon.
Bu kanun hakkında o kadar çok propaganda yapıldı
ki bunun etkisinde kalan insanlar, AKP’nin bu aldatmacasına kanarak başvurularda bulunuyorlar.
Kanunun yayınlanmasından bir hafta sonra AKP tarafından yapılan açıklamada “İmar Barışı’ndan yararlanmak isteyenlerin sayısının rekor bir artışla 1
milyon 38 bin 655’e ulaştığı” belirtildi.
Daha sonra 100 bin yapıdan 500 milyon lira topladıklarını açıkladılar. Hesaplara göre 48.6 ila 68.6 milyar

Halkımız bu para karşılığında Yapı Kayıt Belgesi
alacak.
Peki bu Yapı Kayıt Belgesi ne işe yarayacak?

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
HAYIR! İmar açısından ek bir hak sağlamaz,
ilerisi için bir hak getirmez.
Yasaya göre; Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların
yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı
hükümleri uygulanır. Yani yıkılacaksa yıkılır. Kentsel
dönüşüm bölgesinde ise dönüşüm projesinde yer alır.
Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
Bu kağıt parçası, sadece kentsel dönüşüm uygulamasına
kadar geçerlidir. Bu kanun kentsel dönüşüme hız vermek
için yapıldığına göre Yapı Kayıt Belgesi’nin ömrü uzun
sürmeyecektir.
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ÖNEMLİ:
Kanun diyor ki, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların,
Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Bakanlık
bunları rayiç bedeli üzerinden doğrudan satacaktır.
DİKKAT, bakanlık bunları isterse satacak…
Bu durumda örneğin bizim gecekondumuz hazineye
ait bir yerde yapılmışsa, başvuru yapıp “yapı kayıt
belgesi” olarak, evimizi bakanlığa tahsis etmiş oluruz… Bakanlık hiçbir işlem yapmadan evleri kendi
üstüne almış oluyor. Evlerimiz üzerinde tasarruf hakkı
kazanmış oluyor.
Başvuruyla “yapı kayıt belgesi” almak, kentsel dönüşümün önünü açıyor.
Çünkü yasada deniyor ki, “bu belge kentsel dönüşüm
uygulamasına kadar geçerlidir”:
Nasıl?
Kentsel dönüşüm yapılacak bölgelerde bakanlık önce
danışma büroları kuruyordu. Bu bürolarda hem insanları
ikna etmeye hem de tespitler yapmaya çalışıyorlardı.
“İmar Barışı” yasasının istediği başvuruyu yaptığımızda
tespiti de hiç zahmetsiz yapmış olacaklar.
Bakanlık, artık kendi mülkü olarak kayıt altına alınmış
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bu yerleri satmak istediğinde
satabilecektir. Yapı kayıt belgesini gösterip bu ev benim
diyemeyeceksiniz. Bu hakkınızı kaybediyorsunuz.
İmar Barışı’na başvurup
“yapı kayıt belgesi” aldığınızda, sadece son yıllarda yapılmış binalara elektrik ve su
bağlanmamışsa, elektrik ve
su bağlanması sağlanmış oluyor;
Birincisi; bu durumda olan
da çok az bina vardır…
İkincisi; evi veriyor, karşılığında elektrik alıyorsunuz. Ne büyük bir aldatmaca!
AKP’nin göz diktiği Boğaz gören mahallelerimiz olan
Derbent, Armutlu gibi mahalleler kanun kapsamı dışında tutulmuş. Kanun kapsamı dışında tutulmuş olmasa
dahi, Derbent Mahallesi’nin
%50’den fazlası üçüncü kişi
mülkiyetinde olduğu için bundan yararlanamıyor. Aynı şekilde Baltalimanı Mahallesi’nin bir kısmı ile Armutlu
Mahallesi’nin tamamının mülkiyeti üçüncü şahıs arazileri
üzerinde bulunuyor.
TEKRAR EDİYORUZ!
Bu kanunun amacı KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK için halkı soymaktır. AKP yeterince kaynak olmadığı için kentsel dönüşüme
ara vermişti. Toplanan para
ile bu engeli aştılar.
Kanun ne mülk sahibine,
ne de hazine üzerinde evini
yapmak zorunda kalan gecekonduluya bir hak getirmiyor.
AKP yalanlarla hem rahat
bir biçimde tüm yapıların kaydını yapıp, yapıların sahibine
yapının kaçak olduğunu kabul
ettirmiş oluyor; hem de üzerine kar elde ediyor.
“İMAR BARIŞI”NA ALDANMAYALIM. BU OYUNU BOZALIM!
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EMPERYALİZME VE
FAŞİZME KARŞI

SAVAŞ ve
SAVAŞÇI
SAVAŞÇI UZLAŞMAZ OLMALI,
UZLAŞMAZLIK KENDİNE GÜVENLE,
İKTİDAR İDDİASI İLE BÜYÜR
Kendine Güvensizlik Nedir?
Temel sorun kendine emek vermemek, öğrenmemek, zora gelememektir.
Tembelliktir, inançsızlıktır. Daha fazla
yükü omuzlamaktan kaçmaktır. Devrim
için daha fazla emek harcamamaktır.
Kendine güvensizlik; örgüte, yoldaşlarına, halka güvensizliktir. İşte bu
zeminde devrim değil, uzlaşmacılık
gelişir. Gelişen bu zemin de, düşmana
adım adım yaklaşmaktır. Bir sonraki
adımda gideceği yer düşman saflarıdır.
Çünkü; güvensizlik acizlik, zayıflık,
çözümsüzlüktür.
Kendine güvensizlik kolektif yaşamda, savaşta, sorumluluktan görevden
kaçmanın “masumlaştırılmış” halidir.
Devrime ve devrimciliğe yabancılaşmaktır.

GÜVENSİZLİĞİ, NASIL
GÜVENE ÇEVİREBİLİRİZ?
Güvensizliği ancak EĞİTİM ile aşabiliriz. Her koşulda eğitimini aksatmadan, ilkeli ve kurallı olmakla gelişir.
Eğer ilke, kural ve disiplin yoksa, hiçbir
zaman başarıya ulaşma imkanı bulunamaz. Çünkü savaşçı, başta kendi zaaflarıyla uzlaşmış ve düşmana kapı
aralamış demektir.
Devrimci saflara gelinmiş; ama devrim düzen arasındaki tercih net olarak
yapılmamış demektir. Uzlaşmacılığa
hatta teslimiyete açık kapılar var demektir.
Biz bu tehlikeye izin vermemeliyiz.

İzin vermek liberalizme düşmektir. Liberalizm ise bize değil düşmana hizmet
etmektir.

KENDİNE
GÜVENMEMEK
Kendine güvenmeyenler düşmana
güveniyor demektir. Kuşkusuz, böyleleri
devrime inanmıyorlardır. Beyinde bu
düşünceyi yaratanlar önce gizli, sonra
AÇIK düşmana hizmet ederler. Savaşta
belirsizlikler gri tonlar artık yoktur. Ya
devrimden yana, ya düzenden yana
olacağız. Yani kendine güvenmemek
masum değildir.

YA DEĞİŞECEĞİZ YA
DEĞİŞECEĞİZ; BAŞKA
YOL YOKTUR!
Uzlaşmazlık savaşma ve kazanma
azmi ile coşan bir deli ırmak gibi akmaktır. Bir savaşçı; değiştirilmesi gereken sömürü düzeniyle uzlaşan biri
olamaz. Olsa olsa gücünü kendinde
bulamayan iflah olmaz bir reformist
olur.
Cepheliler der ki; devrimcilik, bir
kimliktir. Bu kimlik hiçbir şekilde düzenle uzlaşmaz.
Devrimcilik var olan nesnel durumu
aşmaktır. Bu nedenle düzene ait olan
hiçbir şeyi kabul etmemeliyiz.
Çünkü BİZ ADALET SAVAŞÇILARIYIZ...
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GRUP YORUM ÜYELERİ SELMA ve İNAN ALTIN:
“Grup Yorum Emekçilerinin Ortak Kararıyla Fransa’dayız.
Yüzümüz Anadolu Halklarına, Yüzümüz Ülkemize Dönüktür.
Tüm Yaşananlara Rağmen Umutsuz Olmadık, Olmayacağız.
Faşist İktidarlar Değil, Halkın Sanatıdır Güçlü Olan.”
Faşizmin Başlarına Ödül Koyarak ‘Arananlar’ Lis‐
tesine Alıdığı Grup YORUM üyeleri Selma ve İnan
ALTIN, Fransa’da, Yılmaz Güney’in Mezarı Başında
Basın Açıklaması Yaptı.
Fransa’da Bulunma Nedenlerini, İdil Kültür Mer‐
kezi’ne Dönük Baskıları ve Çalışmaları Anlattıkları
Açıklamayı Yayınlıyoruz:
Hepinize merhaba...
Bugün Fransa’da, Paris’te Yılmaz Güney’in mezarı başındayız. Öncelikle halkın sanatının ustalarından Yılmaz
Güney’in önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun şahsında Nazım
Hikmet’ten Ruhi Su’ya, Pablo Neruda’dan Victor Jara’ya
kadar tüm ustalarımızı saygıyla anıyoruz.
Halkın aydını, halkın sanatçısı olma sorumluluğuyla,
nerede olduğumuzu ve neden geldiğimizi halkımıza açıklama
görevimizi yerine getiriyoruz. Biz de Yılmaz Güney gibi
artık Avrupa’dayız. Grup Yorum emekçilerinin ortak
kararıyla buradayız.
Neden buradayız? Aslında Yılmaz Güneyler’i, Nazım
Hikmetler’i yurtdışına çıkaran sebeplerden hiçbir farkı
yoktur burada olmamızın. Halkın sanatçısı olmanın, halk
için üretmenin, iktidarların zulmünü, adaletsizliğini anlatmamızın bedelleridir bunlar. Tarihsel olarak haklı
olan, meşru olan, güçlü olan bizim sanatımızdır. Bu
sanat karşısında iktidarlar aciz kalır ve yok etmek
isterler. Hep böyle olmuştur. Nesimi’nin derisi bu nedenle
yüzülmüş, Pir Sultan bu nedenle asılmış, onlarcası, yüzlercesi
tutsak edilmiş ya da sürgün edilmiştir.
Günümüzde de Türkiye’de sanata yönelik saldırılar her
alanda sürüyor. Çok sayıda heykel yıkıldı, parçalandı, yok
edildi. Sergiler eli sopalı faşistler tarafından basıldı. Tiyatro
oyunları, konserler yasaklandı. Kültür merkezleri kapatıldı.
Pek çok sanatçı düşüncelerini paylaştığı için gözaltına
alındı, tutuklandı, cezalar aldı.
Tiyatro sahneleri kapatıldı, oyuncular çalıştıkları devlet
tiyatroları ve şehir tiyatrolarından
ihraç edildiler. Pek çok sanatçı
iktidar tarafından desteklenen
sözlü ve yazılı linç saldırılarına
maruz bırakıldı. Müzisyenler, sokakta şarkı söylediği için dahi tutuklanır hale geldiler. Bu saldırılar
azalmak bir tarafa, her geçen gün
artmaya devam ediyor. Yani AKP
iktidarı, ülkemizdeki en küçük

bir muhalefete dahi tahammül edemez durumda.
Grup Yorum da tarihi boyunca iktidarlar tarafından
türlü baskılara maruz kaldı. Ama hiçbiri, son 2 yıldır yaşadıklarımız kadar yoğunlaşmış değildir.
2010 yılında grubumuzun 25. yılında Beşiktaş İnönü
Stadyumu’nda verdiğimiz konserle 55.000 kişilik bir destana
imza atmıştık. O tarihten sonra her yıl geleneksel olarak
Bağımsız Türkiye konserleri vermeye başladık. 2011 yılından
2014 yılına kadar bu konserleri sorunsuz olarak verdik. Ve
her konserde katılım katlanarak artmaya başladı. Öyle ki,
2014 yılındaki konserde katılımcı sayısı 1 milyona yaklaşmaktaydı. Bu konserden sonra AKP faşizminin tavrı
açık bir değişime gitti. Tüm konserlerimiz ardı ardına
yasaklanmaya başlandı. 2016 yılından itibaren ise hiç
konser veremez hale geldik.
2016 Ekim ayında kültür merkezimiz basıldı, tüm enstrümanlarımız paramparça edildi.
1 ay sonra 2016 Kasım ayında kültür merkezimiz tekrar
basıldı, kültür merkezinde bulunan 7 Grup Yorum üyesi;
kültür merkezinde bir adet çekiç, bir adet konser
gömleği ve bir adet gaz maskesi bulunduğu gerekçesiyle
tutuklandı.
Tutuklanan Yorumcular olarak tam 106 gün sonra, 1
Mart 2017 tarihinde mahkemeye çıkabildik ve çıktığımız
ilk mahkemede de hepimiz serbest bırakıldık.
Çıkar çıkmaz, tutukluluğumuzla yarım kalan ‘İlle Kavga’
isimli albüm çalışmamızı tamamladık ve 2017 Mayıs ayında
yayınladık.
2017 Mayıs ayında albümü yayınlar yayınlamaz, İnan’ın
yönetmenliğini yapacağı, Selma’nın oyunculuğunu ve
kamera arkası yönetmenliğini yapacağı uzun metraj sinema
filminin hazırlıklarına başladık. Dekorlar kurulmaya, teknik
ekipler oluşturulmaya, oyuncular okuma provalarına başladı.
Yaklaşık 130 kişilik bir ekip kurulmuştu film için. Hazırlıklarımız sırasında kültür merkezimiz tekrar basıldı, 3
Yorum üyesi tutuklandı.
Biz filmimizin hazırlıklarını 2017 Ağustos sonunda
tamamladık. Ve 28 Ağustos’ta
İstanbul’da çekimlere başladık.
İlk 11 gün filmimizi sorunsuz
çektik. 11. günde dünya sinema
tarihinde bizim bildiğimiz kadarıyla bir ilk yaşandı; film setimiz TOMA’larla ve zırhlı araçlarla basıldı. Tüm dekorlarımızın dağıtılması ve teknik cihazların zarar görmesi tehlikesi ile
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karşı karşıya bırakıldık. Valiliğin, filmimizin çekimlerini
iptal ettiği bildirildi. Gerekçe söylenmedi. Üretilmekte
olan bir sanat eseri, daha henüz üretilmemişken yasaklandı.
Üretilme aşamasına, hiçbir hak ve yetkisi olmadığı
halde müdahale edildi, filmin çekimleri yarım kaldı.
Ve aynı dönemde İnan ve Selma’nın da içlerinde
olduğu tüm Yorumcular hakkında arama kararı olduğunu
öğrendik. Bu arama kararının neden olduğunu anlayamamışken, kültür merkezimiz bir kere daha basıldı, 3
Yorum üyesi daha tutuklandı. Daha sonra filmimizde
yeni bir yöntem geliştirdik; İnan, yönetmen olarak film
setine görüntülü olarak dışarıdan bağlandı. Yönetmenliği
facetime’den yaptı. Ve bu şekilde bazı stüdyo çekimleri
de tamamlandı.
Filmimizin büyük bir kısmını çekememiştik. Ve hakkımızda arama kararları vardı.
Bu süre içinde polisler bulabildikleri tüm Yorum
üyelerini tutuklamaya başladılar. Tutuklanan Yorumcu
sayısı ll’i bulmuştu. 6 Yorum üyesini ise bulamamışlardı.
Ve bulamayınca bu defa da en çok arananlar listesine
koydular ve başımıza para ödülü koydular.
Bu arama ve ödül listesi devlet eliyle üretilmiş bir
korsan listedir. İçişleri Bakanlığı’nın tamamen keyfi
olarak aldığı bir karardır o listede olmamız. Mahkeme
kararı ile bile böyle bir liste hazırlamak, insanları teşhir
edip hedef göstermek suç olacakken, devletin böyle bir
yetkisi yokken, hakkımızda bir mahkeme hükmü bile
olmadan alınmıştır bu karar.
Tutuklu Yorum üyeleri ise adeta içeride rehin olarak tutulmaktadır. Polisler tarafından gözaltına alman Yorum
üyeleri, haklarında bir soruşturma üretilerek tutuklanmakta,
aylarca mahkemeye çıkarılmayı beklemekte, ilk mahkemelerinde bir suç olmadığı görülüp serbest bırakılmakta;

ancak hapishane kapısından yeniden gözaltına alınmakta,
yeni bir soruşturmayla yeniden tutuklanmakta ve yeni
mahkemeyi beklemektedir. Ve bu şekilde hukuksuz bir
döngü içine hapsedilerek sürekli tutsak edilmektedir Yorum
üyeleri.
Diyebiliriz ki Grup Yorum tarihinin en ağır kuşatması
başlatılmıştır. Grup Yorum tasfiye edilmek, yok edilmek
istenmektedir. Bizleri de tamamen bu siyasi nedenlerle
aramakta ve listelere almaktadırlar. Ancak başta da
söylediğimiz gibi halkın sanatı, devrimci sanat böyle
yok edilemez.
Yüzlerce yıldır böyle olmuştur. Kimse ne Nazım’ı, ne
Nesimi’yi, ne Yılmaz Güney’i susturabilmiş ne de unutturabilmiştir. Baskı, yasak, sansür, tutuklama, işkence,
gözaltı, halkın sanatının daha da büyümesini sağlar.
Artan adaletsizlik, artan yoksulluk, artan baskılar
halkın sanatının daha da büyümesini sağlar. Her zaman
böyle oldu ve her zaman böyle olacak.
Biz de halkın sanatçısı ve aydını olduğumuz için hedef
alındık ve bu nedenlerle buradayız. Ve her nerede olursak
olalım halkın sanatçısı, halkın aydını olarak yaşamaya
ve üretmeye devam edeceğiz.
Gerek Yorum üzerindeki, gerek hukukçulardan akademisyenlere, gazetecilerden öğrencilere, anne babalardan
işçilere... AKP faşizmine boyun eğmeyen her kesimin üzerindeki baskıların, hukuksuzlukların, komploların, işten atmaların, ihraçların, soruşturmaların ortadan kalkması için
üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.
Burada olmamıza rağmen yüzümüz Anadolu halklarına, yüzümüz ülkemize dönüktür. Tüm yaşananlara
rağmen umutsuz olmadık, olmayacağız. Faşist iktidarlar
değil, halkın sanatıdır güçlü olan.
Son olarak diyoruz ki;
Dadaloğlu’ndan Karacaoğlan’a; Nazım Hikmet’ten
Yılmaz Güney’e; Ruhi Su’dan Grup Yorum’a BU SES
HİÇ SUSMAYACAK!

Hatay’da Yüksel Direnişçileri Paneline Polis Saldırısı
14 Temmuz günü Nuriye
Gülmen’in katılacağı Yüksel
Direnişçileri paneli polis tarafından keyfi bir şekilde
engellenmeye çalışıldı. Polis
panelin yapılacağı kafe sahibini her gün yanına giderek
tehdit etti, kafeyi Yüksel Direnişçilerine vermemeleri için baskı yaptı. Nuriye Gülmen’in
de alana gelmesi üzerine toplanan topluluk festival alanındaki
stantlara yürüme kararı aldı. “Nuriye Gülmen Yalnız Değildir!” sloganlarıyla alana yürümeye başlayan kitleye polis
aniden saldırdı ve Furkan Ersöz, Devrim Deniz Karataş,
Kemal Gassaloğlu, İbrahim Gassaloğlu işkencelerle gözaltına
alındı. Söyleşinin ardından Umudun Çocukları Orkestrası
“Çav Bella”, “Uyan Berkin” ve “Annem Beni Yetiştirdi”
şarkılarını hep bir ağızdan söylediler.
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Emperyalizm Ve Oligarşi
Devrimci Sanatı Engelleyemez! Kanıtı;
Grup Yorum’un Listelere ve Yasaklamalara Rağmen
Yeni Grup Yorum Üyeleriyle Yaptığı Şarkılar ve Yüz Binlere Ulaşan Konserlerdir!
Grup Yorum 33 yıldır halk için
üretmeye, halkın sanatını yapmaya devam ediyor. Devrimci sanatçılığın ne
olduğunu anlatırken, her koşulda üretimlerini paylaşmayı da başarıyor.
Grup Yorum’un her konseri, her
klibi, her şarkısı, her projesi, bir eylem
kadar güçlüdür. Binbir emek ve büyük
bir kolektivizmle ortaya koyduğu her
üretim, emperyalizme karşı dünya
halkları için coşku, moral ve güç
olmaya devam ediyor.
Grup Yorum’un 10 üyesi Türkiye’nin farklı hapishanelerinde tutsak,
6 üyesinin başlarına ödül konulmuş
ve aranır durumdalar.
Nedeni; dünya halklarına örgütlü
gücün umudunu taşımasıdır. Bu nedenle
korkuyor emperyalizm ve oligarşi Grup
Yorum şarkılarından. Bu nedenle 10
üyesini tutsak etti, 6 üyesini para ödülüyle arıyor.
Ülkemizde MESAM’a kayıtlı 87
müzik grubu var. Hangisi bu kadar
baskı, işkence, hapis görmüştür? Bu
baskı, işkence, hapis, ödül hatta ölüm
tehditleri, Anadolu halklarına, ortakça
üretip ortakça paylaşabiliriz inancı
yaymasındandır. Israrla ve ısrarla “Bağımsız Türkiye” demesindendir.
Grup Yorum, katledilen madencilerin, yoksulların, işsizlerin, emeğialınteri çalınanların, sokak ortasında
katledilenlerin, Anadolu halklarının isyan şarkılarını söylediği için emperyalizmin ve faşizmin hedefindedir.
Sanat sınıfsaldır ve ideolojiktir dedikleri ve düzen sanatına cepheden
savaş açtığı için; GRUP YORUM
HALKTIR SUSTURULAMAZ!
On binler, yüz binler ve milyonları
konser meydanlarında tek yürek yapabilmesini sağlayan; halkın sanatçısı
olmaları, yani halkın kendisi olmalarıdır.
Bütün yoksul halk çocukları sanat yapabilir diyerek, yeni öğrenciler yetiştirmesi, bir okul olmasıdır. Anti-emperyalist bilince sahip olması ve enternasyonalizmi temsil etmesidir. 12
yıl boyunca İstanbul’da konser vermesi

yasakken de, emperyalist işgale karşı
68 gün boyunca bombalar altında
Irak’ta canlı kalkan olurken de, Suriye
halklarıyla dayanışmak için bombalar
altında konser verirken de devrimci
sanatçılık misyonunu yerine getirdi.
Halk; sorunlarının çözümünü, kurtuluş umudunu görür ve yaşar bu konserlerde. Bu yüzden yalnızca şarkı dinlemeye gitmez; hayata dair tüm umutları, acıları, kini, sevgisi, özlemi, adalet
isteği, sosyalizm inancı, coşkusu, dayanışması yani halk olmanın bilincine
vardığı bir eylem alanıdır Grup Yorum
konserleri. Coşkuyla omuz omuza halaya durduğu, eğlendiği, acısını ve
kinini slogana, sıkılı yumruğa dönüştürdüğü bir eylem alanı...
Bu yüzden yasaklanacağını, cop
yiyeceğini, gaz bombaları atılacağını,
tutuklanabileceğini bilse de halkımız,
nehir olup akar Grup Yorum konserlerine.
Grup Yorum’un, Baskı ve Yasaklar
Altında Verdiği Konserlerden Bazıları:
- “Ortak Düşman Amerika’dır”
Konserleri, Anadolu’nun Dört Bir
Yanında ABD Emperyalizmine Karşı
Kalktı Yumruklar
- Açlığa ve Zulme Karşı Ayağa
Kalk" konserleri
- “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” Konserleri
- Suriye’de Emperyalist Savaş
Sürerken Suriye Halklarıyla Dayanışma Konseri
- Bağımsız Türkiye Konserleri
- Meydanlar Yasaklanınca Gecekondu Mahallelerinde Yapılan
“Dam Konserleri”
- 1 Temmuz İnternet Konseri’ni,
2 hafta içinde 334 BİN kişi izledi.
- Evvel Temmuz Festivali’nde 16
Temmuz günü, 35 BİN kişiye konser
verdi.

- Çağdaş Hukukçular Derneği
konserinde salonun elektriklerini
kesseler de sürdürdü konseri. 17
BİN kişiye ulaştı Grup Yorum.
- Faşizmin Listelerine Besteler
ve Konserlerle Cevap Veren Grup
Yorum 10 klip yayınladı, 4 ayda sadece Avrupa’da 8 konser verdi.
Tüm baskılara rağmen, böyle bir
kuşatma altındayken, teslimiyet yerine,
gücünü ideolojisinden alarak, tavizsiz
direndi ve sanatını büyüttü.
Tüm baskıların karşısında Grup
Yorum diyor ki; “Devrimci sanatımızı
korumak için, bizi yarına taşıyacak
büyük ustalarımızdan aldığımız mirası
yaşatmak için yine haykıracağız. Tutuklanan arkadaşlarımızın, aranan arkadaşlarımız, kırılan bağlamalarımızın,
el konan albümümüzün hesabını; karanlığı tutuşturan türkülerimizle, marşlarımızla düşmandan soracağız.”
Bugüne Kadar Albüm Künyelerine, Şarkılarına Üyelerinin AdınıSoyadını Yazmayan Grup Yorum,
Faşizmin Listelerine Karşı İsimleriyle
Çıktı!
Üyeleri tutuklu veya aranır durumda
olmasına rağmen, son konserlerine,
20’ye yakın yeni Yorum üyesi ile çıktı.
Kazanan yine halkın sanatçıları oldu.
Peki neden Yorum artık isimleri yaptıkları şarkıların künyesine yazıyor?
Çünkü emperyalizm ve oligarşinin
“terör listeleri”ne, devrimci sanatın
meşruluğuyla cevap veriyor. Grup Yorum’u tecrit edip yalnızlaştıramayacağını, terörize edip imha edemediğini
ilan ediyor! Yeni Yorum üyelerinin ve
gönüllülerinin meşruluğu Yorum’un
bitirilemeyeceğinin kanıtıdır.
Altı aylık Grup Yorum üyesinden
30 yıllık geçmişi olana kadar, hepsi
aynı koroda, aynı sahnede, aynı devrimci inanç ve meşrulukla söylüyor
şarkılarını. Faşizmin karşısında yenilmeyen, bitirilemeyen bir halk deryasıdır
Grup YORUM!
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Grup YORUM’un 1 Temmuz 2018 Tarihinde Gerçekleştirdiği
“Gücümüz Vatana Sevdamızdandır” Adlı 2. İnternet Konserinin,
16 Temmuz Günü İtibariyle İzlenme Sayısı: 334 BİN’dir.
Grup YORUM’un 2. İnternet
Konseri’ne Gönderilen Mesajlardan Seçtiklerimiz:
- Sinem Kayıkçı KaraAli: Samandağ'dan sonsuz sevgiler, sizin
cesaretiniz bizi bu ülkede her şeye
rağmen umuda yakın tutuyor... SAMANDAĞ KUMSALDAKİ KUM
TANELERİ KADAR ÖZLEDİ
SİZİ...
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- Aydın Aktaş: Umudu capcanlı
tutanlara, onurun, namusun, emek
ve ekmeğin türküsünü söyleyenlere
bin selam olsun

- Mustafa Eren: Can dostlar; hepiniz birer su damlasısınız. Sel olup
faşizmi yeneceğimiz gün yakındır.

- Yaren Nurel: YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ.... SENİ SEVİYORUZ GRUP YORUM. GÜZEL
GÜNLER GÖRECEĞİZ ÇOCUKLAR...

- Mahir Kılıç: Baştan sona hepinizin yüreklerine sağlık, insan mutluluktan ağlar bazen de...
En küçük yorumcu daha 10 günlük yoldaşınızdan selam olsun!

- Özgür Öcal: Faşizme karşı bir
şey olunmalı onun adı grup yorum
olunmalı!

- Hasan Doganer: Yüreğe ses
oldunuz sağolun iyiki varsınız,

- Salim Aydogan: Sizler bu halkın
çığlığısınız sesimizsiniz sizler iyi ki
varsınız inadına Grup Yorum yaşasın
halkların kardeşliği kahrolsun emperyalist katil amerika

- Orhan Yıldırım: Bin selam
yolu aydınlatanlara / Bin selam umudu yeşertenlere / Bin selam Grup
Yoruma / Bin selam devrimcilere...
- Çağlar Çınar Gül: Eskiden biz
konsere giderdik şimdi konser bize
geliyor
- Salım Aksoy: yoldaşlar devrimcilik yapmak suç değildir devrimin
şarkılarını söylemek suç değildir hepimiz bir grup yorumuz
- Pembe Karakoç: Azminiz, çabalarınız ve boyun eğmeyişiniz herkese örnek olsun... Harikasınız... Var
olun... Merak etmeyin zamanı geldiğinde her zamanki gibi meydanlarda
hep birlikte kavga türküleri söylemeye
devam edeceğiz türküler susmaz halaylar sürer
- Tayfun Özdemir: VIZ GELİR
BİZE ZİNDANLARINIZ!... yüzlerce
Grup Yorum konser veriyor...
- Murat Çimen: Bu konser, bu
ses bizim. Sel olup akacağız canlar.
- Hamide Kaya: Bu dayanışma
varken G. Yorum susar mı sandı-
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nız...

- Fitnat Yaman Üçkardeşler:
Umudumuz geleceğimiz kavganın
çiçekleri helal size
- Nart Sosruko: Mezar taşı yok
olur, Türküler yok olmaz der bir
Çerkes atasözü, Grup Yorum’u susturmak isteyenler yok olacak, Türküler yaşayacak.
- Veli Yatı: Bu bir sınıf ruhudur
yaşasın direniş grup yorum yalnız
değildir
- Dursun Balta: Sizin sesinizle
büyüduk sizin sesinizle yüreğinizle
yaşıyoruz. Selam olsun grup yoruma
- Saniye P Yildiz: Şu süreçte en
güzel ve bir dayanışma konseri verdiğiniz için çok teşekkür Bu tüm
halklara moral olduğu için de teşekkürler
- Refik Sahin: 32 yıldır devletin
bütün baskı, gözaltılara, tutsaklığa
rağmen dünya halklarının sesi, ezgisi
duyguları olan grup yorum okuluna
eski ve yeni öğrencilerine sonsuz

- Nurten Erenler Haydaroglu:
Umut saçmak kadar güzel bir şey
yoktur şu anda... Siz şu an umut yeşerttiniz... Gurup Yorum iyi ki varsınız, iyi ki direniyorsunuz sizinleyiz!!!
- Erdoğan Mete: Bu topraklarda
onlarca var olan direniş simgelerinden
biri grup yorum onlar halklarımızın
türkülerini söylüyor halklarımız da
onların türkülerini söylüyor aşkolsun
size çocuklar sizi devrimci duygularımla kucaklıyor yüreklerinizden öpüyorum
- Sofian Murphy: Release Grup
Yorum! Solidarity from Ireland
- Yunis Topal: Telli duvaklı yurdumun tek gerceğisiniz
- Ленка: Makedonya, Uskupten
grup Yorum-a tam destek! Kazanacağız, mutlaka bir gün!
- Angelos Kontos: Solidarity
from Greece!
- Mesut Akkaya: Üzerine ödül
koydunuz başlar burada ve hep var
olacaklar ama siz tarihin çöplüğüne
gömüleceksiniz
- Luz Samaniego: El arte y la
cultura trascienden las fronteras, crecí
con esto y me siento por eso orgullosa
y feliz. (Kültür sanat tüm sınırları
aşar, ben bu şekilde büyüdüm, bu
nedenle gururlu ve mutluyum)
- Özlem Balki: Hem coşa coşa,
hem ağlaya güle bağıra bağıra eşlik
ederek izledik, özlemle, susamışlıkla.... emekleriniz karşılığını buldu,
halkların yüreklerinde büyüdü umut...
BİN SELAM OLSUN UMUDUN
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ADINI KOYANLARA, UMUDUN
ADINA, UMUDU BÜYÜTENLERE, UMUDU TAŞIYANLARA.....
- Pia Carrasco: Latinoamerica.
abraza al pueblo Turco. (Latin Ame-

rika'dan Türkiye halklarını kucaklıyoruz)
- Yurdun Tekdal: İzleyen daha
fazlaydı biz canlı yayını 6 kişi izledik
herkesi 4le en az çarpsanız :)) bakır-

köyü aratmadınız sağolun :)
- Leyla Yolcu: Eskiden bakırköyde binlerce kişi toplanırdık şimdi
herkesin evinde hoş geldiniz...

GRUP YORUM HALKIN SANATÇISIDIR, HALKIN YANINDA, HALKLA İÇ İÇEDİR!
GRUP YORUM EVİMİZDE, İŞYERİMİZDE, OKULUMUZDA, DİRENİŞ ALANIMIZDA,
CENAZEMİZDE, DÜĞÜNÜMÜZDEDİR! GRUP YORUM, HALKIN OLDUĞU HER YERDEDİR!
Grup YORUM, geçen hafta davet edildiği
bir düğüne katıldı. Damat Hakkarili, gelin
Trakyalı.
Her iki aile de önce Grup Yorum’un düğüne katıldığına inanamıyor, sonra el üstünde
ağırlıyorlar sanatçılarını.
Çalışma koşullarından, sömürüden, baskılardan ve umutlu olmak gerektiğinden
bahsediliyor çokça...
Tekrar tekrar kucaklaşılıyor, sohbet
ilerledikçe daha bir kaynaşılıyor, şarkılar
söyleniyor. Düğün alanı, konser alanı
gibi oluveriyor, yüz binlerle söylenir gibi
coşkuyla söyleniyor şarkılar.
Vakit ilerledikçe ayrılık vakti de yaklaşıyor. Telefonlar alınıyor, hediyeler veriliyor.
Grup Yorum da tutsakların yaptığı
kolyeyi ve Halk Sanatçılığı’nın Alfabesi
kitabını hediye ediyor.
Kopmaz bağlarla bağlıdır halk sanatçısına, sanatçı halkına. Halkın sanatçısı

olmanın anlamı bir kez daha kazınıyor beyinlere ve yüreklere.
İşte bu yüzden, terör listeleriyle Grup Yorum halktan tecrit edilemiyor.
İŞTE BU YÜZDEN FAŞİZM DEĞİL
TÜRKÜLERİMİZ KAZANACAK!
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ÇİZİM: Yunanistan’dan Özgür Tutsaklar

Halkın Değerleri Teslim Alınamaz!
Yaşasın Evvel Temmuz!
Festivalde Umudun Çocukları Orkestrası’ndan 20
çocuk “Uyan Berkinim, Çav Bella, Annem Beni Yetiştirdi”
şarkılarını söylediler. Halk Umudun Çocuklarını “Berkin
Elvan Ölümsüzdür! Berkin Elvan 15’inde Bir Fidan!”
sloganlarıyla selamladı.
Festival alanına girişte halkımızı gerçeğin sesi
Yürüyüş Dergisi, TAYAD, İdil Kültür Merkezi, Kamu
Emekçileri Cephesi, HFG, Kazova ve Umut Veren Asi
Gazetesi stantları karşıladı. Sahnenin coşkusu halkımıza
yansıyordu. Ve yine bir Halk Cepheli dostu, Hatay’ın
gerilla şehidi Leyla Aracı’ya yazılmış “Kurşun Kız”
şiirini okudu. Programın akışında Grup Yorum sahnedeki
yerini aldı. Kavganın türküleriyle coşturdular Hatay

halkını. Sonrasında Grup Yorum sözü, konuşması için
Yüksel Direnişçilerinden Mehmet Dersulu’ya verdi.
Hemen sonrasında ise TAYAD’dan Mehmet Güvel konuşma yaptı. Her sene olduğu gibi, bu sene de Grup Yorum’la coşkuyla dolu dolu geçen konsere 35 bin kişi
katılım gösterdi.

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!
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Liseli Gençlik!
Yönünü Devrime,
Yüzünü Gençliğe,
Yüreğini Kavgaya,
Bilincini İktidara,
Öfkeni Düşmanına Çevir!
***
Onurum Vatan ve Halk
Sevgimdir
Hasretim Yoksulluğa Son
Veren Devrimedir
Gücüm Gençliğimdedir
Hedefim Demokratik Lisedir
Yaşasın Liseli Dev-Genç
22

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

Burjuvazi, sanatı halktan uzaklaştırır. Onu alınıp satılan bir metaya dönüştürür.
Burjuvazinin paha biçtiği sanat, halka yabancılaşmıştır ve artık, sanat olmaktan
da çıkmıştır. Ölü bir sanattır o. Çünkü, halk için değildir. Devrimci sanat ise
halktan uzaklaşmaz. Halkla içiçe olur. Halkın malı olur. Halkın acısını, sevincini,
hıncını, aşkını, hasretini, kavgasını... dile getirir, gösterir, yansıtır.
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

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Halkın avukatlarının ikinci evidir
hapishaneler... Kimi zaman görüş
kabininde, tecritteki tutsağa ses olur,
nefes olur,
ışık olur...
Kimi zaman alnımızın ak cefası der;
yüklenip evini, bürosunu,
tutar hapishanenin yolunu...
Artık evi de bürosu da hücredir onun...
Bilir ki, halkın avukatının yolu birgün
mutlaka hapishaneden geçer...
İşte bu yüzden

HALKIN AVUKATLARI
TESLİM ALINAMAZ!
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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Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!

ADALET
SAVAŞIMIZ
Emperyalizmin ve faşizmin politikası
Tecrit et, yalnızlaştır! / Terörize edip imha et!
BU KUŞATMAYI DA YARACAĞIZ!

1
FAŞİZMİN HUKUKSUZLUĞUNA TESLİM OLMAYACAĞIZ
KOMPLOYU BOŞA ÇIKARACAĞIZ
HALKIN AVUKATLARINI, SANATÇILARINI
FAŞİZMİN ELİNDEN ÇEKİP ALACAĞIZ!

“Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi!”
Sayı: 76
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Merhaba sevgili Yürüyüş okurları. Bu sayımızdan itibaren yeni bir
yazı dizisine başlıyoruz. Aslında yazı dizisinden öte, halkın avukatlarının
ve sanatçılarının tutuklanmasıyla ilgili davalar öncesinde, bu sayfalarda
bir “Adalet Savaşı” başlatıyoruz.
Emperyalizm ve AKP faşizmi, 12 Eylül 2017’de bu vatanın uzlaşmayan,
teslim olmayan ve kimsenin bugüne kadar tasfiye edemediği devrimcilerine,
vatanseverlerine karşı yeni bir saldırı başlattılar.
Saldırının ilk adımında, 12 Eylül 2017’de, İstanbul, Ankara, İzmir,
Diyarbakır ve Ordu’da halkın avukatlarına yönelik saldırılarda, bürolar,
evler basılarak halkın 19 avukatı tutsak edildi. Saldırı genişleyerek
sürdü. İçlerinde Grup Yorum üyelerinin de olduğu 11 halkın sanatçısı
tutuklandı, 6’sı hakkında tutuklama kararı çıkarılıp, başlarına ödül
konuldu. Saldırının devamında halkın mühendis mimarları, DevGenç’liler ve Halk Cepheliler tutuklandı. Bu saldırı çerçevesinde tutuklananların sayısı 200’e yaklaştı.
Bu; halkın mücadelesinin komplo ile kuşatılıp, yok edilmeye çalışıldığı
bir savaştır.
Savaşı biz başlatmadık. AKP faşizminin başlattığı bir savaş bu. İlk
ateşi AKP faşizmi açtı. Biz de ateşe ateşle karşılık veriyoruz. Emperyalizmin
ve işbirlikçi faşist iktidarların hiçbir saldırısını hiçbir dönem cevapsız
bırakmadık. Hiçbir politikası karşısında, hiçbir zaman politikasız
kalmadık.
Bu nedenle bugüne kadar teslim olmadık, yenilmedik. Her kuşatmadan
zaferle çıkan biz olduk. Bu kuşatmadan da zaferle çıkacağız!
Bu savaşta, AKP faşizminin komplosunu bozacağız. Bu savaş; komplolarla
keyfi şekilde tutsak edilen halkın avukatlarını, halkın sanatçılarını, Halk
Cepheliler’i faşizmin elinden çekip almak için yürüttüğümüz bir savaştır.
Yazı dizimiz de bu savaşın bir parçası olacaktır…
Komplolarla tutuklananları, faşizmin elinden çekip alacağız!

SAVAŞ İLANINA KARŞI
ADALET İÇİN SAVAŞ!
Bu savaş, farklı sınıfların, farklı
tarafların çıkarlarını dile getiren iki
adalet arasındaki bir savaştır.
Savaş alanı mahkeme salonu gibi
görünse de, savaş daha çok “hukuk
cephesi”nde sürüyor olsa da, bu emperyalizmle ezilen halkımız arasında
sürmekte olan teslim alma ve tasfiye
savaşının bir cephesidir.
Bu, adalet savaşıdır.
Adalet savaşı, tarih boyunca, ilk
sınıflı toplumdan bu yana sürüp gelen,
ezenle ezilen, sömürenle sömürülen
arasında hep süregelen bir savaş oldu.
Zalimle mazlumun savaşı, adaletsizlikle adaletin savaşıdır.
Savaş; haklıyla haksızın, başka deyişle, burjuvazinin adaletsizliğiyle halkın adaletinin savaşıdır.
Bugün bu savaş dünya çapında,
emperyalizmle dünya halkları ara‐
sında, ülkemizde ise, AKP faşizmiyle
Türkiye halkları arasında sürüyor.
Emperyalizm ve faşizm teslim almak
ve yok etmek istiyor.
Böyle bir avukatlık anlayışı olmayacak, böyle bir sanatçılık olmayacak,
böyle bir gençlik olmayacak, böyle
bir devrimcilik olmayacak… diye saldırıyor.
BİZ DE DİYORUZ Kİ, OLACAK!
Halkın avukatlarına, halkın sanat‐
çılarına ve Halk Cepheliler’e karşı
açılan bu davalar, işte bu savaşın hukuk alanında süren biçimidir.

AKP’NİN SİLAHLARI:
SAHTE DELİLLER, HAİNLER,
YALANLAR VE
KOMPLOCULUK
Büyük, son teknoloji ürünü silahlar,
askeri araçlar, özel askeri birlikler yok
bu savaşta. Ama en az onlar kadar
etkili silahları ve yöntemleri var düşmanın: Yalan ve demagoji. Sahte deliller, itirafçılar, hainler… Bütün bunları
içine alan bir komplo… İşte bu savaşta
AKP’nin silahları bunlar. Bunlarla bizi
kuşatmaya, yok etmeye çalışıyor düşman. Araçları, yöntemleri farklı da
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olsa amaç aynı çünkü. Teslim almak
ya da yok etmek… Biz ise haklılığımız
ve meşruluğumuzla çıkıyoruz düşmanın karşısına. Yalanın karşısına
gerçeğin, ihanetin karşısına kahramanlığın gücüyle çıkıyoruz… Tarihsel
ve siyasal haklılığımızın, meşruluğumuzun, değerlerimizin, geleneklerimizin gücüyle çıkıyoruz… İdeolojik
netliğimizin gücüyle çıkıyoruz.
Bizim silahlarımız da bunlar. İşte
bunlarla savaşacağız.
Bizi bitirmek, yok etmek için her
türlü ahlaksızlığı, her türlü alçaklığı
yapan ve yapabilecek olan bir düş‐
man var karşımızda. Bunun son örneği, ikiyüze yakın devrimcinin, Halk
Cephelilere selam verenlerin dahi
tutsak edildiği komplodur. Berk Ercan, Ceyhun Bay isimli iki hainin
“itiraf”ları, daha önce de onlarca örneğini gördüğümüz gizli tanıklar,
sahte belgeler, sahte “dijital delil”ler‐
le oluşturulmuş bir komplo…

FAŞİST DEVLET, NEDEN
KOMPLO YAPIYOR?
Komplo, emperyalizmin ve fa‐
şizmin karakteristik özelliğidir.
Emperyalistler ve işbirlikçi iktidarlar politikalarının önünde engel
olarak gördükleri ülkeleri, halkları,
örgütleri ve tek tek kişileri hedef
alır, kendilerine direnenleri ideolojik
ve örgütsel olarak teslim almak isterler. Teslim alamadıklarını yok etmeye çalışırlar. Bunun için her yolu
dener, her şeyi kendilerine mübah
görürler. İşgaller, katliamlar, tehditler,
şantajlar ve komplolar… Bazen hukuki, bazen siyasi komplolarla saldırılarına meşruluk zemini yaratmaya
çalışırlar. Oysa hiçbir şey onları meşrulaştıramaz. Bu açlık, yoksulluk,
sömürü ve zulüm düzeninin sahiplerini hiçbir şey meşrulaştıramaz.
16 Yıllık Faşist AKP İktidarı,
Komplolarla Dolu
Bir Dönemdir
Türkiye’de faşizmin komplocu
niteliği geçmişten bugüne değişmemiştir. Sadece kullanılan teknolojiler

Faşizmin halkın avukatlarına, sanatçılarına karşı

yok etme saldırısı nasıl başladı?
12 Eylül 2017’de İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Ordu'da
“eşzamanlı” yapılan operasyonda bu şehirlerde bulunan Halkın Hukuk
Büroları ve avukatların evleri basıldı. 16 avukat işkencelerle gözaltına
alındı, daha sonra gözaltına alınıp tutuklananlarla tutsak avukatların
sayısı 19'a yükseldi. 19 avukat halen tutuklu, 8 ayrı ildeki 8 ayrı ha‐
pishanede tecrit altında tutuluyor. 2 avukat ise “firari” yani aranır
durumda… Tek “suç”ları halkın avukatları olmaları.
O dönemde devam eden ve faşist AKP’nin soysuz içişleri bakanının
deyimiyle “dünyayı ayağa kaldıran” Nuriye ve Semih’in avukatı
olmaları. Berkin’in, Dilek Doğan’ın, Günay Özarslan’ın katillerinden
hesap soran Elif-Şafak-Bahtiyar’ın, “Çiğdem ve Berna”nın, Bilgehan
Karpat’ın ve diğer adalet savaşçılarının avukatları olmaları. Faşizmin
adaletine karşı halkın adaletini savunmaları…
Avukatlardan sonra sıra Grup YORUM’a geldi. Çalışmalarını
yaptıkları İdil Kültür Merkezi defalarca basılıp birçok üyeleri tutuklandı,
işkence gördü. Tek suçları halkın sanatını yapmak, umudun türkülerini
söylemekti… Halen 10 halkın sanatçısı tutuklu. F Tipi hapishanelerde
tecrit altında tutuluyorlar. 6 halkın sanatçısı, başlarına ödül konularak
“aranıyorlar”.
Aynı yok etme saldırısının devamı olarak, Dev-Gençliler, halkın
mühendis mimarları, TAYAD’lı Aileler, mahallelerden Halk Meclisi
üyeleri ve tüm Halk Cepheliler tutuklandılar.
Faşizm, böyle bir avukatlık, böyle bir sanatçılık, böyle bir gençlik,
böyle bir tutsak yakını, böyle bir mühendislik, böyle bir meclis
olmayacak, böyle bir devrimcilik olmayacak diyor.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

DİYORUZ Kİ, OLACAK!
ve komploların biçimleri değişmiş,
ama yöntem öz olarak aynı kalmıştır.
Dizimizde bunu örnekleriyle anlatmaya çalışacağız. Ve tabii o kadar
çok örnek var ki, bunlardan ancak
bir kısmına değinebileceğiz.
Sadece son 10 yıllık döneme baktığımızda bile, ülkemizde faşizmin,
emperyalist efendilerinden öğren-

dikleri komploculuğu uygulamakta
onlardan geri kalmadıklarını görürüz.
Ergenekon, Balyoz, Odatv, Casusluk
davaları… 17-25 Aralık yolsuzluk
ve rüşvet operasyonu… Daha pek
çok örnekte oligarşi içi iktidar savaşında, savaşın taraflarının birbirlerine
nasıl pervasızca “kumpaslar” kurabildiklerini görüyoruz. Düzen için
iktidar kavgasında birbirlerine bunları
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yapabilenlerin, halka ve devrimcilere
karşı bunların çok daha ötesinde,
daha pervasızca komplolar düzenleyecekleri açıktır. Düzen içi kavgada
değişen dengelere göre kavganın biçimi ve “kumpas”ın mağdurları da
hızla yer değiştirebilmektedir. Burada
asıl önemli olan ise, bu güçler birbirleriyle zaman zaman çelişkiler yasalar da, gerçek düşmanları olan devrimcilere karşı birleşmekte ve “ortak
düşmanları”na karşı daha birlikte
komplolar kurabilmektedirler.
16 yıllık AKP faşizmi bunun örnekleriyle doludur. Komploların açığa
çıktığı noktada AKP, “Derin devlet
organizasyonu, Ergenekoncular’ın
işi, Fetöcüler’in yöntemleri” vb. diyerek, sorumluluğu kendi üstünden
atmaya çalışmaktadır. Halka devrimcilere karşı komploların hepsi,
faşist devletin ve AKP iktidarının
işidir; onların sorumluluğundadır.
Yazı dizimizin ileriki bölümlerinde
faşizmin komplocu niteliğini çok açık
ortaya koyan Ergenekon, Balyoz, Oda
TV gibi davaları da daha ayrıntılı ele
alacağız. Bu komploların nasıl, hangi
yöntemlerle kurulduğunu, komploculukta hiçbir sınır tanımadıklarını,

bunları neden yaptıklarını anlatıp,
nasıl yaklaşmamız gerektiğini ortaya
koyacağız.

SİYASİ DAVALARDA
“SUÇLU” YOKTUR,
DÜŞMAN VARDIR
Siyasi Davalar Sınıf Savaşının Bir
Parçası, Bir Mevzisidir. Genel olarak
hukukta ve faşizmin hukukunda adi
dava-siyasi dava ayrımı önemlidir.
Hukuk, her koşul altında ve her türlü
davada, sınıfsal bir niteliğe sahiptir.
Bunun sonucu olarak bütün davalar
özünde sınıfsal-siyasal niteliklidir.
Yani bir hırsızlık davasında verilen
karar da sınıfsal ve siyasaldır. Çünkü,
mevcut düzende hırsızı cezalandıran
hukuk, en büyük hırsızlık olan özel
mülkiyeti meşru gören sınıfsal bir
anlayışın ürünüdür. Ancak siyasi davalar ise, hem davanın taraflarının
doğrudan sınıf karşıtlığını yansıtması,
hem de dava konusunun doğrudan
sınıfsal-siyasi niteliği nedeniyle sıradan adli ceza davalarından farklıdır.
Siyasi davalarda iki düşman sınıf
vardır. Bir tarafta hukuku da yapan
egemen sınıfın temsilcileri diğer ta-

HALKIN ADALETİ
sıkmışlar sinsice
Amerikan malı
kurşunları halkın
ciğerine
Fakat
sanıyor musunuz ki
Vurulduğuyla
kalır delikanlılar
Ve döküldüğüyle kalır
kanımız
Hayır!
Bin kere hayır...
Ne zaman arşa çıkarsa
adaletsizlik
Yeryüzüne halkın
ADALET SAVAŞÇILARI
iner
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Adaletsizlik,
kendi düşmanını da
yaratmıştır: HALKIN
ADALETİ!

Açların, toklardan
sorduğu lokma
hakkıdır HALKIN
ADALETİ!

Emekçinin,
asalaklardan istediği
kan hakkıdır HALKIN
ADALETİ!

rafta bu hukuk düzenini de kapsayacak şekilde düzeni değiştirme düşüncesine sahip olanlar ve bunun
için eyleme geçenler vardır. Bir taraf
düzenin devamından yanadır, bunu
hukuk yoluyla gerçekleştirmeye çalışır. Diğer taraf düzeni yıkmak, değiştirmek ister. Davanın konusu da
herhangi bir adi suç değil bu “düzeni
değiştirme amacı”dır.
Halk Cephesi’ne yönelik bu komplonun, yüzlerce insanın gözaltına
alınıp tutsak edilmesinin nedeni de
budur. Halk Cepheliler’in sahip olduğu iktidar iddiasıdır. Operasyonların ve açılan davaların asıl gerekçesi,
bu sömürü ve adaletsizlik düzeninin
yıkılıp yerine sınıfsız, sömürüsüz bir
dünya kurma iddiasıdır. Halkın avukatlarının hedef alınmasının ve yargılanmalarının gerçek nedeni mevcut
DÜZENİNİN ADALETİNİ KABUL ET‐
MEMELERİ, HALKIN ADALETİNİ ve
HALKIN İKTİDARINI SAVUNMALA‐
RIDIR. Halkın sanatçılarının hedef
alınmasının, yargılanmalarının gerçek
nedeni de mevcut DÜZENİ, düzenin
SANATINI VE SANATÇILIK ANLAYI‐
ŞINI KABUL ETMEMELERİ, HALKIN
SANATÇILIĞINI ve HALKIN İKTİDA‐
RINI SAVUNMALARIDIR.
Grup Yorum’un yargılanmasının
gerçek nedeni, SINIFSIZ-SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA UMUDUNUN TÜRKÜLERİNİ YAPMALARIDIR. Faşizm bu nedenle halkın
avukatlarını, halkın sanatçılarını,
Halk Cephelileri yok etmek istiyor.

FAŞİZM, NASIL
KOMPLO YAPIYOR?
Halkın Avukatlarını, Halkın Sa‐
natçılarını, Halk Cephelileri Teslim
Almak İçin İtirafçı Hainlerden Medet
Umuyorlar
Halk Cephesine yönelik bu büyük
komplo itirafçı, hain, gizli tanık ifadelerine ve sahte dijital delil komplosuna dayanıyor. Daha önce Halk
Cephelilere “Erdoğan Kaldi dedi
ki…”, “Diskette adın çıktı…” denilerek kurulan komplonun bir benzeri
bu kez “Berk Ercan dedi ki…”,
“Ceyhun Bay dedi ki…”, “usb’de
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adın çıktı” denilerek kurulmaya çalışılıyor. Berk Ercan ve Ceyhun Bay,
iki hain, iki itirafçı, iki iftiraçıdır.
İki hainin ifadelerinin, tanıklıklarının
hiçbir meşruluğu YOKTUR. İki hainin
ifadelerinin hiçbir hukuki değeri yoktur.
Yazı dizimizin ileri bölümlerinde, komplonun bu boyutunu hukuki ve siyasi
tüm boyutlarıyla ortaya koyacağız. Tanık, gizli tanık ve itirafçı ifadelerinin
delil değerinin olup olmadığını, bunlara
neden ihtiyaç duyulduğunu ve nasıl
uygulandığını siyasi ve hukuki boyutuyla inceleyeceğiz. Yine bu komplonun
en önemli dayanaklarından biri olan
sahte “dijital delil”ler meselesini ele
alacağız.

Okmeydanı Halk Meclisi:
Getirdiğiniz Pisliklerle
Birlikte Defolup
Gideceksiniz!
Okmeydanı Halk Meclisi’nin,
mahalledeki yozlaştırma ve faşist
polisin mahalledeki varlığına
ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, uyuşturucudan şikayet
eden bir temizlik işçisine polisin
GBT yaptığının anlatıldığı açıklamada kısaca şöyle denildi:
“... Faşizm işte böyle bir şeydir. Sabahtan akşama kadar namusuyla alın teri döken bir temizlik emekçisi, onlar için, itilmesi-kakılması hatta yok edilmesi gereken biridir sadece. Namuslu olmak, halkın, haklının
yanında olmak önemli değildir.
Namusluların adaletinden
korkun!
Polis diyor ki, ‘Biz her gün
buradan geçiyoruz’. Biz de Halk
Meclisi olarak soruyoruz: Ne için
oradan onlarca kez geçiyorsunuz?
O bölgedeki yozlaşmanın önüne
geçmek için mi, yoksa o yozlaşmanın önüne geçmeye çalışan
bizlere geri adım attırmak için
mi? Kime sorsak aynı tepkiyle
karşılaşıyoruz. En küçük, arabasıyla yolda ilerlerken zırhlı araç
tarafından hiç yoktan azarlanan
bir abimizin lanet okuyuşudur

Sonuç olarak;
Başta da ifade ettiğimiz gibi faşizmle kıyasıya bir adalet savaşına
giriyoruz. Bu adalet savaşı, hem hukuki, hem siyasi savaşımızdır. Siyasi
boyutuyla meşruluk savaşımızdır. 1
Nisan 2004’teki “uluslararası emperyalist komplo”da olduğu gibi,
tüm infaz ve katliam davalarında olduğu gibi, Engin Çeber davasında
olduğu gibi, hukuk alanında da ciddi
bir savaş vereceğiz.
"Biz ne yaparsak yapalım, dava‐
ların sonucu değişmez" diye düşünmüyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki,
hem siyasi, hem hukuki anlamda sonuç alacağız. Sözün özü, yoldaşlarımızı faşizmin elinden çekip alacağız.

bir tanesi. Öfkeyi örgütleyeceğiz!
Bilindiği üzere mahallemiz
uzun bir süredir polis kuşatmasındadır. Son dönemde özellikle
OHAL KHK’larının devreye geçirilmesiyle birlikte demokratik
mücadele veren devrimcilere,
ilericilere karşı bir cadı avı başlatılmış, birçok gözaltılarla birlikte tutuklanmalar yaşanmıştır.
Baskılar artık dizginsizleşme
sürecine girmiştir.
Mahallemizde en ufak hak
alma vb. çeşitli gösteri-basın
açıklaması eylemlerine polisin
onlarca zırhlı aracıyla anında
tepki vermesi artık anlıktır. Halkın her türlü yozlaşmaya ve
çeşitli sorunlara karşı duyarlılığına tabiri caizse ‘adım attırılmamakta’dır.
Ancak şu da bir gerçektir ki,
yozlaşma her geçen gün insanlarımıza hızla sirayet etmekte,
yaşam alanlarımız her geçen gün
daralmaktadır. Bunu yaratan mahalle halkımızın sorunlara olan
duyarlılığını ‘zor’a başvurarak
törpülemeye çalışan AKP faşizmi
ve onun katil polisleridir.
Bir temizlik emekçisinin bize
anlattığı bu olaydan da bunu
açık ve net görmekte olduğumuzu da halkımıza bildiririz.”

Kaç hainin ifadesi olursa olsun,
ne kadar “dijital delil”, ne kadar
“örgütsel materyal” ele geçirilmiş
olursa olsun, halkın avukatlarının,
sanatçılarının, Halk Cepheliler’in
mücadelesi haklı ve meşrudur.
Faşizmin bu politikasının temelinde halkın avukatlarını, halkın sanatçılarını, Halk Cephelileri tecrit
edip yalnızlaştırmak, terörize edip
imha etmek yatıyor… Başaramayacaklar. Bundan önceki bütün politikalarını boşa çıkardığımız gibi bu
politikalarını da boşa çıkaracak, ideolojik politik hattımızdan bir milim
bile sapmadan bu kuşatmayı da yaracak, kuşatmadan daha güçlü bir
şekilde çıkacağız!

Soma Katliamı Davasında Karar Açıklandı:
Katliam Değil Kaza
Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan 301 madencinin
öldürüldüğü katliam sonrası, görülen davada, eralarında
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Can Gürkan’ın da bulunduğu toplam 14 sanığa ceza
verildi. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında
yer aldığı 37 sanık ise beraat etti.
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DİH: Soma Bizim Davamızdır, Davamızın
Hesabını Öfkemizle Soracağız
301 kişinin katledildiği Soma katliamını karar
duruşması birçok kurumun da katılımıyla da Akhisar’da yapıldı. DİH olarak biz de oradaydık Bazı
madenci aileleri dışarıda kaldı Ailelerin cevabı
netti. Evet yürüyelim. Bu cevap suratlarına inen
şamar gibiydi. Devrimcilerin görevi halkın öfkesini
sokağa dökmek, katillerden ve onların koruyucusu
iktidardan hesap sormaktır.

Mahallelerimizde Çetelere
Geçit Vermeyeceğiz!
İstanbul Çayan Mahallesi Halk Cephesi 11 Temmuz’da, çetelere ve
uyuşturucuya karşı
yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşte “ne çetelere, ne de AKP’nin
katil polislerine geçit
yok!” vurgusu yapıldı. Yürüyüş ve çete
saldırılarıyla ilgili
açıklama yapıldı.

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!

27

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

DERGİMİZİ OKUYALIM OKUTALIM!

YÜRÜYÜŞ, SÖMÜRÜYE VE ZULME KARŞI KUŞANDIĞIMIZ
İDEOLOJİK SİLAHIMIZDIR!
Mahalle mahalle, sokak sokak geziyor, politikalarımızı
anlatıp, düzenin her türlü yalan ve demagojisine karşı
gerçeğin sesi olan dergimizi halka ulaştırıyoruz. Kapıları
çaldığımızda halka bu dergiyi neden
okumaları gerektiğini, dergide nelerden
bahsedildiğini, neden bu dergiyi dağıttığımızı anlatıyoruz.

düzen içi kanallara akıtmayı hedefler. Halkın fazla düşünmesine fırsat bırakmadan koşullanmalar ve yargılarla
gerçekleri yalnız kendi işine geldiği gibi anlatır. Oligarşinin
ideolojisini, politikalarını, bizim günlük yaşamımıza sokmayı amaçlarlar.
Egemenler, yayınlarımız aracılığıyla sürdürdüğümüz mücadeleyi her
zaman karalamışlardır.
Devletin katliamlarını meşrulaş Çürümenin içinde
tırmak için de medyayı kullanmışlardır.
büyümek istemiyoruz.
19-22 Aralık katliamını örgütlerken,
 Uyuşturucu bataklığında F Tipi hapishaneleri, tecrit politikasını
hayata geçirirken, yalanlarıyla halkı
büyümek istemiyoruz.
yanıltmış, yalanlar yaymıştır.
Yine Dilek Doğan katledildiğinde
 Üniversite kapılarında
“evde
çatışma çıktı” haberleriyle 25
adaletsizlik istemiyoruz.
yaşındaki bir insanı evinde ailesinin
 Büyüdüğümüzde işsizlik gözleri önünde katletmeyi, basın arabataklığında boğulmak
cılığıyla meşru göstermeye çalışmışlardı. 6 Mayıs 2017’de kaldığı evde
istemiyoruz
kurşunlanarak katledilen 18 yaşındaki
 Bunun için, demokratik Sıla Abalay için de “örgütün en üst
bir lise istiyoruz.
düzey yöneticisi öldürüldü” demagojisiyle
manşetler atmışlardı.
 Demokratik bir lise için,
Özelikle son süreçte devrimcilerin
özgür, bağımsız
ve halkın üzerinde uyguladıkları tubir ülke istiyoruz.
tuklama teröründe de ilk önce medyayı
kullanarak tutuklamaların zeminini
 Bunun için, bu yaşta,
oluşturmak için “terörist” ilan ediBU KAVGADA
yorlar. Geçtiğimiz Eylül ayından bu
BİZ DE VARIZ!
yana tutuklu olan halkın avukatlarını
“eylem talimatı avukattan, silahları
o avukat saklamış” haberleriyle(!)
devrimci avukatlık yapmayı suç olarak
göstermeye çalışmışlardı.
Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hatta
şu
dakika elimize bir gazete alsak
 Liseliyiz biz... Genciz,
kontra haberlerle devrimcileri, halkı
çok genç... Ama
hedef gösteren birçok haberle karşıyüreklerimiz büyük.
laşabiliriz. Tüm bunlar düşmanın
Erken olgunlaşıyoruz biz. ideolojik bir silaha ne kadar önem
Bu ülke, bu düzen
verdiğini ve nasıl kullandığını gösteerken büyümek zorunda
riyor. Düzen her an her saniye kendi
ideolojisinin propagandasını yapıyor.
bırakıyor bizi.

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
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PEKİ, BİZ YÜRÜYÜŞ DERGİSİNİ NE KADAR OKUYORUZ?
Yürüyüş’te politikalarımız yazılıdır.
Dergi, ajitasyon ve propaganda aracımızdır. Düzenin ideolojisine karşı geliştirdiğimiz ideolojik silahımızdır. Bu
silahı biz ne kadar kuşanabiliyoruz?
Dergimizi her hafta tamamıyla okuyor
muyuz? Dergiyi kendimiz ve yanımızdaki insanlar için bir eğitim aracına
dönüştürüyor muyuz? Yoksa dergideki
başyazıyı ve belli köşelerdeki yazıları
okuyup bırakıyor muyuz?
Biz birkaç yazıyı okuyup bırakırken,
halkı hem fiziken hem de ideolojikpolitik olarak kuşatan emperyalizm ve
işbirlikçisi iktidarlar, gazetelerden dergilerden televizyon kanallarına kadar,
aklımıza gelebilecek ne kadar araç
varsa tamamını kullanarak düzenin propagandasını yapıyor, yozlaşmayı yayıyor.
ABD emperyalizmi ve CIA aracılığıyla sadece sanat alanında 800’ü aşkın
sanat dergisi çıkarmıştır. Yine ülkemizdeki AKP iktidarı da 16 yıllık
iktidarı boyunca gazetelerden televizyon
kanallarına tüm medya kuruluşlarını
satın almış, en ufak muhalif sesin yükseldiği kanalları kapatmış, gazetelere,
dergilere, kitaplara yasaklar getirmiştir.
Burjuva medya yayın politikasını,
neyi yazıp yazmayacağını polis şeflerinden MİT’çilerden, generallerden,
kontrgerilla şeflerinden aldığı direktiflerle MGK kararlarına göre belirliyor.
Bu şekilde egemenler yalan ve karalamalarla halkın bilincini çarpıtmayı, şu
ya da bu konudaki tepkileri yumuşatıp

Bu Kavgada
Biz de Varız!

 İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

PEKİ BİZ NE YAPACAĞIZ?
Evet karşımızdaki düşmanın onlarca gazetesi, televizyon kanalı var.
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Liseliyiz Biz
Bizimse halk kitlelerine her hafta götürdüğümüz “EMPERYALİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI YÜRÜYÜŞ”ümüz var.
Politikalarımızın satır satır anlatıldığı, eylemlerimizi,
kampanyalarımızı duyurduğumuz bir araçtır dergimiz.
Dergimiz bizim ideolojik gücümüz, politik öğretmenimiz,
zor günlerde perspektif olarak yol göstericimiz ve her
şeyden önce örgütlenme aracımızdır. Kitlemize politikalarımızı ulaştırma aracımızdır.
Yayınlarımızı çıkarırken, dağıtırken sayısız bedeller
ödedik. Yürüyüş dergisini dağıttığı için, Ferhat Gerçek
17 yaşındayken polisler tarafından vurularak felç bırakılmıştı. Yine YÜRÜYÜŞ dergisinin bürosuna defalarca
kez baskınlar düzenlenmiş onlarca çalışanı gözaltına
alınıp tutuklanmıştı.
18 Mayıs 1996’da Liseli Dev-Genç’li İrfan Ağdaş
Alibeyköy halkına haftalık Kurtuluş gazetesini dağıtırken
Terörle Mücadele Şubesi polislerinin açtığı ateşle katledilmişti. Geçmişten bugüne halka gerçekleri taşıdığımız
için bedel ödüyoruz. Bu kadar ağır bedeller ödediğimiz
dergimizi daha fazla sahiplenmeli, okumalı ve okutmalıyız.
BİR DEVRİMCİ SÜREKLİ OKUMALIDIR!
Dergimizi okuyacağız; ama öylece okuyup geçmeyeceğiz. Yazılanlar politikalarımızdır, politikalarımızı

önce biz kavrayacağız ki bütün liselilere kavratabilelim.
Politikalarımızı öğrenecek, tartışacak ve yeni politikalar
üretebileceğiz. Düzenin her türlü saldırısına karşı verebileceğimiz ideolojik de bir cevabımız olacak.
Okumayan, araştırmayan bir devrimci zamanını
başka şeylerle geçiriyor, devrimin sorunlarıyla ilgilenmiyor
demektir. Okumamak bizi geriletir, çürütür. Bilgiye her
zaman aç olmalıyız. Aralıksız bir şekilde kendimizi
eğitmeli, öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Kendimizi ideolojik
olarak güçlendirmenin yolu buradan geçiyor.
Emek vermeden, iddialı olmadan, istekli bir öğrenci
haline gelmeden; okumadan, kendini eğitmeden, kitleleri
eğitmeden devrimcilik yapılamaz.
Sonuç olarak;
1- Dergimizi her hafta düzenli bir şekilde okumalıyız.
Dergimizi öylece okuyup geçmemeliyiz. Politikalarımızı
kavramalı ve kavratmalıyız.
2- Dergimiz bizim ideolojik silahımızdır.
Düşmanın onlarca gazetesi TV kanalı var evet ama
biz dergimizle gerçekleri anlatıyoruz ve gerçeğin sesi
susturulamaz. Yalanlar-demagojiler gerçeklerle, teşhirle
kitlelerin gözünde mahkûm edilir.
3- Okuyarak kendimizi ve çevremizdekileri geliştiririz.
Bir devrimci; yeni şeyler öğrenmeye, okumaya, öğrendiğini öğretmeye istekli olmalıdır.
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Liseli Dev-Genç’ten Fotoraf Yarımasına Çarı:

Emperyalizmin Dayattığı Kültüre Teslim Olmayalım, Düzene Alternatif Olalım!
Liseli Dev-Genç, bir açıklama
yayınlayarak, fotoğraf yarışması düzenleyeceğini ilan etti. Yapılan açıklamada kısaca şunlar söylendi:
“... Biz, geleceğimizi insanca yaşamak için, onurlu, namuslu birer
halk evladı olarak ölmek için yaşıyoruz. Onlar bizim geleceğimizi her
geçen gün daha da karartıyor. Geleceğimizi çalıyorlar.
Ne istiyor oligarşi? Liseli gençlik
araştırmayan, sorgulamayan, halkının
özgürlüğüyle, vatanının bağımsızlığıyla ilgilenmeyen, kendi mahallesinin, kendi ailesinin sorunlarını
çözemeyen, ezberci, yalnızca “sınav,
sınav, sınav” diye yaşayarak asalaklaşan, düşünmeyen, üretmeyen,
sorunlara çözümler bulamayan, bilimsel bakamayan bir gençlik yaratmak istiyor.
Çünkü biliyor. Sömürüye son verecek olan halkın evlatlarıdır liseliler.
Zulme, adaletsizliğe son verecek

olan halkın evlatlarıdır liseliler. Emperyalizmin liseli gençliğe yönelik
politikaları bundandır. Gençlik düzene koşan “yarış atı” olsun istiyor
emperyalistler.
HAYIR! Biz de diyoruz ki; geleceğimiz emperyalistlerin kurbanı
değil, celladı olacak! Vatanımıza,
halkımıza “el” olmayacağız. Bu
halk, bu vatan bizim! Sömürülen
de biziz, zulmedilen de.
HAYIR! Halk düşmanlarının istediği gençlik olmayacağız! Biz liseliyiz, Liseli Dev-Genç’liyiz! Gelecek biziz! Geleceği biz inşa edeceğiz. Emperyalizmin bireyci kültürüne teslim olmayacak; alternatif
etkinliklerimizle, yarışmalarımızla
gençlikle buluşacağız.
Hayattan beklentilerimizi sıralıyoruz şimdi. Şüphesiz her insan gibi
insanca bir yaşam istiyoruz. Bunun
için sömürüye, zulme, adaletsizliğe
karşı yükselen kavgada biz de vardık,

22 Temmuz
2018

varız, var olacağız!
Şimdi Sözlerimizi Fotoğraflama,
Tarihe Not Düşme Zamanıdır!
Liseli Dev-Genç’imizin fotoğraf
yarışmasında buluşuyoruz. Bu yarışmayla halk düşmanlarına bir darbe
vuracağız! Dayanışmamızı büyütecek, bireyci kültürü yerle bir edeceğiz!
15 Temmuz 2018’de başlayan
yarışmamız, 15 Ağustos 2018’de
sona erecek.
“Liseli Gençliğin Hayattan Beklentileri” konulu fotoğraflarınızı iletişim
adreslerimize gönderebilirsiniz.
Twitter: gerisihayatgen1
Mail: sevdadanfedaya69@gmail.com
NOT: Ortak kahvaltı ve serginin
yapılacağı yarışmada ödül olarak;
kitaplar, CD’ler, tiyatro biletleri verilecektir.
LİSELİ DEV-GENÇ
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TARİH BİLİNCİ, ZAFERİ GÖRMEKTİR
-GENÇ
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E
D
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LİS
ZDEN
TARİHİMİ

LİSELİ DEV-GENÇ MİLİTAN MÜCADELENİN
ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPAR

Yıl 1990’dır. Pendik Lisesi’nde
“Emperyalist Savaşa Hayır”
kampanya afişi astığı gerekçesiyle
Nermin Alkan isimli lise öğrencisi,
okul müdürü tarafından polise teslim edildi ve tutuklandı. DevGenç’liler hem emperyalist savaşa
hem de tutuklamaya karşı eylemler
yaptı.

Sayı: 76

***
Bu çerçevede 17 Ocak’ta
Sarıyer Lisesi’nde yapılan kürsü
işgali ve sınıf konuşmalarından
dolayı Liseli Dev-Genç’li bir
öğrenci okuldan atıldı. Polise ihbar
olayı üzerine Liseli Devrimci
Gençlik hem bu olayı, hem de
emperyalist savaşı protesto etmek
amacıyla 17 Ocak’ta Sarıyer
Lisesi’ni gece bastı.

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Okulun her tarafına emperyalist
savaşı protesto içerikli 30’a yakın
yazılama yapılır. Aynı içerikte bir
pankart da okula asılır. Eylem üzerine paniğe kapılan okul idaresi
okulu bir gün tatil etmek zorunda
kalır.
Bu eylem gerek halkta gerekse liseli gençlik üzerinde büyük
etki yaratır.
Milli Eğitim Bakanı, bu geliş-

melerden dolayı okul
müdürünü görevden alarak, hakkında soruşturma
açar.
***
Bu süreçte birçok lisede
kürsü işgalleri gerçekleştirilir. Bunlardan biri de
Behçet Kemal Çağlar
Lisesi’nde yapılır.
Kürsüyü işgal eden
Liseli Dev-Genç’li öğrencinin konuşmaya başlaması
üzerine, okul idaresi öğrenciyi
yaka paça sürükleyerek kürsüden
atmaya çalışır.
Sloganlarla karşılık verilmesi
üzerine olay, idarenin Liseli DevGenç’li öğrenciyi okuldan atmak
ve polise teslim etmek istemesine
kadar gider.
Liseli Dev-Gençli öğrenci,
müdürün odasına kapatılarak polis
çağrılır. Bunun üzerine liseliler
harekete geçerler.
Okul idaresinin tavrını protesto
etmek amacıyla okuldan çıkarak
kitlesel olarak yürüyüşe geçerler.
Öğrencilerin eylemi birkaç
gün değişik biçimlerde sürer.
Sonunda kazanan liseliler olur.

1980 SONRASINDA
İLK BOYKOTU
LİSELİ
DEV-GENÇ’LİLER
ÖRGÜTLER
Liseli Devrimci Gençlik’in
1 Mayıs çalışmaları,
liselerdeki mücadelede de
yankısını bulmakta
gecikmez.
Bu çalışmalar liselerdeki
ivmeyi yükseltir.
12 Eylül sonrasında
liselerin ilk boykotu
Sarıgazi Lisesi’nde hayata
geçirilir.
Faşist bir din hocasının
baskılarını protesto
amacıyla başlayan ders
boykotu bir anda tüm
Sarıgazi Lisesi
öğrencilerini harekete
geçirir.

Liseli Dev-Genç’lilerin Emperyalist İşgali Hayır kampanyası içerisinde
düzenlediği bir etkinlik
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Öğrenci ailelerinin de
katılımıyla boykot önemli
bir adıma dönüşmüştür.
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Tarih Bilinci Zaferi Görmektir

YOKSUL MAHALLELER
Yoksulluğa Son Verecek Tek Güç, Yoksullardır!
Açlığa Son Verecek Tek Güç, Açlardır!
Zalimleri Yenecek Tek Güç, Mazlumlardır!

"Tarih bilinci olmadan
önümüzü görmeyi, ileriye
doğru güçlü adımlar
atmayı başaramayız"
“Mücadeleyle kurulmuş bir semtti
Gazi. Yıllarca bizi orada yok saymıştı
devlet. Bir evi, evleri birleştirecek yolları, sokakları mücadeleyle kazanmıştık.
Acısıyla, sevinciyle, umutları ve özlemleriyle bu toprakların insanlarıydık.
Anadolu'nun değişik yörelerinden akıp
gelmiştik bu büyük kente.
Gazi'yi emekçi ve hünerli ellerimizle kurmuş, alın terimizi Gazi'nin
toprağına, taşına, harcına karıştırmıştık. Her geçen gün yeni kondular
eklendi Gazi'ye; yeni sokaklar açıldı.
Gazi büyüdü. Umutlarımız, öfkelerimiz ve sevdalarımız da büyüdü Gazi'yle birlikte. Türk, Kürt, Alevi ve
Sünniydik.
Yoksulluğa, zulme inat; onurumuzla yaşamak istedik. Oysa bu
düzen öyle bir düzendi ki, onurlu
yaşamak yasaktı... Zulüm çok kez
çaldı kapılarımızı bu nedenle. Önce
gençlerimiz, sonra herkese saldırdılar.
Kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek herkes nasibini aldı bu saldırılardan.
Susmadık. Ekmeği taştan çıkarmayı,
bir de diş ile, tırnak ile direnmeyi
öğrendik. Adımız sömürüye ve zulme
karşı mücadeleyle anılır oldu. Lakin
devletin gözünde "anarşi yuvası"ydık,
"kötü örnek"tik.” (Katliamın ve Direnişin 4. Yılında Gazi, sf. 9-10)
Devletin Gazi Mahallesi’ne bakışı
bugün de böyledir. Hala Gazi mahallesini “zaptedilecek düşman toprağı” olarak gören Soylu’yu, seçimlerden önce binlerce korumasıyla

Gazi’de gövde gösterisi yapmaya
iten de bu bakış açısıdır.
Peki bu bakışın sebebi nedir?
Bu sorunun cevabı Gazi Mahallesi’nin, devrimci hareketin tarihiyle
bütünleşen tarihinden, Gazi nezdinde
yarattığımız değer ve geleneklerden
ayrı ele alınamaz.
Ve elbette bugün Gazi’de bu mücadeleyi büyüterek devam ettirebilmenin tek yolu da bu tarihe sahip
çıkmaktan geçer. Bunun temel koşulu
ise bu tarihi bilmektir.
Gazi’nin kuruluş tarihi de, BİZ’im
Gazi’deki tarihimiz de 1970’li yıllara
dayanır. Anadolu’nun dört bir yanından kopup gelen yoksulların kurduğu bir mahalledir Gazi.
“Nereden gelirse gelsinler umutları, hayalleri, özlemleri hep aynıydı.
Oysa hiçbiri gerçekleşmemişti. Açlık,
yoksulluk ve zulüm alınlarının kara
bir yazısı gibi peşlerini hiç bırakmamıştı. Gün olmuş konduları başlarına yıkılmış, gün olmuş işkenceler,
baskılar, birbirini izlemişti. Yol, su,
elektrik lüks sayılmıştı.
Kaderine terk edilmişti Gazi. Hırsızın, vurguncunun, mafyanın insafına
bırakılmıştı. Her geçen yıl yeni kondular, yeni sokaklar açılmıştı. Büyümüştü Gazi, sorunları, öfkesi ve
umutlarıyla büyümüştü. 1975 yılında
Dev-Gençlilerle tanıştı Gazi. İşte o
günden beridir ki Anadolu'dan gurbete taşıdıkları özlemler, umutlar
hep devrimle özdeşleşti. Dev-Genç
cesaretin, direnmenin, örgütlenmenin
ve umudun tohumlarını attı Gazi'ye.”
Gazi’de Dev-Genç vardı artık ve
sonraki on yıllar boyunca da hep
olacaktı.
Devrimciler hızla Gazi’de hayatın

her alanına müdahale ettiler:
“Halkı birleştirdi. Önce arazi
mafyasını kovdular, 1978 yılına gelindiğinde ise sivil faşistler de artık
Gazi'ye adım atamaz olmuşlardı.
1975'lerden beri Gazi'nin tarihi DevGenç'in, Devrimci Sol'un, Parti-Cephe'nin tarihi ile iç içeydi. 12 Eylül
tüm vahşetiyle geldiği zaman faşizmin
baskı, terör, katliam politikaları Gazi'yi de hedef aldı. Ama Gazi halkı
yalnız değildi.
Cuntaya karşı direnişi dört bir
yanda örgütleyen, savaşan Devrimci
Sol, Gazi halkının da yanı başındaydı.
Evler basıldı, talan edildi, Genç
yaşlı, kadın erkek Gazililer işkencehanelere taşındı. Açlığın, yoksulluğun
üzerine katmerli bir zulüm de eklenmişti. Ama her şeye rağmen Gazi'de
kavga sürüyordu. Bu mücadele içinde
Gazililerin yakından tanıdığı Devrimci Sol savaşçılarından Abdullah
Gözalan, 1981’in 18 Mart'ında, Mustafa Işık ise aynı yılın Mayıs ayında
şehit düştüler.” (Katliamın ve Direnişin 4. Yılında Gazi, sf. 80-81)
12 Eylül 1980 faşist cuntası, bütün
ülkede baskı ve terörle halkı sindirirken, apolitikleştirme politikasıyla
bu durumu süreklileştirmeye çalıştı.
Ama Gazi gibi yerlerde, cuntanın
sindirme politikaları belli ölçülerde
etkili olsa da, devrimcilerin varlığını
yok edemediler.
12 Eylül’ün yarattığı etkiler devrimci hareketin yarattığı mücadeleyle
1980’lerin ikinci yarısından itibaren
kırılmaya başlamıştı. Bunun da bir
sonucu olarak;
“1986'larda Gazi yeniden hareketlenmeye başlamıştı. Cuntanın depolitizasyon ve yozlaştırma politikalarına müdahale eden Devrimci
Sol, daha sonra gecekondu yıkımlarına karşı Gazi halkı direnişinin de
örgütleyicisiydi.
Düzenlenen birçok kampanya ve
yapılan onlarca devrimci şiddet eylemleriyle Gazi yine mücadelenin
nabzının attığı bir yer olmuştu. 1
Mayıs 1989 günüydü. "Yaşasın 1
Mayıs-GOP Halkı" yazılı pankartıyla
Taksim'e inen Gazi halkı, kurşun
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öfkeyle yürümeye başladı. Cepheliler
hedefi göstermişlerdi: Hedef karakoldu!
Hedefe doğru yürüdü Gazi halkı.
Her bir adımda öfkesini ve kararlılığını
büyüterek yürüdü karanlığın, zalimin,
zorbanın üstüne... Omuz omuza, el
ele, kadın erkek, çoluk çocuk herkes
yürüyordu.” (Katliamın ve Direnişin
4. Yılında Gazi, sf. 52-53)
12 Mart 1995 Gazi Ayaklanmasından bir fotoğraf

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

yağmurlarına karşı taşla, sopayla
direnmeyi o günlerde öğrendi.” (Katliamın ve Direnişin 4. Yılında Gazi,
sf. 81)
12 Eylül boyunca işkenceleri, tutsaklıkları yaşayan, sokaklarında infazları yaşayan Gazi halkı öfkeliydi,
hesap sorma isteğiyle doluydu.
“12 Eylül yıllarının öfkesini taşıyan Gazi halkının öfkesine 1990
atılımı ile birlikte SDB savaşçıları
tercüman olmuştu. Yapılan cezalandırma eylemleri Gazilinin yüreğine
su serpiyor, 12 Eylül'de yitirdikleri
Mustafa ve Abdullah'ın katili işkenceci
başkomiser İbrahim Çağlar'ın cezalandırılması ve diğer eylemler halka
güven veriyor,
Devrimci Sol her geçen gün Gazi
halkıyla daha fazla kaynaşarak, kitleselleşiyordu. Gün oluyor, Gazi halkı
emperyalist savaşa karşı Ortadoğu
halklarına elini uzatıyor, gün oluyor
Zonguldak maden işçilerinin direnişine omuz veriyor, genel direnişe katılıyordu. Boykotlarda, yürüyüşlerde,
kepenk kapatmalarda hep başı çekiyordu.
90 Atılımı'nda Devrimci Hareketin
GOP sorumluluğunu üstlenen Şerafettin Şirin ve şehit düştüğünde kızı
henüz 40 günlük olan Tuncay Geyik,
1992 baharında Malatya dağlarında
elde silah savaşarak şehit düşmüş
ve Gazilileri bir kez daha yüreklerinden sarsmışlardı.” (Katliamın ve
Direnişin 4. Yılında Gazi, sf. 81)
Ve o günden sonra Gazi mahallesinin yetiştirdiği pek çok devrimci,
mücadelelerini ve hayallerini Gazi
halkına miras bırakarak şehit düş-
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tüler. Kimi 12 Eylül'ün zor yıllarında,
kimi atılımda, darbe döneminde, kimi
de partili savaşımızı sürdürdüğümüz
yıllarda mücadele etmiş, kavganın
yükünü omuzlamış; Veysel Beysülen,
Ali Özbakır, İbrahim Yalçın, Behiye
Canik, Murat Gül, Mehmet Salgın,
Hakan Kasa, Maksut Polat, Devrim
Mehmet Eroğlu ve Yüksel Güneysel
Gazi’nin mücadelesini büyüten oldular. Onlardan beridir ki kanla sulanan ve kökleşen mücadeleyi Gazi’den sökmek ve silmek mümkün
olmadı. Ve olmayacaktır da.
"Gazi’nin yoksul kondularından
aktık öfkeyle sokaklara
kurtuluşumuzun bayrakları
dalgalandı barikatlarda."

12 Mart 1995’te Gazi’nin bir kez
daha kapısını çalmıştı zulüm. Ama
hak ettiği cevabı da almıştı. 12 Mart
gecesi resmi polis araçlarının eskortluğuyla mahalleden geçen bir taksinin
içinden kahvehaneler ve bir pastane
taranmıştı. “Saldıran devletti; ölen
ise Gazi'nin yoksul halkı. Gazi halkı
bu gerçeğin bilinciyle toplanmaya
başlıyordu. Kalabalık biriktikçe öfke
de artıyordu. Gazili kızgındı, öfkeliydi. 'Artık yeter' diyordu insanlar.
O güne kadar protesto gösterilerine
dahi katılmaktan geri duranlar bu
vahşet karşısında öfkelerini dizginleyemiyor, gür bir sesle sloganlara
katılıyorlardı.
Susmak Gazi'ye yakışmazdı.
“Susmayacaktı Gazi; hesap soracaktı. "KATİL DEVLET!" sloganı
gecenin sessizliğini parçalarken, sayıları ikibini bulan halk hedefe doğru

“Gazi halkı yıllardır kuşatma altında, ölüm oruçlarında, sokaklarda,
dağlarda ölümü yenen, duvarlara
kanlarıyla umudun adını yazan, ölüme
tilili çekenlerin mirasını sürdürüyor,
şehitlerine layık olduğunu kanıtlıyordu.
Parti-Cephe ideolojisi, kültürü,
değerleri Gazi'de sonuçlarını veriyor,
teslim olmamayı şehitlerinden öğrenen Gazi halkı kurşun yağmurlarının
üzerine korkusuzca yürüyordu. Cephe
ve halk tek bir vücut olmuştu. Gazi
ülkemiz devrim tarihine altın bir
sayfa ekliyordu.” (Katliamın ve Direnişin 4. Yılında Gazi, sf. 66)
İşte bu tarihin üzerine de Halk
Meclisi deneyimini ve bu mücadelenin biriktirdiği değerleri ekledi
Gazi halkı. 5 Ekim 1996’da kuruldu
meclis.
“Gazi Halk Meclisi'nin açılış şöleni, bir Alevi dedesiyle, bir imamın
birlikte dua okumasıyla başladı. Barikatın içinde Alevi, Sünni, Türk,
Kürt birleşen halklar meclis içinde
de biraraya gelmiş ve halklarımıza
birliğin, beraberliğin, dayanışmanın
en güzel örneklerinden birini daha
vermişti.
Coşkulu bir şenliğin ardından
hızla çalışmalara başlandı. Düne
kadar evinden çıkmayan, söz hakkı
olmayan, bir köşeye çekilmiş yaşlı
kadınlar ve erkekler; esnaflar, şoförler,
işçiler; gençler, Meclise bağlı olarak
oluşturulan komisyonlarda kendi sorunları özgülünde çözümler aramaya
başladı.
Halkın ekonomik sorunlarından
spora, kültürüne, Gazi davasından
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şehitlerin sahiplenmesine kadar el atmadık bir şey bırakmayan Gazi Halk
Meclisi, giderek Gazi'nin önemli bir
parçası oldu. Sağlık taramaları yapan,
spor karşılaşmaları örgütleyen Gazi
Halk Meclisi düşmanın Gazi'de uygulamaya çalıştığı yozlaştırma, çürütme politikalarına da tavır alarak
halk kültürünü, geleneklerini yaşatmak
için çeşitli faaliyetler örgütledi.
Solun baştan beri küçümsediği,
dudak büktüğü Halk Meclisleri kısa
bir süre içinde düşmanın dikkatini
çekmişti. Basında ve televizyonda
"DHKP-C meclis kuruyor" gibi haberler çıkmaya başladı.
Devlet bir kez daha Gazi'ye saldırmanın, kitleselliği eritmenin, halkın
öz örgütlülüklerini yasadışı göstermenin hesabını yapıyordu. Ama meşruluğunu haklılığından ve gücünden
alan, ayaklanma sırasında kendi yasaları ve gücüyle zulme direnen Gazi
halkı meclisini sahiplendi ve pratiği
ile meşruluğunu kabul ettirdi.
Meclisler kısa sürede diğer semtlerde de yaygınlaşmaya başladı.”
(Katliamın ve Direnişin 4. Yılında
Gazi Broşürü, sf. 25-26)
Gazi’de mücadeleyi büyütebilmenin yolu işte bu tarihi bilmekten geçiyor. Bilmemiz gerekiyor ki umutlarımız ve hayallerimiz için ne kadar
emek harcamış, ne kadar bedel ödemekten çekinmemişsek mücadelemiz
de o denli büyüyecek, halka umut
olmaya devam edecektir. Bu tarihi
halkın bilincine çıkmazcasına ne kadar

kazıyabilirsek, halkın bilincinde o
denli fazla filiz verecektir bu mücadele.
Bu tarihi öğrenme sorumluluğunu
bu mücadelenin bir parçası olarak
görmeliyiz. Bu tarihin gücü ve bilinciyle kendimiz donattığımız oranda
halkı da donatmanın yol ve yöntemlerini dağarcığımıza katmalıyız.
Bunun ilk yöntemlerinden birisi
mesela bu mücadeleyi büyüterek
ölümsüzleşenlerimizin geride kalanlarına ve onlarla birlikte mücadele
edip onurunu korumayı başarabilenlere
ulaşabilmeli, onların bu mücadelenin
kahramanlarının hayatlarını bize anlatabilmelerini sağlayabilmeliyiz.
Bunun iki yönlü bir katkısı olacaktır mücadelemize. Birincisi manevi
değerlerimiz olan şehitlerimize sahip
çıkmanın bir yönünü hayata geçirmiş
olacağızdır. İkincisi ise yeni insanlarımıza tarihimizi kavratmanın canlı-pratik
bir yöntemi olacaktır.
Bu tarihi öğrenmek, tarihin zor
ve güç dönemlerinde yoldaşlarımızın
katlandıkları zorlukları nasıl aştıklarına, bugün de yaşadığımız sorunları
nasıl aştıklarına vakıf olacağız.
Sonuç olarak;
1- Şehidimiz Hüseyin Çukurluöz’ün ifade ettiği gibi “üzerinde yükseldiğimiz deney ve tecrübe hiçbirimizi gözünü arkada bırakmayacak
denli büyük ve zengindir” evet ama
bu zenginliği öğrenmenin ve kavra-
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manın yollarını bulmamız gerekiyor.
2- Tarihimizi sadece kitaplarda
yazanlardan değil, tarihimize tanıklık
eden şehit ailelerimizden, şehitlerimizi
tanıyan ilişkilerimizden canlı ilişkiler
içerisinde de tarihimizi öğrenmeyi
başarabilmeliyiz.
3- Tarihimizi öğrenmek, geçmişimizi geleceğimize aktaracak adımları
atmamızı sağlayacak önemdedir, bunu
unutmamalıyız.
4- Şehitlerimizin bizlere mirası
olan bu mücadeleyi büyütmenin ilk
adımı onların yarattıklarını öğrenmekten geçiyor.

Hatay’da Geleneksel Evvel Temmuz
Halk Festivali Hazırlıkları
Son Güne Kadar Sürdü
16 Temmuz'da gerçekleşecek Grup
Yorum konserine hazırlık için Antakya’nın çeşitli mahallelerinde, Samandağ’ın ise birçok köy ve mahallesinde,
Harbiye, Yeşilpınar, Armutlu Mahallesi,
Gümüşgöze, Samankaya, Antakya merkez, Kuzeytepe, Ekinci, Tekebaşı, Samandağ merkez, Tomruksuyu, Mağaracık, Yaylıca, Çevlik, Festival Alanında
afişleme ve el ilanı dağıtımları yapıldı.
Toplamda 3000 afiş asılırken, 4000 de
el ilanı dağıtıldı.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Hatay’da Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Mücadele
Panelinin Jandarma Tarafından
ngellenmesi Basın Açıklamasıyla
Protesto Edildi

Tekebaşı mahallesinde 15 Temmuz’da yapılacak HFG paneli Samandağ kaymakamlığı tarafından keyfi bir şekilde engellendi. Konferans
Salonu’nun içi ve önü jandarma tarafından kapatılarak panelin yapılması
engellenmeye çalışıldı. Bunun üzerine
konferans salonunun önünde toplanan
kitle basın açıklaması yaptı. Halk
kornalara basarak, alkışlayarak, selam
verip, sohbet ederek destek verdi.
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DİRENMEYEN ÇÜRÜR,
SAVAŞMAYAN ÖLÜR
sen yapan değerleri, yaşam ve
çalışma tarzını, dünya görüşünü,
halk olma bilincini, sınıf kinini
korumadan, baskıyla uzlaşarak
yaşayacaksan bu da mümkün
elbette. Yani yaşamak mümkün.
Ki tam da bugün dünya direnmeyenler bataklığına dönüştürüldü. Bu bataklığın ortasında
ise tek bir ada var. Direniş
adası. Cephelilerin adası. ÇÜNKÜ;

İLKE-KURAL-GELENEK

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

34

TANIM:
Direnmek herhangi bir düşüncede, istekte kararlılık göstermek,
üzerindeki baskıya karşı koymak,
vazgeçmemektir, boyun eğmemektir.
Tarihsel olarak direnmek halklarla
özdeş bir kavramdır. Zalimin zulmüne
karşı haklının, mazlumun, hakkın
karşı koyması, savaşmasıdır.
Adaletsizliğe, zulme, soyguna,
yalana, talana, onursuzluğa, umutsuzluğa karşı adaletin, eşitliğin, doğruluğun, onurun, umudun savunulmasıdır direnmek.
Halkın meşru tepkisi, tarihsel
hakkıdır direnmek.
Direnmek yaşamanın birincil koşuludur. Eğer üzerinde bir baskı
varsa direnmeden kendini koruyamazsın.
Devrimci anlamda direnmek kendini ideolojik, politik olarak korumak, düşüncelerinden, hedeflerinden
vazgeçmemektir.
Direniş bugünkü anlamını 1989
yılında NATO'da alınan "ya düşünce
değişikliği ya ölüm" kararında buldu.
O günden bugüne çok daha zorlu
ve çetin bir direniş yürüyor devrim
ile karşı-devrim arasında.
Tüm dünyada emperyalizme ve
faşist iktidarlara karşı bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm uğruna savaşanların direnişlerini yok etmek için
önce direniş düşüncelerini öldürme
politikaları uygulandı.
Bu politika karşısında eğer seni

İLKEMİZ:
DİRENMEYEN ÇÜRÜR,
SAVAŞMAYAN ÖLÜR
Saldırı varsa direneceksin, düşman varsa savaşacaksın.
KURALLARIMIZ:
Küçük-büyük demeden düşmandan gelen her saldırıya, her politikaya
karşı neye gücün yetiyorsa o kadar,
nerede gücün yetiyorsa orada ama
mutlaka direneceğiz.
- Halkın direniş geleneklerini,
direniş tarihini, kendi tarihimizi incele ve düşmanı da kendi gücünü
de tanı.
- Bir saldırıyla karşılaştığında
ilk düşüneceğin "Direnmenin koşulları var mı yok mu" değil, "Nasıl
direnirim" olacak.
- Bedel ödemeyi göze alacaksın.
Bedel ölümdür, göze alacaksın. Direnmenin ve savaşmanın başka yolu
yoktur.
Aksi statükodur, teslimiyettir.

YOZLAŞMA:
Lenin diyor ki;
"Eğer bir toplumda, devrim ve
toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum için için çürümeye
başlar."
Bizim gibi faşizmle yönetilen
ülkelerde direnmenin koşulları her
an, her dakika mevcuttur. Çünkü
bizim gibi ülkelerde çok zayıf dengeler üzerinde ayakta duran faşist
iktidarlar, giderek artan baskı ve

sömürü karşısında halkın direnişini
ancak daha büyük baskı ve zorla
bastıracağını düşünür. Ve bu kısırdöngü esasen sürekli direnmenin,
savaşmanın ve faşizmi alt etmenin
de zeminidir.
Yine Lenin'in dediği gibi bizim
ülkemizde toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç vardır, biz
varız. Ve biz varken eğer direniş
yoksa, işte biz de yok oluşa yüz
tutmuşuz demektir.
Eğer bu koşullarda direnmezsek
Lenin'in dediği gibi çürümemek imkansız hale gelir.
Çürümemek için değerlerimize
sarılacağız.
DEĞER:
Tarihimizdir, Anadolu halklarının,
dünya halklarının direniş tarihidir
değerimiz. Direniş tarihimizle çıkacağız emperyalizmin ideolojimizi,
politikalarımızı yozlaştırmasının karşısına.
"Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin”dir bizim değerimiz. Sahiplenmemizle, yoldaşımızı, halkımızı sahiplenmemizle direnmeme,
savaşmama dayatmalarına boyun
eğmeyecek, her koşulda savaşacağız.
Çünkü her gün saldırı altında bizim
halkımız ve yoldaşlarımız.
Direnme kültürüdür bizim değerimiz. İdeolojik netliğimiz direnmenin bizde bir kültür haline gelmesinin kaynağıdır. Yaptığımız her
işte, üstlendiğimiz her görevde hedeflerimize ulaşmak, düşman politikalarını alt edecek politik bir üretkenliğe sahip olmak direnme kültürünün bir yaşam biçimi haline
gelmesini sağlar. Düşman saldırılarını ideolojik, psikolojik, politik,
kültürel, askeri her alanda geri püskürtüp devrime mevzi kazandırmaya
yoğunlaşan bir düşünce ve çalışma
tarzı direnmeyi kültür haline getirecektir.
GELENEK:
HER KOŞULDA DİRENİŞ,
HER KOŞULDA SAVAŞMAK!
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RİYAKAR PATRON SENDİKACILARI, KATLEDİLEN
İŞÇİLERİN, SOMA’NIN HESABINI SORAMAZLAR!
13 Mayıs 2015 Yılında Başlanan Yargılama, Tam 3 Yıl Sürdü.
3 Yıl Boyunca;
DİSK, KESK, TMMOB,
TTB Soma İçin Ne Yaptı?
DİSK KESK TMMOB VE
TTB’nin yöneticileri, tam 3 yıl sonra
Soma’daydılar.
Güya acılı ailelerin acılarını paylaşmaya gelmişlerdi. Hızını alamayanlar hesap sormaktan, 301 madenciyi unutmayacaklarından, affetmeyeceklerinden söz etmeyi ihmal
etmediler.
Soma davası yeni sonuçlandığından beri, bu kurum yöneticilerinin
Soma’dan bahsettiğini duyan var
mı? Soma’da katledilenlerin aileleri
için bir şey yapan var mı? Ailelerin
eylemlerine katılan, polisin karşısında
barikat olan var mı?
Yok! DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB yöneticilerinin ne böyle bir düşünceleri var ne de böyle bir istekleri.
Onlar için her şey o gün başlar o
gün biter. Çünkü, bütün mesele boy
göstermek, kendi reklamlarını yapmaktan ibarettir. Ardından yapacakları
rutin bir açıklama ile var olan durumu
geçiştirmektir.
Nitekim DİSK Genel Merkezi 11
Mayıs 2018’de, saat 13.03’te yaptığı
açıklamada:
“SOMA’DA ADALET GÖÇÜK
ALTINDA!
... Soma Katliamı’nın sorumluluğu mahkeme salonunda yargılanan
sanıklar ile birlikte bu katliamın gerçekleşmesine adeta fırsat veren dönemin siyasi otoritesinin ve bu kararı
imzalayan mahkeme heyetinin üzerindedir.

Soma’nın acısı hala tazedir. Bu
kararı kabul etmemiz mümkün değildir.
Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz! Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da bu katliamın takipçisi olacak, Soma’nın
hesabını sormak için mücadeleye
devam edeceğiz” diyor.
Her satırı riyakarlık, iki yüzlülük
hatta yüzsüzlük kokan bu satırların
sahipleri, ne dün ne bugün ne de
yarın, ne Soma için ne de yaşanan
başka katliamların sorumlularından
hesap sormamışlardır, soramazlar.
Ne gasp edilen işçi hakları için hesap
sormuşlar ne de hesap sormak için
mücadele edeceklerdir.
DİSK, KESK, TTB, TMMOB, hiçbiri de OHAL döneminde işten atılanlar
için hiçbir şey yapmadı. Hatta direnen
üyeleri için de hiçbir şey yapmadıkları
gibi, direnişi bitirmek için ellerinden
geleni yapmışlardır.
Bugün işçilerin, emekçilerin mücadelesi öyle bir noktaya gelmiştir
ki KESK’li kamu emekçileri, kendi
sendikalarına karşı direnmek zorunda
kalmıştır. KESK yöneticilerinin atılan
kamu emekçilerini sahiplenmesi ve
eylem yapması için KESK Genel
Merkezi’nde oturma eylemindeler.
TMMOB üyesi ihraç mimar, Düzce
direnişçisi Alev Şahin TMMOB yöneticilerini kış uykusundan uyandırmak için her hafta TMMOB Genel
Merkezi’nde oturma eylemi yapıyor.
Ama haftalardır sendika ve oda
yöneticilerinden ses yok.
Ne işleri için direnişteki üyelerine
ne de diğer emekçilere sahip çıkı-

yorlar.
“Unutmayacağız, affetmeyeceğiz”
diyen DİSK yöneticileri;
OHAL’den bu yana işten atılan
2000 işçisini unutmuş,
3. havalimanında 400 işçinin ölümünü görmezden gelmiş,
Torunlar Center inşaatında asansörde katledilen 10 işçinin hesabını
sormayı akıllarına bile getirmemişlerdir.
DİSK yöneticileri, CHP’li belediyeye karşı direnen Mahir Kılıç’ın,
hakları için direnen Derya Koçak’ın
direnişlerini unutmanın da ötesinde
bilerek görmezden gelmişlerdir.
Mahir Kılıç’ın direnişi karşısında
DİSK’in tavrı eylem kırıcılığıdır.
DİSK yöneticileri, Mahir Kılıç’ın
direnişini sahiplenmedikleri gibi direnişin kırılması için her şeyi yaptılar,
hızını alamayan eski DİSK Genel
Başkanı Kani Beko Mahir Kılıç’ın
üzerine yürümüştür.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Sonuç olarak;
1- Soma’nın hesabını ancak biz
sorabiliriz. Soma’lı ailelerin acısını
biz paylaşabilir, adalet mücadelesinde
biz yanlarında olabiliriz.
2- İşçiler, emekçileri temsil etmekten uzak, patron sendikacılarından
kurtulmalıyız.
3- İşçileri, İşçi Meclisleri’nde örgütlemeliyiz.
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Röportaj

Cahit ZOREL:“Dünyanın En Onurlu En Asil İşidir Zulme Karşı
Mücadele Etmek. Bu Onur Bugün Devrimcilerindir.
Göğsümüzü Gere Gere Savunalım Doğru Ve Güzel İçin
Mücadele Etmenin Haklılığını Ve Doğruluğunu”
Belçika’da, Devrimci Düşüncelerinden Ötürü 17 Yıldır Oturum Verilmeyen Cahit Zorel
70 Gün Boyunca Mahkeme Önünde Direndi Ve Kazandı!
Cahit Zorel İle Direniş ve Zafer Üzerine Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Merhaba. Öncelikle zaferinizi kutluyoruz.
Direndiniz ve kazandınız. Avrupa’da bir ilki başararak
örnek yarattınız. Verilen kararı anlatır mısız?

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Cahit ZOREL: Merhabalar. Öncelikle zaferi hep
birlikte kazandık. Hepimizin zaferidir. Hepimize kutlu
olsun diyelim.
70 gün önce önlüğü sırtıma giyerken amacım hakkımı
elde etmekti. Yani oturum hakkımı elde edecektim.
Bunun dışında hiçbir şekilde direnişe son vermeyi aklımın
ucundan bile geçirmemeliydim. Kazanmaya odaklanmalıydım. Bu düşünce ile direnişe başladım. Ve hep
birlikte dayanışma ile hedeflediğimize ulaştık. KAZANDIK!
Verilen karar ile mahkeme, istihbaratın raporunu
kanuna ve mantığa uygun bulmadığını beyan etmiş oldu.
Aslında gerekçeli kararı kısaca şöyle anlatabilirim: İstihbarat dairesinin suç olarak gösterdiği demokratik faaliyetler tek tek ele alınmış ve bunların hiçbirinin
güvenlik sorunu teşkil etmediğinin altı çizilmiş. Elime
tam Türkçe’ye çevrilmiş hali geçmedi. Flemenkçe kararı
önce Fransızcaya ve sonra da Türkçe’ye çevirmemiz gerektiğinden biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama bir
emsal karar olduğunu söyleyebilirim.
Yürüyüş: Direnişiniz boyunca, yanınızda sürekli
destekleyenleri ve Belçikalılar’ı gördük. Neredeyse hiç
yalnız değildiniz. Direniş sürecinize ve sahiplenmeye
ilişkin neler söylemek istersiniz?
C. ZOREL: Sağolsunlar. Gerçekten beklediğimizin
üzerinde desteklendik, sahiplenildik. Açıkçası dayanışma
için neler yapabiliriz diye çokça düşünmüştük arkadaşlarımız ile birlikte. Esas olarak dayanışma yaratmak için
çok çaba sarf edeceğimizi düşünmüştük. Gel gelelim
öyle olmadı. Direniş kendi kitlesini yaratır deriz ya. Sen
diren, sahiplenen olur da deriz. Dayanışmayı yaratmak
öngördüğümüz kadar zor olmadı. Düşündüğümüzün üzerinde desteklendik, sahiplenildik. Bu çok anlamlıydı
bizim için. Birbirinden kıymetli insanlarla tanıştık. Durumun önemini anlatabilmiştik. Ve birkaç gün hariç,
sürekli 15-20 kişi olduk. Hiç boş kalmadık.
Direnişimizin en önemli kazanımlarından biri de bu
oldu diyebilirim. Hiç tanımadığımız insanların evlerini
açtıklarına şahitlik ettik. Faşist saldırı yaşadık. Saldırı
olduğunun ertesi günü direniş yerine bizden önce gelenleri
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görmek bizi çok mutlu etti.
Polis “Yarın burada olursanız müdahale ederiz”
diye tehdit ettiğinde duyurduk herkese. “Gelin” dedik.
“En azından gelin ve görün nasıl müdahale edeceklerini”. Sabah yine bizden önce direniş yerine gelen
dostlarımızı görmek bizi çok ama çok güçlendirdi.
Kazanacağımıza onlar ile daha fazla inandık. Ve
onlar ile kazandık.
Yürüyüş: Direnişe ilk başladığınızdan beri ısrarla,
yaşadığınız haksızlığı, devrimci düşüncelerinize bir
saldırı olarak değerlendirdiniz. Mahkemedeki savunmanız da bu temeldeydi. Savunmanızdan ve heyetin
tavrından bahseder misiniz?
Ayrıca direnişin her anında, her gününde de bu
meşruluğu savundunuz. Bunu hem mahkemede hem
de direniş alanında savunmak neden önemliydi?
C. ZOREL: Aslında eğer yaşadığım hak gaspını,
bana yapılan haksızlığı gerçekten devrimciliğime yapılmış,
daha ötesi tamamı ile düşünce özgürlüğüme yapılmış
bir saldırı olarak ele almasaydım direnmezdim. Niye direneyim ki? Bir şekilde iyi bir avukat ile savuşturabilirdim
durumu. Kimbilir belki sonuç bile alabilirdim. Ama o
zaman oturum hakkımı almış olmanın dışında ne kazanabilirdim ki? (Bu arada direnmeksizin böyle bir kazanım
elde etmenin de öyle yukarda anlattığım gibi kolay olmayacağının altını çizmeliyim.)
Sorunuza sondan başlayarak cevap vereyim: Bu
zamana kadar savunduğum düşüncelerimi böylesi zamanlarda savunamazsam nasıl hayatımın kalan kısmında
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Röportaj
Her türlü hak ihlaline karşı mücadele
etmekten başka bir yolumuz yok. Sahip
olduğumuz haklarımız arasında DÜŞÜNCE
VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ var ki,
onu korumak öylesine önemli-öylesine
vazgeçilmez ki; o hakkımız elimizden
alındığında artık tüm haklarımızın elimizden
alınmasının önü açılmış olur.
Avrupa’nın birçok yerinde oturum hakkı
bir tehdit olarak kullanılmakta. Kesinlikle
kabul edilememeli. Sessizlikle
karşılanmamalı, geçiştirilmemeli.
Bu saldırıya sessiz kalmak benzer
saldırıların yapılmasına ve bu saldırının
yaygınlaşmasına sebep olur. Bu büyük bir
tehlikedir. Asla sessiz kalınmamalı. Ne
pahasına olursa olsun düşünce ve örgütlenme
özgürlüğüne bu şekilde saldırmaya cüret
etmemeleri için herkes SORUMLU
davranmalı.
DİRENMEK BU ANLAMIYLA
GÖREVDİR. Hangi yöntem ile olursa olsun
direnilmeli ve direnenler yalnız bırakılmamalı.
mutlu olabilirdim ki? Yoksa ben yaptıklarımın doğru olduğuna inanmıyor muydum? Gerçekten “Haklıyız...”
diye attığımız sloganlara hiç inanmamış mıydım? Haksız
mıydım yoksa? Haksız mıydık? Doğru düşünce bizim
düşüncemiz değil miydi? Dünyada ve ülkemizde adaletsizlik, açlık, yoksulluk yok muydu? Ali İsmail Korkmaz
“vurmayın öldüm” diye bağırmamış mıydı, kudurmuş
köpek gibi öldürmek için birbirleri ile yarışmamış mıydı
katilleri? Bugünlerde Haziran Ayaklanması’nın yıldönümü
diye düşünmemek elde değil; Ethem’i, Abdullah’ı... öldürenler haklı mıydı?
Berkin’siz bırakıldığımızı unutmakta fayda mı
vardı? Dilek Doğan evinde anacığının gözlerinin
önünde kahpece katledilmemiş miydi? Soma’da 301
madenci bir aşağılık asalak daha fazla kazansın diye
katledilmedi mi? Maden işçisi kendi çıkardığı kömürden evinde yakacak kadarına bile para bulamazken onlar lüks araba kolleksiyonu yapmıyor, milyarlık villalardan birkaç tanesine sahip olmuyor
muydu?
Kürt ailenin katledilmiş bebeği kokmasın diye
buzluğa koyduğu yalan mıydı yoksa? Taybet Ana’nın
cansız bedeni değil miydi yerde günlerce bekletilen?
Roboski, Ankara, Diyarbakır, Suruç... yaşanmamış
mıydı? Yüz binlerce emekçinin işinden atıldığı da mı
gerçek değildi?
...Hasan Selim, Günay, Sıla, İnanç... halkın evlatları

değil miydi katledilen sorgusuz sualsiz?
Tüm ülke koca bir hapishaneye döndürülmemiş, 15
yılda mahkum sayısı 5 kat artarak 260 bine ulaşmamış
mıydı? Peki hemen her gün hasta tutsakların öldüğü de
mi yalandı?
Ya peki Filistin halkı? Zulüm görmüyor muydu yani?
İsrail siyonizmi çoluk çocuk kadın demeden katletmiyor
muydu Filistinliler’i? Direndikleri doğru değildi de
boşuna mı Filistin halkının yanında saf tutmuştum?
Tüm dünya halklarının baş belası ABD emperyalizmi
değil miydi? Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan
tüm adaletsizliklerin baş sorumlusu ABD derken yanlış
mıydık? ‘Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da en son Suriye’de çoluk-çocuk kadın-erkek genç-yaşlı demeden
milyonlarca insanı katleden ABD emperyalizmidir’
derken günahını mı almışız yankeelerin? Halkların
başına bombalar yağdırmamış mı yani? Ülkem Türkiye’de
de üsleri kullanarak Ortadoğu halklarının üstüne
ölüm yağdırmamış mıydı?...
Yaşadığımız gurbet ellerinde ırkçılığa, ayrımcılığa,
ikinci sınıf insan muamelesine maruz kaldığımız da
yalan mıydı? En kötü işlerde çalışmak zorunda bırakılan biz yabancılar, ülkelerini terk ederek yaban ellerinde kağıtsız bırakılarak binbir acı çektirilen bizler
değil miydik?
Bunlardı benim devrimci düşüncelerimin kaynağı.
Bugüne kadar yaptığım her şeyde bu sorulara verdiğim
cevap vardı. Ve bu yaptıklarımı şimdi suç olarak göstermeye çalışıyorlardı!
Şimdiii, ya bu sorulara EVET cevabını verip ‘bunların
hepsi yalandı’ deyip kafamı kuma gömerek ömrümün
bundan sonraki kısmına yaşarmış gibi yaparak devam
edecektim. -ki bu çok zor bir seçim olurduYa da bunların tamamına HAYIR BİN KERE
HAYIR, bunların hepsi gerçek demeliydim. “Yere
batsın sizin kağıdınız da küreğiniz de oturumunuz
da” diyerek kolay olanı seçmeliydim. DİRENMEYİ!
Çünkü gerçekten yukarda saydığım devrimcilik yapmama
sebep olan gerçekleri görmezden gelerek yaşamak çok
zor. Doğruyu, haklıyı inkar etmektense direnmek çok
daha kolay aslında. Direniş kararı almamda da, direnişin
her anında ve yaptığım savunmamda da hep bu duygu
ve düşüncelerin hakimiyeti vardı. DEVRİMCİLİK SUÇ
DEĞİL GÖREVDİ yani.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Yürüyüş: Avrupa’da yaşayan insanlarımızın birçok
sorunları var. İşsizlik, yozlaştırma, ırkçılık, oturumla
ilgili sorunlar ve sizin de sık sık vurgu yaptığınız
düşünce ve örgütlenme özgürlüğü.
Bu sorunlar arasında ciddi baskılar yaşayan insanlarımıza ne söylemek istersiniz? Özellikle oturumla
tehdit ve terbiye edilmeye çalışan insanlara bir öneriniz
var mı?
C. ZOREL: Tek iken güçlüsündür. Ama iki olunca
daha güçlü olursun. Üç olunca daha fazla, dört beş...
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Röportaj

Sayı: 76

Yürüyüş

bin, on bin olunca çok çok daha güçlü hatta yenilmez
olursun. Bugün dünyanın her yerinde benzer sorunlara
karşı tek gücümüz birliğimiz. Her türlü hak ihlaline
karşı mücadele etmekten başka bir yolumuz yok.
Sahip olduğumuz haklarımız arasında DÜŞÜNCE
VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ var ki, onu korumak öylesine önemli öylesine vazgeçilmez ki; o
hakkımız elimizden alındığında artık tüm haklarımızın
elimizden alınmasının önü açılmış olur.
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü kısıtlanan veya
başka bir ifade ile bu hakkı elinden alınmak istenen hep
bizler olmuşuz bu zamana kadar. Yani devrimciler, ilericiler, yurtseverler... Bugün de benzer saldırılar hayata
geçirilmeye çalışılıyor. Avrupa’nın birçok yerinde
oturum hakkı bir tehdit olarak kullanılmakta. Kesinlikle kabul edilememeli. Sessizlikle karşılanmamalı,
geçiştirilmemeli.
Bu saldırıya sessiz kalmak benzer saldırıların yapılmasına ve bu saldırının yaygınlaşmasına sebep
olur. Bu büyük bir tehlikedir. Asla sessiz kalınmamalı.
Ne pahasına olursa olsun düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne bu şekilde saldırmaya cüret etmemeleri
için herkes SORUMLU davranmalı. DİRENMEK
BU ANLAMIYLA GÖREVDİR. Hangi yöntem ile
olursa olsun direnilmeli ve direnenler yalnız bırakılmamalı.
Şunu aklımızdan çıkartmamalıyız: HAKLI OLDUĞUMUZU UNUTMAYALIM. MEŞRU OLAN BİZİZ.

22 Temmuz
2018

Biz iyiyi, doğruyu savunuyoruz. Mutlu ve güzel bir
dünya için mücadele ediyoruz. Dünyayı cehenneme çevirenler; devrimcileri, ilericileri, vatanseverleri suçlu
gibi gösteremezler! DÜNYANIN EN ONURLU, EN
ASİL İŞİDİR ZULME KARŞI MÜCADELE ETMEK. BU ONUR BUGÜN DEVRİMCİLERİNDİR.
GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE SAVUNALIM DOĞRU
VE GÜZEL İÇİN MÜCADELE ETMENİN HAKLILIĞINI VE DOĞRULUĞUNU.
Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey
var mı?
C. ZOREL: Dergimize düşüncelerimi ifade etme
fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyorum tekrar tekrar.
Öyle bir savunalım hayatı ki, hayatı yaşanmaz hale
getirenlerin elleri kolları bağlansın. Çok güzel günler
göreceğiz. Yaptığımızın doğruluğuna inanalım. Haklılığımıza inanalım. GERİSİ HAYAT!
TÜM DİRENENLERE BİN SELAM YOLLUYORUM.
DÜZELTME: Dergimizin 73. Sayısında Cahit Zorel’in
Mahkemede Yaptığı Savunma altbaşlığıyla yayınladığımız
yazıya ilişkin;
Cahit Zorel, hazırladığı savunmayı, mahkemede zaman
sorunu nedeniyle tamamını okuyamamış; fakat aynı içerikte,
daha kısa ve Fransızca savunma yapmıştır.
Düzeltir, okurlarımızdan özür dileriz.

Çayan Halk Cepheliler, Hüseyin Aksoy’un Ailesini Ziyaret Etti
16 Temmuz günü Halk Cepheliler
ve Çayan Mahallesi Halkı, şehitlik
yıldönümü vesilesiyle Çayan Mahallesi şehidi Hüseyin Aksoy’un ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
5 Halk Cepheli’nin katıldığı ziyarette hem geçtiğimiz günlerde
ameliyat olan Hüseyin Aksoy’un annesine geçmiş
olsun dileklerinde bulunuldu hem de 70-80’li yıllara ait devrimci mücadele
üzerine sohbetler yapıldı.
Hüseyin Aksoy Kimdir?
Hüseyin Aksoy; genç
yaşlarda devrimci saflarla
tanışan ve kısa sürede
Halk Kurtuluş Mücadelesini benimseyip Devrimci-Sol adına Kâğıthane
Bölgesi’nde demokratik
alan faaliyeti yürüten Ça-
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yan Mahallesi’nin yiğit, delikanlı
bir gencidir.
14 Temmuz 1979’da bir grup
yoldaşı ile birlikte işçi sömürülerine,
pahalılığa, işsizliğe karşı Kâğıthane
Boronkay Fabrikası’nda bildiri dağıttıktan sonra Çayan Mahallesi’ne
dönerken işbirlikçi fabrika müdü-

rünün ihbarıyla önlerini kesen Kâğıthane Jandarma Birliği tarafından
dur ihtarı dahi yapılmadan alçakça
katledilmiştir.
Hüseyin Aksoy’u ihbar eden fabrika müdürü apar topar yurtdışına
kaçmış, katleden Jandarma Başçavuş
Erdal Görücü ise Devrimci-Sol tarafından ölümle
cezalandırılmıştır.
Ziyarete katılan Halk
Cepheliler şöyle dedi:
“MAHŞERE DEK SÖZÜMÜZDÜR: HİÇBİR
YOLDAŞIMIZIN KANI
YERDE KALMAYACAK!
Selam olsun canını, halkına meşale yapıp umudun
yolunu aydınlatan halk kurtuluş savaşçılarına!
Sizi çok seviyoruz!”

FAŞİZMİN ZULÜM, SÖMÜRÜ VE KATLİAMLARINA KARŞI

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!
Patronlar Kaybetti! Ethica Direnişçisi Derya Koçak Kazandı!
Direniş, Hak Arayışı, Hesap Sorma, Adalet Kazandı!
İşçi Derya Koçak sömürünün en yoğun
olduğu iş kollarından birinde, özel bir
hastanede sağlık emekçisiydi. Derya Koçak özelinde bir kez daha, sağlık alanındaki
çalışma koşullarına tanık olduk.
Bir insanın dayanabileceğinden daha
ağır koşullar altında, sektör haline getirilen
sağlık alanında da kapitalizmin kar hırsı
uğruna insan hayatının hiçe sayıldığı,
her türlü değerin ayaklar altına alındığı
koşullarda direnişe başladı Derya Koçak.
Ziyaretçileri arasında direnişi kar kapısı
olarak gören avukatlar da vardı. Patronların ilk gün önerdikleri 13 bin liranın
iyi olduğunu söylemesinden 6 saat sonra
20 bin liraya çıktı hastanenin tazminat
olarak önerdiği para.
Bir de Halkın Hukuk Bürosu avukatları vardı yanında Derya Koçak’ın.
Devrimci avukatların yanında olmasının
verdiği güvenle, avukatının da onunla
birlikte burada oturduğunu anlattı ve
hakkı olanı istemeye devam etti. Para
için değil, emekçinin alın teri için didinen
avukatlardı onlar.
Ethica Hastanesi sadece işçilerin hakkını sömürmez; kar hırsıyla hastaların
hayatlarını da hiçe sayar. Üzerinden 24
saat geçmediği için para talep edemeyen
hastanenin, vefat haberinin hasta yakınlarından nasıl gizlendiğini görmüştür
Derya Koçak. Hasta yakınlarının, yaşadığını zannederek nasıl umutla beklediklerine tanık olmuştur. Ölümü kesinleşmiş hastalara mesaiye kalmamak için
potasyum verilerek kalp krizine neden
olup öldürüldüğünü duymuştur; fakat
otopsi raporu olmadan kanıtlayamamanın
ağırlığını yaşamıştır.
İşte vahşi kapitalizm, üç kuruşluk
kar için böyle çürümüş bir sağlık sistemi
yaratmıştır. Yoğun bakımda hastalara
bakılmaz, kendi haline bırakılır hastalar.
Kimse ilgilenmediğinden Derya Koçak
ilgilenir, hemşirelerin yapması gereken
işleri de o yapar.

Son olarak da; cinsel istismara uğramış
20 aylık bir bebek, hastaneye solunum
yetmezliğinden getirilmiştir. İstismar olayının, hastane yönetimi tarafından adli
makama bildirilmesi engellenir. Derya
Koçak’ın hemşire arkadaşı bu durumu
adli makama taşıyınca işten istifa ettirilmek
zorunda bırakılır. Derya Koçak, arkadaşının
yanında yer alır ve bu yüzden sürekli
baskı altındadır. Ağır çalışma koşullarında
dizinden sakatlanır.
Hastane patronu Murat Akdoğan, işçileri kimi zaman hırsızlıkla suçlar, kimi
zaman 25. maddeyle işten çıkararak
başka yerde iş bulmasını engelleyen,
baskı uygulayan, küfür ve hakaret eden,
cinsel tacizde bulunan bir ahlaksızdır.
İşçileri, ekmeği için çalışanları tehdit
etmektedir. İşçinin üç kuruş maaşına
göz dikmiştir. Çalışanlar muhbirlik yoluyla baskı altına alınır. Sağlık sistemi
aşağılık düzene uygun olarak şekillenir.
Özel hastanelerin dışarıdan görünen yüzünün arkasında böyle bir baskı, sömürü
ve ahlaksızlık vardır.
Patron Murat Akdoğan, Marmara Üniversitesi’nde hocalık yapıp okula Ferrari
marka lüks arabasıyla gitmektedir. Altındaki arabanın kaynağı, katlettiği insanların kanı, emeği sömürülmüş işçinin
alın teri vardır. Sigortanın karşıladığı malzemelerin bile hasta yakınlarına aldırtılması
vardır. İşte Derya Koçak, onurlu bir
emekçi olarak tüm bunlara karşı çıkmış,
hastanedeki insanlara gerçekleri anlatmıştır.
Bu nedenle direnişi boyunca hastane çalışanlarından da destek görmüştür.
Derya Koçak, sadece emeğinin karşılığı olan tazminatını, 25 maddenin kaldırılmasını ve hastanede yaşananları, çalışma koşullarını teşhir etmek istedi.
Derya Koçak’ı direnmeye ve kazanmaya
götüren işte sahip olduğu sınıf bilinci ve
patronlara duyduğu sınıf kinidir.
Direniş benim için umut oldu dedi.
Asıl kazananın direnmeye başlamak ol-

duğunun kararlılığıyla konuştu. Bütün
işçiler için, adalet için direniyorum dedi.
İşçi sınıfının hakları için direndiğinde
nasıl kazanabileceğinin bir örneğini daha
yarattı. Hukuksuzca işten atılanlar arayıp
yanında olduğunu söylediler.
Derya Koçak direnince kazanılacağını,
birlik olunca kazanılacağını, hak arayışının
yüceliğini gösterdi tüm halka. Sağlık alanındaki bunca hak gaspına karşı sendikaların 20 yıldır örgütlediği bir direniş
yoktur. Sisteme karşı mücadelesi yoktur.
Direnen Derya Koçak’ı ziyaret dahi etmemişlerdir. Çünkü onlara göre OHAL
koşullarında direniş örgütlenemez!
İşte Derya Koçak’ın direnişi ve zaferi, Sayı: 76
sendika yöneticilerine de bir ders olmuştur.
Yürüyüş
Tek başına, koca sendikaların yapamadı22 Temmuz
ğını yapmış ve onların sahip olamadığı
2018
bir kararlılıkla direnmiştir. Oysa o sendikalar, devrimci işçilerin kurduğu örgütlülüklerdir. Hak alma iddiaları yoksa o
koltuklarda neden oturmaktalar? Derya
Koçak sendikaların düzeniçi tavrını ve
emekçilerin hakkını savunmayan sendikacıları da teşhir etmiştir. Sendikalara
değil, Devrimci İşçi Hareketi’ne güvenerek
direnmiştir Derya Koçak.
DİH öncülüğünde gerçekleşen direnişler, hakkını alana kadar devam eder
ve kazanır. Derya Koçak DİH’in tarihini
bilir ve güvenir bu nedenle. Direnişe
başlamanın kendisinin kazanmak olduğu
bilincini taşımaktadır.
OHAL ile Türkiye halkları arasında
barikat olan Yüksel Direnişi’nin ışığında
direnmiştir Derya Koçak. Faşizmin tüm
korkusu, bu direnişlerin yaygınlaşması,
birleşmesi ve halklaşmasıdır.
Sürekli faşizmin olduğu koşullarda
sürekli direnişler de olacak, bu kaçınılmazdır! Yüksel’de, Düzce’de, Konak’ta
direnişler ve zaferler dalga dalga yeni
direniş ve zaferleri getirmektedir. Bu
adaletsiz düzende kazanan mutlaka emekçi halklar olacaktır!
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Röportaj
Haluk Tolga İLHAN: “Yok Etmek Ve Güçsüzleştirmek Üzere Yorum’un Maruz
Kaldığı Bu Süreçte Yapılabilecek En Güzel Şey, Yorum’un En Hızlı Şekilde
Kitlelerle Buluşmasını Sağlamak Ve İçinde İnsanlığa Dair En Güzel Hisleri,
Çağrışımları Barındıran Eserlere Yeniden Can Vermekti Diye Düşünüyorum.
Asla Yılgınlık Yok, Direniş Var!”
Faşizmin Listelerine Yeni Besteler ve Konserlerle Cevap Veren Grup YORUM, 1 Temmuz’da İnternet
Üzerinden 2. Konserini Gerçekleştirdi.
Konsere Katılan Sanatçılardan HALUK TOLGA İLHAN ile Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Merhaba. Grup Yorum'un
1 Temmuz'da düzenlediği 2. İnternet
Konserine siz de katıldınız. Son 2 yıldır
Grup Yorum üzerinde yoğunlaşan; ancak
bununla sınırlı kalmayan saldırı ve baskılar
yaşanıyor. OHAL koşullarında ve Grup
Yorum’un 6 üyesinin başına ödül konulduğu koşullarda gerçekleşti konser.
Tüm bu baskılara rağmen 18 sanatçının katıldığı konseri ve süreci nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Haluk Tolga İLHAN: Esasen devrimciler ve halk
sanatçıları üzerindeki baskılar son derece sistematik hale
gelmiş bir iktidar geleneği. Ancak bu davranış biçimi
özellikle halkın klasik devlet yönetim metodları ile yönetilemez
duruma geldiği, egemenlerin tüm kaynakları tükettiği ve
sömürü düzenlerinin deşifre olduğu anlarda kendisini daha
çok belli ediyor.
Çok kıymetli ozanların, sistem tarafından ötekileştirildiği,
ağır baskı ve zulme maruz kaldığı geçmiş zamanlara
bakarsak, o dönemlerin çoğu kez halkın iktidarla çatışma
anlarına denk geldiğini görürüz. Ve şiddet, baskının her
türlüsü kendisini bu dönemlerde ilk olarak halka mesajı en
doğrudan, umutla ulaştıran aydınlık sanatçılar üzerinde
gösterir. Tabii ki baskının ve zulmün olduğu yerde
kurtuluş ve mücadelenin de nasıl hızlı bir şekilde filizlendiğini görebiliriz. Grup Yorum üzerindeki baskılar
da, Yorum’un kuruluşundan bugüne barındırdığı halkı
harekete geçirme, umutsuzluktan koparıp anlamlı bir
mücadele etrafında bütünleştirme potansiyelinden ileri
geliyor, en basit haliyle söylemek gerekirse Grup
Yorum’dan korkuyorlar.
Yürüyüş: Bu bir dayanışma konseri idi ve dayanışma
böyle zamanlarda çok daha anlamlı ve zorunlu bir hale
geliyor. Baskılara karşı sanatçı kimliğini devam ettirebilmenin
de en önemli koşullarından biridir dayanışma. Sanat
Cephesi, aynı zamanda bu ihtiyaca cevap verdi. Bu konuda
ne söylemek istersiniz?
H. Tolga İLHAN: Grup Yorum’un karşı karşıya kaldığı
baskıları yukarıda bahsettiğim tarihsel bağlamda okumalıyız
diye düşünüyorum. Son yıllar muhaliflerin, aydınların bu
karanlıktan çıkış yolu aradığı yıllar olarak kayda geçecek
ve Grup Yorum’un, muhalif sanatçıların üretimlerini

de bu sürecin içinden doğmuş, halkın umuduna en
kuvvetli şekilde temas eden ürünler olarak göreceğiz.
Dolayısıyla, yok etmek ve güçsüzleştirmek üzere
Yorum’un maruz kaldığı bu süreç içerisinde yapılabilecek
en güzel şey, Yorum’un en hızlı şekilde kitlelerle buluşmasını sağlamak ve içinde insanlığa dair en güzel hisleri,
çağrışımları barındıran eserlere yeniden can vermekti
diye düşünüyorum. Bu anlamda 1 Temmuz internet
konseri, çok güzel bir dayanışma örneği ile gerçekleşti
ve mesaj yerine ulaştı.
Yürüyüş: Sanatçı, faşizme karşı demokrasi mücadelesi
vermeli, halkın sanatını yapmalıdır. OHAL ile birlikte
yoğunlaşan saldırılar karşısında sanat alanında yeterli,
güçlü bir tepki var mı sizce?
H. Tolga İLHAN: Tabii ki sanatsal üretimleri ile sürece
en sert şekilde tepkisini gösteren sanatçı dostlarımız da var;
ancak sizin de bahsettiğiniz gibi yüksek baskı karşısında
umduğumuz ya da olması gerektiğini düşündüğümüz
kuvvetli bir tepki/direniş de görmüyoruz. Açıkçası bu
konuya çok ılımlı yaklaşamayacağım, zira görece daha iyi
günlerde “muhalif kimlikleri” ile ön plana çıkan, halkın
sanatçısı olduğunu iddia eden ve özellikle halkın öz değerleri
/ kültürleri üzerinden kendini var eden bazı “sanatçılar”, iş
hakikate gelince yok oldular.
Örneğin Yüksel Direnişi’nde, çağrı yapılan sanatçıların
büyük çoğunluğunun katılımı, daha kuvvetli bir kamuoyu
oluşmasında etkili olurdu; ancak yıllarca bu halkın
ekmeğini yemiş, kültürüne sırtını yaslamış sanatçıların
“beni bu işlere karıştırmayın” dediklerini duyduk.
Zannediyorum bu süreçte kendilerinin ağzına çalınan
bir parmak bal daha tatlı geldi, dizi müziklerine ziyan
ettikleri halkın türküleri için bu halk da bir gün onlara
gereken yanıtı verecektir. Bununla birlikte, süreç kendi
içerisinden yeni sanatçıları, üreten ruhları çıkaracaktır,
hiçbir çağda yok olmadığı gibi, sanat ve sanatçı kendisine
düşen tarihsel rolü yerine getirecektir, buna inanıyorum.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var
mı?
H. Tolga İLHAN: Bu zor günlerin üzerinden hep
birlikte geleceğiz, asla yılgınlık yok, direniş var. Grup
Yorum özelinde internet konserleri ile başlattığımız dayanışmayı büyüterek hep birlikte yaygınlaştırmalıyız.
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Halkın Avukatlarına,
Halkın Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!
kampanya haberleri

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

AKP faşizminin 12 Eylül 2017'de
Halk Cephelilere karşı başlattığı tutuklama teröründe tutuklananların
sayısı 200'e yaklaştı.
Saldırı sürüyor.
Halkın avukatları, halkın sanatçıları, halkın mimar mühendisleri,
Liseli Dev-Genç’liler, TAYAD'lılar,
Halk Meclisleri, Kamu Emekçileri
Cephesi, Devrimci İşçi Hareketi, 12
Temmuz'dan itibaren yeni bir kampanya başlattılar.
Kampanyanın “Halkın Avukatlarına, Halkın Sanatçılarına Özgürlük”
sloganı etrafında sürdürülecek.
10 Eylül'de Halkın avukatlarının
duruşmaları başlıyor. Ekim'de, Kasım'da bu tutuklama teröründe tutuklanan diğer devrimcilerin davaları
var. Yargılamalar sürdüğü müddetçe,
"özgürlük" sloganını devam ettireceğiz.

cağız.

Onları
Faşizmin
Elinden Çekip
Alacağız!
Kampanyada, bu haksız, hukuksuz, adaletsiz tutuklamalara karşı çeşitli eylemler gerçekleştirilecek.
Duvar yazılarında, bildirilerde,
kuşlamalarda, pullamalarda, duvarlara
asılan dövizlerde bu talep dile getirilecek.
Tutuklamalar haksız, hukuksuz,
gayri-meşrudur. Halkın avukatlarını,
halkın sanatçılarını, tüm halk cephelileri, faşizmin elinden çekip ala-

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Kampanyasına Çağrımızdır:
Nerede bir zulüm varsa,
Halkın Avukatları onların avukatıydılar.
Nerede bir direniş varsa,
Halkın Avukatları onların yanındaydılar.

ŞİMDİ ONLARI SAVUNMA SIRASI BİZDE!
Nerede bir baskı, katliam varsa,
Grup Yorum onların türkülerini söyledi
Nerede faşizme karşı bir direniş varsa,
Grup Yorum türkülerini onlarla birlikte söyledi.

ŞİMDİ ONLARIN TÜRKÜLERİNİ HER YERDE
SÖYLEME SIRASI BİZDE!
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TAYAD, ÖZGÜRLÜK TALE‐
BİYLE GALATASARAY MEYDA‐
NI'NDAYDI
İstanbul TAYAD’lı Aileler 14
Temmuz’da Taksim Galatasaray Meydanı’nda, “Halkın Avukatlarına, Halkın Sanatçılarına Özgürlük” şiarıyla
basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
“… Halkın avukatları 10 aydır
tutsak. Bir gece yarısı evlerinin, bürolarının kapıları kırılarak işkence
ile gözaltına alındılar ve tutuklandılar.
‘Suçları’ devrimci avukatlık yapmak… Soma’da, Ermenek’te katledilen maden işçilerinin avukatlığını
yapmak… Direnen Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve kamu emekçilerinin
avukatlığını yapmak. TAYAD’lı Aileler’in avukatlığını yapmak. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede tutsak düşen devrimcilerin
avukatlığını yapmak…
Geçtiğimiz hafta Soma davası halkın avukatlarının tutsaklığında sona
erdi. 301 canın katilleri göstermelik
cezalar aldılar. Bunun için aylardır
tutsak halkın avukatları hapishanede
devam ediyorlar devrimci avukatlık
yapmaya, bunun için yıllarca görüş
yasağı veriliyor, iletişim yasağı uygulanıyor. Silivri Hapishanesi’nde
avukat Yaprak Türkmen ve Selçuk
Kozağaçlı tek kişilik hücrede tecrit
altında tutuluyorlar. Engin Gökoğlu’nun Tekirdağ Hapishanesi’nde kolunu kırdılar.
Mahkemeleri 10 Eylül’de başlayacak. 10 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde avukatlarımızın yanında
olalım.
Halkın sanatçıları Grup Yorum’un
‘suçları’ katledilen maden işçilerine
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HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Kampanyasına Çağrımızdır:
Sıkmışlar sinsice
Amerikan malı kurşunları halkın ciğerine
Fakat sanıyor musunuz ki
Vurulduğuyla kalır delikanlılar
Ve döküldüğüyle kalır kanımız
Hayır! / Bin kere hayır...
Ne zaman arşa çıkarsa adaletsizlik
Yeryüzüne / halkın ADALET SAVAŞÇILARI iner

Şimdi hepimizin
ADALET SAVAŞÇISI OLMA günüdür
HALKIN ADALETİ İÇİN
HALKIN AVUKATLARINI, SANATÇILARINI
SAHİPLENELİM, SAVUNALIM, ONLARIN
ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE EDELİM!
türkü bestelemek, “Amerika Katil,
Defol!” diye marş bestelemek. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye konserleri vermek. Ve bu talep doğrultusunda milyonları biraraya getirmek.
Grup Yorum’u tutsak edip ‘terör listelerine’de koysanız Amerika katil
defol bu vatan bizim demeye devam
ediyor. Bunun için 10 üyesi tutsak,
6 üyesi ‘terör listelerinde’ aranıyor.
Grup Yorum halktır, Grup Yorum
halkın bağrında, listelere bestelerle
cevap vermeye devam ediyor. Grup
Yorum üyesi Dilan Ekin mahkemeye
götürülüp ama mahkemeye çıkarılmadan ona 3 yıl hapis cezası verildi.
Grup Yorum üretmeye ve direnmeye
devam ediyor.”
***

Halkın Sanatçıları, Halkın
Avukatları Onurumuzdur
Halkın Sanatçıları ve Avukatlarına
Özgürlük
İstanbul ve Anadolu'da halkın sanatçıları ve avukatlarına özgürlük
çerçevesi altında çalışmalar yapıldı.
Bu çalışmalardan derlediklerimiz aşığıdadır.
ANADOLU
ADANA: Halk Sanatçıları ve
Avukatları İçin Pullama Çalışması

Mersin

Yapıldı
Adana çarşı merkezde
12 Temmuz'da halkın sanatçıları ve avukatları için
"Halkın Sanatçılarına Özgürlük! Halkın Avukatlarına
Özgürlük! Halk Cephesi"
yazılı pullama çalışması
yapıldı. Yapılan çalışmada
50 adet pullama yapıştırıldı.

Gülsuyu
MERSİN: 12 Temmuz
günü Halk Cepheliler Cumhuriyet Mahallesi ve Pozcu
da "Halkın Sanatçılarına
Özgürlük Halkın Avukatlarına Özgürlük” yazılı 50
adet pullama yaptı.

***
İSTANBUL
Gülsuyu: Gülsuyu Halk Cephesi
14 Temmuz’da mahallenin çeşitli
yerlerine 5 adet; “Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş”, “Halkın Avukatlarına Ve Halkın Sanatçılarına
Özgürlük”, “Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” Halk Cephesi
imzalı dövizleri astı.

Çayan
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Alibeyköy: 6 yere kampanya sloganlarını içeren yazılamalar yapıldı.
2 kahvede kampanyayla ilgili sesli
çağrı yapıldı. Halk Meclisi üyeleriyle
toplantı yapılarak komite kuruldu.
Kampanya sloganlarının yazılı
olduğu ozalitler asılmaya başlandı.
Gazi: Kampanya için toplantılar
yapıldı. Gazililer, haftada 10 yazılama
yapmayı hedefliyorlar. Başlangıç olarak 50 ozalit asılacak.
Esenyurt, Kıraç: Üzerinde kampanya sloganlarının olduğu 6 adet
karton duvarlara asıldı. Ozalitler asıldı, devam edilecek.
Aileler gezilmeye başlandı; ayrıca
kampanya için maddi destek toplanıyor.
Çayan: Yaklaşık 85 ozalit asıldı
Çayan'da. "Halkın Avukatlarına Öz-

Okmeydanı
gürlük, Halkın Sanatçılarına Özgürlük" sloganı, Çayan'ın birçok yerine
ulaştı.
6 yere yazılama yapıldı. AKP faşizminin tutuklamalarına karşı sesli
çağrı yapıldı. Aileler gezilip, komite
oluşturuldu.
Okmeydanı: Duvarlara yazılama
yapıldı. 50 ozalit alındı, bunların
asılması örgütlendi. Kartonların hazırlanıp asılması kararlaştırıldı.

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!
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Sırtlanlar, Çakallar
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ

VARLIK NEDENİ
SİZİN SÖMÜRÜ VE
ZORBALIK DÜZENİNİZDİR!
Yoksulluğu,
Adaletsizliği
Yok Etmedikçe
BU ANLAYIŞI

YOK
EDEMEZSİNİZ!
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Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisini
tarihe gömeceğiz!

TECRİT VE TERÖR
Tecrit et, YALNIZLAŞTIR!
Terörize edip, İMHA ET!
Televizyon ekranlarında Trabzon’da
beş kişiyi yüzlerce kişinin linç etmeye
çalıştığını görüyorlar. Görülür de, durmak
olur mu? O anda hepsi birden harekete
geçiyor. Çünkü onlar, Halkın Hukuk
Bürosu avukatları. Halk saldırı altında.
HHB avukatlarının kimisi, telefonlara
sarılıp demokratik kurumları arıyor,
kimi baroyu arıyor. Akıllarında tek şey
var: Trabzon’a en kısa sürede ulaşmak.
Saldırıya uğrayanların yanında olmak;
onların önünde barikat olmak; çünkü
onlar Halkın Hukuk Bürosu avukatları.
Kimisi İstanbul’dan, kimisi Ankara’dan Trabzon’a gitmek için yola çıkıyor
ve saldırının ertesi sabah Trabzon’da
buluşuyorlar.
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“Terörist avukat”
Onları TAYAD’lılar, Dev-Gençliler
ve tabii işkenceci, linççi polisler karşılıyor.
Biraz sonra Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’le görüşüyor
HHB avukatları. Hesap soruyorlar. TAYAD’lıların yapacağı basın açıklaması
için koşulları sağlamalarını, linççi saldırganları yakalamalarını istiyorlar.
Ama faşist polis bunun yerine yeni
bir linç saldırısını organize ediyor o
arada.
Polislerle uzun görüşmeler sonuçsuz
kalıyor. Basın açıklamasına hazırlanıyorlar. Faşizm de ikinci linç saldırısını
hazırlıyor. Sivil polislerin arasından

çıkıp gelen güruh toplanıyor.
Biraz sonra Emniyet müdürü aşağı
inip dışarıdaki kalabalığa sesleniyor.
Ama bu tamamen şova dönük, sorunu
çözmeye yönelik değil. İlginçtir! Bir
anda kitle “terörist avukat istemiyoruz”
diye slogan atmaya başlıyor.
Böyle fiziki, sözlü çok saldırılar
atlattı onlar.
Linç saldırılarında hedef gösterilirken
de, devletin polisi tarafından büroları
basılırken de, faşizmin mahkemeleri
tarafından tutuklanırken de gerekçe hep
buydu: “terörist avukat”!

Giydikleri Cüppe Terörist;
Söyledikleri Türküler Terörist!
“Terör örgütünün avukatı” olarak
adlandırdılar onları. Bunun kanıtı “hep
Devrimci Solcular’ın, DHKP-C’lilerin
avukatlığını” üstlenmiş olmalarıydı.
Grup Yorum da “terör örgütünün
yasadışı eylemlerini savunuyor”du şarkılarında. “Terör örgütü üyelerini” öven
şarkılar yapıyordu. “Yasadışı terör örgütünün” gecelerine, eylemlerine katılıyordu.
Her şey, devrimcileri “terörist”, devrimci örgütü “terör örgütü” olarak göstermekle başlıyordu. Bu yapıldıktan
sonra, onlarla ilişkili her şey ve herkes,
terörist ilan edilebilirdi. O zaman onlara
kimse yanaşamaz, kimse onlarla yan
yana gelmeye cüret edemez. Terörist
ilan edip, tecrit etmek ve yalnızlaştırmak,
işte böyle gerçekleşiyor.
Tecrit’in en temel yanlarından biri,
tecrit edilmek istenilen güçle, her türlü
destek, dayanışma, sahiplenme ilişkisini kesmektir.
İşte size bir iddianameden bir bölüm:
“söz konusu etkinlik sırasında
THKP/C terör örgütünün lider kadrosundaki kişilerin resimlerinin bir sinevizyon gösterimi sırasında sergilendiği,
… ayrıca DHKP/C terör örgütü adına
faaliyet gösterirken girdikleri çatışmada
öldürülen örgüt üyelerinin resimlerinin
sahneye yansıtıldığı, ölüm orucunda
ölen örgüt üyelerinin Türkiye haritası
üzerine resimlerinin konulduğu anlaşıldığı ve bu şekilde DHKP/C terör örgütünün propagandasının yapıldığı bir
etkinliğe dönüşen gösteriye katıldığı
tespit edilmiştir…”
Bu cümleyi, o etkinliğe katılan sa-
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natçılara da, kamu emekçilerine de,
avukatlara da, aydınlara da, herkese
uygulayabilirsiniz. Bu cümleyle herkesi
“terörist” veya “terör örgütü destekçisi”
ilan edebilirsiniz.

Şarkılarla, Konserlerle “Terör”
1992 yılıydı. Eskişehir'de düzenlenen
bir gece nedeni ile haklarında, 22 Haziran
günü tutuklama kararı verilen Grup Yorum elemanları, teslim olmadılar. Aylarca
“firari” olarak yaşadılar.
Kürtçülük, bölücülük, teröristlik,
hepsi vardı suçlamalar içinde. Bir yazar,
o zaman şöyle tasvir etmişti Grup Yorum’u:
“Yaklaşık beş yıldır, oldukça tehlikeli
bir, "terörist çetesi" dolaşıyor ülkenin
her yanında. Adları, "Grup Yorum";
silahları, gitar, bağlama, flüt, org,
synthseizer ve vokal; suç mekanlarıysa,
konser alanları ve stüdyoları.
İmal ettikleri "parça tesirli" bombalar, plastik bir muhafaza içine yer-

leştirilmiş manyetik band rulolarından
oluşuyor ve halk arasında genellikle
"kaset" olarak adlandırılıyor. … öyle
büyük suçlar işlemişler ki, "adaletin
pençesi" peşlerini bırakmıyor bir türlü.
Konserleri yasaklanıyor, kasetleri toplatılıyor, elemanlar, bazen birer birer,
bazen de, toplu halde tutuklanıp, haklarında hapis istemiyle davalar açılıyor.”
(Burak Eldem, Cumhuriyet Dergi)
Onlar sanatçı değil, terörist!
Grup Yorum’un kurulduğu günden
bu yana, bu suçlama nedeniyle Yorum’un
onlarca üyesi tutuklandı, onlarca yıl
hapis yattılar.
Oligarşinin temsilcileri, Grup Yorum’u tüm sanatçılar arasında tecrit etmek, yalnızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Kimse Grup Yorum’a
destek vermesin, kimse Grup Yorum’a
konser yeri vermesin, kimse Grup Yorum’a stüdyo vermesin, kimse Grup
Yorum’un kasetlerini yapmasın diye,
tehdit, gözdağı, şantaj her yola başvur-

dular.
Ama başaramadılar. Şu veya bu sanatçı kesimi üzerinde etkili oldukları
oldu, ama bütün olarak başaramadılar.
Gün oldu, onlarca, yüzlerce sanatçının desteğiyle çıktılar sahneye.
Gün oldu aranır koşullarda sanat
cephesinden sanatçılarla birlikte konserler verdiler.

Tecrit Etmek ve Terörize
Etmek; Emperyalizmin
Politikası
Önce Özel Tip hapishaneler, ardından
F Tipi hapishaneler, “tutsakları küçük
gruplara bölüp, yalnızlaştırarak teslim
alma” amacıyla inşa edildi.
Dışarıda fiziki olarak herkese, her
siyasi gruba, toplumun her kesimine
bir hücre yapamazlar; fakat bunu siyasi
olarak yapabilirler. Emperyalizmin “tecrit
et, yalnızlaştır” politikası işte budur.
“Terör listeleri”yle, “diplomatik pazarlıklar”la, “kırmızı bültenler”le, “ulusSayı: 76
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1960'lar

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

1970'ler

“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!” KızılFaşist Cuntalar dönemi... Emperyalizm, halk kurtuluş
dere'de Türkiye Devriminin Manifestosu yazıldı.
savaşlarının gelişimine, cuntalarla, sivil faşist hareketlerle
Oligarşi bizi öldürdüğünü sandı ama biz o gün doğduk.
cevap verdi.
O çizgide Devrimci Sol'u kurduk.

1980'ler

“Cunta, 45 milyon halkı teslim alamaz!” diyen DevEmperyalizm tüm yeni sömürgelerde teslim alma
rimci Sol, resmi, sivil faşist teröre devrimci şiddetle,
saldırısını başlattı. Cuntalar aracılığıyla, "balığın
cuntanın teslim alma saldırısına 1984 ölüm orucuyla
suyunu kurutma" politikaları yürürlüğe konuldu.
cevap verdi. Şehitlerle karanlık yarıldı.

1990'lar

Sosyalist sistemin yıkılmasıyla “Sosyalizm öldü, devrimler 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 emperyalizm 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 sapmadık.

2010'lar

Emperyalizm, “terör listeleri"yle saldırıya geçti. Devrimcilerin 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 etmelerine izin vermedik.

“Kurtuluşa Kadar Savaş” Biz Türkiye'de 50 yıllık
reformizm ve revizyonizmin zincirlerini kırıp atıyoruz.
İstanbul Maltepe'de Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'in 51 saatlik silahlı direnişi...
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lararası hukuk”la, devrimcilerin, vatanseverlerin başlarına konulan ödüllerle,
açık ya da örtülü tehditlerle, tutuklamalarla,
en temel burjuva hakları bile ortadan
kaldıran yasaklarla, emperyalizme çeşitli
biçimlerde karşı olan tüm güçler yalnızlaştırılmaya ve kuşatılmaya çalışılıyor.
Tecrit edilip yalnızlaştırılmak istenen
güçler bazen “terör örgütü listeleri”ne
konuluyor, bazen “şer ekseni” diye adlandırılıyor, bazen “Marksist-Leninist
diktatörlük yanlıları”, bazen “teröre
destek veren ülke ve örgütler” oluyor.
Adlandırma değişse de, amaç ve yöntem
pek değişmiyor.
Önce terörist ilan et, tecrit et, yalnızlaştır… Artık imhaya da açık hale
gelmiştir.

Tecrit Edip Yalnızlaştırmaya
Soldan Katılım
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Faşizm, saldırılarıyla, siyasi kuşatmasıyla, halkın her kesimini, her siyasi
hareketi, her demokratik kitle örgütünü,
her sendikayı ve konfederasyonu, her
meslek odasını kendi “siyasi” hücresine
hapsetmeyi amaçlıyor. Burada son hedef

YENİ SÖMÜRGECİLİK
Yeni sömürgeciliğin iki değişmez
özelliği vardır:
Yoksulluk ve adaletsizlik

HHB
Halkın Hukuk Bürosu
Adaletsizliğe karşı
halkın adaletini savundu.
BİR ÖRNEK:
“Bu mücadele içinde 300'ün üzerinde devrimcinin otopsisi dahil bütün
defin işlemlerinde,
20'yi aşkın gözaltında kayıp olayının
yoğun araştırma faaliyetlerinde,
bütün suç duyurusu işlemleri ile
polisler aleyhine açılan bütün katliam
davalarında sürekli katledilenlerin yanında yer aldık.
Bu faaliyetlerimiz ile olumlu bir geleneği mesleğimiz alanında benimsettik.
Bütün demokratik destek faaliyetlerini
8 bin 500'ü bizzat vekaletli, 10 binin
üzerinde siyasi tutsağı savunurken yerine getirdik.” (Halkın Hukuk Bürosu’nun
1998 tarihli bir yazısından)

46

ise devrimcileri yalnızlaştırmaktır.
Reformizm uzun yıllar emperyalizmin
ve faşizmin bu politikasını görmemiş
veya gördüğü halde dolaylı biçimde bu
politikaya onay vermiştir.
Yok edilmek istenenin, etkisizleştirilmek istenenin sadece devrimciler olduğunu düşünmüş ve bu noktada da bu
tecrit politikasına katılmıştır.
Büyük Direniş’in dünya durdukça
unutulmayacak sözleri, “ölüm orucuna
başlarken bize mi sordunuz”, “cepte
keklik mi sandınız”, “aynı mahalleden
değiliz”, “farkımızı koyduk iyi oldu”
işte bu tecrit et yalnızlaştır politikasının
doğrudan bir sonucu değil midir?
Bu sözler; reformizmin, düşman cephesinden tecrit edip yalnızlaştırmaya
katılmasıdır.
Ne var ki reformizm, bunu yaparken,
tecrit edip yalnızlaştırmanın kendilerine
de yönelebilecek bir silah olduğunu göremeyecek kadar kördüler.
Halka, halkın sorunlarına, ülkenin
ve dünyanın gerçeklerine karşı kendinizi
kapatırsanız, işte o zaman hem kendinizi
tecrit etmiş, hem başka güçlerin tecrit

Grup Yorum
Yoksulluğu isyana dönüştürdü.
BİR ÖRNEK:
Ezim ezim ezilmişik
Kurutmuşlar kanımızı
Bir çarmıha dizilmişiz
Açlık almış canımızı
Bir değil derdimiz bindir
Biliriz bunlar nedendir
Çalsın grev davulu
Ayağa kalkma günüdür

Umudun iki çocuğu
ÖFKE VE CÜRETTİR.
Halkın avukatları
adaletsizliği isyana ve cürete,
Halkın sanatçıları
ezilmişliği umuda ve öfkeye
dönüştürdüler…
Umudun iki çocuğunu büyüttüler.
Cüppeleriyle
ve şarkılarıyla
savaşmaya
devam ediyorlar.

edilmesine katılmış olursunuz.

Tecriti Kırdık, Kırıyoruz!
Nasıl?
Tecritle ilgili birçok kez şunu hatırlatmışızdır:
Tecrit, tek tek devrimcilerin hücrelerde
tecrit edilmesinden başlar, ülkelerin, örgütlerin tecritiyle devam eder. Tecrit ve
yalnızlaştırma politikasının temel amaç
ve yöntemi, insanı, örgütleri ve ülkeleri
yalnızlaştırarak iradesini kırmak, emperyalizm önünde boyun eğmesini,
itaat etmesini sağlamaktır.
Özet olarak söylersek; yalnızlaştırmadaki amaç, yalnızlaştırılan gücün
siyasi iradesini kırmaktır. Faşizmin
Halk Cepheliler karşısında “yalnızlaştırma politikası”nın iflas ettiği nokta
tam burasıdır.
Cephe, en fazla kuşatıldığı, en çok
yalnız bırakıldığı koşullarda, ideolojik
netliğiyle, siyasi iradesini güçlendirmiş,
kuşatmaları yarmıştır.
Halkın avukatları ve halkın sanatçıları
da işte tam bu noktada dünya çapında
örnekler yarattılar.
Halkın avukatları, terör-terörist suçlamaları karşısında, doğrudan kendilerine
yönelen işkenceler tutuklamalar karşısında bir gün bile, bir adım bile gerilemediler. Bu ülkenin devrimcilerini, direnenlerini, halk kurtuluş savaşçılarını
savunmaya devam ettiler. Halk kurtuluş
savaşlarının ve savaşçılarının meşruluğunu savunmaya devam ettiler.
Halkın sanatçıları, Sabahat Karataşlar’dan Sibeller’e, Engin Çeberler’den
Dayı’ya, Şafaklar’a kadar bu düzenin
“terörist” ilan ettikleri için şarkılar yapmaya devam ettiler. Emperyalizmin “terör
eylemi” dediklerini övmeye devam ettiler.
Halkın avukatları, dizleri titremeden, sömürücü katil patronların, işkenceci
katliamcı polislerin karşısına çıkmaya
devam ettiler. Halkın sanatçıları, sesleri
titremeden katiller için “sizin için her
şey bitti” demeye devam ettiler.
Onların pratiği, tecrit ve yalnızlaştırma
politikasının nasıl kırılacağının cevabıdır.
Daha “ılımlı” olarak, söyleyeceklerinizden vazgeçerek “yalnızlaşmaktan”,
“tecrit olmaktan” kurtulamazsınız.
Tecrit ve yalnızlaştırma, işte yukarıda
özet olarak anlattığımız bu kararlılık ve
ideolojik netlikle kırıldı.
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HALK DÜŞMANLIĞI, BAKANLARIN FITRATINDA VAR!
FAŞİST AKP’NİN YENİ KABİNESİ DE, HALKA ZULÜM DIŞINDA
HİÇBİR ŞEY VERMEYECEK!

ÇÖZÜM, HALKIN KENDİ ÖRGÜTLÜLÜKLERİNDE, HALK MECLİSLERİ’NDE!
24 Haziran Seçimlerinin Ardından Tayyip Erdoğan, Yeni Kabinesini
Oluşturdu. Kabinede Yer Alan Bakanların İsimleri Belli Oldu
Ülkemiz, emperyalizmin yeni-sömürgesidir ve ülkemizde sürekli faşizm
vardır. Hükümet de bu sınıfsal gerçeği
yansıtır. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin
bakanları kendi sınıfsal niteliğini ve
gerçek yüzlerini göstermektedir. Bu
yanıyla çok da yerinde seçilmiştir kabine. Kendi özüne uygun bir liste var
karşımızda. Bu bakanlardan da, hükümetten de, başkanlık sisteminden
de halkın yararına bir icraat çıkmaz;
çünkü hepsi halk düşmanıdır.
Yeni kabinede yer alan bakanların
neredeyse hepsi şirket patronu, holding
sahibi, üst düzey bürokrat ya da gerici
derneklerin yönetim kurulu üyesi. Teker
teker incelemek gerekirse;
- Fuat Oktay (Cumhurbaşkanı
Yardımcısı): Birçok şirketin danışmanlık, Genel Müdürlük, Başkan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptı. Kurtarıcı olarak getirildiği YİMPAŞ’tan 1,5 yıl içinde istifa ettikten
sonra; 2008-2012 arasında Türk Hava
Yolları Genel Müdür Yardımcılığı,
2012-2016 arasında AFAD Başkanlığı
ve 2016’dan sonra Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.
- Mustafa Varank (Sanayi ve
Kalkınma Bakanı): 2005’ten itibaren
Başbakanlık’ta görev yapmaya başladı.
2011’de Başbakan Başdanışmanlığı,
2014’te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
oldu. 2016’da Erdoğan tarafından “Büyükelçi” ünvanı aldı. Daha önce Türkiye’nin sanayi politikasıyla ilgili hiçbir
görevde bulunmayan Varank, aynı zamanda AKP’nin sosyal medyadaki
“AKTroll”lerini yönlendiren kişi.
Sızdırılan tape’lerde adı çıkınca
basında şöyle yer almıştı: Nijerya’ya
taşınan silahlarla ilgili THY Özel Kalem
Müdürü Mehmet Karataş ile aralarında
şöyle bir konuşma geçmişti. Karakaş;
“Onlarca malzeme taşıyorum, Nijerya’ya gidiyor. Müslümanları mı öl-

dürecek, Hristiyanları mı öldürecek?
Vebal altındayım.”
Varank: “Hakan Bey’le (Fidan) biraraya gelemedik, ondan dönemiyorum
sana.”
- Fahrettin Koca (Sağlık Bakanı):
Nakşibendi tarikatına bağlı İskenderpaşa
cemaatinin topladığı paralarla kurulan,
Emine Erdoğan’ın ortağı olduğu Medipol Hastanesi’nin patronu. Hastane,
AKP döneminde aldığı teşviklerle ihya
oldu. Koca, aynı zamanda Erdoğan
ailesinin özel doktorluğunu yapıyor.
- Ziya Selçuk (Milli Eğitim Bakanı): Özel Maya Okulları’nın kurucusu ve sahibi. Okulda çalışan öğretmenlerden zorla ödenek aldıktan
sonra, ödenekleri geri isteyen beş
öğretmenin işine son vermiş.AKP’nin
iktidara geldiği ilk dönemde de Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na getirilen Selçuk, AKP’nin ilk müfredat
değişikliğine imza attı.
- Mehmet Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı): ETS Tur’un kurucusu
ve sahibi. Girne’de 2015’te açılan,
200 milyon dolara mal olan, içinde
Akdeniz’in en büyük kumarhanesini
bulunduran 227 bin metrekarelik
Elexus Otel’in sahibi. İkiz kardeşi
Murat Ersoy’dan ayrılmadan önce Atlasjet ve Voyage Otelleri’ni de yönetiyordu. Ayrıca 2010’da Kıbrıs Türk
Havayolları’nı satın aldıktan sonra iflasını duyurup, kendi şirketi olan Atlasjet’e devretmişti.
- Ruhsar Pekcan (Ticaret Bakanı): Farklı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra, altyapı projeleri yapan
kendi mühendislik şirketinin patronu
oldu. TOBB ve DEİK’in kurullarında
görevler aldı.
- Mehmet Pakdemirli (Tarım ve
Orman Bakanı): Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında
serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerde yöneticilik ve danışmanlık
yaptı. Şu anda da Turkcell, BİM ve Al
Baraka’nın yönetim kurulu üyesi.
Ayrıca Kanada menşeili, uluslararası

sermayeli gıda tekeli McCain Foods’da
üst düzey yöneticilik yapmış. Şu anda
da bu şirkete danışmanlık yapıyor. Babası Ekrem Pakdemirli, ANAP’ın eski
bakan ve başbakan yardımcılarından,
“Özal’ın sağ kolu” idi. Kardeşi Mehmet
Pakdemirli ise Celal Bayar Üniversitesi
eski rektörü ve şu anda FETÖ’den tutuklu.
- Fatih Sönmez (Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı): Enerji ve telekomünikasyon firmalarında yöneticilik
yaptı. İGDAŞ’ta müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu
üyeliği yaptı. 2002’de İBB İştirakler
Genel Koordinatörü oldu. 2008’de
EPDK kurul üyesi, 2015 sonunda ise
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı oldu. Mersin Akkuyu nükleer santral projesinin başında yer
alıyor. Ayrıca bor rezervlerini Çinli
Dalian Jinma şirketiyle işleyip değerini 2 bin kat artıracağını açıklamıştı.
TTK ve TKİ’nin özelleştirilmesi
ile ilgili “özelleştirmiyoruz, özel sektör
eliyle ekonomiye kazandırıyoruz”, “satmıyoruz, ihale ediyoruz” diyen Sönmez’in savunduğu rödovans sistemi
nedeniyle ülkemizdeki maden ocaklarında Soma, Ermenek, Şirvan gibi
katliamlar gerçekleşmişti.
- Murat Kurum (Çevre ve Şehircilik Bakanı): 2005’te TOKİ’de
uzman olarak görev yaptı. 2006’da
TOKİ İstanbul Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü oldu. 2009’dan
itibaren TOKİ iştiraki Emlak Konut
GYO A.Ş. Genel Müdürü.
- Cahit Turhan (Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı): 1985’te mühendis
olarak çalışmaya başladığı Karayolları
Genel Müdürlüğü’nde başmühendislik,
bölge müdür yardımcılığı, bölge müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı
görevlerinin ardından, 2005-2015 yılları
arasında Karayolları Genel Müdürlüğü
yaptı. Bu görevden emekli olduktan
sonra Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı ve Danıştay üyeliği yaptı. Danıştay’dan emekli olduktan sonra, Kuzey

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018
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12 – 14 Temmuz 1991 Şehitleri Ölümsüzdür
Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen
konsorsiyumun CEO’su oldu.
- Mehmet Kasapoğlu (Gençlik
ve Spor Bakanı): Devletin spor üzerinden kumarı meşrulaştırmasının adı
olan Spor Toto’nun Genel Müdürü.
- Zehra Zümrüt Selçuk (Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı): Sümeyye Erdoğan’ın başkan
yardımcılığını yaptığı KADEM isimli
gerici vakfın yöneticisi. Aynı zamanda,
“uyuyan bakan” olarak bilinen eski
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla
Koç’un kızı.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

- Berat Albayrak (Hazine ve
Maliye Bakanı): Tayyip Erdoğan’ın
damadı olması, siyasi kariyerinin
hızla yükselmesini sağladı. Çalık
Holding’in CEO’su iken gerçekleşen
Sabah-ATV grevindeki emekçileri
işten çıkarttı. 2015’te milletvekili olduktan sonra, kurulan hükümette
Enerji Bakanı oldu.
Yeni kabinedeki diğer isimleri;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu,
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yu
ve eski Genelkurmay Başkanı, şimdiki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı
da bu zamana kadarki “icraat”larından
gayet iyi tanıyoruz...
Burjuvazinin ahırı olan meclis
halkın meclisi, faşist Tayyip Erdoğan ve halk düşmanı bakanları
halkın bakanı değildir! Aksine onlar
işbirlikçi tekelci burjuvazinin temsilcisi, tescilli halk düşmanı, kumarcı,
emek hırsızı, gerici faşistlerdir.
Ekmek, adalet, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi bizim kendi ellerimizdedir; oligarşinin faşizmi sürdüreceği kabinesinde değil! Ekmeğimizi
elimizden almak isteyen, bizi adaletsizliklerinde boğmak isteyen, emperyalizme günbegün daha da bağımlı
hale getiren faşist AKP hükümetine
karşı Halk Meclisleri’nde örgütlenelim! Halk düşmanlarının bizi yönetmesine izin vermeyelim; Halk
Meclisleri ile biz kendimizi yönetelim!
(Kaynaklar: SOL, Erdoğan’ın
yeni ‘bakanlar kulübü’nde kimler
var-10.07.2018, Sözcü-11.07.2018)
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12- 14 Temmuz şehitleri İstanbul
ve Anadolu'da yapılan anma ve çalışmalarla anıldı. Yapılan çalışma
ve anmalardan derlediklerimiz aşağıdadır.
İSTANBUL
TAYAD: TAYAD'lı Aileler tarafından 14 Temmuz'da Küçük Armutlu
Cemevinde 12 -14 Temmuz 1991 katliamında şehit düşen devrimciler anıldı.
Anma 12-14 Temmuz şehitleri nezdinde tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Bir
TAYAD’lı 12-14 Temmuz’u anlatan
bir konuşma yaptı. Şiirler, sinevizyon
ve müzik dinletisinin olduğu anma
ailelerin hazırladığı ikramlar anmaya
katılanlara servis edilerek anma sonlandırıldı. Anmaya 35 kişi katıldı.

Armutlu

Alibeyköy

Alibeyköy: Halk Cephelilerden
12-14 Temmuz Şehitleri İçin Ozalit
Asıldı
Alibeyköy Halk Cephesi tarafından
12 Temmuz günü 12-14 Temmuz şehitlerini anmak için Akşemsettin ve
Karadolap Mahallelerinde "12-14
Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür! Bize
Ölüm Yok! Halk Cephesi" imzalı 15
adet ozalit asıldı.
Çayan: 12-14 Temmuz Şehitleri
İçin Afiş ve Yazılama Çalışması
Ayrıca 12 Temmuz’da TAYAD’lı
Aileler tarafından "12-14 Temmuz
Şehitleri Ölümsüzdür!", "Bize Ölüm
Yok!" ozalitlerinden 13 adet asıldı.
Esenyurt: 12-14 Temmuz Şehitlerini Anan Dövizler Asıldı
Esenyurt Meydan ve çevresine 13
Temmuz günü Halk Cepheliler tarafından "Biz Ki, Yarınlarıyız Halkın
Umudu, Yüz Akı, Hıncı, Namusu…
”, “12 Temmuz’da Düştüler! Onlar
Ölmediler!” Halk Cephesi yazılı 6
tane döviz asıldı.
Kuruçeşme: 12-14 Temmuz Şehitlerini Anma Dövizleri Asıldı. 1214 Devrim Şehitleri Ölümsüzdür Halk
Cephesi” imzalı 4 döviz asıldı.
Sarıgazi: 4 Temmuz günü Halk
Cepheliler duraklara ve işlek yerlere
“12-14 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür! Bize Ölüm Yok!” yazılı ozalit-

Mersin

Çayan
lerini astılar.
ANADOLU
Mersin: Cephe Milisleri tarafından
12 Temmuz günü 12-14 Temmuz şehitlerini anmak için Yenişehir’de “12
Temmuz Savaşçıları Onurumuzdur/
CEPHE” imzalı pankart asıldı.

Şakran Hapishanesi’nde
Yoldaşlarımıza Yapılan İşkencenin
Hesabını Soracağız!
İstanbul Sarıgazi Halk Cephesi,
Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde
yoldaşlarına yapılan işkence ile ilgili
16 Temmuz’da yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi;
“Geçtiğimiz hafta Şakran Kadın
Kapalı Hapishanesi’nde Grup Yorum
üyesi Sultan Gökçek’in boğazına elbise
askısı ile bastırıp boğmaya çalışmışlardır. Bunun üzerine boğazı morarmıştır.”
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Son Sözü Direnenler Söyler!
Özgür Tutsaklar Anlatıyor...
DUVARLAR
RENKLENİYOR
Eylemlerimiz aşama aşama olacak
demiştik, her haftaya yeni bir eylemle
başlıyoruz, hapishanede yeni soruşturmalar başlıyor.
Duvarlara yazı yazdığımız günü
anımsıyorum, aşağı-yukarı kat, kütüphane, havalandırma; kitap alıntıları,
şiirler, dayının, şehitlerimizin sözleriyle
dolacak. “Dünyayı bir kez de Türkiye'den sarsacağız” sözünü yazdığımızı hatırlıyorum, hatta biraz yamuk
olmuştu ve arkadaşların motive ettiğini
hatırlıyorum. Gün bittiğinde ve yazılarımız da tamamlandığında ortaya
mükemmel bir görüntü çıktı, işte devrimci sanatın yaratıcılığı ve direnişin
gücü bu duvarlarda okunuyordu artık.
Ahmet Arif'in bir şiiri vardı sonu
“Direnen kazanacak!” diye bitiyordu,
bu şiiri yazarken direnen yerine “direnenler” yazdım, dikkatli bir arkadaş
sen şiiri mi değiştirdin diye sordu, ben
de gayet rahat “Evet abla, direnen
değil baksana 30 kişiyiz o direnenler
olsa daha iyi olmaz mı?” dedim. Direniş
bu, “ler” eki gelse ne olur? Arkadaşın
yüzünü hala anımsadıkça gülümsüyorum, bir anlam veremeyen ifadeyle
yüzüme baktı, direniş nelere kadir Ahmet Arif'in şiirini bile değiştirdi dediğine
eminim.
Oturma eylemleri, kapı dövmeler,
yazı yazma, havalandırmayı istediğimiz saatte kapattırma... bu tür eylemler haftalara yayıldıkça ilerliyor
ve biz yavaş yavaş 4. aşamaya yani
hücre yakma eylemine geliyorduk.

HÜCRE YAKMA EYLEMİ
VE HAZIRLIKLAR
“Hüseyin, Bekir’in elinden tuttu.
Elele yürüdüler
ateş çemberinin ortasındaki
yoldan
Girdiler ateşin içine
ateşi içlerine çektiler
Ateş bağrına bastı iki yiğidi
iki candılar, tek beden oldular
ateşin içinde

Öbeğin ortasındaki boşluğa
oturdu Bekir
Faşizmin karşısında baş eğmeyen,
diz çökmeyen Hüseyin
yoldaşının yanına diz kırdı”
Önce aramalarda kim nerede duracak, neyi hazırlayacak, görevlerini,
sağlıkçıları, komüncüler hastalarımızla
ilgilenecekler, güvenlikçiler yani en
ince ayrıntısına kadar her şeyi ayarlıyor
konuşuyoruz.
Eğer kitapları almaya gelirlerse
aniden, görevli arkadaşlarımız yerlerini
alıp en dip hücreyi tutuşturacak, her
ihtimalin tatbikatını yapacağız, önceden
konuşulmuştu.
“Arama” tatbikatı yaptık. Soğukkanlı olmak, sakin düşünmek ve yapman gerekeni yapmak noktasında epey
düşündüğümü hatırlıyorum. Direniş
her şeyi öğretiyordu. Soğukkanlılığı,
tüm bunların yanında yaşama devam
edip rutin çalışmaları yapmayı… Düşmanın elindeyken bunlar biraz daha
gayret gerektiren işler oluyor “ölü toprağını atmak” tespitini şimdi daha iyi
anlıyorum.
2. Tatbikat: Yakmadan sonra gelirlerse ne yapacağız? Hastalarımız hariç
hepimiz yukarıda olacağız, dolaplar,
şişeler, yağ, baharat, sabunlu su ve
kullanacağımız her şey. Bu hazırlıkları
elimizdeki en küçük malzemeyi nasıl
değerlendiririz şeklinde düşünebiliriz.
Yukarı çıkmaya çalışırlarsa merdivenlere sabunlu su ve şişeleri, merdiven
başlarına dolapları, yatakları koyacağız
ki çıkmaları geciksin.
Bunları düşünmek aynı zamanda
barikat nasıl yapılır, sağlamlaştırılır
noktasını öğretiyor.
Her şeye rağmen içeri girdiler o
zaman nasıl yapacağız? O zaman da
ayrı bir tatbikat yaptık, ben içeri girip
arkadaşları alacaklar grubundaydım
yani gardiyan. İki arkadaşı gözüme
kestirdim. Ben yaklaştığım anda arkadaşlar yerde yuvarlanmaya, ben de
onları kovalamaya başladım, kolunu
tutsam bacağı gelmiyor, kimin kolunu

tuttuğumu bile anlamadım, bir arkadaşın
kafası, vücudu görünmüyordu az kalsın
boğulacaktı, o kargaşada baktım ki
kendi kolumu çekiştiriyorum. “Yahu
bu nedir?” “kendimizi boğacaz” dedik
ve başka yöntemler geliştirmeye karar
verdik.

Hücre Yakma Eylemi ve Sürgün
Tarih 1 Ağustos 2016'yı gösteriyordu. İşte o büyük gün, 4. aşamanın
yapılacağı, herkesin beklediği gün
geldi çattı. Diğer hücrelerle camda
birbirimize seslendik. Bu eylem sonunda bizleri ayırabilir, katliama gelebilirler, bir daha birbirimizi göremeyebiliriz yani her türlü ihtimali düşünmüştük.
Biz birbirimize kopmaz bağlarla
bağlıydık, yıllarca fiziki ayrılıklar
yaşadık, katledildik ama bağlarımız
her zaman ayakta tuttu bizi. Dışarıdan
arkadaşlarımızın selamını aldık “Onlar
Sabo'nun kızları ne yapacaklarını bilirler” demişlerdi. Aklıma direniş başlamadan önce yapılan bayram günleri
geldi, 4 gün boyunca tam da bu günleri
düşünerek, bir daha belki imkanımız
olmayacak, ömür boyu hapishanede
olacak arkadaşlar bu koşullarda kalamayacak diye düşünülerek hazırlanmıştı
program. Yeni tutuklanmıştım ama dışarıda yemediğim, hatta dışarıda hiç
bir yerde bulamayacağım tatta, içli
köfte, künefe, bazlama, mıhlama, bandı
bandı, lokma, balık, pastalar daha neler
neler yapılıp yenmişti. Her gün bir
yörenin, bölgenin kültürü anlatılmış.
Karadeniz-Kürdistan-Akdeniz-İç Anadolu ve Ege tüm gün, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar yörelerin tüm
kültürlerini, geçmişini, efelerini, bizim
tarihimizdeki yerini anlatıyordu. Arkadaşlar tabii yöresel kıyafetlerle, oyunlarla, skeçlerle... gözümüzün önünden
o günler geçti birden.
Sonra aklıma 19 Aralık geldi, acaba
arkadaşlar da böyle düşünmüşler miydi?
Saat 15.00'a yaklaşıyor, bu arada hücre
yandıktan sonra çıkacak dumanı hesap
ederek koridordaki tüm camları teker
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teker yerinden çıkartıyoruz, herkes şaşırıyor iki kişi 10 dk.'da nasıl çıkardı
tüm camları diye. Direniş ayrı bir güç
veriyor olmalı!
Saat 15.00 oldu, sloganlarımızı
attık, eminim şu an herkesin karnında
kelebekler uçuşuyordur. Şu 3 dk. geçsin
de yukarı çıkalım diyoruz, herkes
yukarı çıkıyor, merdivenleri barikatla
kapatıyoruz aşağı kalanlar kalıyor,
şimdi herkes yukarıda, en son hücreye
geçilip, yapılacaklar yapıldı ve kapı
kapatıldı, tutuşmaya başladı. Hücrelerin
içine tahminimizden daha fazla duman
dolmaya başladı, aşağıda hastalarımız
var, havalandırmaya çıkartıyoruz onları,
duman da epey yükseldi, yukarıdakiler
de etkilenmeye başladı.
Sağlıkçı arkadaşımız herkese tülbent
dağıttı, limon verip herkesin ağzına
tutmasını istedi, bu işe yaradı. Limonu
tülbentte sıkıp ağzımıza yapıştırdık.
Hücre yakıldığı anda baskın yapıp
söndürmeye gelirler ve iç kapıyı açarlar
diye sabunlu suyu- yağı- şişeleri aşağı
fırlattık ki yukarı çıkmaları zorlaşsın
diye ama zaman ilerliyor kimse gelmiyor. Biz karşı koğuşla alevlerin yarışını yapıyoruz karşıdan; “Bizimki
daha çok alevlendi” şeklinde yapılan
hareketler “ohooo sizinki de ateş mi”
diyen mimikler, şakalaşmalar...
Tam hatırlayamıyorum yaklaşık 1
saat sonra havalandırma kapısı açıldı.
Elinde bir hortumla epey göbekli, kendini zor taşıyan bir teknisyen çekine
çekine kapıda durdu. Kendi kendime
“yahu korkudan bu adamcağızı mı öne
sürüyorlar” dedim. Teknisyene 'zarar'
vermeyeceğimizi biliyorlar, korkudan
ortalıkta gardiyan görünmüyor.
Teknisyen elindeki hortumla yanan
hücreye su sıkmaya başladı ama pek
başarılı olduğu söylenemez, yine de
eyleme müdahalede bulunduğu için
elimizdeki orijinal şişeleri havalandırmaya atmaya başladık. Bir yandan da
YAŞASIN GENEL DİRENİŞİMİZ!
Sloganını atıyoruz. Biz slogan attıkça
bu sefer suyu bulunduğumuz yere sıkmaya başladı. Yukarı katın tüm hücreleri
su içinde kaldı. O su sıktıkça biz geri
çekilip pencereyi kapatıyorduk, bir
yandan da yaptığımız hapishane tipi
“taşlarımızı” atmaya çalışıyorduk elimize ne geçerse...

Su çok tazyikli geliyordu. Sonra
devreye küçük soda şişeleri girdi.
Elinde su hortumu tutan onlardı ama
yine de sloganlarımızdan korkuyorlardı.
Bir ara iki robokop belirdi kapıda, biz
onları görünce haraketlendik, elimizde
ne varsa atmaya başladık, bunların
kalkanlarına dahi zor gelmesine rağmen
korkup geri çekildiler.
Su sıkma 'macerası' devam ederken,
camdan pankart sallandırılmasına karar
verildi. Pankartta galiba 'Direne direne
kazanacağız' yazıyordu (kırmızı zemine
sarı yazıyla). Pankart asılmaya çalışılırken su sıkılmaya devam ediyordu.
Hani işgal eylemlerinde pankartı sallandırmamız için hızlı olmamız gerekir
ya, su ile savaşımız polislerin bizi gözaltına alma savaşına benzetilebilir en
sonunda biz kazandık tabi, güzelce
asıldı pankart istediği kadar su sıkabilir
artık!
Bu arada her pencereden bir arkadaş
çıkıp slogan atıyor, bizi teslim alamazsınız diyor. Umudun adı... diye
haykırıyor. Tam anlamıyla o ortam
Gazi'de, Okmeydanı'nda çatışma anını
hissettiriyordu. Bir an geride durup
can hıraş haykıran arkadaşlarıma baktım. Bu bizdik işte, bizi teslim alamıyorlar, hapishanede olan biziz
ama yapabileceklerimizden o kadar
korkuyorlar ki.
Yanlış hatırlamıyorsam 20 dk. kadar
uğraşıp geri çıktılar. Hücreler su içinde
kalmıştı, biz de başladık suyu çekmeye,
hücreleri düzenlemeye. Bakırköy, Bakırköylüğünü yapıyordu yani.
Bu arada bir arkadaşımız avukata
gitti, geri gelmedi. Saatlerce arkadaşımızı istiyoruz diyerek butona bastık,
cevap vermediler. Koridorlarda ölüm
sessizliği varken birden kaldığımız koğuşların çevresindeki koğuşlarda yaklaşık 300 kişi doluştu. Çoğu hiç görmediğimiz takım elbiseli adamlar,
erkek gardiyanlar, robokoplar...
Bu arada bir arkadaş gür sesiyle
saatlerce direnişi, taleplerimizi, tarihimizi, yaptıklarımızı, yapabileceklerimizi
anlattı onlara...
Saat 21.00’da kapı açıldı. Bu saate
kadar sayım geçmiş, gelmemişlerdi,
biz sayıma geldiklerini düşünmemiştik.
Bizi alıp zorla hücrelere atacaklarını
düşünüyorduk. O gece topluca Silivri'ye

sürgün olacağımızı kimsenin düşündüğünü hatırlamıyorum, bunun üzerine
konuşmamıştık, o saatte güvenlikçilerden üç kişi aşağı indi.
Kapıda çok sayıda erkek gardiyan
vardı, kadın gardiyanlardan biri sayım
alacağım diyerek içeri gireceğini söyledi. Bu vardiya dışında erkek gardiyanların yanında duran sarı saçlı bir
kadın gardiyan içeri girip “hasar tespiti”
yapılacağı, tutanak tutup fotoğraf çekileceği söylendi. Temsilci arkadaş
bunun mümkün olamayacağını, koğuşun uygun olmadığını söyledi. İkinci
cümlesine başlamadan bir erkek gardiyan arkadaşı kolundan sertçe çekip
“Gel lan buraya!” diyerek koğuşun
dışına çektiğini gördüm. Ben de tam
bacağından yakalamaya çalışırken beni
de yere yatırıp kollarımı kıvırarak sürüklemeye başladılar. Arkadaşımı tutamamıştım, kafasının sertçe yere vurulduğunu gördüm, çok endişelenmiştim. Kadın gardiyanlar tarafından bir
yere götürülüyordum ama önümü göremediğim için sürgün olduğumuzu
anlamadım. X-Ray'ı görünce sürgün
olduğumuzu anladım. Dışarı çıktık
asker ters kelepçe yapıp ringe attı, arkadaşımı orada gördüm, telaşım biraz
olsun dindi çünkü herhangi bir yara
bere görünmüyordu.
Biz koğuşun kapısından ilk kaçırılanlar olmuştuk. İçeride neler yaşandı
o kadar merak ediyorduk ki her yerde
ring, asker ve ambulans var. Daha
sonra bu ambulansların bizim için gelmediğini anlayacaktık. Ringde yaklaşık
30-40 dk. bekledikten sonra bir arkadaş
yerlerde sürüklenerek getirildi. Her
yeri baharat, su, sabun, yağ ne ararsan
vardı. İçeride neler olmuştu daha fazla
merak etmeye başlamıştık.
Yavaş yavaş arkadaşlarımız gelmeye, sloganlar atılmaya başlanmıştı.
Dışarıda ailelerimizi gördük ama onlar
bizi görmüyordu. Ring camına vurduk,
sesimizi duyuramadık. Başladık yolculuğa nereye, kaç kişi gittiğimizi, arkadaşlarımızın sağlığını bilmiyorduk
bu belirsizlik o kadar kötü ki... dışarıya
bakıp tabelalardan Silivri'ye doğru gittiğimizi anladık.
Sürecek...

FAŞİZMİN ZULÜM, SÖMÜRÜ VE KATLİAMLARINA KARŞI

GRUP YORUM ÜYESİ DİLAN EKİN’E, MAHKEMEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ HALDE
DURUŞMA SALONUNA GETİRİLMEDİĞİ DURUŞMADA 3 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ!
DEV‐GENÇ’Lİ ALİŞAN TABUROĞLU, SEGBİS İLE İFADE VERMEYE ZORLANDI!
SAVUNMA YAPAMADIĞI DURUŞMALARDA 21 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ!

FAŞİZMİN ADALETSİZLİĞİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
Faşizmle yönetilen bir ülkede, halk için adalet yoktur,
demokrasi yoktur, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
yoktur.
Bilgi ve birikimini halkın hizmetine sunmak, halkın
mimar-mühendisi, halkın avukatı, halkın sanatçısı, vatanının bağımsızlığını ve halkının özgürlüğünü isteyen
genç olmak ise “bağışlanmaz suç”tur!
Geçtiğimiz hafta, faşizmin mahkemelerinde 2 adaletsizliğe daha tanık olduk.
Grup Yorum üyesi Dilan Ekin, hapishanede tedavisi
engellenerek sakat bırakılmaya çalışılan hasta tutsaklardan
biridir. Şimdi de savunma hakkı elinden alındı.
Mahkeme günü adliyeye götürüldü; ancak duruşma salonuna çıkarılmayarak, tek kelime savunma
yapamadan, mahkeme salonunu bile göremeden
hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.
Merhaba,
“Bir toplumun uygarlığı hapishanelerdeki tutsaklarından belli olur” demiş. Dostoyevski. Bugün ülkemiz hapishaneleri aydınlar, akademisyenler,
gazeteciler, avukatlarla dolu.
Hakkı, hukuku gözetip adalet dağıtması gereken mahkemeler adaletsizliğin odağı haline gelmiş durumdadır.
Yargıçların dahi adaletsizliğin tartışır
hale geldiği ülkemizde “adalet” çığlıkları artık sadece “Adalet sarayları”ndan yükselmiyor. Meydanlarda, sokaklarda yankılanan bu çığlıklar ekmekten, sudan daha önemli bir sorun
haline gelmiştir.
Ben 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Parasız eğitim, adaleti istediğim için, ülkemin sorunlarına duyarlı olup demokratik faaliyetler çerçevesinde basın açıklamalarına katıldığım için gözaltına alındım. İşkence
gördüm ve tutuklandım. Yaklaşık iki
yıldır hapishanedeyim. 2017 yılının
ocak ayında Silivri 2 No’lu L Tipi Hapishanesi’nden Burhaniye T Tipi Hapishanesi’ne zorla sürgün-sevk edildim.
Size yazma nedenim de bu sürgün
sevkle başladı.
Tutuklu bir insan yargılandığı dava
devam ederken neden başka bir ile

Dev-Genç’li Alişan Taburoğlu, iki yıldır tutsaktır
ve hakkında açılmış 20 dosya vardır.
Vatanseverliğinin, Dev-Genç’li olmanın bedelini
ödetmek için, 2016 yılında tutuklamıştır faşizm.
Düzenin adaletsizliğini sonuna kadar yaşayarak gören
Alişan, 21 yaşında ve hakkında 21 yıl hapis cezası
verildi.
Faşizm, devrimci bir gençlik, devrimci bir mimarmühendislik, devrimci bir avukatlık, devrimci bir
sanatçılık olmasın istiyor; çünkü korkuyor.
Bu nedenle tutukluyor, tecrit ediyor, yıllara varan
disiplin cezaları veriyor, SEGBİS uygulamaya çalışıyor,
Tek Tip Elbise giymeyi dayatıyor.
Özgür tutsaklara yönelik saldırıları ve bu saldırılarla
faşizmin sonuç alamayacağını Alişan’ın mektubundan
aktarıyoruz:

sürgün edilir? AKP, OHAL ile birlikte
496 sayılı bir KHK çıkarıldı. Bu
KHK’ya göre yargılanan sanıkların
duruşmaya götürülmesinin sorumluluğu
kaldırılıp SEGBİS’ten yargılama yapılmasının önü açıldı. Bu, şu demektir:
Sanığı yargılaması yapılan mahkemeye
götürmeden, hakkında yargılama yapılıp
ceza verilmesidir. OHAL’le çıkarılan
bu KHK hukuksuzdur. Zaten SEGBİS
yargılama yapma savunma hakkının
ihlak ve yüzyüzelik ilkesine aykırı olduğuna dair Yagıtay kararı da bulunmak
tadır.
Şöyle düşünün SEGBİS vasıtasıyla
yargılandığında yanında (Fiziki anlamda) avukatınız yoktur. Avukat ile
sanığın başkalarının duymayacağı ve
görmeyeceği şekilde iletişim kurma
imkanı yoktur. Duruşmada bulunanlar
ile yüzleştirilmesi, belli bir belgeyi,
fotoğrafı, imzayı inceleme imkanı yoktur. Sanık baskı altında kalmasın diye
duruşma salonuna bağımsız olarak
alınır (CMK 191/1).
Tutuklu/hükümlü olarak bulunulan
hapishanedeki SEGBİS odasında dinlenen sanığın, bulunduğu ortamda baskı
ve etki altında olup olmadığının duruşma salonunda bulunanlar tarafından
görülmesi ve izlenmesi imkanı yoktur.
SEGBİS vasıtasıyla yapılan bir bağ-

lantının ses ve görüntü kalitesi ile bağlantının sürekliliği konusunda pek çok
sorun olduğu da bilinen bir gerçektir.
Her insan tutuklandığı ilde yargılanır.
Yargılanırken hakim karşısına çıkmak,
kendi duruşmasına katılarak savunmasını yapmak her insanın en doğal
ve meşru hakkıdır. Zaten yargılamanın
böyle yapılanmasının zorunluluğu
CMK’nin 193. maddesinde yasal güvenceye alınmıştır. Bu hem ülkemiz
yargı sisteminde hem de uluslararası
hukukta evrensel bir hak kural olarak
kabul edilmiştir. Fakat benim bu hakkımı kim gasp etmiştir?
Yargılandığım İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mahkeme salonuna bizzat götürülerek katılmak istediğime dair dilekçe
göndermeme rağmen bu talebim reddedildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tüm hukuk kurallarını
ve yasaları ayaklar altına aldı. Bir
defa bile duruşmaya götürülmediğim, kimlik tespitimin dahi yapılmadığı, savunmamın alınmadığı halde mahkeme heyeti, gıyabımda yargılama yapmış ve benim, avukatımın
yokluğunda hakkımda yıllara varan
hapis cezası vermiştir.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yaptığı adaletsizlikler yalnızca
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bununla sınırlı değildir. 1 Mayıs 2015 tarihinde İşçi
Bayramına katılmam gerekçesiyle yargılandığım aynı
mahkemenin 29 Mart 2018 tarihinde SEGBİS ortamında
görülen duruşmasında hakime sözlü olarak “SEGBİS
ortamında savunma hakkım kısıtlanmaktadır. Savunmamı
mahkeme salonunda yapmak istiyorum.” dediğimde
hakim sesini yükseltmeye hatta bana bağırmaya başladı.
Bana “Bir... beni dinleyeceksin! İki... mahkeme huzuruna
getirilmeyeceksin! Üç... savunmanı SEGBİS’le yapacaksın!” diyerek azarlayıcı bir tarzda konuştu. Bu hukuksuzluğu kabul etmediğimi söylediğimde ise; “Kesin
şunun sesini!” diyerek SEGBİS bağlantısında sesimi
engelledi. Ben de bu hukuksuzluğa daha fazla dayanamayarak SEGBİS odasından ayrıldım.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu duruşmada
son sözümü almayarak, huzurda savunma yapmamı engelleyerek hakkımda 5 yıl 6 ay hapis kararı vermiştir.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ve hakiminin
yapmış olduğu bu adaletsizliklerin hakla, hukukla, iyi
niyetle açıklanabilir hiçbir yanı yoktur. Kendi ülkesinin
gencini, parasız eğitim gibi demokratik talepleri dile
getiren bir öğrenciyi düşman gören “özel yetkili” bir
yargı sistemiyle karşı karşıyayız.
Sayı: 76
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Mahkeme heyetinin bu kadar pervasız olmasının bir
nedeni ise hukuki anlamda beni savunacak kimsenin olmamasıdır. Aynı zamanda işlerine geri dönmek için
direnen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın,
Soma maden katliamında yakınlarını yitiren ve adalet
arayan ailelerin, Dilek Doğan’ın, Hasan Ferit Gedik’in
ve adalet arayan yüzlerce insanın avukatlığını yapan
avukatlarımın, savunacak kimsemin olmadığını da fırsat
bilerek bu denli hukuksuzca yargılamalar yapmakta ve
hakkımda yıllara varan hapis kararları vermektedir.
Mahkemelerde yargılandığım ve yargılaması biten
20’den fazla dosyam vardır. Ve bunların sadece birkaçına
bizzat, fiziki olarak katılıp savunma yapabildim. Çoğunda mahkeme yüzü bile görmeden hapis kararları
verildi. SEGBİS dayatmasının yapıldığı, mahkeme heyetlerinin hukuksuzca yargılamalar yaptığı, avukatlarımın
haksızca tutuklandığı bu süreçte hakkımda toplamda 21
yıl hapis cezası verildi. 21 yaşımda 21 yıl hapis kararım
var.
Benimki sadece tekil bir örnek. Yüzlerce hatta binlerce
insanın aynı adaletsizlikleri yaşadığını biliyorum. Bu
adaletsizlikler teşhir edildikçe, halkımız bunları öğrendikçe,
eleştirilip gündeme getirildikçe tüm bu sorunlar çözülmek
zorunda kalacak.
Tüm bu adaletsizliklere sizin de duyarlılık gösterdiğinizi
biliyor, çalışmalarınızda ve yayın hayatınızda başarılar
diliyorum. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle.
Burhaniye Hapishanesi,
Alişan TABUROĞLU
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AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN YOZLAŞTIRARAK
YOK ETME SALDIRISINA KARŞI
MEVZİLERİMİZ:

HFG'LER

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!
UYUŞTURUCU VE KUMARA KARŞI
MÜCADELENİN KALICI OLMASI
HALKIN İÇİNDE OLMAYA BAĞLIDIR!
“Acısını çekmediğin yarayı iyileştiremezsin”! demiştir
atalarımız. Peki, uyuşturucu ve kumarın acısını yaşayanlar
nerelerde yaşarlar? Kumar hangi evleri söndürür, uyuşturucu
kimlerin yaşamına son verir?
Umutsuzluk, boşluk, çaresizlik, dışlanmışlık, ırkçılık
bunları en yoğun şekilde yaşayanlardır bunları yaşayanlar.
Nerelerdedir peki bu insanlarımız? Mahallelerdedir!
Bütün bu çaresizliği, umutsuzluğu yaşayanlardadır.
Geleceği çalınmış olan o gençler mahallelerde. Ama
yine o gençlerdir bu düzene en öfkeli olanlar, yine o mahallerdedir kültürel değerlerine sahip çıkmak için didinenler.
O zaman HFG’yi de sahiplenecek olanlar mahallelerdedir.
Uyuşturucu ve kumara karşı mücadele ancak halkımızla
birlikte olursa gerçek sonucu alır, başka türlü olması
mümkün değildir.
Anadolu’da bir çocuğu anne ve babası yalnız büyütmezdi eskiden. O yüzden de değer yargıları daha güçlü,
daha paylaşımcı, daha emekçi, saygı nedir sevgi nedir
bilirdi insanlarımız. Bir çocuk sokağa çıktığında o
sokaktaki, köydeki herkes kendi çocuğu gibi onu sahiplenirdi. Yanlış bir şey yaptığında doğrusunu anlatır, kızar,
yol yöntem gösterirdi. Acıktığında gel bizde yemeğini ye
denilirdi. Yani halk sahiplendiğinde güzel kişilikli çocuklar
çıkardı ortaya.
Bir de o kadar çocuğu nasıl büyüttü diye düşünülürdü,
evet 10 çocuğu tek başına büyütmesi imkânsızdır bir
anne ve babanın, bu mümkün değildir. Bu Uyuşturucuya
Karşı Mücadele için de geçerlidir. Halkın içinde olmadığı
hiçbir çözüm kalıcı değildir. Kendi yaralarını halk kendisi
sarmasını öğrenecek, yol yöntemi halk öğrenir. Halkımızın
uyuşturucu ve kumara karşı mücadelede yerine koyacağı
birçok değer yargısı vardır. Yozlaşmaya karşı mücadele
değerler ve emek ile kazanılır. Bu mücadelede yönümüz
halkımıza dönmelidir.
Bu mücadele uzun bir mücadeledir, çünkü 2010 sonrası
emperyalizmin temel politikası uyuşturucu ile uyutarak
yönetmedir. Yani nasıl ki 1980’ler apolitikleştirme, bu
mücadele özü itibariyle devrim mücadelesidir ama halkın
içinde olmadığı bir mücadele uzun süreli olamaz!
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"Avrupa Demokrasisi"nin Sınırını
Emperyalist Tekellerin Çıkarları Belirler
Demokrasi ve diktatörlük kavramlarını "Kimin için
demokrasi?" sorusunu sormadan anlayamayız. Özellikle
tüm dünyaya demokrasi dersi veren Avrupa ülkeleri söz
konusu olunca bu soruyu sormak daha elzem oluyor.
Avrupa'da var olan burjuva demokrasisi, ülkelerine
iltica eden devrimcilere oturum hakkı verir. Ancak
yabancı kökenliler, adımlarını Avrupa’ya attıkları andan
itibaren ayrımcılığa maruz kalırlar.
Bir şeye ihtiyaçları olduğunda gittikleri kurumlar,
başvuru yaptıkları yerler bile farklıdır. Yabancılar Yasası
diye ayrı bir yasaya tabidir artık. Ki bu yasanın varlığı
bile tek başına ırkçılığı anlatmaya yeter!
İlticacılar, kağıt üzerinde bazı haklara sahiptirler;
ama bu ‘hak’ların kullanımı ya başka koşullara bağlanmış,
ya başka yasalarla kısıtlanmış ya da pratikte keyfi olarak
kullandırılmamaktadır. Pratik uygulamayı belirleyen emperyalist devletlerin çıkarlarıdır.
Örneğin; Avrupa Birliği adına yapılan açıklamalarda,
AKP faşizmini eleştirir, OHAL'in kaldırılmasını isterler
vb. Ama pratikte, özellikle Türkiyeli devrimcileri kuşatmaya alırlar. "Ülkemde yaşam hakkın var ama sınırlarını
ben çizerim. Sakın ola örgütlenme, politikleşme, ülkemde
sorun çıkarma" derler. Bu sınırları belirleyen ülkenin
çıkarları ve AKP faşizmiyle yapılan ticari, siyasi ve
ekonomik anlaşmalardır.
Alman Emperyalizminin Türkiyeli Devrimcilere
Baskıları Süreklidir
Sonnur Demiray, 2013 tarihinde, demokratik faaliyetler
nedeniyle tutuklandı ve 5,5 yıl hapis cezası aldı.
Yıllardır ağır tecrit koşullarında kalan Sonnur Demiray'ın sağlık durumu bozuldu. Alman yasalarına göre
cezasının 2/3’sini yatan Sonnur Demiray'ın tahliye olması
gerekiyor. Ayrıca, hastalığı nedeniyle de tahliye edilmesi
gereken Sonnur Demiray tahliye edilmedi.
Türkiye'li devrimciler için Alman yasaları ve hakları
geçerli değildir. Almanya’da özgür tutsakların lehine
olan hiçbir uygulama hayata geçirilmemektedir. Türkiyeli
devrimciler, verilen ‘ceza’yı son gününe kadar yatmakta;
hatta Fransa’da Erdoğan Çakır örneğinde olduğu gibi
cezası bitse de tahliye edilmeyebilmektedir. Sonnur Demiray’ın tahliye edilmemesi, Türkiyeli devrimcilerden
korkunun ve duyulan kinin sonucudur.
Sonnur Demiray'ın eşi Haydar Demiray, bu hukuksuzluğa karşı direniş başlattı.
Eşi Köln Ossendorf JVA'da tutsak olan Haydar Demiray, hapishane önünde açtığı çadırla direnişe başladı.
Ve başta Türkiyeliler olmak üzere tüm halkı, hukuksuz
uygulamaya karşı yapılan direnişi sahiplenmeye çağırıyor.

"Ben Haydar
Demiray!
Eşim Sonnur
D e m i r a y,
26.06.2013 tutuklanan Türkiyeli
bir devrimcidir.
Yargılandıktan
sonra, sadece yasal, demokratik
faaliyetleri gerekçe gösterilerek, haksız ve adaletsiz bir şekilde 5, 5 yıl
cezaya çarptırıldı. Eşim 5 yıldır tecrit altındadır. Tecrit,
bir insana yapılabilecek en ağır işkencedir. Kısaca, eşim,
uzun tutukluluk ve ağır tecrit koşulları nedeniyle rahatsızlanmıştır. Böyle bir insanı hala hapiste tutmakta ısrar
etmek, cinayetle eşdeğerdir.
Eşimin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum.
Tecrit, bir insana yapılabilecek en ağır işkencedir. Ve sonuçları, eşimde de görüldüğü gibi ağır olmaktadır. Kısaca
eşim, uzun tutukluluk ve ağır tecrit koşulları nedeniyle
rahatsızlanmıştır. Böyle bir insanı hala hapiste tutmakta
ısrar etmek, cinayetle eşdeğerdir. Kaldı ki eşim 2/3
cezasını çoktan tamamlamıştır. Sıradan bir hükümlü olsa
özgürlüğü çoktan hak etmiştir. Ancak siyasi tutsak olduğu
için bu hakkı gasp edilmektedir."

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Alman devletinin bu hukuksuz uygulamalarına karşı
herkesi Sonnur Demiray'ın yanında olmaya çağırıyoruz!

İşçi Derya Koçak’ın Zafer Kutlaması Yapıldı
Derya Koçak ve
dostları 14 Temmuz’da Kıraç Necmettin Erbakan parkında yapılan piknikle zaferini kutladı.
Kutlamada açıklama
yapan Derya Koçak,
zaferi kazanmasında emeği olan Devrimci İşçi Hareketi
başta olmak üzere direnişine destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

İşçinin Hakkı Elinden Alınıyorsa
Direniş Silahını Seçer…
Sendika haklarını kullanmak istedikleri için işlerine
son verilen ve 60 günden fazladır direnen Flormar Kozmetik
firması işçileri 12 Temmuz’da, İstanbul Kadıköy Kalkedon
Meydanı’nda eylem yaptı. İşçiler buradan dövizleri ve sloganları ile Flormar şirketinin Kadıköy’de bulunan satış
mağazası önüne yürüyüş yaptı.

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!
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Avrupa’da
 YUNANİSTAN
Turgut Kaya Serbest Bırakılsın
12 Temmuz’da İltica Bürosu Ve Adalet
Bakanlığı önüne yürüyüş yapıldı. Yunanistan’ın Başkenti Atina’da Yunanistan mahkemeleri Turgut Kaya için Türkiye’ye iade
kararı verdi. Turgut Kaya bu nedenle iadesinin
durdurulması için açlık grevine başladı,
bugün açlık grevinin 43. gününde.

HFG’de Üretim
13 Temmuz günü, bir ressam yardımıyla ilk defa üretim yaptırmak için
geldi. İlk derste fincan üzerine boya ile
isim yazma ve resim yapma öğretildi.
Daha sonra fincanlar fırına verilerek boyaların kuruması ile son hallerini aldı.
Üretime toplam 6 kişi katıldı.

 FRANSA

Mannheim Halk Meclisi Girişimi
HFG Bildiri Dağıtımı Yaptı
HFG’nin tanıtım bildirilerini Mannheim Tren istasyonunda, şehir merkezinde
dağıtımını yaptı. Posta kutularına atılmasının yanı sıra HFG üzerine halkla
sohbetler edildi, bilgi verildi.

Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi
8 Temmuz’da Halk Sofrasında Biraraya
Geldi
Yozlaşmaya ve yabancılaşmaya karşı,
her yıl olduğu gibi bu yıl da halk sofrası
kuruldu. Yemeğin ardından sohbetler ile
piknik sona erdi.

 ALMANYA
Beate Zapche’nin Mahkemesini Protesto
Sayı: 76
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi Beate
Zschape’ye
ve yanındakilere ödül gibi
Yürüyüş
ceza
verdi.
Beate
Zschape sadece müebbet
22 Temmuz
2018
alırken (Ağırlaştırılmış değil) yanındakilere
ise 2 yıl 3 ay ceza verildi. Münih’e giden
Halk Cepheliler, “BEATE SUÇ İŞLERKEN
YALNIZ DEĞİLDİ! DİĞER SUÇLULAR
NEREDE? pankartı açtı.
Berlin’de Keyfi Tutuklamalara ve
İşkenceye Karşı Basın Toplantısı
12 Temmuz Perşembe günü Berlin’de
Tecrite Karşı Uluslararası Platformu tarafından Türkiye’deki keyfi tutuklamalara,
işkenceye karşı bir basın toplantısı yapıldı.
Berlin Başbakanlık Binası Önünde
Gülaferit’le Dayanışma Eylemleri Devam
Ediyor
16 Temmuz Pazartesi günü saat
13.00’da biraraya gelen grup “Gülaferit’e
Özgürlük” pankartını ve Gülaferit’in taleplerinin olduğu dövizleri açtı.
HFG’den Yeni Düzenlemeler…
Kolektif yaşamı kolaylaştırmak için
bugüne kadar yaşanılanlardan tecrübe
ve ders çıkarılarak merkezimizin işleyişiyle
ilgili yeni ilke ve kurallar çıkartıldı.
HFG’ye Aile Ziyaret
14 Temmuz günü, HFG’ye Avustur-
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ya’dan ziyaretçiler geldi. Kurumumuzu duyup ve merak
eden amcamız tek başına bin
kilometre yolu göze alıp ziyaretimize geldi.

Berlin’de Gülaferit’le Dayanışma
Paneli Yapıldı
Berlin’de 15 Temmuz Pazar günü
Gülaferit’le Dayanışma Grubu ve İnternasyonel Blok tarafından 129-b’ye karşı
panel yapıldı. Ayrıca Sonnur Demiray’a
yönelik baskılardan ve yürütülen dayanışma kampanyasından söz etti.
Alzey Halk Meclisi HFG Bildiri Dağıtımı Yaptı
Alzey Halk Meclisi, Uyuşturucu ve
Kumara Karşı Mücadele Merkezi HFG
tanıtım bildirilerini Alzey şehir merkezinde
halka ulaştırdı.
Köln’de Sonnur Demiray’la Dayanışma Çadırı 9. Gününde
18 Temmuz 2018 Çarşamba günü,
saat 11.00’da devrimci tutsak Sonnur Demiray için çadırımızı açtık. Bugün çadırımızın 9. günü, taleplerimiz kabul edilene
kadar Köln hapishanesi önünde Sonnur’a
destek olmaya devam edeceğiz.
Köln’de Sonnur Demiray İçin Dayanışma Çadırı
Ossendorf hapishanesi önünde Sonnur
Demiray’ın tedavisi ve özgürlüğü için
haftanın 6 günü çadır açılıyor. 14 Temmuz
Cumartesi günü de saat 15.00’da basın
açıklaması yapıldı. Köln HALK MECLİSİ
girişiminin hazırladığı açıklama yapıldı.
Bu açıklamaya 35 kişi katıldı.

Duesseldorf Adalet Bakanlığı

Önünde Sonnur Demiray İçin Eylem
Yapıldı
26 Haziran 2013 tarihinde yoldaşları
ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan devrimci tutsak Sonnur Demiray için eşi
Haydar Demiray’ın Köln hapishanesi önünde yaptığı çadır eylemine destek için Duesseldorf Adalet Bakanlığı önünde 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü eylem yapıldı.

 BELÇİKA
Brüksel’de Yapılan NATO Zirvesi
Protestolar İle Karşılandı
11-12 Temmuz’da Belçika’nın başkenti
Brüksel’de NATO’ya karşı gösteriler yapıldı.
Çok yakın mesafeden NATO üyesi ülke
yöneticilerin geçişi esnasında sloganlar atıldı,
protestolar yapıldı. Özellikle Erdoğan’ın
geçişi sırasında yoğun sloganlar atıldı. Erdoğan’ın konvoyunun geçişi esnasında yaşanan tıkanıklık nedeni ile gösteri yapılan
yerin 15-20 metre yakınında bekletilen
Faşist Erdoğan özellikle Halk Cephelilerin
sloganlarını dinlemek zorunda kaldı.

 İNGİLTERE
Trump Protesto Edildi
İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen
halklarımızın baş katili ABD emperyalizmin
temsilcisi Trump’ı içlerinde Dev-Genç’lilerin de olduğu 250.000 kişi ile protesto
etti. Dev-Genç’in pankartı büyük ilgi
çektiği eylemde haber ajansları ile röportajlar yapıldı. 200 İngilizce Dev-Genç bildirisi dağıtıldı ve Trafalgar meydanına
miting sırasında Dev-Genç imzalı pankartımızı astık.
Pir Sultan Kültür Merkezi Geleneksel
Halk Sofrası Pikniğini Yaptı
Piknik alanına varıldığında, kahvaltı
ekibi erkenden gidip kahvaltıyı hazırlamıştı. Ardından Grup Nisan türküleriyle
devam edildi. Barış Güney sıcak bir muhabbetle bir dinleti sundu. Akşam 20.00’a
kadar süren pikniğe 250 kişi katıldı.

 İSVİÇRE
Dayanışma Gecesi
Almanya Diusburg’ta açılan HFG ile
dayanışma gecesi Winterthur Alevi değerinde yapıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından HFG emekçilerinden Burhaniye T
tipi hapishanesinde tutsak olan Fikret
Akar’ın HFG’ye ve yaptıkları çalışmalara
ilişkin yazdığı mektubu okundu. Aradan
sonra yine HFG emekçilerinden Kandıra
2 No’lu F tipinde tutsak olan İlyas Argun’un
mektubu okundu. Etkinliğe 60 kişi katıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ
NSU DAVASINDA MAHKEMENİN KARARI:
“YABANCILARIN CANININ BİR DEĞERİ YOK,
ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİ YAKIN, BABALARINI VURMAYA DEVAM EDİN"
Münih’te 7 yıldır NSU davası sürmekte, biz de sayfalarımızda onlarca
kez bu dava sürecini yazdık. Bu davanın
kararı açıklandı. Beate Zschape denilen
ırkçı katile müebbet hapis cezası verildi.
Yani örgüte değil bir kişiye.
Peki bundan 7 yıl önce ne olmuştu?
4 Kasım 2011 tarihinde Thüringen
Eyaleti'nin Eisenach kentinde işlenen
bir banka soygununun ardından Uwe
Mundlos ve Uwe Börnhardt, yanmış
bir karavanın içinde ölü bulundu. Aynı
gün Saksonya Eyaleti'nin Zwickau
kentinde Mundlos ve Börnhardt'ın
Beate Zschaepe ile birlikte oturduğu
daire ateşe verildi. Aradan bir hafta
geçtikten sonra ise savcılık yıllardır
aydınlatılamayan 10 cinayetin bu üçlü
tarafından işlendiğini belirlediklerini
açıkladı.
9 esnaf ve 1 Alman polisi, toplam
10 ölüme mahkemenin verdiği son karara kadar ALMAN DEVLETİ NAZİLERİ AKLAMA POLİTİKASI YÜRÜTTÜ!
2000-2007 arasında gerçekleşen bu
katliamların katili ailelerin içinde aranmıştı. Basında da Olayın arkasında
"mafya parmağı" veya "PKK'nin rolü"
diye yansıtılmıştı. Her defasında faillerin
robot resimleri "güney şimali" olarak
basına dağıtılmıştı. TV'lerde "DönerMorde" üzerine yayınlar yapılmış olayın
acısını yaşayan aileler bilinçli olarak
bilgi kirlenmesi yöntemiyle ikinci kez
saldırıya maruz kalmışlardı. Ailelerin
acılarını ikiye katlamıştı bu suçlamalar.
Kadınlar eşlerinin ölümü ile ilgili sorgulanarak suçlu muamelesi gördüler.
Oysa "ALMAN İSTİHBARATI
BU KATLİAMLARI YAPANIN NAZİLER OLDUĞUNU BAŞINDAN
İTİBAREN BİLİYORDU, ÇÜNKÜ
KENDİ DENETİMLERİNDEKİ TASMALI İTLERİ İŞLEMİŞTİ CİNAYETLERİ!
Olay ortaya tesadüfen çıktıktan
sonra da, yani mahkeme sürecinde de
aileleri kalplerinden, beyinlerinden han-

çerlemeye devam ettiler. Dalga geçer
gibiydi dava sürecinde her şey. İnsanların acılarını yüze katlıyordu bunlar.
İçini eştikçe pislikler ortaya çıkıyordu.
Devletin bizzat kurumlarının işin içinde
olduğu bütün sansüre rağmen çıkıyordu.
Adalet Bakanı’nın telefon görüşmeleri,
Anayasayı Koruma Örgütü'nün bizzat
ajanı, bir üyesi gibi çalıştıkları, yine
aynı örgütün NSU üyelerine nasıl para
aktardığı mahkemede ortaya çıkıyordu.
Ama her defasında "Belgeler, deliller
imha ediliyor" diye yalan açıklamalar
yapılıyordu halka. Tabii asıl korkuları
istihbarat örgütü içindeki katillerin veya
onlara yardım edenlerin kimliklerinin
açığa çıkması halinde yeni deliller çıkmasından korkuyorlardı. Yüzlerce sayfalık deliller bir anda yok oluyordu.
Yanlışlıkla silindi ya da zaman aşımına
uğradığı için imha edildi vb. insanın
aklı ile oynayan açıklamalar yapılıyordu.
Yine mahkemede şahit olarak dinlenecek, ya da sanık sandalyesinde oturacak kişilerin tek tek öldükleri haberleri
geliyordu. Ya intihar ediyorlar ya da
öldürülmüş şekilde bulunuyorlardı. Ve
bunlar basit bir hata, içişleri bakanlığında
çalışan memurların kişisel hataları
olarak açıklanıyordu.
MAHKEME SÜRECİ BOYUNCA İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ BİLİNÇLİ OLARAK BÜTÜN DELİLLERİ YOK ETMİŞTİR!
Mahkeme sadece Zschape üzerine
çekmeye çalıştı olayları. Faşist bir örgütlenme ve devletin bu işteki sorumluluğu, ortaklığı bilinçli bir şekilde yok
sayıldı, çarpıtıldı. Sadece faşist Zscpape
üzerinden dahi bunu yaratmadılar, o
faşist dahi o muameleyi görmedi başından itibaren. Babaannesinin hastalığı
sebebiyle yanına götürüldü. Oysa yine
aynı mahkemeler, hapishane yönetimleri, devrimcilerin babalarının yaşamını
yitirdiği haberinin olduğu dergiyi özellikle tutsağa verdi. "Senin baban öldü,
sen de öl üzül" bunu istiyorlardı, moral
bozmaktı amaçları. Yani demokrasi faşist katillere işliyordu. Bir Nazi-faşistin

duyguları varmış gibi babaanne ziyaretine götürülüyordu. Çocukları diri
diri yakanlar babaanne sevebilir miydi,
tabii ki bu mümkün değildir.
Son olarak da mahkemenin verdiği
karar katletmeye devam edin niteliğinde.
Asıl cezayı sadece ırkçı-Zschape almıştır. NSU yargılanmamıştır, asıl sorumlu olan Anayasayı Koruma Örgütü
yargılanmamıştır, Adalet Bakanlığı yargılanmamıştır. Bu davanın sonucu Naziler’e şunu söylemektedir; cinayetlerinize, yakmaya devam edebilirsiniz,
biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu arada Zschape ağırlaştırılmış
müebbet dahi almamıştır, sadece müebbet almıştır.
Tabii her NSU davası ile ilgili yazımızda belirttiğimiz gibi biz bu davaya
sahip çıkamadığımız için bu cüretle
bu kararları aldılar. Türkiyelilerin mahalleleri, Türkiyeliler Nazilerin her zaman hedefindekiler. Asıl olarak da oralardan halk bu davayı sahiplenmeliydi.
Bu örgütlenme yaratılmalı. Halkımıza o bilinç verildiğinde o acıyı bütün
bilinciyle, yüreğiyle hisseder ve yaralarını sarar birbirinin. Bunun için mücadelede edecektir.
Biz devrimcilerin görevidir halkımızda bu bilinci, sahiplenmeyi yaratmak.

Sayı: 76

Yürüyüş
22 Temmuz
2018

Sonuç olarak;
1- Bu dava bitmemeli, NSU yargılanmalı bunun için biz davalar açmalıyız. Katiller bizi yönetiyorlar, yani
katliamlar devam edecek demektir bu.
2- NSU örgüt olarak yargılanmalıdır.
Nazilerin toplantılarını, etkinliklerini
polis tarafından korumasını sağlayan
İçişleri Bakanlığı yargılanmalıdır.
3- Bütün ırkçı faşist örgütlerin propaganda yapması yasaklanmalıdır.
4- Cinayetlerdeki devletin bütün
rolü ortaya çıkarılmalı ve hepsi yargılanmalıdır.
5- Anayasayı Koruma Örgütü kapatılmalı ve sorumlular yargılanmalıdır.

HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!

55

“Şimdi her zamankinden daha fazla özverili olmalı, yaratıcılığımızı zorlamalı, sıkı sarılmalıyız. Yoldaşlarımızın kanları
pahasına yarattığı değerlere daha fazla değer katmalıyız...”
Mustafa Sefer

30 Temmuz - 5 Ağustos
Semra BAŞYİĞİT:
27 Temmuz 1978’de Kütahya-Akdemir Domaniç’te doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’ne girdi.
1996 ortalarında devrimci mücadeleye katıldı.
1996 Ölüm Orucu, onu o dönem en çok etkileyen
Semra Başyiğit gelişmelerden biriydi. Bir süre Kurtuluş dergisinin
muhabirliğini ve temsilciliğini yaptı.
F tiplerine karşı Bursa’da açlık grevi yaparken tutuklandı.
Kartal Özel Tip Hapishanesi Ölüm Orucu 6. Ekibinde Ölüm
Orucuna başladı. 30 Temmuz 2002’de, açlığının 367.
gününde şehit düştü. Alnı kızıl bantlı bir Özgür Tutsak
olarak ölümsüzleşti.
Ali Tarık KOÇOĞLU,
Mustafa SEFER
31 Temmuz 1993’te Mersin-Silifke kırsal alanında jandarma ile Devrimci Sol Kır
Birliği arasında çıkan çatışmada
Ali Tarık Koçoğlu
Mustafa Sefer şehit düştüler. Tarık, Akdeniz
Bölgesi Siyasi Sorumlusu; Mustafa ise, Kır Gerilla Birliği Komutan yardımcısı idi.
Okan YILDIRIM:
İstanbul’da bulunduğu evde bir kazayla
silahın ateş alması sonucunda 4 Ağustos
2003’te aramızdan ayrıldı. Henüz 17 yaşında
devrimci bir liseliydi. O yaşında kaç kez işkencelerden geçmişti.
Okan Yıldırım

Adem Tecim

M. Ali
BALOĞLU:
Ağustos
1979’da Hisarüstü’nde bir gecekondu mahalM. Ali Baloğlu lesinde, gecekondu yıkımına
karşı koyarken jandarmalar tarafından öldürüldü.

Kasım Yılmaz
Ahmet Turgut YILMAZ:
4 Ağustos 1980’de İstanbul Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde bir eylem sırasında elindeki
bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

A. Turgut Yılmaz

Yusuf Tecim

Güner ŞAR,
Hüseyin ASLAN,
Özlem KILIÇ
4
Ağustos
1994’te İstanbul
Bağcılar’da kuşatıldıkları üslerinde 6
Güner Şar
Hüseyin Aslan
Özlem Kılıç
saat süren direniş sonunda şehit düştüler... Üçü de mücadeleye DEV-GENÇ saflarında
başladılar. Ölümü tilililerle karşılayarak, kuşatma altında umudun
adını duvarlara kanlarıyla yazarak, teslim olun çağrılarına ‘asıl
siz halkın adaletine teslim olun’ diyerek ölümsüzleştiler.
Hüseyin, 1972 Sivas Zara doğumluydu. ‘90’da Dev-Genç’le
tanıştı. İstanbul’da mahalli bölgelerde görev aldı. 1993’te
SDB’li oldu. Güner, 1969 Elbistan doğumludur. 1988-89’da
Dev-Genç’li olarak illegal faaliyet yürüttü. ’93’te SDB’li oldu.
Özlem, 1975 Sivas doğumluydu. 1992’de 17 yaşında Ankara
Liseli Dev-Genç yöneticileri arasındaydı. ’93’te SDB’li oldu.

Barbaros KADIOĞLU:
Halkını aydınlatan, öğrencilerine zulme, sömürüye karşı çıkmayı öğreten bir öğretmendi.
Ağustos 1980’de, Kırşehir’de bulunduğu Çarıklı
Çiftliği’nin basıldığı gün savunmasız bir şekilde
polis ve jandarmanın açtığı ateş sonucu katledildi.
Barbaros Kadıoğlu

Fatma Özçelik

Adem TECİM,
Fatma ÖZÇELİK,
Yusuf TECİM
31
Temmuz
1980’de Aybastı Kabataş’ta faşistler tarafından öldürüldüler.

Kasım
YILMAZ:
Ağustos 1991’de
Yozgat Akdağ madeninde geçirdiği bir
trafik kazasında kaybettik.

Haydar
AKDEMİR:
Londra’da
Anadolu Halk
Kültür Merkezi’nin yönetiHaydar Akdemir cilerindendi.
30 Temmuz
2001 sabahı intihar etmiş
olarak bulundu.

Ahmet Erekli

Ahmet
EREKLİ:
Ağustos
1977’de faşistler tarafından katledildi.

Hüseyin TAŞ:
1 Ağustos 1979’da “Emperyalizme, Faşizme,
Pahalılığa ve İşsizliğe Karşı Mücadele” kampanyasında, yağ kamyonunun kaçırılarak; yağların
yoksul halka dağıtılması eyleminde, polis tarafından
vurularak katledildi.
Hüseyin Taş

Ali Haydar ÇAKMAK,
Bülent PAK
Devrim ve sosyalizm düşüncelerini yaymak için Karadeniz’deydiler. 5 Ağustos 1997’de bir görevle gittikleri
Ordu Fatsa Çöteli Köyü yakınlarında oligarşinin askeri
güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler. Karadeniz Recai
Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birliği’nde görevliydiler.
Ali Haydar Çakmak
Bülent Pak
Ali Haydar, 1973 Malatya Arguvan doğumluydu. Gazi'nin
gecekondularında büyüdü. Liseli Dev-Genç'te görev aldı. Gazi ayaklanmasının genç önderlerinden biri oldu. Bülent, 1958 Eskişehir doğumluydu. Mücadelesi 1974'ten itibaren
devrimci hareketin tarihiyle iç içe geçmiş bir devrim emekçisiydi. Yıllarca tutsak kaldı.
Şükran KURU:
Ağustos 1980’de
Konya’da, faşist terörün en yoğun olduğu dönemde, devrimin saflarında yer
aldı, anti-faşist müŞükran Kuru
cadeleye katıldı. Faşistler tarafından katledildi.

Ömer
ERMİŞ:
Ağustos
1979’da şehit düştü.
Ömer Ermiş

Mehmet
AKŞER:
1980 Ağustosunda aramızdan ayrıldı.
Mehmet Akşer

Zekai
BÖLÜKBAŞI:
Ağustos
1979’da şehit
düştü.
Zekai Bölükbaşı

Anıları Mirasımız
Gazi’den bir yoldaşı Ali Haydar Çakmak’ı anlatıyor:

GAZİ'NİN YİĞİT NEFERİ: ALİ HAYDAR
Gazi ayaklanmasına kadar uzunca bir süre görüşmemiştik
Ali Haydar ile. Ama ayaklanmanın olduğu akşam onu Gazi'de
görünce şaşırmamıştım.
Hiç değişmemişti bakışları, kendine özgü hareketleri, yürüyüşü
vb. yine aynı Ali Haydar'dı. Yalındı. Ve bu haliyle Gazi halkının
yazacağı bu direniş ve kahramanlık destanına her şeyiyle hazırdı.
Elinde sıkıca tuttuğu sopası, şişkince montuna doldurduğu taşlar,
yüzüne sardığı atkısıyla bu hazırlığı dışarıdan bakan sıradan
birisi bile hemen anlayabilirdi.
Karşılaştığımızda ayaklanmanın üzerinden henüz birkaç saat
geçmişti. Daha sonra öğrendim ki Ali Haydar saldırının yapıldığı
andan kısa bir süre sonra sokaklara dökülen Gazi halkının
yanında yer alıyor. “Hedef karakol” şiarını başlatanlardan biri
olarak, karakola doğru yapılan yürüyüşün en önünde yer alan
isimlerden biri de yine Ali Haydar.
Bir yandan halkın bu yürüyüşü kararlı bir şekilde sonuçlandırması
için elinden gelen her şeyi yapan Ali Haydar, bir yandan da ara
sokaklara dalarak insanları karakola doğru yürüyen kitlenin
içerisine katabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Hatta bir
yoldaşın anlatımına göre, ara sokaklarda biriken toplulukların
yanlış hedeflere yönelmemesinde Ali Haydar'ın çabaları oldukça

Ali KAÇAR:
12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde
yer aldı. Tutsak düştü.
Hapishaneden çıktıktan sonra da İstanbul
ve Sivas'ta devrimci
Ali Kaçar
hareketin gelişip güçlenmesi için önemli katkıları oldu. 4
Ağustos 1993’te geçirdiği kalp krizi
sonucu aramızdan ayrıldı.

Friedrich ENGELS:
“Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye
nefret ve isyanla kurtarabilir.”
Almanya, şimdiki Wuppertal’da
1820’de dünyaya gelen Engels, 5 Ağustos
1895’te Londra’da yaşamını yitirdi.
Tüm yaşamı boyunca teorisiyle, praFriedrich Engels tiğiyle proletaryanın, ezilen halkların mücadelesine önderlik yaptı. İlk komünist
örgütlenme, ilk Enternasyonal Marks’la birlikte onun
eseriydi. Yaşamı boyunca, barikatlardan barikatlara koşarken, Anti-Dühring, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin
Kökeni, Doğanın Diyalektiği gibi eserler verirken, sınıfsız
ve özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun kurulması amacına
sadık kalarak ölümsüzleşti. Lenin’in deyimiyle o sosyalizmin meşalesiydi. Meşale hala yanmaya ve yolumuzu
aydınlatmaya devam ediyor.

etkili olmuş. Gerçekte faşist olmayan bir eve yönelen küçük bir
grubun karşısında Ali Haydar, bu grubun yöneldiği evin kapısının
önüne geçiyor ve bu evin faşistlere ait olmadığını, hedefin karakol
olduğunu söyleyerek grubu karakola doğru yönlendiriyor.
Hemen sonra evin hanımı dışarı çıkarak A. Haydar'a sarılıyor
ve gitmemesini, evini korumasını istiyor. Ali Haydar ise çabuk
bir şekilde yaşananları ve neden gitmesi gerektiğini anlatarak
oradan ayrılıyor.
Bir başka yoldaşın anlattığına göre bu olaydan sonra, Okmeydanı'ndan Gazi mahallesine gelen bir yoldaşımızın da zarar
görmesini engelliyor. Bu yoldaşın Dörtyol’da bulunan bir birahaneden molotof için şişe almak istemesi üzerine birahane
sahipleri bu yoldaşımızı kovalamaya başlıyor. Tam bu sırada A.
Haydar kovalamacayı görerek duruma müdahale ediyor, birahane
sahiplerine gerçek durumu anlatınca birahaneciler özür dileyerek
başka şişeye ihtiyaçları varsa gelip alabileceklerini söylüyor.
Çok daha sonra A. Haydar'ı başka yoldaşlardan da dinledim. Bu
yoldaşlardan kimileri A. Haydar'ın molotof yapmak için insanları
arabalardan benzin çekmeye gönderişini, kimileri karakola
yürüyüş sırasında en önde yer alarak gösterdiği tavrı anlattılar.
Evet karşılaştığımızda hiç değişmediğini gördüm A. Haydar'ın.
Birbirimize sarılıp kucaklaştıktan sonra sadece sesinin değiştiğini
anladım. Ayaklanma başlayalı iki üç saat olmasına rağmen
slogan atmaktan ve insanları uyarmak için bağırmaktan sesi kısılmıştı.
Kısa bir durum değerlendirmesi yaparak ayrıldık. İnsanları
cem evinin önüne çekmek için çağrı yapacak ve cem evinin de

üzerinde bulunduğu İsmet Paşa caddesinin başından itibaren barikatlar kurmaya başlayacaktık.
Çok geçmeden düşman panzerleri ve ekip otolarıyla İsmetpaşa
caddesinin başında belirdi. O an A. Haydar ile göz göze gelişimizi
hatırlıyorum. Bugün bile o saniyeleri hatırladığımda O'nun kendinden emin, birazdan nelerle karşılaşacağını bilen ve ona göre
davranacak olan militan yüz ifadesi gözlerimin önüne geliyor.
Kurduğumuz ilk barikatın önüne gelen panzer ve ekip otolarından inen polisler gecenin sessizliğini silahlarından çıkan
yoğun ateş sesleriyle bozdular. Bu andan sonra hatırladığım tek
şey çevremdeki insanların biraz önce ellerinde tuttukları taşları
olabildiğince ileri atmak için kollarını sertçe öne doğru itmeleridir.
Kendine barikatları siper yaparak en önde taş atan birkaç isimden
biri de Ali Haydar’dır. Montundan çıkarttığı taşlar bitince kurşun
yağmuruna rağmen yerde sürünerek yolun kenarından taş
toplayan ve bu taşları barikata getirerek taş atmaya devam eden
de A. Haydar’dır. Dakikalarca süren bu polis saldırısından
hemen sonra şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik.
Bir iki dakika öncesine kadar silah seslerinin gürültüsüyle
inleyen Gazi'ye şimdi sessizlik hakimdi. Arasında yer aldığımız
barikatın içinde (cem evinin önüne karşılık gelen yerde) yaktığımız
küçük ateşin etrafında bekliyorduk.
Yavaş yavaş gün ağarırken ateşin başında bekleyen herkes
çeşitli düşüncelerini bir yana bırakıp gündüz için hazırlıklara girişmeye başladı. Bir yandan barikatlar sağlamlaştırılırken bir
yandan molotoflar hazırlanıyor, düşmanın açtığı savaşa karşılık
vermek için yoğun bir hareketlilik gözleniyordu. Bu hareketliliğin
içinde öfkeli yüzüyle göze çarpan isimlerden biri de Ali Haydar’dır.
İşte ayaklanmanın bu ilk günü ve ilk saatlerinde A. Haydar'ı
böyle hatırlıyorum... İşimiz gereği ayaklanmanın ikinci günü
Gazi'den ayrılmamız gerekti. A. Haydar'ı ve yüreğimizi Gazi'de
bırakarak oradan ayrıldık. Bu kısa ayrılık, Gazi şehitlerinin
toprağa verilmek üzere Gazi'ye getirildiği gün sona erdi.
O gün tekrar Gazi'ye geldiğimde A. Haydar'ı yine bıraktığım
gibi bulmuştum. Yalnız sesi bu kez iyicene kısılmıştı, neredeyse
ağzından çıkan kelimeler hiç duyulmuyor, sadece dudakları kıpırdıyordu. Yüzünde hem zafer kazanmanın tatlı yorgunluğunu

Gençlik Tarihini ve Şehitlerini Unutmaz!
Geleceğimize Işık Tutan Şehitlerimizi Anıyoruz
İSTANBUL
Çayan:
Liseli Dev-Genç’liler 12 Temmuz’da mahallenin
birçok yerine, 12-14 Temmuz 1991 yılında katledilen
Halk Kurtuluş savaşçılarını anmak için yazılama yaptı.
İkitelli:
Liseli Dev-Genç’liler 11 Temmuz’da mahallenin
birçok yerine 12-14 Temmuz şehitlerini anmak için
yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmada halkın matbaasına
“12 – 14 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür! Bize Ölüm
Yok! Dev-Genç” imzalı sloganlar işlendi.
Örnektepe:
Liseli Dev-Genç’liler 17 Temmuz’da mahallede
umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımını yaptı. Dağıtım
sırasında katil polisler Liseli Dev-Genç’lileri taciz
ederek, dergi dağıtımının önüne geçmeye çalıştılar.
Buna rağmen süren çalışmada 20 dergi halka ulaştırıldı.

hem de Gazi'de verdiğimiz canların, yoldaşların acısını, burukluğunu
okumak mümkündü. "Şimdi şehitlerimize karşı son görevimizi
yerine getirmek için" diyerek işe koyuldu. Belki de son gücünü
cenazelerin kaldırıldığı saatler için saklamıştı.
Ayaklanma boyunca barikattan barikata koşan halkla birlikte
omuz omuza direnen Cepheliler, bu koşuşturma içerisinde
pankart vb. yazarak ayaklanmayı seyreden dünyayı bilgilendirmeyi
ihmal etmiş, büyük bir pankart yazmak akıllarına gelmemişti.
Bu işi hemen A. Haydar üzerine aldı. Beraberindeki iki üç kişi
ile hemen evlere giderek hem cenazeye katılmaları için halkı
cemevine gelmeye çağıracak, hem de pankart yazmak için bez
bulacaktı. Kısa bir uğraştan sonra elde ettiği bir nevresimi
pankart bezi haline getiren A. Haydar, o ortamda bir kutu da
boya bularak pankartı yazmaya başladı. Pankart yarım saatlik
bir uğraş sonucu tamamlanmıştı.
O koşullar içinde gerçekten de devasa bir pankart sayılırdı.
Eni yaklaşık 2 metre, uzunluğu da yaklaşık 6-7 metre olan
pankarta büyük harflerle "SALDIRAN DEVLET DİRENEN
GAZİ HALKIDIR-DHKC" sloganını yazan Ali Haydar, aynı
zamanda bu pankartın İsmetpaşa Caddesi’ni dolduran binlerce
insanın yer aldığı kortejin en önüne konması önerisini de
getirmişti. Büyük bir özenle getirilen pankart biraz sonra kitlenin
büyüklüğüne yakışan görkemiyle en öndeydi.
Haydar daha sonra kitlenin içinde yer alarak mezarlığa doğru
sürecek olan yürüyüşü düzenleme görevini üzerine aldı. Bu
görevi içerisinde bir yandan insanların daha disiplinli bir şekilde
kortej içerisinde yer almasını sağlarken bir diğer yandan Cephe
kortejinin içerisine sızabilecek ajan-provokatörlere karşı önlemler
alıyordu.
Daha sonra Gazi şehitlerini sloganlarla marşlarla and içerek
toprağa verdik. Onu en son bu and içmelerin birinde havaya kaldırdığı sıkılı yumruğuyla gördüm. Kolunu kaldırmış kaşları
çatık bir şekilde toprağa bakıyordu.
Dağlarda şehit düştüğü haberini öğrendiğimde, onun bu hali
bir kere daha gözlerimin önüne geldi. Eminim ki o gün yemin
içerken, hesap sormayı ve en yakın zamanda çıkacağı dağları
düşünüyordu.

Devrimcilik Suç Değil
Görevdir
Devrimci Tutsaklar
Yalnız Değildir!
Ankara TAYAD’lı Aileler
11 Temmuz’da tutsaklarla
dayanışma yemeğinde biraraya geldiler.
Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen yemekte
TAYAD’ın direnme geleneği
ve tarihi hakkında konuşma
yapıldı.

Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi
Halkımıza Ulaştırılmaya Devam Ediyor
Halk Cepheliler 10 ve 17 Temmuz’da İstanbul Okmeydanı
Mahallesi’nde umudun ve gerçeğin sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Piyalepaşa ve Mahmut Şevket Paşa mahallelerinde yapılan
dağıtımda toplam 77 dergi halka ulaştırıldı.

