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YALANLAR, KOMPLOLAR, İŞBİRLİKÇİLER...
HEPSİNİ BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

HALKIN AVUKATLARINA
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

Ö ğretmenimiz
Bürokratizm, dinamizmi ve savaşçı ruhu yok etmedir, kendini sınırlamadır;
savaşın gerçeklerine gözünü kapama ve duyarsızlıktır, savaşın heyecanını duymamaktır.
Enerjiyi, kendini sunmayı sınırlamaktır, bireyciliktir, kendini dayatmadır,
kendi küçük dünyasında oyalanıp durmadır. Bütün bunlar ise, çürümenin ta kendisidir...

19 TEMMUZ GÜNÜ, AKP’NİN KATİL POLİSİ
ARMUTLU CEMEVİ’Nİ, SEVGİ ERDOĞAN VEFAEVİ’Nİ,
HALKIN MÜHENDİS VE MİMARLARI’NIN
BÜROSUNU BASTI!
FAŞİST AKP’NİN KATİL VE AHLAKSIZ POLİSİ, CEMEVİ’Nİ
TALAN ETTİ, KORİDORUNA İŞEDİ!
İŞKENCEYLE GÖZALTINA ALINAN MERYEM ÖZSÖĞÜT
VE HALKIN MİMARI CEM DURSUN TUTUKLANDI!
HALKIN DEĞERLERİNE, İNANÇLARINA VE
DEVRİMCİLERE YAPTIKLARINIZIN
HESABINI VERECEKSİNİZ!
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Bu çürümeyi durdurmanın, yol açtığı yaraları sarmanın panzehiri ise, militan bir kişiliktir.
Düşmanla savaşta sürekli kendini yenilemek,
hareket tarzını yenilemek savaşımıza dinamizm kazandırır.
Düşman sürekli kendini yenilemektedir. Askeri anlamda da, politik anlamda da halkın devrimci
savaşını engellemek için sürekli yeni taktikler, yeni yöntemler devreye sokmaktadır.
Biz de aynı yenilenmeyi ve dinamizmi göstermek durumundayız.
Siyasal anlamda cüretli olmalıyız, ilk adımımızı "başaramayız" tereddütüyle değil,
“başaracağız” inancı ve kararlılığıyla atmalıyız. Bu olmadan taktik olmaz zaten.
Yenilikten korkmamalıyız, örgütlenme biçimlerinde, eylem biçimlerinde, ilişki biçimlerinde
sürekli yenilenmeliyiz. Bunlar da taktiğin bir parçasıdır işte. Halka, kadrolarımıza,
taraftarlarımıza güven temelinde politikalar, taktikler belirleyip ileri atılmalı,
düşmanın oyunlarını bozma, saldırılarını geriletme ve savaşımızı geliştirme hedefinde ısrarla
yürümeli, taktiklerimizi bu hedeflere yöneltmeliyiz.
- Siyasi dinamizm kaybedildiğinde, bir devrimci kendi alternatiflerini yetiştirmediğinde,
iddiasızlaşma, sıradanlaşma, verimsizlik, kitlelere yabancılaşma, gerileme gündeme gelir.
- Gerillanın siyasi dinamizmi, her zaman hareketli olmak, her an savaşın koşullarına göre karar
alma yeteneğinde olmak, her zaman halkı örgütleme faaliyetini sürdürebilmek,
her koşulda politik ve askeri eğitimini sürdürebilmesiyle olur.
- Şehitlerimiz dinamizm kaynağımızdır.
Şehitler verdik bu savaşta, en değerli yoldaşlarımızı faşizm katletti. Şehitlerimizin hesabını sorma
isteği, beynimizi, bilincimizi dinamik tutacaktır.
- Bir savaşçıyı, bir savaş birliğini dinamik tutacak temel şeylerden biri ideolojik eğitimdir.
Düzenli okumak ve öğrenmek savaşta beynimizi dinamik tutacaktır,
sürekli olarak üretmek, beynimizi dinamik tutacaktır.
Öğrenen, öğrendiklerini kendi yaşamına, pratiğine hakim kılmaya çalışan, doğru düşünmenin
önündeki engellere karşı mücadele eden bir insan daha coşkulu, daha dinamik olur.
Kampanyalarımız dinamizmimizi geliştirir:
"Kampanya faaliyetimiz bizlere bir dinamizm kazandırmıştır.
Mücadele azmimizi bilemiş, bilincimizi geliştirmiştir."

içindekiler
4 Yalnızlaştırma politikasını
bozacağız! Düşüncelerimiz
yaşayacak, yayılacak ve
milyonları örgütleyeceğiz!

Lisesi işgali

24 Halkın sanatçılarına, halkın

40 Yoksul Mahalleler: Mahallelerde
fuhuşa karşı mücadelemiz

42 Neden-Çünkü-Nasıl: Kurtuluş için

Küçük Armutlu’da cemevini,
Vefa Evi’ni ve HMM
bürosunu bastı
12 Yok Edemezsiniz: Terörize et!
Terör grubu... terör merkezi...
terör yuvası... terörist örgüt
şarkıcısı... terörü övücü şarkılar
16 Özgürlük istiyoruz!

avukatlarına özgürlük!
25 Adalet Savaşımız: Faşizmin
hukukunda davalar, kanıtlar,
tanıklar, gizli tanıklar
28 301 madencinin katledildiği
Soma Katliamı da aklandı.
Çünkü bu düzende yoksulun
canının kıymeti yoktur
30 24 Haziran günü, Gazi ve Çayan
Mahallesi’nde AKP’nin
çaresizliği...
32 Halkın Mühendis Mimarları:
Halkın mimarı Cem Dursun ve
tüm HMM tutsaklarına özgürlük

18 Röportaj: Ekrem Ataer:

34 Devrimci İşçi Hareketi: OHAL 51 Oligarşinin yozlaşma politikasının

“Bunun bir dayanışma
konserinden ziyade ‘birlikte
barikatlara dayanma’ konseri
olduğuna inanıyorum.”
20 Röportaj: Selma ve İnan Altın:
“Fransa’da kesinlikle kalıcı
değiliz. Ülkedeki hukuksuzluk
ve komplo biter bitmez
ülkemize döneceğiz”
21 “Gücümüz, Vatana
Sevdamızdandır” adlı 2. internet
konserinin 16 Temmuz itibariyle
izlenme sayısı: 343 bin’dir!
22 Liseli Dev-Genç andı

süresi boyunca işçilerin hakkını
savunmayan DİSK yöneticileri,
“yeni rejim”e karşı ne yapacak?
36 TAYAD’lı Ailelerden:
Direnerek yaratılan bir mevzi:
Galatasaray Lisesi önü
37 Yozlaşmanın Barikatı
Değerlerimiz: Eleştiri-özeleştiri
38 Röportaj: Haydar Demiray:
“Haksızlığa ve hukuksuzluğa
karşı mücadele meşrudur. Ben
bunu yapıyorum”
39 Kamu Emekçileri Cephesi:
Bakırköy’de kamu emekçileri
direnişin 72. haftasında

Teslimiyet ve Tasfiyeye
Karşı BİZ VARIZ!

11 Faşist AKP’nin katil polisleri

23 Tarih Bilinci Zaferi
Görmektir: 1992’de Hasköy

silahlı mücadeleden başka yolumuz
yoktur

44 Savaş ve Savaşçı: Savaşçının en
güçlü silahı cüreti, emeği ve aklıdır

45 Anti-Emperyalist Cephe: Katil İsrail,
Filistin halkını katletmeye devam
ediyor!

46 Son sözü direnenler söyler! Özgür
Tutsaklar anlatıyor...

48 Grup Yorum’un tutsak üyesi Seher
Adıgüzel’in mektubu...

50 Halkın tutsak avukatı Aytaç
Ünsal’ın şiiri...
aracı: Adnan Oktar!

52 Avrupa’da HFG: Kumar devlet
eliyle halkı soymaktır

53 Avrupa’da Yürüyüş
54 Avrupa’daki Biz: Avrupa
emperyalizminin ırkçı
politikalarının futbola yansıması:
Kazanırsan Avrupalı, kaybedersen
göçmensin!

56 “... yeryüzünde halkların özgürlüğünü
ve kurtuluşunu savunan tek ülke, tek
bir örgüt kalmasa dahi kurtuluş
bayrağını taşımaya devam
edeceğiz.” (Dursun Karataş)

58 Yitirdiklerimiz

Grup Yorum’dan Yeni Klip
BANA KAVGAYI ÖĞRET!
Grup Yorumun Yeni bestelenen "Bana
Kavgayı Öğret" şarkısını aşağıdaki link adresinden dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=84b
xVXx0myM

BUGÜNE KADAR HİÇBİR DARBE, HİÇBİR KUŞATMA,
BİZİ TESLİM ALMAYI VE YOK ETMEYİ BAŞARAMADI
BUGÜN DE FARKLI OLMAYACAK!

YALNIZLAŞTIRMA POLİTİKASINI

BOZACAĞIZ!
YOK ETME SALDIRISINI İDEOLOJİK NETLİĞİMİZ,
DOĞRU POLİTİKALARIMIZ, SAVAŞMA
KARARLILIĞIMIZLA TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ!
DÜŞÜNCELERİMİZ YAŞAYACAK, YAYILACAK VE
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Böyle Bir Avukatlık,
Böyle Bir Sanatçılık,
Böyle bir Gençlik,
Böyle Bir Mimarlık,
Böyle Bir Mühendislik
Asla Yok
Edilemeyecek!

***
Örgüt, Bu Ülkenin
Kendisidir. Örgüt
Halktır. Örgüt Bu
Toprakların En Köklü
Umududur.
Bu Ülkeyi, Bu Halkı,
Umudu Yok Etmeden,
Örgütü Yok
Edemezsiniz!
Bu Adaletsizliği,
Yoksulluğu Yok
Etmeden, Bu
Devrimcilik Anlayışını
Yok Edemezsiniz!
4

Avukatlık böyle yapılacak; tüm dünyaya öğreteceğiz!
Sanatçılık böyle olacak, herkese göstereceğiz!
Halk meclisleri böyle olacak, halk kendi yaşamını örgütleyecek, yönetmeyi
öğrenecek ve öğretecek. Tüm dünyaya bir halkın neleri başarabileceğini
yeniden göstereceğiz!
Gençlik, vatanına halkına yabancılaşmayacak; Dev-Gençliler olacak!
İşçilere, kamu emekçilerine boyun eğdiremeyeceksiniz; direnişler hep
olacak.
“Örgüt”ü yok etmek için, binlerce operasyon da yapsanız, “tarihinin en
acı dönemini yaşayacak” diye tehditler de yağdırsanız, yüzlerce, binlerce
tutuklama da yapsanız, örgüt hep olacak!
Örgüt, bu ülkenin kendisidir. Örgüt halktır. Örgüt bu toprakların en
köklü umududur.
Bu ülkeyi, bu halkı, umudu yok etmeden, örgütü yok edemezsiniz!
Bu adaletsizliği, yoksulluğu yok etmeden, bu devrimcilik anlayışını yok
edemezsiniz.
10’u tutuklu, 6’sının başlarına ödül
konulmuş; fakat onlar korosuyla, umudun çocuklarıyla, müzisyenleriyle, orkestrasıyla 80 kişi sahnedeler; 35 bin
kişiye konser veriyorlar. Sahnedekiler
ve onları dinleyen onbinler, oligarşinin tecrit edip yalnızlaştırma, terörize
edip imha etme politikasının iflasıdır.
Grup Yorum “küllerinden doğdu”
demiyoruz.
Çünkü bizi kül etmeyi hiç başaramadılar, başaramıyorlar ve başaramayacaklar.

Kuşatıyorlar, vuruyorlar, baskınlar
düzenliyorlar, yakıp yıkıyorlar, kollarımızı kırıyorlar, işkencehanelerden
geçiriyorlar, tutukluyorlar, tecrit hücrelerinde herbirimize karşı özel politikalar geliştirerek teslim almaya çalışıyorlar… Fakat yine de yok edemiyorlar. Çünkü saldırdıkları her alanda,
her birimde, her Cepheli’de bir türlü
ulaşamadıkları gizli bir “karargah”
var.
İdeolojimiz var o karargahın içinde,
politikalarımız var, geleneklerimiz, de-

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

ğerlerimiz var. Orası bizim karargahımız. Karargahımız
ideolojimiz. O karargahı ele geçiremedikleri için, hiçbir
saldırılarından sonuç alamadılar.
Halkın avukatlarına kaç baskın düzenlendi son bir
kaç yılda. Kaç kez toplu tutuklamalara maruz kaldılar.
Kontrgerilla şeflerinden Mehmet Ağar, daha 1995 yılında
“Bunlarla ilgili Halkın Hukuk Bürosu grubuna bir
takım operasyonel faaliyetler yapıldı.” diye açıklamıştı.
Halkın avukatlarına karşı “Operasyonel faaliyetler” o
günden bu yana sürüyor. Karşı-devrimin karargahlarında
kaç kez “tamam” dediler, “bu kez hallettik!”… Ama
daha onlar sözlerini bitirmeden, bir halkın avukatı dolaşmaya başlıyor hapishaneleri. Halkın adaletinin sözleri,
mahkeme salonlarında yankılanıyor yine. Ulaşılamayan
karargah, bitirilemeyen çelik çekirdek çıkıyor ortaya,
etrafı sarılıp sarmalanıyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor.
Grup Yorum’un adı “hapishane şarkıcıları”na çıktı
bu ülkede. Kaç yüz kez gözaltına alındıklarının kaydını
tutmak bile zor; düşman ne zaman, yıldırdık, sindirdik,
tutukladık, şarkı söylemeyi bıraktırdık diye sevinmeye
başlasa, umudun korosundan biri, bir köşeden türküsünü
söylemeye başlıyor. Başkaları katılıyor ona, sonra başkaları… ve yine kocaman bir orkestra oluyorlar; yenilmezliğin, susturulamazlığın büyük orkestrası.
Dev-Genç’le baş edemiyor faşizm. En sonunda binasını
yakıyor, yeni yaptıkları yeri yıkıyor… Yok oluyor sanki
Dev-Gençliler. Karşı-devrim karargahlarında “Artık üniversitelerden, liselerden uzaklaştırdık onları” sevinci var.
Ama işte oradan buradan çıkıveriyor Dev-Gençliler.
Şahan oluyor vuruyorlar, halkın öncüsü olup yürüyorlar.

Hatay ‐ Samandağ
Açıklama yapıyor katliamcı bakanlar. Örgütü bitireceğiz. Kastettikleri mahalleler. Onlarca tutuklamadan
sonra mahallelere rahatça girebileceklerini sanıyorlar.
Yanıldıklarını görmeleri için mahalleye adım atmaları
yetiyor… Hep böyle olmuştur. Mahalleleri susturduklarını
sandıkları zamanlarda ayaklanır mahalleler, binlerle, onbinlerle. Kendi güvenliğini alır faşist saldırılara karşı.
Milislerin ateşleri aydınlatır yoksul sokakları. Bir Halk
Meclisi halkın gücüyle ayağa kalkar başka bir mahalleden.
O kadar tutuklamaya, kuşatmaya, sendikaların ihanetine
rağmen devrimci işçiler, devrimci kamu emekçileri,
tek tek direniş ateşleri yakıyorlar ülkemizin dört bir yanında. Konfederasyonların sustuğu yerde, yüzlerce günlük
direnişler örgütlüyorlar.
Direniyor halkın avukatları, direniyor halkın sanatçıları,
direniyor Dev-Gençliler, direniyor Halkın Mimar ve
Mühendisleri, direniyor TAYAD’lılar, direniyor Devrimci
İşçi Hareketi, direniyor Kamu Emekçileri Cephesi, direniyor Halk Meclisleri, direniyor Halkın Milisleri, direniyor
Halk Cephesi… direniyor ve halkın iktidarı için savaşı
büyütüyorlar.
Bu tablo neden önemli?
Çünkü bu tablo, emperyalizmin dünya halklarını
teslim almak için uyguladığı bir politikanın, Anadolu
topraklarında nasıl etkisizleştirildiğini gösteriyor.
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Dünya Gerçeği; Bunalım ve Umut,
Çürüme ve Direnme Yan Yanadır!
Dünyamızın bugünkü gerçeğine, sosyo-ekonomik
tablosuna baktığımızda, birçok açıdan olumsuz bir tablo
görüyoruz. Uyuşturucunun, kumarın yüzmilyonlarca
insanı teslim aldığını görüyoruz. Fuhuşun nasıl yaygınlaştırıldığını görüyoruz. Burjuva ideolojisinin ve kapitalist tüketim kültürünün bencilliğinin, bireyciliğinin
halkları nasıl esir aldığını görüyoruz. Tartışılmayacak
bir çürüme sarmıştır dünyayı. Geniş halk kitleleri, Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’dan Latin Amerika’ya kadar
birçok yerde faşist, ırkçı, dinci düzen partilerinin etkisi
altındadır. Sosyalist, ilerici, vatansever birçok örgüt, emperyalist dünya sistemi önünde boyun eğmiştir.
Fakat bunlar, tablonun bir yanıdır.

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!

5

Tablonun diğer yanında ise, dünyanın çözülemeyen
ve sistem içinde asla çözülemeyecek olan çelişkileri
vardır. Halkların bitirilemeyen mücadelesi vardır. Halkların
yozlaştırmaya rağmen yok edilemeyen öfkesi vardır.
Emperyalizmin devasa ekonomik, askeri, polisiye gücüne
rağmen, teslim alınamayan devrimciler vardır.
İşte bu nedenledir ki;
devrim iddiasından vazgeçmemiş,
Marksizm-Leninizmi kılavuz edinmiş,
sosyalizmi savunan bir örgütün varlığı,
emperyalizm için büyük tehlike demektir. Emperyalizm
açısından o örgütün şu anki gücü değil, o örgütün şu
anda kaç gerillasının olduğu değil, ideolojik, politik
olarak bu nitelikleri taşıması önemlidir.

Emperyalizmin Politikası:
Tecrit ve Yalnızlaştırma
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Tecrit; bir kişinin, bir örgütün, bir ülkenin doğal çevresiyle bağlarını kesmektir. O kişiyi, örgütü, ülkeyi,
siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olarak kuşatıp yalnızlaştırmaktır.
Tecrit politikasını anlamak için şu üç nokta temeldir;
Tecrit emperyalizmin bir politikasıdır.
Amaç, iki aşamalıdır.
birinci adımda yalnızlaştırma hedeflenir.
Yalnızlaştırmayı teslim alma izler.
Tecrit, teslim alma yolunda bir aşamadır.
2- Tecritte esas olan, ideolojik siyasi tecrittir.
Fiziki, askeri, ekonomik tecrit, siyasi tecriti tamamlar.
3- Tecrit;
a- kitlelerden tecrit
b- ilerici, demokrat güçlerden tecrit
biçiminde iki yönlü olarak uygulanır.

En Büyük Terörist Amerika’dır
En Kanlı Örgüt Faşist Devlettir.
Tecrit ve terörize etme politikasının dünya çapında
kurmayı ve filen baş uygulayıcısı ABD’dir.
Fakat gerçek şudur ki; dünyada tecrit edilmesi
gereken bir güç varsa, onların en başında Amerikan
emperyalizmi gelir.
İkincisi, dünyada “terör” denilince akla gelen ilk
ülke Amerikan emperyalizmidir. Hiçbir ülke veya
örgütün eylemleri, ABD’nin uyguladığı terörle kıyaslanamaz.
Amerikan emperyalizmi, 2. Emperyalist Paylaşım
Savaşı'ndan bu yana 68 yılda 21 ülkeyi işgal etmiştir.
Amerikan askeri gücü, iki yüzyılda, işgal ettiği
ülkelerde resmi rakamlara göre, en az 30 milyon
insanı katletti.
2016’da dünyada silahlanmaya harcanan para
900 milyar dolardır; bunun 596 milyar doları
Amerika'ya aittir. Bu silahlar, dünya halklarına
karşı terör uygulamak içindir.
Amerikan Savunma Bakanlığı raporuna göre,
dünyanın 157 ülkesinde 702 adet Amerikan üssü
veya askeri varlığı bulunmaktadır. Bu askeri yayılmanın varlık nedeni, halklara karşı savaştır.
Amerikan Ordusunun elinde 9400 adet atom
bombası var.
NATO-ABD’nin 26 ilimizde 28 üsü var.
Sonuç olarak; dünyada halkların akan tek bir
damla kanından, el konulan bir damla alın terinden
Amerikan emperyalizmi sorumludur.
Amerikan emperyalizminin tüm askeri operasyon
ve saldırıları, dünya halklarını korkutarak, sindirmeye
çalışan terör saldırılarıdır.
Devrimcileri anarşist, eşkıya olarak ilan etmeyle baş-

Emperyalizmin Politikası:
Terörize Edip İmha Etme
Terörize etmek ne demektir? Örgütleri “terör örgütü”,
kişileri “terörist”, ülkeleri “terör üreten” veya “terör
destekçisi” olarak gösterme politikasıdır. Karşı-devrimin
terörize etme mekanizması şöyle çalışır: Önce “terör
kötüdür” propagandası beyinlere yerleştirilir. Sonra hedefteki örgüte, kişiye, ülkeye, “terörist” damgası vurulur.
O noktadan sonra ise artık o kişiye, örgüte, ülkeye karşı
yapılacak her türlü baskı, yasak, ceza, ölüm, zulüm
“normal” görülür hale gelir.
Emperyalizmin ve işbirlikçi faşist yönetimlerin
“terörize edip imha et” politikası, muhteva olarak onyıllar
öncesine uzanır.
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lar.
1990’lardan itibaren bu politika daha da yoğunlaşmış
ve “terör” ve “terörizm” kavramları üzerinden geliştirilmiştir.
2004’te şöyle özetledik bu politikayı:
“Tecrit politikası, Amerikası, Avrupası ile emperyalizmin politikasıdır. …
Emperyalizm, direnen halkları teslim almak, muhalif
güçleri etkisizleştirmek için başvuruyor bu politikaya.
Bunu, en açık şekilde Amerikan emperyalizminin dünya
halklarını teslim almak için başvurduğu imparatorluk
saldırılarında görebilirsiniz. Emperyalizm, teslim almak
istediği, politikalarının önünde engel olmaktan çıkarmak
istediği güçleri önce tecrit etmekte, yalnızlaştırmakta,

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

kuşatıp, sonra “terörizm” demagojisini de kullanarak
imhaya yönelmektedir. Gözden kaçırılmaması gereken
nokta, bu politikanın temelinde fiziki imhanın ötesinde
beyinlerin imha edilmesi, teslim alınması ön plandadır.
Fiziki imha, buna hizmet eden bir araçtır.” (Devrimci
Sol, sayı 19, Temmuz 2004)
Özellikle 2000’lerin başından itibaren ABD ve Avrupa
emperyalizmi, terör suçlamasını listelerle daha sistematik
hale getirdiler.
Önce “terör örgütleri listeleri” yayınlandı. Sonra
“en tehlikeli terör örgütleri” listesiyle hedef daraltıldı.
Tek tek kişileri içeren “terörist” listeleri yayınlandı. Ve
nihayet “teröre destek veren ülkeler” listeleriyle emperyalizme şu veya bu şekilde karşı çıkan tüm kişi, örgüt ve
ülkeler, bu listelere yerleştirilmiş oldu.
Emperyalizm ve faşizm açısından artık bu listelerde
yer alanlara karşı, infazlar, katliamlar, ambargolar, tutuklamalar, işkence, izolasyon, her şey yapılabilir hale
gelmişti.

Tecritin Baş Hedefi Cephe’dir
Tecrit politikası, 2000’lerin başından itibaren yeni
bir aşamaya sıçratıldı. Tecritin ve terörize etmenin
birleştiği bu aşama, ülkemiz tarihinin en büyük katliamlarından biri olan 19 Aralık 2000 hapishaneler katliamıyla
yürürlüğe konuldu.
Bu tecrit, doğrudan Cephe’ye yönelik bir tecritti.
Çünkü Cephe, sosyalist sistemin yıkılmasından sonra,
tüm dünyada devrim iddiasından vazgeçmemenin, emperyalizmle savaşmaktan vazgeçmemenin, sosyalizmden
vazgeçmemenin temsilcisi olmuştu.
Dünya çapında devrimciliği bitirmenin önündeki en
büyük barikattı Cephe.
Daha sonra oligarşinin temsilcilerinin de itiraf ettiği
gibi, 19 Aralık katliamının ve F Tiplerinin öncelikli
hedefi, örgütü yok etmekti. Başaramadılar.
Fakat Cephe’yi tecrit edip yalnızlaştırma ve terörize
edip imha etme politikası sürüyor.
12 Eylül 2017’den bu yana Cephe’ye karşı sürdürülen
tutuklama operasyonu, bu politikanın devamıdır. Grup
Yorum’a, halkın avukatlarına, Halk Cephesi güçlerine
karşı, ülkemizden Avrupa’ya kadar uzanan yasaklamalar,
bu politikanın günümüzdeki biçimleridir.
Dün bu saldırı, 122 şehitle, silahlı mücadelede ısrarla,
demokratik mücadelede ısrarla püskürtüldü.
Bugün de ideolojik netliğimizle, mücadele kararlılığımızla bu politikanın karşısındayız.

Büyük Direniş, Tecrite Direnilebileceğinin
Kanıtıdır
Bugün çeşitli kesimler, AKP faşizmiyle ABD ve AB
arasındaki çelişkilere abartılı bir anlam yüklemekte,

AKP’ye karşı mücadelede emperyalizmden beklentilere girmektedirler.
Şurası unutulmamalıdır; oligarşik
düzenin istikrarı,
emperyalizmin Türkiye’ye yönelik siyasi, askeri ve ekonomik politikalarını belirleyen en
önemli yandır. Bu
istikrarın devrimci
mücadeleyle ve
halk hareketleriyle
bozulmasını istemez emperyalizm. Bu nedenle de F Tiplerinin gündeme getirilmesinden bu yana halka, devrimcilere karşı tüm tecrit politikalarının arkasında ABD ve
AB vardır.
Bu noktada emperyalizm ve faşizm, sınıfsal bir
netlikle davranmaktadırlar. Büyük direniş sürerken şöyle
yazmıştık: “Emperyalizm ve oligarşi bu nedenle teşhir
olmayı, demokrasicilik oyununun yara almasını göze
alma pahasına tecritten geri adım atmamaktadır. Yani,
tecrit saldırısı, stratejik bir saldırıdır. Buna karşı direniş
de daha büyük bir kararlılık taşımak zorundadır.”
Biz bu kararlılığı gösterdiğimiz için bugün hayatın
her alanında yine biz varız.
Peki tecrite karşı direnmeyenlere ne oldu?

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

Tabutumuza Çivi Çakmaya Yeltenenler,
Kendi Tabutlarını Hazırladılar
Biz, 122 şehit verdiğimiz 2000-2007 Büyük direnişini
sürdürürken, yalnız emperyalizm ve faşizmle karşı karşıya
gelmedik. Saldırı kısa sürede kuşatmaya dönüştü.
Kuşatmanın bir yanında, emperyalizm ve işbirlikçi
faşizm vardı. Bu doğaldı. Fakat, kuşatmanın diğer
tarafında ise, Kürt milliyetçiliği, reformizm, AB’ciler ve
oportünizm yer aldı.
Cephe’yi tasfiye etmek için açılan F tipleri ve başvurulan katliam, bütün muhalif kesimlerin, halk kitlelerinin
gözünün korkutulması için bir araç olarak kullanıldı ve
bu politika, tüm reformist ve oportünist kesimlerin biraz
daha düzen önünde eğilmesiyle sonuçlandı.
Reformizm ve oportünizm, Büyük Direniş’in dışında
yer alırken, direnişe saldırmaktan geri durmadılar. Direniş
kaçkınlığını meşrulaştırmak için getirdikleri gerekçeler,
sınıflar mücadelesi tarihine tasfiyeciliğin ve teslimiyetin
belgeleri olarak geçti:
“Aynı mahalleden değiliz”...
“Farkımızı koyduk iyi oldu”...
“Cepte keklik mi sandınız”...

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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“Devrimci demokrasi öldü”...
“Uluslararası standartlar uygulanmalı”…
“Kaymak tabakayı korumalıyız”…

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018
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Bunların her biri, burjuvazinin bizim için hazırladığı
tabuta çakılan çivilerdi. Burjuvazi bizi tecrit etmeye çalışırken, ÖDP reformizmi “Aynı mahalleden değiliz” diyerek, Emep reformizmi de “Cepte keklik mi sandınız”
tavrıyla bizim için hazırlanan tabuta birer çivi çaktılar.
Kürt milliyetçileri, “Farkımızı koyduk iyi oldu” diyerek
tabutun bir diğer köşesini çiviledi. Oportünizm, en keskin
“komünistlik”ten emperyalizmin uluslararası standartlarını
savunmaya savrulurken, bizi tecrit etmek için geliştirilen
tecrit politikasına son çivileri çakıyorlardı. TKP’liler,
tabuta gömüldüğümüzden o kadar emindi ki, “Devrimci
demokrasi öldü” diye vefatımızı ilan etti.
Bu hükme nereden varmışlardı? Çünkü beyinlerini
burjuvazi yönetiyor. Sadettin Tantanlar, Hikmet Sami
Türk’ler 19 Aralık’ın ardından yaptıkları açıklamalarda
öyle demişlerdi; örgüt artık bitecekti.
Bizim tabutumuza çivi çaktıklarını sanıyorlardı. Tarih
gösterdi ki, çaktıkları kendi tabutlarıdır.
Ölmüştür sol. Politik ölüm. İdeolojik ölüm. Beyin
ölümü!
2000 öncesi sol, kendi çapında çok sınırlı da olsa
asgari bir pratik sergileyebilen bir durumdaydı. Peki
bugün? 1 Mayıslarda ayrı kutlamalar düzenleyebilen
TKP’den geriye ne kaldı acaba?
Büyük Direniş sürecinde faşist saldırılar karşısında
binalarını halka kapatan ÖDP’nin, bugün “kendi mahallesi”nde varlığı yokluğu tartışılır haldedir. Büyük direnişten
kaçan ve sonra da internet üzerinden çıkarabildikleri yayınlarında aylarca direnişi ve DHKP-C’yi eleştirmeyi
asıl iş edinen TİKB’den geriye ne kaldı?
Hainleri alınlarından öpen, direnişin “yenildiğini”
kanıtlamak için canhıraş çırpınan TKP-ML çizgisindeki
siyasi hareketler neredeler bugün? Parlamenterizmle,
PKK kuyrukçuluğuyla, elleri havada teslim olan gerillalarla, artık Kaypakkaya’nın değil ama uzlaşma ve teslimiyetçiliğin peşinden gidiyorlar.
Bir diğer direniş kaçkını MLKP’liler, dünya halklarının
başdüşmanı ABD’den silah almayı, ABD işbirlikçiliğini,
Marksizm-Leninizmin neresine sığdırıyorlar, komünistlikle
nasıl bağdaştırıyorlar bilen yok. Ama bildiğimiz artık
bu topraklarla bir bağlarının kalmadığıdır. “Şehitlerini”
bile, artık ABD üslerinin, Fransız emperyalistlerinin
okullarının, İtalyan birliklerinin cirit attığı, ABD’li,
Fransız generallerin YPG’yi eğittiği, donattığı bir alanda,
onların bayrağı altında veriyorlar.
Türkiye solunun tablosu budur.
Bugün reformistiyle, oportünistiyle kimisi CHP “öncülüğünden” medet ummakta, çoğu da HDP’nin önünde
parlamentoya girme kuyruğuna girmiş ve kimileri parla-

mentoya kapağı atmışlardır. Bitmişlerdir ve parlamentoda
faşizmin oyuncağı olmanın dışında onları bekleyen bir
siyasi gelecek yoktur.

Uzlaşmaya, Teslimiyete, Tasfiyeye Karşı
Dünya Halkları İçin
Umut Olan Biz Varız
Teslimiyetçiliğin üç kaynağı var.
Emperyalizm hakimdir; karşısında direnilemez düşüncesine kapılanların,
Silahlı ve kitlesel güçlerine rağmen iktidar iddiasını
kaybeden, devrimin olabileceğine inançlarını kaybedenlerin,
Dünya halklarının tüm sorunları çözecek tek sistemin
sosyalizm olduğu gerçeğini ve inancını reddedenlerin,
gelecekleri yoktur.
Kolombiya’da FARC gibi, İspanya’da ETA gibi, İrlanda’da İRA gibi, Uruguay’da Tupamarolar gibi, Bolivya’da ELN gibi, Güney Afrika’da ANC, Guatemala’da
URNG, El Salvador’da FMLN, ülkemizde PKK gibi
güçler, işte bu nedenlerle emperyalizme boyun eğdiler.
Ülkelerindeki faşist parlamentolara girmek için kılıktan
kılığa giriyorlar.
Emperyalizm ve oligarşi, tüm bu güçlerin “ellerini
kaldırmaları”yla yetinmiyor. Daha fazlasını istiyor. Savaştıkları yılların intikamını alıyor. Dünya halklarının
gözü önünde onları eziyor, burunlarını sürtüyor.
Önünde diz çökmüş solcuların görüntüsüyle tüm
dünya halklarına mücadelenin boşuna olduğunu, sonuçsuz
olduğunu göstermek; bununla, dünya halklarının umudunu ve moralini yok etmek istiyor. Fakat işte tam
bu noktada biz varız.
Uzlaşmadık, boyun eğmedik, direndik, direniyoruz.
Tasfiyeciliğin üç kaynağının karşısına, devrimciliğin üç
kaynağını koyuyor;
devrim iddiasını,
iktidar hedefini ve
sosyalizm inancını
sürdürüyoruz.
Dünyada bugün, emperyalizmle uzlaşmayan ve emperyalizme, faşizme, kapitalizme karşı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşan sadece biz varız.
Dünya halkları da, dünya solu da bizi izliyor. İdeolojik
netliğimiz, pratikteki doğru politikalarımız ve tüm
baskılara rağmen yenilmezliğimiz, dünyanın dört bir yanındaki devrimcilere, ilericilere, vatanseverlere moral
oluyor. Grup Yorum’un yakın zamanda çeşitli ülkelerde
yapılan konserlerinde, enternasyonal tüm zeminlerde
bunu tüm çıplaklığı ve gücüyle görüyoruz.

İki Politikaya İki Örnek:

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

Tasfiyeciliğin üç kaynağına karşı, devrimciliğin üç kaynağı
Emperyalizm ve oligarşi, tüm bu güçlerin “ellerini
kaldırmaları”yla yetinmiyor. Daha fazlasını istiyor.
Savaştıkları yılların intikamını alıyor. Dünya halklarının gözü önünde onları eziyor, burunlarını
sürtüyor.
Önünde diz çökmüş solcuların görüntüsüyle tüm
dünya halklarına mücadelenin boşuna olduğunu,
sonuçsuz olduğunu göstermek; bununla dünya halklarının umudunu ve moralini yok etmek istiyor.
Fakat işte tam bu noktada biz varız.
Uzlaşmadık, boyun eğmedik, direndik, direniyoruz.
Tasfiyeciliğin üç kaynağının karşısına, devrimciliğin üç kaynağını koyuyor;
devrim iddiasını,
iktidar hedefini ve
sosyalizm inancını
sürdürüyoruz.

direniş ve ideolojik netlik!
Bizi kuşatmalardan dimdik ve daha da güçlenerek
çıkartan budur.

Halkımız ve Dünyanın tüm mazlum
halkları!
Türkiye Solu ve dünyanın tüm devrimcileri, vatanseverleri!
Emperyalizme direnilebilir
Ve emperyalizmi yenebiliriz!
“ABD hakimdir, boyun eğmek gerekir” diyenler, halkların, devrimin gerçeğini söylemiyorlar. Teslimiyetlerini
meşrulaştırmak istiyorlar. Onyıllarca silahlı mücadele
verdikten sonra, burjuvazinin sofrasına oturanlar, faşist
yönetimlerin “barış” mahkemelerine çıkanlar, dünya
halklarının umudunu ve geleceğini temsil etmiyorlar.
Onlar artık ihanet yolundadır.
Dünya halkları onları bu yolda ihanetleriyle başbaşa
bırakacaktır. Bundan eminiz. Dünya halkları, ulusal ve
sosyal kurtuluş yolunda yürüyecekler yine.
Kendi pratiğimizde defalarca kanıtladık;
Bunun kesinliğiyle dünya halklarına ve soluna sesleniyoruz.
Emperyalizmin tecrit ve yalnızlaştırma politikalarını
bozabiliriz.
Emperyalizmin “terör listeleri”yle terörize edip imha
etme politikalarını tersine çevirebiliriz.
Büyük direnişle ilgili, büyük direniş henüz sürerken
yaptığımız bir değerlendirmede şöyle demiştik:
“Direnişin dünya çapındaki önemini belirleyen, emperyalist politikanın karşısına pratik olarak kurulan bir
barikat olması değildir sadece. Bununla birlikte, siyasi,
ideolojik olarak emperyalizmin dayattığı ideolojinin
görkemli bir reddedilişi ve alternatifinin tüm dünyaya
ilan edilmesi söz konusudur.”
Bugün bütün baskı ve teröre karşı, her alanda ortaya
koyduğumuz direniş, bu öngörünün nasıl karşılığını bulduğunu gösteriyor.

İşten atılan onbinlerce emekçiden iki emekçi, OHAL
kararnamesine karşı direnmeye başladılar.
Karşı-devrimin politikası netti:
İki direnişçiyi, Nuriye ve Semih’i tecrit edip yalnızlaştırmak… Terörize edip yok etmek.
“Onları kışkırtanlar, kullananlar var”, “örgüt talimatıyla yapıyorlar…”, “zaten ikisi de DHKP-C üyesi”… DHKP-C de terörist olduğuna göre, herkes onlardan
uzak durmalı… Buna rağmen, onların etrafındaki sahiplenmenin büyümesini engelleyemeyen faşizm, “terörize
etme” politikasına inandırıcılık kazandırmak için de iki
direnişçiyi tutukladı.
‘Grup Yorumcular, “terör” örgütünün üyesidir… Terör
örgütünü övücü şarkılar söylüyorlar. Onlardan uzak durun.’
Faşizm, bu iddiasına inandırıcılık kazandırmak için
11 Grup Yorum üyesini tutukladı, 6’sının başına ödüller
koydu.
Fakat ne oldu?
Nuriye ve Semih’i ve onların direnişini
HMM
tecrit edemedi oligarşi. Onları terörist
ilan etmesine kimseyi inandıramadı.
Ne oldu?
Grup Yorumcular’ı yalnızlaştırma politikası tersine çevrildi. Grup Yorum’un
yanındaki sanat cephesi ve halk büyüdü.
Bu iki örneğin sade bir anlamı var;
tecrit edip yalnızlaştırma ve terörize edip
yok etme politikasını bozan iki şey;

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

Tutsaklarına Özgürlük!
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Emperyalizmin tecritle, terörizm demagojisiyle fethetmek istediği beyinlerimizdir. Beynini veren, her şeyi
verir.
Tüm devrimciler, vatanseverler, ilericiler;
Emperyalizme direnilebilir
Ve emperyalizm yenilebilir.
Şurası çok açıktır:
Tarihsel ve siyasal haklılığımızı, devrim ve sosyalizmin
tarihsel kaçınılmazlığını hiçbir güç, hiçbir politika, hiçbir
demagoji ortadan kaldıramaz.
Tarihsel ve siyasal haklılığımızın iki önemli ayağı vardır:
Birincisi, mevcut düzenin yıkılıp yerine, yeni bir düzenin

Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Onurdur!
Meryem Özsöğüt Ve
Cem Dursun Onurumuzdur!
Gazi Halk Cephesi:
Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

“19 Temmuz 2018 günü İstanbul
Sarıyer’deki PSAKD Boğaziçi Cemevi’ne AKP’nin katil sürüleri namussuzca saldırmış, Meryem Özsöğüt ve halkın mühendis ve mimarı
Cem Dursun’u işkenceyle gözaltına
alıp daha sonra komployla tutuklamıştır. Cemevinde bulunan yöneticilerin ve mahalle halkının devrimcileri sahiplenmesini hazmedemeyen
katiller cemevi duvarına ahlaksızca
yazılar yazıp cemevi koridoruna işemiştir. Alevi halkımızın değerlerine
saldırıp yüzyıllardır süren geleneği
hiçe sayan katiller bugün de saldırıyı
teşhir eden cemevi başkanı Zeynep
Yıldırım’ı gece evine baskın yaparak
gözaltına almıştır.

kurulmasının tarihsel olarak zorunlu olmasıdır. İlkel toplumdan köleci topluma, köleci toplumdan kapitalist topluma,
nasıl tarihsel zorunluluk olarak geçilmişse kapitalist toplumdan sosyalizme de aynı tarihsel zorunluluk içinde geçilecektir.
İkincisi, emekçi halkların ulusal, sosyal, sınıfsal her
türlü haklarını elde edebilmesi ve sömürülmeden, baskı ve
zulüm görmeden, yaşayabilecekleri bir düzeni ancak eski
düzeni yıkmakla kurabilecekleri gerçeğinden dolayı, devrim
zorunludur; haklı ve meşrudur.

DİRENECEĞİZ ve savaşacağız; BÜYÜYECEĞİZ,
büyüdükçe, DİRENİŞİ VE SAVAŞI daha da BÜYÜTECEĞİZ; milyonları ÖRGÜTLEYECEK VE halkın
YENİLMEZ GÜCÜ İLE ZAFERE YÜRÜYECEĞİZ!

Kuruçeşme Halk Cephesi
Açıklaması:
AKP Halklara Ve İnançlarına
Düşmandır! Alevi Açılımı Cemevi
Baskınlarıyla Sürüyor!
"....AKP halklara düşmandır. AKP
halkların inanç ve değerlerine düşmandır. AKP Siyonist İsrail politikası
yürütme hevesindedir. AKP faşizminin yönetememe krizi derinleştikçe
acizce halkın önünde halka umut,
halka önder yol gösteren devrimcilere
saldıran, işkence yapmakta halka
gözdağı vermekte. Devrimcilere saldırarak halka vermek istediği gözdağını halkın değerlerine saldırarak
göstermektedir.
AKP faşizmine sesleniyoruz!
Yoksul kondular yoksul mahalleler
faşizmin korkusudur.

Sarıgazi Halk Cephesi:
Cem Dursun,
Meryem Özsöğüt
Serbest Bırakılsın!
"AKP’nin yönetememe krizi derinleştikçe saldırılarını tırmandırıyor.
Ekonomik krizi derinleşmekte, halkın
öfkesi giderek artmaktadır. Bu öfkeyi
doğru kanalize eden devrimcilerse
iktidarın hedefi haline geliyor. Çünkü
sonlarına yaklaştıklarını biliyorlar.
Devrimcilerin sonlarını getireceklerini biliyorlar. Bu yüzden devrimcileri kırmızı, gri, yeşil listelere koyarak suçlu göstermeye çalışıyor.
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Meryem Özsöğüt ve Cem Dursun
derhal serbest bırakılsın!

Okmeydanı Halk Meclisi
Açıklama:
Birliğimizin Gücüyle Mahallemizi AKP’nin Katil Polislerine Dar
Edeceğiz!
Sarıyer’in Küçük Armutlu mahallesine faşist AKP’nin işkencecileri
tarafından bir baskın gerçekleştirilmiştir. Baskın sonucunda 3 kişi işkencelerle gözaltına alınmıştır. Kokuşmuş düzenin bekçileri baskın
esnasında alevi halkın dini mabedi
olan Cemevi’ni talan etmişlerdir.

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

FAŞİST AKP’NİN KATİL POLİSLERİ
KÜÇÜK ARMUTLU’DA CEMEVİ’Nİ, SEVGİ ERDOĞAN VEFA EVİ’Nİ ve
HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI’NIN BÜROSUNU BASTI

Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nde yaşlı
ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan insanlarımız kalıyor. Bunu
bile bile bastılar Vefa Evi’ni.

yazıyı yağlı boyayla
kapattırdı. Hırsını
alamayan faşist ve
ahlaksız AKP’nin
polisleri,
Cemevi’nin koridoruna
işedi.
Gözaltına alınanlardan Meryem Özsöğüt ve Halkın Mimarı Cem Dursun tutuklandı.

Halkın Mühendis Mimarları’nın
bürosunu basma nedeni ise; halk için
projeler üretilmesine engel olmak.
Devletin yapmadığını yapan halkın
mühendis ve mimarları, halk bahçeleri
kurarak, mantar üreterek halkın açlığına çare oluyor. Engelli insanlarımıza çok ucuza mal ederek yürüteç
yapıyor.
Yıllardır devlet elektrik götürmediği için karanlıkta yaşamaya mahkum edilen köylülerimize ışık oluyor.
Yine büyük terör operasyonu havasında yapılan baskınlarda talan
edilen yerler bu 3 kurumdu. Güpegündüz Cemevi’ne giren katil polisler,
ortalığı talan etti.
İçeride bulunanları yerlere yatırarak kelepçeledi. Duvarlara küfür
ve hakaretlerle dolu yazılar yazdı.
Durum öyle bir noktaya varmıştı
ki, teşhir olmaktan korkan amir, bu

Baskının hemen
ardından, Cemevi yöneticilerinden Zeynep
Yıldırım; baskınları
ve Cemevi’nde yapılanları teşhir etti.
Mahallesine, Cemevi’ne, Vefa Evi’ne,
Halkın Mühendis Mimarları’na yapılanların meşru olmadığını
söyledi.
24 Temmuz gecesi, evine yapılan
baskınla gözaltına Zeynep Yıldırım
da gözaltına alındı.
Burası Armutlu...
Burası, Büyük Direniş’e ev sahipliği yapan, katliamlara rağmen
teslim alınamayan Armutlu...
Yaptığı tek şey faşizme kinini,
hesap sorma isteğini büyütmektir o
kadar. Sevcan’ın, Dilek’in, Yılmaz’ın
mahallesi, AKP faşizminin baskın-

Küçük Armutlu Mahallesi’nde 19
Temmuz günü, bir kez daha operasyon yapıldı.
Basılan yerlerden biri, Alevi halkımızın inanç merkezi olan Cemevi
idi.

Sayı: 77

Yürüyüş

larıyla “ıslah olmaz, yola gelmez!”

29 Temmuz
2018

Her karışında devrimcilerin alın
teri-kanı olan bu mahallede, faşizm
kendini meşrulaştıramaz. Terör operasyonlarıyla halkı sindiremez, devrimcileri halktan tecrit edemez!
Halk düşmanı AKP, Cemevi’ne
kanlı postallarıyla girmenin, halkımızın değerlerinin üzerine işemenin,
kurumlarımızı basıp insanlarımızı
tutuklamanın hesabını verecek!

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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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!
Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisini
tarihe gömeceğiz!

TERÖRİZE ET!

Terör grubu… terör merkezi…
terör yuvası… terörist örgüt
şarkıcısı… terörü övücü şarkılar…
Halkın Hukuk Bürosu yok edilmeli… Grup Yorum yok edilmeli…
Sindir, sustur, tutukla, yasakla, yok
et.
Bu, 1980’lerin ortalarından bu
yana iktidar olan tüm faşist yönetimlerin HHB ve Grup Yorum hakkında değişmeyen düşüncesidir.
Bu, sadece faşizmin değil; emperyalizmin de düşüncesidir. CIA raporlarında ifade edilmiştir: “Halkın
Hukuk Bürosu avukatları silahlı
eylem yapan, devlete silah çeken
DHKP-C’li teröristleri savunuyor,
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onları kahraman gibi gösteriyor.
… Grup Yorum şarkılarıyla
DHKP-C’nin fikirlerinin propagandasını yapıyor, HATTA ŞARKI
ADI ALTINDA bunları tüm halka
EZBERLETİYOR.…”

HHB’ye ve Grup Yorum’a
“OPERASYONEL”
Faaliyetler!
Yıl 1995: 16-18 Haziran’da Marmara Üniversitesi’nde bir sempozyum
düzenleniyor. Sempozyumun adı:

“Hukuk Devletinde Terör ve
Örgütlü Suçla Mücadele Sempozyumu”.
Sempozyumda Emniyet Müdürleri, Adalet Bakanı Müsteşarı, Ceza
Hukuku Profesörleri ve çeşitli mesleklerden birçok konuşmacı vardı.
Konuşmacıların arasında Mehmet
Ağar, Hayri Kozakçıoğlu, Yusuf
Kenan Doğan, Feridun Yenisey,
Sulhi Dönmezer gibi, oligarşinin
devrimcilere karşı politikalarını üreten
ve uygulayan kurmayları da yer
alıyor.
Kürsüde dönemin Emniyet Müdürlerinden Mehmet Ağar konuşuyor:
“Çok net ifade etmek lazım. Buradaki haberleşme unsurları, avukatlardır. Bunlarla ilgili Halkın
Hukuk Bürosu grubuna bir takım
operasyonel faaliyetler yapıldı.”
Salondaki dinleyiciler arasında
bulunan bir avukat bu konuşmaya
itiraz ediyor ve avukatları suçlamasının yanlış olduğunu belirtiyor. Mehmet Ağar cevap veriyor; “Benim
bütün avukatları filân kast edebilmem mümkün değil. Hepsine
geniş saygım var. Zikrettim ben,
HHB diye zaten. Burada DGM
Başsavcımız, diğer değerli Savcılarımız var. Biliyor onları 3–5
kişilik bir gruptur.” (Aktaran, Halkın
Hukuk Bürosu, Savunmalar, s. 4041)
Polisin, MİT’in Halkın Hukuk
Bürosu’na ve Grup Yorum’a yönelik
“operasyonel faaliyetleri” neler?
Bu sorunun cevabı uzun bir liste
oluşturur.
Baskınlar, baskı ve yasaklar, işkenceler, tutuklamalar, kapatmalar,
yasaklamalar, tehditler, yıldırma, sindirme operasyonları…

Tehlikeli Kurumlar
19 Aralık 2000; Türkiye tarihinin
en büyük hapishaneler katliamı gerçekleşmiş, 28 tutsak katledilmiştir.
23 Aralık Günü İçişleri Bakanlığı
burjuva basın ve televizyon kurumları
önünde operasyonla ilgili brifing veriyor. Onlarca demokratik kurumu,
devrimci basın organlarını sayarak

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

bunların “terörü desteklediğini”, bunların ölüm oruçlarını desteklediğini,
bunlara artık izin vermeyeceklerini
açıklıyor.
Hedef gösterilen kurumlar arasında tahmin edilebileceği gibi, TAYAD, Halkın Hukuk Bürosu, İdil
Kültür Merkezi, Grup Yorum, Ülkemizde Gençlik Dergisi, Kültür Sanatta
Tavır Dergisi, Vatan Dergisi en başta
sayılıyor.
Grup Yorum için tam olarak söylenen şuydu: “ölüm orucunu destekleyen, teşvik eden ve yönlendiren
müzik grubu”.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarıyla ilgili “suçlama” ise, örgüt talimatlarını direnişçilere ilettikleri, direnişin onlar sayesinde sürdüğüydü.
Ne Grup Yorum’un, ne HHB’nin
yaptıklarında savunamayacakları bir
şey yoktu. Elbette ölüm orucunu destekliyorlardı. Ve elbette direnenlerin

yanındaydılar.
Nitekim, 23 Aralık’ta, 28 Aralık’ta
İçişleri Bakanı, İçişleri ve Adalet
Bakanlığı Yetkilileri, HHB’yi ve
Grup Yorum’u suçlayıp, hedef gösterirlerken, onlar bir an bile geri çekilmeyi, inkarcılığı tercih etmediler.
23 Aralık’ın ertesi günü HHB
avukatları, yine hapishanelerin kapılarındaydılar.
28 Aralık’tan 4 gün sonra, Grup
Yorum, 2 Ocak’ta 19 Aralık şehitlerinden Özlem Ercan’ın cenaze törenindeydi. Ertesi gün, 3 Ocak’ta
Rıza Poyraz’ın cenaze törenindeydi.
Türkülerini “terör örgütü üyeleri”
için söylüyordu yine. “Bize Ölüm
Yok” diyordu yine Grup Yorum,
“Haklıyız Kazanacağız”ı söylüyordu.

Bir “Terörize Etme
Operasyonu”nun

Ayrıntıları
9 Ekim 1989'da İstanbul Açıkhava
Tiyatrosu'nda Dev-Genç’in 20. Yıl
gecesi yapıldı.
Geceye; Grup Ekin, korolar, halk
oyunları ekipleri katıldı. Grup Yorum
da gecede sadece iki türkü söyledi.
Ertesi gün gecenin haberi “Olayların
grubu Grup Yorum" başlığıyla çıktı.
“Her gittiği yerde olay çıkaran
bir grup” olarak gösterilmek isteniyordu Grup Yorum.
Ertesi gün polis Grup Yorumcuların peşine düştü.
Grup Yorumcular ise, kendi meşrulukları içinde Şişli Emniyet Amirliği'ne gittiler. Grup Yorumcular,
orada işkenceden geçirildiler ve bir
gün tutulduktan sonra, parmak izi
alınması, fotoğraf çekimi ile “DEVGENÇ örgütü üyesi” olarak fişlendiler. Ve aynı gün “kaçıyorlardı ya-

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

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...

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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kaladık” imajı verilerek, basın önüne
çıkarıldılar.
Bir “terör örgütü operasyonu”
böyle tamamlanmış, Grup Yorumcular
“terör örgütü üyesi” olarak gösterilmiş
oldu.

Sonuç:
Ülkemiz için basit, sıradan görülen
bu “operasyon”, uzun vadeli bir politikanın bir parçasıdır.
Tecrit et yalnızlaştır, terörize et
imha et politikasının küçük bir ope-

rasyonda somutlanmış halidir.
Bütün bu;
Arama kararlarıyla, ev baskınlarıyla
Karakolda işkenceyle
Parmak izleriyle
Basın önüne çıkarmayla
anlatılmak ve söylenmek istenen
şudur:
Ey halk; bunlar teröristtir; bunların şarkılarını dinlemeyin, konserlerine gitmeyin, albümlerini almayın.
Ey sanatçılar; bakın bunlar, ara-

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

HHB

(Halkın Hukuk Bürosu) - emekçilerin

direnişlerinin yanındaydı her zaman.
Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

BİR ÖRNEK:
“Örneğin kurumsallaşmaya başladıkları ilk yıllarda
3 Ocak 1990’da Zonguldak’ta yapılan büyük greve
destek vererek, yapılacak büyük greve her türlü yardımı
yapacaklarını duyurmuşlardır.
Ayrıca 3 Ocak genel grevine bütün avukat kitlesini
katmak için Baro’ya başvuru yaptılar. 64 avukatın imzaladığı bir dilekçe ile Baro’da duyarlı avukat kitlesine
Zonguldak grevine destek vermeleri için ikinci bir
başvuru yapıldı. Dilekçe 28 Aralık günü saat 19.00’da
Baro Yönetim Kurulu’na verildi. Ertesi gün Baro kütüphanesinde biraraya gelen devrimci-demokrat avukatlar
dilekçenin Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınmadığını öğrendiler. Bunun üzerine kendileri harekete
geçme kararı aldılar. Bir metin hazırlayarak 3 Ocak
günü genel grevi desteklemek amacıyla bir imza metni
hazırladılar.
Bürolarını açmayacaklarını, çalışmayacaklarını, o
gün İstanbul Adliyesi önünde toplanıp basın açıklaması
yaparak grev yerlerini ziyaret edeceklerini anlatan bir
metin yazdılar. Metnin sonunda duyarlı meslektaşlarını
eylemlerine katılmaya çağırdılar.
Metni imzaya açtılar. Sonuçta 142 imzalı bu metin 2
Ocak günü gazeteye ilan olarak verildi. 3 Ocak günü
yaklaşık 100 kadar avukat İstanbul Adliyesi önünde
biraraya gelerek bir basın açıklaması yaptılar ve Vezneciler’e yürüdüler.

Grup Yorum
Direniş destanlarının destanını yazdı.
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nan teröristlerdir, onlardan uzak durun, onlarla yan yana olursanız başınız
belaya girer.

Valilik açıklaması:
THKP/C-DEV-SOL örgütünün militanı ve sempatizanı
oldukları için… konserlerinin
yasaklanmasına...
İstanbul Valiliği, 14 Şubat1990’da
İstanbul 1 No’lu İdare Mahkemesi
Başkanlığına gönderdiği yazıda Grup
Yorum için şöyle diyor:

BİR ÖRNEK: Sibel Yalçın destanı
biz hiç teslim olmadık ki!
pir sultan, teslim olmadı ki hızır paşa’ya!
mahir, teslim olmadı ki!..
bedreddin bir kez bile el pençe divan durmadı ki!
seyit rıza darağacında kendi çekti ya ipini!
çiftehavuzlar’da, bağcılar’da
nazlı nazlı dalgalanan bayrağımız,
sabo’larımız, sinan’larımız, niyazi’lerimiz
hiç teslim
olmadı ki!
…
ey evladını yitirmiş analar!
ey şafak söktüğünde yola dizilip,
gecekondu sokaklarında çamura, toza bulananlar
alnından akan terle toprağı işleyenler
bir dilim ekmek için,
gün doğumuyla gün batımını kör, karanlık
mahzenlerde yitirenler. ey işçiler!
anadolu’ya can katanlar, halklarımız...
öpün, koklayın hasretle
vatan diye kucaklayın şimdi o gülen fotoğrafı...
Sibel’i...

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

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

"...Söz konusu müzik topluluğu
mensuplarının bugüne kadar çeşitli
eylemlere katıldıkları tespit edilmiş
ve konserlerde aşırı solu simgeleyen
ya da bölücü mahiyette sloganlar
attırmak suretiyle, çoğunluğu gençlerden oluşan izleyici topluluğunu,
galeyana getirerek, bir suçun işlenmesi için aleni olarak tahrik ettikleri;
THKP/C-DEV-SOL örgütünün
militanı ve sempatizanı olduğu (...)
ve bu tür konserlerden elde edilen paranın büyük bir bölümünü,
bu örgüte aktararak maddi ve
manevi destek sağladıkları anlaşılmakta olup,
söz konusu konserlere (...) izin
verilmesi uygun görülmemiştir."

Tecrit Etmenin Sınırı Yok:
10 Temmuz 1992: Sur firmasına
ait otobüs Diyarbakır girişinde jandarma ve özel tim tarafından durdurularak arandı. Diyarbakır'daki Ataman Plakçılık'ın siparişi olan kolide
Grup Yorum'un kasetlerinin bulunduğu anlaşılınca, kasetlere ateş açıldı.
Halklarımızın mücadele türkülerini,
marşlarını "öldürmek" istediler. Kurşunlar, Grup Yorum’a ve tüm Grup
Yorum dinleyicilerine bir tehditti.
Grup Yorum dinlemeyin, Grup Yorum kasetlerini satmayın… Yoksa…
*
Bir haber: “Adana’da yayın yapan
Arkadaş Radyo, Grup Yorum’un
“Cemo” adlı parçasını yayınlamaktan dolayı 180 gün kapatıldı.”
Amaç açık:
Ülkemizin her yanındaki ulusal
ve yerel tüm radyolara deniliyor ki;
Grup Yorum çalmayın, çalarsanız
kapatırız. O kadar basit ve açık.
Bir kapatma kararıyla tecrit ediyor,
terörize ediyor.
Grup Yorum’un şarkılarının geniş
halk kitlelerine ulaşmasının yollarını
kapatıyor.
*
Başka bir örnek:
Siyasi şubede ilk yıllarda Yorum-

Grup Yorum’da yaklaşık 70 kişi yer aldı bugüne kadar.
159 konseri iptal edildi.
Yaklaşık 400 kez gözaltına alındılar.
Grup Yorum üyelerine 500'e yakın dava açıldı.
40 üyesi tutuklandı, hapis yattı.
*
En çok satan albümleri 3 milyona yakın satmış...
İleri albümü üç milyon sattı.
Cemo, bir buçuk milyon sattı.
*
12 Eylül 2017’den sonra
11 Grup Yorum üyesi tutuklandı.
6 Grup Yorum üyesi hakkında “arama” kararı çıkarıldı.
Başlarına ödül konuldu.
*
Grup Yorum’un son Samandağ konserinde
Sahneye 72 kişilik orkestrayla çıktı;
Konseri 35 bin kişi izledi.
Avrupa’da son dört ayda 8 konser verdi.
Grup Yorum’un son internet konserini, 343 bin kişi
izledi.
*
Grup Yorum üyeleri tutuklandıktan sonra
Faşizmin tutuklamalarına ve arama listelerine
“listelerinize bestelerimizle ve konserlerimizle cevap
veriyoruz” diyen Grup Yorum
10 klip yayınladı.
cular’a şöyle diyorlar: "Bundan sonra sokağa çıkmayacaksınız. Ne yapacaksanız sahnede yapın. Bir daha
sokağa çıktığınızı görürsek sizi pişman ederiz!"
Çünkü o gün Grup Yorum’un diğer müzik gruplarından en bariz farklarından biri buydu. Nerede bir direniş
varsa, Grup Yorum fiilen, fiziken
oradaydı. Bunu önlemek istiyordu
polis.
Ama tabii daha sonra, Grup Yorum’un “sadece sahnede” kaldıklarında bile ne kadar “tehlikeli” olduğunu gördükleri noktada, sahne yasakları da başladı.
Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi,
Devrimci Hareketi, ideolojik ve fi-
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ziksel olarak teslim alamayacaklarını
bildiklerinden, 90'ların başından beri,
doğrudan devrimci hareketi imha etmek için merkezi düzeyde kararlar
alıyor. ABD-CIA, Alman emperyalizmi ve diğerleri raporlar düzenleyip
devrimci hareketin ve onun düşüncelerini savunan her kesimin imha
edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunun nedenlerinden biri de halkın adalet talebine, adalet özlemine karşılık
verilmesi, halkın adaleti için mücadelenin halkta yarattığı sempatidir.
Halkın adalet özlemine adalet
cephesinden karşılık vermeye çalışan,
halkın adaletini savunan halkın avukatlarını ve halkın adaletinin, umudun
türkülerini yapan Grup Yorum'u hedef
alıyorlar.

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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Halkın Avukatlarına, Halkın Sanatçılarına,
Halkın Mimar Mühendislerine, Halk Meclisi Üyelerine,
Devrimci İşçilere, Kamu Emekçileri Cephesi Üyelerine,
Yoksul Mahallelerin Devrimcilerine, Devrimci Emeklilere,
Tutsak Yakınlarına, Halk Cephelilere

Özgürlük İstiyoruz!
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Onları faşizmin elinden alacağız,
buna yürekten inanıyoruz.
12 Eylül 2017 tarihinden bu yana
yaşanan tutuklama teröründe 200'e
yakın insanımız gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi, itirafçılık dayatıldı, tutuklandı.
Yaklaşık 2 yıldır bu tutuklama
terörü ile karşı karşıyayız. Emperyalizm ve AKP faşizmi, Türkiye
halklarının umudunu yok etmek istiyor. Devrimciliği, halkın avukatlığını, halkın sanatçılığını, halkın
mimar mühendisliğini, halkın mücadelesinin bir parçası olan kamu
emekçiliğini, halkın öğretmenliğini,
halkın kendi öz örgütlenmeleri
olan halk meclislerini yok etmeyi
hedefliyor.
Ama boyun eğmedik, direnmeye
devam ediyoruz. Heveslerini kursaklarında bırakacağız.

"Sakın unutmayın; Fırtınalar, çam ve çınarlar için
kararlılıklarını gösterebilme fırsatıdır.
Bu fırtına geçecek! Sıkı tutunun birbirinize"
Yaşanan bu haksız, hukuksuz tutuklamalara karşı “Halkın sanatçılarına, halkın avukatlarına özgürlük!” sloganıyla bir kampanya başlattık. Yazılamalarımızla, kartonlara
yazdığımız sloganlarımızla, bildirilerimizle, sosyal medya üzerinden
yayınladığımız videolarımızla, şiirlerimizle, kahve konuşmalarımızla,
ve giderek gelişecek yayılacak eylemlerimizle tutsaklarımızı faşizmin
elinden çekip alma kavgasını sürdürüyoruz.
Alacağız da, bu halkın onurlu
avukatlara, gerçek sanatçılara, öğretmenlere, devrimcilere, Tayad’lılara
ihtiyacı var. Onlar bu halkın umudu.
Bu umudun hapishanelerde yok

Halkın sırtından geçinmek, halkı aldatmak, halktan çalmak,
halkı küçük görmek, halka ayak takımı olarak bakmak;
ONURSUZLUKTUR!
Halkın avukatı olmak, halkın sanatçısı olmak onurdur.
ÇÜNKÜ, halkın avukatları ve halkın sanatçıları hiçbir zaman
halkı aldatmadı. Halktan çalmadı.
Zulümde de direnişinde de, zor gününde de, mutlu gününde
de halkın yanında oldular hep.
Şimdi tecrit altında ve direniş dolu günlerinde halkın
avukatlarının, halkın sanatçılarının yanında olma sırası
bizde!
Dayanışmayı ve sahiplenmeyi büyütelim.
HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
talebini DAĞ TAŞ HER YANA YAYALIM!
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edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
En başta şunu belirtelim: Bu tutuklamaların hiçbir meşruluğu yoktur.
Soruyoruz ne bulabilirsiniz bizim
sicilimizde? Vatanımızın bağımsızlığını, halkımızın özgürlüğünü, adaleti
istemekten, uyuşturucuya karşı mücadele etmekten, sanatı halklaştırmaktan, çıkarsız hesapsız olmamızdan
başka ne bulabilirsiniz?
O hakkımızda iftira atan hainler,
ne anlatabilir bizim hakkımızda?
Kötü tek bir şey söyleyemezler. Uyuşturucu satmadık, dağıtmadık, ocakları
söndürmedik, tam tersine bunun karşısında durduk, Hasan Ferit'lerimizi
verdik bu uğurda toprağa.
Paraya tapan bir avukatlık, sanatçılık yapmadık, aklımız, sazımız
hep halkın çıkarı için çalıştı.
Yoksul mahallelerde rant peşinde
koşmadık, halkın evlerine göz dikmedik, tam tersine bunlara karşı savaştık, bedeller ödedik. Halkı yozlaştırmadık, tam tersine halkın yozlaştırılmasına karşı savaş açtık. Bunların hangisi suçtur ve bizim gizlimizde saklımızda bunlardan başka
ne buldunuz, açıklayın.
Açıklayabileceğiniz bir şey yoktur.
Tüm dünyaya rezil edeceğiz o pespaye yalanlarınızı.
BU OPERASYONU, OHAL’i arkasına alıp memleketi emperyalizme
peşkeş çeken AKP yaptı bize. Hırsızlar, uyuşturucu kuryeliği yapan,
fuhuş şebekelerinin başı olan devlet
görevlileri yaptı.
Meşru olan biz, gayri meşru olan

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

mız!
- bu baskılardan zarar gören tüm halkımız; sizlere sesleniyoruz; bu büyük kuşatmayı birlikte tuz buz etmeliyiz.
Tutsaklarımızın sesi olmalısınız. Özgürce aldığımız
her nefeste onların emeği çok
büyüktür. Tutsaklarımızı sahiplenelim, onları faşizmin
elinden alalım.
Kampanyamız devam
ediyor. Elimizden ne geliyorsa, onun daha ötesini yaparak
tutsaklarımızın sesi olalım.

onlardır. Tutuklama terörünüze, yargılama tiyatronuza asla boyun eğmeyeceğiz.
Serbest bırakacaksınız tutsaklarımızı, başka yolu yok.
Değilse, yer gök tutsaklara özgürlük yazacak.

Halk Cepheliler!
Son sözümüz işte budur: Tutsaklarımızı alacağız!
Söylediğimizi yapabilmek için,
daha çok çıkmalı sesimiz.
- Ailelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, eski yeni, yaşlı genç,
- bu mücadelenin içinde şu veya
bu biçimde yer alan tüm insanları-

Halkın Avukatları ve Sanatçıları
Yalnız Değildir!
Halk Cepheliler, Halkın Avukatları ve Sanatçılarının serbest bırakılması için yapılan çalışmalardan
bazıları aşağıdadır:
İstanbul-Sarıgazi: 8 Temmuz
günü Halkın Avukatları ve Halkın Sanatçıları için "Halkın Avukatlarına,
Halkın Sanatçılarına Özgürlük! Halk
Cephesi" imzalı yazılamalar yapıldı.
Ankara: Halk Cepheliler 25
Temmuz’da, Tuzluçayır Meydanı,
Abidin Aktaş Sokak, Feyzullah Çınar

Bu tutuklamalar HAKSIZDIR.
Bu tutuklamalar GAYRI MEŞRUDUR.
Bu tutuklamalar ZULÜMDÜR.
ADALET İSTİYORUZ.

ADALET İÇİN:
HAPİSHANELERDEKİ
HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
DİHLİLER’E ÖZGÜRLÜK
KECLİLER’E ÖZGÜRLÜK
TAYAD'LILARA ÖZGÜRLÜK
DEV‐GENÇ’LİLERE ÖZGÜRLÜK
HALKIN MİMAR MÜHENDİSLERİNE
ÖZGÜRLÜK
Özgürlük ve adalet HALK MECLİSİ ÜYELERİNE ÖZGÜRLÜK
için kurultayda birle- HALK CEPHELİLER’E ÖZGÜRLÜK!
şelim:
Kampanyamız dahilinde bir de
kurultay düzenleyecek Tayad’lı ve
tutsak ailelerimiz.
11-12 Ağustos tarihlerinde yapacağımız bu kurultayda, yaşanan bu
tutuklama terörü, nedenleri ve sonuçlarıyla ele alınacak.
TAYAD’lılar, tüm tutsak ailelerini,
tüm Halk Meclislerini, KEC’lileri,
DİH’lileri, halkın avukatlarını, halkın
sanatçılarını, AKP faşizmine karşı
olan tüm ilerici, demokrat, vatanseverleri, kurultaya davet ediyorlar.
(Kurultayın yeri daha sonra bildirilecektir.)

Yaşadığımız bu süreç haklılığımızın bir kanıtıdır.
Hani derler ya “meyve veren ağaç
taşlanır” diye, taşlıyorlar, dallarımızı
kırmaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar, umut hala ayakta, umut savaşmaya devam ediyor.
Vietnam devriminin önderi Ho
Chi Minh'in dediği gibi;
"Sakın unutmayın; Fırtınalar,
çam ve çınarlar için kararlılıklarını
gösterebilme fırsatıdır. Bu fırtına
geçecek! Sıkı tutunun birbirinize"
Başaracağız.
Halkın Avukatlarına, Halkın Sanatçılarına Özgürlük!
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Parkı ve Natoyolu Caddesi’nde, tutuklu olan halkın avukatları ve sanatçıları için pankart astı. Asılan
pankartlarda “Halkın Avukatlarına
ve Sanatçılarına Özgürlük! Grup
Yorum’a Özgürlük! Halk Cephesi”
imzalı pankartlar merkezi yerlere
asıldı.

TAYAD’lı Aileler Kahvaltı
ve Aile Ziyareti Düzenledi
TAYAD’lı Aileler 22 Temmuz
günü, Gazi Mahallesi ve Küçük Armutlu’da "Halkın Avukatlarına, Halkın Sanatçılarına, TAYAD’lı Ailelere
Özgürlük" şiarıyla kahvaltı düzen-

lediler. Her iki kahvaltı da coşkulu
geçti. Bahçelievler Halk Cephesi'nin
pikniğine katılan TAYAD’lı bir Ailede kampanyaya ilişkin konuşma
yaptı. Aynı gün ayrıca Kıraç ve Kuruçeşme mahallesinde tutsak ve şehit
aileleri TAYAD'lı Aileler tarafından
ziyaret edildi.

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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Röportaj
Ekrem ATAER: “Bunun Bir Dayanışma Konserinden Ziyade
“BİRLİKTE BARİKATLARA DAYANMA” Konseri Olduğuna İnanıyorum.
Bu Birbirimize “Yalnız Değiliz” Duygusunun Verildiği Bir Etkinlikti.”
Faşizmin Listelerine Yeni Besteler ve Konserlerle Cevap Veren Grup YORUM,
1 Temmuz’da İnternet Üzerinden 2. Konserini Gerçekleştirdi.
Konsere Katılan Sanatçılardan Ekrem ATAER 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 10 üyesinin tutsak, 6
üyesinin başına ödül konulduğu koşullarda gerçekleşti
konser.
Tüm bu baskılara rağmen 18 sanatçının katıldığı
konseri ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Ekrem ATAER: Grup Yorum en çıplak gözle baktığımızda her şeyden önce bir müzik grubu; çalan, söyleyen,
besteleyen, eğiten ve devamlılığı olan bir müzik grubu.
Kurulduğu yıllardan beri takip ettiğim, kurucularının
birçoğunu tanıdığım, zamanda derinlemesine, zeminde
yatay genişlemeler sağlamış ekip. Doğal olarak politik
söylemi ve buna dayalı eylemleri olan, bunu da sanatın
diliyle ifade eden bir grup.
Dünyaya baktığı noktaya ve çözümlemelerine katılır
veya katılmazsınız bu ayrı konu, lakin bu topluluk
yıllardır aynı isimle; ülkenin ve kürenin birçok yerinde
konser ve eylemleri ile çizgisini koruyarak geliştiriyor.
Kısacası Grup Yorum(lar)’ın ülke ve Dünya halklarına
söyleyecek sözü, çalacak şarkıları var. Bunların büyük
bölümü de eski deyimle zülfiyâre dokunuyor, sistemi
rahatsız ve tahrik ediyor.
Halbuki böyle bir sanat ve eylem gücü bir ülke için
olsa olsa zenginliktir. Kitlesel muhalefetin en etkin
yollarından biri olan sanat bir coğrafyada yaşam bulabiliyorsa orada insan hakları var demektir, demokrasi
var demektir, özgürlük ve eşitlik için olmasa da umut
var demektir.
Tabii olarak tüm bunlar da sistem için risk ve tehlikeli
olarak değerlendiriliyor. Hal böyle olunca da Yorum

elemanlarının bulundukları noktalar, kültür merkezleri,
prova salonları, konserleri, evleri, mekanları basılıp darma-duman ediliyor. “Vahşi Batı” örneği başlarına ödül
koyuluyor vs.
Banka batırmış bankerin, hileli iflasla işçilerini dolandırmış fabrikatörün, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş sapıkların, çete kurup vatandaşın devlete teslim ettiği paraları
gasp edenlerin elini kolunu sallaya sallaya dolaştığı ve
hatta ödüllendirildiği, köylerin yakılıp boşaltıldığı, inancından
veya inançsızlığından, dilinden ya da dilsizliğinden insanın
zulüm gördüğü, savaşın sürekli körüklendiği bir sistem
içinde nedir peki Grup Yorum’un başına gelenler?
Gayet basit; Grup Yorum müziğiyle ve eylemleriyle
yıllardır bu olup bitenin aynası oluyor ve tanıklığını
ideolojisiyle harmanlayıp kamu ile paylaşıyor. İşte tüm
bunlardan dolayı, Grup Yorum’un bu konser etkinliğine
katılmayı bir sorumluluk olarak gördüm, katıldım ve diğerlerine de katılacağım.
“Vatan” ve “Vatansever”liğin yıllardır faşist kafalar
tarafından ambargo edilmesine karşın bu etkinliğin; “Gücümüz Vatana Sevdamızdandır!” üst başlığı ile sunulması
ayrıca önemlidir diye düşünüyorum. Grup Yorum bu
bağlamda bu kavramlara da yeni bir “yorum” ve tarif
teklif ediyor.
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?
E. ATAER: Böylesine zorlu süreçlerde bu çalışmaların
son derece etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum. Etkinlik sırasında Victor Jara’nın Santiago Stadyumu direnişini, Ruhi Su’nun Sansaryan Han günlerini ve daha
nicelerini düşündüm. Düşündüm de yalnızca devrimci
olanları hatırlıyor insanlık, diğerleri tarihin çöp atığında çürüyüp yok oluyor.
Sanatçı kimliği tabii ki önemli lakin burada öncelikli
olan “insan olma kimliği”dir diye düşünüyorum. Siz
ancak o kimliği koruduğunuz müddetçe kendinize sanat
üretecek alanlar açabilirsiniz.
Bunun bir dayanışma konserinden ziyade “BİRLİKTE
BARİKATLARA DAYANMA” konseri olduğuna inanıyorum. Bu birbirimize “yalnız değiliz”, duygusunun verildiği bir etkinlikti.

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

Röportaj
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?
E. ATAER: Bunu gayet doğal buluyorum. Henüz
daha ideolojik ayrılıkların bir kenara bırakılıp gerçekten
birlikte yürüme kültürünün oluştuğuna inanmıyorum.
“Burjuva sanatı”, “Halk Sanatı” tartışmalarının olduğu
bir düzlemde başka bir bilinç sıçraması ve sanat üzerinde
çözümlemelerin gerekliliği zarurettir.
Bu tepkilerin ciddi sanat kooperatiflerine ve üretim

alanlarına dönüşümünün acilen yaşama geçirilmesi
gerekli. Sanatta topyekün kıyam (!) meseleyi kökünden
çözecektir. Müzik, sinema, tiyatro, bale, opera, edebiyat,
karikatür vs. Bu alanda yeterli tepkilerin oluşması için
önce bütün parametreleri; özgür, tarafsız, bilimsel, çözümleyici gözlemler ve tartışma ortamlarının imbiğinden
geçirmeye ihtiyaç vardır.
Yürüyüş: Teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
E. ATAER: Bence çok uzun konuştum. Emeği geçen
herkese ve kendime teşekkür ediyorum.

Liselileri ve Onurlu Örgütlülüklerini Tanıyalım
Liseli Dev-Genç, Liseli Gençliğin Umudu, Geleceğin Yaratıcısıdır!
Liselileri daha iyi tanımak için, liselilerin yaşadığı temel sorunları ve
düşündükleri çözüm önerilerini öğrenmek, kendimizi anlatmak ve Liseli
Dev-Genç’imizi tanıtmak, anlatmak
için röportajlar yapıyoruz. Geçtiğimiz
hafta liselilerle yapılan röportajları
yayınlıyoruz;
1- Liseli olmak nedir? Liseli olmayı
nasıl anlatırsınız?
Baran: Liseli olmak artık çocukluk
seviyesini aşıp olgun bir birey olma
haline gelmektir. Liseli gençler genellikle
merak eden, sorgulayan, araştıran, yeni
şeyler denemek isteyen kişilerdir.
2- Kaç yaşındasınız, kendinizi tanıtır
mısınız?
Baran: 17 yaşındayım. Adım Baran.
Bitlisliyim. Aşçılık bölümünde okuyorum
ve çalışıyorum. Çekirdek bir aileye sahibim.
3- Okulda yaşadığınız, sizi etkileyen
bir olayı bir sorunu bize anlatır mısınız?
Baran: En temel sorun eğitim hakkının engellenmesi. Küçükçekmece Atatürk mahallesinde oturuyorum. Tuvalette
sigara içerken yakalandım, daha sonra
okuldan atıldım.
4- Ailenizle yaşadığınız en temel
sorun nedir ve çözümü nedir?
Baran: Ailem bana çok baskı uyguluyor. Dışarı çıkmam konusunda, eve
geç kaldığımı söyleyerek baskı uyguluyorlar. Bu sorunun çözümü kendi inisiyatifimle yaşamaya devam etmek. Bir
de maddi sorunlar yaşıyoruz. Taksitle
ev almıştık, onun borcunu ödemeye ça-

lışıyoruz. Bu psikolojik olarak da ailemi
ve beni etkiliyor. Borç sorununun çözümü
de çalışarak para biriktirmek ve aileme
destek olmak.
5- Gençliği uyuşturucu, kumar, fuhuş vb. ile yozlaştırıp, düşünmeyen,
üretmeyen bir gençlik yaratmak istiyorlar. Yozlaşmadan ne anlıyorsunuz
ve yozlaşmaya karşı gençliğe söylemek
istediğiniz bir şey var mı?
Baran: Yozlaşma ülkemizde yaşayan
insanları uyuşturucu, fuhuş, kumar ve
ona benzeyen pisliklerle meşgul edip
kafalarını durduran pisliğin örgütlenmiş
halidir. Bizler de buna karşı olarak daha
temiz bir gelecek, daha iyi bir yaşam
için hep birlikte bu yoz kültüre karşı
devrimci geleneklerimizi, kültürümüzü
halkımıza aşılayarak onları bilinçlendirip
örgütlenmektedir.
6- Vatanımız bağımsız değil. Emperyalistler ve işbirlikçileri vatanımızın
her bir karışını soyuyor, halkımızı aç
bırakıyorlar. Yoksul halk çocuklarını
emperyalizme ve faşizme karşı mücadeleye çağırıyoruz. Senin buna eklemek
istediklerin var mı, varsa nedir?
Baran: Bence de mücadele etmeliyiz
ve mücadeleye çağırmalıyız. Faşizme
karşı silahlanıp emperyalist tekellere
karşı mücadele edip Tam Bağımsız Türkiye’yi kurmalıyız.
7- Demokratik lise için demokratik
halk iktidarını istiyoruz. Liseli gençliğin
bu mücadelesi hakkında ne düşünüyorsun?
Baran: Doğru bir mücadele. İllegalde
nasıl mücadele veriliyorsa, demokratik

alanlarda da mücadelemizi büyütmemiz
gerekiyor. Halkı devrimci mücadeleye
daha çok çekmek için, düşmana açık
vermemek için demokratik mücadeleyi
sürdürmeliyiz.
8- Eğitim sistemini nasıl buluyorsun?
Bu eğitim sistemi gençliğe bir şey verebiliyor mu, öğretebiliyor mu? Değilse
neden?
Baran: Eğitim sistemini doğru bulmuyorum. Çünkü insanları sürekli aynı
şeyleri yapmaya zorlayan, özgürlüğünü
kısıtlayan, öğrencilere söz hakkı verilmeyen, faşizmin propagandasını yapan,
ülkemizin tarihini öğrencilere yanlış yansıtan bir sistem olduğu için, öğrencilere
eşit şekilde, adil şekilde davranılmadığı
için şu anki eğitim sistemine karşıyım.
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9- En büyük hayalin nedir, gerçekleştirebileceğini düşünüyor musun?
Baran: Faşizmi yıkıp, sistemi değiştirip, sosyalizmin, komünizmin olduğu
bir ülke kurmak. İnsanların birarada yaşadığı, kavganın olmadığı, aydın nesiller
için devrim yapmak.
Diğer hayallerimden biri de faşizmi
en derinden sarsacak, halkın çıkarına
iyi yansıyacak bir eylemin ön saflarında
olmak. Bu hayallerimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum.
10- Devrimcileri, Liseli Dev-Genç’lileri tanıyor musun? Onlara ilişkin ne
söylersin?
Baran: Devrimcileri, Liseli DevGenç’lileri tanıyorum. Onların içinde yetişen
biri olarak Liseli Dev-Genç’lilerin ve devrimcilerin halk için, vatan için; insanların,
halkın çıkarına sürekli faydalı bir şey
yapan, karşılık beklemeden, bir çıkarı olmadan yaşamını sürdüren çeşitli insanlar.
Halk dilinde mahallenin Şahanlarıdır.

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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Röportaj

Selma ve İnan ALTIN: “Fransa’da Kesinlikle Kalıcı Değiliz.
Ülkedeki Hukuksuzluk ve Komplo Biter Bitmez Ülkemize Döneceğiz.
Grup Yorum Yoluna Devam Ediyor.
Faşizm Devrimci Sanatın Önüne Geçemez!”
Yürüyüş: Merhaba. 14 Temmuz günü, Paris’te,
Yılmaz Güney’in mezarı başında bir açıklama yaparak;
“İşte Buradayız, Listelerinizden Korkmuyoruz ve Mücadeleye Devam Ediyoruz” dediniz. Biraz daha açar
mısınız, neden Fransa’dasınız?
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Selma ve İnan ALTIN: Grup Yorum, 33 yıllık tarihi
boyunca iktidarların hedefi oldu. Ülkemiz egemenleri
Yorum’u susturabilmek için akla hayale gelmedik yöntemler denediler. Susturmak istiyorlar; çünkü Yorum
adaletsizliklere karşı direnişin sesidir, yoksulların öfkesinin
sesidir, kimliği yok edilenlerin dilidir. Kısacası Grup
Yorum halkın umudunun sesidir. Halkı örgütlenmeye
çağıran bir meşaledir karanlığın ortasında. İşte bu meşaleyi
söndürmeye çalıştılar hep.
Son iki yıldır tüm konserlerimiz yasaklanıyor, kültür
merkezimiz basılıyor, bu baskınlarda tüm enstrümanlarımız
paramparça ediliyor. Her birimiz defalarca gözaltına
alındık, işkenceler gördük, tutuklandık.
Şimdi yine böyle bir saldırı ile karşı karşıyayız. Tarihinin en ağır komplolarından, kumpaslarından biri ile
karşı karşıya bırakılıyor Yorum. Bu defa bir itirafçının
iftiraları ve bunun etrafında kurguladıkları senaryolar
çıkarılacak karşımıza. Bu komplonun bir parçası olarak
tüm Yorum üyeleri hakkında tutuklama kararları
çıkardılar, alabildiklerini tutukladılar. Bizim de içinde
olduğumuz 6 Yorum üyesini gözaltına alamayınca,
bu kez de başımıza para ödülü koydular.
Bu gelişmelerden sonra Grup Yorum emekçilerinin
aldığı ortak karar doğrultusunda Avrupa’ya geldik.
Yürüyüş: Üzerinizdeki baskıları ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Selma-İnan: Biz halkın aydını, halkın sanatçısı olduğumuz için hedef alındık. Ve bu kimliğimizle buradayız.
Ve bu kimliğimizle yaşamaya, hiç durmadan üretmeye
devam edeceğiz. Halkın sanatçısı olarak yüzümüz
hep Türkiye’ye dönüktür. Oradaki baskıları, adaletsizlikleri, yoksulluğu, faşizmi ve direnişi sanatımızla
anlatmaya devam edeceğiz.
Sanat üzerindeki baskılar her geçen gün daha da
artıyor. Tiyatrolar kapatılıyor, resim sergileri basılıyor,
heykeller parçalanıyor, konserler yasaklanıyor, sanatçılar
tutuklanıyor...
10 arkadaşımız şu an hala tutsak. Sadece Yorum da
değil; avukatlardan öğrencilere, mühendislerden mimarlara,
gazetecilerden akademisyenlere, işçilerden memurlara
birçok tutuklu var. AKP faşizmini kabul etmeyen ve
muhalif olan her kesim üzerinde tam bir terör estiriliyor.
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Bunun son bulması, gerek Yorum üzerindeki
gerek diğer kesimler
üzerindeki kumpasın ortaya çıkması ve hukuksuzluğun son bulması
için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Yürüyüş: Yapmayı
planladığınız çalışmalarınızdan, projelerinizden bahseder
misiniz?
Selma-İnan: Ülkede bir sinema filmi çekerken hakkımızda arama kararları çıkarıldı. İnan’ın yönetmenliğini,
Selma’nın kamera arkası yönetmenliğini ve oyunculuğunu
yaptığı filmimizi, İstanbul Armutlu’da çekiyorduk. Ancak
film setimiz TOMA’larla polisler tarafından basıldı. Çekimler tamamlanamadı. Bu filmimizi tamamlamak istiyoruz.
Yeni filmler, yeni senaryolar yazıyoruz bir yandan
da... Yeni şarkı sözleri, yeni besteler, yeni düzenlemeler
yapmaya devam edeceğiz.
Yürüyüş: Teşekkür ederiz. Son olarak dinleyenlerinize
ne söylemek istersiniz?
Selma-İnan: Öncelikle şunu söyleyelim, biz burada
kesinlikle kalıcı değiliz. Ülkedeki hukuksuzluk ve
komplo biter bitmez, hakkımızdaki arama kararları
kaldırılır kaldırılmaz ülkemize döneceğiz. Bunun mutlaka
gerçekleşeceğinden hiç şüphemiz yok. Çok büyük bir
komplo var ve bu er ya da geç ortaya çıkacaktır.
Burada olduğumuz süre boyunca da durmadan üretmeye devam edeceğiz. Halkın aydını olma kimliğinden
bir adım bile uzaklaşmayacağız.
Grup Yorum her koşulda üretmeye devam ediyor.
Tutsak arkadaşlarımız hapishanelerde tecrite rağmen,
saldırılara rağmen üretmeye devam ediyorlar, edecekler.
İnternet konserleri devam ediyor, yine olacak. Bir yandan
yeni Yorumcular devralıyor bayrağı. Yorum okulu öğretmeye, yetiştirmeye, üretmeye devam ediyor. Dünyanın değişik ülkelerinde konserler oluyor. Yani Grup
Yorum yoluna devam ediyor, tüm saldırılara rağmen.
Faşizm ne kadar saldırırsa saldırsın devrimci sanatın
önüne geçemez. Aksine her saldırısının ardından daha
da güçlenerek büyür devrimci sanat. Her nerede olursak
olalım bu saldırılar karşısında hiçbir zaman politikasız
kalmadık, hiçbir zaman üretimsiz kalmadık, hiçbir
zaman susmadık. Bu böyle olmaya devam edecek.

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

Grup YORUM’un 1 Temmuz 2018 Tarihinde Gerçekleştirdiği
“Gücümüz Vatana Sevdamızdandır” Adlı 2. İnternet Konserinin,
25 Temmuz Günü İtibariyle İzlenme Sayısı: 343 BİN’dir.
Grup YORUM’un 2. İnternet
Konseri’ne Gönderilen Mesajlardan Seçtiklerimiz:
- Özlem Özcan: Sizler orada bizler evlerimizde. Grup yorum bizlerle
yorum evlerimizde yüreklerde
- Osman Bektas: Grup yorum
ANKA kuşudur. Her yangın sonunda
küllerinden yeniden doğar
- Nuran Bayram: Binlerce kez
teşekkürler güzel bir akşam sundunuz
grup yorum susturulamaz!
- Yusuf Dilber: İşte yine buradayız neredesin aşağılık faşizm.
- Muharrem Özbek: İnadına direniş adına özgürlük türküler tutsak
edilemez türküler umuttur türküler
inançtır sevdadır

sağlık gençler sizleri seviyorum
- Burçin Karakuş: BU ONURLU
HALK SANA BOYUN EĞMEDİ
EĞMEYECEK faşizm
- Yazgülü Gök: Grup yoruma
engel değil hiçbir şey grup yorum
susturulamazzzz
- Kemal Taka: Bu güzel akşam
için emeği geçen herkese teşekkürler
olsun sağ olun var olun hepinizi çok
seviyoruz Haklıyız Kazanacağız Kahrolsun Faşizm
- Mehmet Arslan: BİZLERE
GÜZEL BİR MÜZİK ZİYAFETİ
VERDİĞİNİZ İÇİN SİZLERİ GÖNÜLDEN KUCAKLIYORUM
DOSTLAR
- Şivan Kırmızıçiçek: Flormar
direnişçilerinden selamlar. Dayanışmayı büyütelim

- Saniye P Yildiz: Sabaha kadar
da sizi dinlesek de size olan özlemimiz bitmez. Güzel yürekli ve cesur
insanlar

- Hasan Gürlek: Halkın sanatçılarına selam olsun

- Serife Gerdanoglu: Yüreğinize

- Satilmiş Harmanci: Ne yapar-

larsa yapsınlar Türküleri susturamazlar susturamayacaklar
- Saadet Kilinc: Her zaman ki
gibi harikasınız
- Gökce Hatice: ÖZGÜRLÜK
BİZİM
KANIMIZDA
VAR
TÜRĶÜLER SUSMAZ GRUP YORUM’A SELAM OLSUN...
- Ali Derman Yildiz: Var olmanız
bir ışıktır karanlığa
- Hayati Aktas: O güzel yüreğinizi öpüyorum
- Aydagül Ödecik: VATANI için
hayatlarını riske atan harika bir grupsunuz
- Ahmet Aksu: Grup Yorum’u
ve bu aileyi sadece o salonda olanlar
olarak gören hayatının hatasını yapar.
Selam halkın sanatçılarına
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- Ahb Kaya Ahb Kaya: bu ülke
gerçekleri söyleyenleri sevmez istemezler fakat gerçekler değişmez grup
yorum gerçektir halk için vardır.

7 Kasım 2016’da Dersim’de Şehit Düşen
DHKC Gerillası Leyla ARACI’nın Mezarı Hatay’da Ziyaret Edildi!
Tarihe; bombalanmış sığınaktan
2 yoldaşıyla birlikte sağ çıkmayı başaran Leyla, tarihe “yaralı ve yanıklar
içinde 3 gerilla ne yapabilir?” sorusu
ve cevabıyla geçti. Cüretle yoldaşlarının hesabını sorarak, kuşaktan
kuşağa aktarılacak bir kahramanlıkla
şehit düştü.
TAYAD’lı Aileler, 20 Temmuz
günü, Arap Halkının yiğit kızı Leyla
Aracı’nın mezarını ziyaret etti.
Mezarına karanfiller bırakıldıktan
sonra, Leyla nezdinde tüm devrim
şehitleri için saygı duruşu yapıldı.
TAYAD’lı Mehmet Güvel, bir
konuşma yaparak şunları söyledi:

“Sevgili Leyla sana İstanbul'dan
Tayad’lı annelerden, babalardan,
kardeşlerden, yoldaşlarından selam
ve sevgilerini getirdim.
Sevgili Leyla, ayrıca sana hapishanelerdeki tüm özgür tutsakların
sevgi ve selamlarını getirdim. Ve
onlarla beraber şu andımızı içtik:
‘And olsun ki senin aydınlattığın
yolda ve senin ideallerin gerçekleşene kadar mücadelemizi sonuna,
sonsuza, sonuncumuza kadar sürdüreceğiz.’ Sana söz veriyor ve and
içiyoruz.”
Verilen sözlerin ardından ziyaret
sona erdi.

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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LİSELİ DEV-GENÇ ANDI
Vatanımız bağımsız, eğitimimiz parasız, okulumuz
demokratik oluncaya kadar;
Halk için bilim, halk için eğitim oluncaya kadar
mücadele edeceğime;
Günlük eğitimimi yapmadan uyumayacağıma;
Uyuşturucuya, fuhuşa, kumara, çeteleşmeye karşı
devrimciliğimi büyüteceğime;
En yakınımdakini örgütlemek için elimden geleni
yapacağıma, hedef ve süre belirleyeceğime;
Ailemin beni geriletmesine izin vermeyeceğime,
onları mücadele saflarına katacağıma;
Şehitlerimizden aldığımız güçle
emperyalizme ve faşizme karşı
vatanım ve halkımın kurtuluşu için savaşacağıma;
Yoldaşlarımla bir çift göz gibi olacağıma;
Onların eksik ve zaaflarına kayıtsız kalmayacağıma;
onları ve kavgamı büyüteceğime;
Sorunları biriktirmeyeceğime;
“Ben varsam örgüt vardır” diye düşüneceğime;
Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını işleteceğime;
Toplantıları ve eğitim çalışmalarını
olağanüstü haller dışında aksatmayacağıma;
Örgütüme ve yoldaşlarıma zarar vermemek için
güvenlik kurallarına uyacağıma;

And İçerim...
22
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LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER, KÜRDİSTAN'DAKİ KATLİAMLARA KARŞI

1992’DE HASKÖY LİSESİ'Nİ İŞGAL ETTİ

Newroz’da Kürt halkına karşı katliamlar sürdürülürken,
tüm üniversite ve liseler de polis ablukası altına alınır.
Baskı ve katliamlara karşı Türk ve Kürt gençliğinin
sesinin yükselmesi, halklara kardeşlik mesajları iletilmesi;
devletin baskı ve terörünün boşa çıkarılması demekti.
Katliamlara karşı Devrimci Gençlik “Gençliğin Yeri
Kürt Halkının Yanıdır” diyerek oligarşiye karşı mücadelesini büyütür.
Hasköy Lisesi İşgali:
Newroz katliamına karşı tepkisini birçok etkinlikle
yükselten Liseli Devrimci Gençlik, 27 Mart günü de
Hasköy Lisesi’ni işgal ederek katliama karşı duyduğu
öfkeyi gösterir. Ve Kürt halkının yanında olduğunu
güçlü bir şekilde ifade eder.
27 Mart günü saat 11.00 sıralarında Hasköy Lisesi’ne
gelen 30 kadar Liseli Dev-Genç’li “Yaşasın Halkların
Kardeşliği” sloganı atarak okul bahçesine girer. Bu
sırada okulda bulunan ve öğrencilere engel olmak isteyen,
bir sivil polis etkisiz hale getirilerek binadan çıkartılır.
Okula giren Dev-Genç’liler kapıları kilitledikten sonra
sınıflarda bulunan öğrenci ve öğretmenleri biraraya toplayarak bir konuşma yaparlar.
Topluluğa iktidarın Kürt halkına karşı giriştiği katliamı
protesto etmek amacıyla binayı işgal edeceklerini söyleyen
Dev-Genç’liler onları eyleme katılmaya çağırırlar. Öğretmen ve öğrenciler olası bir polis saldırısına karşın binanın üst katına çıkarılarak Dev-Genç’liler tarafından
güvenlikleri sağlanır. Bu sırada işgale karşı çıkan ve
müdahale etmek isteyen birkaç faşist öğrenci dövülerek
etkisiz hale getirilir, sonra da okuldan dışarı atılır.
Lisenin dış duvarına “Kürt Halkı Katledilemez/Liseli
Dev-Genç” yazılı bir pankart asarak işgal başlatılır.
Çeşitli marşlar ve türküler söyleyerek işgali sürdüren
Dev-Genç’liler okulun iç duvarlarına da Kürt halkına
yönelik katliamları protesto eden sloganlar yazarlar.
İşgalin duyulması üzerine çevrede toplanan halk
okulun bahçesine gelerek işgalci öğrencilere destek verir.
İşgali kırmak için saldırıya geçmeye hazırlanan polis de
yine öğrenci ailelerinin barikatıyla karşılaşır. Bu sırada
içeriden masa ve sıralarla barikat oluşturulup, polisin
saldırısına cevap vermek için yapılan hazırlıklar tamamlanmıştır.
Resmi ve sivil faşistlerin okula girme girişimleri ilk
başta molotoflarla geri püskürtülür, bu arada çevrede
toplanan birkaç faşist de polisle bir olup okula taş atmaya
başlar. Dışarıda ailelerin barikatını yaran polis saldırıya
geçince işgali sürdüren Liseli Dev-Genç’liler molotof
kokteylleriyle karşılık verirler.
Polis ancak 2,5 saat süren çatışmadan sonra okula

Ankara
girer. Ellerindeki molotof kokteylleri biten Dev-Genç’liler
sopalarıyla polise karşı koymaya çalışır. Polis, önüne
gelen herkese vahşice saldırır. Saldırı sırasında işgalci
öğrenciler sürekli olarak “Haklıyız Kazanacağız” şeklinde
sloganlar atar. Polis olaylar sırasında çevrede bulunan
bazı faşistleri de öğrencilerin üzerine saldırtır ve 27
öğrenci vahşice dövülerek, kafaları gözleri parçalanarak
gözaltına alınırlar.
Hasköy Lisesi işgali ve aynı günlerde Beşiktaş DYP
ilçe başkanlığının Dev-Genç’liler tarafından işgal edilmesi
büyük bir etki yaratır. Devrimci Gençlik’in Kürt halkına
karşı yapılan katliama işgalle yanıt vermesi öncelikle
Kürt halkı ve gençliği tarafından büyük bir sempatiyle
karşılanır.
Devrimci Gençlik’e dönük sempati giderek büyür.
Kürt halkına karşı yapılan katliama bu boyutta bir tepki
hiçbir kesimden gösterilmemiştir. Dev-Genç ülkemiz
gençliğinin öncü örgütü olduğunu bir kez daha kanıtlar.
Hasköy Lisesi’nin işgal edilmesinin ardından gözaltına
alınan öğrenciler ve Newroz katliamına karşı İstanbul
DLMK tarafından süresiz açlık grevi başlatılır. Açlık
grevine daha sonra İYÖ-DER’li öğrenciler de katılır.
Bu gelişmeler yaşanırken Newroz katliamını ve liseli
gençliğe dönük saldırıları protesto etmek için Liseli
Dev-Genç 3 Nisan’da İstanbul Kurtuluş’ta bir gösteri
yapar. Yaklaşık 20 kişilik maskeli bir grup caddeyi molotoflarla keserek ateşe verir.
Ardından da “Kürt Halkına Kalkan Elleri Kıracağız”,
“Yaşasın Hasköy ve Beşiktaş İşgalimiz” sloganlarını
atarak cadde üzerinde bulunan Türk Ticaret Bankası
molotof kokteylleriyle Dev-Genç’liler tarafından tahrip
edilir.
Hasköy Lisesi’nin işgali birkaç gün geçmeden işgal
sırasında öğrencilere saldıran sivil faşistlerden altısı
Liseli Dev-Genç tarafından dövülerek cezalandırılır.
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Ne r e d e b i r d i re n iş, ne r e d e d i re n e nl e r va rs a G ru p Yo r um , t ür k ül e r iy le ,
e z g i le r iy le , y ür e k le r iy l e o r a d a d ı r. K a h N u- Se ’ d i r o nl a r , k a h f a b r i ka
ö nle ri nd e g r e vd e ki i şç i; ka h o ca kt a d ir e n e n m a d e n ci ni n ya n ın d a ;
k a h z ind a nla rd a d i r e ne n t ut sa k la r ı n ya n ın d a . . .
GRUP YORUM HER YERDEDİR! GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

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 avukatlığı bir tercihtir.
Her tercih gibi bir vazgeçiştir...
Düzeniçi özlemlerden, bireysel kurtuluş
hayallerinden vazgeçip ezeli sınıf
savaşında tercihini halktan, ezilenlerden
yana yapmaktır. Kapitalist düzenin
bütün nimetlerine, bütün olanaklarına
sırtını çevirip yüzünü halka dönmektir.
Bundandır ki, halkın avukatlığı ne
işkence ne gözaltı ne tutsaklık dinler...
Bedeli ne olursa olsun
onun yeri halkın yanıdır. Bundandır ki,

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!

2
FAŞİZMİN HUKUKUNDA
DAVALAR, KANITLAR,
TANIKLAR, GİZLİ TANIKLAR
Faşizmin tüm yasaları, halk düşmanlarını korumak, düzene karşı çıkan herkese en ağır cezaları vermek
için şekillendirilmiştir. Ama bu haliyle
bile, kendi yasaları faşizme yetmez.
O yasaların sınırları içinde kalarak
yönetemez. İşte bu noktada faşizmin
önünde iki yol vardır:
Birincisi, yeni -daha da faşistyasalar çıkarırlar.
İkincisi, kendi yasalarını çiğneyerek kararlar verirler. Kendi yasalarının koyduğu sınırları aşmak için
her türlü hileye, sahtekarlığa başvururlar.
Halk Cephesi’ne yönelik keyfi tutuklama terörünün nasıl bir komployla
gerçekleştirildiğinin ayrıntılarına geçmeden önce, yazı dizimizin bu bölümünde hukukta dava nedir, kanıt nedir,
tanık nedir, faşizmin hukukunda bunlar
nasıl şekillenir... Bunlar üzerinde duracağız.
Dava nedir?
Dava, şöyle tanımlanır: “Hukukî
korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.”, “çözümlenmesi gerekli olan
konu”.
Buna göre, dava, herhangi bir
uyuşmazlığın, anlaşmazlığın, çözümün veya hakkın güvenceye alınma-

sının sağlanması için gerçekleştirilen işlemler bütünüdür.
Bu işlemlerin tümü yargılama
olarak adlandırılır.
Yargının üç ayağı olduğu söylenir: iddia, savunma ve hüküm (yargı).
Burjuva hukukuna göre; davalar
ceza davası ve özel hukuk davası
olarak ikiye ayrılır.
Ülkede yaşayanların bütününü ilgilendirmeyen özel-bireysel anlaşmazlıklarla ilgili davalara özel hukuk
davaları denilir. Kamunun genelini
ilgilendiren, bu nedenle “kamu davası” olarak isimlendirilen, konusu
“suç” olan fiillerin-eylemlerin yargılama konusu edildiği davalar ise
ceza davalarıdır.
Özel hukuk davalarında taraflar,
kişiler veya dernek, vakıf, şirket gibi
tüzel kişilerdir.
Ceza davasının tarafları ise
“kamu” yani ülkede yaşayanların
bütünü adına dava açma yetkisini
kullanan SAVCI ve suçlu olduğu
düşünülen, yasalarda suç olarak tanımlanan fiilleri işlediği iddia edilen SANIK’tır.
Bu nedenle siyasi davalarda adli
davalardaki gibi klasik “suç ve suçlu”
kavramları söz konusu değildir.

Bu davalarda, yargılamayı yapan
hakimler ya da savcılar değildir gerçekte. Onlar sadece “özel olarak görevlendirilmiş irer komisyon”durlar.
Yargılamayı yapan, mevcut hukuk
düzeninin sınırlarını belirleyen, yasaları
yapan, bu yasaları kimin nasıl uygulayacağını, yasalara uyulmadığında yaptırımların ne olacağını belirleyen egemen sınıfın temsilcileridir.
Bu nedenle siyasi davalarda
yargılayan-yargılanan ayrışması,
mevcut toplumsal düzendeki sınıf
ayrışmasının bir görünümüdür.
Ezen-ezilen, sömüren-sömürülen şeklindeki sınıf ayrımı burada
yargılayan-yargılanan ayrımına dönüşmüştür.
Yargılayan taraf, yargılamanın ne
şekilde yapılacağını da belirleyen
egemen sınıftır. Bugün bu sınıf burjuvazidir; ülkemizdeki biçimiyle egemen sınıfların ittifakı olan oligarşidir.
Bu tür davalarda yargılama faaliyeti oligarşinin yönetim biçimi olan
faşizmin çıkarlarına, bu çıkarların
gereği olarak oluşturulan yasalara
göre yapılmaktadır. Yani siyasi davalarda faşizmin hukuku egemendir,
yargılama bu zeminde, faşizmin çıkarları neyi gerektiriyorsa ona göre
yapılmaktadır.
Delil nedir?
Ceza davalarında “suç” teşkil
eden bir fiil işlendiğinde, yetkili
makamlar tarafından derhal soruşturmaya başlanır, deliller toplanır ve
değerlendirilir. Soruşturma sonucunda
suçun, şüpheli kişi tarafından işlendiği
yönünde, dava açılmasını gerektirecek
yeterli delil bulunması halinde dava
açılır, yeterli delil yoksa kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı
verilir.
Peki delil nedir?
Yine tanıma bakalım: Delil, “insanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare” demektir.
Başka bir tanımda işe şöyle deniliyor: “Ceza davasında delil kavramı bir suçun işlenip işlenmediği,
işlendiyse kim tarafından işlendiği
hususunu ispata yarayan her türlü
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Sayı: 77

hukuka uygun araç, delildir”.
Deliller, parmak izinden başlar,
yazılı belgelerden, saç kıl örneklerinden DNA tahlillerine, ayakkabı
izinden tükürük analizine kadar yüzlerce çeşitlilikte olabilir.
Bilgisayar, telefon, kameralar, her
türlü elektronik cihazlar gibi elektronik ortamda yaratılan, değiştirilen,
iletilen ya da saklanan kayıtların ve
belgelerin iddia edilen bir olayın
ispatı için kullanılması durumunda,
elektronik delil söz konusu olmaktadır.
Ceza yargılamasında amaç; meydana gelen somut olayla ilgili maddi
gerçeğe ulaşmak ve hiçbir kuşkuya
yer bırakmayacak şekilde olayın
delillerle ispat edilmesini sağlamaktır. Yani davanın konusu olan
olayı (suçu) bütün yönleriyle, olduğu
gibi ortaya koyabilmektir.
Buna hizmet eden her şey delil
olarak kabul edilir. Bu, “delil serbestliği ilkesi” denilen bir ilkenin sonucudur.

Yürüyüş
29 Temmuz
2018
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Faşizmin işine gelen delil, işine
gelmeyen delil değildir.
Ancak tabii faşizmin siyasi davalarında, ne soruşturma ne yargılama
böyle gelişmez.
Yasalar, kağıt üzerinde der ki,
“ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla, sınırsız,
hukuk kurallarına aykırı ve şüpheli-sanık haklarını yok sayan yöntemler izlenemez.”
Faşizmin davalarında böyle olmaz
tabii.
Sanık haklarını tamamen ortadan
kaldıran yöntemlerle toplanır deliller.
Sanığın lehine olacak delillerin
ise, o salona gelmesi çeşitli biçimlerde engellenir.
Yine kağıt üzerindeki yasalara
göre; ceza davalarında delillerin bazı
özelliklere sahip olması gerekir.
Nedir bunlar:
Delilin, meydana gelen somut
olayın bir parçası olması ve olayı
yansıtması gerekmektedir.

Halkın
avukatlarına,
halkın
sanatçılarına,
Halk
Cepheliler’e
yönelik bu
davalar,
Baştan ÇÖKMÜŞTÜR.
Çünkü DAVANIN TEMEL DAYANAKLARI
Berk Ercan ve Ceyhun Bay adlı İKİ HAİN,
İTİRAFÇIDIR.
DAVALARIN HÜKMÜ YOKTUR;
ÇÜNKÜ:
Hain, sahtekardır, inanılmazdır.
İtirafçı, iftiracıdır, sözünün hükmü yoktur!
Delillerin elde edilişinde hukuka
aykırı yöntemlere başvurulması kabul
edilmez; böyle hareket edildiği takdirde bunlar delil olarak kullanılamaz.
Hatta hukuka aykırı yollarla elde
edilmiş bir delile dayanarak elde edilen deliller de, tek başlarına hukuka
uygun olarak elde edildikleri kabul
edilse bile, delil zincirindeki bozukluk nedeniyle hukuka aykırı delil
kabul edilir. Bu durum, “zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur” kuralı
ile açıklanmaktadır.
Ne var ki, burjuva hukukunun bu
maddelerinin faşizmin mahkeme salonlarında hiçbir hükmü yoktur. Herşey bir yana, işkenceyle alınmış ifadeler bile faşizmin mahkemelerinde
delil olarak kabul edilir ve onlardan
hareketle onlarca yıllık hapis cezaları
verilir.
Başka hiçbir delille, bilgi ve belgeyle desteklenmeyen hainlerin ifadeleri de aynı şekilde faşizmin mahkemelerinde “kesin kanıt”tır ve bu
“kesin kanıt”lara dayanılarak en ağır
cezalar verilebilir.

Olağanüstü mahkemeler faşizmin aracıdır
“Olağanüstü yargılama”, faşizmin hukuksuzluğunun biçimlerinden
ve bahanelerinden biridir. Faşizm
normal bir yargılama ile sonuca ulaşamadığından, demokrasicilik oyunu
içinde keyfiliğin bir sınırı olduğundan,
“olağanüstü yargılamayı” icat etmiştir.
Cunta Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Terör Yasaları,
Özel Mahkemeler, bunlar hep, faşizmin istediği cezaları vermesinin
araçlarıdır.
Bunlar; hukukun araçları değil,
faşist terörün araçlarıdır.
Olağanüstü yargılamalarda kimler
yargılanıyor? Halk yargılanır. Devrimciler yargılanır.
Devrimci örgütler “marjinal” olarak gösterilmektedir.
Yargılananların yaygınlığına baktığımızda bunlar marjinal mi, yoksa
halkın kendisi mi? Açıkça görülecektir.

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

Faşizmde istisnalar, genel kural
olmuştur
Faşizmin hukukunda “istisna”
olan durumlar, genel geçerli durum
halini alır.
Burjuva yargı sisteminde bile,
duruşmalarda “açıklık” ilkesi vardır. “Gizli tanık” da istisna bir uygulamadır fakat, faşizm bu istisnayı,
bugün birçok yargılamanın temeline
oturtmuştur.
Kim olduğu bilinmeyen gizli tanıkların ifadeleriyle tutuklamalar yapılmakta, ağır cezalar verilmektedir.
Mahkeme kararları artık çoğunlukla

HALKIN
ADALETİ
Adalet,
zalime başkaldırılacak,
uğruna dağa çıkılacak,
savaşılacak,
ölecek-öldürecek
kadar değerlidir
halk için.
Bu nedenle, adaletin
olmadığı yerde
halkın adalet
savaşçıları vardır.

hukuki değerlendirmelere değil, gizli
tanıklara dayanıyor.
Bilim Diyor Ki:
HER DİJİTAL VERİ DELİL
OLMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri, dijital verilerin mahkemelerde delil olarak kullanılmasıyla
ilgili bir araştırma ve değerlendirme
yaptılar.
Bu araştırmanın sonucu olarak

Burjuva yasallığına
karşı, halkın haklılıktan
aldığı meşru gücünün
temsilcisidir HALKIN
ADALETİ!

Devrimin en büyük
dinamiği yoksulluk ve
adaletsizliğin
panzehiridir HALKIN
ADALETİ!

Tüm yoksulları
doyuracak, devrimci
halk iktidarının
fırınında pişecek
ekmektir HALKIN
ADALETİ!

yaptıkları açıklamada, dijital verilerin tek başına delil olarak kullanılamayacağını belirttiler.
Neden?
Bu soruya verilen cevaplar şunlar:
Elektronik ortamda oluşturulan
dijital belgelerin gerek içerikleri, gerek “yaratılma ve son kaydedilme
tarihleri” ve gerekse de “yaratan ve
değiştiren kullanıcı ve bilgisayar adları” gibi bilgileri kolayca ve iz bırakmadan istenildiği gibi kurgulanabilir ve tahrif edilebilir.
Bu nedenle, başka kesin bulgularla desteklenmeyen bir dijital belge,
sıradan bir kağıda basılı imzasız bir
metin gibi, içeriği veya dosya adında,
dosya bilgilerinde adı geçen kişileri
bağlayamaz.
Dijital bir belge, ancak el koyma
sırasında, bir örneğinin el koyma sırasında ilgili kişiye verilmesi ve daha
sonra denetime olanak sağlayacak
teknik önlemler alınması halinde kabul edilebilir.
Bir bilgisayara, kullanıcısının bilgisi olmadan yerleşip çalışmasını aksatmak veya içindeki bilgileri değiştirmek için geliştirilmiş birçok
program vardır. Bu yolla istediğiniz kişinin bilgisayarında istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
Bu nedenle de, herhangi bir belge,
o bilgisayarın meşru kullanıcısı tarafından değil, bu ajan programlar tarafından oluşturulmuş olabilir veya içeriği
değiştirilmiş olabilir; bu nedenle de
dijital verilerin kanıt olarak gösterilmesi, şüphe ile karşılanmalıdır.
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Antalya'da Abdal Musa Anma
Etkinliği Yapıldı
Antalya Elmalı Tekke Köyü’nde 34. Ulusal
Abdal Musa Anma etkinliği 19-20-21-22 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Etkinliğe birçok
sanatçı katılırken Grup Yorum Antalya Halk
Korosu da katıldı. Kitle tarafından büyük
coşku ile karşılanan Antalya Halk Korosu
Grup Yorum’a Özgürlük diyerek kitleye Yorum
bestelerini söyledi.
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301 KİŞİNİN KATLEDİLDİĞİ SOMA KATLİAMI DA AKLANDI;
ÇÜNKÜ SOMA A.Ş SAHİBİ AKP YANDAŞIYDI
ÇÜNKÜ SOMA A.Ş AKP’YE ÇOK KAR SAĞLIYORDU

ÇÜNKÜ BU DÜZENDE YOKSULUN CANININ KIYMETİ YOKTUR!
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Dünya çapında yaşanan en büyük
maden katliamıydı Soma Katliamı. 301
kişi ölmüş, 168 kişi yaralanmıştı. Soma
katliamı 13 Mayıs 2014’te gerçekleşti.
Katliam ile ilgili dava bir yıl sonra
13 Nisan 2015’te Akhisar’da başladı.
Üç buçuk yıldır devam eden davada
mahkeme kararını 11 Temmuz 2018’de
açıkladı. Buna göre; Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan
Doğru ve İşletme Müdürü Akın Çelik
ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail
Adalı hakkında “taksirle insan öldürmekten ve yaralamaktan” 15 yıl hapis
cezası ve cezanın ağırlaştırılarak 22 yıl
6 aya yükseltilmesine karar verildi.
Vardiya amirleri hakkında 13 yıl
hapis, cezada iyi hal indirimi uygulanarak 11 yıl 8 ay, bir kısım vardiya
amirleri hakkında verilen 10 yıl hapis
cezası ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 4
aya düşürüldü. Acil Durum Yöneticisi
ve Daimi Nezaretçiler hakkında verilen
10 yıl hapis cezası da 8 yıl 4 aya düşürüldü. Eğitim mühendisi hakkında
6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Maden
sahibi ve 37 kişi hakkında ise beraat
kararı çıktı.
Katliamdan sonra basının karşısına
çıkıp madeninin ne kadar güvenli olduğunu anlatan esas patron baba Alp
Gürkan ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasından BERAAT ETTİ.
Alp Gürkan 2011 yılında şirketin
yöneticisiydi. Önlem alınması için hazırlanması gereken projeyi hazırlamayanlar arasındaydı. Aynı sorumluluğu
paylaşan Madenin Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın
Çelik, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy,
Teknik Müdür İsmail Adalı’ya mahkeme
18 yıl ile 22 yıl arası değişen cezalar
verdiği halde neden Alp Gürkan’ın beraat ettirildiğinin açıklaması yoktur.
Patron Can Gürkan diğerlerinden
az ceza alırken asıl sorumlu patron
beraat etti. Oysa patronlar, işletme hak-

kındaki kararları veren kişiler olduğundan daha ağır cezalar almaları gerekirken en az cezayı onlar alıyor ya
da aklanıyorlar.
Sadece onlar
mı? Diğer sorumlular da aklandılar. Maden ocağının denetimini yapan müfettişler hakkında, siyasi sorumlu bakanlık hakkında
hiçbir soruşturma açılmadı. Sorumlular
51 kişi ile sınırlandırılmıştı. Bunlar dışında kalan siyasi sorumlular da yargılamanın dışında bırakıldılar. Oysa bu
işletmelerden en büyük rantı da siyasiler
alıyor. Bu rant nedeniyle her türlü
zülme göz yumulmaktadır.

3,5 Yıl Süren Davada
Neler Oldu?
Dava dosyasında ismi geçen 51 kişi
de, 301 kişi de “olası kastla” adam öldürmekten yargılanıyorlardı. Dava devam ederken ortaya çıkan gerçekler,
bilirkişi raporları, tanık anlatımları sanıkların suçunu daha da somutlaştırmış
oldu.
Örneğin dava devam ederken 15
Ağustos 2016 günü mahkemeye sunulan
sekiz akademisyen ve bir elektrik mühendisi tarafından imzalanan bilirkişi
raporunda; şirket “madende yeterli yatırım yapılmadan, iş güvenliği önlemleri
almadan üretimi artırmak, 2011 yılında
havalandırmanın iyileştirilmesi ile ilgili
yapılan projeyi hayata geçirmeden
riskli S3 panosunda çok sayıda işçi istihdam etmek ve bu alanda üretimi artırmak”la suçlanıyorlardı.
Bu rapor patronların suçlarını ortaya
koyuyordu. Ki en çok kayıpların yaşandığı yer riskli S3 panosunun olduğu
yerdi. Orada 270 kişi yaşamını yitirmişti.
Sanıklar önce suçu, kazada hayatını
kaybetmiş madenin başmühendisi Mehmet Efe’nin üzerine attılar. Bu işe ya-

ramayınca gerçeği çarpıtmak için ise
sabotaj yalanlarına başvurdular. Katliamı
“FETÖ, DHKP-C” işi olarak göstermeye çalıştılar. Katilllerin hiç suçu
yoktu. Onlar “vatana millete hizmet
ediyor, ülkenin kalkınması için” çalışıyorlardı. Hatta ceza almaları durumunda ülke ekonomisinin zora
düşeceğini bile iddia edenler vardı.
Cezadan Kurtulmak İçin Can
Gürkan Sahte Belge Düzenledi. Bu
Sahtekarlık Ortaya Çıkınca 10 Ay
Hapis Cezası Aldı.
Savcılığın davayı açtığı sırada talep
ettiği gibi cezalandırılsaydı şirket yöneticisi Can Gürkan’ın cezası 301 defa
artırılacaktı. ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan ise 162
kez 2-6 yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktı. Ancak adım adım cezalar azaltıldı. Savcılık önce ilk iddiasından vazgeçti ve dava devam ederken sanık
Can Gürkan hakkında ‘bilinçli taksirle
cezalandırılmasını’ istedi. Savcılık Can
Gürkan’ın bilinçli taksirle cezalandırılması istenmesine rağmen, mahkeme
taksirle cezalandırdı, cezaları aşama
aşama azaltıldı.
Dava devam ederken; davaya vakıf
olan, 231 sayfalık iddianameyi ve raporları neredeyse ezbere bilen, dosyada
adı geçen onlarca kişiyi iyi tanıyan,
kullanılan teknik malzemelerin markalarından teknik terimlere kadar dosyayı bilen hakimi, davanın sonuna
doğru başka bir mahkemeye atadılar.
Giden başkanın yerine Elbistan Ağır
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Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Pehlivanoğlu atandı. Bu kişi Elbistan’da
kömür kazası davalarına bakmış,
2011’de Maraş’ta Çöllolar Kömür
İşletmesi’nde yaşanan ve 11 işçinin
hayatını kaybetmesine neden olan
göçükle ilgili davada sahanın işletmecisi şirket yöneticilerine verdiği 5
yıl hapis cezasını para cezasına çevirmişti.
Bu hakim patronları aklama konusunda kendini kanıtlamıştı. Başka bir
katliamı aklamak için bu davaya atadılar.

Halkın Avukatları Gerçeğin
Ortaya Çıkmasını Sağladı.
AKP Akladı!
Sanıklar tüm güçlerini kullanıp gerçekleri gizleyememişlerse, suçları tüm
çıplaklığı ile açığa çıkmışsa, bu halkın
avukatlarının davada gösterdikleri çaba
ile olmuştur. Bu çaba olmasaydı, her
türlü yalan ile gerçeklerin üstünü örtecek,
patron Can Gürkan tutuklu yargılanmayacaktı. Bütün suç madende ölen
Başmühendis Mehmet Efe’ye yıkılacaktı. Sanıklar mahkeme huzuruna getirilmeyip SEGBİS ile dinleneceklerdi.
Halkın avukatları olmasaydı, dosya
bir sabotaj olayı olarak yansıtılacaktı.
Bunu için ne gerekiyorsa yaptılar, hatta
sahte bilirkişiler bile tuttular.

AKP Yandaşlarını Akladı,
Suçlarının Üstünü Örttü!
Soma’daki kömür madeninin 150
yıllık uzun bir geçmişi var. Uzun yıllar
Türkiye Taşkömürü İşletmeleri tarafından işletilen maden, 2006 yılında
Park Teknik AŞ’ye devredildi.
Fakat iki yıllık üretimden sonra şirket, 2008 yılında madende ciddi sorunlarla karşılaştı. 2009’da “…ocakta
meydana gelen üretim çalışmaları sırasında oluşan yangınlardan dolayı
üretim yapılamadığı… ileride telafisi
mümkün olmayacak problemlerle karşılaşılacağının anlaşıldığı” gibi alarm
veren gerekçelerle TKİ’ye başvurarak,
madeni Alp Gürkan’ın sahibi olduğu
Soma Kömürleri A.Ş.’ye devretti.
Yani Soma Kömürleri A.Ş, madeni
devralırken risklerin farkındaydı.
Mahkeme safahatında 2008 yılında

“önlem alınmazsa katliam olabilir”
diyen yazışmalar bile ortaya çıkmıştı.
Şirket, bu sorunların farkında olarak
2011’de bir uygulama projesi hazırlamış,
bunun maliyetini karşılamak için devletten ek rezervler almış; ama bu projeyi
hayata geçirmemişti. Çünkü bu projeyi
hayata geçirmek masraf demekti. Canı
sudan ucuz halk çocukları varken
para akıtıp karı düşürmeye ne gerek
vardı?
Onlar kan emiciler, yüzde üçyüz
kar için işlemeyecekleri cinayet yoktur.
Ve devletin mahkemelerinde geçerli
olan yasa budur. Bu nedenle patron;
bilirkişi raporlarına, tanık anlatımlarına
rağmen beraat etti, ikinci patrona göstermelik bir ceza verildi. Can Gürkan
sadece 4 yıl sonra tahliye olacak. İki
yıl sonra rahat bir hapishaneye geçecek. İstediği zaman izin kullanıp
hapishaneden çıkabilecek.
Halk çocuklarına herhangi bir suçtan
ötürü cezalar yağarken, 21 yaşındaki
Dev-Gençliler’e parasız eğitim istedikleri
için 21 yıl ceza veren mahkemeler;
sözkonusu patronlar olunca en hafif
cezaları veriyorlar.

İddianamede Söylendiği
Gibi Ceza Verilseydi Adalet
Sağlanmış Mı Olacaktı?
Yargılanan 51 sanık hakkında savcının istediği cezalar verilmiş olsaydı
adalet yerini bulmuş, her şey güllük
gülistanlık mı olacaktı?
301 insanın ailesi adelet mi bulmuş
olacaktı?
Adalet bu düzenin temelinde var!
Aynı koşullar altında çalışan işçilerin
adalete ihtiyacı yok mu?
Yeterli kar olunca, sermayeye bir
cesaret gelir
Güvende bir yüzde on kar ile her
yerde çalışmaya razıdır
Kesin yüzde yirmi, iştahını kabartır
Yüzde elli, küstahlaştırır
Yüzde yüz kar, bütün yasaları
ayaklar altına aldırır
Yüzde üçyüz kar ile ucunda kendi
ölümü bile olsa
İşlemeyeceği cinayet, atılmayacağı
tehlike yoktur!

Soma katliamı sonrasında Ermenek’te, Zonguldak’ta, Siirt’te maden
işletmelerinde aynı sebeplerden ötürü
ölümler devam etti. Soma katliamı ardından yaşanan maden göçüklerinde
yaklaşık 80 kişi yaşamını yitirdi. Ölümler, devletin denetim eksikliğinden, patronların kar hırsından kaynaklanıyordu.
İşçilerin söz hakkının olmadığı,
karın tokluğuna çalıştırıldığı, hiçbir güvenliği bulunmayan, denetimi yapılmayan maden sahaları olduğu sürece
adalet sağlanmayacaktır!
Adaletsizliği yaratan, işte bu koşulları
yaratanlardır. Koşulları değiştirmek yerine yandaşlarını zenginleştirmek isteyenlerin düzeni sürdüğü müddetçe
adalet sağlanmayacaktır! Vahşi kapitalizm, ahlaksız-sömürgen patronlar,
faşist iktidarlar olduğu sürece yoksul
halk çocuklarının katledilmesi son bulmayacaktır.
Öngörülebilir ve önlenebilir bir
olaydan ötürü 301 insanımızı kaybettik. Ve katliamın sorumluları 4
yıl sonra serbest kalacak. Yeni katliamların yaşanacağı iş koşullarında işçi
çalıştırmaya devam edecekler. Bu koşullarda çalışmanın, rantını yiyenlerin
sorumluluğunu tartışan yoktur.
Kimsenin bunu kabul etmesi beklenmesin.
Bu ahlaksız, adaletsiz düzenin, vahşi
sömürünün sahiplerinden hesabının sorulmayacağı sanılmasın.
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Sonuç olarak;
1- Soma katliamının sorumluları,
halkın gözü önünde mahkeme tarafından
aklandı. İlk aklananlar en büyük rantı
yiyenlerdi.
2- Soma için adalet mücadelemiz
devam edecek!
3- Soma katliamının tüm gerçekleri
ortadadır. Aklama faaliyeti göz göre
göre yapıldı. Katliamı yapanlar kadar,
aklayanlar da sorumludur.
4- Patronlara ağır cezalar verilmiş
olsaydı dahi adalet yerini bulmuş olmayacaktı! Katliamı yaratan koşullar
aynı biçimde devam etmektedir.
5- Önlenebilir ve öngörülen her
olay “kaza” değil katliamdır. Katliamlarda zamanaşımı yoktur. Katliamcılar
halka hesap verecek!
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24 HAZİRAN GÜNÜ,

GAZİ ve ÇAYAN MAHALLESİ’NDE
AKP’NİN ÇARESİZLİĞİ...
çalışarak karakola gö- Gazi halkının Süleyman Soylu ve AKP’li belediye
türdü.
başkanını mahalleden kovmak için toplanması
Belediye Başkanı,
Soysuz Süleyman, seçim çalışhalkın tepkisini gömaları için Gazi mahallesine gidecek.
rünce sinirlenip etraAma nasıl? Birçok yere olduğu
fındaki polislere şöyle
gibi, direk seçim otobüsüne binip
söyleniyordu:
gidemiyorlar. Çünkü orası Gazi.
“Hani örgütü biÖn hazırlık gerek. İşkencecileri,
tirmiştiniz, bu mu bitenekeleri yığmak gerek.
tirdik dediğiniz?”
İşte bu kapsamda, 11 Haziran’da
Belediye başkanıAKP Sultangazi Belediye Başkanı
nın dolaştığı duyuCahit Altunay, mahallede esnafları
lunca, Cemevi’nin
dolaşmaya başlıyor. Programlarına
bahçesine önce Halk
göre, önce belediye başkanı dolaşaMeclisi üyeleri gelMeclisi üyeleri ve gençler hızla cemcak, “ortamı hazırlayacak”; ardından
diler. Hemen arkasından Nalbur genevinde toplandılar. Cenaze sahibine
Soysuz ile beraber dolaşacaklar.
çliği geldi. Bir süre sonra ESP’lilerde, orada bulunan herkese de “Bilal
Belediye Başkanı’nın dolaştığı
den, HDP’lilerden de gelenler oldu.
bu mahalleye gelemez” dediler.
saatlerde, Soysuz’un Cebeci’de bir
Mahallenin değişik bölgelerinden
“Burada bizim şehitlerimizin cenaprogramı var, orası bitince Gazi’ye
gençler yaşlılar çıkıp geldiler.
zesi kalktı, buraya katiller giremez.
gelecek!
Belediye Başkanı karakola kaçGerekirse burada ölürüz ama buraya
Fakat AKP binasındaki hesap,
tıktan sonra polis kitleye saldırdı.
giremezler” diyorlar. Çok net. Meclis
Gazi’deki mahalleye uymadı. Cahit
Sayı: 77
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deki bir polis silahını halka doğrulde cemevini terk etmediler. Bilal Ermeye başladı. Bir esnaf “Eliniz kan29 Temmuz
tarak “sıkarım sıkarım” diye tehdit
doğan da, tıpkı Soysuz gibi GELElıdır, sıkmıyorum. Seçim için bu2018
ediyor. Halktan anında cevabını alıyor
MEDİ.
raya geldiniz.” diyerek elini sıkmayı
tabii: “Sıksana sıksana şerefsiz!”
reddetti. Esnafların bazıları da bu
Şerefsiz sıkamadı.
Soysuz Geliyor; Ama
arada dükkanını kapattı. Belediye
Halkın tepkisi üzerine o gün SoyBaşkanı dolaşırken Gazi halkı cemOtobüsten İnmeye Bile
suz’un Gazi programı iptal edildi.
evinde toplanarak protestoya başladı.
Cesaret Edemiyor!
Soysuz Cebeci’den Gazi’ye gelemedi.
Gazi halkı, Belediye Başkanı’nın doSeçimin arifesinde Soysuz bir kez
laşmasına izin vermedi. Gazi halkı,
daha Gazi’ye gelme girişiminde buGazi’nin Kapıları
“Gazi faşizme mezar olacak”, “Katil
19 Haziran’da bütün sokaklar
Bilal Erdoğan’a da Kapalı lundu.
AKP mahalleden defol” sloganlarını
polis ablukası altına alındı. Soysuz’un
atarken, başkanı taşladılar. Taş yağ14 Haziran’da Bilal Erdoğan’ın
geleceği meydan ve çevresi, Gazi’nin
muru altında kalan Belediye Başkanı
yanında çalışan biri öldü. Bilal Ergiriş çıkışları işgal altına alındı. Bütün
karakola kaçmak zorunda kaldı.
doğan’ın yanında çalışan bu kişinin
bu kuşatmaya, bütün bu “önlemlere”
Polis de belediye başkanını korumaya
cenazesinin Gazi cemevinden kaldırağmen, Soysuz Süleyman Köşe Durılacağı öğrenildi. Bu arada
rağı’nın oraya geldi ama OTOBÜSBilal Erdoğan’ın da cenaze
Gazi halkının, Süleyman Soylu ve AKP’li belediye
TEN HİÇ İNEMEDİ. Halk o anda
için cemevine geleceği dubaşkanını mahalleden kovmak için toplanması
da, polis otolarının, zırhlıların ortayuldu. Halk düşmanları
sında Soysuz’u protesto etmeye deGazi’ye girebilmek için
vam etti; “Hırsız katil AKP” sloganları
her yolu, her fırsatı değeratıldı.
lendiriyorlardı. Birkaç gün
Soysuz’u dinleyen 30 kişi civaönce Soysuz’un ve belerında bir “kitle” vardı; kendileri gediye başkanı Altunay’ın
tirmişti muhtemelen. Soysuz’u,
kovulmasının ardından ceAKP’yi lanetleyenler ise elbette daha
nazeyi kullanıp Gazi’ye
kalabalıktı.
girmeye çalışıyordu.
Soysuz ve AKP’li katiller, GaBunun üzerine Halk
zi’yi bir kez daha tanıdınız mı?

“Hani Örgütü Bitirmiştiniz,
Bu Mu Bitirdik Dediğiniz?”
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24 Haziran Akşamı
Çayan Mahallesi:

sloganı atınca, CHP’liler Cephelilerin yanına gelip “Muharrem İnce daha açıklama
AKP’liler Girecek Yol yapmadı, açıklamasını bekleyelim” dediler.
Bulamadı
Bunu diyen CHP yöneti24 Haziran akşamı saat 21.00 cicisine “bizler Cepheliyiz, biz
varında Halk Cepheliler, 5 kişilik
mahallemizi gerici faşist
bir ekip halinde Çayan mahallesi
AKP’lilerden ve onun katil
içinde devriye attılar. Daha sonrasında
polislerinden korumak için soÇayan içerisinde “hırsız katil halk
kaklardayız. Muharrem İnce’nin açıkdüşmanı AKP” sloganlarıyla yürülama yapıp yapmaması bizi ilgilenmeye başladılar.
dirmiyor” cevabı verilerek, orada
Grup, “Halkımız Sokağa Hesap
AKP’nin polisine taş, şişe atmaya
Sormaya” sloganlarıyla Dilan Kafe
ve slogan atmaya başlandı. Çevredeki
önüne kadar geldiler. Burada gösteri
kahvehane ve kafeler kapatıldı, halyapanların sayısı yavaş yavaş artmaya
kımızı sokaklara çıkmaya çağırdık.
başladı.
Sokaklarda yüzlerce insan vardı.
Dilan Kafe önünde sloganlar atılCHP’liler insanların sokağa çıkma
maya devam edilirken, Sokullu Cadtavrını kırmak için “Muharrem İndesi giriş kısmında AKP’lilerin
ce’nin açıklama yapacağını, o açıkCHP’lilere saldırdığı haberi geldi.
lama yapıncaya kadar bekleyeceğiz,
Bunun üzerine Halk Cepheliler, hızla
bir şey yapmayacağız” demeyi devam
aşağı tarafa gittiler. Orada 60 kişilik
ettirdiler. Ama buna rağmen polise
bir CHP grubu vardı. Bir tarafta da
karşı sloganlar atanlar 70 kişilik bir
sivil polisler ve akrepler de oradaydı.
grup oluşturmuştu.
Halk Cepheliler hemen orada da
Polise karşı sürekli taş ve şişe
“Katil Polis Mahalleden Defol!”
atılıyordu, polis geri çekildi,
mahalleden çıktı.
Gazi Mahallesi‐ Akrebin içindeki polis halka
Saat 24 olmuştu. Bu arada
silahını doğrultup “sıkarım” diye tehdit etti.
Kağıthane merkezde faşistlerin toplandığı ve yukarıya
konvoy yapılacağı haberi geldi.
Cepheliler, mahalleden 20 kişilik bir grubu, göbeğin olduğu
yere yolladılar. 10 kişilik bir
grup ise Güzeltepe’den aşağı
inen yolun olduğu yere giderek
orada konumlandı.
Geri kalanlar, Sokullu Cad-

Okmeydanı Halk Mecli̇si̇: Halk Düşmanlarına
Çay Yok! Çünkü Si̇zi̇n Yatacak Yeri̇ni̇z Yok!
Halk düşmanları 21 Temmuz günü mahallemizde bulunan
bir kafeye özel harekât ve zabıtalar eşliğinde bir baskın düzenledi. O an orada bulunan insanları da GBT uygulamasına
tabi tutan halk düşmanları, alkışlı protestolar eşliğinde
kafeden uzaklaştılar.
Baskının gerekçesi olarak, dışarıda bulunan saksılar
gösterildi. Bunun için de Şişli belediyesine bağlı zabıtaları
da yanlarına alıp gelmişlerdi. Halk düşmanlarının keyfiliklerine meydan verip uyanlara sesleniyoruz: Namusuyla ekmeğini kazanan halktan insanların bundan böyle yüzüne
nasıl bakacaksınız?
Kafeye yapılan baskının esas gerekçesi11 yıldır orada

24 Haziran akşamı Gazi Mahallesi
desi’nde cadde kenarlarında beklemeye başladılar.
Bu arada çeşitli haberler gelmeye
başladı. Nurtepe’ye girmek isteyen
küçük konvoyların oradaki arkadaşlarımız tarafında arabalarının parçalandığı, buradaki saldırıda 20 civarında arabanın camlarının kırıldığı
ve kaçtıkları, Güzeltepe’den aşağı
yani Kağıthane’ye inen yolun orda
arkadaşlarımızın konvoylara saldırdıkları ve daha sonrasında polisin
arkadaşlara gaz attığını öğrendik.
Bir süre sonra arkadaşlar oldukları
yerden çıkıp Sokullu’ya geldiler.
Polis, Kağıthane merkezdeki konvoylara, “yukarı çıkmayın saldırıyorlar” diyerek onları, saat 01.00 civarı çevre yoluna yönlendirdi. Bir
kısım AKP bayraklı araçlar Sokullu’ya girdi, Sokullu’ya giren araçlar
da tahrip edildi. Bu eylemin sonrasında polis tekrar tomayla geldi.
Polise ve tomalara taş şişe saldırıları
yapıldı. Halk Cepheliler, o gece caddeyi terk etmediler; sabah 04.00’a
kadar sokakları terk etmediler. Sonuçta o gece, Sokullu’ya, göbeğe giren yolda ve Güzeltepe’den aşağı
inen yolun olduğu yerde 50’ye yakın
araç taşlandı, tahrip edildi.
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bulunan saksılar değildi elbet. Esas gerekçe kafe sahibinin
muhalif kimliğine binaen gösterdiği tutarlılıktır. O an
kafenin yakınlarında bir otoparkın önüne konumlanmış bir
seyyar köftecide zıkkımlanan halk düşmanlarının çay isteklerine verdiği net cevaplardır bütün bu olanlara neden
olan.
Buradan istediğini alamayan haramzadeler bir başka
kafeden de olumsuz yanıt alıyorlar. Akabinde halktan bir
insanı devreye sokarak amaçlarına ulaşmak istedilerse de
yine başaramıyorlar. Halk düşmanlarına çay yok!
Dolayısıyla yapılan bu baskın esnaflar tarafından halk
düşmanlarına gösterilen net duruşun sonucudur.
Bizleri Sömürerek Yoksullaştıranların Kapı İtliğini
Yapan Halk Düşmanlarına Çay da, Su da Yok!
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19 Temmuz günü saat 12.40 sularında Armutlu Cemevi’ne gerçekleşen polis baskınında işkence ile
gözaltına alınan Halkın Mühendis
Mimarları’ndan Cem Dursun, 23
Temmuz günü çıkarıldığı Sulh Ceza
Hakimliği’nce “gizli tanık ifadeleri”
gerekçe gösterilerek tutuklandı.
Armutlu Cemevi’ne baskın şöyle
gerçekleşmişti: Cemevinin üç girişinden de uzun namlulu silahlarla
ve kapıları kırarak giren polisler,
kapının önünde oturan yaklaşık
10 kişiyi yere yatırıp ters kelepçe
taktı ve işkence yaptı. Armutlu’da
bulunan Halk İçin Mühendislik
Mimarlık dergi büromuz da basıldı
ve içerisinde bulunan her şey talan
edildi. Gözaltına alınan Cem Dursun, Meryem Özsöğüt, cemevi yöneticisi Ali Biber ve muhtar Ali
Haydar Aslan da İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü.
Cemevinin içini dağıtan polisler
duvara da küfürlü tehditler ve yazılar yazdılar. Daha sonra şeflerinin
emri üzerine yazıyı boyayla kapattılar.
Bir polis ise dernek içindeki koridora idrarını yaptı.
AKP’nin ahlaksız polislerinin
cemevine, bir ibadethaneye girip
terör estirmesi, insanlara işkence
yapması, duvarlara küfürlü yazılar
yazması, cemevinin koridoruna
işemesi ve yaptıkları diğer tüm alçaklıklar; AKP’nin kendi ahlakını,
halkın inançlarına, değerlerine
nasıl baktıklarını çok net biçimde
göstermektedir.
İşte aynı soysuzluğun devamı olarak Cem Dursun; 23 Temmuz günü
hiçbir somut gerekçe gösterilmeden
tutuklanmıştır.
Cem Dursun; Sahip Olduğu
Teknik ve Mesleki Bilgisini Halkın
Yararına Kullanan Halkın Mimarıdır!
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HALK İÇİN MÜHENDİSLİK MİMARLIK
YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
TEK KİŞİ BİLE KALSAK HALK İÇİN
MÜHENDİSLİK MİMARLIK YAPMAYA
DEVAM EDECEĞİZ!
HALKIN MİMARI CEM DURSUN VE
TÜM HMM TUTSAKLARINA ÖZGÜRLÜK!
Halkın Olduğu Her Alanda O
Vardır!
Halkın Mimarı Cem Dursun; sürekli halkla iç içe olan, tek gayesi
halk için üretmek olan bir mimardır.
Halkın içinde, yoksul halkın yanındadır. Halkın Mimarı’dır.
Binlerce lira para kazanmak yerine, safını halkın yanında belirlemiştir. Onu halk bahçelerinde, halkın
enerji ihtiyacı için üretilen türbin çalışmalarında, Armutlu’daki yıkım
tehditlerine karşı kapı kapı dolaşıp
halkı bilgilendirdiği kondulardan birinde, kentsel dönüşüme karşı yerinde
iyileştirme çalışmalarında, yoksul
halk çocukları için üretilen park inşaatlarında, adalet aranan meydanlarda görmüşsünüzdür. İşte Cem Dursun, bu nedenlerden dolayı 19 Temmuz günü gözaltına alınmış ve 23
Temmuz’da tutuklanmıştır.
Gerçek şudur ki; Cem Dursun’un
halk için mimarlık yapması, faşizmi
rahatsız etmiştir.
AKP faşizmi, bizi halk için mühendislik mimarlık yapamaz hale getirmeye çalışıyor. Bunun için
2017’den beri Armutlu’daki büromuz 4. kez basılıyor, her baskında
talan ediliyor. Bunun için AKP faşizmi, Halkın Mühendis Mimarları’ndan 3 arkadaşımızı; Kenan Emre
Üstündağ, Ali Olcayto Öğretmen ve
Olcay Abalay’ı tutuklamıştı. Şimdi
de Cem Dursun; hiçbir gerekçe, hiçbir
somut delil olmadan, tamamen yalan
ve komplo teorileriyle diğer üç yoldaşımız gibi tutsak edildi!
Yaptığımız halk için mühendislik
mimarlık faaliyetlerini suç olarak
gösteriyor faşizm ve arkadaşlarımızı
gözaltına alıyor, tutukluyor. Çünkü
bu ülkenin onurlu, halkını ve vatanını
seven, emperyalizme ve faşizme karşı
olan devrimci mühendis-mimarların

varlığı, AKP faşizmi için bir tehdit
oluyor. Halk bahçelerimiz, rüzgar
türbinlerimiz, Dersim’in karanlıkta
bırakılan köyüne kurduğumuz su türbinimiz; tüm ürettiklerimiz AKP’nin
halk düşmanlığını teşhir ediyor.
AKP ise kendisine tehdit oluşturmayan, suya sabuna dokunmayan,
alternatifler geliştirmeyen, halk için
üretmeyen mühendisler olmamızı istiyor. Tıpkı Tayyip Erdoğan’ın kendi
elleriyle atadığı, mesleği mühendismimar olan kukla bakanlar gibi; Murat Kurum gibi, Fatih Dönmez gibi,
Ruhsar Pekcan gibi olmamızı istiyor...
Hayır, bin kere hayır!
Bedeli ne olursa olsun; AKP’nin
istediği mühendis mimarlar olmayacağız!
Gözaltına da alınsak, tutuklansak
da, tek kişi bile kalsak; düşüncelerimizden, halk ve vatan sevgimizden
asla vazgeçmeyeceğiz! Hepimizi tutuklasalar da “alnımızın ak cefasıdır”
diyerek; gerekirse tutsaklık koşullarında halk için mühendislik mimarlık
yapmaya devam edeceğiz! Daha önce
de dediğimiz gibi; doğru bildiğimiz
yolda yürümeye, mühendislik-mimarlık mesleğinin gerçek anlamını
faaliyetlerimizle doldurmaya, bu mesleğin onurunu korumaya devam edeceğiz! Yine yoksul mahallelerde
olacağız, bilgiyi, bilimi yoksul halk
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için kullanacağız! Ama
asla ve asla AKP faşizmine, halk düşmanlarına teslim olmayacağız!
Komplolarınız, gözaltılarınız, tutuklamalarınız bizi yıldıramaz!
Halk için Mimarlık
yapmak suç değildir!
Tutsak Halkın Mühendis Mimarları Cem
Dursun, Kenan Emre Üstündağ, Ali Olcayto Öğretmen ve Olcay Abalay’a Özgürlük!
Kahrolsun Faşizm,
Yaşasın Mücadelemiz!
Mühendisiz Mimarız,
Haklıyız Kazanacağız!
HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

Halkın Mimarı Cem DURSUN’un Tutuklanmasına İlişkin
Mimar Meclisi’nin Yaptığı Açıklamayı Yayınlıyoruz:
ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunu olup,
katıldığı ulusal mimarlık yarışmalarından
birçok ödül almış başarılı bir mimardır.
Bunun yanında halk için birçok mimari
projeye katkı vermiş, üretimlerde bulunmuş,
mesleğini ve bilgi birikimini yoksul halkın
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan
onurlu bir meslektaşımızdır.
Kentsel dönüşüm adı altında yıkılma
tehdidiyle karşı karşıya bırakılan, mimarlık
hizmetine erişemeyen yoksul gecekondu
mahalellerinin iyileştirilmesini savunan
arkadaşımız, meslek alanından ürettiği alternatiflerle her zaman halkın yanında ve
onların çıkarları doğrultusunda yer almıştır.
19 Temmuz Perşembe günü, Küçük Armutlu Cemevi’nde gözaltına alınmıştır.
23 Temmuz günü Mimar Meclisi üyemiz Cem Dursun tutuklandı. Nedensiz,
haksız, iftiraya temellendirilmiş tutuklama
karşısında üzgün, öfkeliyiz. Tüm dostla-

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI
E‐BÜLTENİ 3. SAYISI ÇIKTI
Bültende Yer Alan Konular:
‐ Mühendislik‐Mimarlıkta
Yeni Sömürgeci Tahribat ‐2. Bö‐
lüm: “Yeni sömürgeciliğin ne olduğuna, kimler eliyle neden ve
nasıl geliştirildiğine geçen sayımızda değinmiştik. Bu sayımızda,
esas olarak bilimde, teknikte, teknolojide, tarımda… Kısacası mühendislik alanında nasıl geliştirildiğini ele alacağız…”
‐ Çorlu’da Yaşanan Kaza Değil, Katliam: “Çorlu’da
yaşanan, çok açık bir katliamdır. Devlet, 24 insanımızı
göz göre göre katletmiş, 318 insanımızı
da yaralamıştır. Ölen 24 kişinin ailelerine,
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acılarını
da, öfkelerini de paylaşıyoruz. Çorlu katliamı için adalet istiyoruz, gerçek sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz…”
‐ Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırmış:
“AKP iktidarı, bilime ve sanata olan düşmanlığını her fırsatta ve hiç gizlemeden
halkın gözü önünde sergiliyor. Memlekette
boş arazi veya yapı kalmamış gibi üniversitelerin arazilerine, fakülte binalarına

rımızı, meslek örgütümüzü, demokratları
Mimar Cem Dursun’a sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Cem Dursun Serbest Bırakılsın!
Halk için Mimarlık Yapmak Suç Değildir!
MİMAR MECLİSİ
HALKIN DİRENİŞÇİ MİMARI
ALEV ŞAHİN’İN YAZDIĞI TWEET:

Meslektaşımız Cem Dursun tu‐
tuklanmış. Bu kahpe zamanlarda
halktan, emekten yana olanların,
doğruyu söyleyenlerin uğrak yeri
oldu hapishaneler. Çalanlar, çırpan‐
lar, satanlar, peşkeş çekenler, talan
edenler, yağma edenler ise en lüks
yemeklerde, en lüks araçlarda, en
lüks caddelerde...

gözünü dikiyor.”
‐ Yalınayaklar Koleji: “Dünyanın dört bir yanından halkçı
çözümleri anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta Hindistan’ın kuzeybatısına, Racastan’a gideceğiz.
Orada; halk çocuklarının, ev kadınlarının, okuma-yazma bilmeyen yoksul köylülerin bilim ve
teknoloji adına neleri yarattığına hep birlikte tanık olacağız. Yalınayaklar Koleji’ni anlatacağız…”
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‐ Bilim‐Teknoloji Haberleri: “Cep telefonunuzu elinizde nasıl tuttuğunuza dair bilgiler, mesajlarınızın taranması, bilgilerinizin üçüncü taraflara ve şirketlere
aktarılması… Bunlar, bazı teknoloji devlerinin sitelerine
ve uygulamalarına kaydolurken kabul ettiğiniz şeylerden sadece üçü. Teknoloji
devleri kişisel verilerinizi nasıl toplayıp
kullanıyor?”
– Tutsaklarımızdan
başlıklı yazıları okuyabilirsiniz.
Bültenin 3. sayısının PDF’si için ve
tüm sayıların PDF’lerine ulaşmak için
link adresi aşağıdadır:
https://drive.google.com/drive/fol‐
ders/1B2oOWxT‐20ofUKBg‐Z‐iW9hbSi1J‐
Iym
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DİSK YÖNETİCİLERİ AÇIKLIYOR:
“OHAL’DEN EN ÇOK İŞÇİLER ETKİLENDİ,
YENİ REJİMİN DE HEDEFİNDE İŞÇİLER VAR”
PEKİ OHAL SÜRECİ BOYUNCA İŞÇİLERİN HAKKINI
SAVUNMAYAN DİSK YÖNETİCİLERİ,
“YENİ REJİM”E KARŞI NE YAPACAK?
DİSK yöneticileri, 21 Temmuz
2018 günü, DİSK-AR’ın yaptığı araştırmaya ilişkin DİSK Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.
Sayı: 77
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Ne Diyor Reformist Uzlaşmacı
İcazetçi Disk Yöneticileri?
“12 Eylül 1980 askeri darbesinin
sendikal alandaki en büyük mağduru
olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 15 Temmuz
darbe girişimine ilk günden karşı
durmuş, darbecileri lanetlemiş...”
Demek ki AKP ile birlikte darbeyi lanetlemeniz bir işe yaramadı.
Darbeciler demokrasi düşmanıdır
demeniz yetmedi. Atılan işçiler, kapının önüne konulan kamu emekçilerinin direnişine sırtınızı dönmeniz yetmedi. Yani AKP’nin gözüne
girmek için yaptıklarınız yetmedi.
“Bu süreçte Hükümet, KHK çıkarma yetkisini anayasal sınırları
aşarak kötüye kullanmıştır ve
TBMM’nin iradesini gasp etmiştir.
2 yıllık OHAL kapsamında 32 KHK
yayınlanırken, 150’nin üzerinde yasada değişiklik yapılmıştır ve
OHAL’in ilan edilme amacı ile ilgisi
olmayan bir dizi konuda düzenleme
yapılmıştır. Bunlar arasında İşsizlik
Sigortası Kanunu’ndan Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na,
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’ndan taşeron
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işçilerin kadro düzenlemesine kadar
çalışma yaşamını ilgilendiren; ancak
OHAL’in ilan edilme amaçlarıyla
alakasız pek çok örnek bulunmaktadır.” diyorlar.
AKP; faşist politikaları hayata
geçirmekte usta, darbe deyip ibreyi
nasıl kendine çevireceğini biliyor.
Önce OHAL ilanı, ardından
KHK’lerle darbecileri temizliyoruz
diyerek kendi içini düzenlerken aynı
zamanda ne kadar ilerici, demokrat,
devrimci işçi, kamu emekçisi, akademisyen, sağlık emekçisi, mimar
ve mühendis varsa kapı dışarı etti.
AKP, 32 KHK ile işçileri, kamu
emekçilerini susturmak istedi, saldırdı; yüzlerce sendika, dernek, vakıf,
yayınevini mühürledi, kırdı döktü.
DİSK’ten çıt çıkmadı.
AKP eliyle işçi ve emekçilerin
kazanılmış haklarını gasp eden 150
yasada değişiklik yapıldı, DİSK’ten
çıt çıkmadı.
Binlerce taşoron işçi, KHK’lar
ile bir gecede hizaya sokulmak istendi, kadrolu yapıyoruz diye alenen
yalan söylendi. DİSK’ten çıt çıkmadı.
DİSK yöneticileri açıklamaya devam ediyor:
“135 binden fazla kamu görevlisi
somut bir delile ve haklı bir gerekçeye
dayanmadan, savunma hakkı tanınmadan ve adil yargılanma yolları

tıkanarak kamu görevinden çıkarılmış, sadece kamu görevinden çıkarılmakla kalınmamış, ihraç edilenler
damgalanmış, emekli ikramiyelerinden mahrum bırakılanlar olmuş, pek
çoğunun özel sektörde de iş bulmasını
engelleyici uygulamalar söz konusu
olmuştur. Ayrıca ihraç edilenlerin
pasaportlarına el konularak seyahat
özgürlükleri ve bir başka ülkede çalışma hakları da ortadan kaldırılmıştır.
1959 DİSK Genel-İş üyesi de
KHK ve kayyum marifeti ile işten
çıkarılmıştır.”
OHAL tüm hızıyla sürerken DİSK
rölantide bile çalışmıyordu. Sendikacılığın s’sini bile yapmadı. Sendikaların en temel işi olan, bilinçlendirme, örgütleme, işçilerin ekonomik-demokratik haklarını bile savunmadı.
1959 işçi OHAL kararnameleri
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ile işten atılıyor, emekli ikramiyeler
verilmiyor, bir yerde iş bulmasın
diye fişleniyor, 150 bin işçiyi kapsayan 7 grev erteleniyor, DİSK’ten
çıt çıkmıyor.
DİSK Ne Yapıyor?
Denize düşenin yılana sarılması
gibi SANDIĞA SARILIYOR.
Ne oldu?
24 Haziran geldi geçti. Faşizm
diyemedikleri için kullanmayı tercih
ettikleri “tek adam rejimi” devam
ediyor.
DİSK Yönetimine Soruyoruz:
DDK (Devlet Denetleme Kurulu)
ve Sendikalar Dahil Birçok Kurum
Ve Kuruluş Sorgusuz Sualsiz Denetlenecek. Ne Yapacaksınız?
Asgari Ücretin Belirlenmesini
‘Tek Adam’ Kendi Kontrolüne Almış.
Ne Yapacaksınız?
‘Tek Adam’ Bundan Sonra Tek
Başına Grevleri Yasaklayabilecek.

Ne Yapacaksınız?
DİSK’İN CEVABI
“Biz DİSK olarak, birlik-mücadele
ve dayanışma bilinciyle böylesi bir
mücadeleyi örgütlemeyi tarihsel bir
görev olarak görüyoruz.
Kurulduğu günden bugüne kadar,
devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız olarak işçilerin
haklarını savunmayı ilke edinen
DİSK, emek ve demokrasi mücadelesinden asla geri durmayacaktır.”
DİSK in sadece son iki yılına bakalım. Bu iki yılda DİSK adına bir
‘birlik-mücadele dayanışma’ adına
hiçbir şey yoktur!
Aksine; bunları yıkmak, yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
OHAL’de 7 grev yasaklanıyor,
karşı çıkmıyor, direnişe geçen işçilerin
yanında olmuyor.
1959 DİSK üyesi işten atılıyor,

OKMEYDANI HALK MECLİSİ:
İş Yerleri̇nde Bulunan Sadaka Kutularına Atılan
Her Bi̇r Kuruş, Di̇n Tüccarlığına Meşruluk Kazandırır. Olan, Olası Çocuk Tecavüzleri̇ni̇n Onaylanması
Demekti̇r. Atılan Her Bi̇r Kuruş Cübbeli̇’ni̇n Fuhuş
Parasıdır
Oruç Baba der ki, “Din ticareti yapanlar, sıfır
sermayesi olan, getirisi oldukça yüksek bir iş kurmuş
olan uyanık müteşebbislerdir.”!
Mahallemizde ‘sadaka’ adı altında yapılan din tüccarlığına izin vermeyeceğiz!
Bir din tüccarı, mahallemizde faaliyet gösteren bir
işyerine bıraktığı sadaka kutusundaki paraları saydığı
sırada bunu gören müşteriler tarafından tepkiyle karşılanıp
kovuldu.
6 Temmuz Cuma günü gerçekleşen olayda böyle bir
mahallede bunu yapamayacağı, işyerini hemen terk
etmesi gerektiği söyleniyor. Aynı tepki işyeri sahibine
de veriliyor. İşyeri sahibi durumu kabul ederek bir daha
tekrarlanmayacağını söyleyince ortalık sakinleşiyor.
20 Temmuz Cuma günü ise konu Halk Meclisi’mize
taşınıyor. Konuyla ilgili görüş alışverişlerimiz sürüyor.
HER NE OLURSA OLSUN İSTER ‘TALEBELER
VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ’ ADI ALTINDA, İSTER
‘RIZKI ARTAR, DUASI KABUL OLUR’ ADI ALTINDA OLSUN TOPLANAN PARALAR GELECEĞİMİZİN KARARTILMASINA HİZMET EDER,
İZİN VERMEYELİM!

yokmuş gibi davranıyor. Bu 1959
işçinin hakını almak için yaptıkları
tek bir şey yoktur.
Soma’da 301 madenci katledilir,
3. havalimanı inşaatında 400 işçinin
ölümü gizlenir. DİSK yöneticileri
ortalıkta yoktur.
Sonuç olarak;
DİSK’in uzlaşmacı, patron sendikacısı çizgisiyle Türkiye sınıflar
mücadelesine vereceği, katacağı bir
şey yoktur. Aksine DİSK bugün varlığı ile işçi sınıfının mücadelesine,
direnişlerine engeldir.
Tüm işçilere, emekçilere çağrımızdır:
Bu uzlaşmacı, patron sendikacıları, haklarımızı almanın önünde
engeldir. EMEĞİMİZİ, ALIN TERİMİZİ SAVUNMAK İÇİN DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ öncülüğünde İŞÇİ MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

ÇAYAN HALK CEPHELİLER,EVİ BAŞINA
YIKILMAK İSTENEN HALKIMIZIN YANINDA
Faşist AKP; hırsız, soyguncu, talancıdır. Halkın
barınma sorununu çözmek şöyle dursun, iki göz kondusuna bile göz diker. Hatta tapusu olan yapılar için
bile yasalar çıkararak ranta açar. İmar affı gibi aldatmacalarla, halkın kendi kendisini ihbar etmesini ister.
19 Temmuz günü, saat 06.30’da Kâğıthane Belediyesi’ne ait yıkım araçları belediye çalışanları ve onlarca
zırhlı araç ve polisleriyle çok zor şartlarda yaşayan
mahalle insanımızın evini yıkmaya gelmiştir.
Çayan Halk Cephesi çalışanları, gidip aileyle görüştü.
Ailenin yıllarca AKP’ye oy verdiğini öğrenen Halk
Cepheliler, AKP’nin evlerimizi başımıza yıktığını ve
bizi açıkta bıraktıklarını söylediler.
Çayan Halk Cephesi, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Halk Cepheliler olarak bizler de aileye; bunların
bizleri temsil etmediğini, zengine dost yoksula düşman,
din adı altında halkımızı kandırıp oy alıp daha sonra
dozerleriyle, polisleriyle gelip evlerimizi başımıza yıktıklarını anlattık.
Aileyle yaklaşık 1 saat sohbet edildi. Sohbette bunların halka düşman olduğunu, halkın çıkarlarına hizmet
etmediklerini, yoksul halk çocuklarını zehirleyerek,
evlerini yıkarak, yoksulluğa, açlığa mahkûm etmekten
başka halka hiçbir şey vermediklerini anlattık.
Aileye bizlerin devrimci olduğumuzu, yoksul halkımızın yanında olduğumuzu söyledik.”
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DİRENİLEREK YARATILAN BİR MEVZİ:
GALATASARAY LİSESİ ÖNÜ
Tayad’lı Aileler
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Taksim; halkımız ve devrimciler
için, devletin 1 Mayıs 1977’de yaptığı
katliamdan beri çok özel bir öneme
sahiptir. Şehitlerimizin kanı akıtılmıştır.
En başta bu meydandan çekilmemek, onu bir mevzi olarak görmek,
şehitlerimizin anısına gösterilen saygının gereğidir. Tabi eylem yapmak
için bir alan, bir meydan, bir yer seçiminde bulunulduğunda birçok faktör
göz önünde bulundurulur. Alanın kalabalık olması, eylemi olabilecek en
fazla insana duyurabilmek, simgesel
bir anlamı veya muhatap olunan kurum olması gibi vs...
Farklı nedenlerle eylem yeri seçilebilir veya değiştirilebilir. Elbette
düşmanın dayatmaları hariç. Mesela
her 1 Mayıs’ta yıllardır diğer ‘sol’
ve sendikalarla yaşarız.
Faşizm Taksim olmasın der, şurası
olsun, burası olsun veya olmayacak
deyip tamamen yasaklar. Ancak bu
bizim için eylem alanımızı değiştirme
nedeni olamaz, yasakların kabul edilebilir yanı kesinlikle yoktur.
Düşman karışamaz bizim eylemlerimize. Karışmasına, dayatmalarına
izin verildiğinde, onun icazetine girildiğinde veya teslimiyetçi çizgi izlendiğinde, elbette en geri olan hayata
geçirilebilecektir. Neden?
Çünkü biz zaten eylemi düşmana
karşı yapıyoruz. Amacımız onu teşhir
etmek olabilir, protesto etmek olabilir,

şehitlerimizi anma vs... Eylem veya
etkinliğimiz ne olursa olsun, amacımız halka gerçekleri açıklamak, faşizmi teşhir etmek ve dayatmalara
boyun eğmeyip direnmenin gerekliliği
ve zorunluluğunu anlatmaktır.
Doğal olarak faşizmin icazetinde
veya onun belirlediği sınırlarda veya
yerde eylem yapmak, bizim açımızdan kabul edilemez.
Düşman, elinden geldiğince engellemeye çalışacaktır. Yüksel direnişinde gördüğümüz gibi, bir anıtın
etrafını tamamen ablukaya alabilir,
sokakları, meydanları yasaklayabilir.
Hatta Büyük Direniş sürecindeki gibi
“F Tipleri, tecrit, direniş, Ölüm
orucu” sözcüklerini yasaklayabilir.
Ki yakın zamanda AKP, Nuriye ve
Semih’in adlarını yasakladı, insanlarımızı tutukladı.
Faşizmin baskıları karşısında geri
çekilenler olabilir. Estirdiği terörle,
gözaltılarla, zaten faşizmin amaçladığı
da budur. Korkutup, bizi en geri noktaya çekebilmek. Ancak bilinmelidir
ki, bunun sonu gelmez, tavizlerin
sonu yoktur. Bu yüzden bizim direngenliğimiz, militanlığımız, bir
adım bile geri atmamamız sayesinde
sayısız kez İRADEMİZİ FAŞİZME
KABUL ETTİRMİŞİZDİR!
Korku, bazı insanları hatta örgütleri teslim alabilir. Ancak biz TAYAD’lı Aileler açısından, örgütlediğimiz işlerin meşruluğu, bağımsız
bir ülke isteğimiz
ve evlatlarımıza
duyduğumuz
SEVGİ o korkudan daha güçlüdür.
Ankara’da işini geri isteyen
Kamu Emekçileri Cepheliler açısından Yüksel
Caddesi nasıl
mevzi ise bizim
için de Galataray
Lisesi önü geleneksel bir mev-

zidir.
1996 Ölüm Orucu sürecinde kazandığımız bir mevzidir. Eylemlerimizle, Refah-Yol iktidarının niyeti
tüm halk nezdinde açığa çıkmış, evlatlarımızı hücrelere tıkmak istedikleri
netleşmişti. Bunu çok iyi bilen devrimci tutsaklar faşizmin tüm manevraları, yalanlarını bilen siyasi tutsaklar
açlık grevini ölüm orucuna dönüştürmüştü.
Bundan sonra artık ölümler her
an gelebilirdi. Biz TAYAD’lı Aileler
olarak elbette evlatlarımızın ölmesine
seyirci kalmayacaktık. Dışarda onların
sesini en gür şekilde duyurmaya çalıştık.
“Tutsak yakınlarının bu dönemdeki asıl mevzileri, asıl çatışma alanları, Ankara’da Yüksel Caddesi, İstanbul’da Galatasaray Lisesi önüydü.
İstanbul’da düşman haftalardır vahşi
saldırılarla Galatasaray Lisesi önündeki toplanmayı engellemeye çalışıyordu. Mevzi savaşı adeta orada somutlanıyordu.
Direniş sürecinin en önemli zaferlerinden biri de işte tam bu noktada
kazanıldı.
12 Temmuz’da (1996) herkes cumartesi günü kayıp, şehit ve tutsak
ailelerinin Galatasaray Lisesi önünde
gerçekleştirecekleri oturma eyleminde
bu kez kimlerin gözaltına alınacağını
düşünürken, aynı akşam yaşlı analara
saldırının baş sorumlularından kontrgerilla şefi Mehmet Ağar anaların
kararlılıkları karşısında yenilgiyi kabul ettiklerini açıkladı. Analara saldırmayacaklardı. Çünkü onları yenememiş, o mevziden söküp atamamış, dahası bu çatışma onları daha
da fazla teşhir etmişti.” (Bir Ölür
Bin Doğarız, Sf 204)
Mevzilerimizi mevziler yapan
dişe diş sürdülen direnişler, bazen
can ve kan pahasına ödediğimiz bedellerdir. Galatasaray Lisesi’ni biz
TAYAD’lılar olarak böylesine değerli
ve anlamlı kılan, düşman nezdinde
kabul görmesini sağlayan, 22 senedir
yürüttüğümüz mücadeledir.
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YOZLAŞMANIN BARİKATI DEĞERLERİMİZ:
ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ
- Eleştiri-özeleştirinin doğrultusu bilimsel doğrular, M-L
ilkelerdir. Bu ilkelere göre eleştiride amaç hastayı öldürmek değil, hastalığı iyileştirmektir.
KURALLARIMIZ:
- Bir eleştiri ortaya çıktığında
bir devrimci önce kendisine bakacak, kendisinden başlayacak.
- Eleştiriye eleştiri ile karşılık
vermek yasaktır.
- Özeleştiri yapmayan namussuzdur, özeleştiriye inanmayan da namussuzdur.
- Eleştirinin amacı ideolojik
düzeyi yükseltmek yani bilinç
düzeyini yükseltmek olmalıdır.
- Eleştirinin amacı doğru siyasi
çizgiyi benimsetmek, benimsemek olmalıdır.
- Eleştirinin amacı çalışmadaki eksiklerin üstesinden gelmek için güç
vermek olmalıdır.
Ancak; eleştiri de, özeleştiri de
devrimci doğrularla, ilke ve kurallarla
ele alınmadığında yozlaşma ortaya çıkar.

İLKE-KURAL-GELENEK
TANIM:
Eleştiri-özeleştiri sosyalizmi diğer
toplumlardan ayıran en temel özelliktir.
Sosyalizm kendi kendini eleştirebildiği
için adalete, eşitliğe ve giderek herkese
ihtiyacı kadar vermeye, yani mükemmele doğru ilerleyen tek sistemdir.
Eleştiri gelişmenin, ileriye doğru
atılmanın anahtarıdır. Bilimin ilerlemesinin mutlak koşuludur. Eleştiriözeleştiri alınan kararların, uygulanan
politikaların doğruluğunu, yanlışlığını
tespit eder. Pratikte hayata geçirilen
çalışma tarzının olumluluklarını, olumsuzluklarını ortaya çıkarır. Alınan sonuçların denetlenmesini ve böylece
pratiğin bir sonraki adımda daha mükemmele doğru ilerlemesini sağlar.
Eleştiri-özeleştiri gerçeği savunur.
Hataları düzeltir. Hem devrimci pratiğin
hem de bir devrimcinin kendini yeniden
kalıba dökmesi, eğitmesi için tek yoldur.
Mao; “düzenli olarak yüzümüzü
yıkamazsak yüzümüz kirlenir, düzenli
olarak evimizi süpürmezsek evimiz
tozlanır” der. Eleştiri-özeleştiri kendimizi ve yaşadığımız yeri temizlemektir.
Elbette bu sonuçların alınması eleştiri
ve özeleştirinin hangi ilkeler ve kurallar
odağında gerçekleştiğiyle ilgilidir.

DEĞER:
Eleştiri-özeleştiride ortaya çıkan
yozlaşmaya karşı hangi değerlerle öreceğiz barikatımızı?

İLKEMİZ:
- Devrimin ve devrimcinin ilerlemesi için eleştiri-özeleştiri zorunludur.
- Devrimci hayatımızın çizgisi eleştiri-özeleştiri-yeniden pratik üzerine
kuruludur.

Stalin diyor ki;
“Yaşam boyunca bizde sürekli olarak bir şeyler yavaş yavaş ölüp gidecek.
Ama ölen şey öyle kolayca ölmek istemeyecek, var olmak için mücadele
edecek, köhnemiş davasını savunacak.
Yaşam boyunca bizde sürekli olanak,

YOZLAŞMA: Eleştiriyi savuşturmak, eleştiriyi önemsizleştirmek,
özeleştiri vermemek yozlaşmadır.
Düşünce tarzında, çalışma tarzında ortaya çıkan yanlış ve hatalarda hiçbir
ayrıntının üzerinden atlamadan özeleştiri
vermedikçe kendini tekrar başlar.
Kendini tekrar sıradanlaşmaya, sıradanlaşma yozlaşmaya dönüşür.
Yozlaşma çürümedir. Devrimcinin
ve devrimciliğinin çürümesidir.
Yozlaşmanın barikatı ise değerlerimizdir.

yeni bir şeyler doğacak. Ama doğan
şey öyle kolayca doğmayacak, gürültü
koparacak, bağıracak, var olma hakkını
savunacak.
Eski ile yeni, ölüp giden ile dünyaya
gelen arasındaki mücadele; işte gelişmemizin temeli budur. Eğer açıkça ve
dürüstçe Bolşeviklere yaraşır biçimde,
çalışmalarımızdaki hata ve kusurlarımızı tespit etmez ve ortaya çıkarmazsak,
o zaman ileriye giden yolu kendi kendimize kapatmış oluruz. Ama biz ilerlemek istiyoruz. Ve biz, tam da ilerlemek
istediğimizden dolayı, dürüst ve devrimci özeleştiriyi en önemli görevlerimizden biri haline getirmek zorundayız.
Bu olmadan ilerleme olmaz. Bu olmadan gelişme olmaz.” (Stalin-Eserler-Cilt10-sayfa 283)
Eskiyle yeninin savaşımına inançtır
bizim değerimiz. Yeniyi yaratırken çok
acı çekeceğimizi bilmektir.
Bunun için sadece inançlı insanlar
özeleştiri yapabilirler, bu acıya katlanabilirler. Ancak acının aslında eskinin direnişi olduğunu, o acının aslında
akla, geleceğe bir yol olduğunu bilmektir.
Akıl halkın, bilimin aklıdır. Ve sorunlarımıza akılcı çözümler bulmanın
tek yoludur eleştiri-özeleştiri.
Eleştiri-özeleştiri yapmazsak ideolojik gıdamızı almayı aksatıyoruz demektir.
Bunların olmadığı ortamlarda sorunlar çözülmez. Bunların olmadığı
ortamlarda yozlaşma, düzene dönüş
kaçınılmazdır. Yeniyi eski yöntemlerle
kuramayız. Devrimi düzenin değerleriyle kuramayız.
Yeniyi devrimin ve halkın değerleriyle kuracağız.
Eleştirinin vurduğu eski, özeleştirinin kurduğu yenidir.
Eskiye vurup yeniyi kurmak için
eleştiri ve özeleştiride yozlaşmaya karşı
değerlerimizle direneceğiz.

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

GELENEK:
Sorun gördüğünde, hata ve yanlışla
karşılaştığında önce kendinden başlayarak eleştir, halka ve yoldaşlarına
özeleştirini ver.
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Röportaj

Haydar DEMİRAY:“Demokratik Hak Ve Özgürlükler Mücadelesi
Terörizm Değildir, Meşrudur.
Bu Hakkı Korumak, Genişletmek De Sadece Direnmekle Olur.
Haksızlığa, Hukuksuzluğa Karşı Mücadele Meşrudur. Ben Bunu Yapıyorum.”
26 Haziran 2013’te Almanya, Avusturya, Hollanda Ve Belçika'da Anadolu Federasyonu’na ve
Çalışanlarının Evlerine Alman Polisi Tarafından Baskınlar Yapılmıştı. Irkçılığa Karşı Mücadele Etmek
Ve Türkiye Faşizmini Teşhir Etmek "Suç" Sayılarak Yapılan Operasyon Sonucunda,
Sonnur Demiray, Özkan Güzel, Muzaffer Doğan, Yusuf Taş Ve Özgür Aslan Tutuklanmıştı.
5,5 Yıl Hapis Cezası Verilen Sonnur Demiray, Hastalığına Rağmen Tedavi Edilmiyor.
Almanya’da Köln Hapishanesi Önünde, Tutsak Eşi Sonnur Demiray’ın Özgürlüğü İçin
Çadır Direnişi Yapan Haydar Demiray İle Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız?

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

Haydar DEMİRAY: Merhaba, ben Haydar Demiray.
1996 yılından beri Almanya’dayım. İlticacıyım. Köln’de
yaşıyorum. 2012’den beri Sonnur’la evliyiz. 26 Haziran’da
2013’te benim de pasaportum alındı. 5 yıldır imza zorunluluğu getirdiler. Köln’ün 30 km dışına çıkamıyorum.
Oturumum elimden alındı şu anda.
Duldung dedikleri 3 aylık oturumum var. Tıpkı 129ab maddesinden yargılananlara yaptıkları derneğe gitmek,
konser düzenlemek ve piknik yapmak vs. olduğu gibi.

Yürüyüş: Eşinizin sağlık durumundan bahseder
misiniz? Rahatsızlığının tecritten kaynaklandığını
söylüyorsunuz. Bunu biraz somutlar mısınız, hapishane koşulları nasıl?
H. DEMİRAY: Sonnur’un tutsaklık sürecinde okumaması, yazmaması, dışarıdan kitap-CD istememesi tuhaftı. Mahkeme bitene kadar tecritteydi cezası kesinleşene
kadar. Sonra 2017 Mart ayında Köln hapishanesine geldi.
Önce Vechta hapishanesinde kaldı, mahkeme sürecinde
Schwabisch Gmünd hapishanesinde kaldı. Cezası kesin-

leştikten sonra Köln hapishanesine gönderildi. 1.5 yıldır
Köln hapishanesinde kalıyor.
Eşim, yaklaşık 3.5 yıl önce avukatına bir mektup
yazıp sağlık durumunu anlatmış. Ama avukat bundan
bana hiç bahsetmedi.
Mesela tecritte kaldığı sürece hep unutkandı ve konsantrasyon eksikliğinden bahsediyordu. 21 Haziran’da görüştüğümde durumu gene aynıydı. 28 Haziran’da görüştüğümde
180 derece değişmişti. Neredeyse konuşamıyor, duyguları
karmakarışık, mantıklı düşünemiyordu.
Havalandırmada diğer tutsaklarla görüşmüyor, mutfağa
gitmiyor. Fiziki olarak çok zayıflamış durumda.

Yürüyüş: Direnme kararını nasıl ve neden aldınız?
H. DEMİRAY: Hapishane koşulları ağır ve avukatlar
da fazla ciddiye almıyorlar. Geriye hapishane önüne
çadır açmaktan başka bir şey aklıma gelmedi. Hem
eşimi sahiplenmek, sahipsiz, yalnız olmadığını, dosta da
düşmana da göstermek için. Bir de Sonnur’un kendisine
de yalnız olmadığını bir nebze de olsa hissettirmek için
bu kararı aldım. Pazartesinden cumartesiye kadar,
haftanın 6 günü, saat 11.00-17:00 arası hapishane önündeyim.

Yürüyüş: Teşekkür ediyor, direnişinizde
başarılar diliyoruz. Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
H. DEMİRAY: Burada veya dünyanın neresinde olursanız olun, mücadele ederseniz cezaevine atılabilirsiniz. Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi terörizm değildir, meşrudur.
Bu hakkı korumak, genişletmek de sadece direnmekle olur.
Ben başka bir türlü kazanım elde edileceğini zannetmiyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele meşrudur. Ben bunu
yapıyorum.
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İSTANBUL, BAKIRKÖY’DE KAMU EMEKÇİLERİ
DİRENİŞİN 72. HAFTASINDA

İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ, ONURUMUZ İÇİN
DİRENİYORUZ!
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. AKP iktidarı
FETÖ ile mücadele kapsamında
OHAL ilan etti. Ardı ardına çıkardığı
KHK'larla 130 binin üzerinde kamu
emekçisini işten attı. Bu duruma dayanamayan 50'nin üzerinde KHK'lı
intihar etti.
Akademisyen, kamu emekçisi,
avukat, gazeteci, sosyal medyada
tepki gösterenler, analar-babalar, yüzlerce insan tutuklandı. Halen içeride
neyle tutuklandığını bilmeden kalan
yüzlerce insan var. Deyim yerindeyse
ülke açık hapishaneye çevrildi. Bize
"sus" dedi, bize "benim gibi düşüneceksin" dedi, bize "AKP'li değilsen çalışamazsın, ağaç kökü yiyeceksin" dedi. Dedi ha dedi!
Bizler yıllardır bu ülkede faşizme
karşı demokrasi mücadelesi veren
devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici
kamu emekçileri olarak bunları kabul
etmeyeceğimizi söyledik. Tüm korkularımızın üzerine giderek sokağa
çıktık.
İstanbul'da 20 Şubat 2017'den
beri Bakırköy, Kadıköy ve Kartal
meydanlarında direnişteyiz. 70 hafta
boyunca sokaklardaydık. Seçim çalışmaları nedeniyle 1 Haziran'dan

itibaren alanlar bize yasaklandı, yasaklarını tanımadık, iki hafta boyunca
gözaltına alındık. 25 Haziran'da eylemimizin 71. haftasında "İşimizi
geri alacağız" diyerek Bakırköy'de
alana çıktık. Kısa bir aradan sonra
tekrar Bakırköy'deyiz.
72. haftamızda direnişe kaldığımız yerden, yenilenerek devam
ediyoruz.
HALKIMIZ,
BU DİRENİŞ; İŞ, EKMEK MÜCADELESİDİR! Bu direniş; açlıkla
terbiye edilmeye çalışılan, işten atılmış kamu emekçilerinin direnişidir.
Bu direniş, iş güvencesi elinden alınmaya çalışılan kamu emekçilerinin
direnişidir. Bu direniş, sabahtan akşama kadar üç kuruş için çalışan
yoksul emekçilerin direnişidir. Bu
direniş, yılların emeğini karşılamayan
maaşıyla geçinmeye çalışan emeklilerin direnişidir. Bu direniş, halkın
direnişidir.
BU DİRENİŞ ONUR MÜCADELESİDİR! Bu direniş, "onursuz
bir çağ"da onuru için mücadele edenlerin direnişidir.
Bu direniş, adaletsizliklere karşı
mücadele eden tutsak edilmiş avu-

katlarımızın direnişidir. Bu direniş,
sözünü sakınmadan habercilik yapan
gazetecilerin direnişidir. Bu direniş,
bilimsel çalışmaları engellenen akademisyenlerin direnişidir. Bu direniş,
özgürce sanatını yapamayan sanatçıların direnişidir.
Bu direniş,"nitelikleri" neye göre
belirlendiği belli olmayan öğrencilerin
direnişidir. Bu direniş, çocuklarını
istediği okula gönderemeyen anababaların direnişidir.
BU DİRENİŞ HEPİMİZİN! O
yüzden başta işten atılmış kamu
emekçileri, iş güvencesi elinden
alınmak istenen memurlar olmak
üzere tüm halkımız davetlimizdir!
Yeriniz hazırdır. Yeriniz yanı başımızdır. Gelin hep birlikte, işimiz,
ekmeğimiz, onurumuz için direnelim.

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

23 Temmuz Pazartesi günü
18.00-18.30 arası Bakırköy Özgürlük Meydanındayız!
İŞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ!
YAŞASIN ONURLU DİRENİŞİMİZ!
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
İşimi Geri İstiyorum Eylemi Yapıldı
İşi, ekmeği için direnen kamu emekçileri 23 Temmuz
günü, saat 18.00’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda eylem
yaptı.
Yaptıkları basın açıklamasının ardından, oturma eylemi
yapmak isteyen Ali Erdoğan, Nursel Tanrıverdi ve Selvi
Polat işkence ile gözaltına alındılar.
Daha sonra serbest bırakılan kamu emekçileri, her hafta
pazartesi günü, saat 18.00’da işlerini geri istemek için
Bakırköy Meydanı’nda olacaklarını açıkladılar.
Bu direniş hepimizin emek ve onur mücadelesidir diyerek
direnişe destek çağrısı yaptılar.
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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."

Mahallelerde Fuhuşa
Karşı Mücadelemiz

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018
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Tecrübelerimiz bizi olası bir tehlikeye karşı korur. Bir tecrübemiz
vardır: Mesela kapıdan geçerken kafamızı çarpmışızdır ya da bir başkası
çarpmış ve bizi uyarmıştır. Bir sonraki
gün aynı yerden geçerken kafamızı
eğerek geçeriz ve zarar görmeyiz.
Bu gündelik olayı genişletelim. Savaşımıza göre yorumlayalım.
Tecrübeleri bilmezsek, dinlemezsek, okumazsak gündelik olaylarda
sadece canımız yanar sonra geçer
ama düşman duvar değil ki yerinde
durmuyor, onun karşısına da tecrübesiz çıkarsak yaşayacaklarımız bir
kafa şişliğinden çok daha fazlası olacaktır.
Düşmanla ilk defa karşılaşmıyoruz. Şu an karşımızdaki düşman geçmişte de vardı, geçmişte de saldırdı.
Bu saldırılardan birçok tecrübe elde
edildi.
Bu tecrübelerin tümüne, bizim
tarihimiz, geçmişimiz diyebiliriz. Biz
geçmişimizi, tarihimizi bilmeli ve
yorumlamalıyız ki şimdi ona göre
davranıp politikalar üretebilelim.
Önceki yazılarımızda ele almamız
gereken konuları yazmıştık ve gecekondu tarihine bakmıştık.
Bu yazımızda yozlaşmanın bir
çeşidi olan fuhuşu ele alacağız.
Düşmanın, halkımızın beyinlerini
teslim almak için dünyada ve ülkemizde sistemli bir şekilde yozlaştırma
politikası uyguladığını biliyoruz.
Dünyada fuhuşun yerini göstermek için, Avrupa Bizim Gençlik Ni-

san 2017 sayısında “Yozlaşma Uyan
Emperyalizme Karşı Diren” başlıklı
yazısından bir alıntı:
“Dünyada resmi rakamlara göre
21 milyon insan zorla fuhuş ticaretinde çalıştırılıyor. On binlerce çocuk
fuhuş ticaretinde çalıştırılıyor. Fuhuş
ticaretini meşrulaştıran sanatçılar ve
rap şarkıları müzik şirketleri tarafından pazarlanır, gençlerimize fuhuş
yapmanın veya kadın satmanın onurlu
bir şey olduğu anlatılır. Fuhuş merkezleri, genelevler; vücudunu satmak
bir gelir kaynağı haline gelmiş. Fuhuş
insanı onursuzlaştırıyor, kadını bir
ürün haline getiriyor.”
Ülkemizde de TÜİK’in verilerine
göre 2002’den 2015’e kadar geçen
13 yılda fuhuş yüzde 790, uyuşturucu
bağımlılığı yüzde 678 artmış. Çok
eskilere dayanan fuhuşun son zamanlarda bu kadar artması kendiliğinden olan bir durum değil bilinçli
bir devlet politikasıdır. Bütün ülkede
uygulanan bu politikayı devlet kendi
varlığına tehdit gördüğü yerlerde,
yoksul mahallelerimizde özel olarak
yaygınlaştırmaya çalıştığını biliyoruz.
Peki geçmişte nasılmış? Düşman
geçmişte ne yapmış ve bizim buna
tavrımız ne olmuş?
İşte Armutlu’dan bir örnek:
“HALK FUHUŞA KARŞI ÇIKTI, POLİS SAHİPLENDİ
Bir grup kadın, Armutlu’da fuhuş
yuvası istemedikleri için, en doğal
tepkilerini göstererek, 15 Aralık 2002
günü bir fahişeyi dövdü. Halk namusuna sahip çıkmıştı. Aynı gün Armutlu’da evler basıldı, ilgisi olmayan
kadınlar, genç kızlar gözaltına alındı.
Fahişeye ve fuhuşa sahip çıkma operasyonu üç gün sürdü.
Önce Küçük Armutlu’da çocuk

parkı yıkılarak yerine yapılan polis
karakolunda sorgulandı kadınlar ve
serbest bırakıldılar. Ardından terörle
mücadele polisleri devreye girdi.
Nasıl olur da yozlaştırmak istediğimiz
bir mahallede fuhuşa karşı çıkılır diyerek, kadınların, kızların ahlaksızlığa
tavır almasının altından “örgüt” çıkıverdi. Gözaltına alınan kadınların
ikisi çıkarıldıkları DGM’ce tutuklandılar.
Okmeydanı’nda, Gazi’de ve daha
onlarca gecekonduda uyuşturucuya,
fuhuşa, barlara, pavyonlara sahip çıkanın polis olduğu yaşanarak görülmüştü; şimdi Armutlu’da resmileşti. Mahalleye “huzuru getireceğiz”
diyerek katliam yapan Hasan Özdemir’in polis karakolunun da ne işe
yaradığı daha bir açıklığa kavuşmuş
oldu. Küçük Armutlu’nun devrimciler
tarafından kurulduğu 1980’li yıllarının
ortalarından, polisin işgal ettiği güne
kadar yaşanmayanlar bir yılda yaşandı. Kavga, bıçaklama ve polisin
önünde nöbet beklediği fahişeler…
Ev baskınları ve gözaltılar üzerine
Armutlu Cemevi’nde bir açıklama
yapan Armutlu halkı, adli bir olayın
siyasi gibi gösterilerek Armutlu halkına baskı uygulandığını belirtti ve
“Küçük Armutlu halkı bu baskılarla
susturulamaz. Boyun eğmez. Bizler
onurumuz ve namusumuz ile yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
Açıklama sırasında konuşan Armutlulular’dan biri, “Evimizden tek
başımıza sokağa çıkamıyoruz. Üzerimizde çok yoğun baskı var. Çok
kısa bir süre önce bir bıçaklama olayı
oldu. Polis olayı bilmesine karşın
müdahale etmezken böyle bir olayda
doğrudan ya da dolaylı olarak fuhuşu
destekliyor. Biz mahallemizde ahlaksızlık, fuhuş istemiyoruz.” dedi.
Gözaltına alınanların serbest bırakılmasının istendiği, basına dağıtılan
açıklamada da “Küçük Armutlu’da
polisin işi ahlaksızlığı, fuhuşu korumak mı?” diye sorularak, “Fuhuş
yuvasının ve fahişeliğin hamisi kesilen polislerle mahallemiz insanları
üzerinde terör estirilmeye başlanmıştır” denildi. Olayın DGM kapsamına alınması hakkında da şu değerlendirme yapıldı: “Yani deniyor
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ki fuhuşa, uyuşturucuya karşı olmak
terör. Denilmektedir ki; bırakın bu
pislik sizi sarsın, çocuklarınızı zehirlesin. İşte yapılan budur. Ahlaksızlığa, fuhuşa karşı çıkmak teröristlik
değil, bunları korumak teröristliktir.”
(Küçük Armutlu syf. 170-171)
Fuhuş, devletin özellikle uyguladığı bir yozlaştırma politikası ve
insanları ailelerine, kendilerine yabancılaştırıyor. Halk bunu acı şekilde
tecrübe etmiş ve doğal olarak artık
böyle olayları yaşamak istemiyor.
Halkımızın bu şekilde düşündüğünü sokaktaki 5 yaşındaki çocuk
dahi bilirken, fuhuşa seks işçiliği diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar var.
Fuhuşun onursuzluk olduğu, insanların yuvalarını yıktığı ve devlet politikası olduğu açık ve net rakamlarla
önümüzde olduğu halde; Soma’da

katledilen halkımız
için eylem yaptığını
söyleyip “polis fuhuş yap onurlu
yaşa” sloganını atıyorlar. Bu saygısızlık, ahlaksızlıktır.
Halkımızın değerlerine açıktan hakaret etmektir.
Eğer katledilen
halkımızın yanında olduğunu söylüyorsa birisi, halkımız katledenlerin
politikalarını destekleyecek en küçük
bir harekette bulunmamalı. Katillerin
her politikasının karşısına yeni politikalar koymalıdır. Ama bu insanların
halkın değerlerine hakaret etmekten
başka amaçları yoktur. Bizim ise çok
büyük bir amacımız var, devrim yapacağız diyoruz. Devrimi halkla birlikte, halkımızın engin tecrübeleri
ve değerleriyle birlikte yapacağız.
Bu yüzden Çayan’dan Armutlu’ya,
Gazi’ye kadar tüm mahallelerimizde
ve yozlaşmanın en üst boyutlara ulaştığı Avrupa’da “Yozlaşmaya Geçit
Vermeyeceğiz”, “Yozlaşma Uyan,
Emperyalizme Karşı Diren”, “Mahalllelerimizde Yozlaşmaya Geçit
Vermeyeceğiz”, “Sonuncumuza Kadar Yozlaşmayla Mücadele Edeceğiz”,
“Uyuşturucu, Fuhuş Ve Kumar Gibi

Yozlaştırma Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz” sloganlarıyla eylemler,
yürüyüşler yaptık, yapmaya da devam
ediyoruz.
Sonuç olarak;
1- Fuhuş, diğer tüm yozlaştırma
araçları gibi ülkemiz ve dünya halklarını kendine ve etrafındaki dünyaya
yabancılaştırmak için geliştirilip yaygınlaştırılan özel bir politikadır.
2- Düşmanın bu politikasının bedellerini en ağır şekilde halkımız
ödemiştir. Halkımızın çektiği acılar
düşmanın umurunda değildir. Halkımızın çektiği bütün acıların hesabını
sormak ve aynı acıları çekmemesini
sağlamak için savaşacağız.
3- Halkın kendi değerlerine, ahlakına sahip çıkmasını sağlayarak,
bu değerleri yıkmaya çalışan düşman
düzeni teşhir ederek, halkımızla birlikte bu düzenin karşısına çıkacağız.
4- Düşmanın tüm politikalarına
karşı nasıl savaşıyorsak fuhuş politikalarına karşı da o şekilde savaşacağız.
5- Halkımızla birlikte, halk meclisleriyle yeni yeni politikalar üretecek
ve var olan politikalarımızla da düşmana
vurmaya devam edeceğiz.
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Nurtepe Sedef Caddesinde Katil AKP
Tarafından Gecekondu Yıkımı Yapıldı

Çayan Cephe Milisleri
AKP'nin Faşist Saldırılarına ve
Tutuklamalarına Karşı Eylem Yaptı
İstanbul’un Çayan Mahallesinde 16 Temmuz'da
Cephe Milisleri havai fişekler ve EYP ile eylem yaptı.
Yolu trafiğe kapatan Cephe Milisleri eylemlerinin
AKP’nin faşist saldırılarına, keyfi tutuklamalar ve gözaltılara karşı olduğunu vurguladı.

Çayan Halk Cephesi katil AKP tarafından Nurtepe'de bir
ailenin gecekondusunun yıkılmasıyla
ilgili 20 Temmuz'da
bir açıklama yaptı.
Açıklamada;
19
Temmuz'da Kâğıthane Belediyesi’ne ait
yıkım araçları, belediye çalışanları ve
onlarca zırhlı araç ve polisleriyle çok zor şartlarda
yaşayan mahalle insanımızın evini yıkmaya gelmişlerdir.
Çayan Halk Cephesi olarak bizler de aileye; bunların
bizleri temsil etmediğini, zengine dost, yoksula düşman,
din adı altında halkımızı kandırıp oy alıp daha sonra
dozerleriyle, polisleriyle gelip evlerimizi başımıza yıktıklarını anlattık. Aileyle yaklaşık 1 saat sohbet edildi.
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ÇÜNKÜ
Sonucu değiştirmek
için nedeni bulup
değiştir!

NASIL?

Yeni bir sayfaya başlıyoruz: KAVRAMLARDA, TANIMLARDA, TEORİDE "NEDEN, ÇÜNKÜ, NASIL?"
sorularını sorup cevaplayacağımız bir sayfa bu. İktidar
hedefine sahip bir hareket, her olguya, kavrama bu soru
ve cevaplarla bakmalı.

KURTULUŞ İÇİN SİLAHLI MÜCADELEDEN BAŞKA YOLUMUZ YOKTUR!
- SİLAHLI MÜCADELE

NEDEN ZO-

RUNLUDUR?
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rulmaması” sözü, marksizmin
genel kuralıdır. Marksizm içinde
saldırganlığı ve şiddeti taşımaz.
Ancak zora zorla karşılık verir."
diyor Mahir.
Ve Dayı diyor ki;
"Bugün, faşizmin karşısında
alternatif tek güç, halkın iktidara
karşı silahlı savaşını sürdürmek
ve tüm milliyetlerden, inançlardan emekçi, aydın, yurtsever halk kitlelerini halk
kurtuluş cephesi saflarında birleştirmek ve savaştırmaktır."
Emperyalizmin işgali altında olan sürekli faşizmin
egemen olduğu, en ufak bir kıpırdanışın kan ile boğulduğu
bir ülkede halkı kitlelerini mücadele saflarına çekmenin
temel yolu silahlı mücadeledir.
Orduları, gizli haber alma örgütleri, polis teşkilatı ve
bütün örgütlü terör kurumları ile, parlamentosu ve tüm
bürokratik kurumları ile halk hareketlerine savaş açan
ve halklara silaha sarılmaktan 'başka yol' bırakmayan
emperyalizm ve işbirlikçilerinin karşısında halk kurtuluş
hareketlerinin başvurduğu devrimci şiddet hareketleri
ve silahlı mücadelelerinin meşruluğu tartışmasızdır.

"Kazanmak için üç şeye gereksinimimiz var, bunu
iyice kavrayalım ve akıldan çıkarmayalım, birincisi silah,
ikincisi silah, üçüncüsü yine silahtır." diyor Stalin.
"Proletarya, ancak burjuvaziyi silahsızlandırdıktan
sonra, tarihsel misyonuna ihanet etmeksizin bütün silahları
hurda yığınına gönderebilir. Proletarya şüphesiz bunu
yapacaktır ama ancak bu koşul gerçekleştikten sonra,
kesinlikle daha önce değil." diyor Lenin.
"Oligarşi, kendi anlaşmalarını, kendi sahte demokrasisini bozmakta ve … halka saldırmaktadır. Burada,
yeniden Lenin’in sorusu ortaya çıkıyor: “Ne Yapmalı?”
Cevaplıyoruz: Şiddet, sömürücülerin ayrıcalığı değildir, sömürülenler de onu uygulayabilirler ve dahası,
uygun anda kullanmalıdırlar." diyor Che.
"Marx'ın “şiddete başvurulmadıkça şiddete başvu-

- SİLAHLI MÜCADELE ZORUNLUDUR
ÇÜNKÜ;
Çünkü ülkemiz emperyalizmin gizli işgali altındadır.
Emperyalizmin işgali ancak zor ile mümkündür.
Hiçbir halk gönüllüce kendi vatanını düşmanın eline bırakmaz çünkü.
Düşmanın zoruna karşı zor kullanmak da meşru ve
zorunludur.
Zorun uygulayıcısı yeni sömürge ülkelerde faşizmdir.
Faşizm halkın demokratik hak ve özgürlüklerini yok
eder, kullanamaz hale getirir. En ufak bir demokratik kıpırdanış dahi faşizmin baskı ve zoru ile karşılık bulur.
Faşizm sadece baskı ve zor ile değil, yalan ve demagoji
ile, yozlaştırma politikaları ile de halkı ezer, baskı ve sömürüye karşı ses çıkaramaz hale getirir. Halkın sömürüldüğü, baskıya uğradığı oranda tepki göstermesinin
önüne geçerek, tamamen tepkisizleştirir.
Halkı uyandırmak için, halkın kendi kurtuluş mücadelesine katılımını sağlamak için, devrim için silahlı
mücadele zorunludur.
Çünkü Stalin'in ifadesiyle "...Zengin tarihsel deneyimler,
bugüne kadar hiçbir sınıfın kendiliğinden yerini başka
bir sınıfa terk etmediğini öğretmektedir. Tarihte buna
aykırı bir örnek yoktur. Komünistler tarihsel derslerden
öğrenirler. Eğer burjuvazi yerini gönüllü olarak terk
ederse, komünistler bu çekilmeyi selamlarlar. Ama bizim
tecrübelerimize göre, böyle bir şeyin olması olası değildir."
(Stalin Üzerine Gerçekler-sayfa 79)
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Çünkü iktidarı almak, emperyalizme ve faşizme
karşı halkın iktidarını kurmak için faşist iktidarı, tekelleri
ezmek, onların devletini toz zerreleri haline gelene kadar
parçalamak zorunludur. Burjuvazi halka ona ait olanı,
iktidarı gönüllüce vermeyecektir, bunun için silahlı mücadele zorunluluktur.

- SİLAHLI MÜCADELEYİ NASIL YÜRÜTECEĞİZ?
Halkı silahlandırıp, silahlı eyleme katacak olan da
yine silahlı eylemdir. Düşmanın devasa silahlı gücüne
karşı, kendi silahımızla savaşıp sonuç alabildiğimizi
gördükçe silahın savaş içindeki rolünü halk daha çabuk
kavrayacaktır. Bugün elindeki taşla barikatta olan yarın
silahını kuşanmış milistir, bir adım sonra silahlı propaganda
birlikleri savaşçısıdır, gelecekte cephe ordusudur.
Silahlı eylemler halka cesaret, güven ve perspektif
sunmalı, halkın şiddetine yön vermelidir. Halk şiddetin
yaptırım gücünü, değiştiriciliğini bizzat hayatın içinde;
devrimci şiddet eylemlerinin sonuçlarını, kendi örgütlü
gücünün neleri başarabileceğini görerek öğrenecektir.
Halkı faşizme karşı şiddet kullanmaya yöneltmek, gösteri
ve eylemlerde yasallık sınırlarını aşıp meşruluk doğrultusunda şiddet kullanımına inandırmak iktidar iddiasının
göstergesidir.
İktidarı isteyen silahlı mücadele yürütür. Ancak her

silahlı mücadele iktidar iddiası demek değildir. Bu açıdan
silahlı mücadelenin bir kurtuluş savaşına ve zafere dönüşmesi ideolojinin sonucudur. Bu açıdan silahlı mücadelenin komutanı Marksist-Leninist ideoloji, ülkemiz
koşullarında Parti-Cephe çizgisidir. Bu komutan olmadan
silahlı mücadele verilir ama iktidar alınamaz.
"İdeolojik mücadele kazanılmadan siyası zafer kazanılamaz" diyor Dayı. Silahlı eylem ideolojik mücadeleyi
besleyen, destekleyen bir yöntemdir aynı zamanda.
Silahlı eylem bir araçtır. Esas olan halkın saflaşmasıdır.
Halkın emperyalizme ve faşizme karşı bir cephe haline
gelmesidir. Silahlı mücadelenin halklaşmasıdır.

TARİHSEL VE SİYASAL GERÇEKLER:
SİLAHLI MÜCADELE BİR TERCİH MESELESİ
DEĞİL ZORUNLULUKTUR.
- SİLAHLI MÜCADELE MEŞRUDUR.
- SİLAHLI MÜCADELENİN NESNEL ZEMİNİ
EMPERYALİZM VE FAŞİZMİN VARLIĞIDIR.

ÖNDERLERİN ÖĞRETTİĞİ:
"Amerikan emperyalizminin hakimiyeti ve yerli uşağı
sömürücü sınıfların iktidarını yıkmak, bağımsızlık kazanmak için tek yol silahlı kurtuluş savaşıdır" (Bütün
Yazılar-Mahir Çayan, Devrimci Sol Yayınları-sayfa 441)
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Dev-Genç ve Liseli
Dev-Genç’lilerin yaptıkları
kitle çalışmalarından
derlediklerimiz;
Altınşehir:
Liseli Dev-Genç’liler 24 ve 25
Temmuz’da, “Liseli Gençliğin Hayattan Beklentisi” konulu fotoğraf
yarışması için bildiri dağıtımı yaptı.
Çalışma esnasında, gençlerle okullardaki, mahallelerdeki devlet baskısı
üzerine ve yozlaşma hakkında sohbet
edildi. Mahallede yaşayan insanlar
uyuşturucunun ilk olarak polisler
tarafından satıldığını, sonrasında ise
torbacılar aracılığıyla devam ettirildiği bilgisini verdiler.
Verimli geçen çalışmada halkımıza umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı da yapıldı.
İkitelli: Liseli Dev-Genç’liler
17-22 Temmuz tarihleri arasında
mahallede genel kitle çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda halkçı yöntemlerle, karton kağıtların üzerine
“Parasız Bilimsel Demokratik Eğitim
İstiyoruz Alacağız! Armutlu Cemevi
AKP’nin Katil Polisleri Tarafından
Basıldı! Yağma Edildi! Gözaltılar
Serbest Bırakılsın! Liseli Dev-Genç”
imzalı sloganlar yazılarak mahallenin
birçok yerine asıldı. Liseli DevGenç’liler her gün 100 adet karton
kağıdı apartman önlerine, cadde ve
sokaklara yapıştırarak gençliğin politikaları ve perspektifini ulaştırıyor.
Örnektepe: Liseli Dev-Genç’liler
25 Temmuz’da mahallede umudun
sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada halkla, düzenin
gençleri nasıl kirlettiği hakkında konuşuldu. Ve bu düzene son verecek
kişilerin gençler olduğu söylendi.
Ayrıca düzenin, gençleri uyuşturucuyla beyinlerini zehirlediği, düşünmeyen, araştırmayan bir gençlik yaratmaya çalıştığı aktarıldı. Yapılan
çalışmada toplam 80 dergi halka

ulaştırıldı.

Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız! Altınşehir’de
Evlerimizi Yıktırmayacağız!
İstanbul Altınşehir Liseli DevGenç, 25 Haziran’da, mahalledeki
yıkım kararı ile ilgili halkla sohbet
etti ve konuya ilişkin yazılı açıklama
yayınladı. Yapılan sohbetlerde ve
açıklamada kısaca şunlara değinildi;
İstanbul Altınşehir yoksul bir gecekondu mahallesidir. Mahalleye sokak ışıkları bile daha yeni gelmiştir.
Mahallede halkın yürüyebileceği bir
yol yoktur. Devlet değil yol yapmak
çamurun üstüne zift dökmek isteyen
mahalleliye izin vermemekte. Açıkça
halka yoksulsanız çamurun içinde
bata çıka yaşamak zorundasınız
diyor. Liseli Dev-Genç’liler olarak
halkımızın yanında olacağız, o evleri
yıktırmayacağız!
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SAVAŞÇININ EN GÜÇLÜ SİLAHI
CÜRETİ, EMEĞİ VE AKLIDIR

Cüret; sözlüklerde “savaşta, yürekli ve atak olma durumu” olarak tanımlanmıştır.
Cüret savaş bilincidir, yalnız CEPHELİLER’E aittir.
Çünkü cüret her koşulda ileri olanı tercih etmek, her
koşulda direnmek, hiçbir koşulda düşmanla uzlaşmamaktır.
Bugün bunu Cepheliler’den başka yapabilen yoktur.
Cüret kişisel bir durumdan çok ideolojiktir. Çünkü
cüret sadece atılgan olmak değildir. Aynı zamanda
istemek ve yapmaktır. Bir işi yapmaya karar verdiğimizde
o iş hedefine varana kadar gösterdiğimiz kararlılık, azim,
istek ve coşkuda somutlanır.
Cüret bizim iktidar iddiamızdır. Çünkü cüret devrimci
mücadelede sınırları aşmanın, statükoları yıkmanın ve
savaşın önündeki engel veya tıkanıkların aşılmasının
anahtarıdır.
Cüretimizin kaynağı ideolojimizdir, umudumuzdur.
Zafere ve devrime duyduğumuz sarsılmaz inancımızdır.
Halk ve vatan sevgimizdir. Bu nedenle ister silahlı mücadelede ister demokratik mücadelede en cüretli kararları
alan, en cüretli adımları atanların Cepheliler olması
tesadüf değildir.
Devrim inancı kalmamış, umudunu yitirmiş, halkla
hiçbir bağları kalmamış yılgınların siyasi cüretleri yoktur,
olamaz.
Cüretimizin kaynağı güvendir. Güven tanımakla olur.
Kendini bilen kendine güvenir ve engellerini, zaaflarını
aşar, her işini cüretle yapar, öne çıkar.
Örgütünü, ideolojisini tanıyan örgütüne güvenir.
Örgütünün dediği her şeyin yapılabileceğini bilir ve
inanır. Örgütünün sosyalizmi kurabileceğine güvenir ve
savaşta da bu güvenle moralli ve kararlı olur. Düşmanın
saldırıları karşısında örgütsel, ideolojik bir cürete sahip
olur.
Cüretin kaynağı kindir. Düşmana beslediğimiz kin
kadar savaşır ve savaştırırız. Kinimiz kadar adım atar,
düşman saldırılarını geri püskürtürüz. Cüretin kaynağı
ideolojik netlik ve sağlamlıktır, sınıf bilincidir. Devrimcinin
cüretinin kaynağı sorumluluk duygusudur.
Cüretli olmaya ihtiyacımız var. Çünkü cüret ön
açıcıdır. Devrimci mücadelenin gerilediği, tıkandığı zamanlarda cüret, sürecin önünü açar.
Cürete ihtiyacımız var. Çünkü düşman tüm gücüyle
saldırıyor. Düşmanımız sayıca ve maddi olanak açısından
güçlü bir konumdadır. Ancak savaşta belirleyici olan

olanaklar değil cüretli insanlardır.
Devrimci mücadeleyi sürdürebilmek için cürete ihtiyacımız vardır. Çünkü düşmanın dört koldan saldırdığı,
nefes alamaz hale getirmeye çalıştığı bir süreçte cüretli
olmayanın savaşı sürdürebilmesi mümkün değildir.
Cüretli insan yaşamda öne çıkar, işlerde pasif kalmaz.
İnisiyatiflidir. Çabuk vazgeçmez. Önüne koyduğu hedefe
başarılı olana kadar emek harcar, iradi olur. Cüretli insan
yaşamdaki boşlukları doldurur. İhtiyacı görerek ondan
bir şey istenmeden ihtiyacı karşılayacak atılganlığa
sahiptir.
Cüretli insan olmazcı değildir. Her işe “yapabiliriz”
diye bakar. Yeniliklere açık olur ve dener. Cüretli insan
sorun çözer, eleştiri yapmaktan ve almaktan çekinmez.
Bilmediği işi öğrenmeye açıktır. “Asla yapamam” demez.
Zaaflarına karşı durağan değildir, beklemez, zaaflarına
karşı keskin bıçak gibidir. Cüretli insan; bir iş, sorunluluk
aldığında kaygı değil, heyecan duyar. Bir işi yapamadığında
umutsuzluğa kapılmaz, ayağa kalkmasını ve yürümesini
bilir. Cüretli insan yeni insan olmaya adaydır.
CÜRETLİ OLMAYAN SAVAŞAMAZ
Cürete sahip olmayan yılgınlaşır, umutsuzlaşır ve
düzene döner. Onursuzlaşır. Düşüncede ve pratikte cüretli
olmayan yeniye açık olmaz. Düzendeki alışkanlıklarına
bağlı kalır, statükoları gelişmesine barikat oluşturur.
Cüret olmadan zaaflarla da dış düşmanla da hesaplaşma
ve savaş yapılamaz. Çünkü cürete sahip olmayan kendine
güvenmez ve gitgide pasifleşir, korkar. Cürete sahip olmayan kafasında hep sınırlar yaratır ve bu sınırları
aşamaz. Cürete sahip olmayan kolayı, uzlaşmayı seçer,
emek harcamaz, çatışmaz. Cürete sahip olmamanın
sonucu durağanlıktır ve her durağanlık gerilemeyi getirir.
CÜRET TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR
Cüret bize adım attırır, yürütür, ama tek başına hedefe
ulaşmamızı sağlamaz; çünkü cüret, aklın gösterdiği yolda
her şeye rağmen yürüyebilme iradesidir. Bunun için de
cüret ettiğimiz işe emek harcamak gerekir. İradi, disiplinli
olmak gerekir. Bu yüzden cüret; ancak akılla birleştiğinde, emekle ve irade ile yoğrulduğunda bizi istediğimiz sonuca götürür.
Savaşçının aklı, kendi zekası değildir. Savaşçının
aklı diyalektik materyalizm, zekası ise şehitlerimiz
ve tarihimizdir.
Sonuç olarak;
Savaşçı; savaşı cüret, irade ve emekle sürdürebilir.
Bunlar biraraya gelmezse savaşı sürdüremez, zaferi kazanamaz.

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE: KATİL İSRAİL,
FİLİSTİN HALKINI KATLETMEYE DEVAM EDİYOR!

DİRENEN FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ!
Katil Siyonist İsrail, her gün Batı Şeria’da ve
Gazze’de Filistin halkına saldırıyor. 20 Temmuz günü
bir kez daha bu saldırılarını yoğunlaştırdı. Sınırda askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle Gazze’yi uçaklarla,
tanklarla bombaladı ve 4 Filistinli’yi katletti. Bombardımanda 120 Filistinli de yaralandı.
Katil İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılar;
artık katliamın da ötesine geçti. 30 Mart’tan beri devam
eden “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemlerinde sadece
Gazze’de 140 Filistinli katledildi, binlercesi yaralandı.
14 Mayıs’ta, Nakba’nın 70. yıldönümünde tam 63
Filistinli katledildi. İsrail parlamentosu Knesset’teki
insanlıktan nasibini almamış halk düşmanları da “İsrail’in
herkese yetecek kadar mermisi var” diyor. Filistin
halkını öldürmeye devam edeceğiz diyorlar. Filistin
halkını öldüre öldüre, bütün topraklarını ele geçirmeyi
hedefliyorlar.
Sırtını yasladığı emperyalistlerin hukukunu da, Birleşmiş Milletler kararlarını da hiçe sayıyor Siyonizm.
Gazze’yi abluka altına alıyorlar. İsrail parlamentosu,
Gazze’nin dışarıyla bağı olan tek sınır kapısı Kerem
Şalom’u kapattı. Gıda da, insani yardım da alamazsınız
diyorlar.
Filistin’e karşı adeta Güney Afrika’da siyahilere uygulanan Apartheid sistemini uyguluyorlar. Knesset’te
Filistin topraklarının tamamını “Yahudi anavatanı”
olarak kabul ettikleri “Yahudi Ulus Devleti Yasa
Tasarısı”nı çıkarıyorlar.
Filistin halkının yaşadığı yerleri işgal etmeleri yetmiyormuş gibi, gün be gün işgallerini daha da derinleştiriyorlar. İsrail hükümeti, Batı Şeria’da son 1 ayda
500’den fazla yeni konut inşa etme kararı aldı. Katlettikleri

Filistin halkının kanlarının, bedenlerinin üzerine Yahudi
yerleşim kentleri kurmayı planlıyorlar.
Filistin halkı ise direnmeye devam ediyor. 7 yaşındaki
çocuklardan 70 yaşındaki dedelere kadar, hamile kadınlardan sakatlara kadar halk, siyonist işgalcilere teslim
olmuyor. Ölüm pahasına direniyor, savaşıyor. Emperyalistleri ve siyonistleri Filistin’den kovana kadar da
savaşmaya devam edecek. Çünkü 70 yıldır düşman
postallarının çiğnediği Filistin; onların evi, vatanı.
Anti-Emperyalist Cephe olarak Siyonist İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını, katliamlarını lanetliyor,
haklı direnişlerinde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.
Filistin halkının kurtuluşu, siyonist işgalcilere
karşı savaşı büyütmekten, yeni İntifadalar yaratmaktan geçer. Filistin halkının işgalcilere karşı direnişini, savaşımızı tüm yüreğimizle destekliyoruz.
Tüm dünya halklarına ve anti-emperyalist, anti-faşist
örgütlere çağrımızdır. Filistin halkının yaşadığı bu saldırılar, katliamlar karşısında sessiz kalmamalı, sesimizi
daha fazla yükseltmeliyiz. Filistin halkıyla dayanışmamızı
büyütmeliyiz.
Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak!
Kahrolsun Siyonizm, Yaşasın Filistin Halkının
Onurlu Direnişi!
Katil İsrail, Filistin’den Defol!
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ANTİ-EMPERYALİST CEPHE (AEC)

Yunanistan’daki DHKP‐C Davası Tutsakları, Türkiye’li Siyasi Tutsak Turgut Kaya’nın
İade Edilmesine Karşı Üç Günlük Açlık Grevi Yaptı
Türkiyeli devrimci Turgut Kaya ile dayanışma amaçlı
Yunanistan hapishanelerindeki 9 Türkiyeli Özgür Tutsak
19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren üç günlük dayanışma
açlık grevindeler.
İadelerin önünün açılmaması, Türkiye faşizmiyle
işbirliğine girilmemesi için içeride ve dışarıda dayanışmayı görev olarak gören Cepheliler, içeride ve dışarıda iadelere karşı eylemlerini sürdürüyor.
Turgut Kaya’nın iadesinin durdurulması ve serbest
bırakılması talebiyle destek açlık grevine başladıklarını
duyuran tutsaklar:
“ Ayrıca, Yunanistan devleti Türkiye ile işbirliği
yapmamalı, Politik mültecileri pazarlık konusu yapmamalı ve Türkiyeli devrimciler üzerindeki baskı,
soruşturma ve tutuklamalara son vermelidir.

Faşizmle ilişki yürütmek suçtur. Devrimcilik yapmak
suç değil görevdir.’’ diye açıklamada bulundular.

Yunanistan Özgür Tutsakları

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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Son Sözü Direnenler Söyler!
Özgür Tutsaklar Anlatıyor...
Silivri 9 No’lu Kapalı
Hapishane

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

Yolculuk bitip Silivri'nin önüne
geldiğimizde ilk olarak diğer ringten
bir arkadaşımızın (tekerlekli sandalye
ile) içeri alındığını gördük. En sonunda birini görmek bizi rahatlatmıştı.
Bulunduğum ringin kapısı açıldı,
ilk olarak temsilci arkadaşımız indi,
kapıdan girdiğini gördük ve “Onursuz
arama” diye bir ses duyduk, başladık
ring kapılarını dövmeye. Sonra ses
kesildi, hepimiz inmeye başladık.
Ben indiğimde kelepçemi açtılar.
İçeri girince uzunca bir masa, başında sivil giyimliler oturmuş, geleni
izliyorlardı. Arama yerinde 2-3 kadın
normal aramamı yaptı, kapıdan çıktım, talep sloganlarımızı ve sürgüne
karşı slogan atmaya başladım. İlk
sloganı daha atmadan iki erkek gardiyan kollarımı kıvırıp yere yatırdılar.
Kollarımı kıvıranlar canımı çok acıtıyorlardı, kırılacak raddeye gelene
kadar kıvırıp sonra gevşetip, tekrar
daha sıkı büküp, o halde sürüklüyorlardı. O zaman anladım eğitimli
olduklarını, aynı polis gibi...
Tek Kişilik Hücreler
Hepimiz tek kişilik hücrelere atıldık. Ben ilk hücrelerdeydim. İçeriye
fırlattıklarında, hücreyi daha yeni
boşalttıklarını anlamıştım. Apar-topar
boşaltıp bizi getirmişlerdi. Her yerden
slogan sesleri, kapı dövme sesleri
geliyordu, bu gece 2'ye kadar sürdü.
Çok yorgundum. Üstüm başım
yırtık, yatak, yastık, çarşaf yok, hücre
de çok pisti. Bulduğum kağıtları yatağın üstüne koyup uyudum.
Uzun süre tek başımıza, özel olarak tecrit edileceğimiz aklıma gelmemişti. 45 gün müebbetlerin koşullarında tutulduk. Önce sabah kalktığımda etrafımda neler var onu tanımaya çalıştım. İlk dikkatimi çeken
banyo, tuvalet ve yatak kısmını
gören havalandırmadaki kameraydı. Bu arada 2 hafta bize hiçbir
şey verilmedi, çoğu arkadaşımız üze-
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rindeki baharatlı kıyafetlerle kaldı,
yırtık kıyafetlerle hepimiz 10 gün
kadar bekletildik.
Sürgün edilişimiz sloganlarımıza,
eylemlerimize engel değildi elbette.
Biz slogan attıkça dışarıdan hücre
kapılarımıza vuruyor “Burası devlet”,
“Devletin gücünü göreceksiniz”,
“Burası Bakırköy değil” “Burası
Silivri, çok ararsınız Bakırköy'ü”
diyerek bağırıyorlardı erkek gardiyanlar. Onlar bağırıyor biz daha
gür slogan atıyorduk “Asıl siz arayacaksınız eski Silivri'yi” diyorduk.
Çok geçmeden eylemlerimize başladık. İlk oturma eylemimizde görüşe
çıkan arkadaşlar işkence sloganları
ile geri döndüler... İlk oturmalarımızda
erkekler bize saldırıyor, kollarımızı
büküp, vuruyorlardı. Aramamız erkeklerin yanında yapılıyor, haliyle
biz de bunu kabul etmiyorduk. Açılan
ilk disiplin soruşturmalarından kaynaklı sözlü savunmaya çıktığım günü
hatırlıyorum. İfade verdikten sonra
oturacağım. Gelen erkek gardiyanlar daha ifademi verirken ellerini
ovuşturmaya başlıyorlardı saldırı
için.
İlk zamanlarda daha oturamadan
havada kapıp saldırıyorlardı. Bu resmen bir irade savaşına dönmüştü.
Benim de hedefim havada kapılmadan
oturmaktı. Odadan çıktım ellerini
ovuşturarak üzerime yönelirken yanındaki “Oğlum dur, bir otursun,
bekle iyice yerleşsin” dedi, sabırları
10 sn. sürdü, sonrası çok hatırımda
değil... Biz nasıl taktik geliştiriyorsak
onlar da boş durmuyor ‘daha fazla
nasıl yıldırırım, ezerim’ diye politika
üretiyordu.
Silivri'nin İlk Hücreleri 26 Ağustosta Tutuştu!
Silivri'ye getirilişimizin 26. günü
işkence, saldırının had safhada olduğu zamanda 3 hücre aynı anda
yandı. Karşı taraf şok içindeydi!
Hücreyi yakan arkadaşlar müşahade hücrelerine atıldılar. Siliv-

ri'nin rutini “baskın arama ve işkence” başlamıştı. Baskın aramaya
gelenlerin başında, işkence talimatını
bizzat veren Başgardiyan Mustafa
vardı. Bu gardiyan daha sonra böbrek hastası bir arkadaşımıza tekme
atmıştı, arkadaşın kanaması olmuş,
hastaneye kaldırılmıştı. Biz tüm
koridorda, bu işkencenin gerçek
yüzünü teşhir etmiş sonrasında
koridorumuza dahi girememesini
sağlamıştık.
Yaklaşık 1 saat sonra tüm hücrelerden işkence sesleri geliyordu. Bu
arada yeni tutuklanıp gelen 6 arkadaşımızın hücrelerine de işkenceli
aramaya girmişler.
“Biz geldiğimiz gün hücre yakma
eylemi olmuştu. Sabaha karşı geldiğimiz için tam anlayamamıştık, hücrelere baskın aramaya geldiler, hemen
herkes direnişle karşılık verdi saldırıya.” demişlerdi.
Yaklaşık 30 gardiyan hücrelere
dolarak altını-üstüne çevirdiler, bizi
de havalandırmaya alıp yere yatırıp
üstümüze oturdular. Ahlaksızlıkları
diz boyuydu, iç çamaşırlarıma kadar
yerlere atıyor, güya çakmak arıyorlardı. Amaçlarının çakmak araması
değil talan yapmak ve yanan hücrelerin “intikamını” almak olduğunu
anlıyorduk. Aramalarda kantinden
aldığımız çay, deterjan, şampuan ne
varsa tuvalete dökmüşlerdi. Gazete,
poşet, ilaç kutularına kadar her şeyi
aldılar. Akıllarınca bize maddi zarar
da vermeyi amaçlayıp, bahane olarak
“yanıcı olanları alıyoruz” dediler.
Silivri’ye geldiğimizde direniş,
saldırılarla bitirilmeye çalışılıyor,
Bakırköy'ün misillemesi yapılıyordu.
30 kadının her biri ayrı hücrelerde,
üstelik hastalarımızın tek başına kalması, ihtiyaçlarının karşılanmıyor
olması büyük sorunlar doğuruyordu.
Hasta arkadaşlarımızın tek başına
kalması olanaksızdı. Bu nedenle bir
arkadaşımız, iki hastamızla hücreleri
ayrı, havalandırması bir olan hücrelere
geçti.

Teslimiyet ve Tasfiyeye Karşı Biz Varız!

Hücreye geçtiğimizde iki arkadaşın
sağlık sorunları ve ihtiyaçları çok boyutlanmıştı. Bir arkadaşın aksatmaması
gereken böbrek nakil ve beyin kanaması nedeniyle kullanması gereken
ilaçları hala verilmemişti. Dengesi
epeyce bozulmuş, zaten sürgün nedeniyle yaşanan sarsıntı hasta arkadaşlarımızı iyice güçsüz düşürmüştü.
Diğer arkadaşın durumu ise, hiçbir
değeri kalmamış birine bile savaştıracak kadar büyük bir öfke yaratmıştı
bende.
Arkadaşım çatışmadan yaralı olarak gelmiş bir tutsaktı. Sizler de yaşadınız mı böyle şeyler bilmem; ama
aklıma-yüreğime yer eden beni etkileyen yara izleri vardır hayatımda.
Feda eylemi yapan bir arkadaşın
karnında belirgin bir şekilde duran
düzenek şeklindeki yanık izleri,
mesela başından gaz fişeğiyle vurulduğu gencecik bir yoldaşımın
başındaki yarısı çökmüş kafatasındaki izler... Bir çetecinin vurup
sakat bıraktığı sapasağlam bir yoldaşımın yürürken aksadığını görmek ve polisin vurduğu bir başkasının, yaşam boyu tekerlekli sandalyeyle yaşamaya devam etmek
zorunda kalması gibi.
Ümüş Şahingöz:
“Düşüncelerimin, hayallerimin,
yoldaşlarım tarafından gerçekleştirileceğini biliyorum.”
Arkadaşımdaki izler de böyleydi
benim için. Bakırköy’den beri bir
bağ vardı izlerle aramda, Günay'a
sıkılan 15 kurşunun, Suruç'ta paramparça edilen gencecik, sıcacık gülüşlerin hesabını sormanın bedeliydi
çünkü. Arkadaşım görevini yapmış,
vurmuş, vurulmuştu. Sürgün edildiğimizde de yeni görevini yapacaktı
“iyileşmek, ayağa kalkmak!”
Bacağı kalaşnikof mermileriyle
parçalanmıştı, kemiği kırılmış, damarı
kopmuştu. Kapsamlı bir ameliyatla
hem nakil, hem de kırık kemiğe bağlantılar yapılmıştı. Bacağını çevreleyen bir demir kafes şeklindeki protezle yaşıyordu. Tekerlekli sandalye
ile klozeti olan bir tuvalet kullanıyordu. Bunların hiçbiri Silivri'de yok-

tu! Sadece sandalyesi vardı onunla
birlikte kapıp getirdikleri için vardı
o da...
Yatağına dizdiğimiz yastıklar
yoktu. Bu nedenle oturur vaziyette
duruyordu yatarken. Vücudu bir
türlü dinlenemiyordu. Ama asıl sorun klozetin olmamasıydı. Eğilmesi
mümkün olmuyor, bütün ihtiyaçlarını
ayakta karşılamak zorunda kalıyordu.
Bacağındaki yara açıkta olduğu için
sürekli enfeksiyon riski vardı. Enfeksiyon korkulu rüyamızdı. Damar
ya da kemikte yeni bir sorun olursa
bu, bacağın kaybedilmesi anlamına
gelecekti. Ve yaşatılan sorunların
neler doğuracağını kendisi bizden
iyi biliyordu.
Silivri Hücrelerinde Hasta Tutsaklarımızın İhtiyaçları İçin Direniş
İçinde Direniş Başlattık.
Uzunca bir dilekçe yazıp ihtiyaçların karşılanmasını talep ettik. Öncelikle klozet yapılması ve yeterince
yastık verilmesiydi talebimiz. Ayrıca
ilaçların getirilmesi, çoğunun çöpe
atılmasından kaynaklı kendi paramızla
tekrar aldırtmaları da sorun oluşturuyordu. İlaçlar bitmeden fazladan
alınıyormuş gibi.
Öncelikle yastık sorunu kısmen
çözüldü. “Biz vermeyiz kantinden
alacaksınız, onu da bir tane alabilirsiniz” dediler. Tartışa tartışa ikiye
çıkardık satın alacağımız yastık sayısını, birer tane alınca yeterli sayıda
yastık oldu ve yatarken bacağının
çevresine koyarak en azından yatarak
uyumaya başladı arkadaşım. Bunun
kutlamasını yaptık hemen bir kahve
ve çikolata ile.
Tekli hücrelerde hatırladığım ve
diyebileceğim en somut şey direnişimizin kararlılığı ve tek başımıza
olsak da hasımlarla karşı karşıya
geldiğimizde aldığımız ortak tavırdı.
Direnişin önüne hiçbir şey geçmedi, geçemedi. 30 kadın da direnişe
odaklanmış, kilitlenmişti. Fiziki saldırı, işkence çok boyutluydu. Bunun
yanında psikolojik işkence de elbette.
İdeolojik gücümüz ve direnişin gücü
bunların üstüne geçti. Tekli hücreler
teker teker devrimciliğin sınandığı,

irademizin çelikleştiği günlerdi.
Tekli hücrelerde duvara yazı
yazma eylemimizi hatırlıyorum.
Her yer Okmeydanı duvarları gibi
olmuştu.
O Duvar Duvarınız Vız Gelir
Bize Vız! 1933'te Münih'te Kitaplar
Yakıldı. 2016'da Türkiye Hapishanelerinde Kitaplar Yasaklanıyor!
Bu cümleler 30 hücrede birden
boydan boya yazıldı. Hasımlar fark
ettiğinde aralarındaki konuşmalar
şöyleydi:
-Oğlum hepsi yazıyor, hangisine
gireceğiz 38'e git, 39, 31, 43!
Hücre numaralarımızı söylüyorlardı bir yandan da:
-Kap gel boyaları
-Yeterli sayıda boya yok ki başkanım. Boyuyorum geçmiyor. Neyle
yazdı bunlar, daha demin girmedik
mi buraya, niye silinmemiş?
-Abi müdür diyor ki: O kameralardan ne yazıyor görünmeyecekmiş.
İyi boyayın şuraları
-Olmuyor başkan olmuyor.

Sayı: 77

Yürüyüş
29 Temmuz
2018

İşte konuşmalar böyle ilerliyordu.
Bulunduğumuz hücreye yazıları yazıp
işimizi bitirdiğimizde kapıyı açıp
içeri doluştular. Biri çöpe baktı hemen
“uyanık, yazmış bitirmiş bir de çöpe
atmış” dedi. Ne sandınız! Size mi
verecektik bir de!
Ne yapsalar olmuyor, boyaları
yetmiyor; ama yazılar kapanmıyordu.
Bertolt Brecht'in “Yenilmez Yazıt”
şiirini okuyanlar durumu anlar; sadece
bizim duvarları yıkmadılar ama siyah
spreyl boyayla okunmasını engellediler.
Yusuf Kutlu:
“Tecrit, izolasyon ve baskı altında yaşamak istemiyorum. İnsan
yüzü görmek, sohbet etmek, dertleşmek istiyorum. Konuşmayan,
düşünmeyen bir birey olmamak
için direniyorum.”
(Sürecek...)
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olduğunu okumuş olduk ve çok sevindik.

“Bir haber etmedin haberimizi alırsın
Yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin
Gözümüzün dilinden anlar
Elimizin sırrını bilirsin
Namuslu bir kitap gibi güler
Alnımızın terini silersin
O gider
Bu gider
Şu gider
Dostluk
Sen yanıbaşımızda kalırsın"
N. Hikmet

Doğrusu, o kadar çok şey birikmiş ki nereden başlayayım bilemedim. En son ne zaman yazdığımı dahi hatırlamıyorum. Bunu önlemek için en iyisi her ay bir
mektup çıkarayım size. Peşpeşe iletişim cezalarımız var,
bittikçe gönderirim. En azından hatırlayamayacak kadar
çok şey birikmez değil mi?
Dediğin gibi başka haber alma şansınız olmuyor. Her
iki taraf için geçerli bu tabi. Birkaç gün önce telefona
çıktım, annemle konuştum, gayet iyiydi. Yeni bir şarkının
yayımlandığını söyledi, ismini unutmuştu. Gücünüz
Yetmez vs. üzerine dedi, tutsakların resmi de varmış videoda. Şarkı sözlerini gönderecek, merakla bekliyorum.
Annem, babam düzenli mektup yazıyor, babam da internet
konserini anlatmıştı mektubunda. Beğenmiş...
Senin teorin de gayet mantıklı bence. Sonuçta kimse
tek başına izlemez, mutlaka bir ya da daha fazla kişi
vardır yanında. Teorini beğendiğim için hemen arkadaşlarla
paylaştım. Dediğin gibi bu süreçte hala üretebiliyor,
şarkılar yayınlayabiliyor, aynı cüretle gerçekleri haykırmaya devam edebiliyor ve neredeyse tüm üyelerimiz
tutsakken konserler yapabiliyorsak bu işte bizim gücümüz,
halkımızın gücü ve yenilmezliğidir.
Bugün sanatçılara, halkımıza ya susacaksınız ya da
biz sizi susturacağız deniliyor. Baskınlar-enstrüman kırmalar, tutuklamalar, saçlarımızı yolmalar ve yine baskınlar
tutuklamalar şimdi de para ödülleri ile acizliğin doruğuna
vardılar.
Bizler gayet iyiyiz, umutluyuz. Onların acizliğinin
sınırı yok, bizim inancımızın! Bizler Nazım ustanın
dediği gibi tüm varlığımızla ülkemizde, dünyada olan
bitenlere tepki verdik, veriyoruz, halka karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
İşte bu yüzden içimiz rahat. Burada da üretmeye
devam ediyoruz. Bildiğin gibi 15 Nisan'da bir konser
yaptık, yazdıklarımız tabi takıldı; ama konser gerçek
bir konser gibi oldu. Karşı koğuşa verdik konseri.
Ben yine her zaman olduğu gibi heyecanımla oradaydım.
İlk Bağımsız Türkiye konserim unutulmaz oldu böylelikle.
O gün özellikle sizinle birlikteydik, siz de buradaydınız.
Hele hele Güleycan'ı söylerken bir kez de sizin için
daha gür söyledim, sağolsun hocam iyi öğretmiş, unutmamışım hiçbir şey.
Demek bas gitarım arkamdan ağlıyor! Ne kadar üzüldüm bir bilsen. Şu an içim parçalanıyor. Şaka bir yana
dediğin gibi üretim zamanımızı değerli kılıyor ve biz

Sevgili ... Merhaba!
Özlemle ve hasretle sıkıca kucaklıyorum, seni hem
de ayların özlemiyle o kadar sıkı yani. Oraları merak
ediyoruz biliyorsun.
Nasılsın, nasılsınız? Mektuptan anladığım kadarıyla
gayet iyisin her zaman olduğu gibi heyecanlı ve coşkulusun. Bunu mektuptan dahi anlayabiliyorum. Bu arada
14.05.2018 tarihli mektubunu 1 aylık iletişim cezamız
yüzünden geçen hafta çarşamba aldık. Malum şimdi de
bayağı mektup birikti. O nedenle mektup günümüzü
beklemeden başladım yazmaya.
Evet Eren'in de iletişim cezası var, başlamadan önce
bize yazmış biz de iletişimimiz bitince aldık. Bu sefer
bizim mektup canavarı kısa yazmış, başka mektupları
da olunca daha uzun yazamamış. Mektubunda gayet iyi

her gün yeni bir şey öğrenince, ürettikçe çelikleşiyoruz,
bunun gücünü insan burada çok net hissediyor.
Yeni savaş aletim gitar. Her gün düzenli 1 saat, bazen
daha fazla da oluyor çalışıyorum. Biraz daha artırmayı
da düşünüyorum. Bugün Sultan'la dersim var. Şan çalışmalarımıza ara vermiştik, şimdi yine başladık çalışmalarımıza. İleride faydasını daha net görebileceğim. Haftada
bir nota dersimiz oluyor.
Sizin gönderdiğiniz Sanat ve Estetik notları kitabıyla
1 ay çalışma yaptık. Önemli, faydalı olacağı konular
seçtik ve tartışarak özünü kavramaya çalıştık.
Daha akademik bir dili olduğu için yavaş yavaş,
anlaya anlaya ilerledik. Bazı konular şöyleydi: Sanatçı
Kişilik, Sanatçı Kökeni-Sanat Bilinci-Sanat Din vs. Sanatçılık Yetisi-Ustalık Yöntem vs.
Sonra yan koğuşumuzdaki ablanın Sanat Felsefesi
öğretmeni olduğunu öğrendik. İki çalışma yaptık, sonra
Burhaniye'ye sevki geldi. Cezası 1,5 sene sonra bittiği
için son bir heyecan yaşasın demişler ve 3 gün önce
sürgün sevk oldu. Böylece bizim Betüller’in yanına
gitmiş oldu. Bizimle çalışması yarıda kaldıysa da onlarla
devam edecek ve çalışmalarımızı biz mektuplar ile sürdüreceğiz. O açıdan öğrenmeye devam.
Onun dışında bir atölye çalışmamız oldu iki haftalık.
Ortaya bir şey de çıktı ve fena da sayılmaz. Sizinle de
daha sonra paylaşırız.
Şimdi bir göz attım mektubuna. Konuştuğun gibi yazıyorsun güzel oluyor, sanki karşımda sen varsın heyecanlı
anlatıyorsun. Başka neler yapıyorsun dersen valla bol
bol öğreniyorum. En son Toplumlar çalışmamız bitti.
"İnsan Nasıl İnsan Oldu" kitabını okumuştum. Paralelinde
o biteli çok oldu tabii. Şimdi daha detaylı sınıf mücadelesini
anlatan "Sosyalizm Sosyal Mücadeleler Tarihi” kitabını
okuyorum, yanında da romanlar... Ne romanlar dersen
şu an sırayla ülke ülke ilerliyorum.
Geçen okuma günümüzde Orhan Kemal'i anlatan ve
Asım Bezirci'nin kitabını okudum ve peşinden Orhan
Kemal'in bir romanını. Eren'le üzülüyoruz bugüne kadar
yerli romanlar okumadığımız için.
Orhan Kemal'in dili sade ve akıcı. Birçok romanı
kendi hayatını anlatıyor. Yaşadığı sorunlar-yoksulluğu...
Her romanı o yönden hayatın içinde olan şeyler, halkın
yaşadığı sorunları, yoksulluğu çok rahat anlatıyor.
Çünkü kendisi de bunları yaşıyor. Hani demiş ya
Gorki; "Bir sanatçı yaşamı avucunun içi gibi bilmeli"
diye. Orhan Kemal bu şartı dolduruyor. Sınıfsal bir bakış
açısıyla yazdığı için bir kitabı yüzünden mahkemelik olmuş. Hakim neden hep yoksulları-yoksulluğu yazıyorsun
demiş, o da basit bir cevap vermiş "ben yoksullarıyoksulluğu bildiğim için yazıyorum, zenginleri-zenginliği bilmiyorum ki yazıyım" demiş.
Bence gayet güzel bir cevap öyle değil mi?
Bu arada sana bir bileklik yapmaya başlayacağım.

Sözüm sözdür bakalım artık. Bergün el işlerinde bayağı
geliştirmiş kendini. Örgü vs. yapıyor hamarat arkadaşım.
Doğrusu bileklik yapmayı sevdim. Ortak okuma saatinde
yapıyoruz. Burada arkadaşlar yarım saat içinde bir
çerçeve örüyor; artık seri üretime geçtik... Siz hala ortak
okuma yapıyor musunuz?
Biz Metris'i bitirdik. Dün Tecrit'i Yenenler Anlatıyor
kitabına başladık. İnsanlıkdışı tecritler okuduk. Bir Alman'ın 24 maddelik bir fiziki yok edemiyorsan siyasipsikolojik olarak bitir üzerine kurulu okumuş muydun
bilmiyorum. Ben ilk defa okumuş oldum ve yine Almanlar
diye düşündüm...
Haftalık bir Onurlu Aydın okuyorum ve bir şiir ezberlemeye çalışıyorum. Ayrıca güzelim Anadolumuz’u
öğrenmek için arkadaşların yakasına yapıştım, ne öğrenebilirsem kardır öyle değil mi?
Bu arada Sultan'la arada kulaklarınızı çınlatıyoruz.
Tabi hep iyi şeyler konuşuyoruz. Onların da mahkeme
tarihi yani Sultan ve Yeter ablanın tarihi belli oldu. 3
Ekim... Bizim mahkeme tarihimiz daha belli olmadı, dediğin gibi öngöremiyoruz ne zaman aranıza geleceğiz
ama önemli olan zaten yürekler itibariyle yan yana oluşumuz...
Ben yavaş yavaş müsaadeni isteyeceğim ama birkaç
hatırlatma yapmadan gitmek olmaz. Konser fotoğraflarını
göndereceksen biz de heyecanla bekliyoruz.
Herkese çok selam söyle. Hepinizi tekrardan umutla,
coşkuyla sıkıca kucaklıyorum. Herkesin selamı var...
Görüşürüz, Umutla
Seher ADIGÜZEL

Liseli Dev-Genç’liler Olarak
Mahallerimizde Uyuşturucuya
Geçit Vermeyeceğiz!
İstanbul Altınşehir’de yoksul halk çocuklarına
bizzat AKP’nin eli kanlı polisleri ve koruyup kolladıkları torbacıları tarafından uyuşturucu satılıyor.
Çok sayıda genç uyuşturucu bağımlısı, Liseli DevGenç’liler de uyuşturucu bağımlısı gençlerle ve aileleriyle görüştüler. Bağımlı gençler uyuşturucuyu
ilk önce polislerden aldıklarını, polislerin onlara
“dışarıda içmeyin gidin evinizde için” dediklerini
anlattılar. Bunun üzerine 24 Temmuz’da yazılı açıklama yayınlayan Altınşehir Liseli Dev-Genç şu
sözlere yer verdi;
“Mahallerimize uyuşturucuyu sokan devlettir.
Ancak bu katil devletin polisleri, çeteleri, torbacıları
varsa halkın da her gün buna karşı mücadele eden
Liseli Dev-Genç’li çocukları var. Bu pisliği biz temizleyeceğiz!”
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Halkın Tutsak Avukatı
AYTAÇ ÜNSAL’IN ŞİİRİNİ YAYINLIYORUZ
ALEVL UÇURTMALAR
Yazıyor
gazeteler;
srail zarar ediyor
Hem de 1.4 milyon dolar
Ateli uçurtmalar
bu zarara neden oluyor
Filistin halkı
Siyonist yamaçlara
Alevli uçurtmalar yolluyor
srail'in katil Dronelarına karı,
halkın uçurtmaları;

bir tarafta kimyasal gaz,
bir yanda alev topları
Filistin halkı
yine çok yaratıcı
Yanıyor yürekler;
ehitlerin ateiyle
harlanıyor kalpler
Yürein alevleri
Katılıyor uçurtmalara
O yüreklerin alevinde
Var bebeklerin acısı
durmaz
anaların gözyaları
Bilinir ki
aktıkça gözyaı
büyür alev topları
ve uçurtmanın ideolojik gücü
ezer geçer
Drone külüstürünü
Halkın uçurtmaları
yakıyor
srail tarlalarını
o tarlalar
Filistin halkının
o tarlalarda
dedelerin

Yoksul Mahallelerden Gelip Saraylarınızı
Başınıza Yıkacağız!
AKP faşizminin kudurmuş köpek gibi saldırmasının
nedeni halk korkusudur, devrimci korkusudur. Bizler
liseli Dev-Genç’liyiz, AKP faşizminin korkusunu
büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü ülkede açlık,
yoksulluk, işsizlik var. Bunların sonunu getirecek
olan halktır, devrimcilerdir. AKP faşizmine sesleniyoruz! Gözaltına aldığınız Halkın Mühendis Mimarı
Cem Dursun derhal serbest bırakılsın! Meryem Özsöğüt derhal serbest bırakılsın! Arkadaşlarımızın
başına gelecek her şeyden AKP ve onun katil sürüsü

emeinin harmanları
Harman bize
olmusa haraç
bize ait deilse
yakarız
Siyonistlerin haracını
Tanka karı
bıçaktan
açlıa karı
mantara
Drone'a
vurur darbe
alevli uçurtma
Filistinli
haykırıyor yine
dünya halklarına:
Elinde olsa da
sadece uçurtma
Direneceksin
sonuncuna
sonsuza
kadar daima!
* srail'in tarlalarına yanan
uçurtmalar yollayıp srail Devletine
1,5 milyon dolar zarar ettiren
Filistin halkına

sorumludur.
Liseli Dev-Genç

İkitelli Liseli Dev-Genç
Şimdi de 24 Temmuz tarihinde Cemevi Başkanı
Zeynep Yıldırım’ı evine yaptıkları baskınla, işkenceyle
gözaltına aldı katiller. Alevi halkımızın değerlerinin
ezilmesine, yok sayılmasına izin vermeyeceğiz! Zeynep Yıldırım bir Cemevi başkanıdır… “Haksızlık
karşısında susan dilsiz şeytandır” diyenlerin yolundan
yürüyenlerdendir. Acizlik dolu ahlaksız baskınlarınızla
Armutlu halkını teslim alamayacaksınız! Halkımız
Zeynep Yıldırım’ı sahiplenelim.”

OLİGARŞİ: BEN YARATTIM, BEN BESLEDİM,
BEN YOK EDERİM!
Oligarşinin Yozlaşma Politikasının Aracı: ADNAN OKTAR
Oligarşinin görevi, emperyalizmin sömürü politikalarını
sürdürmektir. Emperyalizm açık işgalciliğinin gayrimeşru
olduğunu ve halk tarafından kabul edilmeyeceğini biliyor.
Bundan dolayı emperyalizm yerel işbirlikçileri kullanır.
İşgalini gizli bir şekilde yerel işbirlikçilerle örgütler.
Ülkemizde; halkı sindirmek, devrimcileri yok etmek
için, sömürüyü ve talanı sürdürmek için işbirlikçi oligarşiyi
kullanmaktadır.
Sömürüyü yasal olarak devlet aygıtlarını kullanarak
hayata geçirirler. Meclisler, yasalar, mahkemeler, ordu,
polis, kontrgerilla ve benzerinden oluşan bu aygıtlar;
halkın karşısında gayrimeşru ve güçsüz olan oligarşinin
yönetmesine yetmez. Bu nedenle, emperyalizmin halkı
teslim almadaki araçları olan çeteler, fuhuş, uyuşturucu,
kumar, mafya, tarikatlar da hayata geçirilir. Bunlar
oligarşi tarafından yaratılır, oligarşi tarafından beslenir.
Faşizmin kullandığı bu kesimler kendi denetimi dışına
çıktığında, pastadan daha fazla pay alma yarışına girdiğinde
çıkarları çatışır. Halkı katletmekte, yozlaştırmakta, sömürmekte olan bu kesimlerin çatıştığına 11 Temmuz
günü bir kez daha tanık olduk.
Adnan Oktar’ın villasına yapılan baskının haberleri
günlerdir yayınlanıyor, yazılıyor. Neredeyse her gün
başka bir ayrıntı açıklanıyor operasyona dair. Operasyonun
devam ettiği açıklanırken, Adnan Oktar ve 168 kişi tutuklandı. Aramalarda yüzlerce silah bulundu, işyerlerine
el konuldu, banka hesapları donduruldu.
Devletin yozlaşma politikaları, halkın bilinçlenmesini
engellemek, iktidar için bir tehlike olmaktan çıkarmak
içindir. Bu politikaları hayata geçirirken kullandığı araçlardan olan Adnan Oktar’lar, devlet tarafından beslenir.
El altında, kullanmak için tutulur.
1980’lerden bu yana Adnan Oktar devletin olanaklarından faydalanarak, gizlemeden-saklamadan

Adnan Oktar’ın evinden çıkan silahlar
dini istismar ediyor, halka ve devrimcilere saldırıyor.
Televizyon kanalında güya “din sohbeti” adı altında saatlerce süren programda; sapkın, cinsellik üzerine kurulu
olan programlarıyla, komünizmi, devrimcileri karalayan
kurguları tekrar tekrar yayınlanıyor.
Emperyalizm doğası gereği çürüyendir. İşbirliği
ilişkileri ne kadar ortak çıkarlar üzerine kurulmuş olsa
da, çürüme kaçınılmazdır. Adnan Oktar gibileri emperyalizm tarafından yaratılır, beslenir ve zamanını doldurduklarında yok edilirler. Adnan Oktar’la işi şimdilik
bitmiş görünse de, emperyalizm halka ve devrimcilere
karşı açtığı savaşta, ihtiyaç duyarsa Adnan Oktar’ı
yeniden kullanabilir. Veya kullanabileceği yeni Adnan
Oktarlar’ı da yaratıp, besleyip ve destekleyebilir. Savaşta
kullandıkları araçlar değişebilir, değişmeyen halka karşı
yürüttükleri savaştır.
Faşizmin; Adnan Oktar gibi tarikatlar, cemaatler,
uyuşturucu çeteleri, fuhuş yaptıranlar, işbirlikçi tekellerle
çıkar ilişkisinden oluşan işbirliği; çıkara dayalı olduğu
için her an yıkılabilir. Onların kof gücü karşısında biz
halkın yok edilemez birliğini kuracağız!
Halkın birliğinin örneklerini binyıllarca yazmıştır
tarih. Bizim birliğimiz emeğe, sevgiye, saygıya, vefaya,
sahiplenmeye dayalıdır. Tarihsel ve siyasal haklılığımıza
dayalıdır. Bu yüzden emperyalizmi de, işbirlikçi oligarşiyi
de, onun maşası tarikatların, kontraların, çetecilerin,
Adnan Oktar gibi sahtekar ve sapıkların hepsi birden
halkın örgütlü gücü karşısında ezilip yok olacaklar.
Emperyalizm ve oligarşinin çürümüşlüğünü, yozluğunu
yalnızca devrim temizler. Meşru olan halkın devrim mücadelesidir, meşru olan bu mücadelede yer alanlardır,
meşruluğu belirleyen halkın tarihsel ve siyasal haklılığıdır.
Yok olmaya mahkum olan çürüyen ve yozlaşan emperyalizm ve işbirlikçi oligarşidir.
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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!
KUMAR KUMAR DEVLET ELİ İLE
HALKI SOYMAKTIR!
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Almanya’nın 2017’deki Resmi Kumar Geliri 13.5
Milyar Euro Olarak Açıklandı
“Almanya ekonomisinin 2017 yılındaki olumlu performansı kumar gelirlerine de yansıdı. 2017 yılında
kumar sektöründeki gelir yıllık %2.1’lik bir artışla 13.5
milyar euroya yükseldi* diye haberler yayınlandı gazetelerde.
Habere dikkat ettiniz mi, “olumlu performans” deniliyor. Sanki herhangi bir ticari gelirden bahsediyor, şu
kadar pamuk üretildi ve şu kadar kazanıldı şeklinde. Bu
bize şunu gösteriyor ki, devletler açısından bu kadar
doğal kumardan vergi elde etmek.
Halkımız emek olmadan kazanılan para için “haram
lokma” demiştir. Oysa yukarıdaki bakış açısıyla, kumar
oynamak, oynatmak, kumardan vergi almak meşru gösterilmeye çalışılıyor.
Açıklananlar yalnızca resmi rakamlar, bir de gayri
resmi olanlar var tabii. Yani halkın 13.5 milyarını Alman
emperyalizmi çalmıştır, resmi olarak hırsızlık yapmıştır.
Goldmedia Strateji Danışmanlık’tan alınan rakamlara
göre; 2015 yılında kumar geliri yaklaşık 12.4 milyar
euro idi. İki yılda %8 civarında bir artışla kumarın,
ülkeye getirisi 2017 yılında 13.5 milyar euro oldu.
Şirket son 12 yıldaki kumar gelirlerine ilişkin de bilgi
veriyor. 2017 rakamlarının, geçmiş 12 yıldan yaklaşık
300 milyon euro daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Yukarıdaki rakamlar bize giderek artan hırsızlığı anlatıyor. Azalmıyor sürekli kar oranı artıyor. Onlar için

kar BİZİM İÇİN GÖZYAŞI, ÇARESİZLİK, UMUTSUZLUK oluyor.
Onlar devletlerini kalkındırıyor, bizim ailelerimiz
yıkılıyor. Oynayan insanlarımız çaresiz ne yapacağını
bilemiyor, bırakmak istiyor bırakamıyor. Bırakmak için
kendine güvenmiyor. Aşağılanmışlığın, ezilmişliğin,
kimliksizleştirilmenin yarattığı boşluğun yerine kumar
ve uyuşturucu dışında bir şey koyamıyor.
Daha doğrusu düzen, adım başı kumarhaneleriyle,
dönercilere bile koyduğu, bozuk parayla oynanan kumar
makinalarıyla her adımda kuşatmış, başka bir çıkar yol
bırakmamacasına her yana pisliklerini saçmaktadır. Yabancıların yaşadığı yoksul mahallelerde, kahvehanelerde,
dönercilerde otomatlar, fuhuş ve uyuşturucu özel olarak
yaygınlaştırılmaktadır.
Karın tokluğuna, en ağır koşullarda, kölece çalıştırılan
insanlarımız bunalımlarını aşamıyor. Sorunlarını çözemeyen, örgütsüz ve çaresiz insanlarımız, sorunları ailelere
de yansıyor. Çocuğunun rızkını, cebindeki son kuruşu,
bir umut diyerek götürüp Alman devletinin kasasına bırakıyor.
Halkımıza bu rakamları anlatmalı, gerçekleri göstermeliyiz. Bu sorunu yaratan devletin bizzat kendisidir.
Hırsız da onlardır, yuvaları yıkan da, halkımızı bunalıma-intihara sürükleyenler de onlardır. Bu yüzden onların
kurumları bize çare olamaz!
Tek çare; o otomatların yok edilmesi, kumarhanelerin kapatılması. Bunu isteseler çok rahat yapabilirler ama 13.5 milyar euro çok daha tatlı. Onların
umrunda mı yıkılan yuvalar, çaresiz insanlar.
Sonuç olarak;
Kumar Alman devletinin bilinçli bir politikası sonucu
halkı yozlaştırmak ve para kazanma merkezleridir.
Kumar bağımlılığının yaratıcısı olanlar sorunu çözemezler.
Tek çözüm HFG’lerde. Kumara verecek tek kuruşumuz
dahi yoktur! Bir kumar makinası bizim irademize sahip
olmamalı, irademize biz sahip çıkabiliriz.
İlk önce şu rakamları iyice beynimize kazıyalım!
Bizim emeğimizle zenginliklerine zenginlik katıyorlar
ve bir makinanın bizi rehin almasını sağlıyorlar. Biz
buna karşı koyacak kültüre, değerlere, mücadele anlayışına
sahibiz. Buna karşı mücadele edersek hayatımızın bir
anlamı olacaktır.
Hayatın anlamı bu düzenin yıkılması için mücadele
etmektedir! Hayatın anlamı halk değerlerimize ve
devrimci değerlere sıkı sıkı sarılmaktadır.

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail : uyusturucukumarason@yandex.com
uyusturucukumarason@gmx.de
Tel
: +49-1632257926
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Avrupa’da
 ALMANYA
Berlin’de Gülaferit’le
Dayanışma Grubu Bilgilendirme
Standı Açtı
Berlin’de 21 Temmuz’da Neukölln Belediye binası, 23 ve 25
Temmuz’da Berlin Başbakanlık binası önünde Gülaferit’le Dayanışma
Grubu tarafından eylem yapıldı. Eylemde Gülaferit’e Özgürlük pankartı
ve Gülaferit’in taleplerinin olduğu
dövizler açıldı. Ayrıca politik tutsakların resimleri sergilendi. Gülaferit açıklamasını bir kaç kez okudu,
taleplerini sıraladı. Direnmenin suç
ve terörizm olarak damgalanamayacağını ve bütün politik tutsaklara
özgürlük istediklerini ifade etti.

Essen Halk Cephesi: Meryem
Özsöğüt, Cem Dursun Derhal
Serbest Bırakılsın
Armutlu Cemevine polis baskın
yaptı. İstanbul Sarıyer’deki Armutlu
Cemevi AKP’nin halk düşmanı, katil, ahlaksız polisleri tarafından basıldı. Cemevi talan edildi. Cem Dursun ve Meryem Özsöğüt gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlara işkence
yapıldı. Armutlu Cemevine yapılan
polis baskınını protesto ediyor ve
gözaltına alınanların derhal serbest
bırakılmasını istiyoruz.
Meryem Özsöğüt, Cem Dursun
Derhal Serbest Bırakılsın!
Alevi Halkımızın Üzerinden Kirli
Ellerinizi Çekin!

Köln’de Sonnur Demiray İçin
Kurulan Direniş Çadırı Devam
Ediyor
Köln Halk Meclisi, Köln’de Sonnur Demiray üzerindeki tecriti protesto etmek ve tecrit nedeniyle bozulan sağlığını yeniden kazanması
için, gerekli şartların sağlanmasını
istemek için kurulan direniş çadırı
tüm kararlılığı ile devam ediyor.
Çadır her gün saat 11.00’dan 17.00’a
kadar açık.

Direniş Çadırı talepler yerine getirilene kadar sürecektir.

 AVUSTURYA
Neunkirchen’de Geleneksel
Multi-Kulti Sommerfestivalinin
5.si Gerçekleştirildi

Berlin

30 Haziran 2018 tarihinde her
yıl düzenlenen Multi-Kulti Yaz Festivali’nin 5.si, Neunkirchen Halk
Meclisi, Berndorf PSAKD ve Wiener Neunstadt Alevi Kültür Merkezi
tarafından Neunkirchen’de coşkulu
bir şekilde gerçekleşen festivalde,
Grup Yorum’un 4 üyesine Grup Zaman şarkılarıyla eşlik etti.
Festivale 700 kişi katıldı.

 YUNANİSTAN

Berlin

Halk Cephesi:
Yunan Halkının Acılarını
Paylaşıyoruz
Yunanistan Halk Cephesi, çıkan
yangında katledilen insanlara ilişkin
bir açıklama yaparak şunları söyledi:
Yunanistan’ın Attika bölgesinde
hem doğuda hem de batıda aynı
anda on beş ayrı yerde çıkan orman
yangınında şu ana kadar 74 kişi hayatını kaybederken iki yüze yakın
insan ise yaralandı.
Bu yangının neden ve nasıl çıktığını şu an bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da bu tür
afetlerin doğal olmadığıdır. Bu ve
benzeri afetlere karşı yeterli önlem
almak ancak sosyalist iktidarların,
sosyalist sistemin yapabileceği bir
şeydir. Kapitalizm ancak göstermelik
düzenlemelerle tedbir alır. Bu ve
benzeri olaylar da sürekli tekrar
eder. Ölen, canını-malını yitiren ise
halk olur.
Yunanistan halkı ise yıllarca devrimcilere sahip çıkmış, Türkiye faşizmine karşı devrimcilerin yanında
yer almıştır. Biz de elimizden geldiği
kadar Yunanistan halkının yanındayız. Yaşamını yitirenlerin ailelerine
başsağlığı, yaralananlara acil şifalar
diliyoruz.

Köln

Köln

Avusturya
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Son dünya kupası, Avrupa’da yaşayan halkımıza tekrar BİZ KİMİZ
sorusunu sordurdu.
Bu soruyu en çok aşağılananlar,
geleceği en fazla çalınan gençlerimiz
sorar kendine. Bunu yaptıkları müziklerden, anadilini çarpık konuşmalarından, öfkelerinden, gülüşlerinden
anlayabilirsiniz.
Bu soruyu onlara sorduranlar da,
onların geleceklerini çalanlardır. Göçmen gençleri emperyalist kültür ile
kendi halk kültürleri arasında bırakan
da onları sömürenlerdir.
Bu soruyu yeniden sorduran Rusya’da oynanan Dünya Kupası maçlarıydı. Dünya kupasında yer alan Avrupa
ülkelerinin takımlarında oynayan göçmen oyunculardı. Bu maçlardan sonra
iki olay tartışıldı.
Biri Fransa milli takımının dünya
kupasını kazanması ve takımda sadece
2 futbolcunun Fransız, diğerlerinin
göçmen oluşu.
İkinci olarak da birkaç yıldır süren
ırkçı saldırılar sonucunda Mesut Özil’in
Alman milli takımı bırakması.
Fransa, dünya kupasını kazanınca
kimse oyuncular için milliyetleri ile
onlara hitap etmedi, ya da ‘göçmenler
sayesinde kazandılar’ demedi. Onlar
zaten birer Fransız’dı. Ya da göçmenlerde ‘biz bir bütünüz’ olunuverir hemen, bu tip zamanlarda.
Kazanınca bizim göçmenler, kaybedince “Türk” ya da “Cezayirli” oluyor. Bu birçok olayda böyledir.
Örneğin Fransa’da son yıllarda gerçekleştirilen katliamları gerçekleştiren
kişinin milliyeti hep daha çok ön plana
çıkmıştır. Örneğin gazetelerde “O bir
“Cezayirli” ya da o bir “Arap” diye
yazılıp çizilmiştir. Sonrasında Faslılar,
Cezayirliler sokağa çıkmaya korkar
duruma gelmişlerdir.
Çünkü ırkçılıktan nasiplerini alıyorlar, ya da polisin potansiyel suçlu
muamelesinden. 11 Eylül sonrası, Alman polisi Hamburg’da neredeyse
önüne gelen Afganistanlı’yı yere yatırıyor, taciz ediyor, kimlik kontrolü yapıyor.

Neden? Çünkü o Afgan, potansiyel
“terörist” onlara göre. En son Almanya
Duisburg’da göçmen gençler arasında
çıkan kavgada polisin ırkçılığı bir kez
daha gözler önüne serildi. Polis önüne
gelen göçmen gence kimlik sordu,
arabalarını aradı.
İki yabancı genç biraraya geldiği
an, polisin göz kıskacındadır. Bütün
göçmen gençler onlara göre potansiyel
şiddet yanlısı, potansiyel katil, potansiyel terörist... Ya da örneğin bir Türkiyeli anne çocuğunu dövdü, ya da bir
Türkiyeli baba eşini dövdü bu hemen
genellemeye dönüşür. Türkiyeliler kadına saygı duymuyor, kadını eziyor,
dövüyor.
Tabii kadına özgürlük onlar için;
fuhuş yapabilme, gecelik birliktelikler
yaşayabilme, sabahlara kadar sokaklarda içebilme, yarı-çıplak dolaşabilme
özgürlüğüdür! Eşinden dayak yiyen
Avrupalı kadınların sayısı, basına özellikle yansıtılmaz; ama sayılarının hiç
de az olmadığı bilinmektedir. Mesele
milliyet ya da din değil, düzendir. Kapitalist düzenin kadını iki kez sömürdüğü gerçeği ortadayken, Avrupalılar,
Türkiyeliler’e, Ortadoğulular’a, Afrikalılar’a ders vermeye kalkıyor.
Onlar, ‘kadının özgürlüğü’ diye
her türlü sapkınlığı savunurken;
biz sadakat, fedakârlık, sevgi ve
emekten bahsediyoruz. Sevda ilişkisini de, aile içi ilişkileri de bunlar
üzerine kuruyoruz. O nedenle emperyalist ülkelerin insanları, bizi bu
şekilde aşağılayamazlar. Yaşanan
olumsuz örnekleri de, bütün halklara
mal etmeleri tamamen bilinçlidir.
Olumsuz örneklerde insanlarımız,
milliyetleri öne çıkarılarak basına
verilirken, başarılı bir iş yapıldığında
göçmen olarak lanse edilmez. O bizden biri denilir; bir Alman gibi, bir
Fransız gibi açıklanılır. Bir başarı
kazandı; ama o bunu bir Cezayirli
olarak yaptı. O bunu bir Türk olarak
başardı denilmez asla. Kendi ülkelerinin başarısı söz konusuysa, o insanımızın emeği değil de, ‘hepimiz
biriz’ denilip ülkelerine mal ederler.

Yani emperyalistlere göre iyiyse onların sayesinde, kötüyse geldikleri
yerin geri kültürü yüzündendir.
Fransa Ve Almanya Milli Takımında Bu Kadar Çok Yabancı
Oyuncu Olmasının Nedeni, Gençlerin Kendi Tarihlerine, Ulusal
Kimliklerine Yabancılaşmasının
Sonucudur! İki Kültür Arasında
Kalmalarının Sonucudur!
Fransa milli takımında sadece 2
Fransız bulunuyor onun dışındakilerin çoğu Afrikalı Arap, Portekiz,
İspanyollar. Çoğu da Afrikalı. Peki
neden bu kadar çok Afrikalı var takımda? Bunun sebebi o gençlerin
ülkelerinin Fransa’nın sömürgesi olmasıdır. Zorla göçe zorlanan ailelerin
çocukları olmalarıdır.
Aslında o takımlarda oynayan
göçmenlerin düşmanıdır Fransa
emperyalizmi. O milli takımda, o
bayrağın altında bir Cezayirli oynamamalıdır. O bayrak ile Cezayir işgal
edildi, 1 milyon insan katledildi.
Fransa, bağımsızlık savaşı veren
yüzbinlerce Cezayirliyi katletti, 2.5
milyon Cezayirliyi göçe zorladı. Cezayir’de 100 yılı aşkın süre her türlü
katliamı ve yağmayı yapan Fransa,
Cezayir’de 8 bin köyü yok etti, binlerce kadına tecavüz etti.
Emperyalizm ülkelerini işgal edip,
milyonlarcasını göçe zorladığı insanlar, geldikleri ülkelerde asimilasyon politikası ile yok etmeye çalışılıyor. Köklerine yabancılaştırma,
özünü unutturma, tarihini unutturma politikasını uyguluyor. Fransa milli takımında 9 göçmenin oynaması da bunun sonucudur.
Alman milli takımında oynayan
yabancı gençler de bu asimilasyonun
bir sonucu olarak oradadır. 60 yıldır
Almanya’da yaşayan Türkiyeliler,
adımlarını attıkları ilk andan itibaren
her türlü aşağılanmaya, ırkçılığa maruz kalmıştır. Bu durum artarak devam ediyor.
Irkçılığı hayatın her alanında yaşamalarına rağmen bir yandan kreş-
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lerde 3 yaşından itibaren başlayan
asimilasyon politikasından da etkileniyor gençlerimiz. Futbolcu Mesut
Özil bir röportajda şöyle diyordu;
“Düşüncelerim disiplinli olma gibi,
onlar bir Alman gibi; ama hislerim
bir Türk gibiydi.” İşte o düşüncelerim
dediği asimilasyonun parçası.
Özendirilen, hatta çoğu zaman
ailelerin tek çıkar yol olarak gösterdiği, teşvik ettiği “Para, kariyer, gelecek için senin Alman milli takımını
seçmen gerek, sınıf atlaman için bunu
yapmalısın” düşünceleridir.
Futbol; Ezilmiş, Gelecekleri Çalınmış Gençlerin Sınıf Atlamak
İçin En Çok Tercih Ettikleri Yoldur!
Fransa’da da, Almanya’da da sınıf
atlama-kendini kanıtlama, insan yerine
konulma, önemsenme özlemi aynıdır.
Her iki milli takımda da oynayan yabancı gençler, onların deyimiyle “en
alttakiler” yani düzenin en aşağıladığı,
ezdiği, sömürdüğü kesimden gelen ailelerin çocukları. İşçi ailelerinin çocukları.
Fabrikalarda en ağır işlerde çalışanların, temizlik işlerinde çalışarak
çocuklarını büyüten ailelerin çocukları.
Aileleri onları şu bakış açısı ile büyütüyor: “Çalış çok çalış, bak ben senin
için nelere katlanıyorum, sen de buna
layık ol. Futbol senin için kurtuluş;
en iyi sen oyna, en iyi sen koş, en iyi
sen kaleci ol ki bizi kurtar. Aileni
kurtar iyi para kazan”.
Devrime de en yakın olan bu kesim,
okuyarak para kazanılmayacağını çok
iyi biliyor. Şunu da biliyor; sen bir
Avrupalı’dan on kat daha fazla emek
harcayacaksın, 100 kat daha fazla çalışacaksın ki bir şeyler yapabilesin.
İnsan yerine konulabilesin; köle gibi
yani. Gençlerimiz, 3 yaşından itibaren
bunu yüzlerce kez yaşayarak öğrenmiştir. Neden en ağır işlerde yabancılar
çalışır? Tam da bunun için. Onlar en
“iyi” çalışanlar. İki, hatta üç işe birden
koşturan bu insanların çocuklarının
hangi koşullarda büyüdüğü, hangi özlemleri taşıdığını anlamak güç değildir.
Avrupa’da yabancı çocuklar anaokulundan itibaren aşağılanır, dil bil-

medikleri için “gerizekalılar” okullarına
gönderilir. Derslerinde başarılı olsa
bile, sürekli öğretmenlerinin ve sınıf
arkadaşlarının aşağılanmasına maruz
kalır. Üniversitede de durum farksızdır.
Oraya kadar gitmeyi başardıysa bile,
hocalar binbir zorluk çıkarıp okulu bitiresini engellemeye çalışırlar. Mezun
olsa da iş hayatında da ırkçılık ve aşağılama aralıksız devam eder.
Bunu bilen gençler, futbolu tercih
ederler. Futbol sadece spor değildir
onlar için, aynı zamanda geleceklerini
kazanmanın, kendini kanıtlamanın
aracıdır. Ulusal bilince kısmen de olsa
sahip olmalarına rağmen, o ülkenin
milli takımlarında oynamayı bu sınıf
atlama hırsı ile kabul ediyorlar.
Futbolcu Da Olsan Irkçılıktan
Kurtulamazsın! Bu Yüzden Tek
Kurtuluş Irkçılığa Karşı Birlik Olmakta. Vatan Ve Halk Sevgisi İle
Kuşanmakta!
Mesut Özil sınıf atlayacaktı, çok
para kazanacaktı! Alman milli takımına
kimbilir ne hayallerle girdi. Evet, para
kazandı. Ama bu parayı ona verirken
ulusal kimliğini reddedeceksin denildi.
Bu yüzden her seferinde Türk olduğu
ile ilgili bir tavır alsa bu ona hatırlatıldı.
Ulusal marşı okuyup okumamada bile
haber konusu yapıldı. Yabancı oyuncular gol atamadığında “Aslında onlar
kendini bir Alman gibi hissetmiyor, o
yüzden de iyi oynamıyorlar” denilir
her seferinde.
Son olarak da Mesut Özil’in Tayyip
ile görüşmesi sonrası yapılan ırkçılık.
Burada Tayyip Erdoğan ile görüşüp
görüşmemesi yanlışlığına değinmeyeceğiz. Ama Merkel neyse Tayyip Erdoğan da odur ve her ikisi ile de görüşmüştür.
Ki kendisi de röportajında bunu
söylüyor “Benim için isim değil, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmasıydı
önemli olan” diyor. Yani Almanya’daki
herhangi bir Türkiyeli genç gibi bakıyor.
Cumhurbaşkanını “Türkiye’yi temsil
ediyor ve ben de bir Türküm. O benim
köküm, o benim kültürüm ve ben
saygı duymalıyım.” diye düşünüyor.
Cumhurbaşkanının, bütün Türkiye
halklarını temsil ettiğini zannediyor
Avrupa’daki gençlerin çoğu. Yani as-

lında ırkçılığa, aşağılanmaya, kimliksizleştirilmeye karşı güçlü bir kimlik
arayışı ve bir tepki olarak ortaya çıkıyor.
Çarpık vatanseverlik anlayışı,
Avrupa’ya duyulan tepkiden ve bilinç
eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu örnekte de, bir siyasetçi olarak Merkel
ile görüşmesinde bir sakınca görülmüyor; ama Tayyip ile görüşmesi üzerine türlü aşağılamalara ve hakaretlere
maruz kalıyor. Özil’in bir Alman gibi
davranması, köklerine, kültürüne
yabancılaşması isteniyor aslında.
Bunu reddedince de ırkçı saldırılara
maruz kaldı. Aynı şeyler Fransız milli
takımında da defalarca yaşandı.
AKP, buradan kendine pay çıkarmaya çalışıyor, bunu Almanya ile pazarlık malzemesi yapmaya, ırkçılığa
karşıymış gibi görünmeye çalışıyor.
Madem ırkçı Almanya’ya karşısınız,
o halde 5726 Alman şirketinin Türkiye’de ne işi var? 2014 rakamlarına
göre, bu şirketlerin Türkiye’deki geliri
3 milyar dolar!
Böyle bakıldığında riyakar ve emperyalizmin uşağı AKP, Mesut Özil’i
kullanıyor. Oysa Özil, kendince tutarlı
davranıp Alman milli takımından ayrılmıştır.
Sonuç olarak; kapitalizmde futbol
sadece futbol değildir. Bir futbol maçı
bile, emperyalistlerin asimilasyonu
nasıl gerçekleştirdiklerini ve ırkçılığın
ne boyutta olduğunu göstermektedir.
Asimile olursan onlardansın, köklerine sahip çıkarsan seni yok ederiz,
her türlü ırkçılığa maruz kalırsın deniyor
gençlerimize.
Avrupa’daki halkımıza, gençlerimize sesleniyoruz: Canınızı dişinize
takıp çalışmanız, dil öğrenmeniz, diploma sahibi olmanız, vergi vermeniz,
dürüst bir yaşam sürmeniz... Alman
emperyalizmi açısından bunların hiçbir
önemi yoktur. Bizi ırkçı saldırılardan
korumaya yetmez bunlar.
Avrupa’da Her Alanda Yaşanan
Irkçılık Ancak Biz Özümüze Sahip
Çıkarsak, Direnirsek Son Bulacaktır!
Asimilasyona Karşı Vatan Ve
Halk Sevgisi İle Donatalım Kendimizi! Tarihimiz Bize Güç Ve Öfke
Vermeli!

Yalnızlaştırma Politikasını Bozacak, Milyonları Örgütleyeceğiz!
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“Tüm emekçi halklarımızın, işçi sınıfımızın, yoksul köylülerimizin,
yurtseverlerin, aydınların, tüm dünya halklarının huzurunda bir kez
daha yineliyoruz ki, yeryüzünde halkların özgürlüğünü ve kurtuluşunu
savunan tek ülke, tek bir örgüt kalmasa dahi kurtuluş bayrağını
taşımaya devam edeceğiz.”
(Dursun Karataş)
Bu sözler, devrimci hareketin önderinin 38 yıllık devrimci
yaşamından bize bıraktığı mirasın direklerinden biridir. En
zor koşullarda, kuşatmalarda “tek başına” yürüme, devrim
iddiasını sürdürme kararlılığı Dayı’nın pratiğini özetler.
Dayı’nın devrimci yaşamı çoğu kez, çatışmanın en şiddetli
anlarında “tek başına” yürüyüşü sürdürme doğrultusunda
verilen tarihsel kararlardan oluşmaktadır.
Dayı, 38 yıllık devrimci yaşamında “tek başına” kalmanın,
kuşatmaları yarmanın, “herkese ve her şeye rağmen” diyebilmenin, cesaret ve güvenini defalarca gösteren bir önderdir.
Nitekim Kızıldere’den şehitliğine kadar geçen dönemde
sayısız kez tek başına kalındı. Çatışmaların en şiddetli
anlarında yeri geldi “herkesin söylediğinin tersi söylendi.”
Bundan zerre kadar çekinilmedi. Yeri geldi, “herkesin yaptığından farklı şeyler yapıldı.” Bu kendine, ideolojisine, örgütüne
güvendi.
Kendine güven, en zor koşullarda en büyük bedelleri
göze alabilmektir. Nitekim, bize öğrettikleriyle yolumuza
devam ederken, “tek başımıza” da olsak, emperyalizme kafa
tutmaya devam ediyoruz. Devrim için bedel ödemeye, şehitler,
tutsaklar vermeye devam ediyoruz. Onun içindir ki, “ölümüz
için ‘tereddütsüz’ ölmeye yatıyoruz.”
Tutsaklarımız için, hastalarımızı sahiplenmek için, halkımız
için her tür bedeli işte bu anlayışın ve kültürün, bize bırakılan
geleneğin sonucu olarak tereddütsüz sahipleniyoruz.
Dayı bu kültürü şöyle ifade ediyordu: “Parti-Cepheliler
sağ veya soldan etkilenmez, yalnız başına da kalsa doğru
bildiklerini savunurlar... Parti-Cepheliler Türkiye sol hareket
tarihinin en büyük direniş kahramanlıklarını yaratmış insanlardır. Direnmek ve teslim olmamak, Parti-Cepheliler’in
yaşam biçimidir.” (Seçme Yazılar, Dursun Karataş, sf 468)
“Tek Başına” Da Olsa En Zor Zamanlarda Direndik
“Örgütümüz ‘CUNTA 45 MİLYON HALKI TESLİM
ALAMAZ’ şiarıyla cuntaya karşı savaş ilanı yaptı.(...)
Cuntaya karşı görkemli bir karşı çıkış ortaya koyabilmiştik.
Siyasi arenada sadece düşman güçler ve biz vardık. Kalan
sol sessiz ve suskundu. Faşist cuntaya karşı mücadele
kararı, (...) halka ve devrime bağlılığımızın, bu amaç için
çekinmeden kendimizi feda edebileceğimizin göstergesi olmalıydı.” (Dursun Karataş, Kongre Belgeleri 1, syf: 54)
Türkiye devrimci hareketi için sınav günleriydi o günler.
Bir yanda ricat, mültecilik ve türlü teoriler ile mücadele terk
edilirken, devrimci hareket, “tek başına”Amerikancı faşist
cuntaya meydan okuyordu. Dayı’nın önderliğinde “tek başına”
kalınan, genç bir hareket olmamıza, kimi eksiklerimize, legal
alışkanlıkların bir kısmını üzerimizde taşımamıza karşın savaşmakta tereddüt etmediğimiz bir dönemdir cunta dönemi.
Yine o dönem birer toplama kampı haline getirilen cuntanın

hapishanelerinde de bu bakış açısıyla direndik. Sayısız direniş
ve onların doruğu olan 1984’teki ölüm orucuyla, cuntanın
teslim alma politikalarını bozduk.
Dayı o günleri ve sol’un tavrını şöyle ifade ediyordu;
“O gerektiğinde yalnız başımıza, özgücümüze güvenerek,
şehitler verme pahasına da olsa oligarşinin bu saldırı dalgasının önüne barikat oluşturmalı, teslimiyetin önüne geçmeliydik. Oligarşi, '83 genel direnişinin kırılmasıyla oportünizmin içerisinde bulunduğu ruh halini iyi değerlendiriyordu.
Oportünizme karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti.
Oportünizmin tek tip elbise giyme isteğiyse, faşizmi iyice
umutlandırıyor ve kararlılık gösterileri yapmasına neden
oluyordu.” (age, syf: 77)
Nitekim, oportünizmin tek tip elbiseyi giymeyi teorileştirdiği,
direniş hattından geriye düştüğü koşullarda devrimci hareket
tek başına bırakıldığı koşullarda ölüm orucu eylemini örgütledi.
Oportünizmin “tek tip elbise devlet politikası... geri adım attıramayız” düşüncesiyle tek tip elbiseyi giydiği koşullarda
da, Devrimci Sol tutsakları direniş mevzisini terk etmedi.
Ve Dayı’nın vurguladığı gibi “tek başına” büyük bir zafer
kazandık.
“Direnmeliydik. 15 Kasım 1985'ten itibaren cunta direniş
karşısında pes etmeye başladı. Ve cuntadan tüm haklarımızı
alarak, '86 Ocak'ında tek tip elbiseyi tümden kaldırttık,
cuntaya tutsaklar cephesinden büyük bir yenilgi yaşattık.
Direnişimizin tarihsel önemi ortaya çıkmıştı. Artık oportünizmi
de, bağımsızı da, herkes mavi kefenlerini çıkarabilirdi. Bu
tarihi dört şehit vererek yazmıştık.” (age, syf: 79, 80)
Sosyalizmi “Tek Başına” Savunduk!
Sosyalizme yönelik saldırıların en üst boyuta tırmandığı
1990’lı yıllar, ülkeler, partiler, örgütler için sınav yıllarıydı.
Emperyalistlerin ideolojik, fiziki saldırıları, sosyalist ülkelerdeki
karşı-devrimci komplolar, darbeler karşısında ya “tek
başına” kalmayı göze alıp sosyalizmi ve sosyalizmin kazanımlarını savunacak ya da birçok partinin yaptığı gibi
devrimi, sosyalizmi, orak çekiçleri inkar edip, emperyalizmin
“yeni dünya düzeni”ne “boyun eğecektik.”
Dayı’nın önderliğindeki devrimci hareketin tarihinde
böyle sınav dönemleri çokçadır. Ama hiçbirinde boyun eğilmemiş, tek başına da olsa doğrular savunulmuştur.
“Sosyalizmin yenildiği” tespitlerinin yapıldığı o yıllarda
da sosyalizmi savunduk, devrimden, orak çekiçten, kızıl bayraklarımızdan vazgeçmemeyi savunduk. Dayı o tavrı şöyle
somutlamıştır: “Emperyalizmin, sosyalist sistemi yıktığı,
sosyalizmin yenildiği masallarını anlattığı bir dünyada,
kendisine ‘devrimci-komünist’ diyen birçok örgütün emperyalizmle uzlaşmak ve silah bırakmak için kuyruğa girdiği
bir dünyada, ‘Marksist-Leninistiz’ diyerek tüm emperyalistlere

ve yerli işbirlikçilerine meydan okuyarak, silahlı mücadele
bayrağını kaldırmak, deli damgasını yemekle özdeşti.” (age,
syf: 134)
İşte o damgayı yeme pahasına sosyalizmi savunmanın
onurunu taşıdık. Ve en önemlisi sosyalizm için mücadeleyi
sürdürürken, “emperyalizmin değişmediğini” ısrarla anlatarak,
sosyalizmin yükseliş yıllarının tekrar yaşanacağını da belirttik.
Dayı’nın bu öngörüleri, sosyalizmi “tek başına” sahiplenme
cüreti, bizi bir kez daha tarih ve halklar önünde haklı çıkardı.
Hele Romanya’da karşı-devrimin yaşandığı, Çavuşesku iktidarının emperyalistler tarafından yıkıldığı, neredeyse dünyada
tüm solun karşı-devrimi sahiplendiği koşullarda “tek başımıza”
sosyalizmin Romanya’daki kazanımlarını ve Çavuşeskular’ın
direnişini savunduk. Kimilerinin “halk isyanı” diye alkışladığı
karşı-devrimi mahkum ettik.
Dayı bunu şöyle ifade ediyordu; “Çürümenin, kokuşmanın
doruğa tırmandığı, ihanetin alabildiğine ucuzladığı bu sol
dünyada, namussuzların, hainlerin, ülkelerini emperyalistlere
satanların yanı sıra, bütün dünyanın düşmanlığını kazanma
pahasına bile olsa, proletaryanın, halkın, adaletin, özgürlüğün,
sosyalizmin savunucusu olmalıydık. İşte, emperyalist komplonun Romanya iktidarını yıktığı koşullarda dünya solu,
Çavuşesku iktidarının doğrularının veya yanlışlarının savunulup savunulmamasından öte, emperyalizme karşı olup
olmamanın sınavını verdi.” (age, syf: 135)
Büyük Direnişte “Tek Başına” Bir Tarih Yazdık
Oligarşinin F Tipleri ile devrimci hareketi tasfiye saldırısı

Ne Bizi Ne De Evlatlarımızı
Teslim Alamayacaksınız!
Ankara TAYAD’lı
Aileler 21 Temmuz’da Sakarya Caddesi’nde, Devrimci
Özgür Tutsaklara giydirilmeye çalışılan
Tek Tip Elbise işkencesine karşı basın
açıklaması yaptı. Yapılan açıklama esnasında katil, işkenceci
polis TAYAD’lılara saldırarak 1 kişiyi gözaltına
aldı.

Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür
TAYAD'lı Aileler
Günay Özarslan ve İlginç Özkeskin’in Anneleri ile birlikte 24
Temmuz'da Gazi ve Karacaahmet mezarlığında
anma gerçekleştirildi.

karşısında diyebiliriz ki; “tek başına” kalma pahasına bir
tarih yazdık. Teslim olmadık. Hücre saldırısını şehitlerimiz,
kararlılığımız ve cüretimiz ile püskürttük.
Emperyalizmin ve oligarşinin hücre saldırısı Anadolu
topraklarından devrimciliği “söküp atma” saldırısıydı. Solun
bir yığın teori yaparak bu sürecin dışına düştüğü koşullarda
sansüre, kuşatmalara, oportünizmin saldırılarına karşın tek
başına yolumuza devam ettik.
Bu büyük direnişte Dayı’nın iradesi, kararlılığı, tecrübesi
ve “tek başına” kalmaktaki, tarihsel tecrübesi belirleyicidir.
“Bunun en büyük kanıtı, dünyada bir benzeri daha
görülmemiş dördüncü yılına giren direnişimizdir. Birçok
eksiğimiz var. Ama birçokları gibi emperyalizmin gücüne
tapmadık. Düşüncelerimizi değiştirmedik, bedel ödemekten
kaçınmadık. Ve bugüne geldik. DÜNYADA BİR BENZERİ
DAHA GÖRÜLMEMİŞ BİR DİRENİŞ YARATTIK.” (Dayı,
Seçme Yazılar, Dursun Karataş, syf: 495)
Devrimci hareketin tarihi içinde böyle onlarca yol ayrımında,
tek başına yüründü hep. Kimilerinin düşüncelerini terk ederek,
düzene teslim olduğu koşullarda tek başına da olsa doğruları
söylemeye, mücadele etmeye devam ettik. Bugün de Dayı’nın
bize sunduğu perspektifle halk düşmanlarına meydan okuyarak,
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini sürdürüyoruz.
Dayı’nın herkese ve her şeye rağmen diyebilen kararlılığı,
kılavuzumuz olmaya devam ediyor.
(Bu yazı, Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin Yürüyüş Dergisi’nin 281. sayısından alınmıştır.)

Armutlu Faşizme Mezar Olacak!
İstanbul Sarıyer’e bağlı Küçük Armutlu mahallesindeki
PSAKD’ne bağlı Boğaziçi Cemevi, mahalledeki Sevgi Erdoğan
Vefa Evi, Halkın Mühendis Mimarları bürosu, halkımızın evlerinin
depoları, bahçeleri 19 Temmuz’da AKP’nin işkenceci katil polisleri
tarafından basılmış, Cem Dursun, Meryem Özsöğüt ve mahalle
muhtarı Ali Biber işkencelerle gözaltına alınmıştır.
Halkın Mühendis Mimarları’nın bürosu, halk için elektrik üretmenin, halkçı yöntemlerle bilimin halk için kullanıldığı bir çalışma
bürosudur. Sevgi Erdoğan Vefa Evi, halkın haklı adalet mücadelesine
katılan değerli insanlarımızın, yaşlı ve engelli insanlarımızın bulunduğu
bir evdir.
Katil Sürüsüne Sesleniyoruz! Vazgeçin! Ahlaksızlıktan, namussuzluktan, şerefsizlikten vazgeçin! Bunu emperyalizmin işbirlikçileri kendileri söylüyor. Gecekondulardan gelen halkın
gırtlaklarını keseceğini söylüyorlar. AKP’nin katil sürüsüne cevabımızı dayanışmayı büyüterek verelim!
Dev-Genç

Küçük Armutlu Cemevi,
Sevgi Erdoğan Vefa Evi Onurumuzdur!
Galatasaray Meydanı’nda TAYAD’lı Aileler 21 Temmuz'da
basın açıklaması yaptı. Açıklamada Küçük Armutlu Cemevi baskınında polisin Cemevi’ne idrarını yapması ve Sevgi Erdoğan
Vefa Evi’nin basılması ile ilgili açıklanma yapıldı.

Fatma BİLGİN:
1972 Antakya Kuzeytepe doğumludur. 13
yaşından itibaren pamuk tarlalarında, fabrikada,
atölyelerde bir emekçi olarak çalıştı. 20 yaşından
itibaren ise bir devrimciydi. 1995'te tutuklandı.
Tutsaklık koşullarında direnişlerde yer aldı.
2000-2007 Ölüm Orucu Direnişi'nin 5. Ölüm
Fatma Bilgin
Orucu Ekibi'nde görev üstlendi. Zorla müdahele
işkencesi altında 10 Ağustos 2002'de ölümsüzleşti.

6 Ağustos - 12 Ağustos
Dursun KARATAŞ:
25 Mart 1952’de Elazığ’ın Kürdemlik
(Cevizdere) köyünde doğdu. Ailesi, emekçi
bir Kürt ailesiydi. Devrimci düşünceye 1970
öncesinde sempati duymaya başladı. Lise
yıllarında birçoğu daha sonra Devrimci Sol
içerisinde yer alacak olan bir gruptular.
1970’de İstanbul Üniversitesi Orman FaDursun Karataş
kültesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi. Bu yıllar,
Türkiye devriminin yolunun çizildiği, revizyonist, reformist geleneklerin aşıldığı, statükoların kırıldığı,
yeni saflaşmaların yaşandığı yıllardır. İşte bu saflaşmada yerini
Mahirler’in ihtilalci çizgisinden yana belirledi. Artık bir THKPC sempatizanı oldu. Kızıldere Katliamının ardından gerek İstanbul’da, gerekse de Elazığ’da THKP-C’yi sahiplenme tavrının
geliştirilmesinde aktif bir rol oynadı.
Emperyalizme ve faşizme karşı direnişin, ‘tek başına’da olsa
Marksist-Leninist doğruları savunmanın adı oldu Dursun Karataş.
‘84 Ölüm Orucu direnişinde, sayısız direnişlerde yer aldı.
Devrimci Sol, 30 Mart 1994’te yaptığı kongrede devrim
yürüyüşünü Devrimci Halk Kurtuluş Partisi (DHKP) olarak
sürdürme kararı aldı ve kongrede Dursun Karataş, DHKP
Genel Sekreteri olarak seçildi. 14 yıl boyunca bu görevini
kesintisiz sürdürdü.
Anadolu ihtilalinin, Umudun adı, Dursun Karataş ile özdeşleşti. “DAYI” demek, devrim demektir. Cüret, direniş,
savaş demektir. Zor zamanların adamı olmak, devrime
adanmak, asla umutsuzluğa kapılmamak, düzenden kesin bir
biçimde kopuş demektir. Halk sevgisi, vatan sevgisi, yoldaş
sevgisi demektir Dayı.
1994’ten bugüne, oligarşik diktatörlüğü sarsan eylemlerde,
1996 ve 2000-2007 ölüm orucu direnişlerinde, yoksul gecekondu halkının örgütlenmesinde ve mücadelelerinde, işçinin,
köylünün, memurun mücadelesinde, gerillanın ülkemizin
dağlarında attığı her adımda, onun emeği, inancı, coşkusu
vardır.
Çünkü o hayatın hep içindeydi. O, hayatı her yanıyla örgütleyendi.
Onun için küçük büyük sorun ayrımı yoktu. Devrime dair her
şey, küçük ya da büyük, onun ilgi alanındaydı.
Ülkemiz ve dünyanın yakın tarihinin en büyük ve sarsıcı
direnişi olan 2000-2007 Büyük Direnişini göz önüne getirmek
yeter bunu görmek için. Alnına kızıl bantlarını bağlayıp and
içen direnişçilerin son sözü ve bedenlerini tutuşturup ateş
çemberine giren feda savaşçılarının ilk sözü hep aynıdır:
“Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!”
Anadolu ihtilalinin önderi Dursun Karataş, 11 Ağustos
2008’de şehit düştü. Cenazesi 15 bin kişinin katıldığı bir
törenle İstanbul Gazi mezarlığına defnedildi.

Metin Köse

Nuri Aslan

Metin KÖSE,
Nuri ASLAN:
12 Ağustos 1980'de, Aybastı'da
iki köy arasındaki çelişkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi
sonucunda düzenlenen barış toplantısına giderken, yolda geçirdikleri
trafik kazasında kaybettik.

İbrahim DOĞAN:
1972'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde
doğdu. Mücadeleye ilgisi lise yıllarında başladı.
Gençlik mücadelesi içinde bir Dev-Genç’li
olarak yer aldı. 1993'te tutsak düştü. 1996 Ölüm
Orucu direnişinin birinci ekibinde yer aldı. Diİbrahim Doğan renişte kalıcı sağlık sorunları oluştu. 1999'da
sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle tahliye
edildi. Tedavisi için yurtdışına çıkarıldı. 11 Ağustos 2001'de
Atina'da tedavi gördüğü hastanede elleri arkadan bağlı öldürülmüş olarak bulundu.
Selami KURNAZ:
1964, Arsin-Trabzon doğumludur. Devrimci
düşüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yaşında tanıştı,
17 yaşında mücadeleye katıldı. Cunta yıllarında
tutsak düştü. 1990'lı yıllardan itibaren mücadelesini
devrimci hareket saflarında sürdürdü. Trabzon ve
Selami Kurnaz İstanbul'da görevler üstlendi. 2001'de tutsak düştü.
Mücadele içinde son görevini bedenini ölüme yatırarak yerine getirdi. 2000-2007 Ölüm Orucu direnişinin Gültekin
Koç Ölüm Orucu Ekibi'nde görev üstlendi. 12 Ağustos 2004'te
bir Ölüm Orucu direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

Sen yürürsün rüzgar yürür
Dallar eilir
Yapraklar secde eder yürüyüüne
Sular kabarıp dalgalanır
Köpüklü balarıyla selamlar
seni
Ve tanrılar kalır önünde
Ne beyler ne krallar
Seninle yazılır
en büyük destan
En güzel tarih
seninle balar

