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HALKIN AVUKATLARI, İLK MAHKEMELERİNE 1 YIL SONRA
ÇIKARILACAKLAR!
AKP FAŞİZMİ,
DURUŞMA SALONUNA GETİRMEDEN SEGBİS DAYATIYOR;
ÇÜNKÜ

HALKIN HUKUK BÜROSU
AVUKATLARININ
YARGILANAN DEĞİL, YARGILAYAN OLMASINDAN KORKUYOR,
KURDUĞU KOMPLONUN BOŞA ÇIKARILMASINDAN KORKUYOR,
İTİRAFÇININ YALANLARININ YÜZLERİNE ÇALINMASINDAN KORKUYOR!

KURULTAY’DA YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNDEN
MAHİR KILIÇ’A, SANAT MECLİSİ’NDEN
KEMAL GÜN’E, YAŞLISINDAN GENCİNE HALK,
HALKIN TUTSAK AVUKATLARI, SANATÇILARI,
MÜHENDİS-MİMARLARI, KAMU EMEKÇİLERİ...
TUTSAĞIYLA-ARANANLARIYLA BİR ARADAYDI
VE HEP BİR AĞIZDAN HAYKIRDI:

ADALET İSTİYORUZ!

yuruyus.biz@gmail.com

11-12 AĞUSTOS’TA TAYAD’LI AİLELER
TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK, ADALET İSTİYORUZ
KURULTAYINI OHAL YASAKLARINA RAĞMEN YAPTI!

HALKIN AVUKATLARININ YAPTIĞI HER İŞ, SÖYLEDİĞİ HER SÖZ ALENİDİR,
GİZLEYECEK HİÇBİR ŞEYLERİ YOKTUR!
FAŞİZM, DURUŞMAYI BİR KAMERANIN ARKASINA SAKLAYARAK
KENDİ SUÇLARINI GİZLEMEK İSTİYOR!

SEGBİS

(Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi)

SUÇU VE SUÇLULARI KORUMAKTIR
SAVUNMA HAKKININ İHLALİDİR
FAŞİZMİN KORKUSUNUN İTİRAFIDIR
FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

Ö ğretmenimiz
Demokratik platform her şeyden önce,
devrimci bir kitle hareketi yaratma esas hedefini
gözeterek örgütlendirilmelidir.
Stratejik hedefimizin anti-emperyalist, anti-oligarşik
demokratik halk devrimi olduğu unutulmadan
yürütülmesi gereken demokratik mücadele
hiçbir araç, yöntem ve biçim yadsınmadan koşullara,
süreçlere uygun bir nitelikte örgütlenmeli, iktidar
perspektifiyle hareket etmek tüm alan-birim-bölgelerimize
yayılmalıdır.
Demokratik mücadele bu yanıyla, sadece hak arayışını değil,
aynı zamanda hak arayışı sürecinde yaratılan örgütlenme
ve verilen mücadele biçimleriyle kitleleri eğitme,
devrimci anlamda dönüştürme,
siyasallaştırma,
özetle devrime kanalize etme amacını gütmelidir.
Demokratik kazanımlar, sürekli faşizmin egemen olduğu
ülkemiz koşullarında bugün var yarın yok kazanımlardır.
Dolayısıyla, bugün var olan demokratik kazanımlar yarın
rahatça ortadan kalkabilir, yerini azgın baskı ve teröre,
açık faşizme vb. bırakabilir.
Bu nedenle, demokratik mücadele, kurumlaşma ve
kadrolaşma bu duruma uygun bir nitelik taşımalıdır.
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Dolayısıyla, stratejik örgütlenmemize hizmet eden bir
demokratik platform yaratılmalı, bunu yaratma sürecinde de
hiçbir aracı ve yöntemi küçümsememeli, en küçük fırsatı
değerlendirerek,
örgütlenmemizi yaymalı, kitleselleşmeliyiz.

içindekiler
4 Bu bir adalet savaşıdır. Bu savaşı da 23 Adalet Savaşımız: Teknoloji
kazanacağız!

AYTEN ÖZTÜRK
NEREDE?
8 Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına
Özgürlük Kampanya
Komitesi’nin çağrısı: Özgürlük
ellerimizdedir
9 Ayten Öztürk, 9 Mart 2018’de
Lübnan’da gözaltına alındı ve
o günden beri kayıp!
11 Dünya’nın en büyük
kumarhanesi ve genelevi
Lübnan’dadır. Emperyalizmin
yozlaştırmasının merkezi
halindeki Lübnan, bunca
pisliğin içinde yalnızca
Türkiyeli devrimcilere polislik
yapıyor!
12 Boran Yayınları’ndan dört kitap

15 Kamu Emekçileri Cephesi:
Mamak yılgınlığından KESK
yönetimine, Metris
Direnişi’nden Yüksel
Caddesi’ne faşizme karşı iki
tavır
18 Yok Edemezsiniz: Halkın
adaleti, katillerin yakasına
yapışır! İşte bunun için yok
etmek isterler halkın avukatlığı
anlayışını
22 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

yeni, yöntem eski
27 Bir Dev-Genç’imiz var!

28 Liseliyiz Biz: Yozlaştırma,
yabancılaştırma,
yalnızlaştırmaya karşı
örgütlenme hakkımızı
istiyoruz, alacağız!-2
30 Tarih Bilinci Zaferi
Görmektir: Liseli
Dev-Genç’lilerin 6 Kasım
1997 boykotu
31 Yoksul Mahalleler:
İbadethanemiz için direndik ve
kazandık. İnançlarımız için
direnelim ve yeniden kazanalım
33 Yozlaşmanın Barikatı
Değerlerimiz: Yalan karşısında
gücümüz gerçeklerdir!
35 Neden-Çünkü-Nasıl:
Emperyalizm değişebilir mi?
37 Halkın Sanatçıları: Tek güç,
örgütlü güç-4

39 Bizden... Bizden... Bizden
40 Devrimci İşçi Hareketi:
İşbirlikçi AKP’nin ne 100
günlük ne 1000 günlük
programları işçileri, emekçileri
kurtaramaz. Kurtuluş kendi
örgütlülüklerimizi, İşçi
Meclislerini yaratmaktadır!
41 Halkın Mühendis Mimarları:
Halkın direnişçi mimarı Alev

Şahin 20 aydır işi, ekmeği, onuru
için Düzce’de, TMMOB binasında,
Yüksel’de direnmeye devam
ediyor!

43 Tutsaklara Özgürlük ve Adalet
İstiyoruz Kurultayı gerçekleştirildi!

45 İzmir 2 No’lu T Tipi
Hapishanesi’nden Dev-Genç’li
tutsak Ulaş İnci’nin mektubunu
yayınlıyoruz

46 Kepsut Hapishanesi Kadın Özgür
Tutsaklardan direnişçi bir babaya,
Erdem Varan’a, mektup

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

49 Röportaj: Grup Yorum Üyesi Ege
Yılmaz: “Biz üretmeyi hedef olarak
koymuştuk ve bu hedefimize ulaştık”

52 Savaş ve Savaşçı: Silahlı eylem
politik eylemdir. Silahların sesi
düşmana korku, halka güven verir;
savaşa çağrıdır!

53 Avrupa’da Yürüyüş
55 Avrupa’daki Biz: Almanya’da
yaşayan Türk gençlerin dili
“Türkmanca” mı? Dil ve kültür bir
bütündür, biri olmadan diğeri de
olmayacaktır!

56 Yitirdiklerimiz
58 Avrupa’da HFG: Cevherler
bataklığın içinden çıkardığımız halk
çocuklarında!

Bu bir “adalet savaşı”dır.
Bu savaşın içinde bir çok direniş, bir çok savaş olacaktır.
Savunma savaşı da bunlardan biridir.
Savaşacağız. Savunma hakkımızı savunacağız.

BU BİR ADALET SAVAŞIDIR
BU SAVAŞI DA KAZANACAĞIZ
AKP Faşizminin 12 Eylül 2017’de başlattığı “yok etme saldırısı”
10 Eylül 2018’den itibaren duruşma salonlarında sürecek!
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Yok etme amaçlı tutuklama terörünün her aşamasında
direndik, direneceğiz;
Baskınlara karşı bürolarımızda, evlerimizde direndik.
Gözaltında işkencelerine karşı direndik.
Hapishanede tecrite karşı direndik.
Duruşma salonlarında SEGBİS’e direneceğiz;
yargılanan değil, yargılayan olacağız!
Bu savaşı kazanacağız.
Faşizm korkuyor. Korktuğu için tutukluyor. Tutuklamakla yetinmiyor, halkın avukatlarını da, halkın
avukatlığı anlayışını da yok etmek istiyor. Faşizm
korkuyor. Tutukladıklarına onlarca yıllık ağır hapis
cezaları vermek istiyor; fakat onları mahkeme salonlarına
getirmekten korkuyor. Onlarla mahkeme salonunda
hukuk ve adalet üzerine hesaplaşmaktan korkuyor.
Çünkü faşizm biliyor:
Mahkeme salonlarında ne zaman devrimcileri yargılamak ve devrimciliği mahkum etmek istediyse; bu
plan tersine dönmüştür.
Faşizm, yargılamaya çalışırken, yargılanan olmuştur.
Faşizm, mahkum etmeye çalışırken, kendisi mahkum olmuştur.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının 10 Eylül’de
başlayacak olan duruşmalarında da faşizm aynı korkuyu
yaşıyor ve bu nedenle de, bu yargılamayı, halkın avukatları OLMADAN sürdürüp sonuçlandırmaya çalışıyor.

Faşizmin HHB’ye Saldırısı:
Böyle Bir Avukatlık Anlayışı Olmayacak!
12 Eylül 2017’de, İstanbul Halkın Hukuk Bürosu
polis tarafından basıldı; aynı gün 5 ayrı ilde avukatlara
yönelik polis tarafından saldırılar düzenlendi. 17
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avukat gözaltına alındı ve tutuklandılar.
Gözaltına alınan avukatlar, faşist devlet terörüyle
çocukları katledilen ailelerin, maden ocaklarında katledilen işçilerin, evi yıkılan yoksul halkın, işten atılan
emekçilerin, halkın özlemlerinin tercümanı olan halkın
adaleti savaşçılarının, bağımsızlık için mücadele eden
vatanseverlerin avukatlarıydı. Adaletsizliğe, haksızlığa
uğrayanların, hayatın her alanında direnen ve direndikleri
için zulme uğrayanların avukatlarıydı. İşkencenin, işsizliğin, katliamların karşısında onlar vardı. Onlar,
ihraç edildikleri için direnen Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın avukatlarıydılar. Bu baskınlar da o süreçte
tutuklu olan Nuriye-Semih’in duruşmasından iki gün
önce yapılmıştı. Bu tarih, tesadüf değildi.
Faşizm, düzene tabi olmayı reddeden bu avukatlık
anlayışını yok etmek istiyor. Bu nedenle tutukladı. Bu
nedenle yaklaşık bir yıldır hapishanelerde tecrit altında
tutuyor, işkenceler yapıyor. Şimdi bu savaş mahkeme
salonlarında sürecek. Halkın avukatları onlarca yıllık
ağır hapis cezaları istemiyle yargılanacak.

Faşizm, Ellerine Kelepçe Vurduğu
Halkın Avukatlarından Korkuyor
Halkın avukatlarının duruşması 10-15 Eylül 2018’de
İstanbul’da Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

yapılacak.
AKP faşizmi, bu
dava için bir karar
aldı.
Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan
15 avukatın mahkeme salonuna getirilmemelerine, duruşmalara SEGBİS
(Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılmalarına karar verdi.
Bu kararın tek bir
nedeni var: Faşizm
korkuyor.
Halkın avukatlarının, o mahkeme salonunda faşizmin
yargısını yerle bir etmesinden korkuyor.
Halkın avukatlarının sorularından, sorulara verecekleri cevaplarından korkuyor.
Faşizm korkuyor. Bu korku, haksız ve gayri-meşru
olanların, haklı ve meşru olanlar karşısında duyduğu
korkudur.
Faşizmin mahkemeleri korkuyor. Bu korku, kendi
yasalarına dahi inanmayan, güvenmeyen savcı ve hakimlerin, halkın adaletinin savunucuları karşısında
duyduğu korkudur.

SEGBİS Nedir?
SEGBİS, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin kısaltmasıdır.
Duruşmalara doğrudan değil de SEGBİS aracılığıyla katılmak demek, duruşmaya kamera aracılığıyla katılmak demektir.
Bu, SEGBİS’in teknik anlamıdır. Peki SEGBİS’in hukuki ve siyasi anlamı nedir?
SEGBİS, hukuki açıdan
SANIKSIZ ve SAVUNMASIZ YARGILAMADIR.
Bir yargılamanın iki tarafı
vardır. İddia ve savunma. Savunmanın olmadığı, sanığın
kendisinin duruşmada “hazır
bulundurulmadığı” bir yargılama, yargılamanın asgari gereklerini çiğniyor demektir.

Siyasi açıdan SEGBİS, faşizmin tutukladığı halkın
avukatlarından, halkın sanatçılarından, halkın mimar
mühendislerinden, halk meclisi üyelerinden, DevGenç’lilerden, tutukladığı tüm Halk Cephelilerden,
tutukladığı devrimcilerden ve vatanseverlerden korkusudur.
Bu korkunun sonucu olarak, tutukluların savunma
hakkının GASP EDİLMESİDİR.
Yargılamaya SEGBİS aracılığı ile katılan sanık,
sadece kendi savunması süresince duruşmaya bağlanabilecektir. Savunmasını, dar, küçük, havasız bir mekanda, birkaç gardiyanın nezaretinde küçük bir ekranın
karşısında yapacaktır. Savunmasının uzun ya da
gereksiz bulunması durumunda bağlantı, hakim kararı
ile anında kesilebilecektir.
Duruşmada hazır bulunma, ceza muhakemesinin
“yüz yüzelik ilkesi”nin gereği olduğu kadar, savunma
hakkının gereği gibi yerine getirilmesi bakımından da
temel önemdedir.
Bu sebeple “sanığın yokluğunda duruşma yapılamayacağı” kuralı kabul edilmiştir. Ceza Muhakeme
Kanunu’na göre “sanığın hazır bulunması”, yargılama
için zorunlu bir şart olarak öngörülmüştür. Bu düzenleme, sanığın savunma hakkının kısıtlanmasının
önüne geçilmesi ve kendisine yöneltilen suçlamalara
karşı savunmasını en etkin biçimde yapabilmesi gerekliliğine dayanmaktadır.
SEGBİS ile duruşmaya bağlanmak, “Duruşmada
hazır bulunma” değildir.
SEGBİS, yüz yüzelik ve doğrudanlık ilkesinin ihlalidir.
Duruşmada hazır bulunma hakkının, savunma hakkının, yargılamaya etkin bir biçimde katılma hakkının
gasp edilmesidir.
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Faşizm, Kendi
Yasalarını Çiğniyor
Düzenin kendi yasalarına
göre, bir duruşmanın “hukuka
uygun” olmasının asgari üç
şartı vardır:
Duruşmanın aleniyeti
Sanığın duruşmaya doğrudan katılımı
Mahkeme, sanık ve tanıkların yüz yüze olması
Düzenin yasalarında “Adil
yargılanma hakkı”nın en temel
yanlarından biri, sanığın savunma hakkını kullanabilmesi
için duruşmada hazır bulunmasıdır.

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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- SEGBİS, savunma hakkının gasp edilmesidir,
İZİN VERMEYECEĞİZ!
- SEGBİS, sorgusuz savunmasız ceza demektir,
KABUL ETMEYECEĞİZ!
- SEGBİS, Savunmasız saldırıdır.
DİRENECEĞİZ!
Duruşmada “hazır bulunma hakkı”, sanığa mahkemede doğrudan yer alma, muhakemeye yön verme
ve kendisini savunabilme imkanı tanımaktadır. Tutsakların duruşmada bulunma hakkının elinden alınması
yahut duruşmada hazır bulunmasına uygun ortam ve
imkanların sağlanmaması, düzenin yasalarına göre
bile adil yargılanma hakkının ihlalidir.

Bizim Her Şeyimiz Açıktır.
AKP Faşizmi, Bir Yargılamayı Bile
Açık Yapamayacak Durumdadır!
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Osmanlı’nın yoksul halkı, 1400’lü yıllarda adaletsizliğe ve yoksulluğa karşı ayaklandılar. Ayaklanma
Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal
önderliğinde gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu, tüm
sömürücü egemen sınıflar gibi, halkın taleplerini karşılamak yerine, katliamlarla ayaklanmayı ezdi. Ayaklanmanın önderi Bedreddin tutsak edildi.
Padişah, ayaklanmanın önderini idam etmeden
önce, huzuruna getirtip, orada siyasi ve dini olarak
mahkum edip, ondan sonra idam etmek istedi.

Dönemin bilginlerinden ve aynı zamanda din konusunda da ‘derya gibi’ bilgisi olan Şeyh Bedreddin’i
“dinde ve bilimde” de mahkum edebilmek için, padişah,
dönemin en ünlü “ulemaları”nı da yanına aldı.
Bedreddin padişahın karşısına getirildi. Tartışma
başladı.
“Ver hesabını dinsiz imansızlığının” denildi Bedreddin’e.
Ak sakallı ihtiyarın, Bedreddin’in açıklayamayacağı
hiçbir şey yoktu.
Savunamayacağı hiçbir şey yoktu.
Ulemaların hiçbirinin ise, Bedreddin’in dile getirdiği
doğrular karşısında söyleyebileceği bir şey yoktu. Osmanlı’nın düzeni, haksız, sömürüye dayanan bir
düzendi.
Haklı olan Bedreddin’di.
Fakat o anda güçlü olan, zulüm düzeniydi.
Karar, zulüm düzenine aitti. Şöyle dedi Bedreddin:
“Gayrı uzatman sözü
Madem ki fetva bize aid
verin ki basak bağrına mührümüzü.”
Fetva, Bedreddin’in idam hükmünü içeriyordu.
Tarih boyunca, bu sahne, mahkemelerde binlerce
kez tekrarlandı.
Sanık kürsülerindeki devrimciler, bedeli idam da
olsa, tarihsel haklılıklarını dile getirdiler.
Kendilerini yargılamak isteyen faşizmi, emperyalizmi, yerden yere vurdular.
AKP faşizmi, bu tutuklamaları savunamayacağını
biliyor.
AKP, komplosunun açığa çıkarılmasından korkuyor.
Ne Tayyip Erdoğan, ne Soysuz Süleyman, ne de
hükümetin başka bir üyesi, Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarının tutuklanmasını ve onlara ceza verilmesini
savunamaz.
Halkın hukuk bürosu avukatlarının sorularını cevaplayamaz.
İşte bunun için SEGBİS’e başvuruyorlar. Ve bu
noktada bir tanım daha ekliyoruz:
SEGBİS, FAŞİZMİN, HALKTAN, HAKLIDAN,
DEVRİMCİLERDEN KAÇIŞIDIR.

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

sayılır. Saldırı ve tutuklama nedeni sayılır.
Bugün ülkemizde faşizmin saldırmadığı bir gösteri,
bir eylem, bir basın açıklaması, bir yürüyüş yoktur.
Bırakın bunların “izinsiz” yapılma hakkını, izinli halde
bile polis yine de saldırabilir.
Yargılanma hakkı da aynı durumdadır.
Yasalara göre, bu herkesin en temel haklarından
biridir.
Yargılanma hakkı ne demektir? Kimseye yargısız
ceza verilememesi demektir.
SEGBİS, işte bunu ortadan kaldırıyor.
O mahkemede siz yargılanıyorsunuz, ama orada
SİZ YOKSUNUZ. İşte “segbis” diye cafcaflı bir
isim bulunan uygulamanın özü budur.
Ve işte bu nedenle, yüzyılların sonucunda kazanılmış
haklarımızdan biri olan “savunma hakkı”nın gasp
edilmesine izin vermeyeceğiz.

Bir tarafa dünyanın ve ülkemizin en ünlü, en uzman
hukukçularını, bütün üniversitelerin bütün hukuk profesörlerini toplasalar ve hepsinin karşısında sadece
bir halkın hukuk bürosu avukatı olsa, o tartışmanın
sonucu baştan bellidir.
O tek bir avukat, Tıpkı Bedreddin’in bütün ulemayı
yere serdiği gibi hepsini yere serecektir.
Peki neden sonuç böyle olacaktır?
Halkın hukuk bürosunun avukatı, hepsinden çok
zeki olduğu, hepsinden çok iyi konuştuğu, kitapları
hepsinden çok iyi ezberlediği için mi?
Hayır!
Bunun tek bir nedeni var:
Çünkü, halkın hukuk bürosu avukatı, tarihsel olarak
haklı ve meşru olandır.

Bu Hak Ve Özgürlükler İçin Tarih Boyunca
Bizim Kanımız Döküldü
Onlar İçin Bugün De Direnecek ve
Savaşacağız
Dünya halklarının yüzlerce yıllık mücadeleleri sonucunda, burjuva hukuk sistemi, birçok hakkı kabul
etmek zorunda kalmış, bunlar, “evrensel haklar”,
“temel haklar” olarak tanımlanmıştır. “Düşünce özgürlüğü”, “direnme hakkı”, “toplantı ve gösteri yürüyüşü
yapma hakkı”, “basın açıklaması yapma hakkı” gibi
haklar, tüm burjuva demokrasilerinde ve faşist yönetimlerin yasalarında temel hak ve özgürlükler olarak
adlandırılır. Fakat faşizm, bunları “anayasal haklar”
haline getirilmiş olsa bile pratikte yok sayar. Fiilen
kullanılamaz hale getirir. Bu da yetmez! Bunlar, suç

Halkın Avukatları,
SEGBİS’İ REDDEDİYORLAR!
Halkın Avukatlarının Yanında Yer Alalım!
Halkın Hukuk Bürosu avukatları, mahkemenin kararından vazgeçmemesi durumunda SEGBİS’le duruşmaya katılmayacaklarını açıkladılar.
Savunma hakkımızı savunmak için Segbis’e direneceğiz.
10-15 Eylül günleri boyunca yapılacak duruşmalar,
AKP faşizmi için her koşulda teşhirden kurtulamayacağı
duruşmalar olacaktır.
Davalara etkin bir biçimde katılma hakkının gaspı
olan SEGBİS’i kabul etmeyeceklerini açıklayan halkın
avukatlarının YANINDA OLALIM!
Özellikle tüm hukukçular, savunma hakkına yönelik
bu saldırı karşısında halkın avukatlarının yanında saf
tutmalıdırlar. Hukukçular, hak ve özgürlüklerden yana
olan tüm halkımız, tüm demokratik kuruluşlar, SEGBİS’e karşı tavır almalıdır.
Adalet Bakanlığı'na faks çekerek ya da mail atarak,
avukatların duruşma salonuna çağrılmama kararını
protesto ederek, duruşmalara katılarak, Halkın avukatlarına destek açıklamaları yaparak ve çok daha
başka biçimlerde tavırlarını ortaya koymalıdırlar.
Bu, adalet için savaştır.
Savunma için savaştır.
Düzenin Yasası Diyor Ki: Duruşmalar DOĞRUDAN, YÜZYÜZE, ALENİ Yapılmalı.
Düzen Kendi Yasalarına Uymuyor. Bu Yargılama
MEŞRU DEĞİLDİR!
Faşist yargılamaya izin vermeyelim. Haklarımızı
ve özgürlüklerimizi savunalım!

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018
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Halkın
Avukatlarına,
Halkın
Sanatçılarına
ÖZGÜRLÜK!

Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına

Özgürlük Kampanyası
Komitesi’nin Çağrısı:

10 EYLÜL MAHKEMESİ
DÜZENİN HUKUKUNA KARŞI
HALKIN ADALETİNİN MAHKEMESİDİR

ÖZGÜRLÜK
ELLERİMİZDEDİR
Şimdi sıra bizde:
Halkın Avukatlarının Avukatı Olalım!
Halkın Sanatçılarının Sesi Olalım!
Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

Halkın Avukatları’nın AKP tarafından yargılanmak istendiği davanın
ilk duruşmaları, 10-15 Eylül tarihleri
arasında yapılacak.
Faşizm ‘böyle bir avukatlık olmayacak, böyle bir sanatçılık olmayacak, böyle bir mühendislik
olmayacak, BÖYLE BİR DEVRİMCİLİK OLMAYACAK” diyerek saldırıyor.
Biz, pratiğimizle, kampanyamızla,
“böyle bir avukatlık, böyle bir sanatçılık, böyle bir devrimcilik OLACAK!” diyoruz ve bizler, bu anlayışın
yanında duracağız demiş oluyoruz.
AKP Faşizminin hukuksuzluklarına karşı adaleti savunan herkesi,

Keyfi tutuklamalara karşı çıkan
herkesi,
Hak ve özgürlüklerden, demokrasi
ve insan haklarından yana olduğunu
söyleyen tüm demokratik kurumları,
Tüm halkımızı,
10 Eylül mahkemesine bekliyoruz!
Halkın avukatları diyorlar ki:
Kendimizi savunmanın tek yolu
var; savunma hakkımızı savunacağız!
Diyorlar ki,
Halkımızı ve kendimizi savunma
hakkımızı kazanacağız!
Diyorlar ki,
Bizi duruşma salonundaki bir
“kamera görüntüsü” haline getirmelerine izin vermeyeceğiz!
BİZ HALKIN AVUKATIYIZ. Avukatlar olarak savunmayı savunacağız.
BAROLAR, İlerici,
devrimci, demokrat avukatlar,
Bu bir adalet savaşıdır.
Bu bir savunma savaşıdır.
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Bu savaşta yeriniz, Halkın Avukatları’nın yanıdır.
Tutuklanmalarına karşı çıkalım;
Segbis’e karşı çıkalım. Açıklamalarınızla, protestolarınızla, bizzat
duruşma salonundaki varlığınızla, o
gün sizleri olmanız gereken yerde
bekliyoruz.
Halkımız! Gençlerimiz! Halk
Meclisi üyeleri!
Halkın Avukatları, hepimizin avukatıdır.
Bugün onların avukatı olmak
sırası bizdedir.
Halkın Sanatçıları, bizim dilimiz,
bizim sesimizdir.
Bugün onların sesi olmak sırası
bizdedir.
Bütün duvarları “Halkın Avukatlarına Özgürlük”, “Halkın Sanatçılarına Özgürlük” sloganlarıyla dolduralım.
“Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına Özgürlük” diyen bildirilerimizin
ulaşmadığı tek bir ev kalmasın.
10-15 Eylül’de avukatlarımızı,
sonraki günlerde devam edecek olan
mahkemelerde, sanatçılarımızı YALNIZ BIRAKMAYALIM.
Halkın Avukatlarına, Halkın
Sanatçılarına Özgürlük Komitesi

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

AYTEN ÖZTÜRK,
9 Mart 2018’de Lübnan’da
Gözaltına Alındı Ve O Günden Beri

KAYIP!
AYTEN ÖZTÜRK
KİMDİR?
Ayten Öztürk, 25 yıldır oligarşiye karşı halk kurtuluş savaşında mücadele etmiş bir devrimcidir. Mücadelede bedel ödemenin, şehit düşme olasılığını
bilerek, bedel ödemekten çekinmeyen bir devrimcidir.
Büyük Direniş zamanında başta destek açlık grevi olmak üzere
birçok direniş örgütlemiş ve katılmıştır. 19-22 Aralık 2000 hapishaneler katliamında, direnişin
en uzun sürdüğü Ümraniye Hapishanesi’nde, 4 gün boyunca direniş hattında yer almış, 20002007 Büyük Direniş sürecinde
başta destek açlık grevi olmak
üzere birçok direniş örgütlemiş
ve katılmıştır.

ÖZTÜRK NASIL
GÖZALTINA ALINDI?
9 Mart günü Lübnan Beyrut
Refik Hariri Uluslararası Havaalanından Atina’ya gidecek uçağa
binmek üzereyken polis tarafından durdurulan ve gözaltına alınan AYTEN ÖZTÜRK’ten bugüne kadar, yaklaşık 6 aydır
hiçbir haber alınamamıştır.
O tarihten bu yana yapılan
tüm çalışmalara rağmen Ayten
Öztürk ile ilgili hiçbir resmi bir
sonuç alınamamıştır. Bir Halk
Cepheli Ayten’le görüşmek için
izin dilekçesi yazdığı sırada orada
gözaltına alınmış, üç gün boyunca

DEVRİMCİLİK
SUÇ DEĞİL,
GÖREVDİR!
LÜBNAN DEVLETİ
AYTEN
ÖZTÜRK’ÜN
NEREDE
OLDUĞUNU
AÇIKLAMAK
ZORUNDADIR!
ÖZTÜRK’ÜN
KAYBEDİLMESİNE
İZİN
VERMEYECEĞİZ!
günün 13 saati elleri arkadan kelepçeli, gözleri kapalı bir şekilde
bekletilmiş ve nezarethanede tekli
hücreye koyularak işkence yapılmıştır. Daha sonra, Lübnan
Halk Hareketi başkanı ve örgütün
bir avukatlarından konu görüşerek, Ayten’in akıbetinin sorulması
istenmesiyle elde edilen bilgi;
Öztürk’ün 14 Mart 2018’de Türkiye faşizmine teslim edildiği
idi. Fakat bu sadece sözlü olarak,
yani gayri-resmi olarak söylendi,
ortada hiçbir kayıt-belge yoktu
ve doğruluğuna güvenilemezdi...
Ardından Hizbullah’ın uluslararası ilişkilerinden gelen ve tek
resmi olmayan cevap da Öztürk’ün Türkiye faşizmine teslim

edildiğidir...

ARADAN GEÇEN
AYLARA RAĞMEN
AYTEN’İN KAYBOLMA
POLİTİKASININ
KAMUOYUYLA
PAYLAŞILMAMASININ
NEDENLERİ,
- Ayten Öztürk’ün Türkiye faşizmine teslim edildiğine dair
resmi bir belge bulunmaması, ihtimaller üzerinden Öztürk’ün halen Lübnan’da olabileceği ve kamuoyuyla paylaşılması halinde
katil Türkiye faşizminin Öztürk’ü
iade davasının başlatma olasılığı
olması,
- Lübnan’daki İsrail tehdidi
ve Suriye savaş hali,
- Küçük burjuva diktatörlüklerinin çalışma tarzı… Bugün git
yarın gel durumu,
- Aramaya gönderdiğimiz arkadaşımızın da gözaltına alınması,
- Bir dilekçe vererek, yoldaşımızın akıbetini öğrenme, cevap
verme işleyiş kurallarının olmaması,

TEN ÖZTÜRK NEREDE? CEVAP BEKLİYORUZ
ve bununla birlikte Lübnan devletine sesleniyoruz;
derhal açıklamak zorundasınız. Tutuklu mu, Türkiye’ye mi iade ettiniz? Ayten’in akıbetini öğrenene
kadar peşini bırakmayacağımızı, yoldaşımızı sahipleneceğimizi ilan ediyoruz.

- Dost güçlerden cevap beklediğimiz içindir...

KAYBETME POLİTİKASIYLA
AMAÇLANAN, HALKI VE
DEVRİMCİLERİ YILDIRMAK,
SİNDİRMEK, TESLİM ALMAK VE
HALKTAN TECRİT ETMEK İÇİN
UYGULANMAYA ÇALIŞAN BİR
POLİTİKADIR.

Faşizm tüm halklara, halkların kültürüne değerlerine düşmandır. Birbirimize kenetlenmezsek, örgütlü
mücadele etmezsek, katletmeye, saldırmaya devam
edecektir. Bu yüzden sessiz kalmayalım. Görev
bizleri bekliyor. AYTEN için bir imza atalım, Lübnan
konsolosluğu önünde buluşalım, nerede olduğunu
sormak için telefon edelim, faks çekelim, eylem
yapalım, adını duvarlara yazalım.

Devrimcilere, eğer devrimcilik yaparsan, DESTEK
OLURSAN dipsiz kuyularda yitip gidersin, geriye
bir cenazen bile kalmaz, ölü müsün sağ mısın kimsenin haberi bile olmaz mesajı vererek mücadeleden
Ne olursa olsun, Ayten Öztürk yoldaşımızı, ölü
vazgeçirmeye çalışırlar. Halka ise, destek verirseniz,
sizin de sonunuz böyle olur diye gözdağı vererek ya da diri ama ne olursa olsun bulacağız. Elbette bu
mücadele edenleri korkutmak için başvurduğu kat- devran dönüyor, şimdi kendilerini çok rahat sananları,
liam, işkence yöntemlerine eklenmiş yeni bir katletme bizi aylardır habersiz bırakanları, yoldaşlarımızı kayöntemidir kaybetme. Ama bu politikanın bir de ranlıklarda bırakmaya çalışanları affetmeyeceğiz.
öteki tarafı vardır; kayıplar devletin çaresizliğinin Onlara tüm yaptıklarının bir karşılığı olacağını hagöstergesidir. Bu devlet bir taraftan “üç-beş kişi” tırlatıyoruz! Tarihimiz boyunca hiçbir yoldaşımızı
deyip devrimcileri küçümsemeye çalışıyor, diğer yalnız, kör hücrelerde sahipsiz, karanlıklarda mezarsız,
taraftan ise en vahşi yöntemleri kullanarak onları mezarlarını çiçeksiz bırakmadık, bırakmayız! Bunun
sindirmeye, teslim alamadığında imha etmeye çalı- bilinciyle daha bir gür haykıracak ve yoldaşımızı
bulacağız! Emperyalizme ve
şıyor. Ancak hepsi boşunadır.
işbirlikçilerine duyduğumuz
Çünkü devrimciler halk çoBiz hiçbir yoldaşımızı
kinle, Ortadoğu politikalarına
cuklarıdır ve hiçbir halkı katbilinmezlik
duyduğumuz öfkeyle, Yoldaşletmekle bitiremezsiniz. AYiçinde bırakmadık.
larımıza duyduğumuz sevgiyle
TEN ÖZTÜRK HALKTIR.
14 yıl sonra Ali Yıldız'ı
haykırıyoruz;
O, analarımızın babalarımızın
toplu mezardan çıkardık.
evladı, oğullarımızın kızlaAyten'in de akıbetini
YOLDAŞIMIZ AYTEN
rımızın ablasıdır. KaybedilÖZTÜRK NEREDE?
öğrenene
meye çalışılmaktadır, izin
kadar peşini
TÜRKİYE FAŞİZMİNE
vermeyelim, sessiz kalmak
bırakmayacağımızı,
İADE ETTİYSENİZ, AÇIKonaylamaktır. AYTEN ÖZyoldaşımızı
LAMAK ZORUNDASINIZ.
TÜRK, Türkiye’li bir devsahipleneceğimizi
rimcidir ve devrimcilik yapKATLETTİYSENİZ, MEilan ediyoruz.
mak suç değil, görevdir. YolZARINI GÖSTERMEK ZOdaşımızın başına gelecek en
RUNDASINIZ.
ufak bir olumsuzlukta, en az
AYTEN ÖZTÜRK
Türkiye kadar Lübnan hüHALA İŞKENCE ALTINHALKTIR.
kümetini de sorumlu tutacaDAYSA, DERHAL SERO,
ANALARIMIZIN
ğımızı bildirmek isteriz! ŞaBEST BIRAKILMALIDIR!
BABALARIMIZIN
yet Türkiye’ye teslim edilKAHROLSUN EMPEREVLADI,
mişse, Lübnan hükümeti bilYALİZM VE İŞBİRLİKÇİOĞULLARIMIZIN
melidir ki, dünya ve Türkiye
LERİ, YAŞASIN HALKLAKIZLARIMIZIN ABLASIDIR.
halklarına karşı vereceği bir
RIN MÜCADELESİ!
KAYBEDİLMEYE
hesabı vardır. Yoldaşımız neÇALIŞILMAKTADIR,
rede diye bulana kadar sorTAYAD’LI AİLELER
İZİN VERMEYELİM!
maya devam edeceğiz. AY-

*

DÜNYANIN EN BÜYÜK KUMARHANESİ
VE GENELEVİ LÜBNAN’DADIR
EMPERYALİZMİN YOZLAŞTIRMASININ MERKEZİ HALİNDEKİ
LÜBNAN, BUNCA PİSLİĞİN İÇİNDE
YALNIZCA TÜRKİYELİ DEVRİMCİLERE POLİSLİK YAPIYOR!
Ayten Öztürk’ün, kayıp olduğunun açıklanmasından
itibaren, farklı ülkelerden Halk Cepheliler eylemler ve
açıklamalar yaptı.
Yunanistan Halk Cepheliler de, Ayten Öztürk’ün nerede
olduğunu öğrenmek için Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Lübnan konsolosluğu önünde oturma eylemi yaptı.
Yunanca, Türkçe ve İngilizce pankart ile yarım saat
oturma eylemi yapıldıktan sonra, bir heyet oluşturulup
konsolosluk yetkilileriyle görüşmeye gidildi. Görevliye,
İngilizce ve Yunanca bildiriler ile Ayten Öztürk’ün fotoğrafının olduğu dosya verilip, nerede olduğunu öğrenmek
istediklerini söylediler.
Büyükelçiyle görüşüp konuyu anlatıp geri geleceğini
söyleyen yetkili şöyle diyor:
“Buraya niye geldiniz? Türkiye konsolosluğuna gitmeniz gerekiyor.”
Halk Cepheliler “Oraya da gideceğiz; ama önce siz
Türkiye’ye verdiğinizi resmi olarak teyit etmelisiniz.”
diye ısrarla bir cevap bekliyor.
Görevli aynı sorumsuz tavrını sürdürüyor: “Şu an
Türkiye’de değilim biz niye açıklama yapalım. Onlara
gidin.” diyor. Tartışmanın ilerlemesinin ardından “Pasaport
bilgileri elinizde var mı? Ailesi nerede, Lübnan’da yasal
olarak mı kalıyordu?” sorularını soruyor.
Lübnan Hükümeti mart ayından beri kendi polisinin
gözaltına aldığı bir kişinin akıbetini açıklamıyor. Üstüne
bir de “yasal mı kalıyordu, ailesi nerede” vb. sorular
sorarak hem baskı uyguluyor. Üstelik, Ayten Öztürk’ü
suçluymuş gibi göstermeye çalışıyor.
Halk Cepheliler, Başkonsolosa: “Açıklama yapmazsanız, dünyadaki bütün konsolosluklarınızın önünde eylemlere başlarız.” diyor.
Lübnan Devleti, Türkiyeli devrimci bir devrimciyi
gözaltına alıp, aylarca yakınlarına bilgi vermemektedir.
Atina Konsolosluğu örneğindeki gibi, Ayten’i suçlu gibi
göstermeye çalışmaktadır.

Lübnan, Emperyalizmin Ortadoğu’da
Yozlaştırmanın Merkezi Haline Getirdiği
Bir Ülkedir
Lübnan’ın başkenti Beyrut, Ortadoğu’nun Paris’i
diye anılıyor. Dünyanın en büyük kumarhanesi listelerinde
birinci sırada yer alan Beyrut’ta birçok lüks kumarhane
bulunuyor. Örneğin, Casino du Liban (Lübnan), 3.250
metrekarelik bir alana kurulmuş.
İçinde 400 kumar makinesi ve 60 oyun masası bulunuyor.

Ayrıca 5 restoranı, gösLübnan-Casino du Liban
teri salonu, gece kulübü
de bulunmaktadır. Hükümet çalışanı da olsa,
yıllık geliri 33.000 doların altında olan hiç
kimseyi kumarhaneye
kabul etmiyor.
Dünyanın en büyük genelevinin de bulunduğu Lübnan’da,
Beyrut-Dubai arasında, fuhuş için özel
uçak seferleri konulmuştur. Fuhuş işinde kullanılan Flamingo Air’deki 20 hostesle randevu ve iletişim bu uçaklarda yapılıyor. Bu işi yapanın büyük ihtimalle üst düzey
yerel polis olduğu ve yerel polisin fuhuştan büyük paralar
kazandığı söyleniyor. (turkish.ruvr.ru)
Sayı: 81
Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük kumar, fuhuş Yürüyüş
işi devletten gizli-saklı yapılamaz. Tam aksine yapan, ya- 26 Ağustos
2018
pılmasını teşvik eden, bir yandan halkı yozlaştırırken bir
yandan bunun rantını yiyen devletin kendisidir.
Emperyalizmin yozlaşmasına kapılarını sonuna
dek açan Lübnan’da fuhuşa ve kumara yer vardır.
Ancak Türkiyeli bir devrimciye yer yoktur!
Lübnan Devleti, Ayten Öztürk’e ne olduğunu
derhal açıklamak zorundadır. Yoldaşımıza ne olduğunu
er ya da geç öğrenecek, peşini bırakmayacağız!

İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
Ankara Yüksel Direnişçileri 17 Ağustos'ta, Eğitim Sen 1, 2 ve 5 No'lu şubelerine, BES Ankara Şube, ESM Genel
Merkez, BTS Genel Merkez, Tüm Bel
Sen Genel Merkez ve Ankara Şube,
Haber Sen Genel Merkez binalarının
panolarına döviz astı. Asılan dövizlerde
"Yüksel Direnişi'nin 577. Gününde İşkenceci Polis Direnişçi Nazan Bozkurt'a
Yumruk Atarak Elmacık Kemiğini Kırdı!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!" yazılı
ve direnişçi Nazan Bozkurt'un işkence sonrası fotoğrafının
bulunduğu dövizler asıldı. Ayrıca kısa bir açıklama yapan direnişçiler; "KESK genel merkezi günde iki kez gözaltına
alınan Yüksel Direnişçileri’nin maruz kaldığı işkenceye karşı
neden ses vermiyor? İşkence KESK yönetiminin sorunu
değil midir?" sözlerine yer verdi.

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Boran Yayınları’ndan 4 Kitap:

Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

HALKIZ BİZ 1
HALKIZ BİZ 2
HALKIZ BİZ 3
HALKIZ BİZ 4
Halk kahramanları bizim tarihimizdir. Bin yıllardan bugüne uzanıp gelen halk ayaklanmaları bizim
tarihimizdir. Yoksul ezilen halkın gelenekleri, gerçekleri bizimdir. Bin yılların unutturamadığı türküler, onlarca zalimin susturamadığı ozanlar bizim tarihimizdir.
Bu dört kitap, işte bunları anlatıyor.
Boran Yayınları’ndan çıkan dört kitabın tam isimleri bu tarihin farklı yönlerini ele alıyor:
Halkız Biz, 1. Cilt: Kahramanlarımızla Varız:
HALK KAHRAMANLARI
Halkız Biz, 2. Cilt: İsyanlarımızla Varız: HALK
AYAKLANMALARI

12

Halkız Biz, 3. Cilt: Geleneklerimizle Varız:
HALK KAHRAMANLARI
Halkız Biz, 4. Cilt: Türkülerimizle Varız: HALK
OZANLARI, HALK TÜRKÜLERİ
*
İki sınıf var: ezenler ve ezilenler. İki sınıfın tarihi
de, kültürü de, hayata bakışı da, müziği de, öyküsü
de birbirinden tamamen farklı. Onlar hep aynı gemideyiz deseler de, tarih boyunca sömürücü egemenlerle, sömürülen halk asla aynı gemide olmadı. Onlar
bizim emeğimizi çaldılar. Haklarımızı, özgürlüklerimizi gasp ettiler. Nehirler boyu kanımızı akıttılar. En
usta cellatlarına en vahşi işkenceleri uygulattılar.
Derimizi yüzüp bedenlerimizi parçaladılar.
Dün padişahların, kralların, sultanların, bugün
burjuvazinin tek derdi saltanatlarını sürdürmektir.
Bunun için her yolu deniyorlar.
Sömürüyü sonsuz kılmak için başvurdukları yöntemlerden biri de, tarihi unutturmak ve çarpıtmaktır.
Onların tarihinde halk yoktur esas olarak.
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Osmanlı tarihinde padişahlar ve saray vardır, halk
yoktur. Onların tarihinde halkımızın adına türküler
yakıp destanlar döşediği kahramanlar, eşkıyadır.
Ayaklanan halk, çapulculardır. Halkın önderleri,
halkı kışkırtan başıbozuklardır.
Onların tarihinde, olayların ekonomik, siyasi,
sosyal nedenleri ve sonuçları yoktur.
İşte bu nedenle kendi tarihimizi kendimiz yazıyoruz.
Halkımız asırlar boyu egemenlerin baskılarına,
yasaklarına rağmen ve sonraları tarih kitaplarındaki
çarpıtmalara karşı, ayaklanmaları, kahramanlarını,
geleneklerini destanlarında, masallarında, türkülerinde yaşatmış, onların kavgasını dilden dile aktararak unutulmasını engellemiştir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri, halkımızın yarattığı en güzel geleneklerini, müziğini, kültürünü yozlaştırmak için büyük bir savaş yürütüyorlar. Bu
savaşta en önemli silahlardan birisi de tarihtir.
*
Onlar bize tarihimizi unutturmak, halkı kendine
yabancılaştırmak için, en büyük değerleri bağrından çıkaran halkımızı yozlaştırmak için tüm yolları
ve yöntemleri denemekten vazgeçmeyecekler.
İşte bu nedenle biz de bıkmadan usanmadan tari-

himizi yazacak ve anlatacağız.
Tarih, halkı tanımaktır, kendimizi tanımaktır.
Bu kitaplar, kendine yabancılaştırılan halkın kendini tanıması için bir kaynaktır.
Bu kitaplar, halk gerçeğine, kendi tarihine yabancılaşan tüm sol kesimler, aydınlar için mutlaka başvurmaları gereken bir kaynaktır.
Bu kitaplar, devrim yapma iddiasındaki tüm
devrimciler için tarihten bugüne yol gösteren bir
ışık kaynağıdır.
Kendi halkını ve kendi tarihini bilmeyen, halkı
örgütleyemez ve kitleleri harekete geçiremez.
*
Bu savaş ölüm kalım savaşıdır.
Bu savaşta biz defalarca yenildik ama her seferinde yeniden ayağa kalkıp savaşımızı sürdürdük.
Çünkü haklı ve meşru olan halktır. Onlar ise haksızlıklarının üzerini tarihi çarpıtarak, bilgiyi ve bilimi
halktan gizleyerek kapatmaya çalışıyorlar.
Tarihimizi, kahramanlarımızı, isyanlarımızı, kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi, egemenler karşısında kazandığımız zaferlerimizi,
Anadolu’muzun zenginliklerini bizden kaçıranlara
karşı kendi tarihimizi kendimiz yazıyoruz.

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Halkımızın güzel ve ilerici olan
tüm değerlerini gün ışığına çıkarıyoruz.
Tarihimizin unutturulmasına,
yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü, devrim yolunda ilerlerken, o bizim en büyük güç kaynaklarımızdan biridir.
Geçmişi olmayanın geleceği
de olmaz. Tarihimizden öğrenip
geleceğimizi inşa edeceğiz.
Dostumuzu da, düşmanlarımızı
da tarihimiz bize gösteriyor.
İşte tüm bu nedenlerden dola-

yı, tüm halkımıza bu kitapları
okuma ve yaygınlaştırma çağrısı
yapıyoruz.

Herkesten bu kitapların, gerek
içerik gerekse de biçimine ilişkin
eksiklikleri üzerine eleştiri ve
önerilerini bekliyoruz.

Not: Anadolu halklarının tarihi ve bu tarihte yer alan kahramanlar, ayaklanmalar, geleneklerimiz, ozanlarımız, bu dört kitaptakilerden elbette çok daha fazla.

Bu kitaplara EKLENMESİNİ
ÖNERDİĞİNİZ HALK KAHRAMANLARINI, AYAKLANMALARINI, GELENEKLERİNİ, TÜRKÜLERİNİ VE OZANLARINI bize iletin.

Bu nedenle bu kitapları bir
başlangıç kabul ediyoruz.
Tüm okurlarımız, tüm halkımız bu kitapların düzeltmenidir.

Bu önerilerle birlikte, gereken
ekleri ve düzeltmeleri yaparak
kitapları yeniden yayınlayacağız.

Tüm Halkımızın
Bayramını Kutluyoruz…
İstanbul:
Gazi Halk Cephesi 21 Ağustos’ta yaptığı
açıklama ile halkımızın Kurban Bayramını kutladı.
Açıklamada yer verilen bayram mesajı şöyle:
“Bugün bayram… Yoksulluklar altında ezilen,
sömürülen halkımızın bayramı. Bayram günü gelecek gerçek anlamıyla dolu dolu kutlayacağız.
Ve bunun için daha fazla örgütlenecek, daha fazla
mücadele edeceğiz… Bağımsız, demokratik ve
sosyalist bir Türkiye’yi kuracağız. Bu umut ve
inançla halklarımızın geleneksel Kurban Bayramını
kutluyoruz. Ne AKP’nin OHAL’leri ne de binlerce
insanı işsiz bırakan KHK’ları bizleri engelleyebilecek. Başımıza ödüller koysalar da, bizleri bilmem
hangi renk listelere koysalar da fark etmez. Biz
Kazanacağız! Emperyalizmin ve uşağı AKP iktidarının hiçbir politikasıyla halklarımızı kandırmasına
ve sindirmesine izin vermeyeceğiz. Özlemini biriktirdiğimiz o büyük güne ulaşmamızı hiçbir güç
engelleyemeyecek.”

Çayan Halk Cephesi’nden Kurban Bayramı Mesajı:

Kezban Anayı Yalnız
Bırakmayacağız!
Çayan Halk Cephesi, Kezban Anayı ziyaret etti. Geçtiğimiz
Temmuz ayında Armutlu’da yapılan operasyonda tutuklanan
kızı Zeynep Yıldırım’ın serbet bırakılması ve Alevi halkımızın
ibadet yeri olan cemevi duvarına işeyen ahlaksız polislerin
cezalandırılması talebiyle Armutlu Cemevinin bahçesinde
direnişte olan Kezban anayı bayramın ikinci günü olan 22
Ağustos’ta ziyaret etti.

“Acılarımızı, kederlerimizi, sevincimizi, direncimizi, mücadelemizi paylaştık; bugün de kurbanımızı, lokmamızı paylaşma günüdür… Adaletin
sağlandığı, bu sömürü, soygun düzeninin son bulduğu, bu kötülüğün organize olmuş hali faşist iktidarların ülkemizden def edildiği nice bayramlar,
nice zamanlar çok yakındır. Omuz omuza verip
bu Halk Kurtuluş Destanı’nı hep birlikte yazalım,
hep birlikte nice güzel bayramlara yürüyelim!
Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.”
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MAMAK YILGINLIĞINDAN KESK YÖNETİMİNE,
METRİS DİRENİŞİ’NDEN YÜKSEL CADDESİ’NE
FAŞİZME KARŞI İKİ TAVIR
“Beni her
yerde görürsün
Adres kullanmıyorum
Bayrakları severim
Tutsaklığa yumruk gibi
Savrulan bayrakları...”
(Hasan Hüseyin)
Faşizme karşı birbirine zıt iki tutum alışın sembollerindendir Metris
ve Mamak Hapishaneleri. İlki direnişin, ikincisi yılgınlığın sembolü
olmuştur. Ve bu iki çizgi, sadece 12
Eylül 1980 cuntasının hapishaneleriyle sınırlı kalmamıştır. Diyebiliriz
ki, Metris’teki 1984 Ölüm Orucu ile
sembolleşen direniş çizgisi bugün
Yüksel Direnişi’nde, Mamak’ta ifadesini bulan yılgınlık ise KESK’in
yönetim kademelerinde kendisini yeniden ve yeniden var etmektedir.
Bu tarihsel gerçekliği vurgulamamızın nedeni, eski DY-yeni
ÖDP’nin ileri gidenlerinden olan
Melih Pekdemir’in Birgün Gazetesi’nin 6 Ağustos 2018 tarihli sayısında
faşizme karşı direniş adına Mamak’taki gibi tutum almayı önermiş olmasıdır.
Tasfiyeci solculuğun ileri gidenlerinden Melih Pekdemir diyor ki
“... yıllarca tutulduğumuz Mamak
Askeri Cezaevine de 1980’li yıllarda
‘Cehennem’ adını vermişlerdi. Cehennemdi. Temerküz kampıydı. Ve
nitekim Türkiye de şimdi bir nevi
Mamak Askeri Cezaevi gibi olmadı
mı?...”
Yani diyor ki; Türkiye şimdi bir
nevi Mamak gibi olduğuna göre o
halde halk güçlerine düşen de DY’cilerin Mamak’ta yaptığını yapmaktır...
Ve böylece, dün Mamak’ta ve
bugün yönetiminde oldukları KESK
gibi kurumlar da tercih ettikleri yılgınlığı teorize etmeye kalkışmış. Hat-

ta, sahip oldukları çaresizlikten başka
bir seçenek yokmuş gibi bir de sormuş
Melih Pekdemir: “Başka çare var
mı?”
Var! Dün de vardı, bugün de var.
Dün o çare Metris’te direnmekti, bugün Yüksel Direnişi’dir. Ama elbette
direniş ve direnişin özü olan bedel
ödemeyi göze almakla ilgisi olmayan
bu reformist kafalar için yılgınlıktan
başka bir “çare” yoktur. İşte bu çaresizlikleri, Melih Pekdemir’leri dün
Mamak’ta ve bugün KESK’te ve her
yerde faşizm karşısında teslimiyete
götürmüştür.

Neden; KESK Yönetimi
Faşizme Karşı Direniş
Kararı Alamıyor?
Çünkü, KESK’in yönetim kademelerine çöreklenen tasfiyeci solculuğun damarlarında Mamak teslimiyeti dolaşmaktadır.
Neden; Yüksel Caddesi’nde bir
direniş destanı yazılıyor?
Çünkü, Anadolu topraklarında
dünden bugüne faşizme karşı bir direniş geleneği vardır.
Yüksel direnişçisi Nuriye Gülmen
Kasım 2016’da direnişe başlarken
ülkemizin tablosuna dair net bir tespit
yapıyordu: “... AKP yönetememe
krizini baskıyla aşmaya çalışıyor.
Korku duvarları her geçen gün yükseliyor.”
Bu iki cümlede faşizmin saldırganlığı ile bu saldırıların neye hizmet
ettiği özetlenmiştir. İşte bu koşullarda
neyi nasıl yapmak gerekir sorusu
karşımıza çıkar. Ve doğru cevap,
tarih bilincinin ışığında kendini gösterir.
Yukarıdaki iki cümlesinin hemen
ardından Nuriye Gülmen, şöyle der:
“... Böyle zamanlarda imdadımıza
yetişen tarih bilincine, tarihi yazanların acıya, öfkeye, sevdaya, umuda,

inanca bulanmış hikâyelerine tutunuyorum. Zafer kazananların, yenilenlerin, yeniden ayağa kalkanların
ve düşenlerin ama hep dövüşenlerin
hikâyelerine.”
Bilinir ki, faşizme karşı nasıl bir
tutum takınılması gerektiği konusunda
sol içinde daima iki çizgi hakim olmuştur. Bu iki çizgi, yılgınlık ve
direniş olarak şekillenir. Bunun
arası ortası da yoktur. Bu iki çizginin arasındaki temel farklılık, bedel
ödemeyi göze alıp almamakta düğümlenir. Reformist-oportünist kesimler, doğaları gereği faşizm karşısında bedel ödemeyi göze alamaz.
Bir diğer ifadeyle faşizm karşısında
bedel ödemeyi göze alamamamın
kaçınılmaz sonucu yılgınlık olur.
Bedel ödemeyi göze alarak tarihe
kanla yazılan direnişler yaratanlar
ise ne yaptıklarının bilincindedirler.
Bakın, Dursun Karataş, ‘84 Ölüm
Orucu Direnişi’nin bir neferi olarak
ne diyordu:
“... Halkımız bizim onur direnişimizi sahiplenecektir. Gelecek kuşaklar bizim kararlılığımızı, cesaretimizi, kavgaya olan bağlılığımızı
örnek alacak, bizim can bedeli taşıdığımız onur, onların geleceğe taşıyacağı miras olacaktır. Biz geleceğe
gideceğiz, bilmiş olasınız. Hem de
bugün bizim varlığımızdan, yaptıklarımızdan habersiz insanlarımızın
kavgasında olacağız.”
Öyle de oldular ve olmaya devam
ediyorlar. Hayatın değişik alanlarında
yeni halkalar eklenen bir direniş geleneği yarattılar. Bakın bugünün Türkiyesi’ne... Faşizme karşı direniş adına ne görüyorsanız hemen hepsi, 12
Eylül faşizmi karşısında “Halkımız
bizim onur direnişimizi sahiplenecektir” diyerek ölümü göze alanların
eseridir.
Ve bakın, 1984 Ölüm Orucu Direnişimiz’in ilk şehidi Abdullah Me-
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ral, kuşandığı tarih bilincinin eseri
olarak ne diyordu:
“...Biz kara bir toprak gibi verimli
devrim tarlasına düşen tohumlarız.
Birçok filizlerimiz olacak.”
Yüksel Direnişi, işte bu filizlerden
birisi olarak doğmuş, gelişmiş ve
kendi destanını tarihe yazar olmuştur.
Evet, Yüksel Direnişi artık bir
direniş destanı olarak tarihe yazılmaktadır. Ve işte bu destanın ilk
cümlelerini tarihin sayfalarına nakşetmeye başlayan Nuriye Gülmen,
şöyle diyordu direniş çağrısı yaparken;
“... Bugün yaşamaya ve anlatmaya
değer hikâyeler yaratma sırası bizde.
Tarih bizi sahnesine davet ediyor.
Günümüz geldi. Eğitim ve bilim
emekçileri bir kıyımla karşı karşıya.
Tarihin sorusu şu: Anadolu halklarının
öğretmenleri, akademisyenleri işlerine, emeklerine, öğrencilerine, emekten yana olan bilime sahip çıkacaklar
mı? Hapishanelerin en dehşetlisi olan
korku hapishanesinin duvarlarını
yıkıp “biz buradayız” diyecekler mi?
“Buradayız, ekmeğimizi öyle kolay
elimizden alamazsınız, teslim olmayız” diye avazları çatlayınca kadar
haykıracaklar mı? Ölümüne korkarak
ama korkuya teslim olmadan “gölgede savaşacaklar mı?”
Bu soru, bir başka tarihsel sorunun
günümüze düşen hali sayılır. Ki kastedilen ‘84 Ölüm Orucu Direnişinin
muzaffer sıra neferlerinin dudağından
dökülen şu sorudur:
“... biz siyasi kimlik sahibi insanlar
olarak, sınıflar savaşının bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın sanatını yapmaya çalıştık. Başarabildik
mi? Bu sorunun cevabını kavgayı
ilmik ilmik ören düşünce tarzımızın
halk kitlelerine ulaşıp ulaşmadığında
bulacağız, direniş sanatının bir gelenek haline gelip gelmemesinde göreceğiz.” (Canım Feda, Ahmet İbili,
syf: 85)
Ve bakın, hem kendi sorusuna
hem de kavganın muzaffer ustalarına
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cevaben direnişe başlarken ne diyordu
Nuriye Gülmen:
“... Tarihin soruları cevapsız kalmaz... geleceğin öğretmenleri, akademisyenleri tutunacak yeni hikâyeler
bekliyor. Bizim emek ve cüretle yaratacağımız hikâyeleri. Belki zaferin,
belki yenilginin hikâyelerini. Ama
mutlaka direnenlerin, dövüşenlerin
ve teslim olmayanların hikâyelerini
bekliyorlar. Tarihin sorusunu cevaplamanın tam zamanı. Direnmenin,
bize ait olanları geri almak için mücadele etmenin tam sırası. Her şeye
rağmen ve iyi ki.
Türkiye halklarının onurlu emekçileri, öğretmenleri, akademisyenleri;
Bu bir direniş çağrısıdır. İşimizi,
iş güvencemizi, emeğimizi, hepsinden
önemlisi onurumuzu koruyalım diye.
Hiç unutmayalım: Zulüm varsa direnmek haktır...”

SORULARA DEVRİMCİLERİN CEVABI: ZULÜM
VARSA DİRENMEK HAKTIR...
TASFİYECİ SOLCULARIN
CEVABI: ZULÜM VARSA YILGINLIK KAÇINILMAZDIR...
Nuriye Gülmen, gayet sade bir
şekilde tarihin sorusuna hayat denilen
kavganın cevabını veriyor: Zulüm
varsa direnmek haktır...
“Faşizm karşısında Mamak’taki
gibi davranmalıyız” diyen Melih
Pekdemir’ler ise tarihin sorusuna her
zaman şu cevabı vermişlerdir: Zulüm
varsa yılgınlık kaçınılmazdır... Dün
Mamak’ta ve ondan sonra bulundukları her yanda dedikleri bu olmuştur.
Yukarıda bahsettiğimiz yazısında
Melih Pekdemir, dün Mamak’ta faşizm karşısında neler yaptıklarını anlatırken bugün de böyle davranmayı
öneriyor:
“... Şimdiki Türkiye’de de böyle
yaşayacağız işte. Mesela Mamak cehenneminde gülmek konuşmak sağa

sola bakmak idare emriyle yasaktı.
Ama biz asıl ağlamayı yasaklamıştık
kendimize. Cehennemi kahkahalarımızla cennet yapardık. Mamak cehenneminde tatlı yasaktı, kimi zaman,
oturur tatlımızı da kendimiz yapardık;
bisküvi ile yapılan Mamak tatlısını
biz icat ettik ve biz meşhur ettik.
Şiir kitabı yasaktı son yıllara dek,
oturur şiirimizi kendimiz yazardık.
Özgürlük? Özgürlük de yasaktı! Oturur kendimizi özgür kılardık; düşlerimizde ve düşüncelerimizde sınırsız
özgürlüğü yaşardık...”
Görüldüğü gibi, bir kez bile direndik diye anlatabilecekleri bir tarihleri yoktur. Bunun yerine karşılarında Tek Tip Elbise giyip esas duruşa
geçerek “komutanım” dedikleri faşist
askerlere göstermeden gülmeyi ve
ağlamamayı... tatlı yapmayı... “direniş” diye yutturmaya çalışıyorlar.
Oysa bunun adı teslimiyettir. Bunlar
koğuşta habire tatlı yapıp yiyerek
aldıkları kiloları havalandırmada askerin emriyle uygun adım marş marş
yaptıkları spor sayesinde eriten rezil
yılgınlardır. Oysa dönem Ölüm Orucu
Direnişleri zamanıdır...
Bir yandan “kitap yasaktı” deyip
ardından kitap yasaklarına karşı direnmediklerini “ama biz de şiir yazdık” safsatasıyla örtbas etmeye kalkacak kadar sahtekardır bunlar...
Ve bunlar, dün Mamak’ta sergiledikleri yılgınlığı şimdi bulundukları
sendika, oda, kurum yönetiminde
somutlamaya devam ediyorlar.
Neyse ki bu toprakların Nuriyeler’i, Acunlar’ı, Nazan’ı, Mehmet’i,
Gülnazlar’ı, Perişler’i, Mahirler’i,
Alevler’i, Nurseller’i, Selviler’i ve
Kezban Anaları asla tükenmiyor.
Ve Anadolu’nun tarihsel direniş
destanına onurlu sayfalar eklenmeye
devam ediyor. Anadolu halklarının
direniş ve zaferinin tarihi yazılmaya
işte böyle devam ediyor...
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KESK Tarihinden
BUGÜNE
Ya özeleştiri verilir, ya yok
olunur
KESK, artık kaale alınmayan
bir konfederasyondur.
Ne bir grev, ne bir direniş örgütleyemiyor.
Hiçbir şeyden sonuç alamıyor.
Niye?
***
KESK sürekli üye kaybediyor.
Üye kaybediyor oluşlarını, etkisizliklerini kabul ediyorlar. Zaten
reddedebilecekleri bir olgu değil
bunlar.
***
“Peki neden?” diye sorarsanız,

12 Eylül 1980’den başlayarak sendikaların nasıl baskı altına alındığını,
“küreselleşme” politikalarının nasıl
altlarını boşalttığını anlatırlar.
Nitekim, bu kesim, AKP faşizminin demokratik kitle örgütlerine
yönelik son saldırısını da yine 12
Eylüllere giderek açıklamaya çalıştılar.
***
“Peki bütün bunlar olurken,
siz neredeydiniz, ne yapıyordunuz?”
diye sorarsanız, bu soruya ciddi bir
cevap alınamaz.
Bu olumsuz gidişatın bütün sorumluluğunu 12 Eylül’e dayandırmak doğru değildir. 12 Eylül’den
bu yana 23 yıl geçti. Kimse, bu durumu açıklamak için sığınacak gerekçeler aramamalıdır.
Sorun, sendika yönetimlerin-

dedir. Sorun, sendikal anlayıştadır,
bu yönetimlere yön veren siyasettedir.
Şimdiye kadar bu sendikalarda
neler yapıldı?
Neyi, nasıl savundular? Bütün
politikalar, bütün pratik sorgulanmalıdır. Adı “devrimci” diye
başlayan bir sendikada devrimci
sözünü ağzına dahi almaktan korkup
“çağdaş sendikacılık”tan başka bir
şey demeyenler, devrimcileri sendika
yönetimlerinden tasfiye etmek için,
sendika ağalarıyla, hatta polisle bile
işbirliği yapmaktan kaçınmayanlar,
söke söke kazanılan sendikal mevzileri düzen içi politikanın aracı
yapmaya çalışanlar, bugün ortaya
çıkan durumun da sorumlusudur.

Sanma Ki Bizi Bitirebildin
Ey Düşman!
Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direneceğiz!
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Umudun şahanları Cephe Milisleri’nin bulundukları bölgelerde yaptıkları
eylem haberlerinden derlediklerimizi yayınlıyoruz.
İstanbul-Çayan:
Cephe Milisleri 22 Ağustos’ta, Dersim’de şehit düşen
TİKKO gerillaları için yazılama yaptı. Halkın matbaası
olan duvarlara “Aliboğazı’ndan Mercan’a, Dersim’de Şehit Düşen-Dövüşen TİKKO
Gerillaları’na Bin Selam! DHKP-C” imzalı slogan işlenerek
ölümsüzleşen TİKKO gerillaları selamlandı.
İstanbul-Gazi:
Cephe Milisleri 12 Ağustos’ta Gazi’den ölümsüz
önder yoldaşa selam gönderdiler. Cepheliler, 11 Ağustos
2008’de ölümsüzleşen önder yoldaş Dursun Karataş’ı
selamlamak amacıyla Aşık Veysel Parkı’na bomba süslü
pankart astı. Ayrıca kısa bir açıklama yapan Cephe Milisleri şu sözlere yer verdi;
“Önderimizin açtığı yolda sonuna, sonuncumuza
kadar yürüyeceğiz. Hiçbir baskı bunu engelleyemez.
Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş! Yaşasın Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi – Cephesi!”

Yoldaşımızı Her Ne Pahasına Olursa
Olsun Bulacağız
Ankara Halk Cephesi, 17 Ağustos'ta 96'lılar
Köprüsü'ne, 5 ay önce Lübnan Havaalanı'nda gözaltına alınan ve hala kendisinden haber alınamayan
yoldaşları Ayten Öztürk için pankart astı. Asılan
pankartta "Yoldaşımız Ayten Öztürk Nerede! Halk
Cephesi" imzalı slogan yer alıyordu.

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Sırtlanlar, Çakallar
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ

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

YOK
EDEMEZSİNİZ!
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Yürüyüş
26 Ağustos
2018

Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisini
tarihe gömeceğiz!

İşçi katliamları ve iki hukuk, iki adalet
Düzenin hukuku, “tazminat”la dosyaları
kapatır.
Halkın adaleti, katillerin yakasına yapışır!

İŞTE BUNUN İÇİN
YOK ETMEK İSTERLER
HALKIN AVUKATLIĞI ANLAYIŞINI
Düzenin avukatları için, hatta reformist solcu avukatlar için de, bir
iş cinayeti davası, her şeyden önce
“tazminat davası”dır.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları,
Soma’ya gittiklerinde, yakınları katledilen madenci ailelerine, katliamcılardan hesap sorulması için ceza
davasını üstleneceklerini, ama tazminat davasını üstlenmeyeceklerini
söylediler. Vekaletler de buna göre
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düzenlendi ve bu vekaletin “sadece
ceza davası için” olduğu belirtildi.
Aileler, ilk başta bunu yadırgadılar,
fakat sonra benimsediler. Benimsemeyen, legal particiliğin avukatları
oldular. Aileleri “ceza davasıyla tazminat davası birbirinden ayrılamaz”
diye yönlendirerek, onların Halkın
Hukuk Bürosu’na verdikleri vekaleti
geri çektirmek istediler. Ama sonra
teşhir olmayı göze alamayıp bundan

vazgeçtiler. Birkaç duruşma sonrasında da zaten artık davayı takip
etmez oldular. Çünkü bu davayı takip
etmek, öyle bedelsiz değildi. Faşizmin
polisi, bu davada kafa kol kırıyordu.
Tutukluyordu.
Faşizmin birçok davada başvurduğu bir yöntemdir; davayı izleyen
aileler ve avukatlar üzerinde terör
estirerek, hatta onları gözaltına alarak
onları davayı izlemekten caydırmak
ister. Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının farklarından biri de burada
ortaya çıkar. Onların tarihinde, polis
teröründen dolayı izlemeyi bıraktıkları
tek bir dava yoktur. Tersine, onlar,
faşizm saldırdıkça, o davaları daha
güçlü sahiplenmiş ve mutlaka sonuçlandırmışlardır.
Faşizm bu ülkede birçok davanın
üstünü örtememişse, birçok işkence
katliam davasında cezalar vermek
zorunda kalmışsa, bunda halkın avukatlarının militan avukatlığının payı
belirleyicidir.
Faşizm, zulmün üstünü örtmeye
izin vermeyen bu avukatlık anlayışını
yok etmek istiyor.

SAVCI KATİLLERİ
AKLAMA PEŞİNDE
Halkın Hukuk Bürosu
Katillerin ve Adaletin Peşinde
Soma katliamı davası, 3 yılı aşkın
sürdü. Son duruşma 27 Mart
2018’deydi. Bu duruşmada iki yıldır
mütalaasını sunması beklenen savcı
mütalaasını sundu. Savcı, kimseyi
yanıltmadı; sanıkların iddianamede
istenen cezalardan daha az ceza ile
cezalandırılmalarını istedi.
Savcı, tüm çabasına rağmen, gerçekleri tamamıyla gizleyemiyordu.
Gizleyebilse, patronlar ve patronun
tüm yöneticilerinin “beraatini” isteyeceğine kuşku yoktu.
Ancak 301 madenci gömülmüştü
bu mezara ve suç kanıtları gizlenemeyecek kadar çok ve açıktaydı. İşte
bu nedenle savcı, suçu küçültebildiği
kadar küçülttü, masumlaştırabildiği
kadar masumlaştırdı ve yapabildiği
kadar az ceza istedi.
Savcı, “kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle bu projeler uygu-
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lanmamıştır.”, “olayın ocaktaki yapısal sorunlardan kaynaklandığı tespit
edilmiştir.” diyordu.
Halkın avukatları ne diyor?
Patronlar başından beri her şeyin,
yapısal sorunların farkındaydılar.
“Kaza”, yani katliam riskinin büyüklüğünü bile bile madencileri çalıştırdılar.
Savcı, “kullanılmayacak haldeki
eski gaz maskelerinden patronu sorumlu tutmazken”, Halkın Hukuk
Bürosu avukatları, diyordu ki; “patronlar başından beri gaz maskelerinin
niteliklerini de biliyorlardı. Bu, katliamı kasıtlı hale getirir.”
Halkın Hukuk Bürosu avukatları,
başından beri müdahil oldukları Soma
Katliamı davasında hep bunları dile
getirdiler.
Herkes gördü ki, bir tek onların
elleri, katillerin yakasına yapışmıştır.
Herkes gördü ki, bir tek onlar,

katillerden gerçekten hesap sorma
peşindedir. Bir tek onlar ADALET
peşindedir.

Halkın Hukuk Bürosu,
Tazminat Değil Adalet Diyor
Sorun, katledilen yakınlarının karşılığında belli bir miktar para almak
değildi.
Adalet için mücadele, esasına bakılırsa, bu parayı reddetmek demekti.
Çünkü düzen açısından “tazminat”
denilen şey, aslında, “katledilenlerin
yakınlarını susturma parası”dır. Sayısız iş katliamı davasında, böyle
olmuştur. Mahkeme görülür, tazminata hükmedilir.
İşte Halkın Hukuk Bürosu avukatları, iş katliamları karşısında da
bu statükoyu yıkıp atmışlardır.
Patronlar böyle bir avukatlık anlayışını severler mi?
Soma madeninde yakınları kat-

ledilen bir aile, mahkeme kararı sonrası şöyle diyordu:
"Selçuk olsaydı bu karar böyle
çıkmazdı. Çıksa dahi Selçuk salondan
çıkmaz bizi de salonda tutardı."
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına
bu güven nereden kaynaklanıyor
peki?
Bu güvenin kaynağında, iki kelime
var: onların HALKIN AVUKATI olması.
Onların tüm DÜZEN AVUKATLARINDAN farklı olması.
Onların hukuka, adalete, insana,
düzen avukatlarının hepsinden farklı
yaklaşması.
Katliamın baş sorumlusu olan
üçlü, (AKP iktidarı-patronlar-savcılar), halkın öfkesini bastırmak için
açılan göstermelik bir davada, tiyatro
sahnesinden farksız bir yargılama
oyunu ile sorumluları kurtarmanın
hesabını yaptılar. Onların hesaplarını
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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 salrimci Sol, resmi, sivil faşist teröre devrimci şiddetle,
dırısını başlattı. Cuntalar aracılığıyla, "balığın suyunu
cuntanın teslim alma saldırısına 1984 ölüm orucuyla
kurutma" politikaları yürürlüğe konuldu.
cevap verdi. Şehitlerle karanlık yarıldı.

1990'lar

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

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

2000'ler

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

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

2010'lar

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

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

“Kurtuluşa Kadar Savaş” Biz Türkiye'de 50 yıllık
reformizm ve revizyonizmin zincirlerini kırıp atıyoruz.
İstanbul Maltepe'de Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'in 51 saatlik silahlı direnişi...
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bozan yine halkın avukatları oldu.
Katliamın yaşandığı ilk günden, ilk
saatlerden itibaren başlattıkları adalet
mücadelesini kesintisiz sürdürdüler.
3 yıldır devam eden yargılama sürecindeki tüm işlemleri, tüm duruşmaları takip edip katillerin, patronların, kapitalizmin suçlarını anlatıp
katliamcı yüzlerini teşhir eden, katledilen 301 insanımızın ailelerinin
adalet talebini mahkeme kürsüsünde
dile getirip, o kürsüyü işçilerin kürsüsü haline getiren halkın avukatları
oldu.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları,
ısrarla tazminat davalarının dışında
durdular. Adalet savaşının, katliamcılardan hesap sorma mücadelesinin

“kan parası”yla gölgelenmesine karşı
çıktılar.
13 Mayıs Katliam; 17 Mayıs katledilenler için adalet isteyenlere saldırı
Soma'da katliamın ardından 17
Mayıs'ta Soma'ya giden ÇHD'li ve
HHB'li avukatların ve Halkın Mühendis Mimarları’nın aralarında bulunduğu gruba polis saldırdı. Saldırıda
38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar ters kelepçe, haya burma,
kapıya sıkıştırma gibi işkencelerden
geçirildiler. Saatlerce kapalı spor salonunda tutulduktan sonra da bırakıldılar.
Bu saldırı, patronlar adına ve

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

HHB
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Madenlerde katledilenlerin karşılıksız, cüretli
avukatlarıdır onlar. Madende katledilenler adaletsiz kalmasın diye, hapis yatarlar.
BİR ÖRNEK:
HALKIN AVUKATLARI OLARAK İLAN
EDİYORUZ: Katliamın Sorumluları Yargılanıp
Cezalandırılıncaya, Somalı İşçilerin ve Ailelerin
Hakları Teslim Edilinceye Kadar Soma’dayız, Somalıyız!
… Katliamdan sonraki ikinci günün akşamı sivil
faşistler “dışarıdan gelenler şehri karıştıracak, olay
çıkaracaklar, Geziciler Soma’yı karıştıracak…” vb.
söylemlerle polis tarafından kışkırtılarak üzerimize
salınmaya, linç ortamı yaratılmaya çalışıldı. Ancak
aradıklarını bulamayan polis ve sivil faşistler geri
adım atmak zorunda kaldılar. Bu provokasyon girişimi de boşa çıkan polisler bu kez çareyi bizzat
saldırarak, işkencelerle gözaltına alarak bize gözdağı
vermeye, sindirmeye çalışmakta buldu.
Ancak yine aradıklarını bulamadılar. Bize yönelik
saldırıları bekledikleri etkinin aksine Soma halkının
bize olan desteğini ve sahiplenmesini daha da arttırdı.

Grup Yorum
Madenlerde katledilenlerin şarkılarını onlar
20

AKP iktidarı adına yapılan bir saldırıydı.
Patronların ve AKP iktidarının
suçları ve sorumlulukları gizlenmeliydi.
Bu suçları açığa çıkaracak ve teşhir edecek tek bir güç vardı; o da
halkın avukatlarıydı.
Faşizm bunu biliyordu. Herkesin
gözleri oranın üzerindeyken, bu kadar
pervasızca işkence yapmalarının, kol
kırmalarının nedeni buydu.
Halkın tehditlere, rüşvetlere cevabı: “halkın avukatları var”
Halkın avukatları, katliamın ilk
gününden itibaren, İstanbul, İzmir,
Ankara ve Eskişehir’den gelen Çağ-

yapmıştır bu ülkede.
Yeni Çeltek’i onlar anlatmıştır, Soma’yı onlar
anlatmıştır.
BİR ÖRNEK: SOMA
bakmadık tozuna karasına
indik maden ocağına
ekmek yedi kat yerin altında
karardı alın yazımız kömür pahasına
tütsün diye evlerde soba
fabrikalarda baca
çıkardık tonlarca kömür
yüzde 300 kar uğruna,
yandı sobalarda 301 ömür
bedava dağıtılan kömürler
bedava alınan ömürlermiş bilemedik

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
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daş Hukukçular Derneği üyeleriyle
beraber katledilen madencilerin ailelerini ziyaret etmeye başladılar.
Katliamdan sağ kurtulan ve arama
ekiplerinde yer alan maden işçileriyle
konuştular.
Halkın avukatları, “kader… bu
işin fıtratında var… görünmez kaza...”
diyerek aileleri “kadere razı” hale
getirmeye çalışan gerici propagandaya
karşı, patronların para teklifleriyle
bu işin içinden sıyrılamayacaklarını,
yaşananın kaza değil, kader değil,

işçi sınıfına yönelik açık bir katliam
olduğunu anlatıyorlardı. Köy köy
dolaşıp bu gerçekleri anlattılar.
Köylüler, avukatlara yapılan saldırıyı izlemişlerdi ve yorumlarından
anlaşılıyordu ki; bu saldırının “katliamın üstünü örtmeye yönelik olduğu” konusunda nettiler.
Katliam gerçeğini açığa çıkarmak
isteyen sadece onlardı. Bu netti.
Halkın avukatları ve ÇHD’li avukatlar, Savaştepe’nin köylerinde dolaşırken, polis ve patronun adamları,

hafiye gibi onları izliyor, aileleri
tehdit ediyorlardı.
Patron, çok fazla zaman geçmeden, köylüleri parayla, tehditle, rüşvetle susturma çabalarına başladı.
Ama tüm bunlardan bir sonuç alamadı
katiller. Ve eğer patronlar bunda başarıya ulaşamadılarsa, bunda belirleyici pay, halkın avukatlarınındır.
Çünkü madenciler emindi ki, yalnız değillerdi. Emindiler ki, her koşul
altında kendilerini savunacak avukatlar vardı.

Halkın Avukatlarına,
Halkın Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!
kampanya haberleri

Ankara

Devrimci Tutsaklara, Halkın
Avukatlarına ve Sanatçılarına
Özgürlük İstiyoruz!
Ankara TAYAD’lı Aileler, 18
Ağustos Cumartesi günü Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptıkları tek tip
elbise ile ilgili basın açıklamasında
işkenceci polisin saldırısına uğradılar.
Halil İbrahim Şener ve Kubilay Iğdır
gözaltına alındı.

İzmir TAYAD'lı Aileler
Halkın Avukatları ve Sanatçıları
İçin Eylem Yaptı
İzmir TAYAD’lı Aileler, 18 Ağustos'ta Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi önünde Halkın Avukatları
ve Halkın Sanatçıları için basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Halkın avukatları Türkiye’de ve

dünyada ezilen halkların özgürlük
ve demokrasi mücadelesinde ezilen,
yoksul, mazlum halkın; patronlara
karşı işçi ve emekçilerin haklarını
mahkeme salonlarında, işkencehanelerde, morglarda her yerde savundukları için AKP faşizmi tarafından
tutsak edildiler.
Uyuşturucuya, fuhuşa, kumara
karşı mücadelede tutsak düşen devrimcileri savundukları için; parasız,
bilimsel, demokratik üniversite mücadelesinde tutsak düşen öğrencileri
savundukları için faşizmin hedefindeler. Halkın avukatlarının hedef
alınmasının ve yargılanmalarının gerçek nedeni mevcut düzenin adaletini
kabul etmemeleri, halkın adaletini
ve halkın iktidarını savunmalarıdır.
Bunun için faşizmin hücrelerinde
bedel ödüyorlar ve ilk duruşmaları
10 Eylül’de İstanbul Bakırköy Adliyesinde yapılacak. Duruşmalarına
tüm halkımız davetlidir" denildi. Ardından 9 Mart’ta Lübnan Havaalanında gözaltına alınan "Ayten Öztürk
Nerede" denilerek ailesine, bizlere
ve yoldaşlarına bilgi verilsin. Ayten
Öztürk’ün başına gelebilecek her
şeyden Lübnan hükümeti ve AKP
faşizminin sorumlu olacağını belirterek yoldaşımızı kaybetmenize izin
vermeyeceğiz" denildi. Açıklamaya
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İzmir
17 kişi katıldı.

Halkın Avukatlarını,
Sanatçılarını Faşizmin Elinden
Alacağız!
Ankara Halk Cephesi 18 Ağustos'ta, Mamak, Misket, Batıkent ve
Aydınlıkevler mahallelerinde, tutuklu
Halkın Avukatları ve Sanatçıları için
pullama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, üzerinde "Halkın Avukatlarını ve Halkın Sanatçılarını Faşizmin
Elinden Alacağız!" sloganının yazılı
olduğu 500 adet pullama yapıldı.
Ankara
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Onlar, “Biz bir dost sofrasında bir de harman dalında diz
kırarız” dediler.
Eğilmeyiz hiçbir zulmün önünde; ama eğiliriz halkımızın önünde yerleri öpesiye...
Ve onlar için dövüşürüz şarkılarımızla, onlar için meydanlarda, zindanlarda
ölesiye... Halk kulak verir Grup Yorum’un ezgilerindeki çağrıya ve
er ya da geç “gayrık yeter!” der. İşte bundandır ki,
GRUP YORUM HALKTIR YENİLMEZ!

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
İki bedende tek yürek
tek bedende iki yürek
her yürekte iki sevda
her sevda bir kavga
ilmek ilmek emekle büyüyecek
kim demiş, bir yürekte iki sevda olmaz,
bakın işte, bizim yüreğimizde iki sevda...
biri yare, biri halka
biri yare, biri ille de kavgaya...
“tarihsel ve sosyal şartların
zaruri neticesi bu”
çünkü biz
bir kez halkın avukatlığına and içtik;
yolu yok,
sonuna kadar yürünecek...
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket Yılmaz
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Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!

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

6

TEKNOLOJİ YENİ

YÖNTEM ESKİ
YIL 2004: KOMPLO,
“ERDOĞAN KALDİ DEDİ
Kİ”, “DİSKETTE ADIN ÇIKTI”
DİYE BAŞLIYOR.
SONUÇ: ONLARCA KİŞİ
TUTUKLANIYOR.
YIL 2017: KOMPLO “BERK
ERCAN DEDİ Kİ…”, “SD KART‐
TA ADIN ÇIKTI…” DİYE BAŞ‐
LADI.
SONUÇ: 200’E YAKIN KİŞİ
GÖZALTINA ALINIP TUTUK‐
LANDI.
HÜKÜMETLER FARKLI, Kİ‐
ŞİLER FARKLI, TEKNOLOJİ
FARKLI, FAKAT…
YÖNTEM AYNI, FAŞİZMİN
KOMPLOCULUĞU AYNI
“Adalet Savaşımız” yazı dizimizin
önceki bölümlerinde işkence, infaz,
katliam davalarında faşizmin işlediği
suçların üzerini örtmek için kullanılan
komplo yöntemlerini ele aldık. Bu
bölümde ise 2004 yılında “Erdoğan
Kaldi dedi ki…”, “diskette adın çıktı”

komplosuyla gerçekleştirilen bir tutuklama terörünü ele alacağız. Psikolojik sorunları olan, dengesiz bir zavallıya istediklerini “itiraf” diye yazdırıp, bu “itiraf”lara ve sahte belgelere
dayanarak gerçekleştirilen komplodan
bugüne, faşizmin komplocu niteliğinin
değişmediği çok açık görülüyor.

Yıl 2004: “ERDOĞAN
KALDİ DEDİ Kİ…”
KOMPLOSU
Aciz Durumdaki AKP Faşizmi Çareyi Psikolojisi Bozuk,
Dengesiz Bir İtirafçıda ve Sahte
Belgelerle Kurduğu Komploda
Arıyor
2004 yılı Şubat ayı... AKP faşizminin ilk yılları. “Avrupa Birliği’ne
uyum süreci”nin en cafcaflı dönemleri.
AKP iktidarı, faşist niteliğini gizlemek
için birbiri ardına “demokratikleşme
paketleri” çıkarıyor, ülkede “demokrasi
rüzgarları” estiriyor. Perdenin önünde
bunlar yaşanırken perde arkasında faşizm tüm çıplaklığıyla sırıtıyor. 1922 Aralık hapishaneler katliamının
ardından, oligarşinin tecrit ve tasfiye
politikalarını boşa çıkaran devrimci

hareketi yok etmek, “bellerini doğrultamaz hale getirmek” için her yolu
deniyor oligarşi.
Bu doğrultudaki saldırılardan biri
de 19 Şubat 2004 günü gerçekleşiyor.
Oligarşinin hapishanelerdeki tecrit,
tasfiye ve imha politikalarını boşa
çıkaran mücadelede çok önemli bir
yeri olan TAYAD basılıyor. TAYAD
başkanı gözaltına alınıyor. Ardından
birbiri ardı sıra gözaltı ve tutuklamalar
yaşanıyor. Devam eden baskınlar ve
gözaltılar sonucunda, onlarca kişi
tutuklanıyor. Hepsinde gerekçe aynı:
“Erdoğan Kaldi dedi ki…”

Kim Bu Erdoğan Kaldi?
Erdoğan Kaldi; psikolojik sorunları olan, doğru dürüst okuma yazma
bilmeyen bir gençtir. 2004 yılı şubat
ayında, TAYAD’ın üzerinde “HAPİSHANELERDE 107 İNSAN
ÖLDÜ, DUYDUNUZ MU?” yazan
bir afişini asarken gözaltına alınır.
Siyasi şubeye, Vatan işkencehanelerine götürülür.
Siyasi polis böyle keşfeder Erdoğan Kaldi’yi. Önce işkence, tehdit
ve şantajla, önüne konulacak her
şeyi imzalayacak hale getirilir Erdoğan Kaldi. Siyasi polis için bulunmaz, tepe tepe kullanılacak bir
zavallıdır. Onu her şeye evet diyecek
hale getirmek için baskının, tehditlerin, işkencenin yanı sıra, “Emniyete
kadın getirme”, “pantolon gömlek
alma” ve “para vaadi” gibi yöntemler
de kullanılır. Bunlar belgelidir.
Ekmek ve Adalet Dergisi’nde o
dönem yayınlanan bir haberde şöyle
deniliyordu: "Polis Erdoğan Kaldi'nin
sorgusunu videoya kaydetmiş ve gözaltına aldığı herkese izletmektedir.
Bu kasette şöyle bir diyalog da geçmektedir. Erdoğan Kaldi sorgunun
bir yerinde polisten kadın istemekte,
polis de kısa bir süre sonra bir kadın
getirmektedir. Ya da polis Erdoğan
Kaldi'ye pantolon, gömlek, kazak almıştır...” (Ekmek ve Adalet, Sayı
101, 7 Mart 2004)
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Sonuç olarak her türlü yolla işbirlikçileştirilen Erdoğan Kaldi’den
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tam 148 kişi hakkında “ifade” alınır.
Tabii Kaldi’nin bu kadar kişiyi tanıması, bunların ne yaptığını bilebilmesi
mümkün olmayacağına göre, “ifade”
şöyle gelişir. Polis isimleri yazar, ismini yazdığı dolayısıyla tutuklamayı
amaçladığı herkese bir de sorumluluk
verir. Bu senaryo da Kaldi’ye imzalattırılır.
Kara mizah da burada başlar.
Kaldi, 148 kişinin hepsini ADI
VE SOYADIYLA tanımaktadır. Herkesin
bildiği gibi, hayatın içinde kimse
birbirine adı ve soyadıyla seslenmez.
Bir kişinin, hakkında ifade verdiği
148 kişiyi adı soyadıyla bilmesi
mümkün değildir.
Kara mizah burada da bitmez.
Kaldi, bazılarının göbek adlarını
da bilir. Polis, Kaldi’nin ifadesini
yazarken, elindeki tüm resmi bilgileri
ifadeye geçtiği için bazı göbek adları
da olduğu gibi geçmiştir ifadeye.
İfadeye göre Kaldi, adeta merkez
komitesidir. Herkese sorumlulukları
bizzat o vermiştir. Senaryoya göre
148 kişiyi örgüt içindeki konumla‐
rıyla bilmektedir. Şu şuranın sorumlusu, şu şunu yapar, bu bununla çalışır… Böylece ortaya bizzat polisin
senaryosunu yazdığı 148 kişilik bir
Kaldi Örgütü çıkar.
Polisin komplosu 'Erdoğan Kaldi
dedi ki...’ ile başlamış, onlarca kişi
başka hiçbir delile(!) gerek duyulmadan bu gerekçeyle gözaltına alınmış ve DGM (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) tarafından da aynı delille(!)
tutuklanmıştır.

Yıl 2004: 1 NİSAN
KOMPLOSU
“DİSKETTE ADIN ÇIKTI”
Türkiye oligarşisi, siyasi polisin
“Erdoğan Kaldi dedi ki…” gibi ucuz
komedilerinden istediği sonucu alamayacağını anlayınca bu kez yeni
bir senaryoyu devreye soktular. Avrupa emperyalizmiyle işbirliği yapan
Türkiye oligarşisi, bu kez işi daha
baştan sıkı tutarak, büyük operasyon
görüntüsü vermek için “uluslararası
bir komplo” senaryosu hazırladı ve
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1 Nisan 2004 tarihinde bu saldırı
başlatıldı.
1 Nisan 2004 sabahında Türkiye,
İtalya, Hollanda, Belçika ve Alman‐
ya’da oligarşinin ve Avrupa emperyalizminin “eş zamanlı operasyon”uyla
birçok dergi bürosu, dernek, kültür
merkezi ve ev basıldı. Avrupa’da,
Hollanda’da Özgürlük Bürosu ve
DHKC Enformasyon Bürosu, Belçika’da Halkın Sesi televizyonu ve Hollanda ve Almanya’da çeşitli evler basıldı. İstanbul’da ise polis, Marmara
Tayad, Ekmek ve Adalet Dergisi, İs‐
tanbul Gençlik Derneği, İdil Kültür
Merkezi, Halkın Sesi Gazetesi, Gençlik
Gelecektir Dergisi, Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği ile Halkın Hukuk
Bürosu’na baskınlar düzenledi, onlarca kişiyi gözaltına aldı.
Aynı gün İzmir, Bursa, Adana,
Ünye, Dersim, Samsun ve diğer birçok ilde de, birçok demokratik kuruma baskınlar düzenlenip, onlarca
kişi gözaltına alındı.
Baskınların ardından ajanslar ve
televizyonlar yayınlarını kesip “son
dakika” manşetleriyle tüm dünyaya
“uluslararası DHKP‐C operasyonu”
gerçekleştirildiğini ve birçok örgüt
üyesinin yakalandığını duyurdular.
Hatta bazıları “örgütün beyin takımı
yakalandı” diyerek verdi haberleri.
Böylece demokratik kurumlar bir
anda örgüt üssü, örgüt merkezi olarak
gösterildiler!
Yapılan ilk baskınlarda 37’si İstanbul’da olmak üzere toplam 53
kişi gözaltına alındı. Ancak komplo
burada bitmedi. Baskınların ardından
süren gözaltı teröründe bu kez “dis‐
kette adın çıktı” yalanı eklendi. Ekmek ve Adalet Dergisi’nin teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık’ta,
1 Nisan’da yapılan baskında “ele
geçirildiği” iddia edilen bir diskette,
yüzlerce kişinin adının geçtiği “örgütsel dökümanlar” olduğu iddia ediliyordu.
Senaryoya göre bu diskette, birçok
devrimcinin hem gerçek adı hem
kod adları yer alıyordu. “Örgütsel

gizliliğe önem verdiği” dava dosyalarında da sık sık belirtilen DHKPC’nin kadro ve yöneticilerinin hem
gerçek hem kod adları bir liste halinde
yazılmış ve polis gelip bulsun diye
tutuluyordu!
Akla ve mantığa aykırı daha birçok yan vardı senaryoda.
Sadece akla ve mantığa değil devletin resmi kayıtlarına aykırılıklar da
vardı senaryoda. Örneğin TAYAD başkanı, Erdoğan Kaldi dedi ki komplosuyla gözaltına alındığında, gözaltında
tutulduğu sırada kendi kod adıyla
yazışma yapmakla suçlanıyordu.
Polis istediği kişiyi gözaltına alıp
tutukluyor ve diyordu ki, “senin de
adın diskette çıktı”.
Peki bu disket nasıl bulunmuş,
nasıl el konulmuş, şu anda neredeydi?
Diskete el konuluş biçimi yasal
değildi. Polis baskında ele geçirdiğini
iddia ettiği disketi hukuksuzca elinde
bulundurmaya devam ediyordu.
Davanın devamı sırasında anlaşılmıştı ki polis, mühürleyip savcılığa
teslim etmesi gereken disketi teslim
etmemiş, kendisinde tutmuştu.
Bunun anlamı şudur: Polis eline
aldığı bir diskete komploya dahil
etmek istediği kim varsa eklemiş,
daha sonra da “diskette adın çıktı”
diyerek gözaltına alıp tutuklatmış‐
tır.

Bu İlk Dijital Sahtekarlık
Komplosu, Meşruluk
Mücadelesiyle ve Güçlü Bir
Siyasi Teşhirle
ÇÖKERTİLDİ!
Yazı dizimizin önceki bölümlerinde
birçok örneğine yer verdiğimiz “dijital
delil” sahtekarlığının ilk örneklerinden
biridir 1 Nisan komplosu. Sonraki
yıllarda ortaya çıkan Ergenekon, Balyoz gibi davalarda komploculuğu
daha da teşhir olan, her türlü dijital
sahtekarlığı yapmakla meşhur polisin
elindeydi disket. Yani polisin her türlü
müdahalesine açık, istediği gibi ekleme
çıkarma yapmasına müsait durumdaydı. Bu tür müdahalelerin anlaşıl-

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

ması da mümkün değildi. TÜBİTAK,
Adli Tıp Kurumu ve ODTÜ, İTÜ
gibi üniversitelerden oluşan bilirkişi
kurumlarının raporları da disketlerin
bu nedenle delil olamayacağını belirtmekteydi. Buna rağmen onlarca
devrimci, bilimsel olarak delil sayılamayacağı belirtilen bu disket yüzünden aylarca tutsak edildi, haklarında cezalar verildi.
1 Nisan komplosunun temellerinden biri olan bu disketin olması gereken yerde yani savcılık emanetinde
değil polisin elinde olduğu mahkeme
tarafından da tespit edilerek delil değerini tamamen kaybetti. Böylece,
devrimci hareketin haklar ve özgürlükler mücadelesinden geri adım atmayan çizgisi ve halkın avukatlarının
mücadeleleriyle 1 Nisan komplosu
büyük ölçüde çöktü.

“Erdoğan Kaldi dedi ki”den
“Berk Ercan dedi ki”ye,
“Diskette adın çıktı”dan “SD
kartta adın çıktı”ya

Tayyip Erdoğan'ın 14
yaşındaki Berkinler’i, 19
yaşındaki Ali İsmailler’i
katlettiği için,
“kahramanlık destanı
yazdılar' dediği
AKP'nin katil polisidir.
Faşizmin hukuku işte
böyle katilleri güvence
altına almaktadır.
Devletin polisi işkence
yapar, katleder, faşist
mahkemeler onları
korur. Ülkemizde
sadece emperyalizmin
ve işbirlikçileri ile
yandaşlarının hak ve
özgürlükleri vardır.
Halkın adaleti egemen
olana kadar da bu
böyle sürecektir!

Senaryo hiç değişmiyor
2004 yılından bugüne ülkede ve
dünyada birçok şey değişti. Ama değişmeyen şeyler de vardı. Oligarşinin
polisinin ve yargısının komploculuğu.
Elbette komplonun biçimi ve niteliği
konusunda da çok şeyler değişti ama
komploculuğun özü değişmedi.
Yazı dizimizin konusu olan komplo,
12 Eylül 2017’de Halkın Hukuk Bürosu’nun basılması ve 19 avukatın
tutsak edilmesiyle başladı. Ardından
halkın sanatçılarının ve 200’e yakın
Halk Cepheli’nin gözaltına alınması
ve tutsak edilmesiyle devam etti.
12 Eylül komplosu da, polis tarafından iki gerekçeye dayandırılıyor:
biri Berk Ercan denen zavallının iftiraları, diğeri ise baskında ele geçirildiği iddia edilen bir SD kart.

“İtirafçı”ların ifadelerini polis
yazıyor
Berk Ercan adlı, kendini kurtarmak için polisle işbirliği yapan, bunun

karşılığında tahliye edilen bir alçak,
hain, sözde “itiraf”larda bulunuyor.
Yüzlerce kişinin adını, kod isimleri
ve örgüt içindeki görevleriyle birlikte
veriyor(!) Kendisi henüz 24 yaşında
olmasına rağmen örgütün bütün şeceresini biliyor(!) Kim, nerede, kiminle, ne zaman, ne yapmış; kim
kime ne demiş, kim örgüte nasıl
rapor vermiş her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyor(!) Tıpkı “Erdoğan
Kaldi dedi ki…” komplosundaki gibi
polisin uydurduğu çok açık olan bu
yalanlar, iftiralar, önce Berk Ercan’a
imzalatılıyor, faşizmin yargısı, hakimleri, savcıları da bu “ifade”yi
yüzü aşkın kişinin tutuklanmasına
yetecek bir gerekçe olarak kabul ediyor. “Berk Ercan dedi ki…” bu tutuklama için yeterli bir gerekçe.
Başka bir gerekçeye, başka bir delile
gerek yok…
2017’de başlayan bu komplonun
bir diğer gerekçesi de daha önce İdil
Kültür Merkezi’ne yapılan bir baskında elde edildiği iddia edilen bir
SD kart. 2004’teki 1 Nisan komplosunda olduğu gibi, bu kez diskette
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HALKIN ADALETİ
sözler/tanımlar
Dürüst, açık ve adil bir adalet halka aittir.
Halk yüzyıllar boyunca dinsel ya da bürokratik-hukuksal biçimlerle adalet konusunda aldatıldı. Bu
nedenle halkın adaleti sınıf düşmanlarımızınkinden
her şekliyle farklı olmak zorunda. Biçimsel benzerlikleri dahi masum karşılamamalıyız.

Siyasi ve askeri cüretimizi kendinde somutlayan
her halkın adaleti eyleminden sonra en geniş
kesimler içinde eylemler tartışılıyor. Kimse kayıtsız
kalamıyor bu eylemlere. Halkın, kim adaletten
yana kim değil görebileceği açık bir zemin güçleniyor. Bize düşen daha çok adalet eylemiyle
bu zemini güçlendirmekle beraber, yarattığımız
bu saflaşma zeminini örgütlülüğe dönüştürüp
kalıcılaştırmaktır.
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değil, “SD kartta adın çıktı” denilerek
onlarca devrimci tutsak ediliyor.
AKP’nin komplocu, kumpasçı polisi bu kez işi sağlama almak için sadece “SD kartta adın çıktı…” ile yetinmiyor. Kendi yarattıkları itirafçı
(iftiracı) Berk Ercan’a ifadeler imzalattırıp, bunları “delil” diye yutturmaya
çalışıyor. Elbette bunları delil diye
yutmaya hazır bir yargının, bunlara
balıklama atlayacak hakim ve savcıların olduğunu bilerek hazırlandı bu
komplo da. Yoksa bu kadar kör gözüm
parmağına bir komplo ile 19 avukat,
10 sanatçı, 100’ün üzerinde devrimci

tutsak edilemezdi.

aynı, komplocu zihniyet aynı…

Sonuç olarak; şu çok açık ki,
2004 yılında Erdoğan Kaldi adlı birinden “itirafçı” yaratıp yalanlarla,
dolanlarla örülü komplo kuranlar,
bugün de Berk Ercan denilen bir alçağı “itirafçı” yapıp, ona yaptırdıkları
iftiralarla devrimcilere komplolar
kurdular.

Son olarak şunu da belirtmek istiyoruz; 2004’te “Erdoğan Kaldi dedi
ki…”, “diskette adın çıktı...” komplo‐
sunu nasıl bozduysak, bugün de “Berk
Ercan dedi ki…”, “SD kartta adın çık‐
tı…” komplosunu bozacağız.

2004 yılında “diskette adın çıktı”
diyerek komplo kurmuşlardı, bugün
“SD kartta adın çıktı” diyerek komplo
kuruyorlar. Değişen tek şey kişiler
ve teknoloji. Yöntem aynı, senaryo

Dün olduğu gibi bugün de haklar
ve özgürlükler mücadelemizden bir
adım bile geri durmayacak, halkın
avukatlarını, sanatçılarını, halk meclisi
üyelerini, Dev-Gençliler’i, haklar ve
özgürlükler için mücadele edenleri,
faşizmin elinden çekip alacağız!

Çayan Cephe Milisleri’nden Bombalı Eylem
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İstanbul, Çayan Mahallesi’nde, 12
Ağustos 2018 günü, saat 22.30’da Çayan
Cephe Milisleri, AKP’nin katil polislerine
yönelik bombalı eylem gerçekleştirmiştir.
Akşam saatlerinde, mahallede terör
estiren katiller yine mahalle içlerinde gezerek halkı taciz ederken, hiç ummadıkları
bir anda, Cephe milislerinin attığı yüksek
tesirli patlayıcıyla sarsılmışlardır.
Hemen, arkalarına dahi bakmadan kaçıp, destek ekiplerini topladıktan sonra
mahalleye gelebilmiş ve ancak bölgeyi
ablukaya aldıktan sonra olay yeri inceleme
yapabilmişlerdir.
AKP’nin katil polislerine uyarımızdır:
Mahallelerimizde, halkımızın içinde sizlere asla
rahat gezme fırsatı tanımayacağız, asla halkımızı
sindirmenize ve mahallelerimizde terör estirmenize
müsaade etmeyeceğiz. Her fırsatta karşınızda olup,
her fırsatta sizlere karşı yürüttüğümüz bu savaşın gereği
olan devrimci şiddetimizi sizlere en cesur şekliyle göstereceğiz.
Çayan Mahallesi Mahirler’in, Dursun Karataşlar’ın,
Şafak Yaylalar’ın mahallesidir. Siz halk düşmanlarının,
devrimcilerin mahallelerinde elinizi, kolunuzu sallayarak
gezmenize asla seyirci kalmayacağız.
Çayan, Armutlu, Okmeydanı, Gazi, Alibeyköy, Sarıgazi, Gülsuyu, İkitelli, Bağcılar gibi devrimcilerin
olduğu tüm mahalle ve kentlere adım attığınız her
zaman, halka karşı işlediğiniz telafisiz suçlar, alçaklıklar
ve bunlar karşısında devrimciler tarafından karşılaşacağınız
cezalandırma aklınızda olsun. Çünkü bu halkın adaletinden
asla kaçamayacak, er ya da geç bu halka hesap vereceksiniz!
CEPHE Milisleri olarak eylemimizi, 11 Ağustos

2008’de sonsuzluğa uğurladığımız öğretmenimiz DURSUN KARATAŞ’A, Özgür Tutsaklarımıza ve geçtiğimiz günlerde
Dersim’in Mercan Vadisi’nde kahramanca
savaşarak şehit düşen TİKKO gerillalarına
ithaf ediyoruz!
Mahir-Hüseyin-Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Umudun Adı DHKP-C!

Liseli Gençliğimizle
Mücadelemizi Daha da Büyüteceğiz!
Liseli Dev-Genç'liler 15 Ağustos'ta, İstanbul Armutlu Mahallesi'nde kitle çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada mahallenin birçok yerine, “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir! Kumar Oynatmak Şerefsizliktir!
Faşizmi Yeneceğiz! Söz Karar Örgütlenme Hakkı İstiyoruz Alacağız! Bu Mahalle Bizim! Liseli DevGenç” imzalı 20 sloganı duvarlara nakşetti.

Grup Yorum Dünya Halklarına
Her Dilde Sesleniyor
Grup Yorum'un yaklaşık iki ay önce bestelediği
'Emperyalizm' isimli şarkısı 8 dilde dünya halklarına
ulaştırılmaya devam ediliyor. Bir önceki sayımızda
farklı dillerde çevirisi yapılan bestenin Yunanca alt
yazılısı için link adresi aşağıdadır. Grup Yorum
dünya halklarının sesidir!
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=eRxav6m8l_E

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

Bir DEV-GENÇ'imiz var!...

«

l968'lerde yoksul köylüyle birlikte toprak işgalinde, Dolmabahçe'de denize dökülen
Amerikan Bahriyelilerin peşinde, işgal-boykot ve forumlarla Demokratik Üniversite
kavgasında ve işçinin grevinde, sokaklara sığmayan yürüyüşlerin en önünde olan. Selam
olsun anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadeleyi şiar edinen DEV-GENÇ'e!
Bir DEV-GENÇ'imiz var!... Türkiye Devrimci Hareketine en değerli kadroları yetiştiren.
Ve DEV-GENÇ'lilerimiz vardı, DEV-GENÇ yetmez, parti olmanın zamanıdır diyen.
Selam olsun politik mücadelenin gereklerine uygun örgütlenen DEV-GENÇ'e!
Selam olsun DEV-GENÇ'te yetişip yaşamın zenginliği ve çok yönlülüğü içinde THKP-C'yi
oluşturanlara! Ve selam olsun 12 Mart'ın en karanlık yıllarında faşizme karşı mücadele
bayrağını yere düşürmeyip Türkiye Devrimci Mücadele tarihinde bir dönüm noktası
yaratanlara! Selam olsun kurtuluş yolunu gösterip yüz binlerin yüreğine, bilincine
ışıyanlara! Selam olsun savaşarak, onurla yenilmenin destanını yazanlara!
Bir DEV-GENÇ'imiz var!... '73'lerden '80'lere faşist teröre karşı, devlet terörüne karşı
dişe diş mücadelede görevlerini canla başla yerine getiren. Selam olsun şehirde, kırda,
okulda, fabrikada, gecekonduda işgaller kırıp, saldırılar püskürten, örgütlü gücüyle
faşist saldırılar karşısında çelikten duvarlar ören DEV-GENÇ'e!
Ve selam olsun şehirde, kırda, fabrika önünde, okulda, gecekondularda faşist kurşunlara
hedef olan DEV-GENÇ'lilere! Bir DEV-GENÇ'imiz var!... Mücadelesiyle, örgütlü gücüyle ve
kadrolarıyla Türkiye Devrimci Hareketi'ndeki tasfiyeciliğe karşı mücadelede aktif
görevler üstlenen. Selam olsun uzlaşmaz tutumuyla doğrunun yanında, tasfiyeciliğin
karşısında yer alan DEV-GENÇ'e! Ve selam olsun 12 Eylül karanlığından altı yıl sonra
daha kitlesel ve daha bilinçli bir örgütlenmeyle Devrimci Sol Güçler'i yaratan devrimci
kadrolara, DEV-GENÇ'lilere! Selam olsun devrim bayrağını yükseltenlere!
Bir DEV-GENÇ'imiz var!... 12 Eylül karanlığında savaşıp her koşulda örgütlenmesini
koruyan. Selam olsun hiçbir koşulda ülkesini ve geleceğini faşizmin kanlı ellerine teslim
etmeyen DEV-GENÇ'e! Ve selam olsun dağda, kırda, sokakta, meydanlarda, işkence
tezgahlarında, toplama kamplarında onuru zincire vurdurmayan, şehit olan, direniş
destanları yazan, ölen ama teslim olmayan devrimci kadrolara, DEV-GENÇ'lilere!
Bir DEV-GENÇ'imiz var!... Bugün yine savaş alanlarında... Selam olsun sokaklarda,
meydanlarda, üniversitelerde, fabrikalarda savaşan DEV-GENÇ'e! Ve selam olsun
üniversite bahçesinde, 1 Mayıs Meydanı'nda, fabrika önünde, gecekonduda yürekliliğiyle
savaşan DEVGENÇ'lilere!...
Evet! Bir DEV-GENÇ'imiz var!... Daha bilinçli, daha örgütlü bir kavgayla
mücadele bayrağını yükseltmeyi amaçlayan.
Ve DEV-GENÇ'lilerimiz var... Biz tükenmeyiz deyip yirmi yıl içinde DEV-GENÇ ismini
altın puntolarla Türkiye Devrimci Hareketi'nin tarihine nakşeden!... Gurur duyuyoruz...
Yaşasın DEV-GENÇ, Yaşasın DEV-GENÇ'liler!...
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!»
DURSUN KARATAŞ
27

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

YOZLAŞTIRMA, YABANCILAŞTIRMA, YALNIZLAŞTIRMAYA KARŞI
ÖRGÜTLENME HAKKIMIZI İSTİYORUZ ALACAĞIZ!
2. BÖLÜM
YABANCILAŞMA NEDİR; NASIL HAYATA GEÇİYOR?
Yabancılaşma, insana, kendimize yabancılaşmadır;
kısacası özümüzden, insanlığımızdan
uzaklaşmadır. İnsanın kendine yabancılaşması ekonomik, sosyal ve siyasal
alanda gerçekleşir.
Kapitalizmin 2 sırrı vardır:

mesidir. Sosyal yaşamdan kopan insan bireyselleşir,
bencilleşir ve bu da insanın doğal sosyal yaşamdan
kopmasından kaynaklı, yani bencilleşmesinden kaynaklı
çürüme yaratır. Aile, akraba, arkadaş...
bunlar insanın yaşamından silinmek
istenir. En yakınlarıyla arasına mesafe
konulmak istenir.

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

A- EMEK SÖMÜRÜSÜ
B- YABANCILAŞMA...
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Egemenler, emek sömürüsü ile elimizin ürününü çalar ve bizi aç bırakır;
yabancılaşma ile ise aklımızın ürününü
çalar; düşünmemizi engeller, aptallaştırır.
Kapitalizm insanın elinin ve aklının
ürününü, her şeyini çalıyor ve bizi elimizden aklımızdan mahkum bırakıyor.
Yabancılaşma insanın bilinçsiz faaliyetinin ortaya çıkardığı arızi bir durumdur DİYOR MARKS...

 Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

İNSAN ELLERİYLE, AKLI İLE
YARATIR VE ÜRETİR...
KAPİTALİZM İNSANIN AKLINI
VE ELLERİNİ BİRBİRİNDEN KOPARIR.
AKLI ELLERİNİN DÜŞMANI
OLUR. BİRBİRİNE KARŞI SAVAŞIRLAR.
İNSAN KENDİ AKLI İLE KENDİ
ELLERİNİN YARATTIKLARINA
KARŞI DÖĞÜŞÜR.

 Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız
bir ülke istiyoruz.

Üç çeşit YABANCILAŞMA vardır.
1) Ekonomik Yabancılaşma:
İnsanın emeğine saygısını yok eder;
ürettiği mala yabancılaşan onun neye
yaradığını, ne için gerektiğini bilmeyen,
verdiği emeğin ürününü görmeyen insan
emeğine karşı yabancılaşır, değersizleşir.
2) Sosyal Yabancılaşma:
İnsanın sosyal yanının öldürülmesidir
ve doğal gelişim zemininin yok edil-
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 Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz.

 Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.
 Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz
 Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz.

 Bunun için, bu yaşta,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada
Biz de Varız!
 Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama
yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen
erken büyümek zorunda
bırakıyor bizi.
 İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

3) Siyasal Yabancılaşma:
İnsan yaşadığı sorunların nedenini
sorgulamadığı için anlamaz, düşünme
yetisi zayıflar. Siyasal alanda yabancılaşma sorunlara yönelik çözüm üretmemeyi ve bunun sonucu olarak da
harekete geçmemeyi sağlar. Egemenler
açısından sorgulamayan insan, yönetmesi ve yönledirmesi en kolay insandır. Bu yanıyla emperyalizm sadece
halkları aç bırakarak zulüm etmiyor,
aynı zamanda da onların beyinlerini
çalarak ne düşüneceklerine de karar
verip yönlendiriyor. Çünkü düşünen
halk kendi hakları için mücadele edecektir ve er ya da geç düzene karşı
savaşacaktır.
Sorunlarına çözüm üretemeyen
halkımız bundan kaynaklı egemenlerin
dayattığı düşünce ve yoz yaşam biçimine yöneliyor ve kendi özünden,
kültüründen koparılıyor.
- Kendine yabancı olan, kendini
tanımıyor demektir.
- Kendisini tanımayan, kendisine
yabancılaştırılmış bir genç yapabileceklerinin sınırsızlığını bilmiyor demektir.
- Kendisine yabancılaştırılmış,
içinde yaşadığı düzeni tanımayan bir
genç yaşadığı sorunların nedenini anlamaz, sorgulamaz, düşünme yetisi
zayıflar.
- Kendisine yabancılaştırılmış bir
genç, halk ve vatan sevgisinden, sınıf
ve tarih bilincinden kopuk demektir.
- Ait olduğu sınıfı bilmeyen, haklarının bilincinde olmayan, emeğinin
yaratma gücüne yabancı bir genç,
bozuk düzeni değiştirme iddiasına da

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

Liseliyiz Biz
sahip olmayacaktır. "Böyle gelmiş böyle gider", "Kader
bu" deyip yaşadığı her şeyi sineye çekecektir. Değiştiremediği her şeye boyun eğecektir.
- Kendi sınıfının ideolojisine yabancı olan bir genç,
egemenlerin ideolojisine göre yaşayacak ve düşünecektir.
- Yabancılaştırılmış bir genç, değer nedir bilmez,
tatminsizdir.
DÜZEN GENÇLİĞİ NEDEN YALNIZLAŞTIRIYOR?
Çünkü;
- Yalnızlık duygusu, güvensizlik, umutsuzluk, geleceksizlik duygusuyla at başı gitmektedir.
- Birlikten güç doğar, yalnızlıktan ise güçsüzlük.
- Yalnız insan, tek başına hiçbir sorunu çözemez,
yalnızlık onu teslim alır.
- Örgütlü güç düzen için bir tehdittir, halkı atomlarına
kadar parçalamak egemenlerin çıkarınadır.
- Yalnızlık, tek başına olmak demektir. Tek başına
kaya bile yerinden oynatılmaz.
- Üniversite sınavında "sıfır çekmiş" 41 bin 303
öğrenci yan yana gelse eylem olur, tek başlarına bunalıma
girseler kimseye zararı olmaz.
- Üniversite sınavında barajı geçemeyen YARIM
MİLYON öğrenci eğitim sisteminden hesap sorsa sistemi
değiştirmeleri gerekir... YARIM MİLYON genç evlerinde
tek tek tepkilerini dile getirseler kimseye zararı olmaz,
hiçbir şeyi değiştiremezler.
- Yalnızlaştırma, adaletsiz bu düzenin sürmesi için
egemenlerin istediği en temel saldırılardan birisidir.
- Emperyalistler "Böl, Parçala, Yönet" politikasıyla
halkı Alevi-Sünni, Kürt-Türk vb... ayırarak yalnızlaştırır,
halkın birlik olmasının önüne geçmek ister.
- Yalnızlık, umutsuzluktur.
- Parmaklar tek tek kırılır, oysa yumruğu kimse kıramaz..
- Örgütsüz bir gençlik, bu düzenin saldırılarından
kendini koruyamaz. Düzenin pisliklerinden kendini ne
kadar korumaya çalışırsa çalışsın bu mümkün değildir.
İşte bu nedenlerle düzen gençleri yalnızlaştırır.
DÜZEN YOZ, YALNIZ, KENDİNE VE ETRAFINA YABANCI BİR GENÇLİK İSTİYOR.
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 ayırd 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!
ÖRGÜT NEDİR, ÖRGÜTLÜ OLMAK NE DEMEKTİR?
Örgüt, "ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için
bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu
birlik"tir.
Neden örgütlü olmalıyız?
- PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK istiyorsak;
- Eğitim sisteminin sürekli değişmesini istemiyorsak;
- Okuldan atılma tehdidine son vermek istiyorsak;
- Disiplin kurullarının keyfine göre öğrencilere
cezalar verilmesine engel olmak istiyorsak;
- Halk için eğitim, halk için bilim istiyorsak;
- Üniversiteye gitmenin sınavla değil, temel bir hak
olmasını istiyorsak;
- Sorunlarımızı birlikte konuşup, birlikte çözmek istiyorsak;
- Her türlü haksızlığa son vermek istiyorsak;
ÖRGÜTLENMELİYİZ, BİRLİK OLMALIYIZ!
BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR!
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ÖRGÜTLÜ GENÇ İLE ÖRGÜTSÜZ GENÇ
ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?
ÖRGÜTLÜ

/

Umutludur
Sorun çözer
Yozlaştırılamaz
Güçlüdür
Yalnız değildir
Kimse ezemez

/
/
/
/
/
/

ÖRGÜTSÜZ
Umutsuzdur
Sorunlar içinde boğulur
Yozlaştırılır
Güçsüzdür
Tek başınadır
Ezerler

NEREDE ÖRGÜTLENECEĞİZ?
SINIF, OKUL, ÖĞRENCİ MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENECEK; GENÇLİK CEPHESİ’Nİ KURACAĞIZ!
MECLİS, Bir konuyu konuşmak veya görüşmek

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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için bir araya gelmiş kimseler topluluğudur.
Sınıf Meclisi ile başlayarak, Okul Meclislerini,
Öğrenci Meclislerini kurmalıyız. Bir araya gelmeli, sorunlarımızı konuşmalı ve birlikte çözüm bulmalıyız.
ÖĞRENCİ MECLİSLERİNDEN GENÇLİK
CEPHESİNE DOĞRU YÜRÜYELİM!
Cephe, belli bir düşünce, istek çevresinde sağlanan
beraberliktir.
Öğrenci Meclisleri ile kurduğumuz gençlik örgütlenmesini merkezileştirdiğimiz bir ileri aşamanın, bir
ileri örgütlenmenin adı da Gençlik Cephesi'dir.
Gençlik Cephesi dediğimizde gençliğin tüm güçlerinin
ve eyleminin birliğini yaratmayı hedefliyoruz. Gençlik
Cephesi, meşru, gençliğin sahiplendiği, kitlelere dayanan
ve onlarla canlı, doğrudan bağları olan örgütlenmeleri
yaratmaktır. Dağınık olan gençlik hareketini merkezileştirmektir.
LİSELİ DEV-GENÇ'LİLER
Biz genciz, kanımız deli akar damarlarımızda
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Düzen yozlaştırır, biz değerlerimiz deriz
Düzen yabancılaştırır, biz sınıf ve tarih bilinci deriz
Düzen yalnızlaştırız, biz yumruk olup vuralım düzene
deriz
Devrimdir Tek Çözümümüz
Meclislerdir Öz Gücümüz
Parasız Eğitim Hakkımızdır
Alacağız İnan Bu Bizim Sözümüz
Liseli Dev-Genç'liler,
Söz, Karar ve Örgütlenme Hakkımızı İstiyoruz,
Alacağız!!!
(BİTTİ)

TARİH BİLİNCİ, ZAFERİ GÖRMEKTİR
-GENÇ
V
E
D
LİSELİ DEV-GENÇ’LİLERİN 6 KASIM 1997 BOYKOTU
İ
L
E
LİS
N
E
D
Z
TARİHİMİ “Susurluk’taki Devlet İçin Değil, Halk vurur.
İçin Eğitim” şiarıyla günler öncesinden harekete geçer
gençlik. 6 Kasım ‘97’de alanları zapteder.
’97 6 Kasım’ı görkemli olur. Gençlik dinamizmi,
coşkusu, kararlılığı, ataklığı ve kitleselliğiyle boykotta
ve alanlardadır. Egemenlerin her türlü baskı ve zoruna
karşı susturulamayacağını, her gün biraz daha büyüyüp
gelişeceğini bir kez daha göstermiştir.
TÖDEF öncülüğünde 6 Kasım Boykotu yaygın
bir şekilde, eylemlerle, mitinglerle, şenliklerle 30’u
aşkın ilde, üniversite ve yüksek okullarda, liselerde
hayata geçirilir.
TÖDEF 6 Kasım’ı örgütleme çalışmalarına 1 ay
öncesinden başlar. Basın açıklamalarıyla, kitle toplantılarıyla, panellerle, alkış eylemleriyle, duvar gazeteleriyle, sınıf konuşmaları, seçim sandıkları, boykot
komitelerinin kurulması gibi sayısız faaliyetler ve
eylem biçimleriyle 6 Kasım Boykotu haftalar öncesinde
örgütlenir.
6 Kasım günü TÖDEF korteji bine yakın kitlesiyle
polis bariyerlerine doğru “Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız, “Yaşasın 6 Kasım Boykotumuz” sloganlarıyla alana girerler. Pankartları, flamalarıyla TÖDEF
kitlesi disiplini, görselliği, coşkusuyla alana damgasını
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Umutlu geleceğe koşarız tüm coşkumuzla
Eğitim hakkımızı gasp edenlere karşı
Kuralım Öğrenci Meclisini okullarımızda

Grup Yorum eşliğinde türküler söyleyerek programını bitirir. Liseliler 6 Kasım’da “Halk İçin Bilim,
Halk İçin Eğitim/DLMK” pankartlarıyla Beyazıt’ta
TÖDEF’lilerin yanındadır.
6 Kasım’da tüm ülkede gençlik Susurluk’ta devletten
hesap sormak, halk için bilim, halk için eğitim isteğiyle
ayaktadır.
6 Kasım ‘97’nin belirgin yanlarından biri gençliğin
kitleselliği, coşkusu ve dinamikliğidir. Özellikle bu
durum Anadolu’da kendisini çok daha çarpıcı olarak
gösterir.
Başta İzmir olmak üzere birçok yerde liseli gençlik,
6 Kasım’da üniversiteli gençlikle bir aradadır. Ankara,
İzmir, Adana, Diyarbakır, Malatya, Bolu, Gaziantep,
Konya, Bursa, Çorlu, Siirt, Van vb. birçok ilde, ilçede
başarıyla hayata geçer.
DLMK birçok yerde üniversiteli gençlikle 6 Kasım’da bir arada olurken yer yer kendine özgü programlarını da hayata geçirir. Bunlardan biri de Antep
Şehit Şahin Lisesi’dir. Burada 6 Kasım günü ders
boykotu yapılır.

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

Tarih Bilinci Zaferi Görmektir

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

İBADETHANEMİZ İÇİN
DİRENDİK VE KAZANDIK
İNANÇLARIMIZ İÇİN DİRENELİM
VE YENİDEN KAZANALIM
"Tarih bilinci olmadan önümüzü
görmeyi, ileriye doğru güçlü adımlar
atmayı başaramayız."

Bin yıllık bir zulüm tarihi. Bin
yıllık bir direniş. Kimi zaman başlarına vurulan kılıç oldu zulüm, bazen
‘Şah’ demekle özdeş oldu ölüm. Kimi
zaman biat istediler dünün ve bugünün Yezitleri, bazen ‘inancını, ibadetini, kültürünü unutacak, bizim istediğimiz gibi yaşayacaksın’ dayatmasıyla geldi zalim. Karınlarımız
deşildi Maraş’ta, bir yobazın çivili
sopası oldu Çorum’da, 40 bin başı
vuran Yavuz, soyunu sürdürüp ‘Komünistlere, Alevilere ölüm’ diye höyküren faşist namlularda kapılarını
çaldı... Öldüler, kırıldılar, yasaklandılar, asimile edilmek istendiler, yok
sayıldılar, yandılar yakıldılar, Osmanlı’nın oyunuyla, Cumhuriyet’in
‘laiklik’ tuzağıyla aldatılmaya çalışıldılar...
Ama onlar bir biçimde hep direndiler. Kendileri olarak yaşamaya
ahdettiler. Ve yaşadılar. Kimi zaman
ayaklanmaktı yaşamak; kimi zaman
dağlara çekilerek Osmanlı düzeninden ayrı bir düzen kurmaktı; kimi
zaman yasaklanmış türkülerini çığırarak, semaha durmaktı yaşamak;
bazen de asimile edilmek istenen
kültürünü ‘kapalı toplumsal yapılarında’ yaşatmaktı. Göğü delen bir
yumruk gibi, bağlamayı güneşe kal-

dıran bir başkaldırıydı yaşamak, zalime boyun eğmektense ‘Şah’ diyerek
ölmekti, devrimci mücadelenin içinde
gerçek kurtuluşu görmekti yaşamak...
Unutturulmak istenen kuru bir tarih değildi, bu tarihin kazandırdığı,
zulme isyan, zalime biat etmeme,
uzlaşmama gibi geleneklerdi. Fiili,
ideolojik, kültürel boyutları olan bu
saldırı, bugün de devam etmektedir.”
(Mücadele, sayı: 18, 16 Nisan 1994)
Aleviler deyince iki şey gelir aklımıza; birincisi zulme direnme, ikincisi ise zulmün kendisi. Önce direniş
gelir, çünkü zalimin saldıracağı yerler
bellidir; sistemin dayattığı yaşamın
dışında bir düşünce ve yaşamın, direniş potansiyelinin, örgütlülüğün olduğu yerlerdir her zaman saldırının
hedefi.
Durmak bilmez bir saldırı karşısında Aleviler Hüseyin’in yolundan
giderek baş eğmez, teslim olmazlar.
Bunun birçok örneği vardır tarihte.
Her hafta geçmişte yaşanmış bir
olayı inceliyoruz. Bu hafta da Sultanbeyli’de birçok baskıya, engellemelere rağmen halkın kararlı mücadelesi ve direngenliğiyle yapılan
cemevi örneğinden bahsetmek istiyoruz.

Dayatma ve aşağılama
450 bin nüfuslu ve 20 bin alevinin
bulunduğu Sultanbeyli’de Sünni hal-

kımızın ibadet edebileceği 144 cami
varken bir tek cemevinin olmaması,
cemevi yaptırmak isteyenlerin önüne
ise birçok engelin çıkarılması, Alevi
halkımıza, “biz sizin inancınızı tanımıyoruz” demekten, “herkese
kendi inançlarını dayatmaktan”
başka bir şey değildi.
Bunun yanı sıra AKP’li belediye
yönetiminin Alevi halkımızın yaşadığı
‘Başaran’ mahallesinin isminin değiştirilerek, mahalleye Alevi halkına
karşı katliamlar gerçekleştirmekle
ünlü bir padişahın adının verilmesi,
mahallenin adının ‘Yavuz Sultan
Selim mahallesi’ yapılması, bir cemevi için 60 tane dava açması da bu
baskı ve aşağılamanın örneklerindendir.

Engellemeler; ruhsat yok,
elektrik yok, su yok!
Önce cemevi yapımına çıkarılan
engellemeleri hatırlayalım:
“İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde
yıllardır cemevi yapılmasına izin verilmiyordu. AKP’li belediye, ilçe kaymakamlığı ve valilik, cemevinin yapılacağı arazinin imara açık olmadığı
bahanesine sığınarak, Alevi halkın
ibadet yerlerini yapmasını engellemeye çalıştılar.” (Yürüyüş Dergisi,
sayı: 23)
“Belediye cemevi yapılacak araziyi, imar değişikliği yaparak yeşil
alana dahil etti. Aynı yerde çok sayıda evin, caminin, okul ve kamu
binasının bulunuyor olması ise, Alevi
halka ‘sizin ibadet yerinizi bilerek
yasaklıyoruz’ demenin bir ifadesiydi.”(Yürüyüş Dergisi, sayı: 23)
“Uzun süren mücadele sonunda
yapımına başlanan Sultanbeyli Cemevi’nin inşaatı, ‘ruhsatsız’ olduğu
gerekçesiyle, İslamcı Sultanbeyli Belediyesi tarafından durduruldu. İnşaatta çalışan iş makinelerinin ruhsatlarına da el konuldu.” (Yürüyüş
Dergisi, sayı: 51)
“Sultanbeyli Cemevi’ne Elektrik
Verilmiyor… İstanbul Sultanbeyli
Cemevi’ne yönelik baskılar devam
ediyor. Bu kez de cemevinin elektriğini bağlamayarak, karanlıkta bırak-
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tılar. İbadetlerini 3 aydır mum ışığında
sürdürdüklerini söyleyen Sultanbeyli
Cemevi üyeleri elektriklerinin bağlanması için AYEDAŞ önünde eylem
yaptılar. AYEDAŞ’a elektrik için başvuran Alevi halka ‘il müftülüğünden
cemevi ibadethanedir yazısını alın’
dayatmasında bulunuluyor.” (Yürüyüş
Dergisi, sayı: 247)
“Sultanbeyli’nin Yavuz Selim Mahallesi’ndeki cemevinin yapımına
2002’de Aleviler kendi imkânlarıyla
başladı. Toplanan yardımlarla bitirilen cemevinin yapımı yıllar sürdü.
Belediye’nin kaçak olduğu için yık-

mak istediği cemevine İSKİ su vermedi.”(http://www.milliyet.com.tr/ce
mevine-haciz-ayibi--gundem2042258/)
Bu kadar baskıya rağmen halkımız
vazgeçmedi, direndi ve kazandı. 12
yılın sonunda 2014 yılında, belediye
cemevini kabul etmek zorunda kaldı.
Yani direnmekten başka bir seçenek yoktur ülkemizde. İbadetimiz
için, adalet için, emeğimizin karşılığını alabilmek için, cemevi açabilmek
için de direnilecektir. Başka yol yoktur.
Bugün de Alevi halkımıza saldırılar daha alçakça bir şekilde devam
ediyor.
Armutlu Cemevine 19 Temmuz’da
yapılan baskında, işkenceci polislerden biri, “it gibi” cemevinin koridoruna işedi. Bir ibadet yerine işemek,
hem de devletin polisi olarak bunun
yapılması, kesinlikle sıradan veya
kişisel bir densizlik değildir. Bir
ibadet yerine işemek, kişisel bir öfkenin sonucu değil, AKP faşizminin
Alevi halkına ve cemevlerine yönelik ırkçı, tahakkümcü, faşist politikasının yarattığı bir sonuçtur.
Bugüne kadar söz konusu polis
hakkında hiçbir işlem yapılmaması
da, AKP faşizminin tüm polislere
“böyle yapmaya devam edin” demesinden başka bir şey değildir.

Bu saldırılar, Alevilere yönelik
sindirme politikasının bir parçasıdır.
Tarihin her döneminde alevi halkımız
zulme başkaldırmış, yenmiş yenilmiştir. Sorun yenilip yenilmemenin
ötesinde bu alçaklıklar karşısında ne
yapacağımızdadır. Ya sessiz kalacağız,
yılacak, sinecek ve ezileceğiz, ya da
inançlarımız, geleneklerimiz, değerlerimiz için DİRENECEĞİZ!

Sonuç olarak;
1- Bize yapılan haksızlıklara, aşağılamalara boyun eğmemeliyiz. Bu
hakarete, bu saldırıya karşı olmak
sadece alevi halkımızın da değil,
tüm halkımızın görevidir. Çünkü bu
saygısızlık bir inanca yapılmıştır.
Bugün cemevine işeyenlerin yarın
öbür gün camiye, kiliseye işemeyeceğinin garantisini kim verir? Bugün
sesimizi çıkarmazsak yarın üzerimize işemeyeceklerinin garantisini
kim verir? Kimse veremez. Çünkü
adı üstünde ‘halk düşmanları’dır
onlar. Halka ve halka dair her şeye
düşmandırlar.
2- Buna karşı koymak için yapacağımız ilk şey; oturma eylemi başlatan Kezban anamızın direnişine sahip çıkmaktır.
3- Örgütlenmeliyiz. Halk meclislerinde örgütlenelim.

İZMİR’DE HALK CEPHELİLER ve TAYAD’LI AİLELER,
ŞEHİTLERİMİZİN BAŞUCUNDAYDI
İzmir Halk Cepheliler ve TAYAD’lı Aileler, kurban
bayramı dolayısıyla şehit mezarlarını ziyaret etti.
19 Ağustos günü, mezar başına giderek “Şehit mezarlarımızda ot bitmeyecek” şiarı ile
ziyaretler gerçekleştirildi.
Karşıyaka Örnekköy mezarlığında bulunan Ercan
Özçeken, Buca
Kaynaklar mezarlığında bulunan
Müjdat
Yanat,
Ümit Doğan Gö-
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nül, Gürsel Akmaz
ile Mahmut Gökhan Özocak ve Gaziemir mezarlığında bulunan Berrin
Bıçkılar’ın mezarları temizlendi.
Ardından saygı
duruşunda bulunularak yaşamlarından ve mücadelelerinden kesitler anlatıldı. Yapılan konuşmaların ardından BİZE ÖLÜM
YOK marşı söylenerek şehitlere bağlılığın bir kez daha
gösterildiği anma sonlandırıldı.
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YALANIN KARŞISINDA GÜCÜMÜZ
GERÇEKLERDİR!
GERÇEKLER İÇİN SAVAŞIYOR,
GERÇEKLER UĞRUNA ÖLÜYORUZ!
gözünün gördüğüne, kendi kulağının duyduğuna, kendi beyninin düşündüğüne inanmayan,
kendine inançsızlaşan milyonlar
çıkar.
Yalan burjuvaziden halka,
insana sirayet ettikçe onu kendisine, içinden çıktığı halkına
yabancılaştırır. Ne doğru, ne
yalandır... belli değildir. Böylece
günü idare etme haline dönüşür
yalanlar. Hiçbir şeyin bedelini ödemeden günü kurtarmak, amaçlarına
emeksizce ulaşmak, hesaplarını ikiyüzlüce görmek bir yaşam biçimi
haline gelir. Yalanı içinde barındıran
bir dünya ise insanı gerçekler karşısında, hayat karşısında acizleştirir.
Önce ana-babanın azarından sakınmak için söylenen yalanlar, okulda,
mahallede arkadaşına üstünlük sağlamaktan bedel ödemekten kaçmaya
değişik amaçlarla söylenmeye devam
eder. Ki bu dünyadan çıkıp devrimin
dünyasına gelindiğinde de yalan söylemek bir alışkanlık, bir sorun çözme
yöntemi, sorunları geçiştirme yöntemi
olarak devam edebilir. Ancak;

İLKE-KURAL-GELENEK
TANIM:
Yalan burjuvazinin kolayca yönetebilmek için uyguladığı politikalardan
biridir. Yalan faşizmin halkın bilincini
bulandırmak için kullandığı en temel
yöntemlerden biridir. Yalan bir programdır, bilinçli bir faaliyettir egemenler
için. Ne kadar büyük yalan söylerse
o kadar inandırıcı olacaktır. Bir yalanı
ne kadar çok tekrar ederse o kadar
gerçekle yer değiştirecektir. Ve böylece
milyonları gözünün içine baka baka
sömürmeye devam edecektir.
Yalan faşizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Yalan burjuvazinin yaşam
biçimidir. Burjuvazinin çıkar, hırs,
mülkiyet üzerine kurulu ilişkilerinde her şey ama her şey hem satılıktır, hem de tüm ilişkiler birbirini aldatma, kandırma, yalan üzerine kuruludur.
İşte burjuvazi bu pisliğini halka
da bulaştırır. Yukarıdan aşağıya inşa
edilen bir yalanlar dünyası kurulur.
Çünkü yalan ve onun karşısına koyabileceğimiz açıklık ve dürüstlük
insan karakterinde çok temel özelliklerdir. Aldatma, ihanet, kandırma...
hepsinin doğum yeri yalandır, yalancılıktır.
Yalan gerçeğe uymayandır, doğru
olmayandır, düzmecedir, sahtedir,
hiledir.
Burjuvazi yalanlarla halka sahte
bir dünya sunar, gerçek olmayanları
gerçek, gerçek olanları yalan-yanlış
gibi gösterir. Böylece ortaya kendi

İLKEMİZ:
- Yalan çürütür, yalan öldürür.
Ucunda ölüm bile olsa gerçekleri
söyle!
- İşbirlikçilik ve hainlik dışında
her sorunun, her yanlışın çözümü vardır. Örgütüne ve yoldaşlarına güven.
- Yalan söylemek şerefsizliktir.

KURALLARIMIZ:
- Hiçbir sonuca bahane bulmayacağız, yalanlarla avunmayacak,
gerçekle yüzleşeceğiz.
- Sorunlarda, yanlışlarda önce
kendi hatamızı bulacağız, kendi yanlışımızı söyleyeceğiz. Önce kendimizden başlayacağız.
- Yalanlardan uzaklaşmak, yalan-

lara kapılmamak için çok soru soracağız. Hem kendimize, hem olaya...
Ne kadar çok soru sorarsak gerçeğe
o kadar yaklaşırız... Ne kadar çok
gerçeğe yaklaşırsak o kadar yalanlardan uzaklaşırız.
- Muğlaklık, karmaşıklık, söylememek gibi yalana ulaşan yolları tıkayacağız. Konuşmalarımız berrak,
anlatımlarımız
- Başarısızlıklarımızı mazeretle
örtmeyeceğiz. Mazeret üretmek yasaktır.
- Gerçekleri gizleme.

YOZLAŞMA:
Olmayanı olmuş gibi, olanı ise
yaşanmamış gibi göstermek, böylece
zamanı çalmak, devrimin programlarıyla oynamak, yoldaşlarını aldatmak yalanın devrimcilikte yarattığı
yozlaşmadır.
Gerçeklerle kendi yalanını öldürmeyen, yalanlarıyla yoldaşlarını ve
örgütünü öldürür.
Devrimcilik gerçekler üzerinden
şekillenir. Eğer gerçeklerin yerini
yalanlar alıyorsa o zaman gerçeği
değiştiremediğimiz gibi, yalanın batağında devrime de halka da daha
büyük zararlar veririz.
Düzende insanların yalanı kendini
zehirler ama devrimcilikte yalan devrimciliği zehirlemeye başlar. Her yalan bir ölümle, bir tutsaklıkla, bir
örgütün dağılmasıyla, operasyonla,
halkın güvensizliğiyle, düşmanlarımızın ise ömrünü uzatmakla sonuçlanır.
Yalan söylemek kişiliksizleştirir,
insanın kendine saygısını öldürür.
Kendisine saygısı olmayanın başkasına, mücadelesine, ödenen bedellere,
halkına da saygısı kalmaz. Ve böyleleri için devrimcilik gelip geçiçidir.
Ne zaman yoldaşına, örgütüne arkasını döneceği belli olmaz.
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(...) İnsanlarım, ah, benim
insanlarım,
YOLDAŞLARIMIZA SEVGİantenler yalan söylüyorsa,
MİZİ BÜYÜTMEKTİR
yalan söylüyorsa rotatifler,
Sevgi ideolojiktir. İdeolojik olarak
kitaplar yalan söylüyorsa,
büyüdükçe, iktidar bilincimizi büyüttükçe yoldaşlarımıza sevgimiz de bübeyaz perde de yalan
yüyecektir. O zaman ortaya çıkan her
söylüyorsa çıplak baldırları
yanlış, her sorunda gerçeğe, o gerçeğin
kızların,
içinde kendimiz varsak, kendimize
dua yalan söylüyorsa,
ulaşmaya çalışırız. Hiç kimseyi kendi
ninni yalan söylüyorsa,
yarattığımız sonuçlardan sorumlu tutrüya yalan söylüyorsa,
mayız. Yani ne kendimize ne örgütmeyhanede keman çalan
AÇIKLIKTIR DEĞERİMİZ
müze yalan söylemeyiz.
Biz yaptığını söyleyen, söyledi- yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz
ğini yapan bir gelenekten geliyoruz.
KENDİNE GÜVENMEKTİR
Biz eksiklerini, zaaflarını asla giz- günlerin gecelerinde ayışığı,
Bu da kendini tanımak, yoldaşsöz yalan söylüyorsa,
lemeyen bir ideolojiden geliyoruz.
larını tanımak, hareketini, tarihini
ses yalan söylüyorsa,
Bir düzenin yalanlarını ortaya çıtanımak demektir. Tanıdıkça doğruellerinizden geçinen
karmak için ömürlerimizi veriyoruz.
ları, gerçekleri gördükçe üstesinden
ve ellerinizden başka her
Kendi yalanlarımızla kendi devrimci
gelemeyeceğimiz herhangi bir şey
ömrümüzü bitirmemek için açıklığa şey
olmadığını görürüz.
sarılmalıyız.
herkes yalan söylüyorsa,
Gerçekler
ne
kadar
yakıcı
ve
vahim
elleriniz balçık gibi itaatli,
EMEKTİR
olursa
olsun,
açıklık
ve
kendine
güven,
elleriniz karanlık gibi kör,
Bir yanı yöntem sorunudur yalan
sorunu
çözecek
temel
halkadır.
elleriniz çoban köpekleri
söylemenin. Sorunları çözme yönteminden yoksunluktur. Sorun çözgibi aptal olsun,
GELENEK:
meyi öğreneceğiz, emek vereceğiz.
elleriniz isyan etmesin
Yoldaşlarımızla kafa kafaya vereELİF, ŞAFAK VE BAHTİYAR diyedir
ceğiz, sorunlara çözümler arayacak,
GİBİ GERÇEKLERİ HALKA
Ve zaten bu kadar az
çözümleri uygulayacak, sonuçlarından
GÖSTERMEK İÇİN ÖLMEK!
misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası
İSTANBUL-Devrime Şehitlerimizle Yürüyoruz
dünyada
TAYAD’lı aileler Arife günü olan 20 Ağusbu bezirgan saltanatı, bu
tos'ta Sanayi Mahallesi Mezarlığında şehitlerin zulüm bitmesin diyedir.
mezarları ziyaret edilip mezar anması yapıldı.
NAZIM HİKMET

DEĞERLERİMİZ:

Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

dersler çıkaracak ve yeni yöntemler
bulacağız. Her sorunun bir çözümü
olduğunu bildikçe, çözemiyorsak yöntemimizin yanlış olduğunu bildikçe
yalana değil gerçeğe ulaşmak için
emeğimize sarılacağız.
Halka güvenmektir değerimiz.
Bunun için halkın içinde yaşayacağız,
onu tanıyacağız, ona inanmaya, böylece her zaman açık olmaya başlayacağız.

Yine aynı gün Karacaahmet Mezarlığında mezarlarımızın bakımı yapıldı. Bayramın birinci
günü 21 Ağustos'ta ise Gazi Mezarlığı'nda Türkiye Devriminin Önderi Dursun Karataş’ın Mezarı başında anmaya başlandı. Mezar ziyaretlerinde tüm devrim şehitlerinin mezarları gezildi.
Aynı saatlerde Anadolu yakasında Aileler Karacaahmet Mezarlığı'nda şehitlerin başucunda anmalarını yaptılar. Daha sonra
Gazi Mezarlığı'ndan Cebeci Mezarlığı'na geçip orada da anma yapıldı. Son
olarak Alibeyköy Mezarlığı ziyaret edilip devrim şehitlerinin anması yapıldı.

MERSİN- TAYAD’LI Aileler Ve Dev-Genç'liler,
Mezar Ziyaretleri Yaptı
Mersin’de 21 Ağustos'ta TAYADLI Aileler ve
Dev-Genç'liler şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiler.
Devrim şehitleri Zeynep Gültekin, Bülent Durgaç
ve Bedii Cengiz'in mezarları ziyaret edildi saygı
duruşunda bulunuldu. Ayrıca 2015 yılında katledilen
Özge Can Aslan’ında mezarı ziyaret edildi.
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ATASÖZÜ:
Yalan dörtnala gider, gerçek
adım adım yürür, fakat gene
de vaktinde yetişir.
ÖNDERLERİMİZDEN:
Stalin şöyle diyor:
"Bolşevikler gerçekten Bolşevik
olmak istiyorlarsa, kendilerinde
yanlışlarını açıkça kabul etmek,
yanlışlarının nedenlerini açıklamak, bu yanlışları düzeltme yollarını belirtmeye yeterli yürekliliği
bulmak ve böylece Parti kadrolarına doğru eğitim ve doğru siyasal öğrenimi vermek zorundadırlar."

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

ÇÜNKÜ
Sonucu değiştirmek
için nedeni bulup
değiştir!

ülkeye 438 milyar dolar
borçlu durumda. Bugün
kapitalist sömürü emperyalizmin sermaye ihracı özelliğiyle sömürge ülkeleri kuşatmaya devam ediyor.
4- Dünya pazarlarının
paylaşılması: Sermaye ihracının da bir sonucu olarak
dünyanın emperyalist ülkeleri
dışında dünyanın tüm ülkelerinin pazarlarını da paylaşmışlardır tekeller. Kendi aralarında
hangi pazara, hangi ülkeye kimin gireceği üzerine tüm
çıkar çatışmalarına rağmen anlaşmalar yapmışlardır. Emperyalist tekeller arasında hem çıkar çatışmaları hem
ekonomik çıkarlar temelinde birlikler ve ilişkiler oluşmuştur.
Bugün G-7'den AB'ye birçok birlikten bahsedebiliriz.
5- Dünya topraklarının paylaşılması: Dünya pazarlarının
paylaşılması; üretilen malların ve elde biriken sermayenin
bu pazarlarda tüketilmesi emperyalist tekellerin hırsını tüketmez. Dünyanın tüm yeraltı-yerüstü kaynaklarına sahip
olmak, sömürmek ister. Bunun için sadece ekonomik olarak
bağımlı hale getirmekle yetmez. Siyasi olarak da anlaşmalar
vb. ile kendine bağımlı kılar ve onun da yetmediği yerde
açık işgale başvurur. Ne kadar çok sömürgesi varsa, o
kadar çok hammadde kaynağı, o kadar çok zenginliği
var demektir.
Emperyalistlerin sürekli savaşmalarının nedeni budur.
Çünkü emperyalizm doğduğunda dünya toprak bakımından
hemen hemen tümüyle paylaşılmıştı. Artık yeni sömürgeler
elde etmek değil, birbirlerinin sömürgelerine sahip olmak
için savaşırlar. Ancak gerçek şudur ki, sömürgeler zaman
zaman el değiştirse de tüm dünya ekonomik ve siyasal
olarak emperyalist sistemin bir parçasıdır. Tek tek ülkelerin
ulusal ekonomilerinin varlığından söz edilemez. Emperyalizmin yeni sömürgesi olarak, ülkemizde sürekli bir milli
krizin varlığı bunun somut göstergesidir.

NASIL?

EMPERYALİZM DEĞİŞEBİLİR Mİ?
EMPERYALİZM NEDİR?
Lenin; emperyalizmin, kapitalizmin en yüksek aşaması
olduğunu belirtir.
Emperyalizm aynı zamanda sosyalizmden önce yaşanan
son evredir. Devrimin arifesidir. Kapitalizmin serbest
rekabetçi dönemi sona ermiş, artık tekelci dönem başlamıştır.
Lenin emperyalizmi şu temel özellikleriyle tanımlar:
1- Tekellerin egemenliği: Tekeller ekonomik hayata ve
onun sonucu olarak siyasi hayata hakim durumdadır. Bugün
dünyayı "bir avuç" diye tarif ettiğimiz yüzde 2-3'lük bir
azınlık, yani tekeller yönetiyor.
2- Mali oligarşi: Klasik deyimiyle banka sermayesi ile
sanayi sermayesinin iç içe geçmesidir. Emperyalizm öncesi
dönemde bankalar sanayicilere, kapitalistlere para veren,
bu paranın karşılığı para alan işletmelerdi. Ancak emperyalizm
döneminde kapitalistler, sanayiciler bu bankaların sahipleri haline gelmeye başladı. Bankacılar da sanayi işletmelerinin sahibi olmaya başladılar. Bugün aklınıza
gelebilecek hangi büyük tekele bakarsanız bakın hepsinin
en az bir, hatta birçok bankası olduğunu görürsünüz. Ya da
bankaların tekelleştiğini. Bu ne demektir? Artık tekel
istediği gibi ekonomiyi yönlendirebilir.
Bankadan para alabildiği ölçüde değil, kendi istediği
ölçüde ve şekilde bunu yapabilir. Çünkü para zaten kendi
denetiminde. Bankalar da ekonomiyi yönlendirir. Onlar da
hammaddelere, üretim araçlarına sahip olurlar. İşte bu bankaların tekellerle iç içe geçmesine, bu kaynaşmayla ortaya
çıkan yapıya mali oligarşi denilir. Bugün emperyalizme
karakterini veren bu özellik de varlığını en keskin haliyle
koruyor. Her sermaye sahibi hem sanayici hem bankacıdır
bugün.
3- Sermaye ihracı: Artık tekelci kapitalizmde meta
(mal) ihracı değil, sermaye (para) esastır. Çünkü tekelci dönemle birlikte karına kar katan burjuvazinin elinde para
birikir ve bu parayı yeniden paraya çevirmek zorundadır.
Karakteri budur. Bunun yolu elindeki sermaye fazlasını sömürge ülkelere aktarmasıdır. Nasıl?
Ya borç verir ya da doğrudan hammaddesi, ücretleri
ucuz, karı yüksek olan bu ülkelere yatırım yaparak yüksek
kar sağlar.
Tıpkı bizim ülkemize yaptığı gibi. Almanya açıklama
yapıyor kriz nedeniyle, 7 bin kadar şirketimiz var Türkiye'de
diyor.
Türkiye; ABD, Almanya, Fransa... birçok emperyalist
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EMPERYALİZMİN DEĞİŞTİĞİ İDDİALARINA
NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?
Emperyalizmi Lenin'in tahliliyle anlamak, yani doğru
tespit etmek önemlidir. Eğer çıkarlarımız zıt ise çıkarlarımızı nasıl savunacağımızı düşmanımızı doğru tanıyarak
bulabiliriz.
Emperyalizmi doğru tanımlamak onunla savaşmayı
zorunlu kılar. Dünya halklarının çıkarları; ancak ve
ancak emperyalizme karşı savaşarak korunabilir.
İlk bölümde anlattığımız Lenin'in emperyalizm tanımı
ile bugün yaşananları nasıl tahlil ederiz?
Emperyalizm tüm dünyayı ekonomik, siyasi, askeri
her açıdan yönetiyor. Emperyalizm dünya halklarını iliklerine kadar sömürüyor. Emperyalizm halkların sahip
olduğu tüm değerlere, zenginliklere zorla, zorbalıkla el
koyuyor. Dünyanın kaderi dahil halkların geleceği bir
avuç tekelin avucunda sıkışmıştır.

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Bunlar hem emperyalizmin ortaya çıktığı dönemin,
hem de bugünün tarifidir. O günden bugüne değişen bir
şey yoktur.
Emperyalizm ile dünya halkları arasındaki çelişki;
emperyalizmin doğasından kaynaklanır ve bu nedenle de
süreklidir; bu çelişki uzlaşmazdır.
Yani emperyalizmle savaşmak dışında yol yoktur.
Savaşma zorunluluğu ile ideolojik zayıflık ve siyasi
cüretten yoksunluk karşı karşıya geldiğinde yorgunluklar,
yılgınlıklar ve bunu teorileştiren sapmalar ortaya çıkmıştır.
Emperyalizmle savaşmak yerine uzlaşmanın, emperyalizme
yaranmanın teorileri üretilmeye başlanmıştır. Emperyalizm
tahlili yanlış yapıldıkça da, onun yenilmez olduğu, uzlaşmak
gerektiği düşüncesi benimsenmiştir.
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EMPERYALİZMİN DEĞİŞTİĞİNİ İDDİA ETMEK
HALKLARI SÖMÜRÜ VE BAĞIMLILIĞA MAHKUM ETMEKTİR.
ÇÜNKÜ;
Emperyalizm değişmemiştir.
Emperyalizmle dişe diş bir mücadele dışında, emperyalizmden bağımsızlık kavgası dışında, halklar için kurtuluş
yolu yoktur.
Bertolt Brecht'in dediği gibi "Asla dost olmaz bir düşmandan, ölmüş olsa bile" (Bütün Oyunları, cilt2, sayfa: 188)
Ki ölmemiştir emperyalizm. Dünya halklarına tarihlerini
unutturmak, onları düşünemez hale getirmek, bütün direnme
ve isyan dinamiklerini yok etmek için hiç durmadan saldırıyor.
Yoksulluğun, adaletsizliğin her dakika arttığı, milyonların
yataklarına aç girip, aç kalktıkları, her saniye onlarca bebeğin
sadece açlık ve susuzluktan öldüğü, Afrika kıtasının açlık
sorununu çözecek miktarın bir tekelcinin bir yıllık karına
denk düştüğü, ülkelerin yalan ve iftiralarla saldırıya uğradığı,
dünyanın neresinde emperyalizmden bağımsız bir toprak
parçası varsa oraya yeni üsler kurmak için halkların bölünüp-parçalandığı bir dünyada, bu tablonun sorumlusu emperyalizmi kabul edilebilir hale getirmek, onu makul göstermek
halklara düşmanlıktan başka bir şey değildir.
Emperyalizmi makul ve kabul edilebilir göstermek
sömürü ve bağımlılıkların sürmesi demektir. En azından
emperyalizmden kurtuluş sürecinin yüzlerce yıl uzaması demektir.
Halka bundan öte düşmanlık yoktur. Orta yolcular, uzlaşmacılar, teslimiyetçiler halkın emperyalizme yamanmış
düşmanlarıdır.
EMPERYALİZM DEĞİŞMEZ; AMA EMPERYALİST DÜZEN DEĞİŞEBİLİR.
NASIL?
Cevabını Che veriyor:
"Emperyalistlerin insanlığa savaş tehdidiyle şantaj
yapmaya çalıştığı gerçeği ışığında, doğru cevap, savaştan
korkmamaktır. Halkların uygulayacağı genel taktik, karşı
karşıya gelinen her çarpışma noktasında amansızca ve
aralıksız saldırmak olmalıdır." (Che-Savaşçıya Pratik Öneriler,
sayfa: 70-71)
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"Kapitalizmin son ve en yüksek aşaması olan emperyalizmin,
dünya ölçeğinde bir sistem olduğunu ve dünya çapında
büyük bir cepheleşmeyle alaşağı edilmesi gerekliliğini
kesinlikle hesaba katmalıyız. Bu savaşın stratejik hedefi emperyalizmin yok edilmesi olmalıdır. Bize, bu dünyanın sömürülenlerine ve azgelişmişlerine düşen görev, emperyalizmi
ayakta tutan temelleri yıkmaktır. Emperyalizm bir yandan
sermaye, hammadde elde eder, teknisyen ve işçilerin ucuz işgücünden yararlanırken, öte yandan da egemenlik kurma
araçlarından başka bir şey olmayan yeni sermayeler, silahlar
ve her tür mal ihraç ederek ezilmiş halklarımızı mutlak bir
bağımlılığa sürüklemektedir. Öyleyse bu stratejik hedefin
temel öğesi halkların gerçek kurtuluşu olacak; bu kurtuluş,
çoğu kez ancak bir silahlı savaş sonucunda gerçekleşebilecek,
Latin Amerika'daysa kaçınılmaz biçimde sosyalist devrim
özelliği taşıyacaktır." (Che-Savaşçıya Pratik Öneriler, sayfa:
78-79)
"Büyük stratejik hedefe, yani emperyalizmin mücadele
yoluyla tümden yok edilmesine gelince, bu konuda
uzlaşmaz kalmalıyız.(...) Bu, uzun süreli bir savaş demektir.
Ve, bir kez daha yineleyelim, acımasız bîr savaş olacaktır
bu. Savaş gelip çattığında, kimse onu yumuşatırım diye
kendini aldatmasın ve kimse, halkı uğruna katlanabileceği
savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla, savaşı başlatmakta
duraksamasın. Bu hemen hemen tek zafer şansıdır."
(Age, 83-84)
Bir tek Marksist-Leninistler emperyalizmi doğru tahlil
etmiş, onun doğduğundan bugüne değişmediğini, onun sosyalizme doğru zorunlu bir aşama olduğunu tespit etmişlerdir.
Ama bu zorunlu aşama kendiliğinden değişmeyecektir. Emperyalizmden kurtuluşun tek yolu; uzlaşmaktan değil can
kan bedeli yürütülen bağımsızlık mücadelesinden geçmektedir.
Ancak emperyalizme karşı ideolojik netliği olmayanlar
dünden bugüne, "emperyalizmi yok edemiyorsan, onun değiştiğini propaganda et ve onunla uzlaş" teorisini yaymışlardır.
Bunlar dönek solculardır. Kautsky emperyalizm tanımıyla
tüm bu döneklerin fikir babasıdır. Kautsky’nin devamcıları
bugün de halkların kurtuluşunu geciktirmek, emperyalizmle
çelişkileri uzlaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle ideolojik
mücadelemiz de kesintisiz sürmek zorundadır.
OKUMA PARÇASI:
Bertolt Brecht'ten:
"İnsan neyle yaşar? Ezmektir işin,
İnsanı vurup, soyup, dövüp gırtlaklamak!
Bu dünyada rahat yaşamak için!
Şart insana insanlıktan çıkmak!" (Üç Kuruşluk Opera,
sf: 58)
"Bir maymuncuk hisse senetlerinin yanında nedir ki?
Bir banka soymak, bir banka açmanın yanında ne ki?
Adam öldürmek, adamı memuriyete mahkum etmenin yanında ne ki?" (Üç Kuruşluk Opera, sf: 76)
"Bir şeyi zorla alan biri, o şeyi sıkı tutacaktır. Ve elinden
bir şey zorla alınan biri de onu sıkı tutacaktır. Ve bir şeyi sıkı
tutan birinin elinden o şey zorla alınacaktır" (sf: 187)

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

HALKIN SANATÇILARI

TEK GÜÇ, ÖRGÜTLÜ GÜÇ
Kızıl Maskeliler’in Yazdığı Öykünün
4. ve SON Bölümünü Yayınlıyoruz.

EYLEM GECESİ ve ZAFER
Eylemciler yine köyün biraz dışındaki ormanda buluşmuşlar. Eylemciler bu eylemin siyasi öneminin
farkında olduklarından ve zorluğundan ötürü çok heyecanlılarmış.
Yiğit hepsine yine adım adım nasıl
yapacaklarını ezberletmiş. Bir aksilik çıkmaması için hepsine tek
tek ne yapacağını sorup tekrar ettirmiş. Herkes tane tane anlatmış
Yiğit’e.
Yiğit, anladıklarından emin olduktan sonra herkesin ne yapacağını bildiğinden eylemcilerle harekete geçmiş. Birlikte gizli yollardan geçerek, komutanın gizli
sevdalısının evinin yakınlarına gitmişler. Bir gözlemciye yolun başında beklemesini ve komutan geldiğinde haber vermesini söylemiş.
Diğerleriyle birlikte eve doğru yaklaşmışlar.
Komutanın gireceği ilk bahçe
kapısının arkasına iki kişi gizlenmeliymiş. İki eylemci yüksek duvarlarla kaplı olan bahçenin duvarına tırmanmış ve evin bahçesine
girmiş. Bahçenin etrafı bu yüksek
duvarlarla çevriliymiş. Duvarla bitişik çalılar varmış. Bu çalıların
arasına girerek görünmeyecek şekilde saklanıp, komutanın gelmesini
beklemeye başlamışlar. Aralarında
konuşurken ses yapan ikiliye, dış
taraftaki Yiğit “sessiz olun” diye
fısıldamış. Komutanın sevdalısı da
bu sesleri duymuş ve odanın dışarıya ışık süzülmüş. Işığın yandığı
odanın penceresi yavaşça açılmış
ve fısıltıyla “Komutanım sen misin?
komutanım?” diye seslenmiş.
Bunu fark eden eylemciler bir
an için çok korkmuşlar ve sesleri
çıkmasın diye nefeslerini bile tutmuşlar. Çok heyecanlıymış çalıların

arasında olan ikili. Cevap alamayınca komutanın sevdalısı, biraz
etrafa bakınmış pencereden ve tekrar içeri girmiş. Yiğit yanındakileri
uyarmış fısıldayarak, “daha dikkatli olmalıyız” demiş. Dışarıdaki
Yiğit, hemen bahçe kapısının yanında olan bir çukura yatırmış diğer iki eylemciyi. Sıkıca tembih
etmiş sessiz olmalarını. Eylem başarısızlığa uğramamalı diye hatırlatma yapmış.
Yiğit, yolun diğer tarafına geçip
gözlemcilerden haber beklemiş. Az
sonra gözlemcilerden biri sigara
yakmış. Sigarayı gören Yiğit haberi
anlamış, komutan geliyor. Bunu
bahçedekilere de bildirmiş. Herkes
eylemi gerçekleştirmek için hazırmış. Komutan yavaşça bahçe kapısına yaklaşmış ve elini kapının
koluna uzatıp açmış. Bu arada
bahçenin çalılarında gizlenen eylemciler bu sesi duyup yavaşça kapıya doğru ilerlemişler.
Komutan bir ayağını içeri attığı
anda çukurdaki iki eylemci çıkıp
“Komutanım komutanım” demiş.
Komutan yüzünü onlara döndüğü
anda çalılardan gelen eylemciler
iki elini birden sıkıca tutmuş. Çukurdan çıkanlar ise hemen ağzını
bantlamış komutanın. Yiğit sert bir
darbe vurmuş kafasına, bayıltmış
komutanı. Komutan bayıldıktan
sonra kimseye fark ettirmeden elini
kolunu bağlamış ve taşıyarak oradan uzaklaştırmışlar. Komutanın,
muhtarın kızıyla ilişkisini adamları
da bilmediğinden, buluşmaya gitmek için evden gizlice çıkmış. Herkes, komtanı evinde sandığından
kaçırıldığını anlamamışlar.
Yiğit ve köylülerin eylemi başarılı olmuş. Komutanı, kimse görmeden ormanda hazırladıkları gizli
bir yere götürmüşler. Ak Sakallı,
öğretmen ve doctor da gelmiş yanlarına. O sırada komutan kendine
gelmiş ve ne olduğunu anlayamamış olmanın verdiği şaşkınlıkla et-

4. Bölüm

rafına bakıyormuş.
Ak Sakallı; “Komutan, neden
burada olduğunu biliyor musun?”
Yiğit komutanın ağzındaki yapışkanı sökmüş ve komutan cevap
vermiş; “Hayır Ak Sakallı bilmiyorum; ama siz bittiniz. Siz beni kaçırmaya nasıl cüret edersiniz? Hayatınızı ceheneme çevireceğim. Siz
görürsünüz. Ak Sakallı sen şu andan
itibaren yaşayan bir ölüsün!”
Ak Sakallı bunları duymazdan
gelip asıl konuya girmiş; “Seni köy
halkının isteği üzerine buraya getirdik ve cezalandıracağız. Köy halkı
ile konuştuk ve karar aldık. Sen bir
katilsin! Bu köyün yiğit çocuklarının
kanı var senin ellerinde. Sen bu
çocukların hesabını vereceksin. Seni,
Köy Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
adına köy halkından aldığımız yetkiyle ölüme mahkum ediyoruz.”
Komutan gülerek; “Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Aptallar!
Beni öldüremezsiniz, ben muhtarın
adamıyım ve beni öldürürseniz
muhtara saldırmış olursunuz. Muhtar sizi yaşatmaz. hahahahaha”
Ak Sakallı; “Muhtar bizi zaten
yaşatmıyor. Bugüne kadar hiç yaşatmadı; ama bundan sonra böyle
devam etmeyecek. Bundan sonra
kendimiz kendimizi yöneteceğiz ve
muhtarın elinden bize ait olan her
şeyi geri alacağız. Şimdi sana işlediğin
suçları sayacağız ve sonra da seni
ölümle cezalandıracağız. Muhtar adına bakkalın oğlunu öldürdün. Sen
muhtar adına köyde herkese işkence
yaptın. Gençleri sakat bıraktın. Anaları yerlerde sürükledin. Babaların
canını yaktın. Çocuklarımızı aç bıraktın. Bu yüzden ölmeyi hak ettin.
Söylemek istediğin bir şey var mı?”
Komutan endişeyle; “Siz ciddisiniz. Aptallık yapmayın. Gidin muhtarı öldürün, bunları bana emreden
odur. Lütfen affedin beni. Ben yapmak istemedim, kötü bir insan değilim. Ben sadece bana denileni
yaptım.”
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Ak sakallı; “ Muhtarın da sırası
gelecek ama sen yaptıklarından
kendin sorumlusun. Sen bu suçları
işlemeyi tercih ettin. Bunları yapmak zorunda değildin. Sen bir
halk düşmanına yardım ettin ve
onun tetikçisi oldun. Bunların hesabını canınla vereceksin. Sen ölmeyi hak ettin....” Bu sözlerle birlikte komutanı cezalandırmış, adaleti sağlamış “KHKP/C” üyeleri.
Sabah vakti gizli yerden ayrılmış
Ak Sakallı ve öğretmenle birlikte
öğretmenin evine gitmişler. Bu arada Yiğit ve diğerleri, komutanı köy
meydanında bir yere bırakmış.
Komutanın cesedinin üstüne, kimin
neden cezalandırdığını anlattıkları
bir kağıt asmışlar. Ak sakallı ve
öğretmen dinlenmek için biraz
uzanmışlar. Haberci bu gelişmeleri
öğrenmiş ve köy meydanındaki
kürsüye çıkıp bir bir anlatmış. O
anlattıkça köy halkı öğrenmiş gelişmeleri.
Köylüler, adeta bir şenlik gibi
kutlamışlar komutanın ölümünü.
Çünkü komutan birçoğuna işkence
yapmış, birçoğunun çocuklarını öldürmüş. Konuşma köy meydanında
sürerken gece buluşmalarına katılan
bir köylü, muhtarın yanına gitmiş
ve ona yaranmak için her şeyi anlatmış. KHKP-C’nin, Ak Sakallı’nın
önderliğinde oluştuğunu, eylemi ve
Ak Sakallı’nın öğretmenin evinde
olduğunu anlatmış.
O günden sonra bu köylünün
adı “hain” olmuş. Muhtar komutanın
yerine hemen yeni birini atamış ve
onlarla birlikte öğretmenin yolunu
tutmuş. Öğretmenin ona ihanet edeceğine inanamasa da hemen yola
koyulmuş. Yolda giderken çocukların
birbirlerine hikaye anlattıklarını
duymuş. Biraz kulak misafiri olduğunda hikayenin içeriğini anlamış.
Ak Sakallı’nın anlattığı mazlum
ile zalimin hikayesiymiş çocukların
dilindeki.
“Muhtar etleri tek başına yiyor,
sen babanı görmüyorsun; çünkü
baban bütün gün muhtar için çalışıyor” gibi konuşmalar duymuş.
Muhtar çıldırmak üzereymiş. Öğretmenin evine vardığında kapıyı
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kırarak içeriye girmiş. Öğretmen
ve Ak Sakallı uyuyormuş. Sese
uyanan Ak Sakallı, öğretmene dönmüş: “Sen kaç, ben onları oyalayacağım ve sen kaçıp örgütlülüğümüzü sürdüreceksin. Muhtarın sonu
geliyor. Bu onun son çırpınışları.
Köylüleri topla ve hemen harekete
geçin. Şu anda hepsi heyecanlı ve
mutlu. Muhtarı; ancak köylüyle birlikte hareket ederek tahtından indirebiliriz.”
Öğretmen kaçmış ve muhtar
asıl istediği kişiyi yakalamış. Ak
Sakallı’ya “Seni öldürmeye geldim,
son duanı et.” demiş. Ak Sakallı,
son nefesine kadar boyun eğmemiş
muhtara. Son anına kadar: “Muhtar senin sonun geldi. Biz kazanacağız çünkü biz haklıyız. Yaptıklarının hiçbiri yanına kalmayacak.
Köylüler kendi güçlerinin farkına
vardı. Artık onları hiçbir güç durduramaz. Seni yok edene kadar mücadele edecekler. Örgütlüler artık.”
Muhtar sinirden kıpkırmızı olmuş
ve Ak Sakallı’yı öldürmüş.
Bu sırada öğretmen köy meydanına doğru koşmuş. Haberciyi
hızla bulup onun konuşma yapıp
köy halkını harekete geçirmesini
istemiş. Durumun farkında olan
muhtar da hızla köy meydanına
doğru yola koyulmuş. Yolda kiminle
göz göze gelse ecelini görür gibi
olmuş. Korku iliklerine kadar işlemiş.
Öğretmen; “Haberci, köy halkına konuşma yapmalısın. Onlara
gerçekleri anlatmalısın, hemen harekete geçmeliyiz. Muhtar ve adamlarının egemenliğine son vermeliyiz.
Muhtar şu anda çok güçsüz bir durumda, komutanı da öldü. Biz onu
yenip köy halk iktidarını kurmalıyız.
Düşünsene, istediğimiz düzeni kurabiliriz şimdi. Köylü, toprağınamalına kavuşacak. Muhtarın kölesi
olmaktan kurtulacağız! Şimdi birlikte muhtarı yok etme zamanı. Bunları tek tek anlat köy halkına.”
Haberci köyün bir karışıklığa
doğru gittiğini seziyormuş ve bu
yüzden de konuşma yapmaya hemen ikna olmuş. KHKP/C’nin önderliğinde kendi iktidarımızı kur-

mak hepimizin yararına olacak
diye düşünmüş. Bu yüzden bu konuşmaya çok önem vermiş. Köy
halkına tane tane bütün durumu
anlatmış.
O anda muhtar da köy meydanına ulaşmış ve olanlara inanamamış. “Kahrolsun Muhtar, Yaşasın İktidarımız, Yaşasın KHKPC” sloganları eşliğinde köy halkı
muhtarın konağına doğru ilerlemeye başlamış. Birkaç köylü muhtarı yakalamış. Muhtarın adamları
kaçışmış; ama köylüler yakalamış.
KHKP-C önderliğinde köyde devrim gerçekleşmiş. Muhtarın hegamonyası kırılmış. Muhtarın iktidarı
çökmüş ve KHKP-C, iktidarını
ilan etmiş.
Muhtar ve adamları cezalandırılmış. Hepsi halkın kararıyla
halk mahkemesinde yargılanmış
ve ölüme mahkum edilmiş. Halk
düşmanı iktidar yıkılmış ve yerine
halkın kendi iktidarı kurulmuş ve
devrim gerçekleşmiş! Ak Sakallı,
bir kahraman olarak şehit düşmüş,
geleceğin sembolü olarak yerleşmiş
köy halkının hafızasına. Yeni düzen
yavaş yavaş kurulmaya başlamış.
Ortak bir üretim ve paylaşım düzeni kurmak için herkes canla
başla çalışıyormuş ve sosyalizmin
inşası başlamış köyde. Köy adaletli
eşit ve özgür bir köye dönüşmeye
başlamış. Dükkanlar dağıtılmış yeniden. Topraklar adaletli bir biçimde paylaşılmış. Üretim kolektif
olmaya başlamış.
Köylüler birlikte üretmeye, birlikte yemeye başlamış. Köydeki
hayat hiç olmadığı kadar güzelmiş.
Herkesin hayallerindeki hayat, bu
köyde gerçek olmuş ve adil, mutlu
bir hayat sürdükleri dilden dile
yayılmış, umut olmuş başka köylere. Çok kan dökülmüş bunu başarabilmek için ama köylüler ortak
olarak bu soruya şöyle cevap veriyormuş “Evet çok kanlı oldu
kurtuluş savaşımız; ama bu kana
değdi, her şeye değdi köyümüzün
şimdiki hali. Yaşasın hakça adil
bir düzen. Yaşasın, kimsenin kimseyi sömürmediği sosyalizm!”

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK tarafından yapıldığı iddia edilen bir eylem sonucunda,
Nurcan Karataş ve otuz bir aylık bebeği öldürüldü.
Bu saldırıyı üstlenmeyen PKK, yoğun tepkilerden
dolayı zorunlu olarak bir açıklama yaptı. Bu
açıklamada “Otuz yılı aşkındır devam eden savaşımızda sivil insanlar hiçbir zaman hedefimiz
olmadığı gibi bugün de sivil insanlar hedefimiz
değildir” denildi.
Bu açıklama, gerçeği yansıtmıyor.
PKK’nin tarihi, halka yönelik, devrimcilere
yönelik saldırıların da tarihidir. Tarihinde hiçbir
zaman “sivillerin hedef alınmadığını” söyleyen
Kürt milliyetçi hareketi, ya geçmişte yaptıkları
ve bazılarını üstlendikleri Başbağlar, Mavi Çarşı,
Çetinkaya mağazası, Zafer Çarşısı saldırılarını
unutmuş ya da ‘sivil’ kelimesinin anlamını
bilmiyor. Biz hatırlatalım, ‘sivil’ kelimesinin anlamı
‘askeri olmayan’, ‘asker sınıfından olmayan’,
‘Üniforma veya özel giysi giymemiş olan’ demektir.
Yani kısacası halktır.
Ve halka zarar veren eylemler, PKK pratiğinin bir parçasıdır.
Bu tür saldırıların yapılmasının kaynağı, nedeni nedir?
Kaynak, milliyetçilik çizgisidir.
Milliyetçi çizgi, düşmanı sınıfsal temelde
değil, milliyetçilik temelinde tanımlar. O nedenle
“tüm Türkler” düşman olarak görülür ve eylem
anlayışı da buna göre şekillenir.
Milliyetçilik, aynı zamanda mülkiyetçiliktir.
Ona tabi olmayan Kürt halkını da düşman
olarak görür ve eylemlerinde Kürt halkına da
saldırabilir, “halka zarar vermeme” gibi bir
ilkesi yoktur.
90’lı yıllardan bu yana, faşizm ve emperyalizm
ile girilen işbirliği sonucu milliyetçi, tasfiyeci
çizgiyi daha da derinleştirmiş, bu ise bir ulusal
kurtuluş savaşının sahip olması gereken ilkelerden tamamen uzaklaşmayı beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu ise, Türk ve Kürt halkının
milliyetçilik tabanında birbirlerine düşmanlığını,
önyargılarını körüklemek, şovenizmi kışkırtmak
veya buna zemin hazırlamak olmuştur.
Kürt milliyetçi hareketine çağrımızdır: Tarih
değiştirilemez, fakat geleceğinizi değiştirebilirsiniz.
Gelecek, sadece tarihin özeleştirisini vererek,
ve bu özeleştiriden çıkartılan sonuçlar doğrultusunda inşa edilebilir.

HALKIN AVUKATLARINA, HALKIN SANATÇILARINA
ÖZGÜRLÜK KAMPANYASI DAHİLİNDE
FAKS ÇEKME EYLEMİNE KATILAN AİLELER:

+ Özgürlüklerini
istiyoruz. Onun için
Adalet Bakanı’na bu
şeyleri gönderiyoruz.
Bu bir kampanyadır ve biz bunu göndereceğiz. Bugün buraya geldik, bundan
sonra da devam edeceğiz mahkemeye çıkarılıncaya kadar...
Teşekkürler.

+Biz diyoruz ki.
Bizim çocuklarımız tutuklu olmasınlar. Bırakılsınlar. Bırakılmalarını istiyoruz. Avukatlarımızın,
Sanatçılarımızın, Grup Yorumcular’ın serbest bırakılmalarını istiyoruz.
Hatta tüm tutsakların serbest bırakılmalarını
istiyoruz. Mahkemeye bizzat getirilmesini istiyoruz.

Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

+Tutuklanma olmasın. Mahkemeye gelsinler.
Mahkemeye gelmeleri lazım. Aslı öyle olmalı.
Böyle şey olur mu? Gelmeden bitirilebilir mi?
Buna karşıyız. Mahkemeye mutlaka gelsinler ki,
öyle şey olmaz... Buralardayız.

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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İŞBİRLİKÇİ AKP’NİN NE 100 GÜNLÜK
NE 10000 GÜNLÜK PROGRAMLARI
İŞÇİLERİ, EMEKÇİLERİ KURTARAMAZ
KURTULUŞ, KENDİ ÖRGÜTLÜLÜKLERİMİZİ,
İŞÇİ MECLİSLERİNİ YARATMAKTADIR
KURTULUŞ, TÜM DİRENİŞLERİ BİRLEŞTİRMEKTİR!

Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018
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Baştan şunu belirtmeliyiz;
Türkiye emperyalizme bağımlı
yeni sömürge bir ülkedir.
Ne yapsa, ne etse ekonomik siyasi
krizlerden kurtulmaz.
Çünkü; bizim ülkemizde sömürü
katmerlidir. İki katıdır.
İşçileri, emekçileri bir yandan
emperyalist ülkelerin tekelleri sömürmekte diğer yandan onlarla işbirliği içindeki KOÇ'lar, SABANCI’LAR vd. sömürmektedir.
Kapitalizm sömürüsüne karşı kurulan işçilerin, emekçilerin ekonomik-demokratik haklarını koruyacak,
onlara iktidar bilinci verecek sendikalar ise işçilerden çok, patronların
çıkarlarını koruyan, kollayan konuma
düşmüşlerdir.
Eldeki sendikalara bakacak olursak; TÜRK-İŞ en baştan Amerikan
desteği ile kurulmuş, işçilerin birliğini,
mücadelesini savunmaktan çok işçilerin birliğini dağıtan, işçilerin mücadelesini geriye çeken bir misyon
yüklenmiştir ve kurulduğu günden
bugüne bu misyonunu yerine getirmiştir.
Nerede bir direniş varsa SATMIŞ,
Nerede bir grev varsa, GREV KIRICILIĞI YAPMIŞTIR.
TÜRK-İŞ’e muhalif olarak kurulan DİSK ise kurulduğu ilk yıllar
hariç bugün bulunduğu yer TÜRKİŞ’ten farksızdır.
O da TÜRK-İŞ gibi direnişleri

satıyor, greve çıkan işçilerin çıkarlarını değil patronların çıkarlarını
savunuyor.
DİSK’in bu duruma düşüşü yani
TÜRK-İŞ’leşmesi bir gecede olmadı.
Dediğimiz gibi kurulduğu yıllardaki mücadelesi dışında kalan bütün
süreci ileriye değil geriye doğru bir
seyir izlemiştir.
Önce ‘çağdaş sendikacılık’ denilerek sınıf sendikacılığını inkar etmeye başladı.
Sonra ülkemizdeki laik-anti laik
denilen saflaşmasında kendi yerini
laiklerin yanı diye belirledi ve MGK
sendikacılığı yapmaya başladı. Yetmedi rüştünü ispat etmek için DİSK
içindeki devrimci sendikacıları tasfiye
etmeye başladı. Bugün ise tüm bunların üzerine tüy dikecek şekilde patron sendikacılığını savunan, uygulayan hale gelmiştir.
Bu durum OHAL ilanı ile birlikte
teslimiyete dönüşmüştür.
Şunu çok net söylüyebiliriz;
OHAL’den bu yana DİSK işçiler
için tek bir şey yapmamıştır.
Aksine düzenin krizinin derinleşmesi, ezen ezilenler arasındaki
çelişkinin yoğunlaşması için değil
tam aksine yumaşatılması için 24
Haziran seçimlerinde işçileri oy kullanmaya çağırmış, tüm sorunlardan
kurtuluşun “tek adam rejimine” son
vermekle olacak diyerek işçileri dü-

zene yedeklemiştir.
Bugün DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu yaptığı açıklamada “yaşanan ekonomik kirizin sorumlusu
işçiler değil, krizin faturası işçileri
yüklenemez, 100 günlük ekonomik
paketin içinde emek yok” demesinin
bir kıymeti harbiyesi yoktur.
Çünkü;
DİSK lafla peynir gemisini yürütmek istiyor. Ama yürümüyor. Bugün işçilerin, direnen işçilerin, işten
atılanların, hakları her gün gasp
edilen emekçilerin haklarını kim koruyacak?
Onlarla birlikte kim mücadele
edecektir?
Bedel ödemekten kim kaçmayacaktır?
Bu soruların tek bir cevabı var:
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
- DİH’in bugünkü pratiği eksik
kalıyor diye eleştirilebilir,
- Direnişleri örgütlemekte yetersiz
kalıyor denebilir,
- Patron sendikacıları ile yeterince
hesaplaşılmadığı için işçilerin, emekçilerin hakları savunulamıyor denebilir.
Ama tek bir şey söylenemez; o
da tarihsel ve siyasal haklılığımız.
DİH olarak bugüne kadar girdiğimiz direnişlerden, grevlerden alnımızın akıyla çıkmamızın tek nedeni
ideolojimizin doğruluğu ve haklılı-

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

ğıdır.
Onun için DİH olmazlardan zaferler çıkartmış, grevler örgütlemiş,
direnişlere öncülük etmiş ve tüm bunlardan başarı çıkmış, sonuç almıştır.
DİH sadece işçilerin iyi günlerinde
değil kötü günlerinde işçilerin de yanında olmuştur.
Bugün bunlar yetmiyor.
Bunu görüyoruz.
Bugün sırtımızdaki yük daha da
ağırlaştı, bunun da bilincindeyiz.
Bugün DİH’in dışında bedel ödemeyi göze alarak işçilerle birlikte direnecek, mücadele edecek hiçbir güç
yoktur.
DİH’in tarihsel, siyasal misyonu
burada ortaya çıkıyor.
DİH olarak, tek başımıza direnişler
örgütlemeliyiz, var olan direnişleri
sahiplenmeliyiz, tek tek direnişleri
birleştirmeliyiz, daha güçlü direnişler
yaratmalıyız ve AKP faşizminin karşısına çıkartmalıyız.
İşçilere DİSK'ten ne köy ne de
kasaba olamayacağını anlatmalıyız.
DİSK bugün kendi gölgesinden
korkar bir hale gelmiştir.
Ama bugün, AKP faşizmine
DİSK’in bu hali bile fazla geliyor,
DİSK yöneticilerinin diz çökmelerini
istiyor. Eğer diz çökmezseniz, koşulsuz
beni desteklemezseniz, DDK ile (Devlet Denetleme Kurulu) denetletirim,
gerek görürsem kapatırım, sendika
yöneticiliğinize son veririm diyor.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bu yasal düzenleme karşısında
“sendikalar AKP'nin kurumları” değildir diye açıklama yapsa da atı alan
üsküdarı geçmiş durumda. İplerini
AKP’ye teslim etmiş olan DİSK yöneticilerinin yapacağı bir şey yoktur.
Düzen sendikacılığına muhalefet
ederek kurulan DİSK bugün AKP’nin
oyuncağı olmuştur.

HALKIN DİRENİŞÇİ MİMARI ALEV ŞAHİN 20 AYDIR
İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DÜZCE’DE, TMMOB
BİNASINDA, YÜKSEL’DE DİRENMEYE DEVAM EDİYOR!
FAŞİST, İŞKENCECİ, KÜFÜRBAZ, AHLAKSIZLAR DEĞİL
DİRENEN EMEKÇİLER KAZANACAK!
ALEV ŞAHİN’İN, DÜZCE AKP BİNASI ÖNÜNDE YAPTIĞI
KONUŞMADAN:
"340 gündür işimi, ekmeğimi geri istiyorum. Katil değilim, hırsız değilim,
darbeci değilim diyorum. Benim ekmeğimle çalıştığım sürede betondan,
rantı için, çıkarı için çalan bir beton firması oynamıştır diyorum.
Kalitesiz ucuz betonların dökülmesine engel olduğum için, bir iftiracı tarafından, bizim üstümüze geliniyor. “Biz cemaatle bağımızı kopardığımız
için, cezalarla üstümüze geliyor” diyen bir il yöneticisinin, AKP il yöneticisinin
isteği ile atıldım diyorum.
340 gündür buna karşı hiçbir şey diyemiyorlar. Hiçbir argüman sunamıyorlar.
Yalan söylüyor diyemiyorlar. Olayı saptırıyor diyemiyorlar. Şununla bağı
vardır, bununla bağı vardır diyemiyorlar. Haklı sesimi kısmak için provokasyonlar düzenliyorlar, haklı sesimi kısmak için besleyip büyüttüklerini
üstüme salıyorlar.
Eylem yasakları kararları alıyorlar. Gözaltına alıyorlar. Bir gece tutup
bırakıyorlar, para cezaları yazıyorlar. Ama diyemiyorlar ki bu kız çaldı,
rüşvet yedi, müteahhite yedirdi, beton firmasına yedirdi. Ya da şununla bağı
vardır, bununla bağı vardır diyemiyorlar, diyemezler!
İşte bu haklılıkla 340 gündür, siz Düzce halkına karşı başım dik, alnım
ak direniyorum. İşimi geri alana kadar da vazgeçmeyeceğim. Emekçiyiz,
haklıyız, biz kazanacağız."
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DİH olarak bizim, DİSK yöneticilerine kazdığınız kuyudan çıkmak
istiyorsanız direnin demekten başka
diyecek bir sözümüz yoktur.
DİH’in öncelikli görevi direnişleri
birleştirmek, işçileri işçi meclislerinde
örgütlemektir.
DİH OLARAK BAŞKA YOLUMUZ YOKTUR!
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Alev Şahin’in, TMMOB Yönetiminin İhraç Üyelerine
Sahip Çıkması İçin Başlattığı Oturma Eyleminin
18. Haftasında Yaptığı Konuşma:

Sevgili Halkımız;
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Yarın Kurban Bayramı. Tüm halkımızın
bayramını sevgiyle, saygıyla şimdiden kutluyorum. Bugün hepiniz sokaklardasınız.
Belki çocuklarınıza bayramlık almak, yarın
misafirlerinize ikram etmek için alışveriştesiniz.
Ben tam 20 aydır, yani işten atıldığımdan
beri, bu gördüğüm 4. bayram. Bize bayramları
zehir edenler, bizim gibi bayramlar yaşasınlar
demekten başka bir şey söylemek istemiyorum.
20 aydır uğradığım haksızlığı-hukuksuzluğu
sizlerle paylaşıyorum. 20 aydır “Katil, hırsız,
darbeci değilim. İşimi geri istiyorum.” diyorum.
20 aydır, depremde bir daha, bir tane Düzceli’nin bile burnu kanamasın diye beton firmalarına kestiğim cezalar yüzünden, aynı
beton firmalarının iftiralarıyla işten atıldım
diyorum.
20 aydır, bize bayram yüzü göstermeyenleri,
sizlere teşhir ediyorum.
20 ay boyunca, siz Düzce halkı, ne yaşarsam yaşayayım, hangi zorlukla karşılaşırsam
karşılaşayım, sağolun, yanımda oldunuz.
Selam verdiniz, derdimi paylaştınız. Bunu
da unutmayacağım, bayramları bana zehir
edenleri de. Benim ekmeğimle oynayanları
da, bu halkı doları-euoruyu fırlatarak aç ve
yoksul bırakarak; bayramlarda ellerinde sadece
birer poşetle gezmek zorunda bırakanları da.
Biz istiyoruz ki; çocuklarımız her bayram,
yeni bayramlıklarla gezsinler, her bayram
herkes ete doysun, süte doysun. Bizim bayramlarımız o gündür, işimize geri döndüğümüz
gündür. O gün, o bayramlar gelene kadar hepinizin kurban bayramı şimdiden kutlu olsun.
Yarın yine buradayım, bayram boyunca
işimi istemekten vazgeçmeyeceğim!
Emekçiyiz, Haklıyız, Biz Kazanacağız!

... Sevgili Banu Torun gözaltında ve şu anda Ankara
Savcılığı'na ifadeye götürülmüş durumda.
Devrimci basın susturulamaz. Basın emekçisi Banu Torun'a
bir an evvel özgürlük talep ediyorum.
Ben şu anda TMMOB'dayım. Ve bugün 17 Ağustos depreminin
19. yıl dönümü.
Bundan tam 19 yıl önce Gölcük'te, ardından 12 Kasım'da
Düzce'de meydana gelen depremlerde, sizlerin de bildiği gibi
devletin rakamlarıyla on binlerce diye ifade edildi; ama gerçek
eminim bundan çok daha fazlaydı. Halkın anlattığı bu; çünkü
Düzce'de yaşıyorum biliyorsunuz, yüz binlerce insanımızı
toprağın altına gömdük. Niçin olduğunu, neden olduğunu, depremin değil binaların öldürdüğünü, depremin değil rantın öldürdüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. Ben de şimdi bundan
bahsediyorum.
18 haftadır gelip bana ve ihraç edilen üyelerine sahip
çıkmasını talep ettiğim TMMOB, ne talihsizdir ki yine yüz
binlerce insanın rant uğruna hayatını kaybettiği 17 Ağustos
depremi için, yine aynı başlığı atarak 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' demiş.
Oysa bu depremde katledilenlerimizi unutmamak, unutturmamak birkaç tane yazılı açıklamayla olmaz. Unutmamakunutturmamak için, sahip çıkmak gerekir.
Unutmamak-unutturmamak için iktidara rant konusunda geri
adım attırmak gerekir.
Unutmamak-unutturmamak için rant çetelerini bozguna uğratmak, bunları geriletmek gerekir.
Bunu yapmayan TMMOB, kendi de unutmuştur depremin
açtığı yaraları, katledilen insanlarımızı unutturmamak gibi bir
iradesi de ne yazık ki yoktur.
TMMOB bana ve üyelerine sahip çıkmalı, tutsak edilen
devrimci-demokrat mühendis ve mimarlara, başta Cem Dursun
meslektaşım olmak üzere sahip çıkmalı ve TMMOB, meslek
ethiğine bilimi ve mesleki bilgi-birikimini halktan yana kullanmanın mücadelesini vermelidir.
18. haftadan hepinize sevgiler, selamlar...

Yürüyüș Dergisi Dağıtımları Devam Ediyor…
Okmeydanı Halk Cephesi, 19 Ağustos’ta mahallede
umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Dağıtım
sırasında halkın ”sizleri görünce memnun oluyoruz,
görmeyince merak ediyoruz, kendinize iyi bakın” sözleri
dergi dağıtımcılarını onurlandırdı.
Gündeme ilişkin sohbetlerin de yapıldığı dağıtım sırasında ülkede yaşanan yağma ve talanın boyutlarının
geldiği noktanın devrimcilerin tutsaklığıyla paralel
gittiği dile getirildi.
Yapılan çalışmada 30 dergi halka ulaştırıldı.
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“Olmaz”, “yapılamaz” diye bir şey yok!
Faşizmin tutuklama terörüne karşı Kurultay’ın sözü:
“Avukatlarımızı, Sanatçılarımızı Yalnız Bırakmayacağız!”

TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK VE ADALET İSTİYORUZ
KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
11-12 Ağustos tarihlerinde Tayad'lı Ailelerin düzenlediği Tutsaklara Özgürlük ve Adalet İstiyoruz
Kurultayı gerçekleştirildi.
12 Eylül 2017 tarihinden bu yana yapılan baskınlarla,
komplolar üreterek Halkın Avukatlarını, Halkın Sanatçılarını, Halkın Mühendis Mimarlarını, Halk Meclisi
üyelerini, Dev-Genç'lileri ve Halk Cephelileri tutsak
etti AKP faşizmi. Polisin ahlaksız, onursuz bir iftiracı
haline getirdiği Berk Ercan adlı haine imzalattığı
senaryolar gerekçe gösterilerek, yüzlerce kişi gözaltına
alındı, işkenceler gördü ve tutuklandı. 12 Eylül'den bu
yana 200'e yakın insanımız tutuklandı. Bunun için Halk
Cephesi tarafından AKP’nin Tutuklama Terörüne Karşı
bir kampanya başlatıldı. Şu anda "HALKIN AVUKATLARINA, HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK" talebiyle sürdürülen bu kampanya kapsamında, Tayad'lı Aileler
de “ADALET VE ÖZGÜRLÜK KURULTAYI” düzenlediler.
Bu kurultay neden düzenlendi?
Çünkü yıllardan beri mücadele eden, sömürü düzenini
ortadan kaldırmak, halkın iktidarını kurmak isteyen devrimcileri, Halk Cephelileri teslim alamıyor emperyalizm
ve faşizm.
Çünkü Halkın Sanatçıları emperyalizmin istediği gibi
halkı yozlaştıran pop müzik kültürü yerine devrimci
müzik kültürünü ortaya koyuyor. Halkın Sanatçılarını
teslim alamıyor emperyalizm.
Çünkü Halkın avukatları para için yapmıyorlar mesleklerini. Sadece icra dosyalarına, boşanma dosyalarına
bakmıyorlar. Onlar uyuşturucuya karşı olduğu için halkın
çocuklarını katleden; rant sağlamak istediği bölgeden
halkı korkutup sindirip gitmesini sağlamak için halkın
çocuklarını katleden bu devletten hesap sormak, adaletin
tecelli etmesini sağlamak için halkın avukatlığını yapıyorlar.
Onlar emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin tüm pisliklerini ayyuka çıkarıyorlar. Halkın Avukatlarını teslim

alamıyor emperyalizm.
Çünkü Halkın Mühendis Mimarları emperyalizmin
isteği doğrultusunda rant için değil de halk için yapıyorlar
mesleklerini. Halk bahçeleri kuruyorlar. Enerji santralleri
üretiyorlar en ucuz maliyetle. Halk için Su tribünü üretiyorlar. Yürüteç yapıyorlar en ucuz maliyetle ve kapitalizmin
aksine sadece maliyetine satıyorlar. Rant sağlamıyorlar
elde ettikleri ürünlerden. Halk için üretiyorlar. Halkın
Mühendis Mimarlarını teslim alamıyor emperyalizm.
Çünkü dünyada savaşan bir tek biz varız. M-L ideolojiye sahip bir tek biz varız. Kendine sol, sosyalist,
devrimci diyen tüm kuruluş ve örgütler emperyalizme
yedeklenmişken halkın direnme dinamiklerini hayata
geçiren, yol gösteren, öfkeyi örgütleyen bir tek biz varız.
Savaşma kararlılığını taşıyan, emperyalizme ve faşizme
kafa tutan bir tek biz varız.
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İşte tüm bunlar emperyalizmin saldırılarına sebeptir.
Amaçları bu saldırılarla devrimcileri teslim almaktır.
İşte bu yüzden bir işbirlikçi hain çıkardılar ve komplolar
ile 200'e yakın insanımızı tutukladılar.
Bu yüzden haksız hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır
insanlarımız. Dosyalar gayri meşrudur. Faşizmin kendi
hukukuna bile aykırıdır oluşturulan dosyalar.
Bu şekilde bir yıla yakın bir süredir avukatlarımız,
sanatçılarımız hapishanelerde tecritte tutulmaktadır. İşte
bu yüzden bu kurultayı düzenledi Tayad'lı Aileler. Halkımıza ve tutsak ailelerimize neden tutuklandığımızı
kavratmak, haklı olanın bizler olduğunu göstermek
ve çocuklarımızı, arkadaşlarımızı faşizmin elinden
çekip almak için bu kurultay düzenlendi.
1. Gün:
Kurultay’ın 1. günü, Gazi mahallesinde, Gazi Cemevi
Konferans Salonu’nda yapıldı.
Üç oturumdan oluşan kurultayın birinci gününe 100'e
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1. Oturum:
EMPERYALİZMİN DEVRİMCİ İDEOLOJİYİ İMHA
SALDIRISI.
HALKIN AVUKATLARINA HALKIN SANATÇILARINA SALDIRARAK DİRENENLERİ YOK ETME
POLİTİKASI.
Konu başlığıyla direnen ve savaşan bir tek biz varız.
Bunun için bize saldırıyorlar diyerek konuşmalar yapıldı.
2. Oturum:
DÜZENİN HUKUKU VE HALKIN ADALETİ
Konu başlığıyla dosyaların hukuki boyutu konuşuldu.
Hukuken de geçersizliği anlatıldı.
3. Oturum:
SORUNLAR-ÇÖZÜMLER
Çözüme yönelik, yani avukatlarımızı, sanatçılarımızı, evlatlarımızı faşizmin elinden çekip almak için neler yapabileceğimiz noktasında ÖNERİLER aldığımız bir oturumdu.
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yakın kişi katıldı. Girişte merdivenlerde fotoğraf sergimiz
karşıladı önce konuklarımızı. Sonra "Tutsaklara Özgürlük
ve Adalet İstiyoruz Kurultayı'na Hoşgeldiniz!" pankartı.
Her oturuma Grup Yorum'un faşizmin oluşturduğu arananlar listelerine cevap verdiği klipleri ile başlandı. Sinevizyon gösterimleri ve müzikler eşliğinde gerçekleştirdik
oturumlarımızı.
Kurultay konuşmacılarının bazıları belki de hayatlarında
ilk defa bu nitelikte konuşmalar yapıyorlardı; ama her
konuşmada direnme gücü çok netti. Böyle bir zamanda
böyle bir kurultayın düzenlenmesi, kuşku yok ki, baskıya,
teröre, sinmeye, teslimiyete bir meydan okumaydı.
Kurultay boyunca internet üzerinden canlı yayın
yapıldı. Yüzlerce insan da kurultayımızı bu şekilde
izlemiş oldular.
4. oturum önerileri alma oturumuydu. 10'dan fazla
öneri geldi. Bu önerilerin pratikte hayat bulması için
ertesi gün de önerileri tartışmak için bir araya gelinmesi
kararlaştırıldı. Ertesi gün, tutsak aileleri kendi aralarında
“tutsaklarımıza segbisle yargılanmaması, mahkemeye
getirilmeleri için salı günü Şişli postanesinden faks gönderme” kararı aldılar ve sonrasında bunu hayata geçirdiler.
TAYAD’lılar, salonun girişinde tutsak ürünleri masası
açmışlardı. İnsanların ilgiyle inceledikleri bir stand oldu
burası da.

çesinde yapıldı.
İkinci gün daha çok ailelerimiz için etkinlik düzenlediğimiz bir gün oldu. 100 kişinin üzerinde insan katıldı.
Birçok sanatçı konser vermek üzere o gün Armutlu’daydılar. Sanatçılar birbirlerini çağırarak çoğaldılar. Onlar
da bu şenliğe, bu kısa dinletilere, sadece bir dinleti
gözüyle değil, direnmenin önemiyle bakıyorlardı.
Tutsak Avukatlarımızın, tutsak ve haklarında arama
kararı çıkartılan Grup Yorum üyelerinin, Halkın mühendis
mimarlarının fotoğraflarının olduğu resim sergisi kuruldu
ağaçların arasına.
Balonlarla, pankartlarımızla, kurdelelerle süsledik
bahçemizi.
Mektup yazma köşesi kurduk ve birçok mektuplar
yazıldı tutsaklarımıza gün boyunca.
Önce saat 13.00-16.00 arası bir önceki gün yapılan
önerileri karara bağlamak için hep birlikte söz alıp
konuşma yaptığımız bir toplantı yapıldı.
Evlatlarımızı almak için neler yapacaktık? Birçok
öneri ve fikir alışverişinde bulunulan bir toplantı gerçekleştirildi.
2. gün etkinlikleri sürerken, kurultaya katılanlardan
bazıları tutsaklara mektuplar yazdılar. Kurultayda ayrıca
tutuklama terörüne karşı yapılabilecekler konusunda
öneriler yapıldı, kararlar alındı.
Alınan en iyi karar bunun üzerine mahkemelere faks
çekme eyleminde bulunmak oldu.
İkinci gün etkinlikleri boyunca sergilenen kısa skeçler,
oyunlar insanları çok etkiledi. Gelen konuk sanatçılar
özellikle verdiğimiz mücadele tarihine vakıftılar ve bu
yönde oyunlar sergilediler. Sonrasında konserler verildi.
Halaylar, türküler sonrasında kurultay sona erdirildi.
İkinci güne katılan SANATÇILAR:
Grup YORUM
Ayla Yılmaz
Vedat Baran
Yalçın Sönmez
Ekrem Ataer
Haluk Tolga İlhan
Mehmet Esatoğlu
Osman Genç

KONUŞMACILARIMIZ:
Halkın Hukuk Bürosu çalışanı
Grup Yorum üyesi
Halk Cephesi adına konuşmacı
Tayad temsilcisi
Devrimci İşçi Hareketi adına konuşmacı
Halkın Mühendis Mimarları üyesi
Sanat Meclisi üyesi
Yüksel Direnişçileri
2. Gün:
Kurultayın ikinci günü ise Armutlu Cemevinin bah-

44

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

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!
İzmir 2 No'lu T Tipi Hapishanesi’nden Dev-Genç’li Tutsak Ulaş İnci’nin Mektubunu Yayınlıyoruz.
Sevgili F, merhaba...
2 gün önce umudun sesine 9 aylık hasretimizi giderdik.
Dergilerimizi aldık, harıl harıl okumaya başladık. Bundan
sonra da kargoyla gelen veya ziyaretçilerimizin yatıracaklarını alabileceğiz. Aynı şekilde bu haftaiçi de kitaplarımızı alacağız. Direniş meyvelerini vermeye devam ediyor.
Biz de bu aralar mahkemelerimize hazırlanıyoruz. Hem
savunma hem kampanya anlamında. Bizlere kurulan komploları
mektuplarla, kartlarla anlatıyoruz. Bunları gazetecilere,
DKÖ’lere gönderiyoruz. Şöyle diyoruz:
Size Bir Sorumuz Olacak.
Kaç Kişinin Adını Soyadını Ve Nerede Ne Zaman
Hangi İşleri Yaptığını Aklınızda Tutabilirsiniz?
Sorumuz biraz tuhaf gelmiş olabilir size. Ama biz bu tuhaflığın sonucu 1 yıla yakın bir süredir tutsağız.
Hemen kendimizi tanıtalım size.
Bizler, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarıyız.
Grup Yorum üyeleriyiz.
Dev-Gençliler’iz.
İşçiyiz, memuruz, emekliyiz, öğrenciyiz, mühendisiz, mimarız, esnafız, yoksul gecekondulularız...
Yani kısaca halkız biz.
Neden tutsak olduğumuza gelirsek; sadece ve sadece 24
yaşında Berk Ercan isimli bir itirafçının iftiralarından dolayı
buradayız. Bu şahıs bir polis operasyonunda gözaltına alınıp
tutuklanıyor. Kendisini kurtarmak için 200’e yakın insanla
ilgili “tahliye rüşveti karşılığında” hepimizin “örgüt üyesi”
olduğunu söyleyerek iftira atıyor. Sonunda da böyle bir
komplonun başrol oyuncusu olduğu için tahliyeyle ödüllendiriliyor!
Kendi ifadelerine göre sözü geçen örgüt, hücre sistemine
göre örgütleniyor ve katı bir gizliliği esas alıyor. Yani örgüt
içerisinde bile üyeler birbirinin ne yapıp yapmadıklarını
bilmiyor. Ama gelin görün ki ne hikmetse 24 yaşındaki Berk
ERCAN denen şahıs, her şeyi biliyor. Yani kendi ifadesiyle
baştan çelişiyor.
24 yaşında bir kişi hayal edin.
Örgütün yöneticisinden kadrosuna, sempatizanından
taraftarına, herkesin kod adını, konumunu ve ne zaman,
nerede, hangi “eylemi” yaptığını biliyor-anlatıyor. Avukatından sanatçısına gazetecisine işçisinden işsizine emeklisine
doktorundan öğretmenine öğrencisine: mühendisinden mimarına.
Esnafından gecekondulusuna kimin hangi alanda hangi işi
yaptığını biliyor-anlatıyor.
Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu ve Güneydoğu anadoluya ülkenin dört bir yanında örgütle ilişkisi olanları bunların hepsini biliyor-anlatıyor.
Bu, bahsettiği illegal örgüt tanımına uygun mudur?

Böyle bir illegal örgüt olur mu?
Bir an için oldu diyelim. Peki bir kişi, bu kadar çok şeyi
bilip aklında tutabilir mi?
Bunların akılla ve mantıkla açıklanabilir hiçbir tarafı
yoktur. Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikardır. Ama bu deli saçması yalanları ciddiye alıp dava açan
ve ülkenin dört bir yanından ve her meslekten, her yaştan
200’e yakın insanı tutuklayıp hapse atan bir yargı mekanizması
ile karşı karşıyayız.
Alenen bizlere karşı komplo kurulmuştur. Komplo-kumpas
kurma ülkemizde bir gelenek haline gelmiştir. Yakın tarihimiz
de bu davalarla doludur. Bizler de ilk defa kaşılaşmıyoruz
böyle komplolarla. Dün “Erdoğan Kaldi dedi ki” diye
iddianame hazırlıyorlardı. Bugün “Berk Ercan dedi ki” diye
hazırlıyorlar. “11 çelik kapı” yalanları üzerinden kurulan
komplolar da herkesin aklındadır hala. Dünden bugüne aynı
zihniyet.
Dosyada itirafçıların iftiraları dışında tek bir delil ve
iftiraları doğrulayabilecek somut bir delil de yoktur. İddianamenin
tamamı “şu dedi ki, bu dedi ki…” gibi soyut, dayanaksız iftiralardan oluşuyor. Bu mantıkla hareket edilirse bu ülkede
herkes pekala bir kişinin ifadesi ile “terörist” ilan edilip tutuklanabilir.
Bize sorabilirsiniz, peki neden komplo kuruluyor diye…
AKP, kendisi dışındaki hiçbir sese tahammül edemiyor. En
küçük bir sesi dahi baskıyla boğmaya çalışıyor. Dikensiz bir
gül bahçesi istiyor.
Bakın bizler baskıya, sömürüye, adaletsizliğe karşı ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesi veren, halkını ve vatanını
seven, vatanının bağımsızlığını savunan devrimcileriz. İşte
bundan dolayı hedef alınıyoruz. Bir iftiracının yalanlarıyla,
vermekte olduğumuz demokrasi mücadelesi terörize edilmeye
çalışılıyor.
Polis, 24 yaşındaki birini, baskıyla ve tahliye rüşvetiyle iftiralara zorluyor. O da kendisini kurtarmak için üzerimize
iftira atıyor.
Biz hala daha bu yalanlarla, komployla tutsağız!
Hukuksuzluk ve adaletsizlikler bizim yaşadıklarımızla
sınırlı değil. Halkın tüm kesimleri bu adaletsizliklerden payına
düşeni alıyor. Bu hukuksuzlukların, adaletsizliklerin son
bulması için bir araya gelip mücadele etmekten başka yolumuz
yok!
Bu hukuksuzluklara karşı sesimizi yükseltelim. Size sorduğumuz soruyu, siz de herkese sorun, sesimize ses olun!
Kaç kişinin adını, soyadını ve nerede ne zaman hangi işleri
yaptığını aklınızda tutabilirsiniz?
Komploları teşhir edelim! Komploları boşa çıkaralım!
Sevgi ve selamlarımızla.

Kepsut Hapishanesi Kadın Özgür Tutsaklardan, Direnişçi Bir Babaya, Erdem Varan’a Mektup
Sevgili Erdem Varan,
Erdem Baba diyelim olmaz mı? Kimimizin küçüğü,
kimimizin yaşıtı, kimimizin ağabeyi olsan da hepimiz
için ortak vasıf baba oluşun. Örnek alınası, bilinçli,
sevgi dolu bir baba.
Öncelikle evlatlarını seven bir baba olarak onların özgürlüğü için sürdürdüğün direnişi saygı ile selamlıyoruz.
Ancak senin mücadelen de yalnızca oturma eyleminden
ibaret değil. Çocuklarını ziyaret etmek bile bir mücadeleye
dönüşüyor. Yurtdışında eş-dost-akraba seni anlamakta,
kızlarını anlamakta zorlanıyordur. Kendileri için daha
iyi imkanlara kavuştukları halde hala neyin mücadelesini
verdiklerini anlatmak da sana düşüyor.
Sevgili Erdem Baba, Erdem abimiz, kardeşimiz,
Bize evlatlarını seven bir baba nasıl olur konusunda
canlı bir örnek daha oluşturduğun için de ayrıca teşekkür
etmeliyiz.
TAYAD’lı babalarımız Ahmet Kulaksız gibi, Kemal
(Gün) babamız gibi örnekler bize güç veriyor. Onların
acılarını, sevgilerini bize bir okul eylediler. Duygularımızı
eğitiyorlar.
Evlatlarına “sizi seviyorum” demek kolaydır. Ancak
ne kadar sevdiğini göstermek, hayatın önümüze koyduğu
sınavları vermek kolay değildir. Eleştirilere, saldırılara
göğüs germekten daha zoru, çocuklarına gelebilecek
tehlikeleri ön görmek, buna karşı onlara duyduğu saygıyı
eksiltmemektir. “Evlatlarımı seviyorum.” diyerek onları
inançlarından vazgeçirmeye ve giderek onurlarını çiğnetmeye boyun eğmeye bencilliğe ve hatta başka insanlara
zarar vermeye sevk eden babalar var. Onlara da tokat
gibi bir cevap oldu senin direnişin.
Ziyaretlerinde çocuklarına “Biz ne yapabiliriz ki
onlar güçlü biz zayıfız” diyenlere “Ben çalışıyorum
vaktim olmuyor” şeklinde mazeret üretenlere, sen ana
babalara şunu söylemiş oluyorsun;
“Evet, her gün her saat eylem yapamayabilirsiniz;

ama imkanlarının elverdiği oranda bir şeyler yap. İstersen
sesini duyurmanın, evlatlarını sahiplenmenin bir yolunu
bulursun”
Ne kadar şanslı Betül ve Bergün. Kendi ektiği tohumun
filizlenip boy verdiğini anlamış olan bir babaları var.
Babaları onları kayıtsız seviyor “ya benim istediğim
gibi ya da hiç” diye sevgi ve sahiplenmesini bir tehdit
aracı olarak kullanmıyor.
Siz de biliyorsunuz ki evlatlarını sevmek onları sahiplenmek aslında kendi emeğinin sorumluluğunu taşımaktır. Çünkü bir ailede büyüyen çocuk rastgele atılmış
bir tohum değildir.
Çocuklarının özgürlüğünden mahrum bırakılması, işkence görmesi, haksızlığa uğraması özellikle sizin gibi
ana-babalara acı verir. Ciğer acısıdır ağırdır. Bunu ana
baba olan iyi bilir. Biz de çocuklarını zor şartlarda
bırakmış olduğunu bilen ana babalarız çünkü. Bir gece
kapılarımızı kırıp çocuklarımızdan ayırdılar.
Bugün tutsak düşmüş olsak da bazılarımız tutsak yakınlarıyız. Ve dışarıda kalanın direnerek güçlendiğini
biliriz. Çocukları için bir şeyler yapabilmek acıları katlanılabilir kılıyor, sıkıntıları biraz olsun hafifletiyor.
Bunu kendimiz de yaşadık.
Ailesinin kendisini sahiplendiğini görmek bir tutsak
için de inanılmaz bir mutluluk ve gurur kaynağıdır.
Tutsak kendini güvende hisseder ve tutsaklık koşulları
o kadar da ağır gelmez. Birçoğumuzda genç devrimci
tutsaklarız ve kendimizden biliyoruz bunu. Ana babaların
kıymetini anlıyoruz böyle durumlarda. Onlara olan saygımız, bağlılığımız artıyor. Memleketten uzakta yabancı
bir toprakta oturuyor olsan da memleketten, özgür tutsaklardan haber almak umarız seni de sevindirir. Senin
direniş haberin bizi sevindirdi ve gururlandırdı çünkü.
Umuyoruz sizin de örneğinizi tekrarlayan aileler çoğalır.
Özgür tutsaklardan tüm ana babalara selam olsun. Başta
sevgili Tayad’lılara... Sevgi ve direnişle...

GRUP YORUM, Hollanda Rotterdam’da Oturma Eylemi Yapan Erdem Varan’ı Ziyaret Etti
Her hafta cumartesi günü tutsak Grup Yorum üyeleri
Betül ve Bergün’ün babası Erdem Varan’ın yaptığı
“Grup Yorum’a Özgürlük” eylemi 19. haftasında devam
etti.
11 Ağustos günü, Rotterdam tren garı önünde yapılan
eylemde Flemenkçe ve Türkçe dövizler asıldı, yoldan
geçenlere bilgi verildi. Erdem Varan’ın bu haftaki ziyaretçileri arasında Grup YORUM üyeleri de vardı. Yorumcular, şarkılarıyla tutsak yoldaşlarının babasının yanında oldular.
Hollanda Grup Yorum dinleyicilerinin de katılımıyla
saat 15.00’da başlayan eylemde Yorum şarkılarının söylenmesiyle, çevredekilerin ilgisi arttı.
Hep bir ağızdan şarkılar söylenip halaylar çekilmesiyle

son bulan eylem, 20. haftasında da Rotterdam Ana İstasyonu önünde olmak üzere sonlandırıldı.

Son Sözü Direnenler Söyler!
Özgür Tutsaklar Anlatıyor...
Yangınlar
Tarih 4 Ağustos 2016. O gün ben
ve bir yoldaşım daha hücre cezalarımız var diye tekli hücrelerdeydik ve
kapı gün içinde 1 saat açılıyordu.
Diğer yoldaşlarımız ise hep kaldığımız 3 kişilik hücredeydi.
Kapılarımız farklı saatlerde açılıyordu. Yani 3-5 metrekarede kilitliydik. Ama talepler kabul edilmiyordu. Değişmeliydi biliyorduk. Defalarca söylemiştik; karşılık olarak
her kapı dövmeye, her oturma eylemine ayrı ayrı soruşturma açıp hepsine hücre cezası veriyorlardı. 5-6
aylık hücre cezası birikmişti ilk
aydan.
İlkler hep daha farklıdır, heyecan
yaratır, nasılını bilmezsin, yüreğin
bir serçe gibidir… Evet nasılı bıraktık,
deneyimler direniş içinde olunca
daha fazla şey katar. Yetti diye harlayacaktık. Bulunduğumuz hücreler
tek hücrelerdi yan yana 7 hücre vardı.
Ben ve bir arkadaşımız dışında soldan
5 kişi vardı. MLKP, TKP-ML, PKK
davasından ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası olanlar vardı. 4 Ağustos’ta onlara da söyledik. Sonuçta
aynı alanda kalıyorduk.
TKP-ML davasından 2’sinin heyecanı, telaşı ve bize bir şey olacağı
kaygıları vardı. Kapılarımızın kapalı
olması bize zarar gelmesini de olası
kılıyordu. Ancak kapılar aynı anda
açılmıyordu ve engellenme ihtimali
vardı.
Aynı anda harladı 3 hücre aynı
anda attık sloganları. Tekli hücreler
de dahil Sincan’da her hücrenin
ufacık 1 adımlık balkonu vardır. Balkonlarına çıkıp sloganlarımızı, taleplerimizi haykırdık. Gökyüzüne
doğru, kara dumanları tüm hapishane,
tüm tutsaklar, idare ve askerler görüyordu. Bu haklı olmanın gökyüzüne
yansımasıydı.
O an kapı kapalıydı ve çakmağı

çakınca birçok duygu olmuştu. Ola ki
yanmaz ola ki aksilik olur engellenir...
O an 122 canı düşündük. Aynı anda
inancı, sevgiyi 122 kez ölünmüştü. Bu
haklar için yanmışlardı, yok olmuşlardı,
şimdi çakmağı çakan onlardı! 2 katlıydı
kaldığımız yer havalandırma saati olan
2 dostumuz volta atıyorlardı, dumanlar
çıkınca yüzlerinde sevgi, gurur, telaş
vardı. Ama saygıyla bakıyorlardı.
Yine kapıları kapalı olan 2 PKK’li
ve 1 MLKP’li tutuklu da tedirgindi.
İlk defa karşılaşıyorlardı, müdahale
edecekleri vs. bir durum da yoktu.
Sonuçta farklı siyasettendik. Bir süre
sonra ana hücrenin kapısı açıldı, havalandırmaya bakıyordu balkonları,
havalandırmadan dehşetle bize bakıyordu müdür gardiyanlar.
Sonra bağırış çağırışlar başladı.
Duman soluyorduk ister istemez, arkamda alev alev yanan bir hücre
vardı. Bulunduğum hücrenin kapısı
ısıdan genleşmişti. 2. müdür gardiyanlarla yukarı çıkmaya yeltendi.
Ama koridor duman altındaydı.
Gelmek istemeyince gardiyan bir
diğerinin kolunu tutup zorluyordu.
Ancak epey sonra açtılar. Kendimize
zarar verme amacımız yoktu bu bir
protestoydu ve zorla dışarı çıkmayı
kabul etmedim. Ateşlerin içine atmıştı
müdür kendini. Zorla sürükleyerek
koridordan suyun içerisine sürüklediler.
O an hortumla su tutuyorlardı
ama nafileydi. Aşağı indirildim. Ancak yoldaşlarımı merak ediyordum.
Bu esnada zorla işkenceyle beni süngerli hücreye götürüp attılar. Kapıyı
dövüyordum ama cevap yok. En son
mazgal açıldı, tekrar kolumu mazgal
arasında bırakıp kapattılar zorla. Telaşımı, merakımı anlayan itfaiyeci
“iyiler iyiler merak etme” demişti.
Ardından hastaneye götürüldük,
direnişe saygı ve direnişin gücünü
orası da hissetmişti. Bütün Sincan
alay komutanlığı oradaydı. Ankara

Emniyet gelmişti o anda bile işkence
yapıyorlardı. Askere dönen gardiyanlar “müdahale edin” dediler ancak
asker hayır dedi. Daha 20 gün önce
salya sümük ağlayan generaller vardı;
ama bu 3 kadın tutsak zulümlerini
kabul etmemişti. Harlamıştı hücrelerini ve hala sloganlarla direnerek
çıkıyorlardı.
O an askerin yüzünde saygıyı,
hayranlığı gördüm, hastane ve sonrasında da o saygı devam etti. Anlattık
merakla dinlediler “biz de memnun
değiliz ama ne yapalım görüyorsunuz
halimizi dediler” ve o günü eminim
hiçbiri unutmamışlardır; haklının,
meşru olanın onurlu başı dik halini.

Sergül Albayrak:
“Bilinen gerçektir, doğadaki tüm
varlıklardan farklı olarak insan, toplumsal bir varlıktır. Yani sosyal ilişkide
bulunmayan insan, duygularını, hislerini ve giderek insan olma özelliklerini yitirir. İşte tecrit hücrelerinde
bizden istenen, insanlıktan çıkmamızdır. Direnişimiz dört yıldır sürüyor.
Tüm bunlara karşı.”
“Mutluluk; başkaları yanıbaşında
mutsuzken, başkaları yanıbaşında
iliklerine kadar sömürülürken olmazdı. O halde, bu mutluluk ve özgürlük için benim de katkım olmalıydı.
Bu kavgada benim de yumruğum,
bu savaşta benim de silahım olmalıydı.”
“Yaşamın orta yerinde olmaktır
yaşam denilen şey. Ve bugün yaşamın
orta yeri direniştedir. Direniş, Türkiye
hapishanelerinin her duvarının ardında. Direniş, duvarlar ardında teslim olmamakta.”

Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

Hücre Yangını Sonrası
İşkence
Hastaneden dönüşte hücreye doğru
bir orduyla yola alıyoruz. Müdürler
gardiyanlar geç saat; ama kimsenin

SAVUNMA HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİDİR! TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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çıkmasına izin verilmemiş. Sonra 3
kişilik hücreye geldik tam karşısında
da tekliler. Nereye koyacaksınız dedik
“yaktığınız yerde kalacaksınız” dendi.
Asla dedik. Bizimki protesto eylemiydi ve temiz hücreye geçmek
istiyoruz. Saldırıp işkence yaptılar
ve diğer hücre cezalı yoldaşımı beni
işkence sular içinde küller içinde
cam kırıklarıyla dolu hala tüten hücrelere attılar. Diğer siyasetlerden 2
kişi engellemeye çalıştı. İşkence sloganları yükseldi, onlara da saldırıp
onları da kendi hücrelerine kapadılar.
Kalmayacağız dedik ve pencerelerden kırık camlardan indi aşağıya.
Hücrede sağlam kalanları (banyodakileri) eylemin hıncıyla yakıp atmışlardı. Sadece bir şişe suyum vardı.
Ve hala tam sönmemiş ateş külleri… suyu da ertesi sabah robokoplar
gelip hücredeki camların bir kısmını
alırken çalmışlardı.
Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

Oysa Açlık grevindeydik. Açlık
grevi yapılacak bir süreç değildi;
ama bırakalım yatağı döşeği orada
bir şeyler yemek mümkün değildi,
eşya da dahil hiçbir şey vermediler.
“Burada kaldığınızdan bakanlığın
haberi var, yaktıkları yerde kalacaklar dedi bakanlık”
Evet intikam alıyorlardı; ama biz
bu aciz insanlıktan çıkmış yöntemlerle
sinmeyecektik. Eylemimizin bedelini
o süreçte sadece bize ödetmediler.
Yanımızdaki diğer siyasetlerin de 4
saatlik havalandırma hakları 1 saate
indirilmişti.
Bizim tüm kitaplarımızla beraber
(tüm eşyalarımız da dahil) onların
kitap-defterleri tüm yiyecekleri kalem
kağıtları… her şey alınmıştı. Günlerce
tartıştık, biz yaptık onlara neden bu
dayatmaları yapıyorsunuz. Psikolojik
oynuyorlardı sizin yüzünüzden! Hayır
demiştik idareye bizden değil sizin
kininizden, acizliğinizden.
Bizi hedef gösteriyorlardı diğer
siyasetlere. TKP-ML’liler bu süreçte
yanımızda olmuşlardı. Yıllardır solun
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durumunu düşününce özleneni yapmışlardı. PKK'li ve MLKP'liler daha
temkinli bazen kızgın mesafeli olsalar
da onlar da güzel örnekler sergilediler
gerçekten. Ağır müebbetlerin en temel
haklarıydı havalandırma hakları ve
ellerinden alınmıştı. Kitapları, defterleri her şey alınmıştı.
Hücre değişikliği talebiyle Açlık
Grevine girdik. Bu koşulların dayattığı
bir tercihti. Savcılıktan heyet geldi.
Doktor heyetleri geldi; ancak biz bulunduğumuz koşulları görsünler diye
hücreden görüşelim dedik. İdare yaşattığı zulüm tescillenmesin diye bizi
görüştürmedi. Her gün açlık grevinden kaynaklı doktorlar psikologlar
geliyorlardı. Size bir şey demeyeceğiz
sadece bizi görmeye geldiğiniz yere
bakın demiştik…
Dilekçe yazacak kalem kağıt bile
vermediler günlerce. Sonra kağıtlarımızı almak için biz de dahil dostların
da eşyalarının atıldığı spor salonuna
gittik. O an evet dedim işte durum
bu; onlar ümidin düşmanıdır diyordu
Nazım, onlar kitabın düşmanıdır dedim. Nasıl bir hınç ki bu yüzlerce
kitabı külllerin suların içine atıp
yırtıp kullanılamaz hale getirmek.
Direnmenin bedeli miydi sadece?
Hayır. Bu planlanan-programlanan
kitap düşmanlığıydı.
Canımız yanmıştı; bu kitaplara
saldırının ahlaksızlığındandı ona öfkeliydik. O an evet işte ödediğimiz
bedel bu hakkımız için dedim. Tek
tek dokunduk… tarih vardı... mücadele eden halklar, kahramanlar. Küller
sular içinde. Çürümeye, parçalanmaya
mahkum edilmişlerdi. Direnmenin
sadece sahiplenmenin, işbirlikçi olmayıp, ihbarcı olmayıp ihbar etmemenin bedeliydi bu.
Yine kağıt kalemleri alırken gizliden birkaç kitap almıştık. Kitaplar
incelenecek demişlerdi, depoya atılmasından belliydi, kitaplara saldırının
başlangıcıydı. Ve aldığımız bir iki
kitabı sevgiyle yanık hücrede okumuştuk sırayla. İşte böyle bir sevgiydi
bizimkisi. Hücreye girince poşetteki

kağıtlar içinden kitabı çıkarınca gözlerimiz ışımıştı.
Açlık Grevi’nin ilerleyen günlerinde doktor raporuyla hücre cezası
yarıda kesilmişti ve biz 3’lü hücrenin
içindeki içi yanmış 1 hücresinde yataksız halde kalıyorduk. Onlar tadilat
yapmamaya kararlı görünmeye çalışıyorlardı. Biz de insanca koşullarda
kalmaya. Ve sonunda 10. gün ben
ve bir yoldaşımı 2 dostumuzla beraber
sürgün ettiler. Diğer yoldaşımızı da
başka hapishaneye. Direniş, direnenleri o hapishaneden sürmekle bitmedi.
Bugün yeniden direnenler var orada.

Melek Birsen Hoşver:
“Direniş çok farklı zamanlara
girdi, ortada büyük bir kararlılık
var. Son adamın kalmayana kadar.
Bunlar çok büyük bir gücü ifade
ediyor. Kazanacağımıza dair sonsuz
bir inancım var. Hem zafer, hem
devrim. Kararımda netim. Oturmak,
böyle bir süreçte zoruma gidiyor.”
“Bu zamanda direnmekten başka
seçenek yok.”
“Gencecik, yaşlı, kadın, erkek,
böyle bir zamanda kendilerini öne
sürüyorlarsa ve can verebiliyorsa,
daha fazla konuşacak bir şey yok
demektir. Ben de bu direniş içinde
yer almalıyım.”
“Bu defa ara yol yok, bulmam
da mümkün değil, kararımı verdim,
direnişten yana olacağım.”
“Biz de gençlikteniz. Gençlik,
gençliğe sahip çıkar. Yani her zaman,
her yerde gençliğiz.” “Zafer halayında yerimi boş bırakın.”
(Sürecek)

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

Röportaj

GRUP YORUM ÜYESİ EGE YILMAZ:
“Bu Yoğun Baskı Altında Kayıtlarımız ve Üretimlerimiz İçin Olanaklar Çok Kısıtlıydı;

Ama Yine de Üretmenin Bir Yolunu Bulduk.
Mesela Stüdyo Yerine Kendi İmkanlarımızla Stüdyo Kurduk.
Her Bir Arkadaşımız Başlarına Ödül Konulmuş Halde
O Mütevazi Stüdyolarda Kayıtlar Aldılar.
Çünkü Biz Üretmeyi Hedef Olarak Koymuştuk Ve Bu Hedefimize Ulaştık.”
Grup YORUM’un 10 üyesi yaklaşık 1 yıldır tutsak.
6 üyesi, faşizmin ‘arananlar’ listesinde ve başlarına
para ödülü kondu. Katletmekle tehdit ediliyor.
Bunlarla da yetinmeyen AKP faşizmi, hala Grup
Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’ni
basıyor, işkence yapıp çalışanlarını gözaltına alıyor.
Grup Yorum, “Listelerinize Bestelerimizle Cevap
Veriyoruz” diyerek illegalde, ülkede, Avrupa’da, hapishanede üretimlerine, bestelerine devam ediyor.
Yeni grup üyeleri, yeni besteler, yeni klipler ve yeni
konserlerle cevap verdiler faşizme. İnternet konserlerinin
yanı sıra Avrupa'da da koro çalışmaları ve konserlerle
binlerce Türkiyeli dinleyicisiyle buluşuyor.
Grup YORUM’un en genç üyesi Ege YILMAZ ile
sürece ve çalışmalarına ilişkin yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Merhaba. Öncelikle merak edilen bir soruyla
başlayalım. Türkiye'de ve Avrupa'da farklı üyelerle
sahneye çıkıyorsunuz ve Avrupa’daki üyeleriniz için
Avrupa Grup Yorum adı kullanılıyor. Örneğin siz Almanya’
da doğup büyümüşsünüz. Avrupa Grup Yorum diye ayrı
bir grup daha mı var?
Ege Yılmaz: Merhaba. Hayır Avrupa Yorum diye bir
ek yapı yoktur. Grup Yorum, tarihi boyunca zaman
zaman değişen üyelerinin yanı sıra, anti-emperyalist,
anti-faşist olan sanatçılarla sahne almıştır. Yani farklı
sanatçılar destek amaçlı Yorum ekibine destek olmak
için Yorum ile sahne almış, albümlerde söylemişlerdir;
fakat kendileri bire bir Grup Yorum üyesi değillerdir.
Avrupa’da da böyledir. Sabit Grup Yorum elemanları
dışında, Yorum’a destek olan, birlikte sahne alan sanatçı
dostlar vardır. Yani tekrar edecek olursam, ikinci bir
Yorum veya Avrupa Yorum diye bir yapılanma yoktur.
Yürüyüş: Grup Yorum'un Türkiye’de faşizm tarafından
uygulanan baskılar, tutuklamalar, işkenceler ve yayınlanan
aranma listeleri sürecinde, Avrupa'da Grup Yorum'un
konserlerinin yasaklanması, Almanya’da Gladbeck Belediyesi ve Anayasayı Koruma Örgütü tarafından konserlerinizi engellemeye çalışıyor. Almanya, tamamen yasaklama kararı almak istiyor. Buna rağmen, ard arda
çıkan şarkıları, şarkılarınızı neye dayanarak, hangi güç
ve cesaretle üretebiliyor, konserlerinizi sürdürüyorsunuz?

Ege Y.: Evet Türkiye
faşizmi ve Avrupa emperyalizmi bizi engellemek istiyor. Yalnız biz bu
engellere karşı dediğiniz
gibi bizim de cevaplarımız
oldu. Örneğin yasaklama
kararlarının ardından çadır
açtık ve dinleyenlerimizle
birlikte direndik. Bunu
sağlayan örgütlü olmamızdır ve kendimizi ve
tarihimizi bilmemizdir.
Tarihimiz bize direnmenin
gücünü göstermiştir. Örgütlü olmamız bize çözüm
bulabilecek bir kişinin aklını değil yüzlerce aklı
yani kolektivizmi sunar.
Yani tarihimiz bize neyi,
örgütlülüğümüz ise nasıl
yapacağımızı söyler. Ayrıca buna bağlı olarak da arkamızda
milyarlara ulaşmamızı sağlayan, meşruluğumuzdur. Enternasyonalist oluşumuz, haklılığımızı bilen ve savunan
dünya halklarının bizi desteklemesini sağlıyor. Milyarların
karşısında hiçbir gücün duramadığını bizim örneğimizle
bir daha görmüşüzdür.

Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

Yürüyüş: Son süreçte ürettiğiniz ve yayınladığınız
kaç şarkı var ve neleri konu aldığınızı anlatır mısınız?
Ege Y.: İki tane albüm calışmamız sürüyor. Biri
Dünden Yarına Ustalarımız / Mahsuni Şerif, diğeri ise
adını daha belirlemedik. Mahsuni albümü için şu an
toplam 3 şarkı yayınladık. Bunlar ise Halim Yaman
Böyle, Zevzek ve Dumanlı Dumanlı.
İkinci adını koymadığımız albüm için şu an 9 şarkıyı
düzenleyip yayınladık. Bunların adı Xatır Be To, Emperyalizm, Yürü Yiğidim, Diren Yoldaş, Çatlamış Sazım,
Halay Başı, Burası İstanbul Maltepe, Umuda Dair, Onurludur Dağlarımız ve diğerleri... Yani şu anda toplam
olarak 13 klip yayınladık ve bunların devamı da gelecek.
Şarkıların konuları birbirinden değişik. Mesela Diren
Yoldaş şarkısını tutuklu bulunan arkadaşlarımıza umutlarına
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Grup Yorum, bugüne kadar, her biri Türkiye
sınıflar mücadelesinin her aşamasını yansıtan 24
albüm çıkardı.
Grup Yorum, O kadar baskıya, yasağa, tutuklamalara rağmen, 33 yıldır, kesintisiz üretiyor.
Albümleri milyonlar sattı.
*
En çok satan albümleri olan “İleri” albümü
üç milyon sattı.
Cemo, bir buçuk milyon sattı.
*
Grup Yorum’da yaklaşık 70 kişi yer aldı
bugüne kadar.
159 konseri iptal edildi.
Yaklaşık 400 kez gözaltına alındılar.
Grup Yorum üyelerine 500’e yakın dava açıldı.
40 üyesi tutuklandı, hapis yattı.
*
12 Eylül 2017’den sonra
11 Grup Yorum üyesi tutuklandı.
6 Grup Yorum üyesi hakkında “arama” kararı
çıkarıldı.
Başlarına ödül konuldu.
*
Grup Yorum, İstanbul’un yoksul mahallelerinde
Umudun Çocukları Orkestrası’nı kurdu ve 90
çocuk ile üretime devam etti.
Halk çocuklarına parasız sanat eğitimi verdi.
11 Grup Yorum üyesi 2017’de tutuklandıklarında,
11 ilde (İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara,
Adana, Hatay, Dersim, Amed, Antalya’da) 600’e
yakın Grup Yorum korosu öğrencisi vardı.
*
Grup Yorum son Samandağ konserinde
Sahneye 72 kişilik orkestrayla çıktı;
Konseri 35 bin kişi izledi.
*
Son on ayda iki kıtada 18 –onsekiz- konser
verdi.
Üç ülkede, Hindistan, İspanya, Makedonya’da
konser hazırlığında.
Grup Yorum’un son internet konserini, 343
bin kişi izledi.
*
Grup Yorum üyeleri tutuklandıktan ve başlarına ödül konulduktan sonra, faşizmin tutuklamalarına ve arama listelerine “listelerinize
bestelerimizle ve konserlerimizle cevap veriyoruz” diyen Grup Yorum 13 klip yayınladı.

umut, direnişlerine direniş olsun diye besteledik. Emperyalizm şarkısı dünya halklarının baş düşmanı olan
emperyalizmi konu olarak ele alıyor. Burası İstanbul
Maltepe ise Mahir Çayan’ın yoldaşı Hüseyin Cevahir
için yazdığı bir şiirdir. Konuların ortak noktası ise halkın
ekmek ve adalet kavgası, anti-emperyalist, anti-faşist
çizgisi.
Yürüyüş: Baskılar, tutuklamalar, faşizmin listelerine
karşı başlattığınız "Listelerinize Bestelerimizle Cevap
Vereceğiz" sloganı altında yürüttüğünüz kampanyanın
içeriği ve amacı nedir?
Ege Y.: Bu kampanyanın amacı aslında çok net.
Düşman bizi susturmaya çalışıyor, konserleri engelliyor,
albümü neden göstererek kültür merkezimizi basıyor ve
enstrümanlarımızı parçalıyor. Son olarak da tutuklayamadığı arkadaşlarımızın başına ödül koyarak onları listelerle arıyor. Biz ise düşmana bestelerle cevap veriyoruz.
Biz diyoruz ki “Sen bizi engellemeye çalışırken, biz
daha da güçlü çıkıyoruz karşına ve listelerine yepyeni
bestelerimizle cevap veriyoruz!” Yani asıl anlamı şu,
sen bizi susturamadın 33 sene biz susmadık, şimdi de
susmayacağız.
Yürüyüş: Grup Yorum'un son süreçte ürettiği bestelerin
üretim aşamasında nasıl bir çalışma yapıldı?
Ege Y.: Son süreçte üretilen şarkılarda çok yoğun
bir emek var. Disiplinli ve programlı bir biçimde emek
verildiğinde de çok hızlı sonuç alınabilineceğini öğreten
bir süreçti de aynı zamanda. Sözlerden düzenlemelere
kadar kolektif olarak çalışıldı ve iş bölümleri yapılarak
daha da hızlı ilerlendi. Bu süreç bizim için de tabi
öğretici ve geliştirici oldu.
Yürüyüş: Tutuklamalar ve listelere rağmen, yayınlanan
bestelerin künyelerinde, tanınan Grup Yorum elemanlarının yanında yeni isimler görüyoruz. Grup Yorum, bu
denli güçlü bir kuşatma altında nasıl yeni elemanlar çıkarıyor?
Ege Y.: Grup Yorum’un başka gruplardan bir farkı
da kendisini her zaman yenileyen ve geliştirmeyi hedefleyen bir grup olmasıdır. Yani Grup Yorum halktır ve
kendi elemanlarının yaratan geleceğini yetiştiren bir
gruptur. Bunu da sadece halk çocukları ile yapan bir
gruptur. Mesela ülkede çoğu arkadaşımız tutsak olmalarına
rağmen biz orada konser veriyoruz. Bunu da önceden
kurduğumuz ve çalıştırdığımız, Anadolu’nun birçok
kentinde var olan Halk korolarımızla başarıyoruz.
Yürüyüş: Son yayınlanan bestelerden, Grup Yorum'un
teknik olarak yeni adımlar attığını, müzikal olarak yenilikler yaptığını görüyoruz. Müzikal ve içerik olarak
ilerlemesi neye bağlıdır?
Ege Y.: Grup Yorum’un müzikal olarak gelişmesi
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kendini yenilemesi ile ilgili. Grup Yorum tarihi boyunca
hiçbir zaman sadece bir müzik tarzını kabul etmemiştir.
Yani doğuyu ve batıyı da müzikal olarak benimsemiştir.
Ayrıca her elemanın farklı bir tarzı vardır ve bu farklı
tarzlar birleşince kendine özgü bir tarz oluşur. İçerik
olarak ilerlemesi sürece bağlıdır. Grup Yorum halkla iç
içedir ve direnişlerde de yer alır. Yani halkın yaşadığı
tüm acıları ve haksızlıkları dile getirir, çünkü biz de halkımızla aynı koşullarda yaşarız. Yorum yalnız sorunları
dile getirmekle de kalmaz, çözümünü de gösterir.
Yürüyüş: “Listelerinize bestelerimizle cevap vereceğiz"
kampanyası sırasında, Grup Yorum'un bugüne kadar
yapmayı tercih etmediği bir şey görüyoruz. Şarkıların
künyesinde ayrıntılı olarak üretime emeği geçen herkesin
ismi tek tek yazıyor. 33 yıldır yapmadığınız bir şeyi
şimdi neden yapıyorsunuz?
Ege Y.: Bu kampanya ile yayınladığımız künyelerin
anlamı listelerde olan üyelerin listelerle-ödüllerle susturulamadıklarını anlatmak. Ve ayrıca eskilerin üretimleriyle
durmadıkları gibi yeni üyelerin de ürettiklerini, hızlıca
geliştiklerini mesela gitar veya bağlamaları çalmaları ve
düzenlemeleri öğrendiklerini göstermek. Yani kısaca
düşman bizi susturmaya çalışırken biz daha güçlü ve
çoğalarak karşısına çıkıyoruz.
Yürüyüş: Grup Yorum olarak bize bir şarkının üretim
sürecini anlatır mısınız? Fikrin oluşması, sözlerin yazılması, kayıtların yapılması nasıl oluyor?
Ege Y.: Fikri, dediğimiz gibi zaten süreç bize veriyor,
yani birimiz süreçten bir olayı veya bir konuyu ele
alıyor ve yazmaya başlıyor. Sonra diğer arkadaşlara da
sunarak birlikte sözler hakkında tartışılıyor ve ekler
veya değişiklikler yapıyoruz.
Sözlerden sonra ise düzenlemesi yapılıyor bu aşaması
ise ya kolektif bir şekilde oluyor veya herkes kendi düzenlemesini yapıyor ve sonradan birbirimize sunuyoruz.
Tabii ki birbirimizden yardım veya fikir de soruyoruz
her konuda. Sonra da kayıt aşamasına giriyoruz ve her
şey bittiğinde son kez dinleyip, değerlendirdikten sonra
yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Grup Yorum'un yıllar içinde yarattığı özgün
tarzı ile, kendini sürekli geliştirmesi, piyasa müziğine
kaymaması neye bağlıdır?
Ege Y.: Grup Yorum’un piyasa muziğine kaymamasının nedeni halk ile iç içe olmasıdır, halk ile bağlarının
çok güçlü olmasıdır. Kendisinin direnmeyen çürür şiyarını
yaşatmasıdır, türkülerinin yasaklanmasına rağmen meydanlarda türkülerini haykırmasına bağlıdır.
Yürüyüş: Grup Yorum olarak bir gününüz nasıl geçiyor?
Ege Y.: Bizim her günümüz programlı şekillenir.

Grup Yorum 33 yıllık ısrar ve kararlılıktır.
Grup Yorum, biz “bitti” demeden asla bitmeyecek
olandır.
Grup Yorum’un şarkıları, marşları, kurtuluşa kadar,
zafere kadar devrim yolunda yürüyenlerin kulaklarındaki ve dillerindeki coşku olmaya devam edecektir.
Grup Yorum, kolektivizmdir.
Kökleri halkın derinlerinde olan, Anadolu’nun ve
Avrupa’nın dört bir yanına dal budak salan bir gelenektir.
Grup Yorum, bir örgütlülüktür.
İlkeleriyle, kurallarıyla, değerleriyle, tarihiyle ve
gelenekleriyle vardır.
İlkeleri, kuralları, değerleri, her yerde – Türkiye’de ve Avrupa’da- aynıdır ve tüm Grup Yorum
üyeleri için geçerlidir. Eskiler ve yeniler, gençler
ve yaşlılar, Türkiye’dekiler ve Avrupa’dakiler,
devrimi ve devrimci ideolojiyi savunan halkın sanatçılarıdırlar.
Sanat bir savaştır. Sanat, sınıflar mücadelesinin
bir alanıdır.
Grup Yorum, halkın savaşının sanatını yapıyor,
sanat alanında halkın savaşını sürdürüyor.
Grup Yorum, kendini sürekli yeniden üretendir.
En eskileri alıp bugüne getiren, müziğin her
biçimini, her enstrümanını kullanabilendir.
Bu konuda hiçbir donmuş statüsü yoktur Grup
Yorum’un.
İlkesi, “hep ileri ve halk”tır.
Grup Yorum, örgütlü sanatçılıktır.
Grup Yorum, örgütlülüktür.
Grup Yorum, umudun sesidir.
Bu nedenledir ki, umuda düşman olanların ilk
saldırdığıdır.
Rekabetçi, mülkiyetçi tüm reformist ve oportünistler,
devrimci harekete Grup Yorum üzerinden saldırmışlardır. Grup Yorum’la ilgili akla hayale gelmedik
spekülasyonlar üretmişlerdir.
Tarih, bu rekabetçi, halktan, sınıf mücadelesinden
kopuk kesimlerin “Grup Yorum bitti” diye yazdıkları
gün, Grup Yorum’un İnönü Stadı’nda 55 bin kişiye
konser verdiğine tanık olmuştur.
Tarih, Grup Yorum 300 bin kişiye, 500 bin kişiye,
milyonlara konserler verirken, “eski Grup Yorum
yok artık” diye yazabilen kara mizah örneklerine
tanık olmuştur.
Grup Yorum bir “kar makinası”dır. Kendi yolunu
açmıştır.
Ve Grup Yorum, bir buldozer gibi, emperyalizmin
ve oligarşinin yasaklarını da, bu spekülasyonları ve
sahiplerini de, “sol”dan gelen saldırıları ve sahiplerini
de ezip geçmiştir.
Grup Yorum Anadolu’da ve Avrupa’da tek yürek,
tek yumruk olup yoluna devam ediyor. Eminiz ki,
Zaferimizin türkülerini de onlar söyleyecek.
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Günümüz örgütlü geçer, yani günün akışını önceden belirleriz. Gün içinde genellikle kendi eğitimimiz olur,
enstrüman çalışma saatlerimiz olur, kitap okumaktan
gezi düzenlemeye kadar her şeyi programlı bir biçimde
yaparız.
Yürüyüş: Grup Yorum bu baskılar altında, kayıtlarını
nasıl gerçekleştiriyor? Hangi koşullarda yapıyor?
Ege Y.: Evet bu yoğun baskı altında kayıtlarımız
ve üretimlerimiz için olanaklar çok kısıtlıydı; ama
yine de üretmenin bir yolunu bulduk. Mesela stüdyo
yerine kendi imkanlarımızla stüdyo kurduk. Her bir
arkadaşımız başlarına ödül konulmuş halde o mütevazi
stüdyolarda kayıtlar aldılar. Çünkü biz üretmeyi
hedef olarak koymuştuk ve bu hedefimize ulaştık.
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Ege Y.: Elbette! Önümüzde daha birçok yapacağımız
üretim var, sonradan bir de bunların albüm aşamaları
var, dediğimiz gibi iki albüm çalışması var. Bunun
yanında Türkiye’de süreçten kaynaklı olarak birkaç tane
daha internet konseri var hedefimizde. Avrupa’da zaten
son süreçte yaklaşık 15’ten fazla konser verdik ve bunlar
daha sürecek, hedefimiz gelecek konserleri de çok verimli
ve başarılı bir şekilde geçirmektir tabii ki.
Yürüyüş: Teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar
diliyoruz.

SİLAHLI EYLEM POLİTİK EYLEMDİR.
SİLAHLARIN SESİ DÜŞMANA KORKU,
HALKA GÜVEN VERİR;

SİLAHLI EYLEMİN AMACI NEDİR?
Silahlı eylem ile politik propaganda yapılır. Silahlı
eylem halkı savaşa çağrı aracıdır. Aynı zamanda katillerden
hesap sormaktır.
Devrimci eylem halka asla zarar vermez. Tek hedef
düşmandır. Çünkü halk için savaşanlar asla halka zarar
vermezler.
Cephe savaşçıları asla devrimci tarzdan uzak silahlı
eylem yapmaz. Yapılan eylemler açıklamaya ihtiyaç
duymayacak kadar nettir.
Cephe’nin; ideolojik netliği halkı bilinçlendirir.
Emperyalizmin halka yönelik saldırısı olduğunda,
emperyalist hedeflere yönelik bir eylem gerçekleştirildiğinde halkın aklına ilk gelen CEPHE olmaktadır. Halk
''Cephe şimdi vurur'' demektedir. Mutlaka katillerden
hesap sorulacağına inanır; çünkü Cephe hep hesap sormuştur. Cephe adaletsizliğe asla taviz vermez.

HALKI SARSAN EYLEMLER GERÇEĞİ
ORTAYA ÇIKARIR
Halk, ''ekmek kavgası'' telaşıyla adeta önünü göremez
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Yürüyüş: Grup Yorum'un şu anki hedefleri, programı
nedir? Bir konser hazırlığından bahsettiniz, yeni konser
ve şarkılar olacak mı?

SAVAŞA ÇAĞRIDIR!
hale getirilmek istenir. Çünkü; egemenler, sorunsuz, itirazsız halkı yönetebilmek isterler.
Sömürünün altında ezilen; sürekli milli krize rağmen
suni denge olgusu nedeniyle, baskı ve sömürüye denk
düşen bir eylemlilik süreci içinde olmayan halkı sarsmak
için, silahlı eylemler gerçekleştirmek gerekir.

SİLAHLI EYLEMLER HALKI ÖRGÜTLER
Her alanda ve her koşulda halkı silahlı mücadele
perspektifiyle örgütlemek savaşı geliştirmektir. Sorunların
kaynağını göstermekle yetinmeden, çözümü gösterip
beraber hayata geçirerek halkı kendi savaşının bir parçası
yapabiliriz.

SİLAHLI HALK YENİLMEZ
Halkı silahlandırıp, mücadeleye katacak olan da yine
silahlı eylemdir. Düşmanın devasa silahlı gücüne karşı,
kendi silahımızla savaşıp sonuç alabildiğimizi gördükçe
silahın savaş içindeki rolünü halk daha çabuk kavrayacaktır. Bugün elindeki taşla barikatta olan yarın silahını
kuşanmış milistir, bir adım sonra silahlı propaganda birlikleri savaşçısıdır.
Sonuç olarak;
- Silahlı mücadele, düzenin yıkılabilirliğini gösterir.
- Halka kendi gücünü gösterir, halkı örgütler.

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

Avrupa’da
 ALMANYA
Grup Yorum ve Avrupa DevGenç Çalışmaları Devam Ediyor
8. ve 9. Gün
Pazartesi, güne yine birlikte kahvaltı
ederek başladık. Kahvaltımızda bir
kıssadan hisse okuduk ve üzerine sohbet
ettik. Sonra üretim saatimizdi ve birlikte
bir şarkı üzerine çalıştık. Bu çalışmadan
sonra yemek yedik ve basketbol oynamaya gittik. Basketbol oynadıktan
sonra basketbol oyununu değerlendirdik
ve basketbol topunu orada unuttuğumuzu tespit ettik. Bunun üzerine nasıl
ve neden unuttuğumuzu tahlil ettik ve
bir çözüm ürettik bir daha unutmayalım
diye… Akşamüstü birlikte bir konu
hakkında sohbet ettik ve günümüzü
bitirdik. Akşam kalmak için ailelere
dağıldık.
Salı, güne yine birlikte kahvaltı
ederek başladık. Kahvaltımızdan sonra
yan flüt çalışması yaptık. Birlikte “Bize
Ölüm Yok” türkümüzün flüt notalarını
çıkardık. Gitar ve flütle şarkımızı çalmaya başladık. Akşamüstü iki ekibe
ayrıldık ve bir ekip Seher ve Sevcan
Adıgüzel’in babasını ziyaret etmeye
gitti, diğer ekip ise kalıp ırkçılık üzerine
herkese önerebileceğimiz “Gizli Sayılar” filmini izledi. Avrupa’da ırkçılık
büyük bir sorun olduğu için üzerine
biraz sohbet ettik, günlük yaşamda
nasıl ve ne zaman karşılaştığımızı, ırkçılığı bir birimize anlattık. Sonra yine
ailelere dağıldık.
Çarşamba
Kahvaltıda Grup Yorum’un sosyal
medyadan paylaştığı bir kıssadan hisseyi
okuyup değerlendirdik. Sonra “Bize
Ölüm Yok” türküsünü çalıştık, hem
çalıp hem söylemesini. Kachon, flüt
ve gitarla çaldık ve söyledik. Öğlen
birlikte pasta yaptık ve yedik. Pastadan
sonra misafirlerimiz geldi HFG’ye ve
onlara çalıştığımız türküyü çalıp söyledik. Daha sonra onlarla birlikte türküler söyledik. Akşam bir film izledik
ve günümüzü bitirdik.
Perşembe günü kahvaltıdan sonra
temizliğimizi yaptık. Sonra birlikte

başlattığımız beste çalışmamız ile devam ettik.
Ardından birlikte enstrüman çalışmaları yaptık. Akşama doğru hep
birlikte yemeğimizi hazırladık ve yedik.
Yemekten sonra hep birlikte bir film
izledik.
Cuma günü yine aynı şekilde kahvaltımızı ve temizliğimizi yaptıktan
sonra keman, flüt ve gitar çalıştık,
sanat nasıl olmalı ve halkın sanatçısı
ve düzen sanatçısının arasındaki farklar
üzerinden sohbet ettik.
Ardından gezmeye çıktık ve dondurma yedik. Gezimizde yine bolca
sohbet ettik. Gezimizdeki sohbet konumuz sınıflar arasındaki ayrımdı ve
dünyada var olan sınıf ayrımcılığını
yaşadığımız olaylar üzerinden somutladık. Sonra cumartesi günü Rotterdam’da katılacağımız eylemde hep birlikte bir şarkıyı çalmak için notalar çıkardık ve bir şarkı üzerinde çalıştık.
Çalışmamızdan sonra pasta kestik ve
sonraki günü birlikte programladık.
Tüm gençlerimizi yürüttüğümüz
çalışmalara çağırıyoruz.

NRW Halk Cephesi: Emperyalizm Ve Faşizm İle İşbirliği Yapmak Onursuzluktur!
NRW Halk Cephesi, 9 Mart'ta Lübnan'da gözaltına alınan ve 5 aydır haber
alınamayan Ayten Öztürk ile ilgili bir
açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle
denildi:
Lübnan devleti yoldaşımıza ne yaptı
açıklamalıdır? Türkiye faşizmine teslim
edildiyse ne zaman teslim edildi açıklamalıdır. Yoldaşımızın başına gelecek
her türlü şeyden Lübnan devleti ve
Türkiye faşizmi sorumludur! Emperyalizm ve faşizm ile işbirliği yapmak
onursuzluktur. Yoldaşımız Türkiye faşizmine teslim edilmişse bu emperyalizme ve Siyonizme karşı direniş tarihi
ile dolu Lübnan halkına da ihanettir.
Katil Türkiye faşizmi eğer yoldaşımızı teslim aldıysa akıbetini açıklamalıdır.

Essen Halk Cephesi Açıklaması:
SORUYORUZ…
SORACAĞIZ…
YOLDAŞIMIZ AYTEN ÖZTÜRK
NEREDE?

Almanya
Essen Halk Cephesi bir açıklama
yaparak, 9 Mart’ta Lübnan’da gözaltına
alınan, kendisinden haber alınamayan
Ayten Öztürk’ün akıbetini sordu.
Açıklamada, “Türkiye faşist devleti
ve Lübnan işbirlikçi hükümeti bu sorumuzu duyacak.
Ayten Öztürk yoldaşımıza ne yaptınız?
Nerededir yoldaşımız Ayten Öztürk?
Bu soruları bir değil bin değil milyonlarca kez soracağız.
Yoldaşımıza ne yaptınız?
Faşist TC’nin hükümetinde olanlar,
Emniyet teşkilatındaki Soysuzlar, kontlar bu sorumuzu çok duyacaklar.
Cevabını vermezlerse bedeline de
katlanacaklar” denildi.
Essen Halk Cephesi Açıklaması:

Almanya’da Nazi Sembollerine
İzin

Sayı: 81

Yürüyüş
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Essen Halk Cephesi, Almanya’da
yasak olan Nazi sembollerinin video
oyunlarda kullanılma yasağının kaldırılmasını bir açıklama ile protesto etti.
Açıklamada şöyle denildi: “Almanya’da
göçmenlere, devrimcilere, hak ve özgürlük mücadelesi veren bizlere, ırkçılığa, yozlaşmaya, yakmalara karşı
mücadele eden göçmenlere, devrimcilere, ilericilere para cezaları veren
hukuk, milyonları katletmiş ve katleden
Nazilerin sembollerinin kullanımına
serbestlik getiriyor.
(...) Nazilerin sembollerinin kullanılmasına izin veren Almanya Nazilerin
işkencelerine, katliamlarına da izin veriyor. NSU’yu kuran-besleyen ve katliamlarına direk imzayı atan devlettir.
Bu izni kabul etmiyoruz.
Almanya’nın emperyalist yüzünü
teşhir etmeye, ırkçılığa karşı mücadele
etmeye devam edeceğiz.”

Essen Halk Cephesi Açıklaması:
Dersim Yakılıyor Tunceli Yanıyor!
Essen Halk Cephesi Dersim Hozat’ta iki haftadır devam eden ve hiçbir
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Almanya

Berlin
söndürme çalışmasının yapılmadığı,
Dersim halkının kendi imkanlarıyla
söndürmesine de izin verilmeyen orman
yangınlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:
Halkın olan ne varsa yok etmeyi
görev edinenler yangını söndürmez
çünkü oralarda halk kurtuluş savaşçıları
var. Dersim zulme boyun eğmemiş,
zulme biat etmemiştir. Zulme biat etmediği için de devletin iktidar temsilcisi
olan AKP için yok edilmesi gereken
yerdir.
Dersim’de yangını çıkaran devlettir.
Yangına müdahale etmeyen de devlettir.

Gülaferit’le Dayanışma Grubu
Mültecilerin Sesi Hareketi’nin
Düzenlediği Çalışmaya Katıldı
Sayı: 81

Yürüyüş
26 Ağustos
2018

Gülaferit’le Dayanışma Grubu Mültecilerin Sesi Forum-The VOICE Refugee Forum (Community Network)–
tarafından 4 ve 7 Ekim tarihleri arasında
Jena’da yapılacak bir sempozyumun
ön toplantısına katıldı.
Toplantıda kampanya hakkında bilgi
vermesi istenen Gülaferit 3.5 aydır yürüttükleri kampanya hakkında bilgi
verdi. Toplantıya katılanlara dayanışma
çağrısını dağıttı. Hapishanede ve tahliyesinden sonra yaşadığı sorunları,
ırkçılığın Almanya’da ne kadar köklü
olduğunu yaşadıklarından yola çıkarak
anlattı.

Gülaferit’le Dayanışma Grubu
Berlin’de Eylemlerine Devam Ediyor
Gülaferit’in taleplerinin sıralandığı
eylemde “Gülaferit’e Özgürlük” pankartı ve Gülaferit’in taleplerinin olduğu
dövizler açıldı ve yoldan geçenlere
bildiri dağıtıldı.

Duisburg: Avrupa HFG’den
Bayram Kutlaması
HFG Uyuşturucuya ve Kumara
Karşı Mücadele Merkezi yaptığı açıklama ile halkımızın bayramını kutladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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“Bayramlar halkların önemli değerlerindendir. Yozlaşmaya karşı bizi sarmalayan bir değerdir.
Uyuşturucu ve kumar bağımlılığının
temel nedeni insanların yalnızlaşması,
yoz ortamlar ile arkadaşlıkları ve değerlerin yok olmasıdır.
Bundan dolayı HFG ailesi olarak
bayramları bizim bu düzene karşı
ayakta kalmamızı sağlayan olanakta
görüyoruz...” Devamında Avrupa’da
yaşayan bütün halk 24 Ağustos günü
HFG Uyuşturucu Ve Kumara Karşı
Mücadele Merkez’nde yapılacak bayram kutlamasına davet edilen açıklamada, “Vatanımızdan binlerce km uzakta yaşayan bütün halkımızın ve Türkiye’de yaşayan bütün halkımızın bayramını kutlar, büyüklerin ellerinden
küçüklerin de göz bebeklerinden öperiz”
denildi.

Duisburg’da “Spielothek’ler
Kapatılsın” Kampanyası
Halk Meclislerinin uyuşturucu ve
kumara karşı mücadelesi Türkiyelilerin
mahallelerinde sürüyor. Duisburg’un
Hamborn mahallesinde 17 Ağustos
günü duvarlara bu mücadelenin sloganları işlendi.

Alzey Halk Meclisi: Tüm Halkımızın Bayramını Kutluyoruz
Alzey Halk Meclisi de bir bayram
mesajı yayınlayarak halkımızın bayramını kutladı. Mesajda şöyle denildi:
Ülkemizde yardımlaşmanın, dayanışmanın, bir araya gelmenin, hayatta olmayanın yâd edildiği günler olan bayramları, vatanından uzak bizler için
de yaşatmak ayrı bir önem taşıyor. Ailelerimizin özel çabalarıyla bu geleneği
yaşatıyor ve yeni nesillere aktarmaya
devam ediyoruz. Her insanımızın hak
ettiği sömürüsüz bir dünyada kutlayacağımız bayramlarımıza olan inancımızla, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz.

Musa Aşoğlu Üzerindeki Tecrit
Uygulaması Devam Ediyor

Duisburg
Devrimci Tutsak Musa Aşoğlu tutuklandığı 2 Aralık 2016 tarihinden
beri Hamburg hapishanesinde tecrit
edilmektedir. Hapishanenin uyguladığı
tecrit koşulları en üst boyutta. Musa
Aşoğlu yaklaşık 2 senedir 23 saat hücresinde tutulmakta, 1 saat ise tek başına
havalandırmaya çıkıyor. Spor salonuna
dahi hiçbir tutsağın bulunmama şartıyla
çıkabiliyor.
Musa Aşoğlu yazdığı mektupta
“tecrit bizim siyasi kimliğimize yönelik
bir saldırıdır. Bu saldırı bizzat siyasi
iktidar tarafından, yani İçişleri bakanlığı
ve Adalet bakanlığı tarafından verilen
talimatla uygulanıyor. Bizimle yüzleşmeye cüretleri yoktur. Ama bu saldırı
bizi etkileyemez çünkü bulunduğumuz
hücrede iki ideoloji savaşıyor... Tecritin
beni etkilemesi benim ideolojimin
yenik düşmesi demektir” dedi.
Almanya emperyalizmin tecrit saldırısını boşa çıkartmak için Özgür Tutsağımız Musa Aşoğlu’na sahip çıkalım.
Ona mektup yazalım, mahkeme duruşmalarına katılalım, görüşüne gidelim.
Almanya emperyalizmi devrimcileri
teslim alamaz!

 YUNANİSTAN
Yunanistan Halk Cephesi Halkımızın Bayramını Kutladı
Yunanistan Halk Cephesi’nin yayınladığı bayram mesajında, “Bayramlar
halkımızın en önemli geleneklerinden
birisidir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, bir araya gelmenin günüdür bayramlar. Ancak bayramlar da buruk kutlanıyor ülkemizde. Halkımız yoksulluktan bayramlarını dahi kutlayamıyor.
Yine de bu önemli geleneği sürdürmeye
devam ediyor.
Biliyoruz ki asıl bayramları kutlayacağımız, tam bağımsız, faşizmi yok
ettiğimiz, sosyalizmi kurduğumuz günleri de yaşayacağız.
Bu inançla tüm halkımızın, dostlarımızın bayramını kutluyoruz.” denildi.

SEGBİS, FAŞİST DEVLETİN FAŞİST YARGISININ ACİZLİĞİDİR!

AVRUPA’dakiBİZ

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİ'NİN DİLİ "TÜRKMANCA" MI?
DİL İLE KÜLTÜR BİR BÜTÜNDÜR, BİRİ OLMADAN DİĞERİ OLMAYACAKTIR!
YABANCI BİR ÜLKEDE DİL BİZİ BİRBİRİMİZE KENETLER!
Anadil bir insanın ailesinin, çevresinin geldiği toprakların ve soyunun
dilidir.
Dil insanlar arasında sadece bir
iletişim aracı değildir. Bir halk için
kültür ne kadar önemliyse anadil de
o kadar önemlidir, özellikle yabancı
bir ülkede değeri ve önemi çok büyüktür.
Halkların kültürleri onu yok olmaktan kurtarır ve yine kültürler bir
halkın zenginleşmesidir, gelişmesidir.
Halk için ne kadar çok kültürel değerlerimiz varsa o kadar çok en soylu
damarlarımız gelişir, büyür. Kültür
bir halkın nefes alışından, öfkesinden,
sevgisinden, oturuşundan kalkışından,
savaşından umutlarına kadar her şeyi
belirleyendir, şekillendir. İşte tam bu
noktada bir halkın dili de aynen kültürü kadar önemlidir.
Birçok insan şu duyguyu yaşamıştır, gurbette ya da yabancı bir ülkede aylarca tek başına kaldığında
yani kendi anadilini konuşmaktan
yoksun kaldığında karşısında kendi
dilinden konuşan birini duyduğunda
o anda inanılmaz bir mutluluk yaşar.
Yüzümüzde bir gülümse belirir hemen. Bu duyguyu herhangi bir dilde
yaşamayız, bunun bir nedeni ulusal
bir bağlılıktır.
Bir dil aynı zamanda bir ruh birliği
de sağlar. Örneğin Almanya’da Almanca’yı ne kadar iyi bilirsek bilelim
birçok duygumuzu o dilde anlatamayız. Çünkü kültürel şekillenişimiz
de dilimize yansır.
İnsanı insan yapan bir halkın çok
önemli taşlarındandır. Halkların yarattıkları kültürel değerler o dilin
zenginleşmesine de yol açmıştır.
Halkların dilleri onun hareketlerine
dahi yansır. Örneğin fransızca konuşuyordur ama onu konuşurken mimikleri, tepkileri yine kendi anadilindeki gibidir. Özellikle duygusal
anlarımızı çarpık dahi olsa kendi

anadilimizde ifade edebiliriz, bu kültürel de bir şekilleniştir. Yine bazı
dillerde olan değerler, kültürler başka
bir halkta olmayabiliyor ve o dilde
onu anlayabilmesi de zorlaşıyor.
Almanya’da yaşayan türk gençleri
ve çocuklarımız işte bunlardan yoksun
bir şekilde yaşıyor. Aslında ne tam
türkçe ne tam almanca konuşuyor.
Bu da onun kültürel olarak da çarpıklığını getiriyor. Şunu belirtelim
şu an Avrupa’da yaşayan halkların
kültürü denilen birçok şekilleniş kapitalizme ait kültürdür. Avrupa halklarında kültürel olarak yozlaşma çok
daha büyüktür. Bu da bizim gençlerimize yansıyor.

geliştirdikleri Türkçe ile Almanca'yı
karışık şekilde kullanıyor. İki dile
de hakim olamayan bir nesil yetişiyor.
Almanya’nın Duisburg kentinde
yapılan bir anadil seminerinde Türkiyeli uzmanlar, Almanya'da öğrenim
gören 600 bin çocuktan sadece 108
bininin Türkçe eğitim aldığını söylüyor. Yani çocukların sadece yüzde
17'si Türkçe eğitim görüyor. Böyle
devam ederse bir süre sonra iki kültür
arasında kalan çocuklarımız anadillerini tamamen unutacaklar. Okullarda
türkçe eğitim geliştirmek yerine birçok bölgede anadilde eğitim dersleri
kaldırılıyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAĞIN DİLİ
“TÜRKMANCA-DEUKİSCH”,
GENÇLERİMİZ KENDİ KİMLİK BUNALIMLARINI ALMAN DEVLETİNİN IRKÇI
POLİTİKALARININ SONUCUDUR! GENÇLERİMİZ
KİMLİK BUNALIMLARINI
KULLANDIKLARI DİLDE DE
YAŞIYORLAR!

Alman devletinin ırkçı politikalarının sonucudur çocuklarımızın anadillerini unutmaları. Türkiyeli gençleri
entegre olmamakla suçlayan ve her
fırsatta asimilasyonu dayatan politikalar sistemli bir şekilde hayata geçiriliyor. Şimdiye kadar dilin tamamen
unutulmamasının nedeni Türkiyelilelerin birlikte kolektif mahallelerde
yaşamalarıdır. Ama bunu da ortadan
kaldırmak istiyorlar. Mahallelerde ailelerimizi bu konuda bilinçlendirmeliyiz, çocukları ile ailelerimiz evlerde
özellikle anadilde konuşmalı. Asimilasyona karşı mücadelenin temel ayağını oluşturuyor anadil. Okullarda
anadilin kaldırılmasına karşı mücadele
etmeli, demokratik haklarımızı kullanmalıyız.
Yazımızın başında da belirttiğimiz
gibi Anadil bir ulusun kültürel değerleri kadar önemlidir. Anadilini
unutmuş bir halkı yozlaştırmak, yok
etmek çok daha kolaydır, özellikle
de yabancı ülkelerde bu çok daha
önemlidir. Asimilasyona karşı kültürümüze ve anadilimize sahip çıkalım, mücadele edelim, dilimiz bizim
geleceğimizdir!

Dilin yozlaşmasının adını Almanya'daki “araştırmacılar” “Türkmanca” koymuşlar. Gençlerimiz arasında
anadil giderek yok oluyor ve aynı
derecede kültürel olarak da yok oluş
yaşanıyor. Bunlar bir bütün. Gençlerimizin iki kültür arasında nereye
ait olduğunu bilmeyişleri dillerine
de yansıyor. Ve ortaya çok çarpık
bir dil şekli çıkıyor. Örneğin; Ich
hab bir buçuk saat sport gemacht”
ya da “Handy’mi (cep telefonu) evde
unutmuşum” “bugün schule’ye (okul)
gitmiycem, doktordan krank (hasta)
aldım” gibi gün içinde onlarca örneği
var. Kurdukları cümleler ne türkçe
ne almanca. Müzik ve spor gibi alanlarda daha çok Türkiye'yi takip eden
gençler, özellikle Türk dizilerinden
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“Geçmişimize bakın diyorum, orada geleceği göreceksiniz.
Tarihimize sarılın diyorum o bizi umutlarımıza götürecek.”
Gülay Kavak
ASUMAN KOÇ:
Asuman, 1971 Çemişgezek doğumludur. Okulu
olan ama öğretmeni olmayan bir köyde yaşadığı
için okula gidemedi. Okuma-yazmayı kardeşlerinden
öğrendi. Çocukluktan beri devrimcilerle iç içeydi.
1980-84 yıllarında köylerine gelen Devrimci Sol
gerillalarını tanıdı. Amcası Hayri Koç da bir Devrimci
Asuman Koç
Sol’cuydu. 1991'de Devrimci Sol gerillalarından
Nazım Karaca ve Mürsel Göleli'yle tanıştı, onlardan çok etkilendi.
1993 Nisan’ında gerillaya katıldı. Bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.

3 Eylül - 9 Eylül

Aydemir Şahin

Hülya Ateş

Nurhan Azak

Orhan Korkut

Aydemir ŞAHİN, Hülya ATEŞ, Nurhan AZAK,
Orhan KORKUT
1994’ün 3-4 Eylül günleri boyunca Dersim’in Çemişgezek
İlçesi’ne bağlı, Ulukale Köyü Arasor Deresi mevkiinde süren
çatışmalarda şehit düştüler.
Aydemir, 1970 yılında Malatya’nın Hekimhan İlçesi’ne
bağlı Karaçayır Köyü’nde doğdu. Hekimhan Meslek Lisesi’ni
bitirdi. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine maddi destekte
bulunmak için hem okur hem de çalışırdı. Devrimcileri tanıdıkça
mücadeleye her geçen gün daha fazla bağlanarak, kısa sürede
Devrimci Sol saflarında yerini aldı. Israrıyla, mücadelesiyle,
örnek kişiliğiyle 1993 Mart’ında gerillaya katıldı. Katledildiğinde
grup komutanıydı.
Hülya, 1977 Hozat doğumludur. Bir emekçi olarak büyüdü.
İlkokuldan sonrasına gidemedi; ama Anadolu halk gelenekleri
okulunda yetiştirdi kendini. Düzenin kadına biçtiği rolü daha
küçük yaştan itibaren reddetti. İnisiyatifli, herkesin yardımına
koşan, sözünü sakınmayan bir genç kız olarak yetişti. Devrimci
Sol gerillalarıyla tanıştı. 1993 Temmuz’unda gerillaya katıldı.
Orhan, 1974 Maraş doğumludur. İlkokulu bitirdikten
sonra, yaşamının büyük bölümü Dersim’de geçmiştir. Dersim'de
akrabalarının yanında kaldığı sırada devrimcileri, gerillaları
tanımış ve gerilla olmaya karar vermiştir. 1993 Ekim’inde gerillaya katıldı. Bir halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleşti.
Nurhan, 1974 Pertek doğumludur. Devrimcilerle 1991'de
lise ikinci sınıfta tanıştı. 1992'den itibaren Devrimci Sol’cularla
birlikte hareket etmeye başladı. Köyünde, liseli gençlik içinde,
Pertek'te görevler aldı, sorumluluklar üstlendi. Haziran 1993'te
gerillaya katıldı.
Yılmaz GÜNEY:
“Faşizm hangi ülkede olursa olsun, sadece o ülkenin işçisine ve halkına değil,
tüm dünya işçilerine ve halkına karşıdır.”
1 Nisan 1937’de Adana Yenice Köyü’nde
doğdu. 1971’de Mahir Çayan ve arkadaşlarını
evinde
sakladığı için, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yılmaz Güney
47 yıllık yaşamının 12 yılını hapishanelerde, 3,5
yılını da yurtdışında sürgünde geçirdi. Devrimci sanatçılığın ülkemizdeki ilk örneklerindendi. 9 Eylül 1984’te Yılmaz GÜNEY aramızdan ayrıldı.

Gülay KAVAK:
l972 Zonguldak, Ulus-Kirazcık Köyü doğumludur.
1990’da bir Dev-Genç’li olarak mücadeleye katıldı.
Gençliğin yönetici kadrolarından olan eşi Erol Yalçın,
evliliklerinin üzerinden iki ay geçmeden katledildi.
Gülay, hiç tereddüte düşmeden mücadelesini sürdürdü. 1994’te tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu’nda
Gülay Kavak
ikinci ekipte yer aldı. 2000’deki hücre saldırısında da
Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 19-22
Aralık Katliamı’ndan sonra Şişli Etfal Hastanesi’nde zorla müdahaleye
maruz kaldı. Bir süre sonra katliamcılar onu tahliye ettiğinde, tahliye
rüşvetini reddetti. İhanete meydan okuyarak kahramanlığın yolunu
seçti ve 7 Eylül 2001’de Armutlu direniş mahallesinde ölümsüzleşti.
Filiz ÜNAL,
Yener TÜRKER:
Tokat, Niksar-Reşadiye arasında, 9
Eylül 1998’de oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada şehit düştüler.
Çatışmada Filiz Ünal vurulup şehit düFiliz Ünal
Yener Türker şerken, Yener Türker’den çatışma sonrası
haber alınamadı. Araştırmalar sonucunda
oligarşinin katliamcıları tarafından vurulduğu veya Kelkit Irmağı’nda
boğulduğu sonucuna varıldı. Filiz, 1974’te, Tokat’ın Turhal ilçesi
Çerçi köyünde doğdu. Türk milliyetindendir. 1997 Haziran’ında Tokat
dağlarında silah kuşandı. Yener, 1980 Ordu Mesudiye doğumludur.
Gerillaya 10 Haziran 1998’de katıldı.
Zeynep Esra BOLAYIR:
İYÖ-DER üyesiydi.
Mücadelede henüz çok yeni
olduğu bir süreçte, 8 Eylül
1990’da Bursa’da geçirdiği
bir trafik kazası sonucu
Zeynep E. Bolayır aramızdan ayrıldı.

Dursun Işık

Dursun
IŞIK:7 Eylül 1991’de
Hollanda’da
faşistler tarafından katledildi.

Seher ŞAHİN:
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde rehberlik
ve dayanışma çalışmalarına karşı gerçekleştirilen
polis saldırısında, polisler tarafından üniversitenin
üçüncü katından aşağı atıldı. Beş gün komada kaldıktan sonra 8 Eylül 1991’de şehit düştü.
Seher Şahin

Anıları Mirasımız
GÜLAY KAVAK'IN GENÇLİĞE SESLENİŞİ
Adım Gülay Kavak, Ölüm Oruççusuyum.
Ülkemizin geleceğini temsil eden gençliğe, genç kardeşlerimize
sesleniyorum. Bugün bir devrimci olarak Ölüm Orucunda sizleri,
ülkemiz gençliğini temsil etmekten gururluyum. Sizlerin, sizin
gibi genç kardeşlerim arasından çıkan bir savaşçı olarak diyorum
ki;
Gençlik güvenin, cesaretin, cüretin, gelecek güzel günlere
olan hayallerimizin adıdır. Sizleri bütün okuyan, okuma
hakkı elinden alınan, çalışan, işsiz gençlerimizi seviyorum.
(...)
Bizler gençlik olarak istedik ki,
Onurlu, insanca, gelecek kaygısının olmadığı bir vatanımız
olsun.
Kendi geleceğimiz hakkında söz ve karar hakkımız olsun.
İstedik ki özgürce düşünelim, araştıralım, özgürce çalışalım,
öğrenelim, paylaşalım, kendimizi yetiştirelim.
İstedik ki, emeğiyle, alın teriyle bize bu olanağı sağlayan
halka, bu vatana en iyi şekilde hizmet eden genç beyinler olalım.
İstedik ki vatanımız özgür, halklarımız mutlu olsun.
Seviyoruz vatanımızı. Vatanımızı sevmeyen var mıdır aranızda?
Hayır, gençlik, bu vatanı kanlarıyla sulayan cesetlerimizin üzerine
hiç basmadı.
Hayır, gençlik vatanında yoksul halkın acılarını, emperyalistlerin
çizmelerini kendi yüreğinde hissetti.
Halktan yana, haklıdan yana olan gençlik, bu vatan bizim
haykırışlarıyla, gençlik için, gelecek için 6. Filoyu denize döktü,
Kocamustafapaşa'da halkla buluştu, Beyazıt'ta gün ortasında
düşen 7 can oldu. Oradan gürledi bir volkan gibi. Alanlarda,
meydanlarda halkla buluştu. Emperyalist Savaşa Hayır diyen ilk
gençlik oldu. Grev çadırlarında Paşabahçelerde işçilerle buluştu,
güvenlik aldı. Molotof ateşleriyle bu ülkenin Türk, Kürt, Arap,
Laz, Çerkez bütün halklarının bağımsızlığını savundu. Beyazıt
Meydanından, Ankara'ya, İzmir'e yayıldı sesleri. Gençliğin sesi
bağımsızlık haykırışları, bu vatan bizim sloganları hiç susmadı.
Yozlaşmaya, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı ilk dinamiti patlatan
gençlik oldu.
Genç kardeşlerimiz,
Bizler bu tarihte şanlı sayfalara imza attık. Tarihin sayfalarını
faşist pusularda katledilen arkadaşlarımız, okul pencerelerinden
dayanışmayı örgütlüyor diye atılan Seherlerimiz, Ayhanlarımız,
Julius FUÇİK:
“Kahraman, kritik zamanda insanlığın
yararına olanı yapandır.”
Çekoslovakya Komünist Partisi önderlerindendi. Örgütlü ve örgütçü bir aydındı. Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi üzerine zaman kaybetmeksizin illegal çalışmalara
başlayan
Fuçik, Çekoslovak Komünist Yeraltı
Julius Fuçik
Hareketi’nin liderlerinden biri oldu. 1942’de
Prag’ta tutuklandı. Bu dönemde “Darağacından Notlar” adlı
kitabını yazdı. 8 Eylül 1943’te Naziler tarafından tutuklanarak
idam edildi.

İsmaillerimiz, Erollarımız, Kahramanlarımız yazdılar. Bu ülkede
en çok gençler katledildi, işkence gördü, gözaltına alındı, kaybedildi...
Hayallerimiz, umutlarımız, sevgilerimiz, geleceğimiz ortak.
İnsanca, kardeşçe, bir orman gibi özgür ve bağımsız yaşamak
istiyoruz.
İsteklerimizi, umutlarımızı yaşama geçirmek için mücadele
ettik. Gelecek güzel günler için gökten ayet inmeyecek bize. Biz
onu kendimiz yaratacağız kendi ellerimizle.
Geçmişimize bakın diyorum, orada geleceği göreceksiniz.
Tarihimize sarılın diyorum o bizi umutlarımıza götürecek.
Bugün genç kardeşlerim, yaşadığınız sorunlar geçmişte bizim
yaşadıklarımızla aynı, farklı değil. Hatta daha çok baskı, şiddet
alabildiğine saldırı var.
Bakın Susurluk çeteleri, Çatlı'nın itleri okullarımızda saldırıyorlar.
Üniversiteler, IMF'nin istekleri doğrultusunda özelleştiriliyor.
Beyin göçü devam ediyor. Kültürümüz, değerlerimiz yozlaştırılmaya
çalışılıyor. Kendi dilimizle eğitim yapamadığımız gibi emperyalistlerin kültürüyle büyüyen gençlik yaratılmak isteniyor.
Çocuklarımız, ortaokul öğrencileri, liseliler; her gün uyuşturucu,
fuhuş batağı ile Susurluk çeteleri geleceğimizden çalıyorlar.
Liseli gençlik; baskıya, dayağa, okullarımızdaki adaletsizliğe
karşı örgütlenelim.
Üniversiteli gençlik; bağımsız demokratik bir üniversite için,
vatanımız ve halklarımız için örgütlenelim. Vatanımızda özgürce
yaşamak için meslek sahibi olmak yetmiyor.
Kendi kararlarımızı kendimiz alalım, haklarımızı arayalım,
halkın gençliği olarak ileri yürüyelim.
Okuma hakkı elinden alınan genç kardeşlerim, kafe köşelerinde
gençliğimizi çürütüyorlar. Gelecek kuşakların bizim yaşadıklarımızı
yaşamaması için Cephe'nin gençliği ile buluşalım. Kendi örgütlenmelerimizi yaratalım.
Çalışan, emekçi genç kardeşlerim,
O nasırlı ellerinizle, yüzünüzdeki acılarınızla birleştirelim ellerimizi. Çalınan emeğimizin hakkını soralım. Birleşelim,
kazanalım.
Örgütlenmek, en meşru en doğal hakkımızdır.
Gençlik, Susurluk çeteleri her gün örgütlenerek, bizleri
örgütsüz bırakıp teslim almaya çalışıyor. Örgütsüzlük teslimiyettir.
Örgütleneceğiz, kazanacağız, geleceği kuracağız.
Bugün F tipleri de sizlere dayatılan bir saldırıdır. Bu saldırıya
karşı harekete geçmek gençliğin tarihsel sorumluluğudur.
Bu zaferi birlikte kazanacağız.
Gençlik gelecektir, gelecek güzel günler için İLERİ!
Mao ZEDONG:
“Yol ne kadar uzun olursa olsun ilk
adım atılmalıdır.”
20. yüzyıla damgasını vuran devrimci
önderlerdendir. En büyük eseri Çin Devrimi’yle sadece Çin halkını kurtarmakla kalmamış; halk savaşının teori ve pratiğini
miras bırakarak tüm sömürge halkların kurMao ZEDONG
tuluş yolunu aydınlatmıştır. 9 Eylül 1976’da
ölümsüzleşen Mao, ezilen halkların kurtuluş savaşlarında
yaşamaya devam ediyor.

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN
YOZLAŞTIRARAK YOK ETME
SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

HFG'LER
"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!
BÜTÜN CEVHERLER BATAKLIĞIN İÇİNDEN ÇI‐
KARDIĞIMIZ HALK ÇOCUKLARINDA!
POLİTİKALARIMIZIN DOĞRULUĞUNU BİZZAT
HFG'DE YAŞIYORUZ!
Devrimci politikalarımızın doğruluğunu bizzat pratik
içerisinde görmüşüzdür. Teorilerimiz pratik içerisinden
çıkmış, teorileşmiş ve yine pratikte doğruluğunu kanıtlamıştır. İşte biz bunu birebir HFG'de yaşıyoruz. Devrime
olan inancımızı HFG'ler büyütüyor, sadece halk çocukları
ile yapacağımız inancını bizzat görüyoruz.
Bu düzen gencecik çocuklarımızın beynini uyuşturarak
onun bütün cevherlerini yok ediyor, görünmez yapıyor.
19 yaşında bir genç düşünün bize geldiğinde iki
kelime zor konuşuyor ve sürekli gitmek istiyor, sadece
el hareketleri yapıyor; ama gözleri yine de çok güzel,
kalbi yine de tertemiz.
Biz devrimciyiz ondan o kadar çok güzellik görüyoruz
ki o haldeyken de. Biliyoruz ki şu an o kendisi değil,
uyuşturucu yaptırıyor her şeyi. Ailesi dahi onu tanımıyor.
Müzik sever mi bilmiyor, spor sever mi bilmiyor, unuttuk
artık yıllar oldu diyor. Sokaklardan topluyoruz diyor;
ama aslında çocuklarını tanımıyorlar. Biz de bunu 3
günde değişen o cevherden öğreniyoruz.
Türkçe dahi konuşamayan çocuk 4 dil konuşur hale
geliyor birden. Nereden öğrendin diyoruz. Sokaklardan
diyor, ama gerçekten çok iyi konuşuyor dilleri. Müzik
sever misin diye sorduğumuzda el hareketi ile öyle böyle
diyen genç, kendi yazdığı rap müziği okuyor bize.
Düzene yaşadıklarına öfkesini birkaç dilde yazmış.
Bir de görüyoruz ki Grup Yorum'u biliyor, türkü
seviyor ve her türlü müziği biliyor, tarihini dahi biliyor.
“Saz öğretin ben çabuk kaparım” diyor ve gerçekten
öğreneceğine inanıyoruz çünkü o kadar çok istiyor ki.
Sen nasıl yaptın bunları diyoruz.
“İsteyince her şey yapılır diyor istedim ve yaptım
ben yapabilirim” diye cevap veriyor. O kadar mutlu ki o
an. Ama korkuyor tekrar kullanmaktan bir yandan. Ama
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bizim gözlerimiz açık onu izliyoruz hepimiz, çünkü
birkaç saat önceki ile dahi bambaşka biri geldi. Ve
kendisi diyor ki ben de anlamıyorum sabahdır uyuyordum
şimdi rap dinledim kendimi buldum.
Aramızda kalsın bazı anlattıklarım! Biz bir aileyiz
diyoruz, ben de bunu hissettim yoksa kalmazdım diyor.
Hayat o yaşında öyle şeyler öğretmiş ki ona cümlelerine
şaşırıyoruz. Çok sade ve açık sözlülüğüne şaşırıyoruz;
ama bu doğru yalan mı söyleyeyim diyor.
En son uyuşturucu kullanmanın dışında ne zaman
mutlu olduğumu hatırlamıyorum, ama mutlu olduğum
günler vardı diyor. Ama şu an çok mutluyum müzik
yapmak istiyorum diyor, gözlerinin içi gülüyor. O gülerken
düzene öfkemiz büyüyor bizim de, böyle güzel gülen ve
kafası çalışan bir gencin nasıl düzen tarafından bataklığa
itildiğini görünce içim acırken, aynı anda mutluluk yaşarken, aynı anda öfke duyuyoruz bu düzene.
Bütün HFG çok mutlu oluyor bu değişimden, çünkü
Caner çok mutlu ve değişiyor. Düzen çürütmüş, devrim
ona güven vermeye, onu mutlu etmeye başladı. Bizim
de HFG ve sadece halk çocukları ile yapabileceğimize
inancımız büyüyor.
Devrimi büyütmek o halk çocuklarını düzenin bataklığından çekip almak ile oluyor. Sorunlarını çözmek ile
oluyor. Gideceğiz ve halk çocuklarını bulacağız, bırakmayacağız düzenin pisliğine diye söz veriyoruz kendimize.
Doğru yoldayız evet; ama bu yetmez. Onların yoğun
olarak yaşadığı mahallelere gideceğiz ve onlara umut
olacağız! Tek Umut, Tek Çözüm Bizde, Devrimde!

Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz
Galatasaray Meydanı’nda 18 Ağustos'ta bir araya gelen
TAYAD'lı Aileler bu haftaki açıklamalarında tutsaklara
yapılan saldırılarla ilgili bilgi verdi. Faşist AKP’nin 2
yıldır sürdürdüğü olağanüstü halin ve KHK’ların da özgür
tutsakları teslim alamadığı, tutsakların üzerindeki baskı
ve işkencelerin özgür tutsakları teslim alamayacağı dile
getirildi. Açıklamanın devamında;
"Bizler TAYAD’lı aileler olarak evlatlarımızı yalnız
bırakmayacağız..." denildi. 9 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.

