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Çalışmalar, eğer devrimci çalışmayı
içeren tarzda ele alınmazsa,
o zaman yaratılan örgütlenmeler,
bir bütün olarak demokratik
faaliyetin “vitrin” özelliği taşır;
gelişmelere “seyirci” kalır.
Oysa sorun, var olan
gelişmelere seyirci kalmak değildir.
Müdahale etmek, tepki örgütlemek,
tepki açığa çıkarmak, oligarşiyi politika yaptığı
zeminde önce sıkıştırmak ve asıl hedef
olarak da o zemini ortadan kaldırmak
amaç olmalıdır.
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beyinlerimizi teslim almıyor. Beyinlerimizi teslim almak için eğitimi de kullanıyor.
Okula başladığımız andan itibaren bir yarış içindeyiz. Okullardaki hedef bu
düzene uygun kafalar yetiştirmek.
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80 Yaşındaki Kezban Ana Direniyor!
SİZ NE YAPACAKSINIZ?
Yüksel Direnişçileri, 640’lı Günlerde Direniyor!
SİZ NE YAPACAKSINIZ?
Düzce’de Bir Mimar, Ankara’da Bir İşçi Direniyor
SİZ NE YAPACAKSINIZ?
Halk Cephesi Her Alanda Direniyor ve Direnmeye
Çağırıyor!
SİZ NE YAPACAKSINIZ?
Emperyalizmin ve faşizmin halka ve halkın devrimci,
ilerici, demokratik örgütlenmelerine yönelik her saldırısı,
bir “varlık-yokluk” savaşına dönüşmektedir. Emperyalizmin, 1990’ların başlarından itibaren gündeme getirdiği
tüm ideolojik askeri saldırıları, devrimi ve sosyalizmi
tamamen yok etme hedeflidir. Bu nedenle her saldırı,
devrimci, ilerici, demokrat, vatansever güçleri, kesin
tercihlerle karşı karşıya bırakıyor.
1990’ların başlarındaki saldırılar böyleydi. 2000’lerdeki
“ya düşünce değişikliği ya ölüm” saldırısı böyle bir
saldırıydı. AKP faşizminin tutuklamalarla, KHK’larla,
Cumhurbaşkanlığı sistemi çerçevesindeki yeni yasal düzenlemelerle sürdürdüğü saldırı da aynı niteliktedir.
Emperyalistler ve faşizm, devrimcilere saldırdığında,
reformizm genellikle bunun “devrimcilerin hatalarından,
aşırılıklarından, şiddeti, silahı savunmasından, militanlığından kaynaklanan bir saldırı” olduğunu düşünür.
Faşizmin sadece bir zamanlama ve sıralama yaptığını,
devrimcilerden sonra sıranın mutlaka kendilerine de ge-
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leceğini bir türlü görmek istemezler. Faşizmin demokrasicilik oyununun farkında olmayanlar, kendi statüleri
hiç değişmeyecek sanırlar.
Pratik defalarca bunun tersini göstermiş olsa da, reformizm tarihten ders almaz.
Çok eski tarihlerden örneklere gitmeye de gerek yok;
işte Yüksel Direnişi. Neredeyse iki yılını dolduracak.
641 günün hemen her günü saldırıyla geçti.
Ne için direniyordu Yüksel’deki direnişçiler?
AKP Faşizminin Kanun Hükmünde Kararnamelerle
işten attığı yüz bini aşkın kamu emekçisinin, mimarın,
mühendisin, doktorun işe geri alınması için.
Peki bu talep, KESK’in, DİSK’in, TMMOB’un,
TTB’nin de talebi olması gerekmez mi? Bu sayılanların
bu talebi sahiplenmesi gerekmez miydi?
Bırakalım talebi sahiplenmeyi, talep kendi talepleri
olmasa bile, demokratik bir eylem olarak sahiplenmeleri
ve bu kadar vahşi, sürekli ve sistemli bir faşist saldırı
karşısında dayanışma göstermeleri gerekmez miydi?
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Elbette gerekirdi, ancak bunu yapmadılar.
Çünkü onlar şöyle düşünüyordu:
Bakın, KESK de eylem yapıyor, ama devlet KESK’in
eylemine saldırmıyor, Yüksel’dekiler militan olduğu için,
“aşırılık” yaptıkları için, “örgüt”lü oldukları için devlet
onlara saldırıyor.
Gerçek bu muydu?
Değildi!
KESK eyleminde de, devletin-polisin çizdiği sınırın
dışına bir adım atmaya kalktıklarında devlet saldırmıştır.
Ki devletin saldırısı için bir neden de gerekmez.
Fark da burada ortaya çıkar: Reformizm, ister legal
partiler olsun, ister sendikalar, odalar; böyle saldırılar
karşısında hemen vazgeçerler. Bir daha o eylemi yapmazlar.
Teslim olurlar. Böylelikle “tırmandırmamış” olurlar.
Akılcı solculuk böyle bir solculuktur. Onun kitabında
direnmek, bedel ödemek yoktur. Direnmek, barikatlar
kurmak, tutuklanmak, bedel ödemek, AKILSIZLIKTIR
onlara göre.
Mücadeleye böyle baktıkları içindir ki, ON YILLARDIR bu ülkede zaferle sonuçlandırdıkları tek bir direnişleri yoktur. Bu topraklarda halkların mücadele
tarihine ekledikleri tek bir gelenek yoktur.
Fakat yine böyle baktıkları içindir ki, gün gün ERİYORLAR.
Evet, “akıllı” oldukları için, bugün hapishanelerde
devrimciler dışında, tek bir DİSK’li, KESK’li,
TMMOB’lu, TTB’li, ÖDP’li, EMEP’li yoktur. Fakat
bu “akıl” kime yarıyor?
Emekçilere mi? Türkiye halklarına mı? Faşizme mi? Kime?
FAŞİZM, DEMOKRATİK KURUMLARI,
DEMOKRATİK MÜCADELEYİ NASIL YOK
EDİYOR?
Faşizmin 5 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
olarak çıkardığı son kararnameyi tekrar hatırlayalım.
Bu kararnameyle Devlet Denetleme Kurulu
(DDK) Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştır.
DDK’ya Yargı kurumları dışındaki tüm kurumları denetleme ve haklarında idari soruşturma

açma yetkisi verildi. Bu düzenlemeyle Devlet Denetleme
Kurulu, DİSK, KESK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği,
Türk Tabipler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
TMMOB, Eczacılar Odası,
Türkiye’de kurulmuş tüm
vakıflar, tüm il ve ilçelerin
ticaret ve sanayi odalarını
denetleyebilecektir. Onlar
hakkında SORUŞTURMA
açabilecektir.
DDK, bu kuruluşlardan üye
listeleri dahil, her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.
DDK, bu kuruluşların her kademedeki yöneticilerini
görevden uzaklaştırabilecek.
Yine 5 No’lu kararnameye göre, Cumhurbaşkanı,
“Sosyal ve Ekonomik haklar” olarak tanımlanan aile,
eğitim ve öğrenim hakkı, toprak mülkiyeti, tarım ve
hayvancılık, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme, çalışma ve sendika hakkı, grev hakkı ve
ücret, sağlık hizmetleri, gençlik ve spor, sosyal güvenlik
hakları, tarih-kültür ve tabiat varlıkları hakkında her
türlü kararı verebilecek.
Bu maddeleri tekrar okuyalım;
Bu maddelerin olduğu bir ülkede, demokratik mücadele
verilebilir mi? Demokratik kurumlar yaşatılabilir mi?
Biz bu soruya “BİR ŞARTLA EVET” cevabını veriyoruz.
Evet, bu yasalara rağmen, demokratik mücadele
olabilir. Bu düzenlemelere rağmen, demokratik kurumlar
olabilir.
Peki o ŞART nedir?
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Demokratik Mücadele
Devrimci Mücadeledir!
Demokratik mücadele, bir yanıyla bugünün hak ve

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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özgürlükleri için mücadele, diğer yanıyla ise, çıkarları devrimden yana olan tüm sınıf ve tabakaların, bu mücadele içinde eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetidir.
Bu nedenle, demokratik mücadeleye, sınıflar
mücadelesinin bir okuludur diyoruz.
Ülkemizde demokratik mücadelenin ele alınışındaki en temel yanlışlardan biri de, demokratik
mücadelenin hep en geri çizgide, en geri taleplerle
olması gerektiğini düşünen bakış açısıdır. Demokratik
mücadele, “Demokratça” mücadele değildir. Demokratik mücadele de devrimci bir bakış açısıyla,
devrimci eylem biçimleriyle sürdürülmesi gereken
bir mücadeledir.
Kendisini demokratik alanla ve demokratik
mücadeleyle sınırlayan bir örgütlenme, düzen sınırları içinde kalır.
KESK, DİSK, TMMOB, TTB, PSAKD gibi
örgütlenmeler, düzenin yasalarına göre kurulmuş yasal
örgütlenmelerdir. Ancak bu onların düzene ve yasallığa
boyun eğmeleri anlamına gelmez.
Yasallık farklıdır, düzene tabi olmak farklıdır.
Düzene tabi olup olmamak, siyasi tercihlerin sonucudur.
DİSK’in kuruluş döneminde savunulan sınıf ve kitle
sendikacılığı, ilerici bir anlayıştır. Düzenin sınırlarının
dışına çıkan bir politikadır. Ama DİSK’in 12 Eylül cuntasının teröründen sonra savunmaya başladığı “çağdaş
sendikacılık”, faşizme ve emperyalizme teslimiyettir.
Düzenin kamu emekçilerine sendika kurmayı yasakladığı koşullarda, meşru sendikacılık, fiili sendikacılık
anlayışıyla sendikalaşmak, devrimci, ilerici bir anlayıştır.
Ama düzenin yasalarına sığınıp “tüzel kişilik”leri esas
almaya başlamak, gericileşmektir.
O gericileşme, bugün kendi üyelerine kapıları kapatmaya, “Yüksel’de direnenler örgüt üyesi” gibi oligarşiyle
aynı ağızdan karalama yapmaya kadar savrulmuştur ve
daha da gerici noktalara varacaktır!

Demokratik Mücadele
Uzlaşma Alanı Değil,
Sınıf Mücadelesinin Okuludur
Demokratik mücadele sınıf mücadelesinin okuludur.
Neden böyledir?
Düşmanla açıkça, karşı karşıyayızdır.
Düşmanın tüm taktik ve manevraları açıkça uygulamaya konulur.
Demokratik mücadele, bir yanıyla yasal imkanların
değerlendirilmesiyle sürdürülür. Ancak demokratik mücadeleyi, yasallıkla sınırlamak, kendimizi faşizmin
çizdiği sınırlara hapsetmemiz demektir.
Demokratik mücadele ve kurumlar, eğer devrimci
bir anlayışla ele alınmazsa, o zaman ancak faşizmin
“vitrini” olmaya hizmet edilmiş olur. Bakın der faşizm,
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bu ülkede örgütlenme özgürlüğü var, yüzlerce dernek,
oda var.
Demokratik mücadelenin ilk koşulu faşizmin vitrini
olmayı kabul etmemektir. Gerekirse elbette tüm yasal
kurumlardan vazgeçip, sadece meşruluk temelinde örgütlenmeyi de bileceğiz.
Eğer böyle ele alınmaz ve düzenin çizdiği sınırlara
tabi olunursa, öyle bir demokratik mücadele de zaten,
faşizm “yasak!” dediğinde biter.
Bu nedenle, yasal imkanlardan da yararlanan demokratik
mücadelenin temeli, haklılık ve meşruluktur. Emekçiler,
halklar bu haklılık ve meşruluk okulunda faşizmin gerçek
yüzünü görürler.

Demokratik Mücadelenin Özü,
Boyun Eğmemektir!
Dayatmaya Boyun Eğildiğinde,
Onun Demokratik İçeriği Biter!
Demokratik eylemlerde, polis her seferinde başka bir
engelle, koşulla çıkar karşımıza. Yoldan yürümeyin, kaldırımdan yürüyün der mesela. Veya yoldan yürünmesine
izin verir, yanda şerit oluşturmaya izin vermez.
Mesele, yoldan veya kaldırımdan yürünmesi değildir.
Mesele, karşı tarafa iradenin kabul ettirilmesidir. Düşmanın
politikasının özü budur. Bir başka seferinde tamam bu
eylemi yapabilirsiniz ama şu pankart açılmayacak der.
Artık orada pankart eylemin kendisinden daha önemli
hale gelmiş demektir. İrade savaşı, sınıf mücadelesi
orada somutlanır. Biz o durumda yürüyüşten vazgeçeriz,
pankarttan vazgeçmeyiz. Reformizm ise “büyük politika”
yapıyor havalarında, esas olan eylemdir deyip, dayatmalara
boyun eğer. Aslında orada demokratik mücadele bitmiştir.
Polisin kamu emekçilerinin Bakırköy eyleminde,
“basın açıklamasına izin var, ama oturma eylemine izin
yok” tavrı, çok öğreticidir; karşı-devrimin demokratik
mücadele konusundaki mantığını gayet açık yansıtıyor.
Bir başka eylemde bu dayatma, “oturma eylemine izin

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

yetçilik içindedirler.
Aymazlık, “çevresinde olup bitenlerin farkına
varamama durumu, gaflet” demektir.
Sorumsuzluk, üstlendiği görev ve yetkiler karşısında “hiçbir sorumluluk üstlenmeyen” demektir.
Nedir teslimiyetçilik? “Teslim olma, kendini
verme, boyun eğme, kendini tamamen başkasının
ellerine bırakma.” demektir.
Kendilerini kimin ellerine bırakıyorlar? EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN.

TÜM EMEKÇİLER,
TÜRKİYE HALKLARI,
İLERİCİLER, DEVRİMCİLER, VATANSEVERLER, DEMOKRATLAR!
var, ama yürütmeyiz” biçimine dönüşebilir. Mesela, Taksim’de anıtın önünde eylem yaptırtmıyor, ama anıta on
adım kala yapabiliyorsun. Fark ne? Senin iradeni kontrol
altına almak istiyor. Bu bazen isimlendirmelerde kendini
gösterir: Biz “kayıp yakınları” dedik, devlet “cumartesi
anneleri” denilmesini tercih ediyordu; reformizm de
cumartesi annelerini tercih etti. Çünkü faşizmin politikasını
gizleyen bir tanımdı bu.
Bütün bunlar, bir eylemi reformistleştirme, belli
bir sınırda tutma, eylemi yapanları iradesizleştirme
politikasıdır. Polis, karşısında reformistler olduğunda bu
politikasıyla hemen her seferinde sonuç da almıştır.
Bizim demokratik mücadeleye bakışımız ile reformistlerin oportünistlerin bakışını belirleyen temel ayrım
da buradadır işte.

Bu teslimiyete ortak olmayın. Bu teslimiyete
izin vermeyin.
Tarihe ve bugün yaşanan gelişmelere baktığımızda
şunu görüyoruz:
Bu aymazlığın, teslimiyetçiliğin varacağı yer tasfiyecilik ve ihanettir.
Buna engel olalım.
Engel olmanın yolu, devrimci politikayla direnmekten
geçer.

Yüksel, Düzce, Ankara,
Özgür Tutsaklar Direniyor
Halk Cephesi Direniyor
KESK, DİSK, TMMOB, TTB
Ne Yapacaksınız?

AKP faşizminin saldırganlığı, 19 Temmuz günü,
Küçük Armutlu Cemevi’nde kendini gösterdi.
Cemevi basıldı. Cemevi’ndeki devrimciler gözaltına
alınıp tutuklandı. Cemevi’nin başkanı gözaltına alınıp
tutuklandı.
Cemevi’ne alçakça yazılar yazıldı, duvarına işendi.
Ülkemizdeki tüm Alevi kuruluşları şunu çok iyi bilmelidirler ki; bu saldırıya sessiz, tavırsız kalmak; gelin,
kanlı kirli postallarınızla cemevlerimizi çiğneyin demektir.
Gelin, Hz. Hüseyin’in, Ali’nin, Pir Sultan’ın, Hacı Bektaş’ın resimlerinin asılı olduğu duvarlarımıza işeyin demektir.
Aleviliğin direnişçi özünü savunan tüm Alevi kuruluşları, faşizme karşı olan tüm Alevi kuruluşları, böyle
bir saldırı karşısında susamazsınız, sinemezsiniz.
Tek yol direnmektir.
Tek yol, Pir Sultan derneklerinin ülke çapında 63 şubesinin her birinin Kezban Ana olup direnmesidir.
Yapılması gerekeni 1980 açık faşizmine karşı direnişlerden gelen 80 yaşındaki Kezban Bektaş başlatmıştır.
Tüm demokratik kurumlar bilmelidir ki, bu saldırının
özü ve biçimiyle aynısı, yarın TMMOB veya KESK şu-

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan
edilen OHAL karşısında, demokratik kurumlar, reformist,
oportünist legal partiler ve örgütler, bir direniş ortaya
koyamamışlardır. Tersine, “OHAL koşullarında bir şey
yapılamaz”ın teorisini yapmışlardır.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gündeme gelen
saldırı karşısında da henüz ortada bir şey yoktur. Yaptıkları
birkaç “yazılı basın açıklaması”nda ise, bir direnme politikası ve kararlılığı gözükmemektedir. Hala olan biteni
12 Eylül 1980’lerle açıklamaktan, hala “birlik olmalıyız”
teranelerini tekrarlamaktan öte bir şey yoktur. Direnme
kararlılığı ve iradesi yoktur.
Demokratik kurumların tüm üye ve yöneticilerine
çağrı yapıyoruz;
Kurumlarınızın yönetimleri, reformist partilerin yönetimleri, tam bir aymazlık, sorumsuzluk ve teslimi-

Sayı: 79
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belerinde de olabilir. Sizlerin şube başkanlarınız
da F tipleriyle tanışabilir. Siz tutuklanan devrimcilerle “aynı mahalleden” olmadığınızı, F Tipi
Hapishanelerin “sizin için yapılmadığını” düşünebilirsiniz. Yanıldığınızı görmeniz için Nazi
tarihine ve şu anda ülkemiz hapishanelerinde kimlerin yattığına bakmanız yeterlidir.
Ya tam teslim olursunuz, ya hapishanelerle
tanışırsınız. Teslim olduğunuzda, o koca koca binalarınız ve anlı şanlı sıfatlarınız size kalır belki;
ama siz siyasi olarak bir cesetten farksız olursunuz.
Yaptığınız işin ne demokratlıkla, ne mücadeleyle
bir ilgisi kalmaz. O zaman, 24 Odanın tüm başkanları, yönetim kurulları toplansa, üzerine KESK’in
tüm şubelerinin yönetim kurulları bir araya gelseler,
bir Nuriye etmez; MÜCADELE GERÇEĞİ BUDUR.
O halde yapılması gereken budur; KESK, DİSK,
TMMOB, TTB… yöneticilerinden başlayarak, her
biri bir Nuriye olmalı. AKP faşizminin kuşatmasını
yarmanın yolu budur. Bunu teorik, politik olarak da
ifade edebiliriz ama özeti budur; çözüm direnmektedir,
çözüm Nuriye olmaktadır. Kezban Ana olmaktır.
Çözüm, Yükseller’i çoğaltmaktadır.
Sayı: 79
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Reformist Politikalar Bitişe Getirdi
Var Olmak İçin Tek Şansınız
Devrimci Politikaları Uygulamaktır
Demokratik mücadeleyi, DEVRİMCİ HALK MUHALEFETİ yaratma hedefiyle ele almalıyız.
Eğer böyle ele almazsak, geriye ücret sendikacılığı
ve özlük hakları mücadelesi kalır; bu ise ekonomik-demokratik mücadelenin tüm demokratik içeriğinden soyutlanıp, ekonomizmde boğulması demektir. Bu ülkemizde
Türk-İş’te somutlaşan Amerikancı, sınıflarüstü sendikacılık anlayışıdır. Fakat bu anlayış, uzun yıllardır Türkİş’le sınırlı olmayıp, DİSK’ten KESK’e, TMMOB’a
kadar hepsini içine almıştır; başka bir deyişle saydığımız
bu kurumlar Türk-İş’leşmiştir. Bu politikanın kurmayları

da, bu kurumların yönetimine çöreklenmiş olan ÖDP’den
EMEP’e, BDP’ye kadar reformist partilerden başkası
değildir.
Reformizm, devrimcilere karşı ittifak halinde, demokratik kurumlardan devrimcileri tasfiye etme politikasını
hayata geçirirken, emperyalizmin önerdiği hangi politikalar varsa, onları benimsemiştir; çağdaş sendikacılık,
sivil toplumculuk, akıllı solculuk, çevrecilik, uluslararası
standartçılık, diyalogculuk, kimlik siyaseti… Kısacası,
devrimcilere ait olmayan ne varsa, reformizmde onlar
vardır. Demokratik kurumları eritip ve demokratik mücadeleyi bitiren de işte bunlardır.
O halde gelinen noktadaki YOL AYRIMI açıktır.
Avrupa emperyalizminin önerdiği politikalar, bitiş
ve tükenişe getirdi. Bu politikaların devamı, KESİN
VE TOPTAN YOK OLUŞTUR.
Alternatif, devrimci politikalardır.
Ancak devrimci bir bakış açısıyla demokratik kurumları
var edebilir, var olanları sürdürebilir ve halkımızın haklar
ve özgürlükler mücadelesini geliştirebiliriz. Ancak
devrimci politikalarla emperyalizmin ve faşizmin saldırılarına direnebilir, ancak devrimci politikalarla herkesin
beklediği krizlerin faturasının halkımızın sırtına yüklenmesinin önüne barikatlar dikebiliriz.
Bu topraklar Haziran ayaklanmalarına gebedir.
Fakat reformizm ve oportünizm,
varolan çizgisini değiştirmezse, halkın
ayaklanmasının önünde sadece ayak
bağı olacaktır. Ve emin olun, ayaklanan
bir halkın eninde sonunda yapacağı, o
bağları söküp atmak olur.
SONUÇ OLARAK;
Kimse bu saldırıyı, sıradan bir saldırı
olarak görmemelidir. Faşizm, devrime,
devrimciliğe, demokratik mücadeleye,
halkın örgütlenmelerine dair ne varsa
YOK ETMEK istiyor. Yağma ve
talanı bu boyutlarda sürdürebilmek
için, emperyalizmin sömürüsünü sür-

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

dürebilmek için halkı susturmak, örgütsüzleştirmek zorundadırlar.
AB’ci, reformist politikalar, Kürt milliyetçilerinin politikaları, CHP’ye yedeklenen politikalar, DKÖ’leri bitirmiş, direnme dinamiklerini yok etmiştir. Sonuç
ortadadır. Faşizm saldırırken, “canlıya saldırırsın tepki gösterir misali” bir tepki
bile gösteremeyecek haldedirler. Bunun
sorumlusu bugüne kadar bu kurumları
yöneten reformizmdir.
AKP faşizminin halkı teslim almasını
önlemenin tek yolu DİRENMEKTİR.
Direnmek, sadece DEVRİMCİ POLİTİKALARLA mümkündür.
Direniş anti-emperyalist, anti-faşist
içerikte olmalıdır.
Ne ABD’den, ne AB’den, ne AKP’den
halkın, vatanın lehine tek bir politika çıkmaz. ABD, AB, AKP, halk güçlerinin ittifakı değil, düşmanıdırlar.
DİRENEN KAZANIR, DİRENMEYEN YOK OLUR. Herkes kararını
buna göre verecektir.

Armutlu Halk Cepheliler
Kapı Çalışması Yaptılar
Halk Cepheliler 3 Ağustos
günü yaptıkları kapı çalışmasında halka “imar barışının”
ne olduğu, yıkımları meşrulaştıran bir aldatmaca olduğu,
buna karşı örgütlenilmesi gerektiği anlatıldı. Duvarlarımız
boş kalmayacak” şiarıyla Armutlu’daki devrimciler 4 Ağustos'ta polisin sildiği yerlere yazılamalar yaptı.

Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak!
Armutlu Halk Cephesi katil polislerin mahalleye yaptığı saldırıyla
ilgili 3 Ağustos'ta bir açıklama yayınladı. Açıklamada; "AKP’nin
katil polislerinin mahallemize yönelik saldırısı ilk değildir. Daha
önce de defalarca oyuncak tenekeleriyle gelip saldırdılar. Her seferinde
Cepheliler sloganlarla karşılık verip kovmuşlardır. Soysuz Süleyman’da,
katil polislere de bunu öğreteceğiz. Soysuz Süleyman bitireceğiz diyor. Bitiremezsiniz! Bitirdik diyorsunuz, cami minaresine bile mobese
yerleştiriyorsunuz! Korkularınızı büyüteceğiz!" denildi.
Sayı: 79

Anti‐Emperyalist Cephe Türkiye Temsilciliği’nden
Anti‐Emperyalist Cephe Üyeleri’ne Çağrı
Ekte size iki tane fotoğraf gönderiyoruz. İlki, 19
Temmuz günü İstanbul’un Küçük Armutlu mahallesindeki
cemevinde çekildi. Küçük Armutlu’daki cemevini hatırlayanlarınız olacaktır; geçen yılki Anti-Emperyalist
sempozyumu burada yapmıştık, önceki yıllar politik
gezi kapsamında da burayı gezmiştik. Bu yılki sempozyumumuzu yine bu cemevinde yapacağız.
İşte bu cemevi, 19 Temmuz günü polis tarafından
basıldı. Onlarca kişi işkenceyle, ters kelepçelenerek
gözaltına alındı, iki Halk Cepheli tutuklandı. Bunların
ötesinde, bizi daha da öfkelendiren şey ise şu oldu:
Polis, cemevinin koridoruna işedi! Evet, yanlış duymadız...
Aynı zamanda Alevi halkı için kutsal sayılan, ibadethane
olarak kullandığı cemevinin koridoruna işedi! Yani düşünün, mesela kendi ülkenizde polisin gündüz vakti kiliseye girip, ortalığı gaza boğup, insanları işkenceyle
gözaltına alıp sonra da kilisenin orta yerine işediğini
hayal edin... İşte Küçük Armutlu’da yaşanan da buydu.
Bu durum, Türkiye’deki Alevi örgütlerini harekete
geçirdi. Küçük Armutlu Cemevi’ne gelip açıklama yaptılar. Cemevi başkanı Zeynep Yıldırım, polislerin yaptığı
bu alçaklığı, basına verdiği röportajlarla teşhir etti.
Bunun sonucu ne mi oldu?
Ertesi günü, cemevi başkanı Yıldırım’ı gözaltına

Yürüyüş
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aldılar ve tutukladılar...
İkinci fotoğrafta ise 80 yaşında bir ninemiz var.
Bugün Küçük Armutlu cemevinde bir direniş devam
ediyor.
Bu ninemiz, Kezban Bektaş direnişi gerçekleştiriyor.
Kendisi Küçük Armutlu’da oturuyor, aynı zamanda tutuklanan cemevi başkanı Zeynep Yıldırım’ın annesi. Her
gün Cemevi’nde, elinde dövizleriyle, pankartıyla oturma
eylemi yapıyor. “Kızım değil, cemevine işeyenler tutuklansın” diyor...
İşte yoldaşlar, ne kadar alçak, insanlıktan soyunmuş
bir düşmana karşı savaştığımızı anlatmak istedik. Eğer
sessiz kalırsak; bugün cemevine işeyenler, yarın üstümüze
işer. Gelin, hep birlikte sesimizi yükseltelim. 80 yaşındaki
Kezban anamızı yalnız bırakmayalım.
Bu vesileyle hepinizi bir kez daha 8-9 Eylül tarihlerinde
Küçük Armutlu’da düzenleyeceğimiz 9. Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’na davet ediyor, aynı zamanda Küçük Armutlu’da
yapılan bu adi saldırıya tavır almaya çağırıyoruz.
Ek olarak; sizden Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na ve
İçişleri Bakanlığı’na bu saldırıyı kınayan e-mail ve
fakslar yollamanızı istiyoruz.
Devrimci selamlarımızla...

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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BİZ KAZANACAĞIZ,
KEZBAN ANA KAZANACAK!
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“Kızımı Değil, Cemevine İşeyenleri Tutuklayın”
diyor Kezban Ana.
Ve açık-net bir biçimde kızının tutuklanmasının gayri-meşruluğunu ilan ediyor bu konuşmasıyla.
Cemevinde basın açıklaması yapıyor Kezban Ana.
Yumruğu havada, öfkeli gözlerle bakıyor. Aynı dik duruş,
aynı öfkeli bakışlar, Kezban Ana’nın yıllar önceki halini
hatırlatıyor tanıyanlara.
Amerikancı faşist cuntanın en karanlık günleridir.
’80 sonrası yüzlerce-binlerce devrimci, demokrat, kısaca
faşizme karşı olan herkes gözaltına alınıp işkenceden
geçirilmektedir.
Kenan Evren adım adım cuntanın programını uyguluyordu. Anadolu topraklarında direniş tohumları yok
edilecekti. Bunun yolu da, hapishanelerdeki devrimci
tutsakları teslim almaktan geçiyordu.
Cunta öncesinin kelli-felli adamları, sendika-parti
başkanları, örgüt liderleri süklüm-püklüm, el-pençe duruyorlardı askerin karşısında. TTE (Tek Tip Elbise)
denilen, kendilerini suçlu ilan eden elbiseleri giyerek,
ceketleri ilikli, başları eğik çıkıyorlardı mahkemelere.
İnançlarına, ideolojilerine sırtlarını dönerek.
Cunta yıllarında Anadolu topraklarının, Anadolu halklarının onurunu-namusunu kurtaranlar Onlar’dı. Bir tek
Onlar vardı direnen. Onlar, Kezban Ana’nın deyimiyle
“Bizim çocuklardı. Onlar Pir Sultan’ın, Hz. Ali’nin soyundandı.” Böyle derdi Kezban Ana, hapishanede direnen
oğulları-kızları (Devrimci Sol tutsakları) için.
“Bu bugünün kavgası değil. Biz bu kavgayı Kerbela’dan beri, yüzyıllardır veriyoruz. Pir Sultan
‘Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kemend işte boynum asarsa
İşte hançer işte boynum keserse
dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’ dedi. Yezide
teslim olmadı. Benim oğlum suçlu değil. Ben oğluma
haram lokma yedirmedim. O elbiseyi giyerse sütümü
helal etmem, ziyaretine gitmem.” demişti cunta yıllarındaki TTE saldırısını değerlendirirken. Bu dönemde
solun bir kesimi, Lenin’den kendilerine “kanıt”lar bulmaya
çalışıp, geri çekilmenin, direnmemenin teorilerini yapıyorlardı.
Kezban Ana ne geri çekilme taktiklerini bilirdi, ne de
teslimiyeti, direnmemeyi teorileştirmeyi. Onun için direnenler ve teslim olanlar vardı. Teslim olmak ihanetti,
direnmek ise Kerbela geleneğini sürdürmekti.
Tüm yaşamı boyunca bu geleneğe sadık kaldı, kimi
zaman direnenlere destek oldu. Kimi zaman da direnişin
tam odağında yer aldı. ’84 Ölüm Orucu’ndan, Büyük
Direniş’e kadar... 2006 yılında Av. Behiç Aşçı’nın Ölüm

Orucu direnişine destek olmak için bedenini açlığa yatırdı.
Kezban Ana Anadolu’dur, halktır ve anadır. Kerbela’dan, Pir Sultanlar’dan öğrendiği direnme geleneğini
kızlarıyla-oğullarıyla el ele büyütmüştür.
İşte bu yüzden her zaman başı diktir.
İşte bu yüzden her zaman düşmanlarına kinle, dostlarına
sevgiyle bakar.
Onurludur Kezban Ana, çocuklarına emzirdiği süt
gibi aktır yaşamı.
Ve dün faşist cunta karşısında nasıl dik durduysa,
bugün de aynı netlikle duruyor faşist AKP’nin karşısında.
Türkiye’de onlarca kitle örgütü ve Pir Sultan’a bağlı
60’ın üzerinde Alevi kurumu var. Ama 19 Temmuz 2018
günü, Armutlu Cemevi’ne yapılan onursuz-ahlaksız
saldırı karşısında sadece Kezban Ana direniyor.
Cemevi’ne işeyenleri teşhir ettiği için, 23 Temmuz’da
evi basılıp tutuklanan kızı Zeynep Yıldırım’ın özgürlüğü
için bir tek Kezban Ana direniyor!
Hiçbir abartılı açıklama yapmadan, sessiz-mütevazi
oturuyor Armutlu Cemevi bahçesinde. Tıpkı oğullarıkızları için Metris Hapishanesi önünde oturduğu gibi.
Dün oğullarına-kızlarına barikat oluyordu, bugün
halkın inançlarına, halkın onuruna karşı yapılan saldırılara
karşı barikat oluyor.
Dün de, bugün de, hapishanelerdeki özgür tutsaklardan
Armutlu’daki Kezban Ana’ya, sanatçısından avukatına,
mimar mühendisinden gençliğine, TAYAD’lılardan kamu
emekçilerine kadar yalnızca BİZ direniyoruz.
Çünkü; biz Anadolu’yuz, biz halkız...
Kerbela’dan, Pir Sultan’lardan aldığımız direniş bayrağını ancak kökleri bu topraklarda olanlar taşıyabilir.
Tarihsel ve siyasal haklılığımızdan aldığımız meşrulukla
direnen biziz. Kazanan da Biz Olacağız! Kazanan Kezban
Ana Olacak!

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

Pir Sultan Abdal Dernekleri,
Tüm Alevi Halkımız!
Hz. Hüseyin diyor ki; “Zillet
(boyun eğmek) bizden uzaktır.”
Hz. Ali’ye kulak verin bir de:
“Haksızlık önünde eğilmeyiniz.
Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”
Bu kadar açık ve net.
Dün “safımız belli, yerimiz
Yezidin yanı” diyenler (bu söz
AKP’li Mehmet Metiner’e aittir)
bugün Alevi halkına Yezid’in
kılıcını sallıyorlar…
Dün “Alevi açılımı” yapacağız diyerek bizi kandırmaya
çalışanlar, bugün gerçek yüzlerini ortaya seriyorlar.
Dün “camiye ayakkabıyla
girdiler” diyerek yalan söyleyen
din bezirganları, bugün bizim
ibadethanemize, cemevimize postallarıyla giriyor, bu
da yetmiyor cemevimizin duvarına işiyorlar.

NE YAPACAĞIZ?
Cevap, Ali’nin en başta aktardığımız sözündedir.
Armutlu PSAKD’ne yapılan bu saldırı bütün Alevi
halkına yapılmış bir saldırıdır. Saldırının nedeni ve
amacı bellidir. Bizi yolumuzdan döndürmeye, bir kez
daha bize boyun eğdirmeye çalışıyorlar.

Sormazsak ne olur?
Sıra tek tek herkese gelir.
Pir Sultan şubemize saldıranların; başkanımızı tutuklayanların karşısına “dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan” diyen Pir Sultan gibi çıkmalıyız.
PSAKD Genel Merkezi, “Zeynep Yıldırım serbest
bırakılmazsa direniş başlatırız” açıklaması yapmıştı.
Evet, direniş başlatmalısınız. 80 yaşında direnen Kezban
Ana’nın direnişini sahiplenerek başlayabilirsiniz direnişe.
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Bu saldırıya sessiz kalamayız.
Tüm Alevi halkımızı, Alevi gençlerimizi,
Hüseyin’in, Ali’nin öğütlerine kulak vermeye
çağırıyoruz.
Kim bunun tersini söylerse, o Aleviliğe ve Alevi
halkına kötülük yapar.
Cemevimize işediler.
İbadethanemize işediler.
Pir Sultanımıza hakaret ettiler.
Bunun hesabını sormalıyız.
Sormazsak ne olur?

Sormazsak, o zaman duvarımıza değil, gelip
üstümüze işerler.
Pir Sultan şubemizin başkanını tutuklayanlardan
hesap sormalıyız.

Peki böyle yapmazsak, susarsak ne olur? Israrla bu soruyu soralım kendimize.
Susmak, sizi AKP faşizminin saldırılarından “şimdilik”
koruyabilir ama o zaman İmam Ali’nin dediği gibi şerefinizi, onurunuzu kaybedersiniz. Bunu kabul etmeyin.
Şerefinizi, onurunuzu kaybetmeyin!
80 yaşında bir ana haksızlığın karşısına dikiliyor
Pir Sultan gibi. Ona destek olun, direnişine omuz verin…

Gelin ziyaret edin!
Mahallelerinizin duvarlarına yazı yazın. Gösteri örgütleyin. İbadethanemize işeyenlerden hesap soracağız
deyin. Yürüyün. Kezban anayla birlikte oturup adalet
ve özgürlük isteyin.
Töremiz budur. Kerbela’nın yasını tutmak kadar zamane Yezidlerinin zulmüne, haksızlıklarına karşı durmak,
onlara boyun eğmemektir Aleviliğin öğrettiği.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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SENDİKALAR, MESLEK ÖRGÜTLERİ, BAROLAR
CUMHURBAŞKANLIĞI DENETİMİ KAPSAMINA ALINDI
AMAÇ MUHALİFLERİ, MESLEK ÖRGÜTLERİNİ YOK ETMEKTİR!

TAM DA BU NEDENLE UNUTULMAMALIDIR Kİ

DEMOKRATİK MÜCADELE, DEVRİMCİ MÜCADELEDİR!
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Ülkemizde, 16 Nisan 2017’de
gerçekleştirilen referandum sonucunda ‘sistem değişikliği’ne gidildi
ve Başkanlık sistemine geçirdi. Hükümet Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.
Yani Bakanların atanması ve bakanlıkların çalışma esasları Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.
Bununla birlikte değiştirilen Anayasa’nın 104. maddesine göre; artık
nispeten bağımsız kurumlar da dahil
olmak üzere, tüm devlet üst kademesini Cumhurbaşkanı tek başına
atayacak ve bu atamaların “usul ve
esaslarını” da kendisi kararnamelerle
belirleyebilecektir.
Yine Anayasa’nın 123. maddesine
göre Cumhurbaşkanı, kamu tüzel kişiliği kurma yetkisine de sahiptir.
İşte bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı
seçimi yapıldıktan hemen sonra Cumhurbaşkanı kararnameleri (CBK) yayınlanmaya başlandı. Bugüne kadar
toplam 12 CBK yayınlandı.
Bu kararnamelerden en önemli
olanı ve Demokratik Kitle Örgütleri’ni
(DKÖ) ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı’nın 5. No’lu Devlet Denetleme
Kurulu (DDK) hakkında hazırlanan
kararnamedir.
Bu kararnameye göre, DDK Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış ve
DDK’ya Yargı kurumları dışındaki
tüm kurumları denetleme ve haklarında idari soruşturma açma yetkisi vermiştir.
Daha doğru bir ifade ile sadece
kamu kurumu niteliğindeki kurumları
değil, Genelkurmay Başkanlığı ve
Kuvvet Komutanlığı dahil askeri birlikleri, kamu yararına çalışan 389
derneği, Türkiye Barolar Birliği
(TBB), TÜSİAD, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, Türk Tabipler Birliği,
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir
ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar

Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Birliği
Konfederasyonu, Türkiye Mühendis
ve Mimarlar Odalar Birliği
(TMMOB), sendikalar, Eczacılar
Odası, Türkiye’de kurulmuş tüm vakıflar, tüm il ve ilçelerin ticaret ve
sanayi odalarını denetleyebilecekler.
Kararnameye göre DDK sendika,
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, vakıf ve derneklerde her
türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Kurul ayrıca cumhurbaşkanı tarafından
verilecek “diğer işleri” yapmakla yükümlü olacaktır. Kurullar Cumhurbaşkanının bir kurumu gibi çalıştırılabilecektir.
Kurul denetleyeceği kuruluşlardan
her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya
açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek. Denetlenen kuruluş bu bilgi ve belgeleri istenen
yere vermekle yükümlü olacaktır.
Bu yolla kurumların özerk yapısı ortadan kaldırılmış olacaktır.
Denetlemeyi yürüten DDK grup
başkanı, her kademe ve rütbedeki
görevli için görevden uzaklaştırma
tedbiri uygulayabilecek ve görevden
uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını
yetkili makamlardan isteyebilecek.
İdari soruşturma, adli soruşturmayı
da devamında getirecektir.
Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği, TMMOB gibi meslek kuruluşları
başta olmak üzere tüm sendikalar,
çalışma örgütleri, üniversiteler gibi
kurumlar hakkında yapılacak idari
soruşturmalar, idari anlamda kesin
olacak ve adli soruşturma açılmasını
da sağlayacaklardır. Savcılık makamları, bu raporları delil kabul edecek ve kurum yöneticilerinin cezalandırılmaları ile de sonuçlanacaktır.
BU DÜZENLEME HUKUKA

AYKIRIDIR
Muhalif örgütleri, halkçı niteliği
olan odaları, işçilerin örgütü sayılan
sendikaları tasfiye etmeyi amaçlayan
bu kararname anayasaya, uluslararası
sözleşmelere, hukuka aykırıdır.
Birincisi, Anayasa’ya göre kanunla düzenlenmiş konularda CBK
yayınlanamaz. Sendikaların, Baroların, Meslek odalarının kuruluş
ve işleyişlerini düzenleyen kanunlar
vardır. Bu kanunlara rağmen kararname düzenlenemez.
İkincisi, Meslek odaları, sendikalar, Barolar özerk yapıda kurumlardır. Bu özerklik mesleğin özgür,
bağımsız ve daha nitelikli olmasının
güvencesidir. Özerklik ve bağımsızlık
mesleklerin ya da örgütlerin üstlendikleri görev ve sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Devletin politikalarına göre çalışan sendika ya da meslek
odası ne üyelerinin haklarını koruyabilir ne de nitelikli bir hale kavuşabilir.
Meslek odalarına ve sendikalara
yönelen bu saldırı aslında temel haklara yönelik bir saldırıdır. Sendikalara
yönelik saldırı örgütlenme hakkına
ve sendikaların devletin politikalarına
karşı mücadele etme hakkına saldırıdır.
Barolara yönelik saldırı, baroların
hak ve özgürlük mücadelesine yönelik
bir saldırıdır.
Dolayısıyla devlet aynı zamanda
temel hak ve özgürlükleri de sınırlayıp işlevsiz hale getirmeyi hedefliyor. Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler
hakkında kararname çıkartamaz!
Ancak “Sosyal ve Ekonomik Haklar
ve Ödevler” maddelerdeki haklar
konusunda kararname çıkartabilir.
Cumhurbaşkanlığı bu haklar konusunda her türlü düzenleme yapabilir. Sosyal ve Ekonomik haklar
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olarak ifade edilen haklar, aile, eğitim
ve öğrenim hakkı, toprak mülkiyeti,
tarım ve hayvancılık, kamulaştırma,
devletleştirme ve özelleştirme, çalışma ve sendika hakkı, grev hakkı
ve ücret, sağlık hizmetleri, gençlik
ve spor, sosyal güvenlik hakları, tarih-kültür ve tabiat varlıklarının korunması, sanat ve sanatçının korunmasını kapsayan haklardır.
Böylesine geniş bir alana, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve buna
bağlı olarak Devlet Denetleme Kurulu
eliyle doğrudan hükmetmek, devamında idari yaptırımların uygulanmasını sağlamak mümkün olacaktır.
Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyecek olursak;
Cumhurbaşkanlığı DDK eliyle,
bugüne kadar kazanılmış bütün
hakları gasp etmeye dönük bir düzenleme hazırlanmıştır.
Bu düzenleme Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Buna
rağmen uygulanacaktır. Çünkü hukuka aykırı düzenlemelerin uygulanmasını engelleyecek bir devlet içi
mekanizma yoktur.

5 No’lu DDK Hakkındaki Kararnamede, Denetleme Yetkisi
Olan Kurumlar:
- Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Komutanlıkları dahil askeri birlikler,
- Kamu yararına çalışan 389 dernek,
- Türkiye Barolar Birliği (TBB),
- TÜSİAD,
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
- Türk Tabipler Birliği,
- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir
ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar
Birliği,
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Birliği Konfederasyonu,
- Türkiye Mühendis ve Mimarlar
Odalar Birliği (TMMOB),
- Eczacılar Odası,
- Türkiye’de kurulmuş tüm vakıflar,
- Tüm il ve ilçelerin ticaret ve
sanayi odaları

Bu düzenleme özerk, bağımsız
ve demokratik yapıların tasfiyesini
getirecektir. Dolayısıyla meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri
devletçi bir yapıya dönüşeceklerdir.
Kurumlar hakkında açılacak idari
soruşturmanın arkasından adli soruşturma gelecektir.
Meslek örgütleri, sendikalar ve
barolar hakkında uygulanacak olan
denetleme; örgütlenme hakkı, düşünceyi ifade etme hakkı, savunma
hakkı, eğitim ve sağlık hakkı, basın
hürriyeti, sanat ve bilim hürriyeti,
hak alma mücadelesi gibi hakları
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecektir.
Bu önemde olup, çok geniş alanı
ve hakları kapsayan düzenleme yeterince gündeme alınmadı. Ne sendikalar, ne Barolar, ne de Odalar gerekli tepkiyi göstermedi. Örneğin
DİSK, bu düzenlemenin sadece Anayasaya aykırı olduğunu ve 12 Eylül
düzenlemesine benzer bir düzenleme
olduğunu anlatan bir açıklama yayınladı.
Türkiye’nin en büyük barosu olan
İstanbul Barosu, KESK gibi örgütler
ise açıklama bile yayınlamadı.
Hiçbir meslek örgütü mücadele
çağrısı yapmadı, çözüm önerisi sunmadı. Teşhir faaliyeti bile yeterli biçimde yapılmadı.
Bu tablo karşısında elbette faşizm
daha ileri adımlar atacak, saldırılarını
artıracaktır.
BİZ NE YAPACAĞIZ?
Faşizmin gasp etmeye çalıştığı
hakları biz kanımız ve canımız pahasına kazandık. Çaresiz değiliz, kazandığımız haklarımızı faşizme kaptıracak değiliz!
Bütün haklarımızın koruyucusu
olan örgütlenme hakkı birincil
önemde hakkımızdır. Örgütlenme
hakkımızı korumak ve geliştirmek
için yeni mekanizmalar yaratmak ve
bu mekanizmaları daha canlı kılmak
zorunluluktur.
Sendika ve meslek örgütlerine
umut bağlamak yerine meclisleri kurmalı ve geliştirmeliyiz.
Meclis, halkın en doğrudan ör-

gütlenme biçimidir. İster iş yerinde
çalışıyor olalım ister meslek sahibi
veya işsiz olalım.
İşçi, emekçi, öğrenci, doktor, avukat, sanatçı, mahalleli... olalım.
Bulunduğumuz her yerde, her
alanda kendi meclislerimizi kuralım!
Apartman, sokak, işyeri, fabrika,
şantiye, işhanı gibi çalışma alanlarımızdan yaşama alanlarımıza kadar
her alanda halkın birliğini oluşturmalı
ve sorunları bu oluşturduğumuz birliklerde çözmeliyiz.
Faşizmin baskısını, saldırılarını
kurduğumuz örgütlenmelerle püskürtebilir, mücadeleyi büyütebiliriz.
Meclisleri kurmak küçük adımlarla
başlayacaktır. Bulunduğumuz birimlerde toplantılar örgütlemek bunun
ilk adımıdır. Sokaklarda, iş yerlerinde,
apartmanlarda düzenli olarak yaptığımız toplantılarla meclisleri kuracak
ve canlı hale getireceğiz. Halkın örgütlü gücü karşısında faşizmin yasaları
hükümsüzdür!
Faşizmin Yasaları Varsa, Halkın
Da Meclisleri Var!
Meclislerde Örgütlenip Faşizme
Karşı Mücadeleyi Büyütelim!
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Yüksel Gazetesi’nin
14. Sayısı Çıktı
Yüksel Direnişçilerinin çıkardığı Yüksel Gazetesi’nin 14. Sayısı çıktı. Bu sayıda Yüksel Direnişi’nin 600. Gün
pikniği yer alırken, Yüksel Okulu’nun çalışmalarıyla
ilgili günce, Direniş haberleri, film tanıtımı ve kıssadan hisse yer alıyor.

Yüksel Direnişinin 633. Günü Akşam
Açıklamasına Polis Saldırdı
Yüksel Direnişinin 633. günü 3 Ağustos akşam açıklamasında "Halkın Avukatlarına ve Halkın Sanatçılarına Özgürlük" ozalitiyle eylem yapan Acun
Karadağ ve Alev Şahin gözaltına alındı.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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FAŞİZM, OHAL OLMADAN YÖNETEMEZDİ
KRİZ BÜYÜYOR; BU NEDENLE OHAL KALICILAŞTIRILDI

HİÇBİR ÖNLEMLERİ HALKI TESLİM ALMAYA YETMEYECEK
AKP iktidarının krizi büyüdükçe olağanüstü yöntemlerle yönetme politikasını devreye soktu. OHAL ile
yönetme faşizmin açık hale gelmesi, demokrasicilik oyununun terk edilmesidir.
Buna ilişkin ilk düzenleme 4 Nisan 2015’te yürürlüğe
giren ve “iç güvenlik yasası” olarak bilinen, idari makamlara verilen geniş yetkilerle, hak ve özgürlükleri
aşırı sınırlandırıcı maddeleri ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeleri barındıran kanunla oldu. Yaklaşık bir yıl
sonra 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle 21.07.2016
tarihinde OHAL’i ilan ettiler. OHAL iki yıl sürdü, 7 kez
uzatıldı. Bu dönemde ülke, KHK’lar ile yönetildi. 32
tane KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayınlandı.
19 Temmuz 2018 tarihinde ise OHAL’in kaldırıldığı
açıklandı. Ancak hemen ardından Mecliste Terörle Mücadele Paketi kabul edildi. Bu düzenleme ile OHAL fiili
olarak 3 yıl daha ağırlaşarak devam edecek. Yapılan
bu yeni düzenlemeye göre;
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• Tıpkı OHAL döneminde yaşandığı gibi, herhangi
bir soruşturma açılmadan ve savunma da alınmadan
kamu görevinden ihraçlar devam edecektir.
• Tıpkı OHAL döneminde yaşandığı üzere, gözaltı
süreleri uzayacaktır. Toplu gözaltılarda ve siyasi suçlarda
gözaltı süresi 12 günü bulacaktır.
• Tıpkı OHAL döneminde yaşandığı üzere, toplantı
ve gösterilerle ilgili valiler kısıtlayıcı tedbirler alabilecek,
temel haklar sınırlandırılabilecektir. “Vatandaşların günlük
yaşamlarını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırdığı”
gerekçesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklayabilecek.
• Valiler, halkın herhangi bir kente girişleri ile ilgili
olarak yasaklama kararını verebilecektir. Belirli yerlerde
veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını
ve araç seyirlerini de düzenleyebilecekler. Güvenli
bölgelerin oluşturulmasına karar vereceklerdir. Yerleşim
yerlerini gerekli görülen hallerde boşaltacak ya da nakledecekler.
Yasadaki ihraçlara ilişkin diğer bir düzenleme de
geri dönüşlerle ilgili. OHAL Komisyonu, ihraç edilen
kişilerin haksız yere işinden edildiğine karar verirse bu
kişiler aynı işe geri dönemeyecek. Kurumlarda açılan
araştırma merkezlerinde istihdam edilecekler. Dolayısıyla
yasa, bu haliyle hükümetin kendi eliyle kurduğu OHAL
Komisyonu’nu da etkisizleştiriyor.
Bu düzenleme çok açık bir biçimde gösteriyor ki,
OHAL’in kalkması bir yalandan ibarettir. OHAL kalkmadı
aksine kalıcılaştı. Ekonominin giderek kötüleştiği, siyasi
ve ekonomik krizin tırmandığı bugünlerde AKP baskıcı
yasalara dayanmadan, zulmü katmerleştirmeden yönetemezdi…
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AKP OHAL’e Neden İhtiyaç Duyuyor?
AKP mevcut yasalarla yönetemiyordu. Yönetebilmek
için sömürüyü artırması, emperyalizmin beklediği düzenlemeleri hızlıca yaşama geçirmesi gerekiyordu. Açlık
ve yoksulluğu yönetmenin en bilindik yolu baskıyı artırmaktır. Baskı, adaletsizliğin ve haksızlığın kabul ettirilmesi için zorunludur. Baskı, zenginlerin karlarına
kar katabilmek için zorunludur.
Baskı; direnme umudunu, haksızlığa karşı çıkma direncini öldürmek içindir. Gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler, ev baskınları, yasaklama kararları bunun içindir.
OHAL daha çok sömürmek için ilan edildi. Bunu da
daha sonra açıkladılar.
TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu 74. Genel
Kurul Konuşmasında şöyle demişti; “…İş ve yatırım
ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle
birlikte kaldırdık. İstihdam maliyetlerinin düşürülmesini
sağladık. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize
büyük yükler getiriyordu, bunları kaldırttık. Sanayicinin
üzerindeki emlak vergisi yükünün azaltılmasını sağladık.
Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki vergiler, bizim önerimizle indirildi. Turizm sektöründe uçak ve kurvaziyer
destekleri, bizim talebimizle getirildi. Hep şikâyet ettiğimiz
damga vergisinin kapsamını daralttık. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu.
Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin
uygulamaya alınmasını sağladık...”
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri OHAL’in kime yaradığını
da açıklamıştır. OHAL döneminde, daha çok sömürü ve
karın önündeki engelleri kaldırmışlardır. OHAL bunun
için ilan edildi.
Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz 2017’de yabancı yatırımcılara hitap ettiği konuşmasında "OHAL'i biz iş dünyamız daha rahat çalışsın
diye yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
OHAL’de halkın hakları için sınırsız bir keyfiyet
vardır. OHAL temel hakların askıya alınması, hukukun
çiğnenmesidir. Hukuku, KHK’lar yayınlayarak çiğnediler.
Bu süreçte 32 tane KHK çıkarttılar. Yaklaşık 150 kanun
maddesinde değişiklik yaptılar. İstedikleri zaman, KHK
çıkartabildikleri halde KHK yer alan keyfiyetleri aşan
uygulamalarda bulundular.
Bu 2 yıllık Olağanüstü Hal süresinde 125 bin kamu
emekçisi ihraç edildi. 70 binden fazla kişi tutuklandı.
155 bin kişi hakkında ‘silahlı örgüte’ üye olmak suçundan soruşturma açıldı. Tutuklananlardan 74 tanesi
belediye eş başkanıydı. 89 belediyeye kayyum atandı.
715 gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi. 1431
dernek, 70 gazete, 25 radyo, 18 TV kanalı kapatıldı.
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Hapishaneler, hem adli tutuklular hem de siyasi
tutsaklar için işkence merkezine dönüştü. Tutsaklar
sürgün sevkler, disiplin soruşturmaları, infaz yakmalar,
tecrit etme, haberleşme, iletişim, aile görüşü haklarının
kısıtlanması gibi ihlallerle, sağlık hakkının gasp edilmesi,
işkence ve fiili saldırılarla teslim alınmaya çalışıldı. Saldırılar bunlarla sınırlı kalmadı, sevkler esnasında işkence
yapıldı, hapishane girişlerinde çıplak arama işkencesi
ile karşılaştılar. Hücre içinde dahi ayakta sayım ve hastanelerde kelepçeli şekilde tedavi dayatıldı.
Hasta tutsaklar hastaneye götürülmedi ve revire çıkarılmadılar. Mektuplar, kitap ve yayınlar verilmedi.
Buna karşı özgür tutsaklar sürekli bir direniş halinde oldular. Kapı vurma, oturma eylemi, hücre yakma, slogan
atma, sayım vermeme şeklinde direnişlerle cevap verdiler.
Özgür tutsaklar bu direniş ile onlarca kez hapishane
idarelerine geri adım attırdılar. Gasp edilen birçok
hakkı geri aldılar.
İnsanların sokaklara çıkması, kendini ifade etmesi
haksızlığı dile getirmesi yasaklandı. Eylem meydanlarına
karakollar kurdular. Eylem yasaklarını; başta ‘İşimi, ekmeğimi istiyorum’ talebiyle başlatılan Yüksel Direnişi,
Dersim Seyit Rıza Meydanındaki Kemal Gün’ün mezar
hakkı için yaptığı direniş, Taksim Galatasaray Önü açıklamaları ve daha onlarca oturma eylemi, açlık grevleri
ile parçaladık, direnme hakkını savunduk.
Dernek kapatmalarına karşı örgütlenme hakkını savunduk, derneklere vurulan mühürleri kırdık. Kapatma
kararlarını tanımadık.
Tutuklamalara karşı özgürlük kampanyaları başlattık.
Faşizmi teşhir ettik.

OHAL, Halkın Direnme Dinamiklerini
Yok Edemedi
OHAL; baskının, saldırıların, keyfiyetin, işkencenin,
sömürünün yoğunlaşmasıdır dedik. AKP iktidarı baskı
araçlarının tümünü kullanmasına, medya hakimiyetine
karşı OHAL ile hedefine ulaşamadı. Yarattığımız direnişler,
savunduğumuz değerler; meşruluk bilinci AKP’nin planlarını bozdu, “OHAL var bir şey yapılamaz” söylemini

çürüttü. OHAL’de de direnişler
örgütlendi, haklar kazanıldı.
Bu süreçte sol, direnmeyerek değerlerini kaybetti. Yüzlerce üyesi ihraç edilmiş olan
KESK, işten atmalar, yoğun
çalıştırma, sömürü şartlarının
ağırlaşmasına rağmen işçileri
yalnız bırakan DİSK, hak ihlallerine ve açık işkence uygulamalarına rağmen sessiz
kalan Barolar, saldırıları ve
ihraçları görmezden gelen üyeleri ihraç edilmiş TTB ve
TMMOB gibi odalar, AKP'nin
teslim alma politikası karşısında politikasız kalan siyasi
partiler değerlerini, direnme dinamiklerini ve bunların
sonucu olarak umutlarını kaybettiler.
Saldırılar karşısında en fazla yaptıkları şey açıklamalar
yayınlamak, bilonço çıkarmak, raporlar hazırlamak oldu.
İcazet sınırları altında bir iki miting yaparak faşizme
karşı mücadele ediyormuş gibi yaptılar.
Bu sürecin ‘bekleyerek geçmesini, en az kayıpla atlatmak’ için hiçbir şey yapmamak gerektiği teorisi ile
hareket ettiler. Kaybeden, bekleyenler oldu.
Faşizm koşullarında iktidarın politikasını bozacak
tek şey direniştir. Direniş örgütleyemezseniz yok olursunuz, kimliğinizi ve kişiliğinizi kaybedersiniz. Direnişin
olmadığı yerde çürüme başlar. Nitekim öyle olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 5 no’lu kararname
tüm demokratik kitle örgütlerini yok etmeyi hedeflemişken,
bu kapsamlı saldırıya ses çıkaran olmamıştır. Bu durum
OHAL’e direnmemenin sonucudur. Geri adımın sonu
yoktur, uzlaşmacılığın gideceği yer çürümedir.
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Sonuç olarak;
1- AKP faşizmi iktidarını yenilemiş, seçimleri kazanmış
ve yeni düzenlemeler yapmış olmasına rağmen krizi atlatamamıştır. Çünkü kriz yapısaldır, atlatılamaz.
2- AKP’nin yönetememe krizini atlatabilmek için
OHAL uygulamalarını artırmaktır. Beklemek kimseye
bir şey kazandırmamıştır. Var olan sendikalar, demokratik
kitle örgütlerinin halka öncülük etme, saldırılara barikat
olma misyonunu zaten yerine getirmiyordu. OHAL ile
birlikte, kendi kurumlarını, üyelerini, koltuklarını bile
savunamaz hale gelmişlerdir.
3- Çaresiz-çözümsüz değil halkımız, AKP faşizmine
katlanmak zorunda değil. Bu süreçte HALK MECLİSLERİ’ni kurmak, halkı meclislerde örgütlemek çok daha
yakıcı ve zorunlu bir görev olarak önümüzde durmaktadır.
4- Hiçbir tarihsel dönemeçte politikasız kalmadık,
her koşulda direnişi büyüttükçe kazandık. Faşizmin
OHAL uygulamaları varsa halkın da meclisleri var
diyoruz. Bu süreç boyunca da halk meclislerini kuracak,
direnişi büyütecek, halkımızla birlikte yeni zaferler kazanmaya devam edeceğiz!

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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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!

4
FAŞİZMİN DEVRİMCİLERE ve TÜM
MUHALİFLERİNE KARŞI YENİ KOMPLO SİLAHI
BİR BAŞKA SAHTEKARLIK ÖRNEĞİ:

GİZLİ TANIK
Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018
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AKP faşizminin 12 Eylül 2017’de
Halk Cephelilere karşı başlattığı baskın, tutuklama terörüne karşı bir adalet savaşı veriyoruz. Bu savaş, dergi
sayfalarından mahkeme salonlarına, yoksul mahallelerin duvarlarından avukat bürolarına, kültür
merkezlerinden internet sayfalarına
kadar uzanan ve her yerde süren ve
sürecek olan bir savaştır.
Yazı dizimizin önceki bölümünde
Balyoz Davası’nda yüzlerce kişinin
tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen dijital delillerin hemen hepsinin
sahte olduğunu ortaya koyduk.
Sahte “dijital delil”ler, oligarşi
içi savaşta birbirlerine sahte delillerle
nasıl komplolar düzenlediklerini gösteriyor. Birbirlerine karşı bunları
yapanlar, devrimcilere karşı neler
yapmazlar?
Faşizmin tek komplo aracı, sahte
dijital deliller değil. Bir süredir açılan
tüm davalarda kullanılan bir başka
komplo aracı daha var: “Gizli tanık”
“Gizli tanık” uygulamasının hukuktaki yeri nedir, yasalarda nasıl
düzenlenmiştir, bunları ortaya koyacağız. Fakat sondan söyleyeceğimizi
baştan söyleyebiliriz: Faşizm gizli

tanık uygulamasında kendi hukukuna
bile uymuyor, keyfilikte hiçbir sınır
tanımıyor. Faşizmin yargısı, önceki
sayıda yer verdiğimiz sahte dijital
delil örneklerinde olduğu gibi binlerce
insanı gizli tanık komplolarıyla tutuklamış, yıllarca tutsak etmiş ve on
yıllara varan cezalara çarptırmıştır.
Bir hukuk garabeti, her şey için
kullanılabilen bir komplo silahı:
GİZLİ TANIK
Davalarda, gerçeğin ortaya çıkarılması için en önemli deliller:
Tanık ifadeleri, mağdur ifadeleri, şikayetçilerin ifadeleri ve sanığın ifadeleridir.
Bu deliller içinde, tanıkların ifadeleri, doğru bir karara varılmasında
en çok başvurulan, özel önem verilen
bir delildir.
Mağdur ve sanık anlatımlarına
olayın tarafı oldukları için belli bir
şüpheyle bakılır. Bu anlamda tanık
anlatımı daha önem taşır.
Fakat, tanık ifadeleri de aynı şekilde, şüpheyle yaklaşılması gereken
bir delil türüdür.
Çünkü tanık da, yönlendirme,

tehdit veya başka nedenlerle gerçeği
anlatmayabilir veya gerçeği çarpıtabilir, böylece gerçeğin gizlenmesine
neden olabilir.
Faşizmin yargısının nasıl işlediği,
bu işleyişte polisin rolünün bazı durumlarda hakim ve savcılardan daha
büyük olduğu düşünülürse, özellikle
siyasi davalarda tanık delilinin nelere
yol açabileceği daha kolaylıkla anlaşılabilir.
Gizli tanık uygulaması 2005 yılında ceza kanunlarında yapılan değişikliklerle faşizmin hukukuna girmiş, 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır. İlk olarak devrimcilere
karşı uygulanmaya başlanan gizli tanıklık, Ergenekon davası ile daha
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Bunun nedeni Ergenekon davası
olarak bilinen, aslında birçok davadan
oluşan çatı davanın önemli ölçüde,
kim olduğu ilk başta bilinmeyen ancak sonradan bir kısmının kimlikleri
deşifre olan gizli tanık ifadelerine
dayanması ve bu durumun sık sık
“skandal” olarak basına yansımasıdır.
GİZLİ TANIKLIĞIN
FAŞİZMİN
HUKUKUNDAKİ YERİ
Yasaya göre, gizli tanık, tanıklık
ettiği olayları hangi nedenle öğrenmiş olduğunu açıklamakla yükümlüdür. Ancak buna karşın, mahkemelere sanık ve tarafların gizli tanığın
kimliğini ortaya çıkaracak soru
sormasını engelleme yetkisi verilmiştir.
Ayrıca gizli tanığı korumak için
“tanık koruma kanunu” çıkarılmıştır.
Tanık Koruma Kanunu’nun 9/8.
maddesi der ki: gizli tanık beyanı
tek başına hükme esas alınamaz.
Özellikle mahkumiyet kararı, ek
başka delil olmadıkça, yalnızca gizli
tanık beyanı esas alınarak verilemez.
Dinlenen gizli tanığın birden fazla
olmasının da önemi yoktur. Delil
türü olarak yalnızca gizli tanık beyanına dayanılarak mahkumiyet kararı
kurulamaz.

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

Ama faşizmin yargısında böyle
olmuyor.
Tersine, gizli tanık ifadesi tartışmasız bir delil sayılıyor ve sadece
ona dayanarak kararlar veriliyor.
Gizli tanık, yargılamadaki sanık
haklarının gasp edilmesidir. Hem
mevcut yasalara göre, hem Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS)
“adil yargılanma hakkı”nı düzenleyen
6. Maddesine göre, “bir suç işlediği
iddia edilen herkes bu iddiaya temel
olan tanıkları sorguya çekmek veya
çektirmek hakkına sahiptir.”
Ama söz konusu olan gizli tanık
olunca, bu hakkı kullanamıyorsunuz.
Gizli tanık sizin hakkınızda her
türlü suçlamada bulunuyor, ama siz
gizli tanığa istediğiniz soruyu soramıyorsunuz, onun iddialarını çürütecek bir sorgu yapamıyorsunuz.
Dolayısıyla bu noktada yargılama
“adil” olmaktan çıkıyor zaten.
Başta devrimcilerin “yargılandığı”
davalar olmak üzere bütün siyasi nitelikli davalarda gizli tanık ifadeleri
nerede, ne zaman, kim tarafından,
hangi koşullarda alındığı bilinmeyen
ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta birçok örnekte olduğu
gibi gerçekte var olup olmadıkları
bile bilinmeyen, çoğu zaman siyasi
polisin uydurduğu kişilerin ifadeleriyle
bile karşılaşılmaktadır. Yani faşizmin
mahkemelerinde gizli tanık uygulamasında keyfilikte hiçbir sınır yoktur.
Gizli tanık ifadeleri
neden delil sayılamaz?
İfadelerinin güvenilirliği, dolayısıyla delil değeri bakımından şüpheyle
yaklaşılması gereken tanığın kimliğinin, fiziki ve kişisel özelliklerinin
gizlenmesi ile ortaya çıkan “gizli
tanık” uygulaması, faşist yargılamada,
her türlü suçlamayı yapmaya ve
kanıtlamaya(!) yarayan bir silah
olarak kullanılmaktadır.
Bugün özel yetkili mahkemelerde
(ihtisas mahkemeleri) görülen ve çoğunlukla devrimcilerin yargılandığı
davalar, kim olduğu, ifadelerinin nerede, nasıl, hangi koşullarda alındığı

Halk Düşmanlarının Kendi
Aralarındaki Çatışmada
Gizli Tanıklar:

Ergenekon
Davası
Gizli Tanık Koruma Yasası 5
Ocak 2008’de Meclis’te kabul edil‐
di. 22 Ocak 2008 günü “Ergene‐
kon” operasyonu yapıldı. Yasanın
çıkmasıyla Ergenekon operasyo‐
nunun yapılması arasında 17 gün
vardır.
Sadece Ergenekon davasında
60 gizli tanık vardır. Bunlardan
44’ü için mahkemede dinleme
kararı alındı ve bunların da 31’i
dinlendi. Gizli tanık iftiraları, Er‐
genekon davasının temel unsur‐
larından birisidir.
Kimlerdi bu gizli tanıklar?
Mesela biri PKK itirafçısı Şem‐
din Sakık’tı. Devlet şimdi de kendi
iç çatışmasında kullanıyordu.
Ümit Sayın, davanın sanıkla‐
rından biriydi. Gizli tanık olmayı
kabul etmesi karşılığında tahliye
edildi.
“Gizli tanık 17”, polisten maaş
aldığını açıkladı.
***
Bu örneğin de gösterdiği gibi,
gizli tanık uygulaması, oligarşi içi
komplolarda sıkça kullanıldı ve
kullanılmaya devam ediliyor.
Burada ele aldığımız, Balyoz,
Ergenekon gibi bu davalarda yar‐
gılananların masumluğu, suçsuz‐
luğu meselesi değildir.
Mesele faşizmin yargısının
KOMPLOLARLA İŞLEDİĞİDİR.
Ergenekon ve Balyoz davala‐
rında adı geçen tüm generaller,
polis şefleri, bürokratlar, halk düş‐
manlarıdırlar. Halka karşı bir çok
suç işlemişlerdir.
Fakat açılan bu davaların halka
karşı işlenmiş suçlarla ilgisi yoktur.
Bu davalar birbirlerini tasfiye

davalarıdır.
Reformist, oportünist solun
çoğu, Fethullahçıların komplola‐
rıyla açılan Ergenekon gibi dava‐
ları, “devletin bağırsaklarının te‐
mizlenmesi”, “Devletteki Susur‐
lukçuların tasfiyesi” sanmışlardı.
En küçük bir ilgisi yoktu.
Veli Küçük gibi katliamcı ge‐
neraller, yüzlerce kayıptan so‐
rumlu kontrgerilla şefleri, Erge‐
nekon davasında tutuklanmışlardı
fakat, bir tek katliam, bir tek kay‐
betme, bir tek işkence yoktu bu
davada yargılanan.
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Reformist, oportünist sol, bu
açık gerçeği görmeyip, Silivri önü‐
ne gidip Ergenekon davasını des‐
tekleyen gösteriler yaparak, oli‐
garşinin komplolarının bir parçası
olmuş oldu.
Dün Fethullahçıların ordu men‐
suplarına açtığı ve AKP iktidarının
da bizzat desteklediği, bugün AKP
iktidarının Fethullahçılara açtığı
davalarda, komploların, sahte di‐
jital delillerin, uyduruk gizli ta‐
nıkların haddi hesabı yoktur.
Görülmesi gereken budur.
Bu davalarda davayı açanlar
da, yargılananlar da sömürücü ve
katliamcıdır. Aynı sınıftan, aynı
kumaştandırlar.
Birbirlerine bunları yapanlar,
devrimcilere karşı bu sahtekar‐
lıkların, bu komploların on katını,
yüz katını rahatlıkla yapabilirler.
Sergilediğimiz budur.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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bilinmeyen, söylediği bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı tartışılamayan
gizli tanıklara dayanmaktadır. Hatta
hakim ve savcılarına dahi çoğunlukla
doğrudan temas edemedikleri, yalnızca polis, mit tarafından dinlenen
gizli tanık beyanları üzerine şekillenmekte, yalnızca bu ifadelerle de
insanlar yıllarca hapis cezalarına
çarptırılmaktadırlar.
Gizli tanık ifadelerinin delil değeri
olmadığında hukukçular çoğunlukla
hemfikirdir. Çünkü burjuva hukukunun geçerli ölçüleri açısından bakıldığında bile gizli tanıklığın hukukla
izah edilmesi mümkün değildir.
Ancak siyasi davalar açısından
hukukun neyi gerektirdiğinden çok
faşizmin çıkarlarının neyi gerektirdiği temel olduğundan, kanunları
uygulayanlar yani faşizmin yargı organları açısından bunun bir öneminin
olmadığı da malumdur.
Hukukçuların gizli tanık uygulamasına ilişkin görüşlerine birkaç örnek vermek gerekirse;
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“Savunma makamı, soru sormak
istediği tanığın kimliğini bilmezse,
bu kişinin önyargılı, düşman veya
güvenilmez olup olmadığını ortaya
koyabilecek sebepleri bilmekten yoksun kalacaktır. Sanığı suçlayan tanıklık veya diğer açıklamalar kasten
yanıltıcı veya yanlış olabilir ki, dinlenen kişilerin kimliği gizli tutulduğu
müddetçe savunma makamının bu
durumu aydınlatması imkansıza yakın
olacaktır.” (Prof. Dr. Ersan Şen- Gizli
Tanıklık- www.hukukihaber.net)

kir.
Zira, beyanda bulunan kişinin o
andaki ruh hali, dış görünümü, mimikleri, yüz ifadesi, tepkileri, sesinin
tonu, hal ve tavrı, o beyanın değerlendirilmesi açısından son derece
önemlidir ve bu hususların tutanağa
eksiksiz aktarılması mümkün olmadığından, kararı verecek olan hakim
veya mahkemenin beyanda bulunan
kişiyi bizzat dinlemesi gerekir.” (Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi
Hukukunda Tanıklık, s. 397)

“Gizli tanık ne kadar tanıklık yapacağı kişi ve bu kişinin işlediği
iddia edilen suçla ilgili bilgi sahibidir,
gerçekten bilgi sahibi midir, yoksa
hazırlanmış veya etkin pişmanlık
kapsamında gizli tanık kendisini kurtarmak mı istemektedir? Bu soruların
cevabı çok zordur.” (a.g.e)
“Bir açıklamanın beyan delili olarak kabul edilebilmesi için, bu açıklamanın olay hakkında karar verecek
olan hâkim veya mahkeme önünde,
sözlü olarak yapılmış olması gere-

“…duruşmanın doğrudan doğruyalığı …, hakimin/mahkemenin zorunluluk olmadıkça delillerle doğrudan doğruya, araya vasıta koymadan temas etmesini zorunlu kılmaktadır.” (Nur Centel/Hamide Zafer,
Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 218.)
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2018

HALKIN
ADALETİ

Hukuk düzeni toplumun

çok sayıda ve
birbiriyle çelişen
gereksinimlerini karşılamak
zorundadır; bu yüzden o da
Adalet ile zulüm bir
kendi içersinde çelişkilidir
yerde barınmaz.
ve çoğu kez gereğince etkin
Bu iki şey tamamen
olamaz.
birbirinin karşıtıdır.
Hukuk, adaletin
maddeleşmiş biçimi olduğu
Hak, hukuk ve
savındadır, oysa gerçekte
doğruluğun
yalnızca onun soyutlaşmış
bulunduğu yerde
biçimidir. Adalet tüm
zulüm olamaz,
zalimler bulunamaz. çelişkileri siler ve bunu
hiçbir zaman insanlar
Zulmün bulunduğu
arasındaki olaylara
yerde ise hak yeme,
karışmak zorunda olmadığı
sömürü, eğrilik,
için yapabilir. Bu yüzden
azgınlık vardır ve
adalet hukuktan daha
orada da ne adalet ne mükemmeldir.
de âdil vardır.
Bertolt Brecht

sözler/tanımlar
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Gizli tanık konusunda Halkın Hukuk Bürosu da şu değerlendirmeyi
yapıyor:
“Ceza muhakemesinde en fazla
başvurulan delillerden biri olmasına
rağmen, tanık beyanının fazla güven
verici olduğu söylenemez. Bir kere,
tanıklar istemeyerek hataya düşebilir ve yanlış beyanda bulunabilirler. Tanık, hatırlamadıklarını
uydurabilir veya yanlış duymuş
olabilir ya da başkalarının etkisiyle
görmediği, duymadığı şeyleri gördüğünü, duyduğunu sanabilir. Örneğin polisin yönlendirmesiyle yalan
beyanda bulunabilir.
(…) Gizli Tanık uygulaması ceza
usul hukukuna siyasi yargılamalar
sebebi ile girmiştir. “Tanıkları korumak istiyoruz” makul bir gerekçe
değildir. Zira … tanık koruma kanunu
gibi özel bir kanun da mevcuttur. …
burada asıl amaç delil bulunmayan
bir dosyada delil yaratmak, soruşturma başlatmak ve tutuklu yargılamalar sürdürebilmektir.”
(…) Bugün artık Özel yetkili
mahkemelerde görev yapan hâkim
ve savcılar nezdinde biricik ve en
çok önemsenen delillerin başında
‘gizli tanık beyanları’ gelmektedir.”
(Örneklerle “Gizli Tanıklık” İstismarı,
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dinlenen bir tanığın bir de gizli tanık olarak dinlendiği örnekler yaşandı.

Halkın Hukuk Bürosu, 2012)
Tanık-gizli tanık delili nasıl
istismar ediliyor?
Yine Halkın Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan broşürde şöyle
deniyor:
“Kimlikleri gizlenen tanıkların
aslında aynı dosyada sanık ya da
şikayetçi sıfatları bulunan kişiler
olduğu kimi zaman rastlantısal olarak ortaya çıktı. Bazı dosyalarda
ise bu kişiler mahkeme huzurunda
bu durumu itiraf ettiler.” (Örneklerle “Gizli Tanıklık” İstismarı)
Mahkeme kasalarında kimlikleri
gizlenen gizli tanıkların kimlikleri
açıklanacak olsa, buna benzer birçok örneğin ortaya çıkacağı kesindir.
Kendileri o dosyada sanık olan bazıları, kendilerini kurtarmak için
başkalarına iftira atmakta ve bu iftiralar da “gizli tanık” adı altında
delil sayılmaktadır.
Bir örnek vermek gerekirse,
Erzincan davası olarak bilinen, dönemin Erzincan başsavcısı İlhan
Cihaner’e yönelik kurulan komplo
davasındaki “EFE” kod adlı gizli
tanığın daha sonra “FETÖ” üyesi
olduğu iddiasıyla meslekten ihraç
edilen ve yurtdışına kaçmak isterken
yakalanan savcı Bayram Bozkurt
olduğu yıllar sonra açığa çıktı.
Devrimcilerin yargılandığı birçok davada da benzer olaylar yaşandı. Gizli tanık diye dinletilenlerin
aslında polis olduğu, veya açık

Sonuç olarak;
faşizmin yargısında gizli tanık,
“maddi gerçeğin ortaya çıkması”
için, “adil yargı” için gündeme getirilmiş değildir. Tek amaç, devrimcilere, sosyalistlere ve iktidara
muhalif herkese yani “düşman”
cephesinde görülen herkese istenilen
ağır cezaları verebilmek için “delil”
yaratmaktır.
Ergenekon, Balyoz, ODA TV
gibi davalarda, oligarşi içi it dalaşında rakiplerin ağır cezalar verilip
tasfiye edilmesinde kullanılmıştır.
“Adalet savaşımız”ın konusu
olan komploda faşizmin amacı ise
halkın avukatlarını, halkın sanatçılarını, halk cephelileri, cezalarla
yıllarca hapishanelerde tutmak, halkın avukatlığını, sanatçılığını, memur mühendisliğini yok etmektir.
Halkın avukatlarını halkın davalarını üstlenemez, halkın sanatçılarını konser yapamaz, üretemez,
halkın türkülerini yapamaz hale
getirmektir. Halkın mühendis mimarlarını halk için projeler üreten
değil para için, tekellerin ihtiyaçları
için projeler üretir hale getirmektir…
Avukatın nasıl avukatlık yapacağına, sanatçının sanatını nasıl
yapacağına, mühendis mimarların
kim için nasıl proje üreteceğine
faşizm kendisi karar vermek istiyor.
Karşısında politikalarına direnen
kim varsa tasfiye etmek, yok etmek
istiyor. Bunun için saldırıyor, bunun
için gizli tanıklarla, itirafçılarla
komplo kuruyor, 100’lerce Halk
Cepheli’yi gözaltına alıyor, tutsak
ediyor...
Başaramayacaklar! Bu saldırılarına da direneceğiz. Bu politikalarını da boşa çıkaracağız.
Halkın avukatlarını, halkın
sanatçılarını ve komplolarla tutuklanan Halk Cepheliler’i faşizmin elinden çekip alacağız!

Günay Özarslan Ölümsüzdür
İstanbul’da, 24 Temmuz 2015 yılında, sabaha karşı kaldığı eve baskın
yapan polis, Günay Özarslan’ı yatağının
başında 15 kurşunla katletti. Günay’ın
son sözleri “size asla teslim olmayacağım” oldu. Günay’ın yoldaşlarına vasiyeti oldu bu sözler. Ölümsüzlüğünün
yıldönümü dolayısıyla, Ankara’nın Tuzluçayır mahallesinde 31 Temmuz’da
Cepheliler duvarlara ‘Günay Özarslan
Ölümsüzdür’ yazılaması yaptı.

Şehidimiz Selim Yeşilova'nın
Annesini Kaybettik
Uzun süredir kalp rahatsızlığından
dolayı tedavi gören şehidimiz Selim
Yeşilova’nın annesi Esma Yeşilova geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Tüm ailesine başsağlığı diliyoruz. TAYAD’lılar olarak biz de Esma Annemizin son yolculuğunda ailemizi yalnız
bırakmadık.

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

Gazi Cephe Milisleri:
Resmi Polis Aracını Vurduk!
Gazi Cephe Milisleri resmi polis
aracına yaptıkları eylemle ilgili 4 Ağustos’ta bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi: "İstanbul, Gazi
Mahallesi'nde, 4 Ağustos'ta İsmetpaşa
Caddesi üzerinde bir resmi polis aracı
durdu ve içindeki polisler bir dükkâna
girdi. Tam bu sırada Cephe Milisleri
olarak resmi polis aracını havai fişeklerle vurduk. AKP’nin katil polisleri
neye uğradığına şaşırarak bir süre
girdikleri dükkândan çıkamadı. Daha
sonra hemen silahlarına sarılarak etrafa bakıp hızlıca ekip araçlarına binerek tüm hızıyla olay yerinden uzaklaştılar.”

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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FAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE ADALET OLMAZ!
YENİ-SÖMÜRGE BİR ÜLKENİN YARGISI BAĞIMSIZ OLAMAZ!
35 Yıl Hapis Cezasıyla, “Terör” Suçlamasıyla Yargılanan Rahip; ABD’nin Türkiye’yi
Tehdit Etmesi Üzerine, 25 Temmuz’da ‘Ev Hapsi’ Denilerek Tahliye Edildi
Son günlerde sıklıkla tartışılan, daha doğrusu AKP’nin
ABD ile pazarlık meselesi haline geldi Rahip Brunson’un
tahliyesi.

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

Brunson neden tutuklanmıştı?
Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan ve 2016’da
tutuklanan ABD’li din adamı Andrew Brunson, Gülen
yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla
ve PKK’ya destek vermekle suçlanıyor.
Brunson hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işlediği gerekçesiyle 15 yıla kadar, “casusluk yaptığı” suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis
cezası talep ediliyor.
Tahliye de yetmedi, ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett’ten de açıklama geldi. Kosnett, Brunson’ın serbest
kalmasının ABD için yeterli olmadığını twitterdan yaptığı
yazılı açıklama ile duyurdu;
“Biraz önce rahip Brunson ve eşi Norine ile görüştüm.
Cezaevinden çıkarılması, evine ve eşine dönmüş olmasından dolayı Andrew ve Norine elbette çok memnun.
Dün Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’nın da açıkça
ifade ettiği gibi bu ara adımı memnuniyetle karşılıyoruz;
fakat bu gelişme sadece bir ara adımdır. Ayrıca Andrew
Brunson özgür kalana, o ve haksız olarak gözaltına
alınan diğer Amerikan vatandaşları ve ABD’nin diplomatik
temsilciliklerinin Türk yerel çalışanları için adalet yerine
getirilene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” (Özgür
Politika)
Oligarşi için, “Terör” deyince akan sular durur, terör
diyerek devrimcilere verilen on yıllarca ceza, tecrit,
işkence, katliam meşrulaştırılmaya çalışılır. Oysa ‘terör’den
yargılanan rahip, ABD talimatıyla serbest bırakılıyor.
ABD istedi Türkiye yaptı.
Çünkü Türkiye, emperyalizmin yeni sömürgesidir.
Ekonomiden siyasete, hukuktan bilime, siyasetten sanata...
Her şeyi emperyalistler belirler, onlar yön verir. Ne bağımsız bir yargı ne bağımsız bir iç ve dış siyaset olabilir.
Yönetim biçimi faşizmdir, bu nedenle hak-hukuk-adaletten
söz edilemez. AKP, ABD’den Fethullah Gülen’i, Hakan
Attilla’yı istiyor. ABD ise Brunson’u.
Bu takası ABD kabul etmeyince, AKP efeleniyor görüntüsü vermeye başladı. Hatta karşılıklı yaptırım kararları
açıklandı. Yani ABD, ev hapsine tepki gösterip iadesini
istiyor, AKP de pazarlığı sürdürmeye çalışıyor. Bunu da
“ABD karşıtlığı-vatanseverlik” maskesiyle yapıp halktan
destek bulmaya çalışıyor. Ama gerçekte, vatanı karış
karış emperyalistlere satan, güzel ülkemizin yeraltı ve
yerüstü zenginliklerini emperyalistlere peşkeş çekenler
vatansever olamazlar. Gerçek vatanseverler, devrimcilerdir.
Bu vatan ve halk için her türlü bedel ödemeyi göze alan
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devrimcilerdir... AKP faşizminden emperyalizm karşıtı
bir politika beklemek, vatansever bir yan bulmaya çalışmak, en hafif deyişle saflıktır.
Türkiye 45’lerden bu yana ülkemiz emperyalizmin
yeni-sömürgesidir. 1950’li yılların başından itibaren emperyalizmle ilişkileri geliştirmek için adımlar atılıyor.
Emperyalizmin askeri örgütlenmesi olan NATO’ya giriliyor. O zamanın Adnan Menderes hükümeti, emperyalistlerin gözüne girebilmek için, emperyalizm için
dünyanın ta öbür ucuna, emperyalizme karşı bağımsızlık
savaşı veren Kore halkına karşı savaşmak için gönderiliyor...
Günümüzde ise, emperyalistlerin istediği doğrultusunda
Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de Türk askeri bulunmaktadır. Avrupa ve ABD Emperyalizmi ile yapılan anlaşmalar,
yardım adına alınan borçlarla, bağımlı hale gelinmiş,
diğer yandan yerli işbirlikçi tekeller güçlendirilerek ülke
denetim altına alınmıştır. Bağımlılık politikasında emperyalizmin istediği biçimde bugüne kadar gelinmiştir.

Mahkemeler, Delile‐Kanıta Göre Değil
Aldıkları Talimatlara Göre
Karar Vermektedirler
Efendi-uşak ilişkisinde efendinin dediği olur. Her
söyleneni harfiyen yerine getiren AKP, iktidarını borçlu
olduğu efendisine gönüllü bağlılığını ilan etmiştir zaten..
AKP iktidarı da gerçekte emperyalistlerden bağımsız
hiçbir karar alamaz. Bu nedenle hangi iktidar gelirse
gelsin aynı politikaları sürdürmek zorundadır. Sağcısı‐
solcusu, islamcısı‐laiki hiç fark etmiyor, bağımlılık her
geçen gün artıyor.
Yukarıda yazdığımız gibi, ‘terör’den yargılanan rahip,
halkların baş düşmanı ABD emperyalizminin talimatıyla,
sağlık nedenleri bahane edilerek, ev hapsi cezasına
çevriliyor... Türkiye’de 162’si ağır, 1144 hasta tutsak
var. Bırakın bu tutsakların sağlıklarını düşünmeyi,
içlerinde yıllardır mahkemeye çıkmayı bekleyenler var.
Yalan ve demagojiyle, aldatarak emperyalistlere karşı
savaş veren devrimcileri ise neredeyse ortada iddianame
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bile yokken neredeyse 1 yıl sorgusuz sualsiz hapishanede
tutabiliyor. Devrimcilere uyguladığı sistemli işkence ve
baskı bir yana istediği yayınlar verilmeyerek, kitaplar
toplatılıyor. Hücrelerin içine ani baskınlarla işkence ve
talan yapılıyor... Süngerli odalara atılıyorlar... Rahip
tahliye edilirken, tahliye kararı verilen devrimciler,
kapıdan alınıp yeniden tutuklanıyor.
Türkiye’de adalet yok! Emperyalistlerin çıkarı doğrultusunda zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul
yapan bu düzende adalet yoktur… Ancak halkın adaleti
vardır… Halkın adaletini sağlayacak olanlar da devrimcilerdir. Devrimcilerin talepleri açıktır. Tam bağımsız
Türkiye...
Zaman zaman aralarında çelişkiler olsa da, bunlar
dönemseldir ve halkların mücadelesi söz konusu olduğunda
hemen birleşirler. Çünkü çıkarları ortaktır. AKP yönetimi
hiçbir şekilde ABD karşıtı değildir. Türkiye oligarşisi
Amerika’nın sadece ve sadece uşağı, tetikçisi, ucuz askeridir. Türkiye’yi Amerika’nın kulu kölesi, yatakçısı
haline getiren tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Bunun
iptal edilmesini savunmayanlar, ABD’nin “ortak”lığına
karşı çıkmayanlar, halkların baş katili ABD emperyalizmi
ile işbirlikçi ve vatan hainidir.
Türkiye’de halkın avukatları, sanatçıları, mühendis,
mimarları, Halk Cepheliler’in bu işbirliğine karşı verdikleri
mücadeleler vardır... Bu mücadeleden dolayı bedel ödemektedirler...
Halkın sanatçıları, Grup Yorum’un 10 üyesi tutuklu,
geri kalanlar ise başlarına ödül konularak aranmaktadırlar.
Grup Yorum üyesi Dilan Poyraz’a 2 yıl iletişim cezası
verildi. Cezası bittiği halde disiplin ‘ceza’ları nedeniyle
tahliye edilmiyor. Halkın avukatları ise, Soma’daki ailelerin, işten atılan işçilerin, onuru ve ekmeği için direnen

Yüksel direnişçilerinin yanında oldukları için, işkence
ile gözaltına alınıp tutuklanmışlardır.
Müvekkiliyle aynı safta savaşan, aynı ideolojik mücadeleyi veren, müvekkiliyle aynı salonda aynı sloganları
atabilen, müvekkilini sadece avukat olarak değil, her şeyiyle savunan bir avukatlıktır bu. Bu saldırının devamında
halkın mühendis mimarları, Dev-Genç’liler ve Halk Cepheliler tutuklandı. Bu saldırı çerçevesinde tutuklananların
sayısı 200’e yaklaştı.
Üniversite öğrencisi 21yaşındaki Alişan Taburoğlu’na,
parasız eğitim istediği için eylemlere katıldığı gerekçesiyle,
14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 yıl hapis cezası
veriliyor. Halkın yiğit evlatları en ağır cezalara çarptırılarak
tecrit altında tutuluyor... Bütün bunlara rağmen, kararları
çok nettir devrimcilerin. Onlar, faşist devletin değil,
halkın yanında olmuşlardır.
Emperyalizme ve faşizme karşı verdiğimiz mücadele
bugüne kadar kesintisiz sürdü. Baskılar, cezalar, kapatmalara rağmen gerçekleri anlattık, anlatmaya devam
edeceğiz. Aslında bu ses, özünde hep halkın sesiydi,
mücadelenin sesiydi. Hiç susmadı ve hiç susmayacak.
İşte bu yüzden, adaletsizlige karşı adalet, emperyalizme
karşı, bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm için mücadele ediyor, bunun için bedel
ödemekten kaçınmıyoruz.
Faşizmin mahkemelerinden, halk için adalet çıkmaz.
Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi büyütmeye
devam edeceğiz.

Çayan

Alibeyköy’de Halk Cepheliler Pankart Astı!

reniş” pankartını astı.

Karadolap Mahallesi’nde Halk Cepheliler 5 Ağustos’ta
bir adet üzerinde "Özgür Tutsaklar Direniyor Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direniş-Halk Cephesi" yazılı
pankart astı.

Okmeydanı Gençliği ‘Birlik Beraberlik’
İçin Adım Atıyor

Çayan Mahallesi'nde 6 Ağustos günü 2 Halk Cepheli
Sokullu Caddesine “Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Di-

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

NOT: Dergimiz yayına hazırlanırken, 9 kişilik Türkiyeli
heyetin, görüşmeler için ABD’ye hareket ettiği açıklandı.

Alibeyköy

Çayan'da Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direneceğiz Pankartı Asıldı

Sayı: 79

Okmeydanı gençliği Halk Meclisi öncülüğünde
‘birlik beraberlik adımı’ çerçevesinde ilk toplantısını
gerçekleştirdi. 24 Temmuz'da 8 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda bu tür beraberliklerin kalabalık birlikteliklere dönüştürülmesi yönünde kararlar alındı.
Alınan kararlardan bir tanesi de türkü etkinliği yapılması
idi.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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İLLEGALİZ, TUTSAĞIZ, SAHNEDEYİZ
BAŞIMIZDA ÖDÜL, ELİMİZDE SAZIMIZ,
GÖLGEMİZLE, İSİMLERİMİZLE
GRUP YORUM’UZ!
Sadece Bir Gölge Görüntü İken De, İsimlerimizle
De
Halkın Sanatçılarıyız, Kolektivizmin Gücüyle Varız
Biz gölgelerden geldik. Grup Yorum on yıllarca bir
siluet (gölge görüntü) olarak resmedildi.
Kimliği bilinmeyenlerdik.
Bu bir politikamızdır. İsimler değil, gölgemiz vardı.
Gölge görüntü, büyük kolektivizmin adıdır.
Grup Yorum gölge görüntüsü, sadece bir logo değildir.
O siluet, logonun ötesinde bir anlam taşır. Grup Yorum
silueti, düzenin “popülist”, şan şöhret üzerine kurulu
sanat ve sanatçılık anlayışına karşı bir alternatiftir.

Sayı: 79
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Faşizmle savaşımız çok çeşitli biçimler alarak sürebilir.
Son Grup Yorum şarkılarının kliplerinde herkesin
göreceği gibi, isimler var.
Söz yazarı kim, besteci kim, düzenleme kime ait, bağlamayı kim çalıyor, hepsini tek tek sayıyoruz.
Dün siluetimizle meydan okuyorduk.
Şimdi isimlerle meydan okuyoruz.
Bakın diyoruz;
bakın, başına ödül koyduklarınız burda.
Başına ödül koyduklarınız yaptı bu şarkıyı.
Bakın görün diyoruz; kırmızı bültenlerle aradıklarınız
söylüyor şarkılarımızı.
Bakın diyoruz, başlarına ödül koydunuz, yıldıramadınız.
Bakın diyoruz, arama kararları çıkarttınız, sindiremediniz.
Listelerinize karşı –BİZZAT LİSTELERDE YER
ALANLAR- besteleriyle cevap veriyor.
Ama bu kadar da değil.
Bakın görün, eskilerin yanında yeniler de var.
Kuşatma altında yeni Grup Yorumcular yetişiyor ve
meydan okuyorlar faşizme. İsimleri, soyisimleriyle listelere
meydan okuyorlar. “Bizi de alın listelerinize” diyorlar. Bu
faşizmin tutuklama, arama çıkarma, ödül koyma politikalarının
iflas ettiği noktadır.
Ve yeniler, canlı kalkanıdır 33 yıllık tarihin.
Artık faşizmin tüm saldırılarını onlar göğüsleyecek, faşizme sanat cephesinden yöneltilecek tüm saldırıları da
onlar gerçekleştireceklerdir.
Yarın yine bir tek siluet kalabilir herkesin karşısında.
Bir başka dönem, başka bir yöntem geliştirebiliriz.
Tarih bilincinden yoksun cahiller, eskiden kullanmıyorduk
da şimdi ne oldu diyorlar?
Bazı aklı evveller de “bir çelişki yakalamış” gibi, eskiden
isim kullanılmamasını savunuyorduk, şimdi ne değişti diye
ahkam kesiyorlar.
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Ne değişti? İlkelerimiz yerinde duruyor. Mücadelenin
koşulları ve biçimleri ise değişebilir. Bir hareket, değişen
koşullara göre, karşı-devrimin değişen politikalarına göre,
karşı politikalar üretebildiği ölçüde güçlü ve inisiyatif sahibi
olur.
Mücadelenin her alanında böyledir; askeri alanda da
böyledir, sanat alanında da, mahalli alanında da, gençlikte
de. Bakın tarihimize.
Donmuş, statüleşmiş biçimler bulamazsınız. Örgütlenme
biçimleri değişir, üslenme biçimleri değişir, ajitasyon propaganda biçimleri değişir. Fakat, düşmanın ürettiği hiçbir
politika karşısında politikasız kalmayız. Esas olan budur.
Tarihten yararlanırız, ustalardan yararlanırız, kim
nasıl yapmış diye bakarız; ama kendimizi “bu Mahir’de
yok” diye sınırlamayız. Mücadelenin ihtiyaçları, Mahir’de
olmayan bir şeyi gerektiriyorsa, onu geliştiririz.
Grup Yorum tarihi ve gelenekleri de böyle şekillenmiştir.
Hiçbir gelenek, nedensiz değildir, hiçbir biçim, nedensiz
oluşmamıştır ve mücadelenin ihtiyaçlarına göre de bu
biçimler değişebilir.
11 Grup Yorum üyesinin tutuklandığı, 6’sı hakkında
arama kararı çıkartılıp, başlarına ödül konulduğu koşullardayız.
Daha önce bu boyutta ve bu biçimde bir saldırı yaşanmadı.
Arananlarla sözler yazıp, besteler yapıp bunu ilan
etmek, saldırıya politik cevabımızdır.
Başımızda ödüller, üreterek cevap veriyoruz faşizme.
Grup Yorum halktır. Halk çocuklarının mükemmel
besteler yapabileceğini gösterdik. Halk çocuklarının arkalarında devlet olmadan, arkalarında sponsorlar olmadan
konser alanlarına 1 milyon kişiyi toplayabileceğini gösterdik.
Halk çocuklarının yarısı tutuklu, yarısı aranırken, ardarda
şarkılar klipler çıkarabileceklerini gösterdik.
Halk çocukları yapabiliri ispatladık.
Diyoruz ki, sadece halk çocukları yapabilir.
Halk çocukları bunu tüm dünyaya öğretecek.
İsimli ya da isimsiz, gölgeli ya da gölgesiz, esas olan o
yapı içinde halk çocuklarının varlığı ve belirleyiciliğidir.
Halk çocukları üretiyor. Halk çocukları baskılar karşısında
dimdik duruyorlar. Üreterek direniyorlar. Belirleyici olan
budur.

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
“Yüzlerce yıldır böyle olmuştur. Kimse ne Nazım’ı, ne
Nesimi’yi, ne Yılmaz Güney’i susturabilmiş ne de
unutturabilmiştir. Baskı, yasak, sansür, tutuklama, işkence, gözaltı, halkın
sanatının daha da büyümesini sağlar. Artan adaletsizlik, artan yoksulluk,
artan baskılar halkın sanatının daha da büyümesini sağlar. Her zaman böyle
oldu ve her zaman böyle olacak...”

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 avukatlarıdır onlar.
Faşizm bir parmak bal çaldığında ağızlara,
Adalet diye sus payı şeker verdiğinde ellere
Onlar “ille de adalet” diye tuttururlar.
Halkın adaletidir onların isteği.
Bundandır, soğuk beton duvarın dibinde,
Kara tahtanın önünde tek ayak cezasına
Kalkmış çocuklar gibi gülüşleri...
Biliriz ki, o muzip gülüşün ardında
koskoca bir “uslanmayacağız” nidası saklıdır.

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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1 dakikadan
az bir süreye bütün
bir tarihin özeti yazılmaktadır Yüksel Caddesi’nde.
Bir yanda halk bir yanda halk
düşmanları... Saflar açık ve net: Bir
yanda sömürü ve zulme direnen
emekçiler, diğer yanda zulmün paralı
askerleri... Tarih boyunca hep olduğu
gibi bir kez daha karşı karşıya gelmiş
durumdalar.
Zulmün bekçisi olan AKP’nin
polisi, belli ki çalışmış. Kendilerince
taktiklerini çalışıp gelmişler. Basketboldan hatırladığımız adam adama
markajdan esinlenmişler adeta. Kim
kime nasıl işkence yapacak? Çekecek,
sürükleyecek, uyarına gelirse tekmeleyecek, saçını yolacak, yumruklayacak, küfredecek?
Hepsini çalışıp aralarında “işbölümü” yaparak gelmişler. Faşist iştahlarını kabartarak gelip çakallar
gibi pozisyon alarak bekliyorlar. Birazdan atılacaklar, tutacak, çekecek,
sürükleyecek, tekmeleyecek, ellerinden gelen bütün şerefsizliklerini sergileyecekler. Ve sonra, alçaklığın sırıtışıyla “Silersin devrem” diyecekler.
Kimse görmesin yani... Hiç kimse
bilmesin değil mi şerefsizliğinizi. İşkenceci oluşunuzu kimse görmesin
değil mi? Çünkü savunamazsınız.
Çünkü yaptığınızın savunulacak bir
yanı yok! Siz bile olanca adiliğiniz
içinde alçaklığınızı savunamazsınız.
Onun için kahpece “silersin devrem”
diyebiliyorsunuz ancak. Neyseki bu
alçaklığınızı gördü bütün halk, bu
kez işkenceciliğinizi örtbas edemediniz.
İşte bu zulüm çarkının karşısına
günde iki kez çıkıyor KEC’liler. Ve
bir dakikadan az konuşabiliyorlar;
ama aslında tarih kadar uzun ve derin
cümleler dökülüyor dillerinden. Tam
da bu nedenle bir dakikadan az sürede
saldırıya uğruyorlar.
AKP onların konuşmasını ve söylediklerinin duyulmasını istemiyor.
Çünkü, hakikatli konuşuyorlar. Çün-

kü, halkı direnişe davet ediyorlar.
Davet etmekle de kalmayıp eylemleriyle onurlarını bir bayrak gibi dalgalandırıp direniş mevzileri yaratıyorlar. Ve işte bu mevziyi ezip geçemiyor AKP faşizmi. Böyle olduğu
içindir ki her gün ve günde iki kez
tarih yazılıyor Yüksel Caddesi’nde.

Yüksel Direnişçileri Nasıl
Bu Denli Güçlü Olabiliyor?
Yüksel Caddesi’nin direnişçileri
kimdir? Onları yenilmez kılan özellikleri nedir? KESK’inden DİSK’ine
yönetiminde tasfiyeci solcuların olduğu sendikalar yılgınlığı örgütlerken,
Yüksel Direnişçileri nasıl bu denli
güçlü olabiliyorlar?
Elbette, söz konusu olan “kişisel” bir güç değildir. “Geçmişten
Günümüze Kamu Emekçileri Ve Mücadele Tarihi” bize yukarıdaki soruların cevabı olarak “Cüret, Kendine
Güven ve İnisiyatif”i gösterir. Dün
olduğu gibi, olanca tarihselliği içinde
bu cevap bugünün Türkiyesi’nde de
geçerlidir. Hem de daha çok geçerlidir.
“... ‘89’larda öne atılan devrimci
kamu emekçilerinin, kitle mücadelesi
konusunda da, sendikal çalışma konusunda da geçmişe uzanan tecrübeleri yoktu. Ama cüretliydiler, ideolojilerine ve kendilerine güvenliydiler,
inisiyatifliydiler. Sınıf ve kitle sendikacılığını rehber edinmişlerdi. Devrimci Hareket’in, sürecin temel taktiği
olarak işaret ettiği ‘radikal kitle eylemleri’ çizgisinde ilerliyorlardı.”
(Geçmişten Günümüze Kamu
Emekçileri Ve Mücadele Tarihisyf: 85)
1980 sonrası kamu emekçilerinin
mücadelesini örgütleyen Elmaslar,
Satılar, Arifler, Ayşenur Şimşekler
için vurgulanan cüret, özgüven ve
inisiyatifli olmak, bugünün Yüksel
Direnişçileri’nin de yenilmezlik “sırrı”
sayılır.
“... Cesaret ve kendine güveni,

kişisel bir özellik olarak da düşünmemek gerek. Onlar mücadelenin o
günkü sürecinin bunu gerektirdiğini
ve bunlarsız olmayacağını kavramışlardı. Talepleri son derece haklı ve
meşruydu ve bunları mücadelenin
içine taşımak gerekiyordu, taşıdılar.
Cesaretle öne atılmak gerekiyordu,
atıldılar. Öne atıldıklarında bedelleri
ödeyenlerin en başında onlar olacaktı.
Bunu göze almak gerekiyordu, aldılar.
Politikayı kendi alanına uygulamak,
bir yerde o çalışma alanının çalışma
tarzını oluşturmaktır, oluşturdular...”
(age-syf: 86)
Ve bugün, Elmaslar’ın, Ayşenurlar’ın oluşturduğu çalışma tarzı ve
direniş çizgisidir Yüksel Caddesi’nde
savunulup ezdirilmeyen. Böyle olduğu içindir ki orada tutulan pankartların arkasında sadece birkaç kişi
değil; diyebiliriz ki Elmaslar, Hüsniyeler, Hüseyinler vardır. AKP polisi
işte bu nedenle milim geriletemiyor
Yüksel Direnişçileri’ni.
“... Cesaretin, kendine ve ideolojiye güvenin olduğu yerde, sürecin
ihtiyacı olan politikaları tayin etmek
ve bunları uygulamak, nerede ne
söyleyeceğini, ne yapacağını bilmek,
inisiyatif koymak doğal bir refleks
haline gelir. Öyle de olmuştur.
‘Olmaz’, ‘yapılmaz’ denilenleri oldurarak, yaparak statüleri kırdılar. İlklerin yaratıcısı oldular. Yeni gelenekler
yarattılar. Bugün yaratılan bu gelenekler
rehberdir kamu emekçilerinin önünde.
Nasıl zor süreçleri, yaşanılan ideolojik
savrulmaları 1990’larda kararlı, militan

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

mücadelemizle aşmış, emekçiler için
mevziler yaratmışsak, bugün de devrimci memurlara düşen görev, aynı
görev ve sorumluluğu üslenmektir.”
(age-syf: 86)

Yüksel Direnişi’nin
Temel Özellikleri Nedir?
Sınıflar mücadelesinin yasasıdır
bu; zor süreçler militan mücadele
ile aşılır. KESK yönetiminin yaptığı
gibi sinerek, geri çekilerek, faşizmin
dayattığı icazet sınırlarına boyun bükerek hak ve özgürlükler savunulamaz. Faşizmin saldırıları karşısında
demokratik mücadelenin nasıl sürdürüleceğinin tek bir cevabı vardır:
DİRENİŞ!
Nedir Yüksel Direnişi’nin temel
özelliği: Cüret... Devrimci ideoloji
ve kendine güven... İnisiyatif... Bunlar
KEC’lilerin tarihidir, tasfiyeci solculukta bulunmazlar.
Tasfiyeci solculuğun hangi özelliklere sahip olduğunu da biliyor,
görüyoruz: Yılgınlık... Faşizmin icazetine sığınmak... Uzlaşmacılık ve
sınıf işbirlikçiliği... Bedel ödemekten
kaçmak... Kendine güvensizlik... Direnen emekçileri karalamak... Sendika
binalarını direnişçi emekçilere kapatmak... İşkenceye uğrayan üyelerine
sırtını dönmek... Tutsak düşen üyelerini sahiplenmemek... İstanbul KHK
eyleminde yaptıkları gibi polise direnilmeyecek sözü vermek...
Tasfiyeci solculuğun bu nitelikleri
kendisine devrimciyim, demokratım,
ilericiyim, sosyalistim diyen herkesin
“utanç lekesi” olarak görüp kendine
bulaşmasından korkması gereken
özelliklerdir.

Yüksel Direnişçileri,
Alnına Leke
Sürülmesinden Korkar
Yüksel Direnişçileri “süper kahramanlar” değiller elbette. Darbe
alınca elmacık kemikleri kırılan, yüzleri kanayan, canları yanan, beyin
sarsıntısı geçiren... yani halktan herkes
gibiler. Onları KESK yönetimine çöreklenmiş tasfiyeci solculardan farklı
ve direngen kılan devrimci solculuklarıdır. Ve devrimcilerin de kor-

kuları vardır.
Yüksel Direnişçileri’nin neden
korktuğu sorusunu, Nuriye Gülmen’in
Yüksel Direnişi’nin 112. günü olan
28 Şubat 2017’de yazdığı günlüğe
düştüğü şu satırlar cevaplar:
“... Geçen cumartesi İstanbul’daydım. Grup Yorum’un çalışmalarını
devam ettirdiği İdil Kültür Merkezi
tarafından düzenlenen “AKP’nin
Gücü Grup Yorum’a Yetmez” etkinlikleri kapsamında Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından Barkın Timtik’le birlikte söyleşiye davet edildik.
Çok güzel, dolu dolu bir söyleşi oldu.
Benim için söyleşinin en güzel yanı
Barkın’ı dinlemekti. İkincisi ise dinleyenlerin coşkusu, direnişe dair motivasyonları ve ilgileriydi. Direnişi
bu kadar heyecanla takip eden ve
merak eden bir kitleyle daha önce
hiç karşılaşmamıştım.
Direniş dostları dediler ki; hava
durumunu takip eder gibi Yüksel direnişini takip ediyoruz. İnsan alandayken, paylaştığı bir fotoğrafın, bir
anın ne denli kıymetli olabileceğini
kestiremiyor. İnsanların ilgisini görünce alandan daha çok şey paylaşmalı, alanın duygusunu, direnişin
coşkusunu insanlara taşıyabilmeliyiz
diye düşündüm.
Barkın’ın konuşması çok güzeldi.
Bana ayrı bir motivasyon ve güç
verdi. Çok sade bir zihinle, dupduru
kelimeleriyle anlattı “neden direnmeliyiz”i, kendisinin neden direndiğini. O gün Barkın’ın aktardığı bazı
sözler zihnime kazındı. Biri Aristoteles’ten: Cesaret, neyin korkmaya
değer olduğuna karar verebilmektir.
Ben de ölüm orucu şehidi Berkan
Abatay’dan örnek verdim aynı konuşmada, aynı tema çerçevesinde.
Konuşurken zihnimde kaldığı kadarıyla aktarmıştım. Şimdi metinden
alıyorum: “Yoldaşlarım benim cesaretimi anlatacak muhakkak. Ama
ben size korkularımı anlatacağım.
Kimse korkusuz olduğunu iddia etmesin, yoktur böyle biri. Önemli olan
korkularını tanımak, onları tüm duygularıyla birlikte yönetmektir. Ben
en çok alnıma leke sürülmesinden
korktum.
Öyle bir sonla karşılaşmamak için

her gün sorguladım kendimi. Yaşama
nedenlerimi, neden öldüğümü… O
kadar çok soru sorup o kadar çok cevapladım ve yüreğimin içindeki en
küçük titremeyi dahi tanımlamak için
o kadar çok düşündüm ki tahmin bile
edemezsiniz. Bazı korkularımıza rağmen, bazı korkularımızı ise besleyerek
direnmeliyiz. Çok korkmalıyız, çaresiz
gibi kalmaktan, öylece durmaktan,
beklemekten; çok korkmalıyız onurumuza sahip çıkamamaktan. Çok korkmalıyız, öğrencilerimize salık verdiklerimizi hayata geçirememekten. Çok
korkmalıyız, teslim olmaktan. Ödümüz
kopmalı...”
“Çaresiz kalmaktan” diyor Nuriye:
“çok korkmalıyız...” Sonra, faşizm
karşısında öylece durmaktan, beklemekten yani direnip savaşmamaktan
korkmalıyız diyor. Ve onurumuza
sahip çıkamamaktan yani teslim olmaktan çok korkmalıyız diyor Yüksel
Direnişçileri...
KESK’e çöreklenmiş tasfiyeci
solculuk ise faşizm karşısında direnmekten, dövüşmekten, uzlaşmaz
olmaktan, icazet sınırlarını ezip geçmekten, statükolarını parçalayıp atmaktan korkuyor, hem de çok korkuyor.
Neden?
Çünkü, düzene ideolojik bağlarla
bağlıdır da ondan.
Çünkü, faşizmle uzlaşma temelinde oluşturduğu statükoları sarsar
direnişler.
Çünkü, direnişler ortaya bir örnek
ve ölçü koyarak tasfiyecilerin kitleyi
aldatmasına engel olur.
Çünkü, düzenin icazet sınırlarını
ezip geçen direnişler, tasfiyeci solculuğun düzen içiliğini kitleye gösterir.
Çünkü, bedel ödemekten kaçarlar.
Görüldüğü gibi, direnişçilerin
“çok korkmalıyız” dediği teslimiyetçilik, tasfiyeci solculuğun temel
özelliğidir. Öteden beri ve her alanda
böyledir bu. Devrimci mücadelenin
tarihi boyunca, bu topraklarda devrimcilik direniş, tasfiyeci solculuk
yılgınlık örgütlemiştir. Bugün olduğu
gibi...

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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Bir yanda
KESK ve onun
temsil ettiği uzlaşmacı,
icazetçi çizginin direnişleri; diğer
yanda ’90 lardan bu yana meşruluk
temelinde süren KEC’lilerin direnişleri.
KESK yöneticileri, halka öncülük
etmemiştir. Çıkarı devrimden yana
olan tüm sınıf ve tabakaların çıkarlarını savunmamıştır. KESK, KEC’li
kamu emekçilerini binbir emekle,
militanca sürdükleri demokratik mücadelelerin sonucunda kurulmuştur.
KEC’liler, kendi çıkarlarının sendikalaşmada olduğunu bildikleri için
sendika hakkını alana kadar meşruluk
temelinde mücadelelerini sürdürmüş,
fiilen sendika hakkını kazanmışlardı.
Bu tercihi ile safını belirleyen
KESK yöneticilerinin bundan sonra
demokratik mücadele adına aldıkları
tüm kararlar birbirine benzemiş,
KESK yönetimleri değişse de devletin
saldırıları karşısındaki tavır milim
değişmemiştir. Her bir yönetim, biz
yeniyiz dedikten sonra aynı teslimiyetçi politikaların sürdürücüsü olmuş,
aldıkları kararlarla iktidarları hep
memnun etmişlerdir. Öyle ki; Türkiye
halklarının katili MHP’yi KESK Genel Kurulu’na çağırmaya, Ankara
polisinin verdiği itfar yemeğine katılmaya kadar vardırdılar.
Kırılma noktası ise emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin “Ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasını yaptığı
2000’li yıllarda yaşanmıştır. Emperyalizmin saldırısı karşısında canlarını
siper eden özgür tutsakları, KESK
yöneticileri ve KESK’e bağlı sendikalar
sahiplenmemiştir. O yıllarda TAYAD’lı
Ailelerin KESK’e bağlı EğitimSen’den yer istemesi üzerine, sendika
yöneticileri “kapatılma kaygıları olduğu
için yer veremeyeceklerini” söyleyecek
kadar utanmaz ve ölümler karşısında
kayıtsız kalmıştır.
Bugün aynı Eğitim-Sen, kapılarını
Yüksel direnişçilerine kapatmış, Acun
öğretmenin ders vermesini engelle-

miştir. Yönetimler değişiyor ama
KESK yöneticilerinin zihniyeti değişmiyor. Yıllar geçiyor KESK yönetimleri ile direnen kamu emekçileri
arasındaki mesafe açılıyor. KESK
yöneticilerinin tavrı direnenlere
karşı düşmanlaşıyor.
Bu düşmanlık, OHAL ilanı ile
birlikte had safhaya çıkmış, iki ideoloji-iki direniş tavrı tüm netliği ile
ortaya çıkmıştır. Demokratik mücadeleden fersah fersah uzaklaşan
KESK yöneticileri OHAL’in saldırıları karşısında direnmek yerine teslim bayrağını çekmiş, AKP faşizmi
karşısında hazırola geçmiştir.
Ne işten atılan kamu emekçileri,
ne direnen Yüksel direnişleri ne de
KESK üyelerinin İstanbul’da 70 haftadır sürdürdükleri oturma eylemi
umurlarında bile olmadı.
Direnişleri birleştirmek, güçlendirmek yerine bölmeyi, parçalamayı,
kırmayı yeğlediler. İstanbul Bakırköy,
Kadıköy ve Kartal’da 70 haftadır
süren oturma eylemini, 24 Haziran
seçimlerini bahane ederek kırdılar.
UZLAŞMA, İCAZET, TESLİMİYET ve İŞBİRLİKÇİLİĞİN geldiği nokta eylem kırıcılığı ve polisle
anlaşarak eylemler örgütlemeye varmıştır.
KESK’in Taksim Tünel’de, Cevahir Alışveriş Merkezi’nin önünde
ve Avcılar meydanındaki eylemleri
polisten icazet alınarak yapılan eylemlerdir. Yani AKP’nin polisleri tarafından sınırları çizilmiş, ne kadar
konuşacakları, neyi konuşacaklarının
çerçevesi polisler tarafından belirlenmiştir.
Mizansen gibi; polis ve KESK’li
yöneticiler nasıl bir gösteri olacağını
planlıyorlar ve KESK üyeleri öyle
eyleme çıkıyorlar. Bunun için bu tür
eylemler yıllarca sürse devletin umrunda olmaz.
Ama KEC’lileri sürdürdükleri eylemlere karşı polisin tavrı öyle mi?
İşte iki haftadır İstanbul Bakırköy’de
eylem yapan KEC’lilerin ve polisin

tavrı ortadadır. Okudukları açıklama
biter bitmez daha oturma eylemine
başlamadan kamu emekçilerini havada kapıp işkence ile gözaltına alıyorlar. İşkence, gözaltının her anında
yapılıyor, ta ki direnişçiler serbest
kalana kadar.
Neden? Neden bu fark?
Fark demokratik mücadeleye bakış
açısında, iktidar bilincinde, halka,
kitlelere verdiği umutta. Eylemler
arasındaki nitelik farkındadır.
KESK’in eylemleri düzenin sınırları içinde sürerken, hiçbir iddiaya
sahip değilken, KEC’in eylemleri
iktidar iddiası ile sürüyor ve halka
umut veriyor.
KESK eylemleri bölüp parçalayıp
iktidarların ekmeğine yağ sürerken,
KEC’in eylemleri birleştiren, haklarımızı almak istiyorsak asla vazgeçmemeliyiz diyen eylemlerdir.
Halkımızın ve kamu emekçilerinin
umudu; bedel ödeyen ama asla taviz
vermeyen KEC’li kamu emekçilerinin
baş eğmeyen tavrındadır.
İki ideoloji, iki direniş, iki demokratik mücadele anlayışı sürecektir.
Biz ne yapmalıyız?
- Bulunduğumuz her alanda mücadelemizi yükseltmeliyiz. Kamu
emekçileri meclislerini kurmalıyız.
- KESK yöneticilerinin yaptıklarının, uzlaşmacılıklarının hesabını
sormalıyız.
-Reformizmin düzen ideolojisi
olduğu gerçeğini unutmadan onlarla
sürdürdüğümüz ideolojik mücadelede
amansız olmalıyız.
-KESK yöneticilerinin, kamu
emekçilerini kandırmalarına, oyalamalarına izin vermemeliyiz.
- Asla demokratik mücadelenin
iktidar mücadelesinden bağımsız olduğunu düşünmemeliyiz.
- Düşmanın bize olan kinini sınıf
kinimizi büyüterek yenmeliyiz.
- Doğru bildiğimiz yoldan asla
vazgeçmemeliyiz.
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

YKS GÜZEL BİR HAYAT DEĞİL BUNALIM KAZANDIRIYOR
Milyonlarca genç 30 Haziran-1 Temmuz arasında
üniversiteye girmek için YKS'ye (Yüksek Öğretim Sınavı)
girdi. YKS, TYT, YDT ve AYT sonuçları ÖSYM sınav
takvimine göre 31 Temmuz'da açıklandı. 2 milyon 260
bin öğrencinin sınavının geçerli olduğu yeni sistemde
40 bin öğrenci yarım net sınırını aşamayarak “sıfır
çekti.”
12 yıl boyunca haftanın 5 günü sabah altıda uyanıp
okula gidiyoruz. Bu, yılda 170-180 gün, 12 yılda ise
2.160 gün, yani 6 yıl yapıyor. Hayatımızı, okula gidip
bu düzende belli bir yere gelmeye adamış gibiyiz. Ailelerimiz de umudunu buna bağlamış, okuyup bir meslek
edinmemizi istiyor. Yıllar boyunca anamız babamız
çalışıp bizi okutmaya çalıştı. Defter, kalem, minibüs
parası, harçlık vb. derken okula binlerce TL para harcadı.
Milyonlarca genç ve bu gençlerin aileleri, akrabaları
yılların emeğini, çabasını sınava bağlamış düzen. 120
soru sorulacak ve 135 dakika verilecek bir "sınava"
bağladı geleceğini. Bu da yetmiyormuş gibi bir de sınava
girebilmek için 100 TL ödendi. 120 sorunun okunup
135 dakikada cevaplanması için bu soruların ezberlenmesi
gerekiyor. Yani robot olup bütün bir yıl oturup soru ezberlemek, robot olmak zorundayız. Eğer sınavdan belli
bir puan almak için, kendimizi yaşamdan soyutlayıp,
beynimizi kullanamayalım istiyorlar. Bu baskılanmaya
dayanabilirsen tabi; çünkü insan sosyal bir varlıktır ve
iletişim kurmak zorundadır.
Bizi içine ittikleri yaşam bir sınava bağlı. Ki sınava
girdikten sonra iş güç sahibi olunca çok mu mutlu
olacağız? Yıllarca okula gidip, sıralamadan istemediğimiz
bir bölüme gireceğiz. 12 yıl tek bir konu üzerinde
bilimsel bir eğitim alsaydık bu kadar intihar yaşanmazdı.
Verdikleri eğitimde dersler sadece, ders saati içinde ezberletilen ve sınava tabi tutulan bir sistem var. Öğrencinin
kendisi çaba göstermezse aklımızda hiçbir şey kalmıyor.
Çünkü mantığı öğretilmiyor, yaşamla diyalektik bir bağ
kurulmuyor.
Her yıl, sınavların adaletsizliği anti-bilimselliği nedeniyle öğrenciler intihar ediyor. Gazetelere bu yıl yansıyanlardan sadece 2 haber, durumu özetlemeye yeter.
"İntihar eden 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı'nın da bir
dakika geç kaldığı YGS'ye alınmadığı için bunalıma
girdiği belirtilmişti. “... intihar etti" ... " girdiği üniversite
sınavını kazanamayan ve ailesi ile çevresine üniversiteyi
kazandığını söyledikten sonra 20 gündür kaybolan bir
kişinin DSİ'ye ait sulama kanalında cesedi bulundu."
Bunlar yalnızca gazete küpürlerindeki birkaç satır değil,
gencecik ömürler söz konusu olan.
Bu eğitim sistemi bizi bilgili insanlar değil bunalımlı

bireylere dönüştürüyor. Küçük yaştan alıp ince ince
işleyip düzene uygun kafalar haline getiriyor. Okul büyük
bir fabrika, işi beyinlerimizi dumura uğratmak. Çok sormuşuzdur "Hocam bu soru gerçek hayatta hangi sorunu,
nerede çözmemize yarayacak?" diye cevap hep aynı
"Sınavda"
Üniversite bitiren; ama atanamayan öğretmen sayısı
2020'de 1 milyona çıkacak 19 ayda 540 öğretmen
KHK'yla ihraç edildi. Yıllarca okuyup iş sahibi olduktan
sonra bile insanlar mutlu olamıyor. Bu düzende gerçekten
uzun vadede mutlu olmak imkansız; çünkü azgın bir sömürü düzeni içinde yaşıyoruz. Atanamayan 1100 doktor
beklemede. Boşuna okuduğunu söyleyen bir doktor
diyor ki: "Bunca yıl okumuş ve 28 yaşına gelmiş bir
insan olarak ailemizi geçindirmemiz gerekiyor. Şu an
hamallık yapmam gerekse gidip hamallık yapacağım,
borç içindeyim. İnanın ben dahil birçok arkadaşımız
depresyonda. Süreç biraz daha uzarsa intihar vakalarının
başlayacağına inanıyorum. Altı aydır evden dışarı, insan
içine çıkamıyoruz." ..."Kendimi çok kötü hissediyorum
çünkü ben yıllardır annem için okudum. Mezun olunca
doktorların hemen atanacağını bildiğimden doktor olmak
istedim, aileme maddi olarak hemen yardım edebilmek
için. Yıllarca zaten maddi zorluklar içinde yaşadık."
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Bu düzen bize sömürülmekten başka hiçbir şey sunmuyor. Düzenin dışında nasıl kalacağız? Bu vatan bizim
peki halkımız ne durumda? Milyonlarca genç işsiz,
insanlar umutsuz, düzenden uzun vadede hiçbir beklentisi
yok, yalanlar, hayallerle ömür geçiyor. Milyonlarca genç,
her yıl işsiz kalırken, uyuşturucu kumar batağına batarken
biz ne yapacağız?
Ezberci eğitimin sınav sisteminden 40 bin öğrenci
sıfır çekti. Ezberci eğitim oldukça, bu sayı katlanarak
artacak. Bunun için okullarda Parasız Bilimsel Demokratik
eğitim istemeliyiz. Dev-Genç saflarında örgütlenmeliyiz.
Biz gerizekalı değiliz. Asıl sıfır çeken düzenin
eğitim sistemidir. Bilinçli bir politika ile halk çocuklarını
eğitmiyor, bilgiyle donatmıyorlar. Bizi bilinçli olarak
geri bıraktırıyorlar ki düşünmeyen, soru sormayan, araştırmayan bir gençlik yetişsin. Bize sundukları bu eğitim
sistemini reddediyoruz.
Tüm liselileri, üniversitelileri DEV-GENÇ saflarında
örgütlenerek, geleceğimizi çalanlara karşı hesap sormaya çağırıyoruz.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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DÜZEN, NASIL BİR GENÇLİK İSTİYOR?
Düşünmeyen,
Üretmeyen,
Soru sormayan,
Araştırmayan,
Aklını kullanamayan,
Cahil,
Yozlaşmış,
Kendini, kim olduğunu, nereden geldiğini bilmeyen-tanımayan,
Kendine yabancı,
Yalnız,
Sinmiş,
Korkak,
Değiştirme gücü elinden alınmış,
Sürü gibi güdülebilen,
Uyuşturucu, Kumar, Fuhuş, Cinsellik, İnternet ile uyuşturulmuş,
Yani özcesi, DEVRİMCİ OLMAYAN bir gençlik istiyor.
NEDEN?
Mahir Çayan, THKP-C'yi kurduğunda 24 yaşında, Kızıldere'de "BİZ BURAYA DÖNMEYE DEĞİL ÖLMEYE
GELDİK" diyerek yoldaşlarıyla birlikte manifesto yazarak şehit düştüğünde 26 yaşındadır.
Dayı, THKP-C sempatizanı olduğunda 17 yaşında, "Bağımsız Kıbrıs" sloganını yazdığı için ilk tutsaklığını
yaşadığında 21 yaşında, Devrimci Yol'dan ayrılıp Devrimci Sol'u kurduğunda ise 25 yaşındadır.
Devrimci Sol ana davasında yargılanan 1243 kişinin 932'si 15-25 yaş arasındaki devrimcilerdir;
ağırlıklı kısmı ise liselidir.
Yukarıdaki rakamların da gösterdiği şekilde, gençliğin devrimci mücadeledeki yerinin ve öneminin bilincinde
olan egemenler, gençlikten ölesiye korkmaktadır aslında.
Asur İmparatorluğunun kralı Dehak'ın, genç beyinleri yiyerek çaresiz hastalığına çare bulması gibi;
düzen de gençlerimizin beyinlerini uyuşturarak hayatta kalabiliyor ancak. Düzeninin sürmesi için,
düzeni yıkılmasın diye, gençlerimizi yozlaştırıyor, yabancılaştırıyor, yalnızlaştırıyor.
Gençlik örgütlenmesin, haklarını aramasın sormasın istiyorlar.

BİZ NASIL BİR GENÇLİK İSTİYORUZ?
- Düşünen,
- Üreten,
- Soru soran,
- Halkın sorunlarını çözmek için kafa yoran,
- Diyalektik-Materyalist akılla düşünen,
- Emeğine ve aklına sahip çıkan,
- Birlik olmuş, örgütlü,
- Yalana karşı doğruyu, eğriye karşı düzü savunan,
- Yoldaşlarına, arkadaşlarına, vatanına ve halkına bağlı,
- Vatanının bağımsızlığı için canını feda edebilecek,
- Haklıyla haksızı ayırt edip, mazlumun yanında olup, zalimden hesap soran,
- Halk için bilim, halk için eğitim mücadelesine katılan,
- Demokratik lise isteyip, bunun için çalışan,
- Ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesindeki yerini almış,
- Devrimci,
- Emekçi,
- Adaletsiz Dünyayı değiştirme cüretine sahip,
- Yozlaştırma, Yabancılaştırma, Yalnızlaştırma saldırısına karşı direnen
- Örgütlü, örgütlenme hakkına sahip çıkan
BİR GENÇLİK İSTİYORUZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

ZAFERİ SÜPERMENLERLE DEĞİL
HALK KAHRAMANLARIYLA KAZANACAĞIZ!
Emperyalizm dünya halklarına saldırıyor, gençliğe
zenlemelerdir. Şimdi yeni bir milli eğitim bakanı var.
saldırıyor.
Dolayısıyla sürekli değişen bir eğitim sisteminin ve
Emperyalizmin temel politikası dünya halklarını
yine sürekli değişen bakanların bir yenisiyle karşı karteslim almaya yöneliktir. Bunu da devşıyayız.
rimci, ilerici, anti-emperyalist örgütlere
Emperyalizmin politikalarını ülkeve hatta tek tek kişilere yaptığı ideolojik
mizde uygulayacak olan yeni bakanın
bombardımanla yapmaya çalışıyor.
adı Ziya Selçuk. Yeni bakanın adı
2000’lerde “Ya düşünce değişikliği
Ziya; fakat bizim bildiğimiz kadarıyla
ya ölüm” saldırılarıyla süren bu ideoilk defa olan bir durumla karşı karşılojik savaş; bugün emperyalizmin uzyayız.
 Çürümenin içinde
laşma-tasfiye-teslimiyet saldırılarına
Ziya, bakan olduğunu kabul etmikarşı verdiğimiz ideolojik mücadelede büyümek istemiyoruz.
yor. Ziya kendini “gören” olarak tasomutlanıyor. CIA, temel sloganlarını  Uyuşturucu bataklığında nımlıyor. “Ben bakan olmaya çalışdünya halklarının beyinlerini teslim
mayacağım, gören olmaya çalışacabüyümek istemiyoruz.
almaya yönelik oluşturuyor.
ğım” diyor Ziya. Görecekmiş, bakBugün CIA’nın temel politikasının  Üniversite kapılarında
mayacakmış. Yine enteresan benzetamacı “insan beyninin uzaktan kumeler yapan Ziya, öğrenci gençliğin
adaletsizlik istemiyoruz.
mandayla, yönetilmesi, yönlendirilbeklentilerini karşılamayı akıl işi olarak
mesi”yle dünya halklarının teslim alın-  Büyüdüğümüzde işsizlik kabul etmiyor.
bataklığında boğulmak
masıdır. CIA denetiminde bir senede
Onun için öğrenci gençliğin bekistemiyoruz.
çıkan dergi sayısının 1000’in üzerinde
lentilerini karşılamak bir süpermen
olması emperyalizmin raporlarıyla dahi
işiymiş. Ziya böyle diyor. Gençliğin
 Bunun için, demokratik
belgelenmiştir. Bu emperyalizme karşı
beklentileri için “Bu beklentiyi karşıbir
lise
istiyoruz.
verilen ideolojik mücadelenin ve emlamak bir süpermen işi. Biz asla süperyalizmin saldırılarının boyutunu  Demokratik bir lise için, permen değiliz. Biraz sonra ceketimi
açık seçik gösteren hususlardandır.
çıkaracağım göreceksiniz.” diyor.
özgür, bağımsız
Emperyalizm eğitimiyle saldırıyor.
Ziya Ziya Ziya… Her gelen Milli
bir ülke istiyoruz.
Beyinlere hükmetmek istiyor. Sömürü
Eğitim Bakanı diğerlerinden farklı oldüzeni dışında bir fikrin, bir cümlenin  Bunun için, bu yaşta,
duğunu söyledi bugüne kadar. Gençlik
hatta bir şakanın dahi yapılmasını isteyine de hepsinin bakanlığında sorunlar
BU
KAVGADA
miyor. Bu noktada eğitim, emperyalizm
yumağıyla boğuşmak zorunda kaldı,
BİZ DE VARIZ!
açısından da; devrimci, ilerici hareketler
hiçbir değişiklik olmadı. Ama durun;
açısından da can yakıcı bir önem taşıyor.
Ziya bakan değildi, o görendi gören!
Bunu kendi ülkemizdeki eğitim sisteGörebilir mi acaba? Görebilir misin
minin çarpıklığıyla görüyoruz.
Ziya? Sen gençliğin sorunlarını ne kaEmperyalizmin işbirlikçisi oligarşi
dar görebilirsin, ne kadar hissedebilirsin
düşünmeyen, üretmeyen, kendine güZiya? Yoksul halk çocuklarının yaşadığı
vensiz bir gençlik yaratmak istiyor;  Liseliyiz biz... Genciz,
yaşamı mı yaşıyorsun da göresin?
eğitim sistemini de buna göre şekilOkuyabilmek için çalışmak zorunda
çok genç... Ama
lendiriyor. Sınava dayalı eğitim sistekalan,
sigortasız, ağır işlerde çalışan,
yüreklerimiz büyük.
miyle gençliği yarış atı gibi yarıştırmak,
gün boyu ter içinde kalan, iş yerinden
Erken olgunlaşıyoruz biz. çıktıktan sonra gecenin ayazında teri
bireyci, bencil, yoz bir gençlik modeli
Bu ülke, bu düzen
yaratmak istiyor. Her üç beş senede
üzerinde soğuduğundan hastalanan
erken
büyümek
zorunda
bir değiştirdiği sınav sistemleriyle,
gençliği görebilir misin? Gece yastığa
bırakıyor bizi.
eğitim sistemleriyle gençliği apolitikkafasını koyduğunda ulaşım sorununa,
leştirmeye, eğitimin içeriğiyle de genyemeğine harcayacağı paraları; evinin
 İşte bu yüzden,
çliği gericileştirmeye çalışıyor.
geçim derdini düşünen gençliği göreBU KAVGADA
Eğitim sistemindeki son düzenlebilir misin? Sen yoksulluğu görebilir
meler de bu doğrultuda yapılan dümisin Ziya?
BİZ DE VARIZ!

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
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Bu Kavgada
Biz de Varız!
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Okul köşelerinde gençlerimizi zehirleyen torbacıları
görebilir misin? Ne yapacaksın Ziya? Ceketini çıkardıktan
sonra telefon kulübesine girip Süpermen mi olacaksın?
Gidip, yıllara varan hapis cezaları verdiğiniz DevGenç’lilerin mücadele ettiği torbacıları mı yumruklayacaksın? Yoksa ulaşım sorunu yaşayan bir liseli
genci evinden alıp okula mı uçuracaksın?
Gençliğin sorunlarını çözmek, beklentilerini karşılamak Ziya için Süpermen işi. Süpermen olmadığını
söylüyor “gören” Ziya. Evet, sen gençliğin sorunlarını
çözemezsin Ziya. Çünkü gençliğin sorunları bu düzenin
sorunlarıdır. Gençliğin sorunları, emperyalizmin depolitizasyon saldırıları sonucu yaşadığı sorunlardır. Sen
ki emperyalistlerin bir uşağı, bir “kahraman”ısın. Bir
“süper kahraman”.
Amerikan filmlerinde Amerika’nın geleceğini kurtaran
“süper kahraman”lardansın sen. Sen gençliğin sorunlarını değil, emperyalizmin sorunlarını çözmek için
mücadele edebilirsin Ziya. Ne oluyordu Amerikan
filmlerinde? Gözlüklü gazeteci telefon kulübesine girer
ve Süpermen olur.
Sen de halkı katletme, işkencelerden geçirme, yoksul
ve yoz bir yaşama sürükleme kararlarının alındığı
saraylara girip emperyalizmin Süpermenlerinden oldun.
Biz, emperyalizme karşı Bağımsız Türkiye, Demokratik
Lise mücadelesi veren Anadolu halkının onurlu gençleri
olarak senin adını Süpermen Ziya koyduk. Süpermen
Ziya açıklamasında müfredatın önemli olmadığını söyleyerek emperyalizmin gençlik üzerindeki apolitikleştirme
saldırısını gizlemeye, yok saymaya çalışıyor.
Yine OHAL dönemindeki son düzenlemelerle ilköğretim, ortaokul ve lise kitaplarından Anadolu halklarının
emperyalizme karşı zafer kazandığı ulusal kurtuluş savaşının temel noktaları çıkarılmıştı. Kısmi de olsa tarih
derslerinde bahsetmek zorunda kaldıkları halk kahramanlarına verdikleri yer azaltılmıştı.
Süpermen Ziya’nın aklı fikri Amerika’yı kurtaran
“süper kahraman”larda olduğundan halk kahramanlarını yok saymaya çalışıyor. Müfredatın önemli
olmadığını söylüyor. Felsefeyi, tarihi çarpıtarak, bilimsel
olmayan bilgilerle gençliğin bilincini bulandırmaya;
gerici bir bilinç yaratmaya çalışıyor emperyalizmin süpermenliğine soyunan Ziya.
“Diploma temelli değil, vasıf temelli ilerleyeceğiz.
360 derece bir bakanlık göreceksiniz” diyor Süpermen
Ziya. Sen hani bakan olmayacaktın, gören olacaktın
Ziya? 360’ı bilmiyoruz ya, daha şimdiden 180 derece
dönüverdin. Sen daha çok dönersin Ziya. Senin bakmaya,
hatırlamaya cüret dahi edemediğin halkın kahramanları
hala varlar, tükenmediler ve tükenmeyecekler.
Anadolu toprakları üzerinde Liseli Dev-Genç’liler
olduğu sürece halkın kahramanları tükenmeyecek. Sen
derece derece döneceksin, fakat emperyalizme karşı
bağımsızlık mücadelesini, gerici-faşist eğitime karşı
parasız, bilimsel, demokratik eğitim mücadelesini veren

Liseli Dev-Genç’liler yollarından dönmeyecekler.
Süpermen Ziya Amerika’yı kurtarma derdine düşmüş.
Liseli Dev-Genç’imizin örgütlediği, mücadeleye kattığı
gençliği yok etmek için bir gemide gidiyor. “Bizim
açık denizde giden büyük bir gemimiz var. Gemiyi
kenara çekme şansımız yok. Gemi yürürken tadilat
yapacağız. Yenilenerek dönüşmekten bahsediyoruz.”
diyor Ziya.
Hani gençlik her yeni eğitim sistemi gibi bu sistemi
de bir kenara fırlattı ya, şimdi umut vaat ediyor kendince
Süpermen. Batacaksın Ziya, batacaksın. Gemin su alıyor.
Bizden söylemesi, sonra “aman durun ceketimi çıkarmadım, daha telefon kulübesine girip süpermen olacaktım” falan dinlemez halkın evlatları. Sen daha
ceketinin düğmesine dokunamadan seni emperyalizmin
çizgi romanlarına gömeceğiz.
Bakmayacaksın, göreceksin Ziya. Biz Liseli DevGenç’liyiz. Sen Liseli Dev-Genç’i bilir misin Ziya?
Liseli Dev-Genç’liler öyle Süpermen’in peşinde koşturduğu çizgi roman kahramanlarına benzemez. Liseli
Dev-Genç’liler kanlı canlıdırlar. Bu halkın kahramanlarıdır Liseli Dev-Genç’liler. Senin emperyalizmin
politikalarını üzerinde uygulamaya çalıştığın gençliğin
canlı kanlı öncüleridir. Öyle filme, çizgiye-mizgiye
benzemez; canlı kanlı Sıla’lar, Bünyamin’ler, Kahraman Altun’lardır Liseli Dev-Genç’liler. Sen ceketi
çıkarayım derken bir bakmışsın, yanıvermişsin. Hem
de 360 derecede!
Görebiliyor musun ABD’nin süpermeni? Okula gidebilmek için her gün ağır işlerde çalışan, sağlıksız koşullarda yaşayan, teri kanına karışan liseli gençliği
görüyor musun? Anayasada sözde parasız eğitim vaat
edilirken ailesinin binbir emekle, günlerini günlerine
katarak kazandığı parayı okulunun yemeğine, servisine,
kömürüne, kapısına, bacasına, defterine, kalemine, çantasına harcayan gençleri görüyor musun?
Sokak kenarlarında, okul köşelerinde uyuşturucu
batağına saplanmış, ailesi, yaşamı her şeyi dağılmış
gençliği görüyor musun? Yoksul gecekondu mahallelerinde köşe başlarında oturan gençleri görüyor musun?
Metrobüs köşelerinde battaniyeye sarılıp yatan gençliği
görüyor musun?
Dikkat et Süpermen, sen çok açıkta uçuyorsun. Bu
gençlik seni görüyor! Gören değil, görünensin. Gözünü
iyi aç Ziya, bu iş süpermen işi değil. Emperyalizmin
süper kahramanlığına soyunma. Müfredatlardan sildiğiniz halk kahramanlarını mahallelerden, okullardan, fabrika ve tarlalardan silemezsiniz.
Halkımızın çok kahramanı vardır. Kahramanlık; emperyalizme ve faşizme karşı yükselen savaşta belirlenir.
Kahramanlığın ölçüsü emperyalizme karşı savaşmaktır,
bedel ödemektir.
Biz Liseli Dev-Genç’liyiz! Emperyalizme ve onun
işbirlikçilerine, senin gibi süpermenlerine karşı savaşıyoruz, bedel ödüyoruz! Hiçbir bedeli ödemekten de çe-
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FAŞİST SALDIRILARA KARŞI

DEVRİMCİ ŞİDDET

’93-94 öğrenim yılı sonuna doğru faşist saldırılar da
giderek tırmanır. Ve saldırının boyutları daha fazla şiddeti
içerir hale gelir. Özellikle belli liselerdeki saldırılar ve
anti-faşist mücadele bu dönemde öne çıkar. Bunlardan
biri Pendik Lisesi’ndeki olaylardır.
Pendik Lisesi’nde yaşanan olaylar sivil faşistlerin 3
Haziran’daki saldırıları üzerine başlar.
Okuldaki devrimci bir öğrenciye sataşan bir faşistin
DLMK’lılar tarafından cezalandırılması üzerine okul çıkışında Ülkü Ocakları’ndan toplanan 15 kadar serseri
tekrar saldırır. Ancak DLMK’lı öğrenciler bu saldırıyı
geri püskürtürler.
Liseli Dev-Genç 6 Haziran günü faşistlere gereken
dersi vermek amacıyla Pendik Lisesi’ne gider. Bu kez
faşistlerin desteğine polis de gelmiştir. Liseli DevGenç’liler ekip otosunu taşlayarak bölgeden uzaklaşmaya
başlarlar. Liseli Dev-Genç’lilerin uzaklaşmaları üzerine
polis arkalarından ateş açar.
Bunun üzerine Dev-Genç’liler sloganlar atarak taşlarla
polislere saldırırlar. Olayların tırmanacağından kaygılanan
polis geri çekilir. Devamındaki günlerde sınıf konuşmalarıyla, bildirilerle faşistler teşhir edilir.
DLMK’lı öğrenciler 7 Haziran günü SİP binasında
bir basın açıklaması yaparak liseleri faşistlere terk etmeyeceklerini belirtirler.
Bugünlerde İstanbul Esenler İbrahim Turan Lisesi’nde
polis ve idare destekli faşistlerin saldırılarını tırmandırdıkları yerlerden biri olur. Faşistlerin örgütlenmesine
izin vermeyeceklerini belirten DLMK’lı öğrenciler 7
Haziran günü okulun önünde bir açıklama ve gösteri ya-

kinmeyiz. Çünkü 1969’da Mahir’leşti yüreklerimiz,
80’lerde cüretin, inancın ve fedanın mayasını bir kez
daha aldık Dayı’mızdan. Bugün de Şafak’ça, Sıla’ca
büyütüyoruz kavgamızı.
Emperyalizme ve faşizme karşı biz varız! Gericifaşist eğitim sisteminize karşı biz varız! Bu savaş süpermenlerin savaşı değil, halkın kahramanlarının savaşı.
Biz bu topraklara ayak bastığımız sürece emperyalizmin
ayak izleri kalıcı olmayacak vatanımızda. Sen de bir
çizgi romanının izisin Süpermen Ziya. Anadolu topraklarında izin dahi kalmayacak.
Biz Liseli Dev-Genç’liyiz! Bağımsız Türkiye istiyoruz. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim istiyoruz!
Ücretsiz ulaşım hakkı, liselerde örgütlenme hakkı
istiyoruz! Haklarımızı halk düşmanlarından söke

parlar.
Faşistlere “anladıkları dilden” de cevaplar aynı
günlerde verilir. Birçok faşistin üs olarak kullandıkları
yer tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilir ve birçok
yere pankartlar asılarak yazılamalar yapılır.
Esenler’de faşistlerin üs olarak kullandıkları Murat
Cafe bunlardan biridir ve Dev-Gençliler tarafından molotoflarla tahrip edilir.
***

LİSELİ DEV-GENÇ 6 KASIM
BOYKOTLARINI ÖRGÜTLEMİŞTİR
Liselerde ilki ‘93 6 Kasım’ında yapılan boykot ‘94 7
Kasım’ında istenilen düzeyde hayata geçmez. Liseli
gençlik ‘94 7 Kasım boykotunu hazırlıksız ve örgütsüz
karşılar.
Ancak 6 Kasım Boykotu artık liseliler için de bir
tavır alış günüdür.
Bu anlamda çok etkin olmasa da hemen tüm ülke çapında boykota yönelik çalışmalar yürütülmüştür. İstanbul
DLMK’lı öğrenciler Kabataş Ticaret Lisesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla TÖDEF’in ilan ettiği 7 Kasım
boykotunu desteklerler.
İzmir DLMK’lı öğrenciler birçok lisede yaygın bir
kampanya yürüterek 7 Kasım boykotuna sınıf konuşmaları
yaparak destek olurlar.
Trabzon DLMK’lı öğrenciler Trabzon Lisesi’nde
“YÖK’e Hayır”, “Liselerde Gerici Eğitime Son” yazılamaları ve sınıf konuşmaları yaparlar.
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söke alacağız!
Liseliler! 360 derece göre göre, döne döne kafası bulanmış Süpermenlerle değil; Liseli Dev-Genç’imizin Demokratik Lise mücadelesiyle zafere yürüyeceğiz. Zaferi
Süpermen pelerinleriyle değil, kendi söz ve karar hakkımızın
olduğu öz örgütlenmelerimizle kazanacağız!
Öğrenci meclislerinde örgütlenecek, öğrenci komitelerinde örgütlenecek; emperyalizmin “süper
kahraman”larını; halkımızın kahramanlarından, şehitlerimizden aldığımız güçle tarihin çöplüğüne gömeceğiz!

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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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!

TARİH BİLİNCİ
DÜŞMANIN HİÇBİR OYUNUNA

GELMEMEKTİR!
"Tarih bilinci olmadan önümüzü görmeyi, ileriye doğru güçlü
adımlar atmayı başaramayız."
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Nasrettin Hoca bir gün eşekten
düşmüş. Hocanın başına insanlar toplanmış.
-Hocam bir doktor çağıralım mı?
Demiş içlerinden biri. Hoca ise:
“Yok yok, benim halimden doktor

"İmar Barışı"
Aldatmacasıyla
EVLERİMİZİ
Elimizden Alacaklar

BİRLEŞİR VE
DİRENİRSEK
ALAMAZLAR

Halk Meclisleri
32

anlamaz. Siz bana eşekten düşen birisini getirin, eşekten düşenin halinden
eşekten düşen anlar” demiş.
Bu hikâyeyi neden anlattık? Çünkü Nasreddin Hoca’nın istediğiyle
bizim istediğimiz şey aynı: Tecrübeler.
Hatalar yapılmaz değil, ama bilmeliyiz ki; hatalar da yanlışlar da bizimdir. Bunları düzen kullanmadan
biz kullanmalıyız. Ders çıkarmak ve
daha iyisini yapmak için iyi güzel
devrimci olanı sahiplenecek, hatalarımızdan öğreneceğiz.
Şimdi devlet, “kaçak yapılarınızı resmileştirelim” vaadiyle,
“kaçak yapılarınızı bize bildirin”
diyor. Resmileştirince ne olacak?
İmar Barışı’nda bunun karşılığında bir şey de yok. Tersine
siz kaçak yapınızı bildirince, devlet size ceza kesme hakkına sahip
oluyor… Kentsel dönüşüm saldırı
planı kapınızı çalınca da hiçbir
hakka sahip olmayacağınız açıkça
yasada yazıyor.
Ama buna rağmen, sanki devlet “imar barışı” ile halka bir hak
tanıyormuş gibi propaganda yapıyor.

Gelmiş geçmiş tüm iktidarların
gecekondu politikaları ve planları,
hep böyle bir aldatmaca içinde sunuldu.
Bu aldatmalar, çoğunlukla seçim
dönemlerinde gündeme geldi.
Birçok seçimde partiler, “iktidara
gelirsek gecekondu affı çıkaracağız”
dediler, “tapu verme” vaat ettiler.
İktidardaki bazı partiler, seçim
öncesi “tapu tahsis belgesi” dağıttılar;
“bizi seçerseniz, seçimden sonra bu
tahsis belgelerini tapuya dönüştüreceğiz” dediler.
Fakat bütün bu vaatlere rağmen,
40-50 yıldır yoksul halkın gecekondularının büyük bölümü hala TAPUSUZDUR.
Şöyle düşünürsek doğru cevabı
buluruz: Yoksul halkın düşmanı
devlet, olmasını hiç istemediği gecekonduları kabul eder mi, etmiş
mi?
Gecekondulardan gelip boğazımızı
kesecekler diye düşünen Sabancılar’ın, Koçlar’ın, Ali Ağaoğlular’ın
devleti, gecekonduları kabul eder
mi?
Yoksul gecekondu mahallelerinde
birçok yerde, tapu tahsis belgesi
dağıtılmıştır. Peki bunlar ne işe yaradı?
İşte size bir örnek; yoksul bir gecekondu sahibi soruyor:
Milliyet gazetesindeki haberin bir
kısmını sizinle paylaşalım:
“1994 yılında tapu tahsis belgesini
aldığım gecekondum var. Tapusunu
şimdi alabilir miyim?”
Konunun uzmanı cevap veriyor:
“Bahsettiğiniz tarihlerde vatandaşa tapu tahsis belgesi denilen belgeler verildi. Yeminli bürolar vasıtası
ile projeler yapılacak sonra da bunlara tasdikli projeler çerçevesinde
tapuları verilecekti. Ancak çok sonradan anlaşıldı ki bu girişim bir seçim yatırımı, oy talebiydi. Bu arada
bir kısım gecekondu sahibine tapusu
da verildi ancak sonradan yeminli
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için tapuları devletin vermesi değil
bizim çekip almamız gerekir. Yapı
kayıt belgesi almak için gitmeyelim
devlet kapılarına. Tapularımızı almak
için gidelim.

Sonuç olarak:

bürolar kapatıldı. Olay dava konusu
olduğunda da Yargıtay bu belgelerin
tapu mahiyetinde bir belge olamayacağı kararını verdi. Dolayısı ile
bugün yasal yollardan tapu tahsis
belgesini tapuya çevirme imkanı yok.
Dolayısı ile de size tapu tahsis belgesi
ile izleyeceğiniz bir yolla tapunuzu
alabilirsiniz diyemiyorum." (Tamer
Heper, 29 Nisan 2013, Milliyet)
*
“Kentsel dönüşüm” meselesini
de ilk başta böyle bir yalanla birlikte
sundular. Ankara’da 2005-2007 arasında tam 20 bin ev yıkıldı. Ve ne
yazık ki bunların büyük bir bölümü,
ev sahiplerinin onayıyla yıkılmıştı.
Halk yalana kanmıştı ve ellerindeki
evlerini devlete kaptırdılar.
Aynı aldatmaca, AKP iktidarında
İstanbul Sulukule’de, Tarlabaşı’nda,
Fatih Balat’ta, Ayazma’da, Ankara
Dikmen Vadisi’nde, Keçiören’de de
yaşandı. Buralarda aldatmacaya kanan
halk, evlerinden çıkıp, yıkılmasına
izin verdi; ama hiçbiri bir daha evine
dönemedi; TOKİ’nin şehrin kenarlarında yaptığı kalitesiz evlere tıkıldılar.
Kentsel dönüşümün yalanı açığa
çıktı, “anlaşma” yaparak, evlerini
yıktıranlar pişman oldular, ama iş
işten geçmişti.
İŞ İŞTEN GEÇMEMESİ İÇİN,
yalanları baştan görelim.
*
Bazen yapacak bir şey kalmayınca, tapu da verdiler. İktidarlar, hızla
çoğalan gecekondulara, çoğu kez

“göz yummayı” kendi politikaları
açısından daha uygun gördüler. Böylelikle, hem göz yummanın, hatta
bazen daha ileri gidip tapu tahsis
belgesi dağıtmanın karşılığında bu
semtlerden oy alacaklar, hem de halk,
bu durumda iktidardan konut, arsa,
gibi herhangi bir hak talep etmeyecekti.
Yani kısacası, yıkım da, tapu
tahsis belgesi de, tapu da, yapı kayıt
belgesi de, hep iktidarın halkı aldatmak, susturmak için başvurduğu yöntemlerdir.
*
Aslında çok sade düşünmek gerekir gerçeği görebilmek için. Devlet
gecekondulara dost mu düşman
mı? Ya da önce başka bir soruyu soralım: Devlet kiminle dost? Cevabı
açık: Ali Ağaoğlular ve AKP’nin
gözde inşaat şirketleri; Limak, Cengiz,
Kalyon ve Kolin ile dosttur.
Devlet hem evleri yıkanlarla hem
de evi yıkılanla dost olabilir mi?
Eğer olduğunu söylüyorsa yalan söylüyordur. Zaten yalan
söylediğini de yukarıda yazdıklarımızla
ispatladık.
Şimdi de gelin size
tapularınızı verelim diyor devlet. Yine yalan
söylüyorlar. Halkımız,
bu yalanlara kanmayalım. Evlerimiz emeğimiz, tapular hakkımızdır. Kendi emeğimizin sahibi olmak

1- Düşmanımız, gelip de bize;
biz sizin dostunuzuz, sizinle barışmak
istiyoruz derse onlara burada yazılan
gerçeklerin ışığında tekmeyi basmalıyız. Düşmanın bizi aldatmasına
izin vermeyelim. İmar Barışı aldatmacasına kanmayalım, hiçbir başvuru yapmayalım.
2- BİZ EVLERİMİZİN TAPUSUNU, KONDUMUZUN HER TAŞINDAKİ EMEĞİMİZ VE DİRENİŞLERİMİZLE KAZANDIK.
Tapuların bizim hakkımız olduğunu
bilerek hareket etmeliyiz. Gecekondularımızı yaparken, büyük AVM’lerin yaptığı gibi, kimseden çalmadık.
Anamızın ak sütü gibi yüz kere bizimdir evlerimiz.
3- Biz çamur içindeyken devlet
yanımızda değildi şimdi de gelip
tapu soramaz. Soracak birileri varsa
onlar da bizleriz. O tapular bizim
hakkımızdır, tapularımızı istiyoruz,
diye yumruğumuzu masaya vurmalıyız.
4- Bunu tek başımıza değil hep
birlikte yapmalıyız, birleşmeli örgütlemeliyiz.
5- Halkımız, halk meclisleriyle
tapularımızı almak için savaşmalıyız, bir araya gelip gerçekleri gördüğümüzü, hakkımızı bildiğimizi ve
almak için mücadele edeceğimizi
dosta düşmana duyuralım.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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HALKIN MİMARI
ALEV ŞAHİN’İN
DİRENİŞİNİ BÜYÜTELİM!
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası
ilan edilen OHAL’in ardından çıkarılan KHK’lar ile işten çıkarılanlar
arasında 3 bini aşkın mühendis-mimar bulunuyor.
550 bin üyesi olan TMMOB içerisinde, 3 bin mühendis-mimar içerisinde işini geri almak için 1,5 yılı
aşkın süredir direnen yalnızca bir
tek kişi var: Mimar Alev Şahin...
Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 2011’den itibaren çalışan
Alev Şahin, 6 Ocak 2017’de yayınlanan KHK ile işinden atılmıştı. Alev
Şahin, kalitesiz beton ürettiği için
ceza kestiği bir firmanın, cemaat
itirafçısı patronunun iftiraları nedeniyle işinden, ekmeğinden olurken; itirafçı ise Düzce AKP İl Başkanlığı’nda yöneticilik ile “ödüllendirilmişti”.
30 Ocak 2017’de Düzce kent meydanında oturma eylemine başlayan
Alev Şahin, direnişinin ilerleyen aylarında Yüksel direnişine de omuz
vermeye, bu yılın başından itibaren
de direnişinin bir gününü Düzce AKP
İl binası önüne ayırmaya başladı. 4
aydır da bu üç mevziye, meslek örgütü
TMMOB’daki direnişi de eklendi.
Halkın mimarı Alev Şahin’in
her hafta Cuma günleri
TMMOB’un Ankara’daki genel
merkezinde gerçekleştirdiği oturma
eylemi, 16. haftayı geride bıraktı.
Tam 4 aydır aşağıdaki taleplerle direnişe devam ediyor Alev Şahin:
- TMMOB’un Düzce’de direnişe
destek basın açıklaması ve dayanışma
ziyareti yapması
- TMMOB’un her ay tüm ihraçlarla ilgili açık alanda basın açıklamaları yapması
- TMMOB’un belirlenen aralıklarla muhatap kurumlara yönelik faks
ve telefon eylemleri yapması-İllerde
- TMMOB’a bağlı odaların binalarına
“ihraçların işe geri alınması” talebiyle
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pankart asılması
- TMMOB’un illerde söyleşiler
ve paneller düzenleyerek tüm ihraçların seslerini duyurması
Alev Şahin, talepleri hayata geçirilene kadar TMMOB Genel Merkezi’nde oturma eylemine devam
edecek.
Peki TMMOB, meslektaşlarının
haklarını savunduğunu iddia eden
bir mesleki demokratik kitle örgütü
(DKÖ) olarak şimdiye kadar çoktan
yerine getirmesi gereken bu taleplerle
ilgili ne yaptı? İki kelimeyle özetleyelim: HİÇBİR ŞEY...
Taleplerine ilişkin TMMOB ile
yaptığı görüşmeyi şöyle anlatıyor
Alev Şahin: “Oturma eylemi için
gittiğim ilk gün beni olumlu karşılayan yönetim aynı akşam yapılacak
yönetim kurulu toplantısına da davet
ederek taleplerimi orada tüm yönetim
ile paylaşmamı söylemişti. Yönetim
kuruluna gelirken basit ama harekete geçirecek talepler sıraladım.
Hiçbiri yapılmaz ya da yapmamak
için bahane üretilecek işler değildi,
olumsuz bir söylemde de bulunmadılar.” Fakat bu görüşmenin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen TMMOB
yönetiminden hiçbir ses-seda yok.
Adeta üç maymunu oynuyor
TMMOB yönetimi. “Görmüyor”,
“duymuyor”, “konuşmuyor”.
Hatta TMMOB Genel Kurulu’nda,
550 bin üyenin içinde direnen tek
mimar olduğu için onurlandırılması
gerektiği halde, divan tarafından
genel kurulun en boş olduğu saatte
kendisine söz hakkı veriliyor. Yani
direnişi meslektaşlarına anlatması,
bizzat TMMOB yönetimi tarafından
engellenmek isteniyor.
TMMOB Genel Merkezi, Konur
Sokak’ta bulunuyor. Yüksel Caddesi
ise Konur Sokak’ı dik kesen caddenin
adı. TMMOB binasından çıkıp 32
metre yürüdükten sonra Yüksel Caddesi’ne geliniyor.

İşte TMMOB ile Yüksel Caddesi
arasındaki uzaklık budur: 32 metre.
Ama bu 32 metre (yaklaşık 30-40
adım), ikinci yılındaki Yüksel direnişi
için bir kez olsun bile zahmet edilip
adımlanmadı TMMOB yönetimi tarafından! Kendi üyeleri olan mimar
Alev Şahin, bugüne kadar yüzlerce
kez gözleri önünde gözaltına alırken;
TMMOB yönetimi, bırakalım siyasi
sorumluluğu, bir kere bile, sistematik
olarak polisin saldırısına uğrayanlara
dönüp bakmamıştır.
İşte bu nedenle; TMMOB Genel
Merkezi ile Yüksel Caddesi arasındaki
fiziksel mesafe 32 metre olmasına
rağmen, TMMOB yönetimi ile Alev
Şahin arasındaki ideolojik mesafe,
on binlerce kilometredir.
TMMOB yönetimi, ideolojik
olarak Alev Şahin’in on binlerce
kilometre gerisindedir ve her geçen
gün daha da geriye gitmektedir.
Bu gerileme; KESK’ten TTB’ye,
DİSK’ten TBB’ye tüm DKÖ’ler için
geçerlidir...
Yakın zamanda çıkan 5 No’lu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
birlikte; tüm meslek örgütleri, sendikalar ve derneklerin denetimi, tümüyle Cumhurbaşkanlığı’na bağlı
Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK)
bağlandı. 16 Nisan 2017’deki anayasa
referandumunun ardından bu kurum
ve kuruluşlar ile ilgili her türlü inceleme, araştırma, denetleme, idari soruşturma yapma yetkisi, DDK’ya
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verilmişti. Geçen ayki kararname ile
birlikte DDK’nın yetkileri arasına
“yöneticileri görevden uzaklaştırma” da konuldu.
Yani DDK; ülkedeki tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları
dilediği gibi parmağında oynatacak.
Meslek örgütlerinin seçtiği yöneticileri
istediği zaman görevden alacak, yönetimi istediği gibi belirleyebilecek.
Peki, faşist AKP ve Tayyip Erdoğan; kendi iktidarının önüne çıkan
engelleri tamamen törpülemek için;
ülkedeki tüm DKÖ’ler, dernekler
üzerinde tümüyle tahakküm kurmayı
amaçlarken; TMMOB dahil ülkemizdeki sendika konfederasyonları
ve diğer DKÖ’ler, bu saldırıya karşı
ne yapıyor? Yine iki kelimeyle özetleyelim: HİÇBİR ŞEY...
Böyle bir saldırıya dahi sessiz
kalan, direniş örgütlemeyi aklından
bile geçirmeyen bir TMMOB var.

İşte bu nedenle TMMOB; fiziki
olarak 550 bin üyesi olmasına rağmen, ideolojik olarak bitmiştir!
Oysaki TMMOB’un kendi cenazesini kaldırmamak için direnmekten
başka yolu yoktur. Üyeleri olan Alev
Şahin gibi; faşizmin çizdiği sınırları
reddeden, gücünü düzenin icazetinden
değil, kendi haklılığından, meşruluğundan alan bir tarzla direnmekten
başka yolu yoktur. Böyle bir direnişi
hayata geçirmediği, her zamanki gibi
yazılı basın açıklamalarıyla geçiştirdiği sürece bu kararnameyi boşa
çıkaramaz; ancak üyelerini sahipsiz
bırakarak kendi altını oyar, çürür ve
yok olur.
Aynı durum, ülkemizdeki tüm
mühendis-mimarlar için de geçerlidir.
Ne mesleğini layıkıyla yapmak, ne
elde edilen ‘başarılar’, ne de etliyesütlüye, siyasete bulaşıp bulaşmamak... İktidar için bunların hiçbir

önemi yoktur artık. Ve hiçbir mühendis-mimarın yarın kapının önüne konulmayacağının da garantisi
yoktur. Bu gerçek, 3 bini aşkın mühendis-mimarın ilgili-ilgisiz gerekçelerle OHAL KHK’ları ile işten çıkarılması ile net biçimde somutlanmıştır. Bu süreç, bugün de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile daha da
derinleşmektedir.
Sonuç olarak;
1- Emeğine, meslek ahlakına sahip
çıkan tüm meslektaşlarımıza çağrımızdır. AKP faşizminin bu saldırıları
karşısında tek çözüm direnmektir.
2- Bugün ülkemizdeki 550 bin
mühendis-mimar arasında işi, ekmeği,
onuru için direnen yalnızca halkın
mimarı Alev Şahin’dir.
3- AKP faşizmine teslim olmamak, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için Alev Şahin’in yanında
olalım, direnişini büyütelim!

Mimar Cem Dursun'un Tutuklanmasına ilişkin
Mi-marlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi-'ni-n Yaptığı Açıklamanın Bir Bölümünü Yayınlıyoruz
Mimar Cem Dursun; 19 Temmuz Perşembe günü
Küçük Armutlu Cemevi'ne yapılan saldırı sırasında gözaltına alınarak; 23 Temmuz Pazartesi günü çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Pratik ve teorik tüm bilgi birikimini mimarlık
hizmetine ulaşamayan yoksul kesim için kullanmayı
tercih etmiş bir mimar olan; kentsel dönüşüm adı altında
yıkım tehdidi ile karşı karşıya bırakılan yoksul gecekonduların mimari iyileştirilmesi çalışmaları yapan
mimar Cem Dursun'un haksız, gerekçesiz biçimde tutuklanmasına sessiz kalmayacağız.
Her geçen gün yıkılan-çöken yapıların enkaza dönüştüğü
haberleri çoğalmakta, deprem gerçeği ise günden güne
yaklaşmaktadır. Tüm bunlara karşı olarak ise ülkemizin
bilgi sahibi, deneyimli mimarları işlerinden atılmakta,
tutuklanmaktadır. Daha fazla rant elde etme uğruna işlevsiz, sağlıksız, kontrolsüz yapılar yapılmak amaçlanmakta; bunu yapabilmek için ise biz mimarların yaratım
ve üretim süreçlerinden gözaltılar, tutuklamalar ile uzaklaştırılması istenmektedir. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan haksızlıkların farkında ve bu noktada
meslektaşımız mimar Cem Dursun'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.
CEM DURSUN KİMDİR?
Cem Dursun, ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunudur.
Katıldığı ulusal çapta mimarlık yarışmaları olan; Antalya
Expo Kulesi Mimari Proje (satın alma ödülü), Eğirdir

Çarşı (eşdeğer ödül), Limnolojik Araştırmalar Merkezi,
Eskişehir Kentsel Tasarım Fikir Yarışması (eşdeğer
ödül), Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması (eşdeğer
ödül), Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi
Fikir Projesi Yarışması (mansiyon), İstanbul Modern &
MomaYap (finalist) yarışmalarından çeşitli ödüller almış,
genç, başarılı bir meslektaşımızdır.
(...) Meslektaşımız Cem Dursun, herhangi bir maddi
karşılık beklemeden;
Yoksul gecekonduların daha iyi yaşam standartlarına
sahip olması için mimari çizim ve uygulamalarını yapan,
Maddi durumu yetersiz aileler için bahçe tasarımları
yapan ve inşaalarını gerçekleştiren,
Oyun alanı ihtiyacı olan fakat çevrelerinde oyun
alanı olmayan çocuklar için park tasarımları yapan ve
inşa eden;
Hasta olan ve hastanelerin masraflarını karşılayamayan
insanlar için, sağlık merkezi projeleri üreten bir meslektaşımızdır.
Mesleğini böyle onurlu bir biçimde yapmayı tercih
etmiş olan meslektaşımızın gerekçesiz bir biçimde tutuklanması bizleri üzmekte, öfkelendirmektedir.
Bu noktada tüm meslektaşlarımızı, meslek odalarımızı
ve tüm toplumu mimar Cem Dursun'a sahip çıkmaya
çağırıyoruz.
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KURTULUŞ YOLUNDA YARIŞIMIZIN TEMELİ

REKABET DEĞİL
BİRLİKTE İLERLEMEDİR!
ne fedakarlık, ne sadakat kalır.
Artık tek amaç vardır; para,
mal, kariyer... hep daha fazlası,
hep daha fazlası...
Tüketim hırsı rekabeti, bireycileşmeyi hızlandırır. Hayatına, diğer insanlarla ilişkilerine para ve bireysel çıkarlar
yön vermeye başlar. Kolektif
hareket etmekten, halkın ortak
çıkarlarını düşünmekten uzaklaşır, bireysel kurtuluşun peşine
düşer.
Ancak bu mümkün müdür?
Elbette hayır. Düzen bir avuç
azınlığın dünyanın yüzde 92'sini,
milyarların ise geri kalanını tüketmesi ile dönmektedir çünkü.
*
Herkesi “rakip” gören bu burjuva
anlayış, düzenden devrime gelenlerle
birlikte devrimci saflara da taşınır… Çünkü, bilindiği gibi, yetiştiğimiz bir düzenden o düzeni yıkmak
için mücadele eden tarafa geçtiğimizde yaşam ve düşünce alışkanlıklarımızı da taşıyabiliyoruz.
Yoldaşını rakibi olarak görme,
onun başarısızlıklarından gizli bir
haz duyma, onun açıklarını ortaya
çıkarma, teşhir etme, yoldaşının
eksiklerini kendi eksikliği sayıp tamamlama yerine pusuya yatıp daha
da eksilmesini bekleme, kolektivizmin, ortak üretimin mutluluğunu
yaşama yerine bireyciliğin peşinde
yalnızlaşma, birleştirme yerine dağıtma... gibi birçok biçimde ortaya
çıkan rekabetçi ruh hali ve düşünce
tarzı bizim düşmanımızdır.
Kökeni küçük burjuva mülkiyetçi
anlayıştır.
Bu düşmanla savaşırken nelere
tutunacağız?

İLKE-KURAL-GELENEK
TANIM:

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

36

Kapitalizm kendini yaşatacak insan tipini de yaratmıştır. İnsanın
emeğinin karşılığını alamadığı bir
düzende, emek değersizleştirilmiştir.
Güçlünün güçsüzü ezmesinin kural
haline geldiği bu düzende ilerlemek,
“yükselmek”, birbirinin sırtına basmaya, birinin diğerini yok etmesine
bağlanmıştır.
"İnsan insanın kurdudur" diye
öğretilir bu düzende. Halkın tüm
enerjisi, yaratıcı gücü, rekabet ile
yok edilir ya da ezen sömürücü
azınlığın yararına kullanılır. Bir avuç
sömürücünün sömürüsü, bir avuç
emperyalistin vatan işgali, bir avuç
parababasının yeraltı-yerüstü zenginliklerimize el koyması, açlık,
baskı, yozlaşma, sömürü, zulüm değildir onu ilgilendiren. Bunları görmez bile. Mahalledeki kapı komşusunun sahip oldukları, okuldaki sıra
arkadaşının başarı düzeyi, işyerinde
yanında çalışan meslektaşının aldığı
maaşın miktarıdır onun dünyası. Arkadaşları, hatta kardeşleri, hatta eşi,
rakibidir. Herkes birbirinin rakibidir.
Böyle öğretildiği için, herkes
birbirinin kuyusunu kazmaya yönlendirilir.
Ne yapıp edip yanındakini yok
etmeli, öldürmeli, ardında bırakmalıdır. Bu en yakını, eşi, ailesi olsa
dahi.
Geriye ne dostluk, ne dayanışma,

İLKEMİZ:
- Genel bir gelişme sağlamak
için ilerlemiş olanlar, geride kalanlara

dostça yardım edin!
Geride kalanlar en iyilere yetişin
ve genel bir gelişme sağlayın!
- sloganımız: Rekabet etme,
ideolojik mücadele ver!

KURALLARIMIZ:
Rekabetimiz halk saflarında
değil, düşmanımızladır.
Kendini kendinle kıyasla, dünü
aş, yarına koş!
Eksik gördüğünü tamamla,
eğri gördüğünü düzelt, yanlışın
karşısına doğruyla, kötünün karşına iyi ile, olumsuzun karşısına
olumlu ile çık.
Yoldaşlık karşımızdaki insanın
sırtındaki yükün bilincinde olmaktır.
O yükün üstüne bastırma, altından
ittir ki yoldaşın rahat yürüsün.
Yenilgi senin, zafer örgütündür.
Zorunluluklar dışında her işi yanına en az bir kişiyi alarak yap.

YOZLAŞMA:
Dayanışma yerine rekabetin geçmesidir.
"Yarin yanağından gayri, her
yerde, her şeyde, hep beraber" bilinci halkın içinde yaratılan acımasız
bir rekabet içinde kaybolmuş durumda. Kapitalist tüketimde dayanışma yoktur. Herkes kendi başına,
herkes kendi başının çaresine bakacaktır ve diğerinden üstün olmanın
ne yolu varsa kullanacaktır, ki bu
yolda her şey mübahtır.
Devrimci saflarda bunun yansıması bireyciliktir, bencilliktir, benmerkezciliktir... kompleksli bir düşünce tarzıdır.
Sorumsuzluktur, çünkü "hep beraber" olma kültürü, çünkü dayanışma aslında diğerinin sorumluluğunu da yüklenmek anlamına gelir.
Herkesin birbirinden sorumlu olduğu
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bir ortam, bir düzende elbette hep
ilerleme olacaktır, eksikler birlikte
tamamlanacak, güzellikler hep birlikte
büyütülecek ve esas olarak halk ilerleyecektir.
Sınıf bilincindeki zaafiyettir. Düşmanla savaşmak yerine seni yoldaşınla, örgütsen de seni diğer devrimci
örgütlerle rekabet edip, rekabet savaşları yürütür hale getirir. Halk,
vatan ve sosyalizm unutulur, bencil
çıkarlar peşine düşülür. Kendini düşman karşısındaki ideolojin, politikaların ve gücünle değil, kendini
başka yoldaşlarının başarılarıyla, başka örgütlerin başarılarıyla ölçmeye
başlamaktır. Sonu gelmeyen bu hırs
çürütür ve sonunda öldürür.

DEĞERLERİMİZ:
YOLDAŞLIK, DOSTLUK, DAYANIŞMADIR;

KISSADAN-HİSSE:
En iyi Buğday
Her yıl yapılan ‘en iyi buğday’
yarışmasını yine aynı çiftçi
kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı
soruldu. Çiftçi:
-Benim sırrımın cevabı, kendi
buğday tohumlarımı komşularımla paylaşmakta yatıyor, dedi.
-Elinizdeki kaliteli tohumları
rakiplerinizle mi paylaşıyorsunuz? Ama neden böyle bir şeye
ihtiyaç duyuyorsunuz? diye sorulduğunda,
-Neden olmasın, dedi çiftçi.
-Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır.
Bu nedenle, komşularımın
kötü buğday yetiştirmesi demek,
benim ürünümün kalitesinin de
düşük olması demektir.
Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek istiyorsam, komşularımın da
iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor.

Yoldaşlık bir çift göz olmaktır...
Biri ağlıyorken biri gülmez, biri eksikken diğeri tamamlanmaz, biri dardayken diğeri rahat edemez, biri
nefret ederken diğeri sevemez.. yoldaşlığı büyüterek rekabetçiliği yok
ederiz.
Dayanışma eksiği paylaşarak tamamlamaktır, eşitlik böyle oluşur.
Bilgiler, duygular, düşünceler, yetenekler, olumluluklar böyle birbirine
en yakın haline, yoldaşça eşitlik
haline dönüşebilir. Yaşamın, kavganın,
fedanın, fedakarlığın her anında eşittirler. Tek farkları sorumluluklarındadır.
SORUMLULUK DUYGUSUDUR;
çünkü "hep beraber" olma kültürü,
çünkü dayanışma aslında diğerinin
sorumluluğunu da yüklenmek anlamına gelir. Herkesin birbirinden sorumlu olduğu bir ortam, bir düzende
elbette hep ilerleme olacaktır, eksikler
birlikte tamamlanacak, güzellikler
hep birlikte büyütülecek ve esas olarak halk ilerleyecektir.
HALKIN İÇİNDE, ONUN BİR
PARÇASI OLMAKTIR;
Rekabetçilik, kıskançlık bu tür
devrimci olmayan duygular sonuçta
halk savaşının ve halkın içinde olmamanın, halka yabancı küçük burjuva dünyanın ürünleridir. HALKIN
İÇİNDE OLACAĞIZ. HALKIMIZI
SEVECEĞİZ.

GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİDİR;
Devrimcilikte yapılan her şey gönüllülük temelinde gelişir. Bu düzenin
tüm maddi-teknik gücüyle ancak her
türlü bedeli ödemeye, her türlü zorluğa katlanmaya gönüllü bir halk
başa çıkabilir ve zafer kazanabilir.
Gönüllülüğün kaynağı kendi için
ve halkın için çalışmak, yaşamak,
savaşmaktır. Bilgimizi ve pratiğimizi
büyüterek mücadelenin her adımını
kendimiz ve halkımız için attığımızın
bilincine vardıkça gönüllük bilincimiz
de büyüyecektir. Gönüllü savaşanların
tek düşmanı vardır, o da emperyalizm
ve oligarşi. Yoldaşları ise onların gücüdür, hazinesidir.
KOLEKTİVİZMDİR;
Rekabetin karşısına kolektivizmi
koyacağız. Mükemmele ulaşmanın
yolu düşünceyi düşünceye katmak,
emeği emekle zenginleştirmektir.
"Bir elin nesi var, iki elin sesi" var
diyerek birleşerek hem savaşta, hem
günlük yaşamda, hem savaşımızın
önümüze çıkardığı sorunlarda hep
ileriye gidebiliriz. Sorunu, gelişmeyi,
başarıyı, yenilgiyi, yanımızda kim
varsa, onunla paylaştığımızda, onu
da kattığımızda yenilmez oluruz.

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

GELENEK:
"BEN"i
ÖLDÜRÜYOR,
"BİZ"İ BÜYÜTÜYORUZ!

"KİRLİ ELLERİNİZİ
CEMEVLERİMİZDEN ÇEKİN!"
29 Temmuz Pazar günü Gazi Mahallesi Köşe Durağı'nda bir araya gelen
Gazi Halkı, 22 Temmuz günü Küçük
Armutlu Cemevi'ne yapılan baskını ve
bu baskını teşhir eden cemevi başkanı
Zeynep Yıldırım'ın tutuklanmasını bir
yürüyüşle protesto etti. "Kirli Ellerinizi
Cemevlerimizden Çekin! Cemevleri İbadethanemizdir! / Gazi Halkı" yazılı pankart arkasında bir araya gelen kitle, peşlerinde bir polis ve teneke ordusuyla
tüm provakasyon ve tacizlere rağmen
Gazi Cemevi önüne kadar yürüyüşlerini

gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca "Devletin Alevisi Olmayacağız!", "Onlar
Yezit, Biz Hep Hüseyin!", "Aleviyiz,
Haklıyız, Kazanacağız!", "Faşizme Karşı
Omuz Omuza!", "Zeynep Yıldırım Serbest Bırakılsın!" sloganlarının atıldığı
eylem, Gazi Cemevi önünde yapılan bir
basın açıklaması ile sona erdirildi. Eyleme
25 kişi katıldı.
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KEZBAN BEKTAŞ: 80 Yaşında Bir Direniş Çınarı
Tayad’lı Aileler
Kezban Bektaş, bizim Kezban
anamız... 31 Temmuz’da Armutlu’daki Cemevi bahçesinde oturma eylemine başladı.
Başladığı günden beri, ziyaretçileri
ve destekçileri hiç eksik olmuyor.
Kendileri de Kezban Ana gibi direnişlerde yer almış, direnişçiler Mehmet Güvel ve Nuriye Gülmen de ziyaretine gitti. Üç direnişçi bir aradaydı. Bu üç direnişçiyi bir araya
getiren nedir, 80 yaşındaki Kezban
Ana neden direniyor?
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19 Temmuz’da Armutlu Cemevi
basıldı, 3 gün sonra, Kezban ananın
kızı Cemevi Başkanı Zeynep Yıldırım
tutuklandı. Tutuklanmasının sebebi,
başkanı olduğu Cemevinin, yani bir
ibadethanenin basılmasını ve basan
polisler tarafından koridora işenmesini
teşhir etmesidir. Böylesine ahlaksız
mahlukatlardır faşist AKP’nin polisleri.
Kezban Bektaş ilerlemiş yaşına
rağmen artık böylesine bir aşağılanmaya, hakarete, adaletsizliğe dayanamadı.
Kızı serbest bırakılana dek her
gün direnecek. “Kızımı değil, cemevine işeyenleri tutuklayın” talebiyle
direniyor.

Halkımızın İbadethaneleri
Tuvalet Değildir!
Cemevi, Alevi halkı için çok büyük bir değerdir, ibadet yeridir.
AKP’nin faşist polisleri baskın sırasında halkın değerlisi olan mekana
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işiyorlar.
Haziran ayaklanmasından sonra,
ayaklananlara kara çalarak, iftira atarak, yalan söyleyerek Tayyip Erdoğan
“Camiye ayakkabıyla girdiler, içki
içtiler” gibi iftiralarla halkı kışkırtmaya çalışmıştı. Yalan olduğu kamera
görüntüleriyle ispatlansa da yalanlarını sürdürdü. İkiyüzlü, riyakar, faşist AKP; sadece halkın inançlarını
istismar eder. Çünkü faşizmde ahlak,
değer, namus yoktur; onun dini,
imanı, değeri, ahlakı PARA’dır.
Bu gerçekten yola çıkarak bile
görebiliyoruz ki, bu sadece densiz,
kendini bilmez üç beş polisin işi değildir.
Çok net anlaşılıyor ki, bu bir
DEVLET POLİTİKASIDIR.
İşbirlikçi AKP, yalancılığı, komploculuğu, bütün değerleri ayaklar altına almayı efendisi emperyalizmden
öğrenmiştir. Emperyalizmin, işgal
ettiği topraklarda yerli halkları nasıl
aşağıladığı, hakir gördüğü bilinen
bir gerçektir. Özellikle Ortadoğu
halklarına yapılanlar, bombalanan
camiler, başörtüsü çekilip tecavüz
edilen kadın ve erkekler, üzerlerine
işenen-idrar sürülen tutuklular vb…
Bunlar tam da kapitalist-emperyalist
sistemin karakteridir.
Emperyalizmin uşaklarının yetiştirdiği polisin zihni de bu doğrultuda
çalışıyor. Kendi halkına düşmandır,
sömürür, katleder ve aşağılar. Değerlerini ayaklar altına alır, Alevi
halkını ise adeta yok saymaktadır.
Cemevi gibi ibadethanenin
basılmasında, içine işenmesinde
elbette yobaz, gerici, dindar
AKP’nin polislerinin Alevilere
duydukları düşmanlığının da
payı vardır. Ancak Armutlu Cemevi baskınında Alevi düşmanlığının ötesinde bir durum var.
Devrimcilere, demokratlara,
ilericilere duyulan kin ve öfke
var.
Faşizmin, kanlı postallarıyla
Cemevi’ne girmesinde, işemesinde amaç bellidir: O cemevine
gitme, orada ibadet etme. İlla

ibadet edeceksen, bunu Küçük Armutlu gibi devrimcilerin mahallesinde
yapma.
Burada söz konusu olan esas olarak İRADE SAVAŞIDIR. Onlar bizi
ibadethanelerimizden vazgeçirmek
istiyor.
Biz ise onların bu aşağılamalarına,
yok saymalarına, yıldırma politikalarına direnişle cevap veriyoruz.
Ancak karşısında TAYAD’lıların
iradesi var. Hem kızını tutuklayacaksın, hem ibadethanesine işeyeceksin. 80 yaşında da olsa, bunu yanına koyar mı hiç Kezban Ana?
Hemen direnişe geçti. Kızı tahliye
olana kadar da direneceğini söylüyor.
TAYAD denildiğinde akla ilk gelen
analarımızdandır Kezban Bektaş. TAYAD’ın kuruluşunda çok büyük emeği geçmiştir.
Çok büyük özveri ve emek söz
konusudur.
Kezban Ana şimdi hem tutsak,
hem de şehit annesidir. Çocuklarına
çok düşkün ve bağlı olduğu gibi,
politik bir insandır. 1980 cuntası sonrası, ülkede yaprak kıpırdamazken,
TAYAD’ın Taksim Anıtı’na çelenk
bıraktığı o tarihsel eylemde Sevgi
Erdoğan ile birliktedir Kezban Ana.
Aynı zamanda Alevi inancına çok
bağlıdır, Pir Sultan’a çok değer verir.
Kendi inancının böylesine ayaklar
altına alınmasına sessiz kalamazdı
tabi ki.
Biz TAYAD’lı Aileler olarak, halkımızı anamızın yanında olmaya çağırıyoruz. Anamızı ziyaret edelim,
yapamıyorsak telefon açalım, mektup
yazalım. Yapabileceğimiz her biçimde
destek olalım, güç olalım, güç alalım.
Kezban Ana hepimiz için, onurumuz, namusumuz, inanç özgürlüğümüz için direniyor ve kazanacak!
Kezban Ana Yalnız Değildir!
Alevi Halkının İbadethanesi Tuvalet Değildir!
Armutlu Alevi Derneği Başkanı
Zeynep Yıldırım’a Özgürlük!

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

Röportaj
Dergimizin Tutsak Muhabiri Turgut Onur:

“Bizi Her İnançsızlaştırma, Kimliksizleştirme Çabalarına Karşı;
Biz Daha Çok İnancımıza Sarılarak,
Daha Çok Misyonumuzun Farkında Olarak Cevap Veriyoruz.”
Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi’nden Turgut ONUR İle Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz
Yürüyüş: Merhaba Turgut. Okurlarımız için kendini
tanıtır mısın?
Turgut O: Adım Turgut Onur. 21 yaşındayım. Lise
2’de bir sene kalıp diğer sene ise okulu bıraktım. Uzun
süre sonra Kınık’ta iş isteyen madencilerin eyleminden
kaynaklı 10,5 ay Şakran Hapishanesi’nde tutuklu kaldım,
mahkemeden tahliye edildim.
Yürüyüş: Nasıl gözaltına alınıp tutuklandın? Hukuki
durumunan bahseder misin?
Turgut O: Tahliyeden sonra 2 gün içinde dergimize
geldim. Dergide kalmam 5 ay sürdü. 7 Mart’ta, saat
08.30’da yeniden tutuklanacağım operasyonu başlattılar.
İçeri girdiklerinde tek başımaydım, daha o dakikadan
işkence başlamıştı. Tekmeler, tokatlar, yumruklar, dirsekler
havada uçuşuyordu. Böyle araca bindirilene kadar sürdü.
Yol boyunca işkence devam etti.
İstanbul’u tur attırdılar, 2 kere baygınlık geçirmiştim.
Dalga geçmek için ellerine ameliyat eldivenleri geçirip;
“Biz elimizi sizin kanınıza bulaştırmayız” dediler.
Baygınlık anında da işkenceden hız kesilmedi. Baygınlık
anının birinde öne doğru iteklerlerken “üstümüze düşme…” dediklerini hatırlıyorum.
Vatan’a adım atar atmaz sloganlarla içeri girdim.
Kaburgalar dergide başlayan ilk işkencede zaten çatlamıştı.
Vatan’da da “Ooo bu tam benlikmiş” diye işkenceye
devam edildi. Orada aldığım darbeyle daha da kaburgaların
durumu kötüye gitti. Bu şekilde Vatan’dan 7 gün sonra
mahkemeye çıkarılıp tutuklandım. Ne savcı ifade
aldı ne de mahkeme karar verirken dinledi, karar
önceden verilmiş zaten. Savcı, geldiğimizi haber
veren polise “Size ifade vermediyse burada da vermesin
o zaman” diyerek direk tutuklamaya sevk etti ve tutuklandık.
Tutukluluk gerekçesini “güvenlik” diye gösteriyorlar.
Mahkeme 4-5 Ekim tarihlerinde, durum ise tamamen
acizce dosyaya eklenmiş, ortamda aranan eşyalar ve
bilgisayarlar var.
Yürüyüş: Hapishane koşullarını ve Özgür Tutsakların
“Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş” sürecini
anlatır mısın?
Turgut O: Tüm bu içerideki ve dışarıdaki teröre
karşı cevabımız her yerde olduğu gibi direniş. Bizi her
inançsızlaştırma, kimliksizleştirme çabalarına karşı biz
daha çok inancımıza sarılarak, daha çok misyonumuzun farkında olarak cevap veriyoruz. Örneğin
kitap hakkımızı 3 kapı kırmak ve 1 arkadaşımızın 6

dikişlik yarasıyla taçlandırarak
kazandık. Yaptıkları her saldırıya
karşı saldırıyla cevap verildi ve
tabi ki hepimizin dik duruşu ile
başlattığımız direnişle de kazandık.
Patika Dergimiz “olmaz-yapılamaz-mümkün değil” kelimelerine
cevap tarzında her ay çıkıyor. Yürüyüş’ü vermiyorlar; ancak vermiyorlar diye ideolojik eğitimimizden,
iddiamızdan vazgeçecek değiliz.
Her şart altında kendi dergimizi
yine kendimiz basıyoruz, okuyoruz. Tecriti bu şekilde
parçalıyoruz. Dergi olmasa da yine dergi gibi; ama
sohbet tarzında kendi aramızda sınırlı kişilerle gereken
konular hakkında çalışmalarımızı yapıyoruz. Sohbet
hakkımızı 3 saat veriyorlar, 3 saat de direnişlerle kazanıldı, direnişle korunuyor, genelgedeki gibi uygulanılması sağlanmaya çalışılıyor.
Yani ne haklarımızdan vazgeçiyoruz ne de gasp
edildiği için oturup bekliyoruz; mesela bu mektubu
sansürleme ihtimaline rağmen yazıyorum; ancak bir
yandan haklarımızın mücadelesini verirken bir
yandan da alternatifler üretiyoruz.

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

Yürüyüş: Dergimiz üzerindeki baskıları anlatabilir
misin, sen neler yaşadın?
Turgut O: Dergimiz üzerindeki baskı, taşıdığı önemden kaynaklı fazla. Kapısının önünde bile polis tacizine
maruz kalabiliyoruz. Bir gün bakıyorsun 2 gece üst üste
TOMA bekliyor, bir gün bakıyorsun bir şey yok. Cadde
ablukaya alınıyor, korku yayılmaya çalışılıyor, sonra
hiçbir şey yokmuş gibi toparlanılıp gidiliyor. Bir anda
gelip akreplerle siren çalarak, kapıları açarak bekliyorlar.
Sonra yarım saat-bir saat geçince çekip gidiyorlar. Aracımızın aynalarını kıracak kadar acizleşiyorlar. Kısaca
5 ay içerisinde gözlemlediğim kadarıyla derginin çıkmaması için elinden geleni yapıyorlar. Onun için de
sürekli operasyon hali, gözdağı, tedirginlik yaratma çabaları var.
Yürüyüş: Röportajın sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Turgut O: Röportaja cevaplarım bunlardır. Hepinizi
Direnişimizin coşkusuyla ve 96 Ö.O. nezdinde tüm şehitlerimizin inancıyla kucaklarım. Sağlıcakla kalın. Selamlar sevgiler.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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HALKIN SANATÇILARI

TEK GÜÇ, ÖRGÜTLÜ GÜÇ
Kızıl Maskeliler’in Yazdığı Öykünün
İkinci Bölümünü Yayınlıyoruz.
(...) Ak sakallı “Ey köy halkı!
Bakkalın oğlunu öldüren muhtardır. Ben bakkalın yanından geliyorum ve onunla konuştum. Bakkalın dükkanını istediği için oğlunu
öldürmüştür. Bakkalın oğlundan
önce öldürdüğü diğer çocuklarımız
gibi. Bu yarın da devam edecek
eğer bir şeyler yapmazsak. Yarın
da bizim dükkanlarımızı isteyecek.
Bizim çocuklarımızı öldürecek. Bu
yüzden muhtardan bunun hesabını
sormalıyız.
Muhtar bir katildir ve biz buna
izin vermemeliyiz. İzin veremeyiz.
Bütün köyümüzü kendi malı haline
getirdi. Dedelerimizin dedelerine
kadar uzanan bir tarihimiz var bu
topraklarda. Bu topraklar bizim
ve biz topraklarımızı, emeğimizi,
alın terimizi muhtara veremeyiz.
Bizi sömürmesine ve kendi kölesi
haline getirmesine, evlatlarımızı
elimizden almasına izin veremeyiz.”
Sözlerine devam etmeye çalışırken muhtarın adamları kürsüye
çıkıp, tekme-tokat Ak Sakallı’nın
üzerine binmişler. Bütün köy halkının önünde döve döve her yerini
kanatmışlar. Neredeyse bütün kemiklerini kırmışlar. Köylüler korkudan donmuş bir biçimde seyretmişler, araya girmeye cesaret
edememişler. Hepsi görmezden gelip yavaş yavaş dağılmışlar.
Muhtarın adamları artık hareket edemeyen Ak Sakallıyı öldü
diye yerde bırakıp gitmişler. Bir
evin kenarından olay yerini gözetlemeye devam eden Yiğit adında
bir genç, muhtar ayrıldıktan sonra
Ak Sakallı’nın yanına doğru gitmiş.
Yiğit, ismini yiğitliğinden almış.
Köyde huzursuzluk çıkaranları
döverek nam yapmış olan Yiğit,
Ak Sakallı’yı çok seviyormuş ve
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herkes ayrıldıktan sonra Ak Sakallı’yı alıp evine kadar taşımış.
Ak Sakallı’yı öyle bir dövmüş
ki muhtarın adamları, tam tamına
bir hafta boyunca kan lekeleri çıkmamış Ak Sakallı'nın konuşma
yaptığı kürsüden. Muhtar ise bilerek temizletmemiş ki, ona karşı
gelenlerin sonunun nasıl olacağını
görsün köy halkı. Bu süre içerisinde
Yiğit, Ak Sakallı'nın evinde kalmış
ve iyileşmesi için ona yedirmiş,
içirmiş, ilaç vermiş. Köyün doktoru
ve Yiğit, Ak Sakallı’yı tedavi etmişler. İyileşene kadar Ak Sakallı'nın durumu, Yiğit onun evinde
kalmış, doktor da her gün en az
bir kere uğramış.
Bu sırada umutsuzluk bütün
köyü sarmış. Herkes muhtarın
yaptıklarından haberdar; ama kimse bir şey yapabilecek güçte değil.
Kimsenin umudu yok bu durumun
değişeceğinden, muhtarın sömürüsünün, katliamlarının ve baskısının sona ereceğinden. Bakkal,
dükkanı satmış muhtara ve artık
muhtar için çalışmaya başlamış.
Muhtar adamlarıyla tek tek
köydeki dükkanları ve mal sahiplerini dolaşıp, varlıklarını ona satmaları için baskı yapıyormuş. Satın
aldıklarını, değerlerinin çok altında
verdiği küçük bir miktarla alıyormuş. Vermek istemeyenleri ise dövüp köy meydanında falakaya yatırıyormuş. Bütün köylüye, “köyde
benim sözüm geçer” dercesine zulmediyormuş.
Bunlar yaşanırken köyde, Ak
Sakallı artık yürür duruma gelmiş
ve epeyce iyileşmiş. Ak Sakallı
şunu biliyormuş; muhtarın zulmüne son vermenin tek yolu, köy
halkını birleştirmek ve örgütlemek.
Eğer köy halkını örgütleyebilirse,
o zaman bu baskı biter, çocuklarımızın canı kurtulur. Bunu hayata
geçirmek için bir yöntem bulmalıymış ve bu yüzden doktor ve Yiğit’le birlikte bir toplantı yapmaya

2. Bölüm

karar vermiş.
Ak Sakallı'ya göre önce en yakınındakilerini örgütleyip ikna etmesi gerekirmiş. Ak Sakallı, Doktor
ve Yiğit toplantı için bir araya gelmişler. Ak Sakallı: "Bir araya gelmemizin nedeni muhtarın üstümüzdeki hegamonyasını yıkmak
için, köylüyü örgütlemenin bir yolunu bulmak. Muhtarın düzenine
son vermenin tek yolunun, köy
halkını örgütlemek olduğunu biliyoruz. Ama bunu nasıl yapacağız?
Asıl sorunumuz bu ve bu yüzden
bir araya geldik. Şimdi Muhtar
kim? Muhtar, bütün köy halkının
ortak düşmanıdır ve bütün köylülerin kurtuluşu muhtarın yok olmasındadır. Köyümüzü eskiden olduğu gibi yeniden eşitliğin, adaletin
ve kolektif üretimin olduğu bir
yere dönüştürebiliriz. Köylüleri
buna ikna edebiliriz. Hepsi bizim
elimizde. Bizim inancımızla ilgili
bir durum.
Biz köylülere nasıl yapacağımızı
anlatmalı ve onları harekete geçirmeliyiz. Meselemiz, bunu mümkün olduğunca sessiz yapmak. Çünkü muhtar bu çalışmalardan haberdar olduğu anda engelleyecek
ve her zamankinden daha kanlı
bir biçimde saldıracaktır. Bu yüzden biz çalışmalarımızı gizli yürütmeliyiz."
Doktor: "Ak Sakallı, söylediklerin doğru. Eğer yaşamak istiyorsak muhtarı yok etmeliyiz ama
nasıl gizli çalışacağız? Nasıl güveneceğiz gizli çalışmadaki insanlara?
Senin de bildiğin gibi Haberci'nin
gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bizim
girdiğimiz evleri hemen anlar ve
araştırıp öğrenir ne olup bittiğini.
Haberciyi nasıl atlatacağız?"
Ak Sakallı: "Haberci'nin hangi
saatlerde uyuduğunu öğreneceğiz
ve onun uyuduğu saatlerde çalışmalarımıza başlayacağız."
Doktor: "Evet, bu olabilir. Peki
geceleri nasıl insanların evine gi-

deceğiz?"
Yiğit: "Biz insanların evine gitmeyeceğiz. Onları bir yer belirleyip
oraya çağıracağız geceleyin. Ak
Sakallı’nın sözünü herkes dinler
ve herkes güvenir. Bu yüzden Ak
Sakallı’nın söylemek istedikleri
var diyeceğiz ve herkesi geceleyin
o yere çağıracağız."
Doktor: "Tamam, anladım. Peki
köylülerin hepsine nasıl haber vereceğiz?
Yiğit: "Ak Sakallı'nın masal
anlattığı çocuklar üzerinden ailelerine bir pusula göndereceğiz. Bu
pusulaya mekanı yazıp, mutlaka
gizli tutulmalıdır diye de belirteceğiz."
Ak Sakallı: "Aklınla bin yaşa
Yiğit. Aynen öyle yapacağız. Çocuklara masal anlattıktan sonra
hepsine bu notları dağıtacağız ve
ailelerine iletmelerini söyleyeceğiz.
Çocuklara, bunun bir oyun olduğunu ve bu oyunun gizli kalması
gerektiğini söyleyeceğiz. Bu sayede
çocuklar bilgi vermeyecek ve bir
sır gibi saklayacaklar yazdığımız
pusulaları."
Doktor: "Notu ben yazacağım
ve masal saatine kadar hazır hale
getireceğim."
Ak Sakallı: "Tamam o zaman,
herkes hazırlıklarını yapsın ve geceye hazırlanalım. Haberci meselesini de köylülerle konuştuktan
sonra konuşuruz. Haberci’ye durumu anlatırsak, halkın birliğini
gösterirsek onu da kendi tarafımıza
çekebileceğimizi düşünüyorum.
Haberciyi de kazandık mı, muhtarın ve onun adamlarının sonu
gelmiş demektir.”
Ak Sakallı hafta sonları çocuklara evinin bahçesinde masallar
anlatırmış. Hafta sonu geldiğinde
doktorla Yiğit, tüm hazırlıkları
yapmışlar. Çocuklar da geldikten
sonra Ak Sakallı masalını anlatmaya başlamış. İlkin, bugünkü
masalın aralarında bir sır olarak
kalması gerektiğini söylemiş. Bunu
söyledikten sonra başlamış muhtarın sömürü saltanatından bahsetmeye. Bu masal mazlum ile
zalim üzerineymiş. Çocuklara ma-

sal anlatırken, köyün içinden örnekler vererek anlatmış.
Ak Sakallı, çocuklardan birine
sormuş: "Sen annenle babanı günde kaç saat görüyorsun oğlum?"
Çocuk: "Ben sabah mektebe
gittiğimde babam evden çıkmış
oluyor. Ben mektepten geldiğimde
babam daha dönmemiş oluyor. Akşam 8’de geliyor babam eve. Geldikten sonra birlikte yemek yiyoruz
ve sonra banyoya giriyor. O banyodayken benim uyku saatim geliyor, annem yatırıyor. Yani akşam
sofrada görüyorum sadece"
Ak sakallı başka bir çocuğa dönüp sormuş: "Oğlum, kaç vakitte
bir et yiyorsunuz evde?"
Çocuk: "Sadece bayramlarda
yiyoruz."
Ak Sakallı: "Muhtar her gün
et yiyor biliyor muydunuz? Muhtar
her gün et yiyebilsin diye baban
çalışmak zorunda kalıyor. Muhtar
et yesin diye sen babanı sadece
akşam yemeğinde görebiliyorsun."
Çocuklar öfkeleniyor muhtara
ve bunu fark eden Ak Sakallı asıl
konuya giriyor. "Muhtar etleri tek
başına yemesin diye şimdi size bir
pusula vereceğim ve siz bu notu
eve götürüp ailenize vereceksiniz.
Tamam mı çocuklar?"
"Tamam" diye cevap veriyor
çocuklar. Ak Sakallı masalını bitirdikten sonra çocuklara notları
dağıtıyor ve hepsini eve gönderiyor.
GİZLİ GÖRÜŞME GECESİ
Gece olduğunda Ak Sakallı,
doktor ve Yiğit belirlenen yere gitmişler. Vardıklarında buluşma saatine sadece yarım saat kalmış ve
henüz gelen yokmuş. Yiğit ve doktor çelişkiye düşmüşler. Ya kimse
gelmezse, acaba gelecekler mi? gibi
düşünceler oluşmuş kafalarında.
Ak Sakallı ise gayet rahat bir şekilde "gelecekler" demiş. Neden
diye sorduklarında, Ak Sakallı
şöyle demiş:
"Tüm köy halkı muhtara kinli
ve ondan kurtulmanın yollarını
arıyorlar. Hepsi merak edip gelecekler, çünkü biz bu buluşmayla

onlara umut olduk. Bizim onlara
umut olmamız onları buraya getirecek. Önemli olan nokta bizim
onları burada ikna edebilmemiz."
Aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra çocukların aileleri tek
tek gelmeye başlamışlar. Belki hepsi
gelmemiş ama gelenler olmuş ve
onlarla diğerlerini de ikna edebileceğini biliyormuş Ak Sakallı. Gelenlere ne yapmak istediklerini ve
nasıl yapacaklarını anlatmış.
Ak Sakallı: "Bu gece sizleri buraya çağırmamın nedenini hepiniz
merak ediyorsunuzdur. Konu,
muhtarın zulmüne son vermekle
ilgili. Bunu nasıl başarabileceğimize
dair bir fikrimiz var. Onu anlatmak
istiyoruz sizlere.”
Öğretmen: "Ak Sakallı sen yine
rüya görüyorsun. Bizi çağırdın buraya bunun için mi? Bir fikri varmış.... Biz de gerçekten bir şey var
sandık pusulanı alınca."
Doktor: "Ak sakallı en azından
bir rüya görüyor, ya sen? Sen onu
bile yapamıyorsun ve konuşuyorsun. Sen neden geldin buraya?
Geldin, çünkü sen de kurtulmak
istiyorsun muhtardan. Senin için
de bir umut oldu Ak Sakallı’nın
çağrısı. Kurtulmak kendi ellerimizde. Her şeyi başkalarından beklemeyelim, kendimiz yapmalıyız.
Muhtarı birlikte ve kendimiz ancak
yenebiliriz. Şimdi sus ve Ak Sakallı'nın fikrini bir dinle.
Ak Sakallı sözlerine devam etmiş: "Doktor'un dediği gibi ancak
kendimiz yenebiliriz muhtarı. Bunu
yerimizde oturup bekleyerek değil,
emeğimizle ve aklımızla yapabiliriz.
Oturarak hiçbir şey değişmez ama
birlikte düşünürsek, birlikte hareket
edersek değiştirebiliriz. Şu anda büyük bir umutsuzluk yayılmış köyde;
ama bunu değiştirebiliriz. Kimsenin
korkmasına gerek yok çünkü biz
gizli yapacağız her şeyi. Gizli eylemler örgütleyeceğiz ve muhtarı
hedef göstereceğiz. Bütün köy halkı
büyük bir nefretle dolu muhtara
karşı. Bizim eylemlerimizle birlikte
çoğalacağız. Köy halkı bizim gücümüzü, kendi gücünü görecek ve
bize katılacak.”
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Öğretmen: "Nasıl bir eylem düşündün peki?"
Ak Sakallı: "Öncelikle şunu bilmeliyiz. Bu iş
ciddi bir iş ve bu yüzden herkese sormalıyız. Burada olan herkes bu işte var mı? Muhtarı yok
etmeye var mıyız?”
Gelen bütün köylüler: "Evet, varız!"
Ak Sakallı: "O zaman şöyle, önce küçük bir
eylemle bu işe başladığımızı göstereceğiz. En başta
muhtarı teşhir edeceğiz. Onun bir katil olduğunu
bütün köy halkına yeniden hatırlatacağız. Yarın
gece yüzlerimize maske geçirip, tanınmaz olmalıyız.
Muhtarın konağının dış duvarlarına "Katil muhtar"
"Çocuklarımızın hesabını soracağız. Seni asla affetmeyeceğiz" ve "Saltanatını başına yıkacağız"
gibi yazılamalar yapacağız.”
Bu yazılamalar bütün köy halkının ilgisini çekecek ve umut olacak. Burada önemli olan ağzımızı
sıkı tutmamız ve kimseye bilgi vermememiz. Bize
katılmak isteyenler olacaktır. Katılmak isteyenleri
de başta seçmek zorunda kalacağız. Hemen herkese
güvenemeyiz, önlem almalıyız. Ama hızla herkesi
katabilmeliyiz. Şimdi bu eyleme katılmak isteyenler
el kaldırsın. Yiğit, el kaldıranlardan 5 kişi seç,
hızlı ve genç olmalılar. Onlara konuştuğumuz gibi
her şeyi anlat ve vakıf et. Hepimize başarılar arkadaşlar. Muhtar'ın sonu geliyor...”
Yiğit: "Tamam Ak Sakallı, ben hepsini vakıf
edeceğim ve konuştuğumuz gibi eylemi gerçekleştireceğiz..."
Ak Sakallı son olarak, ayrılmadan önce herkes
yanında birini daha getirmeli dedi gelenlere.
Birken iki olmalıyız diyerek çoğalmanın ve örgütlemenin önemini anlatmış. Ama daha ayrıntılı
bir sonraki buluşmada konuşacakmış. Daha kalabalık olacaklarından emin olduğu için, hepsine
birden anlatmak istemiş Ak Sakallı.
Herkes yavaş yavaş buluşma noktasından ayrılmış. Öğretmen, Ak Sakallı'nın kardeşiymiş ve
uzun yıllar doğru düzgün birlikte oturup konuşmamışlar. Geçmişte yaşadıkları bir tartışmadan
kaynaklı küslermiş. Tartışmanın nedeni, öğretmenin muhtara olan yakınlığıymış ve onun buraya
gelmesini beklemiyormuş Ak Sakallı. Bu nedenle
kardeşinin gelmesine çok sevinmiş. Ama ona
belli etmemek için kendini tutmuş. Herkes ayrıldıktan sonra öğretmen, Ak Sakallı'nın evine
gitmiş. Çok mutluymuş çünkü uzun zaman sonra
ilk kez köydeki insanları böyle umutlu görmüş.
Gelenlerin hepsi mutlu ayrılmış Ak Sakallı'nın
yanından. Bunu görmek kendisinin de düşüncelerini değiştirmiş ve umutlanmaya başlamış.
Bütün gece birlikte sohbet etmişler ve fikir alışverişinde bulunmuşlar. Öğretmenin inancı büyümüş bu sömürüyü bitirme konusunda...
(SÜRECEK)
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KURALLAR GÜCÜMÜZ,
İLKELER
ÜSTÜNLÜĞÜMÜZDÜR
Emperyalizme ve faşizme karşı kıyasıya, ölümüne bir
savaşın içindeyiz. Savaşın iki tarafı var. Biz ve onlar.
Başka taraf yok. Düşman bizi yok etmek istiyor, biz
düşmanı. Ara yol yok. Düşmanımızın bütün askeri ve
teknik gücüyle, bütün ideolojik ve fiziki araçlarıyla saldırdığı
bu savaşta bizim en büyük gücümüz inancımız ve savaşma
kararlığımızsa, ilke ve kurallarımız da en az onlar kadar
önemlidir.
Neden önemlidir ilke ve kurallar? Çünkü düşmanın her
türden fiziki ve ideolojik saldırıları karşısında çelikten kalelerimiz, kurşun geçirmez zırhlarımızdır ilke ve kurallar.
Nedir İlke? Nedir Kural?
İlkenin sözlük anlamı şöyle: “Her türlü tartışmanın
dışında öncül sayılan ana düşünce, inanış, baş kural.”
Yani “ilkedir” denilmişse bir düşünceye, bakış açısına,
tarza orada artık tartışma bitmiş ve geriye sadece onun
hayata geçmesi kalmıştır. Kuralın sözlükte birçok anlamı,
açıklaması var. Hepsinin ortak noktası ise “yön veren”
olması. Yani çalışmalarımıza, yaşamımıza, her anımıza,
hareketimize yön verendir kurallarımız.
Neden Kaledir, Neden Zırhtır İlke Ve Kurallar?
Sorunun yanıtını baş düşmanımız ABD emperyalizminin
yaptıklarına, söylediklerine bakarak da bulabiliriz. ABD
emperyalizmi ve uşak uzmanları diyorlar ki; ulaşamıyoruz,
bilmiyoruz, engelleyemiyoruz cepheli savaşçıları. Acizce
yoldaşlarımızın başına milyon dolarlarca para ödülleri koyması bu çaresizliklerinin göstergesidir.
Tüm ülkeleri, milyonlarca insanı dinleyen, izleyen istihbaratının, Alişan Şanlı’nın feda eylemine dair bilgisiz
oluşunu, eylemi engelleyememeleri sonucunu doğuran,
Cephelilerin kaleleri olan kural ve ilkelere sahip oldukları,
bu ilke ve kurallara sımsıkı bağlı savaştıkları gerçeğidir.
Kurallar ve ilkeler devrimci hareketimiz için ve her bir
cepheli için büyük bir güçtür, silahtır. Emperyalizmin, düşmanın önünü tıkayan engelleyen settir.
(NOT: Haftaya aynı konuya devam edeceğiz.)

Sırtlanlar, Çakallar
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ

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

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

Emperyalizm ve faşizm, bu sanatçılık,
bu avukatlık anlayışının nesine karşı?

ÇÜNKÜ BU SANATÇILIK,
BU AVUKATLIK,
EMPERYALİZMLE UZLAŞMAMA
KONUSUNDA ÇOK NET!
İşbirlikçi AKP Faşizmi, 12
Eylül Tutuklamalarıyla Ne Diyor?
AVUKATLAR, SANATÇILAR, MİMAR MÜHENDİSLER, KAMU EMEKÇİLERİ,
YOKSUL MAHALLELİLER,
KİMSE EMPERYALİZME
KARŞI ÇIKMASIN!
Solcu olabilirsiniz, sosyalist olabilirsiniz, ama emperyalizme karşı
çıkmadan.

AB’ci olun… AB üyeliğini, Avrupa Standartlarını, Uluslararası Standartları savunun.
ABD’nin hakim olduğunu,
ABD’ye karşı çıkmanın gerçekçi olmadığını savunun.
Halkın Avukatları, Sanatçıları,
Mimar Mühendisleri, Halk Cepheliler,
işte bu dayatmayı kabul etmedikleri
için emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
hedefidirler.

“Katil Amerika, Ortadoğu'dan Defol!” diye haykırıyor bir ses. Bu ses
Grup Yorum’un sesi.
En son çıkardığı klibinde böyle
diyor ve devam ediyor:
Değil mi ki postallarınla girdin
vatanıma
hoşgeldin mezarına!
Emperyalizm emperyalizm
hem alçaksın, hem de zalim
Suriye'dir vatanımız
Gömeceğiz seni zalim
Tüm dünyada döktüğün kanımızın bir hesabı var, soracağız!”
Türkiye halklarının, tüm dünya
halklarının emperyalizme öfkesinin
gür sesidir Grup Yorum.
Ve mücadele sahnesine çıktığından
beri böyledir.
Grup Yorum’un varlığını belirleyen köşe taşlarından biri, anti-emperyalizmdir.
“düşman çizmesi altında yurdum”
diyerek, ilk şarkısından bu yana bağımsızlığı savunandır Grup Yorum.
“Bu memleket bizim” diyendir.
“Krallar imparatorlar beyler diktatörler yıkanız” diye emperyalizme
meydan okuyandır.
“Katil Amerika” diyendir. Amerika’dan hesap soran Alişanlar’ın
türküsünü yakandır.
Geçit Yok diye haykırandır.
Bağımsız Türkiye konserlerinde
iki milyona yakın halkı bir araya getirendir.
İlerici, sosyalist olduğu iddiasındaki birçok sanatçı, Avrupa emperyalizminin fonlarını alırken, sömürücü
alçaklarla barışı savunan şarkılar yaparken, Grup Yorum hep aynı çizgisindedir.
Yasaklandığında da değiştirmez
çizgisini. Halkın içinde, halkın antiemperyalist mücadelesi içinde antiemperyalizm şarkılarını söylemeye
devam eder.
İşte bunun için emperyalizm ve
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faşizm düşmandır Grup Yorum’a.
İşte bunun için yok etmek istiyorlar bu sanatçılık anlayışını.
3 Ekim 2002; Halk Cepheliler,
tam ABD Konsolosluğu’nun karşısında, Irak’taki emperyalist savaşı
protesto için toplanıyorlar. Ve Grup
Yorum da orada. Dünya halklarının
baş düşmanının tam karşısında.
Ve dilinde Mahsuni’nin “Katil
Amerika”sı. Irak’ı işgale hazırlanan
Amerikan emperyalizminin yüzüne
sen katilsin diye haykırıyor notaların
gücüyle.
1990’lar boyunca, Grup Yorum
onlarca ve onlarca emperyalist savaşa
karşı eylemde yer almıştır. O eylemden bu eyleme koştukları bir zamandır.
Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu’nun 1 Aralık 2002’de İstanbul

Çağlayan Meydanı’nda düzenlediği
mitingte de sahnede yine Grup Yorum
vardır.
1990 Ağustos’unda Grup Yorum’un önderliğinde aydınlarla emperyalist savaşa karşı bir birlik oluşturuldu. Cephelilerin “Emperyalist
Savaşa Hayır Komiteleri” oluşturma
politikasının içinde yer alır Grup Yorum.
Müzik gruplarının tarihinde bir
başka ilkin sahibidir Grup Yorum.
2003'te başlayan Amerikan işgaline karşı, Irak halkıyla dayanışmak
için Bağdat’taydı Yorum.
“Biz Varız” haykırışıyla direnen
tüm halkların Amerikan imparatorluğuna karşı görkemli gücünü dile
getirirken, bu süreçte, bir Grup Yorum
üyesi, Irak'a "Canlı Kalkan" olarak
gitti. Grup Yorum üyesi Cihan Keş-

kek, tam 68 gün boyunca Bağdatlılar’la beraber direniş türküleri söyledi.
“Direniş türkülerini, direnişlerin içinde yer alarak söylemek”, bir Yorum
geleneğiydi.
Bombalar altında 68 gün, Grup
Yorum’un bu dönemde çıkardığı “Biz
Varız” albümüyle tamamlandı.
Ve Geçit Yok çıktı yine bu dönemde.
Grup Yorum’dan Cihan Keşkek,
Irak’ın işgali tamamlanana kadar
Bağdat’daydı. Bombardımanın ilk
gecesi not defterine şunları yazdı:
“Adeta bütün gökyüzü aydınlandı.
Amerika, bombalarla, tüm dünyaya
mesaj veriyor. ... Vahşet vahşet mesajlar yağıyor gökyüzünden. ... Sanki
yerin yüreğine kurşun sıkılıyor. Toprak acıyla haykırıyor... Ve atılan her
bomba öfkeyi, kini, aynı zamanda
umudu biriktiriyordu, bir kere de
Amerika'nın üstünde patlamak üzere...
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1960'lar

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

1970'ler

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

1980'ler

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

1990'lar

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

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

2000'ler

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

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

2010'lar

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

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

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

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

tüketemediler Irak halkını... Iraklılar
direniyor. Bugün Irak’ta işgalcilerin
beyninde patlayan bombalar değil,
halkın öfkesidir. Yorum, bu öfkeye
tanık oldu, o öfkeyi duydu benliğinde
ve emperyalizme karşı duyduğu bu
öfkeyi türkülere, marşlara yansıttı.”

“Ne ABD, Ne AB,
Tam Bağımsız Türkiye”
Yargılaması
Yıl: 2005… Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde bir dava görülüyor.

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

6 vatansever aylardır tutuklu. Suçları, “Ne ABD, Ne AB Tam Bağımsız
Türkiye” protestosuna katılmak.
Avrupa Birliği üyeliğiyle ülkemize
demokrasi gelecek propagandası kaplamış her yanı. Solun büyük bölümü
de bu propagandanın ortağı veya etkisi altında.
Ama hala bağımsızlık diyenler
de var. Dev-Gençliler onların başında
geliyor.
Gençlik Derneği Federasyonu,
AB üyelik süreciyle ilgili emperyalist
politikaları protesto etmek için An-

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının cevabı kısa:
- Yanınızdayız.

Grup Yorum
HHB

(Halkın Hukuk Bürosu) -

Emperyalizme öfkenin avukatı oldular

Teoriyi şarkıya dönüştürdü
Dünya halklarının baş düşmanının Amerika olduğunu
şarkılarıyla dile getirdi.

BİR ÖRNEK:

Anti-emperyalizm bayrağını dalgalandıranlar, nerede zulme uğruyorsa, HHB orada.
2006 Ağustos ayı... Lübnan’a
asker gönderilmesi için TBMM’de
tezkere hazırlanıyor. Tuzluçayır
mahallesindeki esnaflar bunu işbirlikçi politikayı protesto etmek
için kepenklerini kapatıyor. Dükkan
camlarına “Lübnan işgalini istemiyoruz. Emperyalizmin askeri olmayacağız” yazan kağıtlar asıyorlar.
Polis mahalleyi işgal ediyor. Adım
başına 10 polis düşüyor. Buna rağmen kepenkler kapatılıyor. Polis
saldırıyor ve 50 kişiyi gözaltına
alıyor. Emperyalizmin dölleri, gözaltına aldıklarına işkence yapıyorlar.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları
hemen gözaltındakilerin tutulduğu
mahalle karakoluna gidiyorlar.
“Müvekkillerin yanına gidiyoruz.
Mahallelilerin çoğu bizi tanıyor.
Anlatıyorlar:
-Biz kepenk kapattık. Lübnan’ın
işgalini istemiyoruz. Bizi tutuklatacaklarmış!”.

BİR ÖRNEK: Defol Amerika!
Önünde hiç eğilmedik
Onurlu, başımız dik
Duruyoruz karşınızda
Biz bu halkın evlatları
Bu vatanın sahibiyiz
Kork bizden amerika
Be hey zulmün tanrısı
İnsanlığın baş belası
Defol defol amerika
Çek elini ekmeğimden
Onurumdan, namusumdan
Defol amerika

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.

kara’da eylem yapma kararı alıyor.
Sloganları “Ne ABD, Ne AB Tam
Bağımsız Türkiye”.
Gençlik Ankara’da toplanıyor.
Onları karşılayanlar arasında Halkın
Hukuk Bürosu avukatları da var.
Anti-emperyalizm suçundan gençler gözaltına alınıp tutuklandığında,
yanlarında yine HHB avukatları var.
Mahkemede yine HHB avukatları,
vekaleten değil, asaleten savunuyorlar
Bağımsız Türkiye sloganını.
Bu ülkede kim “Bağımsız Türkiye” dediği için zulme uğradıysa,
HHB avukatları onların yanında oldu.
Tıpkı Grup Yorum gibi, HHB’nin
ayırd edici köşe taşlarından biri de
ANTİ-EMPERYALİST olmasıdır.
*
Ekim 2000; Bergama’da topraklarının emperyalist Şirket Eurogold
tarafından talan edilmesine karşı çıktıkları için “yasadışı örgüt üyeliği”nden
yargılanan köylülerin davasında HHB
avukatları var yine.
Anti-emperyalizm bayrağı, şarkılarla dolanıyor Anadolu’yu.
Halk Cephesi 2008 yılı Ocak
ayında dünya halklarının düşmanı
Amerika’ya karşı “Ortak Düşman
Amerika’dır” kampanyasını başlattı.
Altı ay boyunca süren bu kampanyanın en önemli etkinliklerinden
birisi de İdil Kültür Merkezi ve Grup
Yorum tarafından ülke çapında düzenlenen “Ortak Düşman Amerika’dır” konserleri idi. İstanbul, İzmir,
Antalya, Ankara, Bursa, Samsun,
Malatya, Diyarbakır, Çanakkale ve
Edirne’de yapılan bu konserlere Grup
Yorum’un yanı sıra Suavi, Erdal
Bayrakoğlu, Tiyatro Simurg ve İdil
Tiyatro Atölyesi’nden oluşan 45 kişilik bir ekip katıldı.
Grup Yorum kendisi anti-emperyalizm bayrağını dalgalandırdığı gibi,
sanat cephesinde anti-emperyalist bir
tutumun örgütlenmesine de önderlik
ediyor ve Anadolu’da binlerce kişiye
düşmanın kim olduğunu konserlerle
anlatıyor.

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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“Önünde hiç eğilmedik, onurlu
başımız dik duruyoruz karşınızda
Biz bu halkın evlatları
Bu vatanın sahibiyiz
Kork bizden Amerika”
diyor Grup Yorum ve ekliyor:
“Amerika Defol!”
Cüretli. Net.
Halk Cephesi’nin 2009 Ekim
ayında başlayan ve 2010 Mart
ayına kadar süren “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyasında
yine Grup Yorum var; Yine Suavi,
Erdal Bayrakoğlu, Tiyatro Simurg
ve İdil Tiyatro Atölyesi ile birlikte,
İstanbul, Kars, Samsun, Malatya,
Antalya, İzmir, Adana, Antakya’da
şarkılarıyla anti-emperyalizm bayrağını dalgalandırıyorlar.

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

30 Yıldır
Anti-Emperyalist
Tutumlarında
En Küçük Bir Sapma,
Tereddüt Yok
Yıl 1990. 17 yaşındaki Nermin
Alkan isimli liseli öğrenci, "savaşa
hayır" pankartı astığı için gözaltına
alınıp işkenceden geçiriliyor ve
tutuklanıyor. Her politik dönüm
noktasında olduğu gibi emperyalist
Körfez Savaşı sırasında da baro
buna benzer her saldırıda, tavırsız
kaldı. Ama Halkın Hukuk Bürosu
vardı.
Nermin Alkan’ı savunan da onlardı, emperyalist savaşa karşı yapılan her gösteride onlar vardı.
DGM salonlarında duruşmalar
sırasında tutukluların kıyasıya dövülmesi politikası da o tarihlerde
ilk ve boyutlu olarak Nermin Alkan'ın yargılandığı ilk duruşmada
meydana geldi. Halkın Hukuk Bürosu avukatları ve diğer avukatlar
da bu saldırıya maruz kaldılar.
Mahkeme başkanı salonu terk edip
kaçarken, Halkın Hukuk Bürosu
avukatları da cüppelerini salonda
bırakarak duruşma salonunu terk
ettiler.
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TAYAD’lı Aileler: Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz
Hapishanede özgür tutsaklar
üzerinde faşizmin hak ihlalleri ve
işkencesi sürüyor. 2 Ağustos'ta Kırıkkale Hapishanesinde tutsak
Mehmet Özdemir göz rahatsızlığı
için çıktığı doktorda kelepçeli muayene işkencesi dayatılarak tedavisi
engellendi. TAYAD’lı Aileler Mehmet Özdemir’e yapılan kelepçe
işkencesini 4 Ağustos’ta Galatasaray Meydanı’nda yaptığı açıklamayla
teşhir etti.
Açıklama Mehmet Özdemir'in eşi Betül Özdemir yaşanan işkenceyi
şöyle anlattı: "Ben Betül Özdemir eşim Mehmet Özdemir Kırıkkale F tipi
hapishanesinde tutuklu bulunmakta. Eşim uzun süredir gözlerinden rahatsız
gözlerinde yanma batma görmeme gibi sağlık sıkıntıları yaşıyor. Bununla
ilgili revire çıktığında hapishane doktoru hastaneye sevk etmiş. Uzun
süreden sonra, 2 Ağustos'ta hastaneye göndermişler. Giderken ring aracında,
tekli kabinde, götürme dayatması yaşatıyorlar. Aslında bunu hiçbir tutsak
kabul etmiyor. Eziyet çektiriyorlar. Tek kişiler ne yapabilirler ki küçücük
kabinde götürmenin, tek amacı bu sıcakta işkence yaşatmak. Ve bunu
oradaki çoğu tutsağa yaşatıyorlar. Hastaneye gittiğinde kelepçe ile muayene
edilmesini dayatıyorlar. Ve kelepçeli muayeneyi oradaki doktorda kabul
ediyor. Kelepçeli muayeneyi eşim kabul etmediği için, tekrardan hapishaneye
geri gönderiyorlar. Eşimde slogan atarak geri dönüyor eşimin başına
gelebilecek her şeyden hapishane müdürü ve oradaki tüm yetkililer
sorumludur. Bunun peşini asla bırakmayacağım. Bizlerde TAYAD’lı Aileler
olarak tutsaklarımıza yapılan bu işkenceleri yanlarına bırakmayacağız denildi.

Ankara TAYAD'ın Tek Tip Elbise Açıklamasına
Polis Saldırdı
Ankara TAYAD’lı Aileler 28
Temmuz’da Sakarya Caddesi’nde
devrimci tutsaklara giydirilmeye
çalışılan Tek Tip Elbise İşkencesine
karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamaya polis saldırdı. TAYAD’lı
Halil İbrahim Şener gözaltına alındı.

TAYAD’lı Aileler Kahvaltıda Bir Araya Geldi
TAYAD’lı Aileler 5
Ağustos'ta Çayan Mahallesi halk çay bahçesinde
kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltının gündemi 1112 Ağustos tarihlerinde
Gazi ve Küçükarmutlu
Cemevinde yapılacak olan
"Adalet Ve Özgürlük Kurultayı” idi. Coşkulu geçen
kahvaltıya 20 aile katıldı.
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Halkın Avukatlarına,
Halkın Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!
kampanya haberleri

İzmir
AKP faşizminin 12 Eylül 2017'de
Halk Cephelilere karşı başlattığı tutuklama teröründe tutuklananların
sayısı 200'e yaklaştı.
Tutuklamalar haksız, hukuksuz,
gayri-meşrudur. Halkın avukatlarını,
halkın sanatçılarını, tüm halk cephelileri
faşizmin elinden çekip alacağız.
Kampanya dahilinde yapılan eylemlerden bazıları şöyledir:

- İzmir TAYAD’lı Aileler:
Halkın Avukatlarına ve Sanatçılarına Özgürlük İstiyoruz
4 Ağustos'ta Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi önünde bir
araya gelerek, tutuklu bulunan Halkın
Avukatları ve Halkın sanatçıları için
basın açıklaması yaptı.
Açıklamada; "Her zaman haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında yılmadan direnen, Halkın avukatları 317
gündür faşizmin zindanlarında tutsak
edilmektedir. Yalnızca halkın avukatları,
sanatçıları değil kendine muhalif kamu
emekçilerini, devrimci işçileri, halkın
mimar ve mühendislerini ya işlerinden
atıyor ya da tutukluyor, tecrit politikalarını uyguluyor.

Çayan

Bizler TAYAD’lı Aileler olarak,
haksız ve de sebepsiz yere aylardır
tutsak evlatlarımızın tahliyesini istiyoruz. Her görüşe gittiğimizde vücutlarında işkence izleri görmek istemiyoruz. Evlatlarımızın en büyük
hakkımız olan görüş ve telefon haklarının, iletişim ve mektup ihlallerini
istemiyoruz. Biz aileler olarak evlatlarımızın sesini tüm dünyaya duyuracağız. Onların haklı ve meşru
mücadelesinde ses olacağız destek
olacağız" denilerek açıklamaya son
verildi. Açıklamaya 10 kişi katıldı.
- İzmir'de Halkın Avukatları
İçin Pullama Çalışması
İzmir Halk Cephesi 1 Ağustos'ta
işçilerin, emekçilerin, yoksul halkın
tüm hukuksal davalarında yer alan,
adalet hak, hukuk taleplerinin savunucuları olan ve bu yüzden 300 gündür tutsak edilmiş olan Halkın Hukuk
bürosu avukatları için İzmir’in çeşitli
yerlerine “Tutsak Avukatları Serbest
Bırakın", "Faşizm Halkın Avukatlarını
Teslim Alamaz" Halk Cephesi imzalı
200 adet pullama çalışması yaptı.

İSTANBUL
- Çayan Mahallesi’nde Karton
Çalışması
Çayan Mahallesi Sokullu Caddesi
üzerinde 7 Ağustos'ta “Sürekli Faşizme karşı sürekli Direniş” Kampanyası Çerçevesinde Kartonların
Üzerine yazma çalışma yapıldı. Çalışmaya 3 Halk Cepheli katıldı.
Kartonların üzerine, “Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş”, “Halkın
Avukatlarına Özgürlük”, “Halkın Sanatçılarına Özgürlük”, “TAYAD’lı Ailelere Özgürlük”, “Halkın Mühendislerine Özgürlük”, “Çetelere Geçit Vermeyeceğiz”, “Armutlu Cem Evi Başkanı Zeynep Yıldırım Derhal Serbest
Bırakılsın”, “Rüşvetçi Polis Faşizmin
Tasmalı Köpeğidir” yazıları yazıldı.

Ankara
- Çayan: Halkın Avukatlarına
ve Halkın Sanatçılarına Özgürlük
Çayan Mahallesi Sokullu Caddesine, 8 Ağustos'ta “Halkın Avukatlarına
Halkın Sanatçısı Grup Yorum’a Özgürlük” yazan iki pankart asıldı. Çalışmaya 2 Halk Cepheli katıldı.

ANKARA
- Halkın Avukatlarına ve Sanatçılarına Özgürlük Çalışması
Ankara Halk Cephesi 1 Ağustos'ta
halkın avukatlığını ve sanatçılığını
yaptıkları için tutuklanan devrimci
avukat ve sanatçılar için Kızılay’ın
çeşitli sokaklarında ‘Halkın Avukatlarına Özgürlük’ ve ‘Halkın Sanatçılarına Özgürlük’ yazılı onlarca kaşeleme çalışması yaptı.

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

- İdilcan Kültür Merkezi’nde
Halkın Avukatları Ve Sanatçıları
İçin Kahvaltı
Ankara İdilcan Kültür Merkezi’nde geleneksel pazar kahvaltısı
yapıldı. 36 kişinin katıldığı kahvaltıda
tutsak halkın avukatlarına ve sanatçılarına yönelik neler yapılacağı konuşuldu. Eylül ayında hukuksuz bir
şekilde tutuklanan ve hala tutuklu
bulunan halkın avukatlarının 10 Eylül’deki mahkemelerine çağrı yapıldı
ve her zaman bizlerin yanında olan
halkın avukatlarını ve sanatçılarını
sahiplenme çağrısı yapıldı. Aynı zamanda 11-12 Ağustos tarihinde yapılacak TAYAD’ın Adalet ve Özgürlük Kurultayı’na gidilmesinin önemi
vurgulandı.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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Faşizm Altında Kardeşliğin Bedeli Ağırdır

ÖDEYEMEYENLER KARDEŞLİĞE DEĞİL;
BÖLEN, PARÇALAYAN DÜZENE HİZMET EDER
Kardeş Türküler 25. Yılını kutluyor. 25. Yıl konserleri,
Altınoluk, Antalya, Bodrum, Datça, Almanya, Van ve
İzmir’de sürecekmiş.
Bir grubun 25 yıl sürmesi önemli, ama elbette yine
de tek başına belirleyici olan bu değil, 25 yılın nasıl
geçtiği ve nereye gelindiği önemli.
25 yılda sekiz albüm çıkarmış Kardeş Türküler.
2005’ten bu yana, altı yılda bir albüm düşüyor.
Üretemiyor. Neden?
Bu ülkenin devrimci sanatçıları tutuklanırken, başlarına
ödüller konulurken, demokratik mücadelenin hemen
hiçbir alanında da görünmüyor Kardeş Türküler. Neden?
Grup Yorum'un 10 üyesi tutuklu. 6'sının başına ödül
konuldu, aranıyorlar. Sanata, sanatçılara yönelik baskıların
en üst boyutu bu.
Acaba Kardeş Türküler, 25. yıl konserlerinde Grup
Yorum'la neden bir dayanışma içinde olmaz?
Neden Grup Yorum'un baskılara, yasaklara, tutuklamalara cevap verdiği internet konserlerinde onlarca
sanatçı gibi yer almaz? Neden?
Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

1- Anadolu topraklarında ne yazık ki, siyasi hareketler
de, aydınlar da ideolojik mücadeleyi terk ettiler uzun
zamandır. Bu nedenle, mesela bir müzik grubunun 25.
Yıl yazılarının çoğu da, ne ciddi bir muhasebeyi, ne
ciddi bir bilgilendirmeyi, ne ciddi bir tarihsel ele alışı
içermeyen, yüzeysel yazılarla sınırlıdır. Ne güzel kardeşliğini savunuyorlardı diyor en politiği.
İdeolojik mücadelenin olmaması, iddiasızlıktır.
Eleştirinin olmaması ise değersizleşmedir.
Biz aydınlarımızı, sanatçılarımızı eleştiriyoruz. Çünkü
onlara değer veriyoruz ve onlardan ülkemiz ve halkımız
adına bir şeyler bekliyoruz.
Eleştirmeyenler, değer vermeyenler; bir beklentisi ve
iddiası olmayanlardır.
2- Kardeş Türküler, 25 yılın muhasebesini yapmalıdır.
Kendini tarihe Candan Erçetinler’le birlikte mi
yazacak, yoksa halkların safında bir sayfaya mı?
3- Halkların kardeşliğini, albümlerinde savundukları
gibi savunamıyorlar hayatın içinde. Söz ve öz farklılaşıyor
orada.
Farklı (azınlık) milliyetten, inançtan insanlar katledildiğinde, onları göremiyoruz ortada.
“Biz yapacağımızı sanatımızla, türkülerimizle yapıyoruz” yaklaşımındalar. Ama bu burjuvaziye ait bir görüştür.
Bu; sanatı, sanatçıyı örgütsüzleştiren, sınıf mücadelesinin dışına atan bir görüştür.
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Kardeş Türküler’in üretememesinin nedeni de budur.
Mücadelenin içinde değildir. Halkın içinde değildir.
Bundan dolayı üretemiyor.
Halklar için söyleyecek sözü olanlar üretir.
Çıkış noktalarındaki amaçlarıyla sınırlı kalsalar bile,
halkların kardeşliğini anlatan, savunan nice türküler derlenebilir. Yapamadılar.
En büyük üretkenlik, örgütlülükten doğar.
4- Son şarkısı “Belki”yi Candan Erçetin’le ortak
yapmış Kardeş Türküler?
Bu birliktelik, kime hizmet ediyor acaba? Bugüne
kadar halkların kardeşliği için kılını kıpırdatmamış, faşizmin baskıları karşısında bir aydın tavrı almamış bir
“sanatçı” ile ne için ortak çalışma yapar Kardeş Türküler.
Kardeş Türküler, mesela neden dünyanın bir müzik
grubu nezdinde gördüğü en büyük baskılardan, kuşatmalardan birine maruz kalan Grup Yorum’la ortak bir
albüm yapmayı düşünmez de Candan Erçetin’e gider?
Neden?
5- POLİTİKA YAPMAMAK, POLİTİKADIR VE
BURJUVAZİYE HİZMET EDER. Eski bir röportajda
grup üyelerinden Diler Özer, şöyle diyordu: "Yine de
hiçbir zaman doğrudan bir engelleme, yasaklama gibi
bir şeyle karşılaşmadık". (Boğaziçi Dergisi, 58, 2003)
Biz böyle durumda hep şunu sorarız:
Neden engellemeyle hiç karşılaşmadınız?
Eğer bu ülkede faşizm varsa, bu ülkeyi faşistler yönetiyorsa, ilerici, demokrat, sosyalist olduğunu söyleyenlerin engelle, baskıyla, yasakla karşılaşmaması normal
değildir.
Biz kendini sol, devrimci, sosyalist, komünist, işçi
sınıfı savunucusu olarak nitelendiren legal partilere de
hep şunu soruyoruz:
Eğer hapishanelerde tek bir üyeniz yoksa;
Ya bu ülke yönetimi faşist değil,
Ya sizin devrimciliğinizde, sosyalistliğinizde, komünistliğinizde bir sorun var.
Biz hapishanede yatma gönüllüsü değiliz.
Baskılar, yasaklar altında yaşama gönüllüsü değiliz.
Fakat, faşizm gerçeği de budur. Faşizm altında ilericilerin,
sosyalistlerin, devrimcilerin baskı altında kalmamaları,
eşyanın doğasına aykırıdır.
Röportaj devam ediyor: “Peki 'politik'ler mi acaba?
Siyasi bir misyonları mı var?” diye soruluyor.
"Politik bir duruşumuz var" diyor Diler, "Ama bu
nasıl değerlendirdiğinizle çok ilgili. Biz sözlerinde bir
takım ajitasyon öğeleri taşıyan eserlere yer vermiyoruz.
Biz son derece naif bir şekilde, kardeşlik içinde bir
anıtla yaşamaya, toplumsal barışa ve demokrasiye katkıda
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bulunabileceğimize inandığımız bir yerden hareket ediyoruz. Doğrudan politik bir şey ya da misyon müziği
yapmıyoruz." (Boğaziçi Dergisi, 58)
Peki ne yapıyorsunuz o zaman?
Politika hayatın her alanındadır. Her yerdedir.
Politik olmayan, ideolojik olmayan hiçbir tavır veya
davranış yoktur.
Kardeş Türküler’in bu sözleri, bu politikası da bir
politikadır ve bunun ilerici, devrimci, sosyalist bir politika
olmadığı açıktır. Bu apolitikliğin halkların kardeşliğine
hizmet etmediği de açıktır. Kardeş Türküler, kendilerini
var eden politik çerçeveyi bile savunamayacak kadar
apolitik bir alana çekiliyor. Neden? Çünkü, politika yapanlar, baskıya, zulme, yasağa, engele maruz kalıyor.
Bu burjuvazinin önerdiği bir çerçevedir ve Kardeş
Türküler de düzenin efendilerine diyor ki, evet biz
Kürtçe, Ermenice falan söylüyoruz, ama yanlış anlamayın,
düzeninize karşı değiliz.
6- Halkların kardeşliğini savunmak doğrudur, güzeldir.
Ama her koşulda ve her yerde savunulursa. Mesele,
yollar açıldıktan, bedeller ödendikten sonra Kürtçe söylemek değildir, Kürtçe söylemenin bedel ödemeyi gerektirdiği anda onu söylemektir.
Mesele, halkların kardeşliğini AB şemsiyesi altında
savunmak değildir. Mesele, o kardeşliği, kan ve ateş
içinde savunmaktır.
Avrupa ve Amerikan emperyalizmi, kimlik siyasetini
devreye soktular. Azınlıkların ulusal haklarının savunucusu
kesildiler. Ulusların bağımsızlığı adına, Yugoslavya'dan
7 devlet çıkardılar. Hiçbiri kendi ayakları üzerinde duramayan, emperyalizme muhtaç, emperyalizmin yeni sömürgesi 7 devlet.
7- Faşist düzen tarafından kullanılmaya karşı çıkılmadan
ilerici demokrat olunmaz; 2002’de, Avrupa emperyalizmi
ve Türkiye faşizminin Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa
Birliği kurumlarında, Kürt halkına yönelik baskılar, kısıtlamalar tartışılırken, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail
Cem, elinde Kardeş Türküler'in kasetiyle dolaşıyor ve
kaseti, Kürtçe ve diğer azınlıkların dilleri üzerinde bir
yasak olmadığının kanıtı olarak gösteriyordu.
Yani bakan açıkça Kardeş Türküler'i kullanıyordu.
Peki Kardeş Türküler bu kullanma karşısında ne
yaptı? Hiçbir şey. AB’ye gidip, bakmayın siz bunların
söylediğine, bizim ülkemizde faşizm var, bizim ülkemizde
azınlık milliyetler, farklı inançlar üzerinde faşizm uygulanıyor diyemediler. Tersine;
2006 yılında AB’nin merkezi Brüksel’de yine aynı
kullanılmanın bir parçası oldular.
8- En karakteristik özelliklerinden biri de rekabetçilik
olan oportünizm ve reformizm, hiçbir şey üretememenin
sonucunda, Kardeş Türküler’i Grup Yorum’a alternatif
olarak kullanmaya, öne çıkarmaya çalıştı. Oportünizmin
yanıldığı şuydu; ikisinin alanları, misyonları, var oluş

biçimleri çok çok farklıydı.
9- Yıl 2005. Kardeş Türküler’i, bu kez Amerikan
emperyalizminin kültürel hegemonyasının baş kurumlarından biri olan Hollywood'da görüyoruz.
Kardeş Türküler, Hollywood tarafından çekilen "Cennetin Krallığı" filminin müziğini yaptılar.
O zaman eleştirip, burjuvazinin parlak dünyasının
çekimine kapılmamaları, halk düşmanı niteliği konusunda
hiçbir kuşku olmayan Hollywood'a müzik yapmanın ilericilikle, demokratlıkla, halkların kardeşliğiyle ilgisinin
olmadığını hatırlattık.
Fakat ülkemizdeki küçük burjuvaların çoğu gibi,
onlar da ideolojik mücadeleden hep korkan ve kaçan bir
gruptu.
Yaptıklarını çok doğru buluyorlarsa, bir yazı yazıp,
bir açıklama yapıp bunu savunabilirlerdi.
Yapmadılar. Yapamadılar.
Hollywood kimdir?
Emperyalizmin bir kurumu olduğuna kuşku var mı?
Kuşkusu olan, Hollywood'un nasıl CIA'nın operasyonlarında yer aldığını anlatan "Parayı Verdi Düdüğü
Çaldı" kitabına bakabilir.
Hollywood, burjuva demokrasisinin klasik yöntemlerini
iyi bilir; ABD'nin Vietnam politikalarına "eleştirel" bakan
filmler de çevirir; Amerikan tekellerinin desteklediği
ırkçı Ku Klux Klan'ın katliamlarını "eleştiren" filmler
yapar. Ama aynı Hollywood, tüm emperyalist müdahalelerin meşrulaştırıcısıdır.
Yani, Hollywood'un kim olduğu bellidir.
Kardeş Türküler'e müzik yaptırmak, Hollywood'un
kimliğini değiştirmez ama Kardeş Türküler'inkini değiştirir.
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10- Sonra Vizontele filmlerine müzik yapar Kardeş
Türküler. Yılmaz Erdoğan’ın “Güneydoğu”yu dile getiriyor
göründüğü, ama devrimcileri beynindeki çarpıklık ve
kirlilikle tarif ettiği bir filmdir Vizontele. Mizah, mızrağın
sivri ucunu düzene batıramaz orada bir türlü. O kafa
gele gele apolitikleşmenin zirvesi olan “Çok güzel hareketler bunlar”ı, “Güldür güldür şov”ları üretir. Kardeş
Türküler, işte bu zemindedir.
11- Şimdi daha temel bir noktaya geliyoruz: Hollywood’da ne işi var Kardeş Türküler’in? Kardeş Türküler’in
Candan Erçetin’le ne işi var? Arada bir “muhalif bir iş
çıkarır”, ama var oluş biçimiyle düzene güç verir. Apolitikliği, politikadan uzak durmayı savunmak, düzene
vitrin olmak, böyle bir güç vermedir işte. Burada kişilerin
niyetleri değildir asıl olan. Düzen içinde nerede olduğudur.
Emperyalizm ve faşizm, sadece baskı ve zorla egemenlik kurmaz. Emperyalizmin ve faşizmin kitleleri
teslim almasının, etkisizleştirmesinin, apolitikleştirmesinin
en önemli araçlarından biri de kültür ve sanat alanıdır.
Birçok sanatçı doğrudan, birçoğu da muhalif görünümü
altında düzene hizmet eder. Bu mekanizma, farkına varılmayan, sanatçının kendini kandırmasına imkan sağlayan

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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biçimlerde gerçekleşir. Bu, düzenle, düzenin çizdiği
sınırlar içinde sanat yapanların “işbirliği”dir. Bu
düzenle, düzen sanatçılığının suç ortaklığıdır. Sınıflar
mücadelesi bize şunu söyler: Halk için sanat yapmıyorsan, halkın düşmanlarıyla işbirliği yapıyorsundur.
Ona hizmet ediyorsundur.
Bu işbirliği düzene güç verir; halkın mücadelesini
güçsüzleştirir. Kardeş Türküler de bunu yapıyor.
Düzene güç verenler sadece Yavuz Bingöller’den
ibaret değil. Beşiktaş Kültür Merkezi ne yapıyor
mesela? Boğaziçi Gösteri Topluluğu ne yapıyor? Muhtemeldir ki buralarda yer alanlar, kendilerini ilerici
demokrat görüyorlar. Ama neye hizmet ediyorlar.
Apolitikleşmeyi üreterek, düzenin demokrasi vitrinine
malzeme olarak, “hem düşündür hem eğlendir” tavrıyla
düzenin eğlence sektörüne soldan katılarak… düzene
hizmet edilir.
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12- Şimdi en başta sorduğumuz “neden” sorularının
cevaplarına gelebiliriz. Kardeş Türküler, neden Candan
Erçetin’le albüm yapar, Grup Yorum’la yapmaz. Yapamaz çünkü;
Çünkü o zaman, Kardeş Türküler'e Hoolywood'da
iş vermezler.
Çünkü o zaman, Kardeş Türküler'i Harbiye'ye çıkarmazlar.
Çünkü o zaman, Kardeş Türküler, Altınoluk’ta,
Datça’da konserler yapamaz.
Grup Yorum'la kardeşçe bir dayanışma gösteremeyen
Kardeş Türküler, kimle nasıl kardeş olacak? Sezen
Aksu’larla, Candan Erçetin’lerle kardeşlik ucuz!
13- Kardeş Türküler üretemiyor. Üretemiyorlar
çünkü halkın içinde değiller. Çünkü mücadelenin
içinde değiller.
Müzik “akademik” bir faaliyet değildir. Müzik,
halkın mücadelesinin bir parçasıdır.
Grup Yorum halktır. Grup Yorum’ta halkın çocuklarının yapabildiğini gösterdik. Şimdi sadece halkın
çocuklarıyla yapılabileceğini de gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.
Faşizm saldırıyor. Demokratik kitle örgütlerine
saldırıyor. Sanatçılara yönelik ekonomik tehdit ve
şantaj politikasıyla saldırıyor. Demokrasicilik oyununun
alanını daraltıyor. Ne Kardeş Türküler’e, ne benzer
konumda olanlara artık eskisi kadar geniş manevra
alanı kalmayacaktır.
Saflaşma, faşizme direnip direnmemeye göre olacaktır. Saflaşma, en ön mevzide çatışanların etrafında
olacaktır. Grup Yorum’a saldırıya karşı çıkmayan
hiçbir sanatçı, ilerici, demokrat sıfatını kullanamaz
artık. Bu saldırılara karşı çıkmayan hiçbir sanatçı,
halktan yana bir üretim yapamaz. Halkların ilerici değerlerini, kardeşliğini, demokrasiyi, haklar ve özgürlükleri savunmak, başlarına ödül konulanları savunmaktan geçer.
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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!
Emperyalizmin insan sağlığına verdiği bir değer yok.
Tedavi gören insanlarımıza tavırları, davranışları, tedavi
yöntemleri, ilaç yöntemleri bunu tüm çıplaklığıyla ortaya
seriyor.
Uyuşturucu ve Kumara Karşı Mücadele MerkeziHFG çalışmalarımıza destek için gelen arkadaşlarımızın
her türlü tıbbi tedavilerinde de yanlarında oluyoruz,
destek sunuyoruz. Avrupa’da hastanelerde ve özel doktorlarda tedavi gören insanlar Metadon programına alınıyor.
Metadon 1937 yılında Almanya’da üretilen, özellikle
eroin bağımlılığında, bağımlılık tedavisinde madde kullanımını bırakmaya karar verdikten sonra uyuşturucu
kullanmayacağı günlerde yoksunluk problemlerini en aza
indirgemesini sağlayan bir maddedir. Bu madde uyuşturucuyu bırakmaya çalışan insanlar üzerinde ayrıca kendisi
de bağımlılık yapan bir maddedir.
Metadon programları ilk ortaya çıktığında bağımlı
olan insanları bıraktırmaya yönelik çıkıyor, fakat 2017
yılında Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir genelgeyle bağımlıların metadon programında tutulmaları
isteniliyor. Metadon programını uygulayan doktorların
günde 50 kişilik listeleri oluyor, günde 50 kişi, gelip her
gün doktorda sıvı halde alınan metadon ilacını içip gidiyor.
Biz Metadon’a Nasıl Bakıyoruz?
Metadon, bizim onayladığımız bir program değil.
Uyuşturucuyu bırakmak için başka bağımlılık yapan maddelere ihtiyacımız yoktur. Uyuşturucu kullanımına yol
açan nedenleri ortadan kaldırarak, insanlarımızı her
yönden sahiplenerek bu sorunları birlikte aşabileceğimizi
gösteriyoruz. Fakat metadon programına başladıktan
sonra başlayan kişi, bu maddeyi hemen kesemiyor. İnsanın
sağlığına kalp krizi vs. gibi ciddi zararları var.
Haftaya, Metadon konusundaki deneyimlerimizi aktaracağız.

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail : uyusturucukumarason@yandex.com
uyusturucukumarason@gmx.de
Tel
: +49-1632257926

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

Son Sözü Direnenler Söyler!
Özgür Tutsaklar Anlatıyor...
(...) Hapishane dolup taşıyordu.
Bir cumartesi günü hükümlü olan
kadın arkadaşımızı yanımızdan kaçırıp
götürdüler.
Sabah 09.30'du, arka koridordan
bağırtılar gelince anladık ki sürgün
var. Hemen havalandırmaya geçtik,
üç erkek bir kadın gardiyan içeri
girdiler. Onlar içeri girince havalandırma kapısının sürgüsünü çektik.
Adam kapıyı yumrukluyor, tekmeliyor
açılmıyor, o da şaşırdı nasıl oluyor bu
diye. Açılmayınca, robokoplar girdi
havalandırmaya.
Robokoplar bizi duvara sıkıştırdı
ve arkadaşımızı yanımızdan kapıp götürdüler. Bizi de hücreye kilitlediler.
O an yanımızdan koparmaları, arkadaşı
tutamamış olmam beni çok öfkelendirdi. Gözlerimiz öfkeden doldu! Sonrasında eşyaları toplamak, mazgaldan
gardiyanlara vermek zor geldi. Bunu
da hesap defterine yazdık. Sürgünün
ardından bir arkadaşımız hücresini
yaktı.
Sürgünden sonra erkek arkadaşlarımızın sayısı yeni tutuklananlarla epey
artmıştı. Koridorda slogan atıyor, oturma eylemlerine devam ediyorduk; ama
erkek arkadaşlara koridorda saldırıyor,
ağızlarını kapatıp, kollarını büküp işkence yapıyorlardı.
Biz boğulur gibi seslerini duyuyor,
onlar geçtikçe kapı dövüyorduk. O
günlerde avukatımız Barkın Timtik de
müvekkillerinin katıldığı cemevinde
düzenlenen bir yemekte gözaltına alınıp
tutuklanmıştı. Tekli hücreye konulmuştu. Avukatımız Barkın Timtik'in
de yanımıza getirilmesini istiyorduk.
İdare ile görüşmeler sonuç vermeyince havalandırmadan içeri girmeme
ve sayımlarda dışarı çıkma eylemi
yapmaya başladık. 11 gün sürdü bu
direniş biçimi. Bu günler boyunca vardiyaya takviye olarak hazır kıta akşama
kadar kalıyor, bizi içeri sokmaya çalışıyorlardı. Biz kadın gardiyanlara,
bunu yapmayı reddedin, sorunu idare
çözecek, bizimle karşı karşıya gelmeyin
diyorduk.

Karşılığında “Yeter artık, çocuğumu görmek istiyorum, nolur içeri
girin, birini sokuyoruz, diğeri çıkıyor
bu ne yaa!” cümlelerini duyuyorduk.
İdare insanları çaresiz bırakıyordu,
kendi personelini de pervasızca kullanıyordu.
Geri adım atacak olan biz değildik.
Gayet mantıklı bir şey istiyorduk, işkenceyi durdurun, biz de yapmayalım! Onlar da işkenceyi durduracakları yerde fiziki işkencelerini arttırıyor, ama geri adım attıramıyorlardı.
Kaldığım hücrede başı kapalı bir
arkadaşım vardı, aktif direniş sırasında
illa ki başındaki tülbent düşüyor, gardiyanlar bilerek alıp ayaklarıyla çiğniyordu. Bizim arkadaş tülbenti çıkınca
başlıyordu aramaya, biz de ahlaksızlar,
bilerek yapıyorsunuz, nerede tülbentimiz diye bağırıyorduk haliyle. 2-3
defa bir gardiyan: “Bacım al şunu
sonra bağırıyorsunuz” diye elime tutuşturdu. Biz de ‘siz almayın biz de
bağırmayalım’ diyorduk. Bu olay süreklileşmeye başlayınca bizim hücrenin
“baş çelişkisi” “tülbent” haline gelmişti,
direnişe başlamadan önce arkadaşa
“baş çelişkini iyi bağla çekerlerse haber ver” diye tembihliyorduk.
Sonra oturup düşününce o kadar
geniş halk kesimlerini kucaklıyoruz
ki hasımlar ne kadar saldırırsa en sonunda bizim değerlerimize, bağlılığımıza saygı duymak zorunda kalıyordu.
Bülent Durgaç:
“Ne Olursa Olsun, Ne Getirirse
Getirsin, Ne Götürürse Götürsün
Ve Bedeli Ne Olursa Olsun Zaferimizi Kazanacağımızı Defalarca Yineliyorum.”
11 günün sonunda idare görüşmeleri
sonrası işkence yapmayacaklarını söylediler, biz de eylemleri durdurduk.
Bu arada avukatımız Barkın Timtik
de bir akşam habersiz şekilde başka
bir hapishaneye sürgün sevk olmuştu.
Ama kısa süre sonra erkek arkadaşlar
18 Ocak 2017 günü sürgün sevk oldular.
İdare ile açık konuşulmuştu. Sürgünün

karşılığı hücre yakmadır! Onlar bile
bile lades diyorsa hücrelerin bir bir
yanmasını göze alıyordu öyleyse...
Ertesi gün 19 Ocak'ta Silivri'nin
bir hücresi daha yandı. Bizi süngerli
hücreye attılar. 5 saat kadar ters kelepçeli (ayaklarda da kelepçe vardı)
şekilde bekletildik, arkadaşımızın biri
fenalaştı, bizim bileklerimiz kesilmeye
başlamıştı. Butona basıp bizi hücreye
götürmelerini istedik, bu arada birbirimizle konuşup nasıl olduğumuzu soruyorduk. Sonrasında sesler gelmeye
başladı, ben ( “şist sessiz olun”) dediklerini duydum anladım ki bir şeyler
yapacaklar. Arkadaşı da uyardım.
Kapıyı açtılar, içeri girdiler kelepçeleri açmak için kolumu uzattığımda
arkadaşımın üstüne çıktıklarını, kollarını
ve ayaklarını arkadan birbirine yaklaştırıp öylece tuttuklarını gördüm, ne
olduğunu anlamadan aynı şeyi bana
da yaptılar. Biz işkence sloganı atmaya
başladık. Yukarı kattan, aşağı hücrelere inene kadar aralıksız suratımıza yumruk, bacaklarımıza tekmeler yağıyordu. Kendimiz hücreye
gidiyoruz neden böyle yapıyorsunuz
dedik ama vurmaya devam ettiler.
Hücreye kadar bu şekilde getirildik, arkadaşımın gözü şişip morarmış, benim de çenem morarmıştı.
Hücreye girdiğimizde manzara şuydu; ketılın içine diş macunu sıkıp,
havlu tıkıştırmışlar, tüm kıyafetlere
çamaşır suyu dökmüşler, gözlükleri
(kullanılan) kırmışlar, ayakkabıların
içine diş macunu, toz deterjan hepsini
boşaltmışlar, kitap ve kıyafetlerin üstüne
toz çayları serptirip, pis suyun içine
atmışlar, duvarlara pekmez ve tahini
döküp her yeri batırmışlar, süt-sodaları
içip çöpleri hücreye atmışlar, iç çamaşırlarını ortalığa atıp karıştırmışlar,
üzerlerine yemek ve çöp dökmüşler,
camları kırmışlar, yani “insan” olanın
yapmayacağı kadar uğraşmışlardı hücrenin içinde, bizi hücreye soktuklarında
her yer bileklerimize kadar pis ve isli
su içindeydi.
Beni ve diğer arkadaşımı bilerek

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

51

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

bu suyun içine yatırıp-çıkardılar, sonrasında bize bunu yapan gardiyanın
kendisi suyun içine düştü, biz hücreyi
o halde görünce suyun içinde ne bulduysak, bant, idarenin verdiği küçük
kahvaltılıklar (hapishane literatüründe
oyuncaklar) yani elimizi daldırdığımızda ne geliyorsa onu atmaya başladık.
Düşen gardiyan, düşmesinin verdiği
“öfkeyle” kalkıp üstüme doğru yürüdü
ve bana sert bir yumruk attı, arkadaşlar
180 derece döndüğümü söylediler.
Bu kadar işkencenin bir tek açıklaması vardı o da hazımsızlık! Direnişin
yenilmezliği ve 3 kadınla dahi başa
çıkamamanın verdiği acizlik.
Öyle hazımsızdılar ki hücre yakanlara böyle işkenceler yapıp saldırırken aynı anda baskın aramaya girdikleri hücrelerde de yoğun saldırılara
maruz kalmış arkadaşlar. Bizi yan hücreye attıkları sırada, daha önce baskın
arama yaptıkları hücreye 2. defa girip
oradaki arkadaşlarımıza saldırdılar. Bu
saldırıda bir arkadaşımızın omuzu kırılmış; ancak daha sonra sürgüne gönderildiği hapishanede doktora gidebildiğinde öğrenilmiş kırılıp tekrar kaynadığı.
Halkımız der ya sadece acizler kendinden güçsüze vurur diye. (Bize saldıran erkeklerin hemen hemen hepsi
fiziken bizden güçlülerdi) işte direnişin
karşısında küçülmelerinin nedeni buydu,
asıl güçsüz olan onlardı, biz güçlüydük; çünkü haklıydık.
“Burası Devlet! Devletin gücünü
göreceksiniz, diyenler 30 kadınla
başa çıkamamıştı, devletin gücü buysa çoktan yendik biz o gücü!
Karşımızdakiler bizim direnişle sonuç almamıza katlanamıyor, bir hak
kazandığımızda elimizden bir hakkı
alıyor veya saldırıyordu. Hükümlü
olan kadın arkadaşlarımızın da sürgün
sevki böyle bir süreçte oldu. Elbette
cevabı, bir hücrenin daha yakılmasıyla
verilecekti, verildi de.
Direnişin taleplerinden biri de kanser
hastası yoldaşımız Mesude Pehlivan'ın
serbest bırakılması idi. Silivri Hapishanesi kanser olan yoldaşımıza kemoterapi ilacı kullandığı sırada mide
bulantısı olduğu için yiyeceği tek şey
olan haşlanmış patatesi dahi vermemişti.
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Ajitasyonlarla yaptıkları acizlikleri
teşhir ederek aldık o patatesleri, bu
koridorlarda patates direnişimiz bile
oldu.
Direnişimizin yanında gördüğümüz
işkence ve saldırıları, hak gasplarını
teşhir ederek de sesimizi duyurmaya
çalışıyorduk. Kırılan kollarımıza, aldığımız darplara suç duyurusunda bulundukça; hapishane idaresi de ‘işkence
yok’ diyebilmek için kameralarla çekimler yapmaya başladı.
Biz de bu durum karşısında koridora
her çıktığımızda “Bu hapishanede işkence var, olmadığını göstermek için
çekim yapıyorlar ama yaşananların
üzeri kapatılamaz” diye konuşmalar,
teşhirler yapmaya başlamıştık. Çaresiz
değildik, onların hep yaptığına karşılık biz de yeni bir yol buluyorduk.
Silivri özelinde attığımız ilk talep
sloganı “Mesude Pehlivan serbest bırakılsın” sloganıydı. Öyle ki adliyeye
gittiğimizde askerler, tutuklular, denk
gelen herkes kim bu Mesude Pehlivan
diyordu.
9 Mayıs 2017... yan hücrenin mazgalı açılır, “Mesude tahliyesin!” diye
bir ses. Mesude Abla’nın “Arkadaşlar
tahliye oldum” seslenişi ile tüm koridor zılgıtlar ve alkışlarla bağırdık,
evet ilk somut kazanımı aldık direnişten, biz kazanacaktık!
Direniş 2. yılını dolduracak. 2 yıl
içinde Türkiye'nin tüm hapishanelerinde
direnen DHKP-C davası tutsaklarını
istemiyorlar. Hapishane idareleri ‘biz
almayız’ diyorlar. Mersin’den Trabzon’a, Rize’ye kadar tek başımıza kaldığımız yerlerde de direnişi anlamaya
çalışıp inisiyatif koyup katıldık direnişe.
Solun, Kürt milliyetçilerinin hapishanelerdeki sessizliğine karşılık taarruz dedik ve direnmeye devam
ediyoruz. Bu yüzden iktidar hapishanelere yönelik saldırılarında direnişimizi hesaba katmak zorunda
kalıyor.
Tek Tip Elbise saldırısı da böyle
bir süreçte geldi. Televizyonlarda bas
bas bağıran Cumhurbaşkanı onlara bu
tulumu giydireceğiz dediğinde bir kez
daha düşünmek zorunda kaldılar.
Silivri'de tişört toplamada arkadaşlarımızdan birinin tişörtündeki 'Mandey

Hero' yazan tişörtü akşam sayımında
bir gardiyanın görmesiyle başladı. Hücrelere yapılan baskın aramaya kadar
biz de o tişörtün üstünde hero yazdığını
fark etmemiştik. Bir sabah sayımından
sonra bir gardiyan mazgalı açıp 'mahkemeniz var' dedi. Üzerinde hala Hero
tişörtü olan arkadaş mazgala gitti 'Mahkemem yok benim' ve mazgal kapandı,
kendi aramızda bir işler çeviriyorlar
gitmeyelim bir yere dedik. Hala gardiyanın bir bahane uydurup tişörte
bakmaya geldiğini anlayamamıştık!
Bu arada arkadaş üzerindeki tişörtü
çıkartıp düz bir tişört giydi. Kısa süre
sonra tekrar mazgal açıldı, epeyce gardiyan kapının önünde duruyordu. Biz
bir terslik olduğunu anladık. Başgardiyanları, şöyle söyleyeyim diyerek
söze başladı, sizde Hero tişörtü varmış
onu alacağız deyip hızlıca mazgalı kapattı, kapıyı açtılar. Hemen yukarı
çıktık. Dolapların önünde kolkala
girdik. Başladık slogana; Tek tip elbise giymedik, giymeyeceğiz!
20 dk. kadar geçti biz hala gardiyanlarla boğuşuyoruz, bir türlü tişörtü
bulamıyorlar. En sonunda buldular ve
gittiler. Böylece ilk tişört toplamayı
yaşamış olduk.
Aradan 2 gün geçmeden arama bahanesiyle tüm yazılı tişörtleri topmaya
geldiler. Bu sefer strateji belirlemişler.
Arama yaparken yazılı tişörtlerimizi
çaktırmadan formalarının altına saklayıp
götürmek isterlerken fark ettik. O
zaman kıyamet koptu!
Amirleri onlara alın diyordu onlar
da “gizlice” bu alçaklığı yapıyorlardı
işte. Onlara çağrı yaptık böyle yapmayın, bu pis işlere alet olmayın diye.
Silivri'de geçirdiğimiz 1,5 yıl sonrasında direnişi kaldıramayan hapishane,
çareyi bizi sürgün-sevk etmekte buldu.
23 Ekim 2017'de açık görüşe çıkmayı
beklerken hücreleri basarak, işkencelerle
Anadolu'nun dört bir yanına “gönderdi”.
Kalan arkadaşlarımız bulundukları hücreye yazılamalar yapıp;
- Sürgün-sevkler bizi yıldıramaz
- Ali Demirtaş sen bizimle baş
edemedin bu da sana dert olsun!
Yazarak direnişin büyüklüğünü bir
kez daha somutladık. Parça parça sürgünlerden sonra geride iki arkadaş kalmıştı. Sonra yeni bir tutuklama ve tu-

ONURUMUZU VE HAKLARIMIZI KORUMANIN TEK YOLU

tuklanıp tek kişilik tecritte tutulan arkadaşlar, biz sürgüne
gönderilsek de kalanlarla, yeni
gelenlerle direniş kesintisiz
devam etti, hem direndik hem
ürettik.
Tüm yaşananlar iktidarın,
devrimci tutsakların direnişi
karşısında sonuçsuz kaldığı
için ne olursa olsun kitaplarımızdan, sohbet hakkımızdan
vazgeçmeyeceğimizi anlamalarının kanıtı esasında.
Biz biliyoruz ki her şey
birbirine bağlı ilerler, AKP
yönetemiyor, hapishanelerde
devrimci tutsakların karşısında
yönetememe krizi yaşıyor.
Ne TTE, ne işkence, ne
sürgün sevk, direnişi durduramadı ve durduramayacak.
Özgür tutsaklar kazanacak,
bu bilinçle direniyoruz ve bir
daha diyoruz ki DİRENE
DİRENE KAZANACAĞIZ!
Yaşadıklarımızı dilim döndüğünce anlattım, umarım bir
an önce özgürlüğümüze kavuşuruz ve bu hukuksuzluk
son bulur.
Kevser Mırzak:
“Silahımız mı vardı? Hayır; ama Gazi Marşı’nda
söylendiği gibi, ‘Taş, sopa,
benzin elde silahtır/Gücümüz vatana sevdamızdandır’ şiarıyla; mekanımızdaki
her şey, en ufak bir çöp bile
ne işimize yarar diye bakılarak silah haline dönüştürülmeye çalışılıyordu.
Ama YÜREK SİLAHTI
asıl olarak. Kurşunlarının,
bombalarının, her şeylerinin
karşısında; kararlılığımızdı
esas olan. Yoksa, istendiği
kadar teknik hazırlık olsun;
aslolan, onu kullanabilmekteydi.”
“Gönüllülük... Ölüme
gülerek gitmek... BİR DÜĞÜNE GİDER GİBİYDİK.
(SÜRECEK...)

Ayten Öztürk Nerede? Derhal Açıklanmalıdır
9 Mart 2018 günü Lübnan Beyrut Refik Hariri
Uluslararası Havaalanı’ndan, Atina’ya gidecek uçağa
binmek üzereyken polis tarafından durdurulan ve gözaltına alınan Ayten Öztürk’ten bugüne kadar, yaklaşık
5 aydır hiçbir haber alınamamıştır. O tarihten bu yana,
tüm araştırmalarımıza rağmen, akıbeti hakkında hiçbir
resmi bilgiye ulaşılamamıştır…
Suriye Halk Cephesi olarak 14 Mart’tan bu yana
bütün kapıları çalarak, bütün imkânları ve ihtimalleri
değerlendirerek hukuki süreci öğrenmeye çalıştık.
5 Mayıs tarihinde Lübnan Halk Hareketi’nin avukatının öğrendiği kadarıyla, Ayten Öztürk arkadaşımız,
kullandığı kod ismi ile Lübnan hükümeti tarafından
Türkiye faşizmine teslim edilmiştir.
Ayten Öztürk kimdir?
25 yıldır mücadele içinde olan bir yoldaşımızdır; aynı zamanda AHMET VE
HAMİDE ÖZTÜRK’ün kardeşidir. Abisinin ve ablasının yolunda mücadelenin
her alanında yer alan yoldaşımız, hiçbir bedel ödemekten kaçınmamıştır. Özgür
tutsak olarak yıllarını hapishanede geçirmiştir.
Ayten Öztürk nerededir, derhal açıklanmalıdır!
Ayten Öztürk’ün başına gelecek herhangi bir olumsuzluğun bedelini ödetmekten
çekinmeyeceğimizi duyuruyoruz.
Soruyoruz: Ayten Öztürk 5 Aydır Nerede Tutulmaktadır?
Lübnan Devleti, Türkiye Faşizmine Ne Zaman Teslim Edilmiştir? Katil Faşist
Akp İktidarı, Eğer Ayten Öztürk, Türkiye’ye Teslim Edilmişse Yoldaşımızın
Akıbetini Derhal Yoldaşlarına Ve Ailesine Açıklamak Zorundadır!
Tüm Halkımıza Ve Yoldaşlarımıza Çağrımızdır
Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na maille, faksla “Ayten Öztürk Nerededir, 5 Aydır
Nerede Tutulmaktadır?’’ sorusunu sormanızı,
Ya da telefonla arayarak Ayten Öztürk’ün akıbetini sormanızı istiyoruz.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın Telefon Numarası Aşağıdadır:
TEL – 00961- 1333100
Suriye Halk Cephesi

Sayı: 79

Yürüyüş
12 Ağustos
2018

Bu Açıklamayı Ayten Öztürk’ün Arkadaşlarının ve Ailesinin Talebi Üzerine
Yaptık.
TAYAD’lı Aileler

Çayan: Ayten Öztürk'ün Saçının Bir Teline Zarar Gelirse
Misliyle Hesabını Soracağız
3 Halk Cepheli, yoldaşları Ayten Öztürk için 8
Ağustos'ta yazılamalar yaptı.
Çayan Halk Cephesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: Lübnan’da kaybolduğu Suriye Halk Cephesi’nin yaptığı açıklamayla
duyurulan Ayten Öztürk yoldaşımızın saçının teline gelecek zarardan AKP faşizmi
ve Lübnan devleti sorumlu
olacak ve bedelini misliyle
ödeyecektir.

HAKLILIK VE MEŞRULUKLA DİRENMEKTİR!
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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!
İşçi, Öğrenci, Kamu Emekçisi, Avukat, Sanatçı, Mimar, Mühendis... Özgür Tutsaktır Onlar.

Bir Yandan Direnirken Bir Yandan da Yazdıkları Mektuplarla
Faşizmin Zulmünü Teşhir Ediyor, Tecrit Duvarlarını Aşıyorlar.

Özgür Tutsağın Koruyucu Çemberi
ŞEHİTLERDİR
Gözleriniz üzerimizde biliyoruz. Attığımız her adımda
yanımızdasınız, hissediyoruz.Varsın ölmüş bilsin, sizleri
niye nefes alıp vermekten ibaret sananlar. Sizler yaşamınızı, savaşımızı örgütlemeye, bize yol göstermeye
devam ediyorsunuz. Umudumuz var oldukça sizler de
olacaksınız, Savaşımız büyüdükçe sizler de devam edeceksiniz.
Ölümsüzlüğü öylesine söylenmiş bir söz sananlar
bunu anlayamaz elbette. Yaşamı kendi bedenimden
ibaret sananlar şehitliği kucaklayamaz elbette.
Biz tutsakların hücrelerinde terciti parçalayan
sizlersiniz. Sizler sayesinde yaratıldı ve hala yaşatılıyor
Özgür Tutsaklık. Sizin ödediğiniz bedeller üzerinden
yükseliyor yeni direnişler.
Bunun bilincindedir özgür tutsak. Bundandır şehit
anmalarımızın ne pahasına olursa olsun yapılması.
Anmak tek başına yetmez, bilir bunu özgür tutsaklar.

NAZİFE ONAY, 4 EKİM’DE SİLİVRİ’DE
GÖRÜLECEK DURUŞMASINA ÇAĞIRIYOR!
Uzun zamandır yazmak istiyordum size fakat hayatın
yoğunluğu hapishanelerde de geçerli. Her gün dört
gazete alıyoruz. Öyle ki dördüne de bakacak zamanımız
olmuyor bazen.
Üretmek ve paylaşmak değil midir yaşamın
özü, hedefi? Öyleyse hapishane bile insanın bu
arzusuna gem vuramaz.
Ben bir öğretmenim, Yüksel’de açlık grevi
eylemi ile seslerini duyuran Nuriye ve Semih’in
haklı sesine ses olmaya çalıştım ve işimi geri
istedim. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere ihraç
edildim. Direnmeyi seçtiğim için hakkımda otuza
yakın dava açıldı, yurtdışı yasağı verildi.
Haftalık imza ve ev hapsi ile birlikte hakkımda
üç çeşit adli kontrol kararı verildi. Hukuki olarak
nasıl olması gerekir bilemem ama bildiğim yurtdışına
da, il dışına da, evin dışına da adım atmamızı istemiyor AKP. Bunlar da yetmemiş olacak ki tutuklandım.
... Bizim için çeşit çeşit adli kontrol uygulanırken

Emanet etttiğiniz düşlerin taşıyıcısıdırlar çünkü. Bu
bilinçle örgütlenir her anları. Sizin sıcaklığınızla kucaklayarak başlarlar, gene sizleri selamlayarak uyanırlar.
Özgür tutsağın üretiminde şehitler bizimle yaşar,
bizimle savaşırlar. Savaşın tam ortasında, direnişlerimizin
en önünde, demirin bükülmezliğindedirler. Panolarımızdan
bakarlar gözlerimizin içine. Kızarlar bir işi savsakladığımızda ya da tembellik yaptığımızda, alırlar karşılarına
tane tane anlatırlar yaptığımızın anlamını.
Tercitin orta yerindeki insan selidir şehitlerimiz.
Asla yalnız kalmaz hücrede özgür tutsak. Her tutsağın
etrafını şehitler çemberi sarmıştır çünkü.
Şehitlerini unutan tutsak yalnızlaşır. Bakın direnişte
yenilenlere, mutlaka şehitlerinden, değerlerinden uzaklaşmışlardır. Şehitlerini unutmuş, o çemberin dışına
çıkmış, anlattıklarına kulak tıkamıştır.
Ama özgür tutsak bilir ki bu düzen yıkılacaksa şehitlerden aldığı mirasla yıkılacak ve tecrit yerle bir
edilecekse şehitlerden aldıkları güçle yıkılacak!
Kocaeli 2 No’lu F Tipi Hapishanesi
tahliye olunca kapıda gözaltına aldırılırken, IŞİD’lilere
serbestlik tanınıyor.
Mahkeme, hapishane, ülke kapıları bir bir açılıyor.
Biz yaşamın tam ortasında halkın içinde olmayı hak
ediyoruz. Ben öğrencilerim ve meslektaşlarımla olmayı
hak ediyorum. 4 Ekim’de Silivri duruşma salonunda
hakkımız olanı tekrar anlatacağım.

ÖZGÜR TUTSAK
SALİH KANZA,
SİLİVRİ 9 NO’LU
HAPİSHANESİ’NDEKİ
SALDIRILARI
ANLATIYOR:
Yayın-mektup kitap yasaklarına, sohbet hakkımızın
gasp edilmesine, Selçuk
Kozağaçlı, İsmail Akkol ve
Gü lten Matur’un tecritte
tutulmasına karşı Haziran
ayından itibaren havalandırmalarda oturma eylemi başlattık. Hapishane idaresi, direnişe işkenceyle cevap veriyor.
Özellikle Temmuz ayından
bu yana, saldırıların dozu
arttı, koğuşları basan gardiyanlar tarafından işkenceye
maruz kalıyoruz.
Alişan Gül, Onur Gül, Ali
Yılmaz, Alican Toptaş, Olcay
Abalay, Rıza Özçolak, Murat
Doğan, Yılmaz Viraner isimli
arkadaşlarımızın, darptan
dolayı vücutları yara bere
içinde.
Saldırılar sırasında Olcay
Abalay’ın dudağı patladı,
Rıza Özçolak’ın ise çenesi
yarıldı ve 6 dikiş atıldığını
aktardı.
Saldırıya uğradığımız yetmiyormuş gibi, sonrasında
hakkımızda disiplin cezaları
açılıyor. Haklarında yıllara
varan ziyaretçi, iletişim, hücre
cezaları verildiğine ve verilmeye de devam edildiğine
dikkat çekti.
Anlayacağınız bizler hakkımızı istediğimiz için direniyoruz ve her defasında
hakaret, küfür ve işkencelere
maruz kalıyoruz. Bü yü k
bedellerle kazandığımız haklarımızın gasp edilmesine izin
vermeyeceğiz.

Avrupa’da
 ALMANYA
Stuttgart’ta Grup Yorum
İle Dayanışma Eylemi
MLPD tarafından Grup
Yorum’a Alman Hükümeti’nin
getirmek istediği konser yasağı
ve grup üyelerinin tutuklanması,
ve AKP faşizminin yayınladığı
listelere karşı eylem yapıldı.
Duisburg
Stuttgart Halk Meclisinin de
katıldığı eyleme ilgi yoğundu.
Grup Yorumla dayanışmanın
güçlendirileceği vurgulanarak
bitirildi.

Duisburg HFG’de Mantı
Günü
Aileler HFG'nin buzluğuna
koyulması için 2 Ağustos günü
kolektif bir şekilde mantı yaptılar. Bütün halkımızı merkezimizi sahiplenmeye çağırıyoruz.

Essen

Grup Yorum Gençlik
Okulu Çalışmaları
1. gün Essen’deki EKA’da
pratik çalışmalar yapıldı. 2.
gün Duisburg, Hamborn’da kitle çalışması yapıldı. Gidilen
aile ile birlikte film izlendi.
Çalışmalar devam edecek.

Fransa

Gülaferit Radyo Flora İle Röportaj Yaptı
Gülaferit 7 Ağustos Salı günü, saat 18.15’te Hanover’de yayın yapan
Radyo Flora ile ikinci kez röportaj yaptı. Kampanyayı anlatan Gülaferit,
son iki aydır eylemlerin Berlin Başbakanlık binası önünde sürdüğünü söyledi.

 FRANSA
Aile ve Gençlik Yaz Kampı:
- 5-6 ve 7. günleri yine kolektif çalışmalar ve kültürel faaliyetlerle geçti.
Ayrıca Halk meclislerine ilişkin sohbetler ve programlar yapıldı.

Avrupa Dev-Genç’lilerden Partizan Tanya Tiyatrosu
Aile ve Gençlik yaz kampımızda gerçekleştirdiğimiz ‘Partizan Tanya’
tiyatrosu. 5 farklı ülkeden bir araya gelen tiyatro ekibimiz günlerce hazırlandıktan sonra kampın şenliğinde sunduğu tiyatroda Nazım Hikmet’in
Tanya şiirini canlandırdı.
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“Hareket… Benim için tüm çirkinliklere, pisliklere, yoz
kültüre karşı kendi benliğine, insanlığa, kendi onuruna sahip
çıkmayı ifade ediyor. Geleceği, paylaşımı ifade ediyor. Yeni
insanı, sosyalist insanı yaratan ve yaratacak olan çatıdır.
Hareket benim için özgürlüktür.” M. Birsen Hoşver
Necmettin GİRİTLİOĞLU:
İzmir- Aliağa Rafinerisi'nde surdürülen
direnişte 22 Ağustos 1970'te patronun adamları
tarafından vurularak katledildi. Parti-Cephe'nin
işçi alanındaki kadrolarındandı.

20 Ağustos - 26 Ağustos
Muhammed KAYA,
Senem ADALI:
Senem, OKM, TAYAD ve Özgür-Der çalışmalarında yer aldı.
İnfazlara, kaybetmelere karşı sayısız
eylemin örgütleyicisiydi. Muhammed, mahalli alanda faaliyet sürSenem Adalı
Muhammed Kaya
dürüyordu. Bulundukları semtte
Kurtuluş dağıtımcılığını yapıyorlardı. Senem ve Muhammed
20 Ağustos 1996'da İstanbul Alibeyköy'de kaldıkları evde
silahsız, savunmasız durumda, polis tarafından katledildiler.
Melek Birsen HOŞVER:
Rizeli’ydi. Ana dili Lazca'dır. Ankara Üniversitesi
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisiyken bir
Dev-Genç'li olarak mücadeleye katıldı. 1997'de
Dersim Kır Gerilla Birlikleri’ne katıldı. Şubat
1999'da tutsak düştü. Mücadele devam ediyordu.
Birsen Hoşver 2001'de Malatya Hapishanesi'nde 7. Ölüm Orucu
Ekibi direnişçisi olarak tecrite karşı ölüm orucuna
başladı. Direnişinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi ve 22 Ağustos 2002'de şehit düştü.

Baki Erdoğan

Baki ERDOĞAN:
Baki, mücadeleye 1984'te Aydın Turizm Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken katıldı. TÖDEF'in kurucularından biri oldu. 1991 sonunda
farklı görevler üstlendi. 22 Ağustos 1993'te
Aydın polisi tarafından işkencede katledildi.
Şehit düştüğünde devrimci hareketin Ege Bölgesi
Siyasi Sorumlusu'ydu.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Melek Birsen Hoşver’i anlatıyor:
ÖZGÜRLÜK VE MELEK BİRSEN HOŞVER
"Hareket Türkiye ve dünya genelinde çok önemli bir yer
ifade ediyor. Emperyalizmin tüm olanak ve saldırılarına rağmen
insan iradesinin üstünlüğünü gösteriyor.
Devrim hedefiyle yola çıkmış, halkı bu savaşa katmak, bu
savaşın bir parçası yapmak büyük bir iddiadır. Hareket bu
iddianın kendisidir. Benim için tüm çirkinliklere, pisliklere, yoz
kültüre karşı kendi benliğine, insanlığa, kendi onuruna sahip
çıkmayı ifade ediyor. Geleceği paylaşımı ifade ediyor. Yeni insanı,
sosyalist insanı yaratan ve yaratacak olan çatıdır. Hareket benim

Necmettin Giritlioğlu
Gülnihal YILMAZ:
Sivas doğumlu ve Çerkez milliyetindendir.
1980’li yılların sonunda Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken katıldı devrim
mücadelesine. Legal, illegal çeşitli alanlarda
sorumluluklar aldı. İşkencelerden defalarca
Gülnihal Yılmaz başı dik çıktı. 1993’te tutsak düştü. Bulunduğu
hapishanelerde yönetici olarak görevler aldı.
19-22 Aralık katliamı sırasında Çanakkale Hapishanesi’ndeydi.
Ölüm Orucu’na başından itibaren gönüllüydü. 5. Ekiplerde
ölüm orucu direnişine başladı ve 26 Ağustos 2002’de ölümsüzleşti.
Bartolomeo VANZETTİ,
Nicola SACCO:
“Hiç aklından çıkarma Dante,
bunları hep hatırla... bizi bir yığın
uydurma ve yalanla muhkum ettiler... bizi idam ediyorlarsa, bunun
sebebi... biz yoksullardan yanaydık,
B. Vanzetti
Nicola Sacco
insanların insanlar tarafından ezilmesine ve sömürülmesine karşıydık...” B. Vanzetti
Sacco ve Vanzetti'nin idamı, burjuva hukukunun ve yargısının nasıl “sınıf çıkarları” doğrultusunda kullanıldığının
tarihi bir örneğidir. İşçi önderleriydiler onlar. ABD'deki
“komünist avı” döneminde bir komplo sonucu tutuklandılar
ve burjuva hukukunun komploya uygun olarak verdiği
kararla 23 Ağustos 1927'de idam edildiler.

için özgürlüktür."
Melek Birsen Hoşver, Parti'mize dair duygu ve düşüncelerini
böyle dile getiriyordu. Sıradışı bir yaşamı vardı Melek'in inişli,
çıkışlı, derslerle dolu bir yaşamı...
Şengül YILDIRAN... Bu isim Melek için yeniden doğuşun
anlamı belki de... Arkadaşlıkları lise yıllarına dayanıyor, Şengül
devrimci iken Melek mahallesinde "zararsız çetenin" liderliğini
yapıyor. Şengül'ü çok seviyor ve değer veriyor Melek... Ona bir
zarar gelmesini istemiyor... Devrimcilikten vazgeçirmeye çalışıyor,
ikna etmeye çalışıyor... Ama Şengül ‘93 yılı Nisan’ın son günü
bir akşam vakti katledildiğinde Melek'teki değişim başlıyor.
Şengül hemen önünde duruyor, ona bakarken belki yüzlerce
defa intikam yemini ediyor... Şengül'ün yoldaşlarıyla beraber

slogan atıyor, marş söylüyor cenaze töreninde.
Ankara Gençlik içerisinde forumdan foruma, amfiden
amfiye, mitingden eylemlere kadar her yerde Melek Birsen
vardır. Gençlik coşkusunu, DEV-GENÇ'li oluşunu her zaman
hissediyor yüreğinde. "Biz de gençlikteniz. Gençlik gençliğe
sahip çıkar. Biz her ne kadar dağlara çıktıksa da damarlarımızda
gençlik kanı dolaşıyor, deli deli akıyor. Yani her zaman her
yerde gençliğiz" diye anlatır bir mektubunda. Her zaman bu
coşkuyla yaşar ve tutsak düşer Melek. Yıl 95'tir...
Tutsaklık Melek Birsen'de olumsuz bir dönemece yol açmamış, aksine düşman gerçeğini, savaşın şehirde, kırda ve hapishanede de sürdüğünü, örgütlü olmanın gücünü bilince çıkarmasını sağlamıştır. Ulucanlar Hapishanesi'nde bu kısa süreli
tutsaklığı, Melek Birsen'in devrimcilik yaşamında sıçrama
tahtası olur.
Bir yoldaşı bu süreci şöyle özetler; "Melek'in ilk dikkat
çeken yanı açıklığı ve samimi yaklaşımıydı. Gülnihal'le arasında
sessiz ama güçlü bir bağ vardı. Gülnihal onun attığı her
adımda yerinde duramıyordu. Melek ışıl ışıl gözleriyle heyecanla
öğreniyordu. Tahliye olurken "Gözünüz arkada kalmasın"
demişti. Dışarıdan ilk selamı gelince Gülnihal çok sevinmişti."
Kısa tutsaklığı bittiği gün and içerek özgürlüğe adımını
atıyor. Evde bir süre bekledikten sonra -bu bekleme sürecidirtekrar Ankara Gençlik içerisinde yer alıyor. Ankara da onun
için farklıydı ama ille de İstanbul derdi... Ve dağlar... Dersim
dağlarına adım atıyor...
Bir yoldaşı Melek'in Dersim'e ayak basışını şu sözleriyle
anlatıyor: "Rizeli Melekle ben, bu aşamaları hep beraber
yaşadık. Ankara gençlikteyiz. Umudumuz Karadeniz dorukları
ancak bir yol aldık, az gittik, uz gittik, bir baktım Dersim'e getirilmuşum. Gelmişum artık deyip kaldım da bir baktım ayını
bulmadan bir yaz vakti közlerin başında muhabbetteyken bizim
gız gelmiş. Tabii diyemedim, ee gız senin işin nedir burada"
Karadeniz dağlarına sevdalı Melek, Dersim'e ayak basmıştır...
"Dersim'e sefer olur, zafer olmaz" sözü dağların heybetinden,
şahanların cesaretinden ileri gelir. Seyit Rıza'lardan bugüne
silah tarakaları susmamıştır Dersim dağlarında... Görkemli direnişlerin, büyük zaferlerin yaratılması da büyük bedeller
sonucu olur.
İhanetin ve kahramanlığın iç içe yaşandığı Dersim'de Karadenizli bir Cepheli olarak silahını kuşanır Melek... Halk
kurtuluş savaşının büyüklüğü ve görkemi bir yanıyla buradadır.
Türk-Kürt-Arap-Laz-Çerkez milliyetinden yoldaşların omuz
omuza çarpışarak tüm dünyaya birlik, beraberlik, kardeşlik,
yoldaşlık duygularını savaşarak yaşatmasıdır... Asimile edilen,
yok sayılan halkın evlatları neleri neleri başarmıştır bu ülke
topraklarında…
18 aylık bir dağ sürecinden sonra tutsak düşüyor. O gün
içeri girdiğinde sıkıca sarılmıştık. Dağ kokusu henüz geçmemişti
üzerinden. Hızla kitap okumaya başlamıştı. İlk günleri aklıma
geldiğinde hep ranzasında oturup kitap okuyuşuyla düşlüyorum.
Öyle çok kitap okuyordu ki hemen hemen okumadığı kitap
yok gibiydi...
Bazen havalandırmanın bir köşesinde oturur, saatlerce kitap
okurdu, ya da gazete. Ya da elinde bir dosya, bir elinde kalem,
kafasında şapkasıyla Dersim sürecini yazardı ranzasında.
Havalandırmada halay çektiğimizde hep en sona geçerdi.
Son günlerinde şöyle demişti; "Zafer halayında yerimi boş bırakın". 19 Aralık gecesinde onun sesiyle uyanmıştık. Gelenleri

nöbette olduğu için ilk o karşılamıştı. Daha sonra hepimiz ayrı
mekânlara konulduk… Sonra mekânı değişti. Yine yolculuğa
çıkanların yanındaydı. İki de çorbacı çıkmıştı yanından. Ama
onun için hiç önemli değildi. Onları da yanlarından aldıktan
sonra iki kişi kalmışlardı. Gün boyu havalandırmada kalıyordu,
serüvencileri söylerdi bazen...
Bir duvar ötemizde sürekli sohbet ediyorduk. Yer değişikliği
sırasında onlarla yan yana getirilmiştik. Sıkıca sarılmıştık birbirimize hepimiz... Küçük küçük çoraplar yapıyordu... Bir
yandan da haber bekliyordu. Yüreği hoplaya hoplaya gelecek
haberi bekliyordu. Sık sık "acaba ben olacak mıyım?" diyordu.
Haber geldiğinde heyecandan elleri titremiş, kıpkırmızı olmuştu.
Duramamıştı yerinde o gün.
Başlayacağı gün 26 Eylül'dü. 26 Eylül Ulucanlar demekti,
Ankara demekti. Ve oranın da onun için başka bir anlamı
vardı. Hepimiz o güne kadar bir şeyler hazırlamaya başladık…
O an başladığında gökyüzünde iki kuş süzülmüştü, hemen
üzerimizde, bize de göstermişti. O gün bir de dostlardan biri
başlıyordu. Bu nedenle anlamlı olmuştu onun için. Yine bizi
güldürmüştü o an. Dostların sunucusu "Bir şey diyor musun
Melek?" deyince Melek gayet sert bir şekilde "Hayır... Yok..."
dedi sonra da bize dönerek "Benim galiba bir şeyler demem
gerekiyor değil mi?" deyince "Evet" dedik. Dostlara iki cümle
de olsa bir şeyler söylemişti
Törenden sonra gözlerini bağlamış yukarı çıkarmıştık.
Yaptığımız hediyeleri görünce tek tek hepsine bakmış ve
teşekkür etmişti. Sonra onları kendi elleriyle asmıştı uygun
gördüğü yerlere. Sadece 20 gün kaldı yanımızda. 20 günün sonunda onu aldılar bizden. Önce yakın bir yere koydular
seslerimiz ulaşıyordu o zaman. O gün "Eşkiya dünyaya
hükümdar olmaz" türküsünü istemişti bizden. Kendisi de "Örse
çekiç vuruyoruz" parçasını söylemişti gür bir sesle. Fazla bırakmadılar yanımızda alıp uzaklaştırdılar. Oradan da çok
uzaklarda sesi bazen geliyordu. En son gece "Fırtına olanlara
rüzgar neylesin" marşını söylemişti."
Yoldaşlarının yanında rahat, doğal bir yaşam, renkli bir
kişiliği vardı Melek Birsen'in... Asimile edilmeye çalışılan bir
halkın kızı olup, yıllarca İstanbul'da kalsa da kültürüne bağlı
kalmaya çalışır. Bunu bir parça da olsa başarır. “Laz'ım.
Lazcanın kafasını gözünü kıra kıra konuşuyorum. İşte Karadeniz
türkülerini seviyorum, hem Türkçesini, hem de Lazcasını söylüyorum...”
"Her sürecin her zamanın güzellikleri ayrı ayrı hele şu
içinde bulunduğumuz günler. Birçok duyguyu bir arada
yaşıyoruz. Öylesine yoğun ve güzel başka ne diyebilirim
ki...”…
Şehitler konuşuyordu... Şehitler düşmanı korkutuyordu...
Şehitliği engellemek için birçok yol ve yönteme başvurmuştu.
M. Birsen'e ise çok daha "özel" bir muamele vardı ve M.
Birsen tamamıyla, tecrit ortamı içinde bulunuyor, yoldaşlarına
ulaşması engelleniyor, mektupları imha ediliyordu...
Yazmış olduğu notlarda Melek Birsen yaşadıklarını anlatmaktan öte, direnişin gücünü, insan iradesini, istenildiğinde
başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha kanıtlamıştı...
Bunu başarmıştı Melek... Hem de tek başına... Ama tek başına
da olsa bir örgüt olduğunun bilinciyle, yalnızlıkta, çokluğu yaşayarak başarmıştı.

AVRUPA’dakiBİZ
DAYANIŞMA VE KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE YAŞAM ŞEKLİMİZ IRKÇILIK NEDENİ!

IRKÇILIK BENCİLLİKTEN BESLENİYOR!
Kapitalizm halklara bencilliği bir
kültür olarak kabul ettirmek ister ve
onu halkın bütün yaşamına yerleştirmek için politikalar yürütür. Avrupa'da halklara sanki dayanışma
içinde olmak yasaklanmış gibidir.
Kolektif yaşamak gerilik olarak öğretilmiştir Avrupa halklarına.
Avrupa’da Türkiyeliler bir kimlik
arayışı içindedir, özellikle gençler nereye ait olduğunu bilmiyor. Kimliklerini ne bir Müslüman, ne Türk, ne
bir Alman diye açıklayamıyorlar. Bu
kimlik arayışı içinde hemşehri mahalleri oluşmuştur Almanya'da. Sadece
Giresunlular’ın oturduğu bölge, Konyalılar’ın, Zonguldaklılar’ın, Dersimliler’in vb. oturduğu mahalleler vardır.
Türkiyeliler yanyana olduğunda daha
güvende ve huzurlu hissediyor kendisini. Çünkü bir Almanla komşuluk
yaptığında, sorun yaşamaktan, polislik
olmaktan, ihbar edilmekten korkar.
Kültürel olarak kendini yakın hissetmez; çünkü değer yargıları gelenekleri
hep aşağılanmış, geri bulunmuştur.
Kendi dilinde televizyon izleyebilmek
için çanak anten asması, görüntüyü
bozuyor. Evde yufka ekmek yapması,
ortamı kirletiyor. Çocuğunun ağlaması
başını ağrıtıyor. Düğün yapması abartılı
ve komik bulunuyor. Dinlediği müzikler, Türkçe konuşmasını bile istemiyor. Trende herkes kendi dilinde

yüksek sesle konuşur, hele Avrupalılar
bütün vagonu rahatsız edici şekilde
davranır, içer, sataşır sorun olmaz.
Ama yanyana oturan iki kişi, kendilerinin anlamadığı bir dilde konuşunca
hemen müdahale edilir, sessiz olması
istenir, en hafif haliyle bakışlarla aşağılanır.
Öyle ki günlük yaşamı onlara
göre düzenlemek zorundadır insanlarımız. Pazar sabahları onlar gibi
geç kalkmak zorundadır; çünkü evin
içinde ses yapmak yasaktır. Çamaşır-bulaşık makinasını, elektrikli süpürgeyi ne zaman açacağınızı bile
bu kurallara göre belirler halkımız.
Eve misafir davet ederken tekrar tekrar düşünür, kendi dilinde haber alma
özgürlüğü bile kısıtlanmıştır. Bunlara
uymadığınızda, yanıbaşınızda size
her gün gülümseyen komşunuz, bir
bakarsınız ihbar edivermiş, kapınızda
polis belirmiş. Bütün bunlar Türkiyeliler’i kendi mahallerini yaratmaya
itmiştir. Çünkü bütün dünya halklarına göre olması gereken dayanışma
kültürü, kapitalist ülkelerinin halklarına ‘gericilik’‚ olarak anlatılıyor.
Almanya'da ırkçılık deyince hep aklımıza ev yakmalar, iş yerinde ayrımcılık, bir memurun bize hakareti
vb. gelir. Ama asıl ırkçılığı halkımız
bu küçük küçük görünen olaylarda
yaşamın içinde yaşıyor. Bu ırkçılık

 YUNANİSTAN
Atina’da Turgut Kaya’nın
Türkiye’ye İadesi Durduruldu
Yunanistan’da tutuklanarak Türkiye faşizmine iade
edilmek istenen Turgut Kaya yapılan kampanyalar
sonucu durduruldu. Mahkemelerin iade kararının ardından
Yunanistan İltica Kurumu tarafından politik iltica talebi
kabul edilen Turgut Kaya’nın iadesinin reddi Adalet
Bakanlığı tarafından imzalandı ve serbest bırakıldı.

Atina’da Yangında
Ölenler Anıldı
Atina’da 30 Temmuz
günü Yunanistan sol ör-
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da halkımızı kendi mahallerini yaratmaya itiyor. Aynı zamanda bir yerlerde
örgütlü olma gerekliliğine itiyor.
Devrimcilerin olmadığı yerlerde
halklar mutlaka kendini ifade edebileceği bir yere gidiyor. Bunun adı
camii oluyor, tarikatlar oluyor, Alevi
dernekleri oluyor, yöre dernekleri
oluyor ama mutlaka bir yere gidiyor.
Hiçbirinin olmadığı yerde kahvehanelerde birbirini buluyor, ki buralarda
genellikle otomat-kumar oynanan,
içki içilen nitelikte kahvehaneler oluyor. Bu yüzden de bu şekilde yaşayan
Türkiyeliler mutlaka olumlu veya
olumsuz bir çevrenin içine dahil oluyorlar. Bu da tabii devrimcilerin bıraktığı boşluk, böyle mahallelerde
çalışma yapmamamızdan kaynaklı.
Sonuç olarak; Avrupa'da ve özellikle de Almanya'da ırkçılık halkımızı
mahalleleşmeye itmiştir. Kendi kültürünü, değerlerini ancak buralarda
daha rahat yaşayabilmekte ve yaşatabilmektedir.
Avrupa halkı kendi ülkeleri tarafından ona dayatılan bencilliği özgürlük sayarak, ona karşı kolektivizmi
yaşatan diğer halklara nefret besliyor,
ırkçılık yapıyor. Özünde hiçbir halk
bencil veya kötü değildir, her şeyi
düzen belirler. Kapitalist-emperyalist
düzen de kendi insan tipini yaratmıştır.

gütleri tarafından yürüyüş
yapıldı. Profilya Meydanında toplanan kitle Başbakanlık binasına yürüdü.
Bu yürüyüşe Yunanistan Halk Cephesi’nin de
yer aldığı yürüyüşe 300
kişi katıldı.

 AVUSTURYA
Neunkirchen Halk Meclisi Açıldı
Uzun zamandır Avusturya Neunkirchen’de yapılan
Halk Meclisi çalışmalarının ve etkinliklerinin bir sonucu
olarak 4 Ağustos 2018 tarihinde “Yozlaşmaya Ve Irkçılığa Karşı Halk Meclislerinde Birleşelim” çağrısıyla
Neunkirchen’de yeni mücadele mevzisi açıldı.

