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örgütünü güçlendirmeyen, lojistik, kadro vb.
her açıdan beslemeyen,
kadrolarını silahlı mücadelenin
RUHUNA ve DİNAMİZMİNE göre örgütlemeyen,
nihayet kitlesine bu perspektifle şekil vermeyen bir
demokratik muhalefetin varlığı ya da yokluğu
hiçbir şey kaybettirmeyecektir.

içindekiler
4 Mahkeme salonlarındaki savaşı da
halkın avukatları kazanacak!

HALKIN AVUKATLARI
KAZANACAK!
10 Halkın avukatlarına, halkın
sanatçılarına özgürlük!
11 Kampanya haberleri

13 Kezban Ana’nın direnişinden...
15 Yok Edemezsiniz: Örgütlülüğü
savunan avukatlarız
18 Adalet Savaşımız: Dosyada
somut tek bir delil yok. Her
şey sahte, her şey yalan... 12
Eylül 2017 komplosu da
diğerleri gibi çökmeye
mahkumdur
22 Biliyor muydunuz?

23 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!
24 Boran Yayınları’ndan bir kitap
daha: Savaşıyoruz
Kazanacağız-2
26 Devrimci İşçi Hareketi: İşçi
Meclisleri; işçilerin bugünü ve
geleceğidir. Birliğinin,
dayanışmasının, direnişinin
güvencesidir!
27 Halk Meclislerinde
örgütlenelim!
28 Yoksul Mahalleler: Faşist

devlet tüm halka düşmandır.
Alevi, Sünni fark etmez. Bu
ayrımı böl-yönet politikası için
kullanır
30 Tarih Bilinci Zaferi
Görmektir: Gazi Ayaklanması
gençliğin mücadelesini
aydınlatıyor
32 Liseliyiz Biz: Süper Ziya masal
anlatmaya devam ediyor
34 Eğitim ve bilim halk içindir

Adalet ve Özgürlük Kurultayı”na
ilişkin Mehmet Güvel ve Nesimi
Özcan ile yaptığımız röportaj

45 TAYAD’lı Ailelerden: Galatasaray
Meydanı bir direniş mevzisidir

46 Kayıp yakınlarının 700’üncü eylemi.
Direnmeden, bedel ödenmeden
mevziler yaratılamaz, yaratılmış
mevziler savunulamaz!

49 Oligarşinin Türkiye halklarını
sindirmek ve teslim almak için yeni
aracı: “Güvenlik kuleleri”

35 Savaş ve Savaşçı: Savaş iki
iradenin savaşıdır. Bu nedenle
beynimiz en kanlı savaş alanıdır.
Savaş alanını sürekli ateş altında
tutmalıyız-2
37 Halkın Mühendis Mimarları:
AKP’nin rant politikaları
sonucu ülkemizin dört bir yanını
sel alıyor!
39 Kamu Emekçileri Cephesi:
Yüksel Caddesi’nde iki ses
çatışıyor: Faşizmin halka
teslimiyet dayatan sesine karşı
halkın tarihsel ve siyasal
haklılığıyla haykıran sesi
40 Türkan Albayrak, hakları için
yeniden direnişe başladı. İşçiyiz
haklıyız kazanacağız!
41 Son sözü direnenler söyler! Özgür
Tutsaklar anlatıyor...
44 Röportaj: TAYAD’lı Ailelerin
yaptığı “Tutuklamalara Karşı

50 AKP’ye güç vermenin hesabını
vereceksiniz! Kürt halkının
umutlarını meclise gömmenin
hesabını vereceksiniz!

53 Filistin halkı vatanını sapan, yanan
uçurtma ve balonlarla savunuyor.
Halkların elinde her şey silaha
dönüşüyor!

54 Avrupa’da Yürüyüş
55 Avrupa’daki Biz: Naziler
yabancılara karşı sürek avı başlattı!
Irkçılık meşrulaştırılıyor,
yasallaştırılıyor! Irkçılığa karşı Halk
Meclislerinde örgütlenelim!

56 Yitirdiklerimiz
58 Avrupa’da HFG: Yozlaşmaya karşı

HALKIN SESİ RADYO
YAYINIMIZ SÜRÜYOR!
Dinleyelim Dinletelim…
Halkın Sesi Radyosu ile yeni bir alan
daha açtık. Arkamızda medya patronları
yok, sırtımızı düzene dayamadık. Biz bir
tek halkımızın sahiplenmesine güveniyoruz.
Bir tek halkımızdan ve haklılığımızdan
güç alıyoruz. Haklılığımıza, vatanımıza,
halkımıza olan sevdamız bizi inançlı ve
inatçı kılıyor.
Halkımız;
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MAHKEME SALONLARINDAKİ
SAVAŞI DA
HALKIN AVUKATLARI
KAZANACAK
10-14 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARI BİR KEZ DAHA FAŞİZMİ YARGILAYACAK!
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12 Eylül 2017, faşizmin yeni bir “yok etme” saldırısının
başlangıcıydı. AKP faşizmi, Halk Cephesi’ne karşı bir
saldırı planlamıştı. Saldırının ilk aşamasında, faşizmin
hedefinde halkın avukatları vardı. İstanbul, Ankara,
İzmir, Diyarbakır ve Ordu’da “eş zamanlı” yapılan operasyonlarda Halkın Hukuk Büroları, Adalet Okulları,
Umut Hukuk Bürosu ile birçok ev ve büro basıldı, arama
adı altında bürolar talan edildi. Saldırılar sonucunda
halkın 16 avukatı işkenceyle gözaltına alındı.
16 avukat, 10 gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işkencehanelerinde tutuldu. Burada fiziksel ve
psikolojik işkencelere maruz kalan halkın avukatlarından
14’ü, göstermelik ifade ve sorgu işlemlerinin ardından
tutuklandı. Ardından 3 avukat ve 2 stajyer avukat daha
aynı şekilde gözaltına alınıp tutuklandı. Böylece tutsak
edilen halkın avukatlarının sayısı 19’a yükseldi. Halkın
avukatları o günden beri yani bir yıldır tutsak. Bir yıldır
halkın avukatlığını yapmanın bedelini ödüyorlar.
Saldırının bahanesi bu kez bir hainin iftiraları ve
daha önceki bir baskında elde edildiği iddia edilen bir
SD karttı. “Berk Ercan dedi ki…”, “SD kartta adın

çıktı” denilerek tutsak edildi halkın avukatları. Yani, 1
Nisan 2004 komplosunda olduğu gibi, daha önce onlarca
örneğini gördüğümüz türden bir komplo ile tutsak
edildiler.
Faşizmin halkın avukatlarına saldırısının nedeni, Berk
Ercan denen hainin iftiraları ve bir SD karttaki “dijital
delil” olduğu iddia edilen sahte belgeler değildir elbette.
Bunlar yalnızca bahanedir. Saldırının gerçek nedeni
halkın avukatlarının uzlaşmaz mücadeleleri, bu militan
avukatlık çizgisini OHAL koşullarında da sürdürmekteki
kararlılıkları ve ısrarlarıdır.
AKP faşizmi OHAL koşullarındaki saldırılarıyla
bütün muhalif kesimleri susturduğu, sindirdiği gibi halkın
avukatlarını da susturacağını, sindireceğini sanıyordu.
Bunun için defalarca saldırdı halkın avukatlarına. Büroları
basıldı, öğrencilere dersler verdikleri Adalet Okulları
kapatıldı, kapılarına mühür vuruldu… Gözaltına alındılar,
işkence gördüler, tutsak edildiler. Bütün bunlarla, herkes
gibi onlarda da “OHAL koşullarında bir şey yapılamaz”
düşüncesini hakim kılmayı amaçlıyordu faşizm; başaramadı. Tıpkı müvekkilleri Nuriye ve Semih gibi, Halkın
Avukatları da, OHAL koşullarında da direnilebileceğini,
boyun eğmeyen, uzlaşmayan bir avukatlık çizgisinin bu
koşullarda da sürdürülebileceğini gösterdiler.
Bu militan çizginin somut karşılıklarından biri de
“dünyayı ayağa kaldıran” Yüksel direnişinin bir parçası
olmaları, Nuriye ve Semih’in avukatlığını yapmalarıydı.
Halkın avukatlarına yönelik operasyonun Nuriye ve Semih’in duruşmasından iki gün önce yapılması da elbette
bir tesadüf değildi. AKP faşizmi Nuriye ve Semih’in
dünyayı ayağa kaldıran direnişlerini bir türlü kıramamanın
sonucunda Nuriye ve Semih’in avukatlarını da tutsak
ediyordu.
AKP faşizmi bu saldırılarıyla özünde bir tek şeyi
amaçlıyordu; halkın avukatlığını tasfiye etmek. “Size
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bu tarz avukatlık yaptırmayacağız. Ya bizim istediğimiz
gibi avukatlık yaparsınız ya da sizi yok ederiz…”
Faşizmin söylediği buydu. Yok etmek için saldırdı AKP
faşizmi. Yalnızca halkın avukatlarını değil yarattıkları
değerleri, gelenekleri de yok etmekti amaçları.
“Tecrit edip yalnızlaştırma, terörize edip imha
etme…” Emperyalizmin ve oligarşinin bu süreçteki
temel politikası buydu. Halkın avukatlarına yönelik
saldırı da bu politika temelinde gerçekleşti.

Saldırı ve Hedef, Sadece Avukatlarla
Sınırlı Değildir
Şurası bir gerçektir ki, emperyalizmin ve oligarşinin
politikaları karşısında ideolojik ve pratik olarak direnen
sadece biz varız. Bu nedenledir ki, AKP faşizmi, Halk
Cephesi’ne karşı “yok etme” hedefli bir saldırı başlattı.
Kuşku yok ki; yok etmek istemeleri, yeni bir şey değildir.
Halk Cephesi’ne yönelen kapsamlı tüm operasyonlarda
bu hedeflenmiştir.
Türkiye oligarşisi, solun önemli bir bölümünü doğrudan
veya dolaylı olarak teslim almış, HDP çatısı altında
çoğunu parlamentarizm batağına çekip gömmüş ve birçoğunu da örgütsel olarak etkisizleştirmiştir. Bu noktada
emperyalizmin ve AKP’nin politikalarının karşısında
biz varız ve bu nedenle onlar Halk Cephesi’ni her
vesileyle yok etmek istiyorlar. 12 Eylül 2017’de başlayan
operasyonların amacı budur ve uzlaşmaya, teslimiyete,
tasfiyeye direnen tüm kesimlere yönelmiştir. Avukatların
tutuklanması da bu saldırının bir parçası olarak ele alındığında tam olarak anlaşılabilir. Halkın avukatları,
ideolojik ve politik olarak, uzlaşmayı, teslimiyeti ve tasfiyeyi reddeden bir politikayı savunuyor ve uyguluyorlar.
Halkın avukatları, örgütlü bir avukatlığı savunuyor ve
uyguluyorlar.

Faşizmin Halkın Avukatlarına Düşmanlığı
Yeni Değildir
Tarihsel Bir Düşmanlıktır Bu
Faşizmin halkın avukatlarına düşmanlığı köklüdür.
Kökleri tarihin derinliklerine uzanır. Halkın avukatlarının

faşizmin saldırılarına karşı boyun eğmeyen direnme geleneği de köklüdür. Halkın avukatları sınıf mücadeleleri
temelinde şekillenen bu tarihte ezilenlerin yanında saf
tutmuşlardır. Faşizm bu nedenle saldırmaktadır.
“Bizler; Köleciliğe başkaldıran Spartacus’ün, “gerçek
ve doğru olan bilimdir” diyerek ateşe meydan okuyan
Bruno’nun, faşizmi Leipzig mahkemelerinde yargılayan
Dimitrov’un, “Tarih beni beraat ettirecektir” diye haykırarak Batista diktasına boyun eğmeyen Fidel Castro’nun,
l Mayıs İşçi Bayramı’nı yaratan Chicago işçilerinin,
Socrates’in, Galile’nin, Thomas Munzerler’in, Baba İshaklar’ın, Bedrettinler’in.... Kısaca haklının, tarihin
gelişen yönünü temsil edenlerin savunmalarını yapıyoruz”.
Yıllar önce Halkın Hukuk Bürosu avukatları böyle
başlamışlardı savunmalarına. Yıl 1989’du. Halkın avukatları, Halkın Hukuk Bürosu’nun temellerini, Türkiye
tarihinin en uzun süreli ve en kalabalık “sanık”lı davası
olan, 1243 devrimcinin faşizmi yargıladığı Devrimci
Sol Ana Davası’nda atmışlardı.
Savunmalarının ilk cümlesi “Bizler bu davayı savunmakla gurur duyuyoruz” olmuştu. Böylece dünyanın
ilk örgütlü, politik hukuk bürosu da kurulmuş oldu.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları, bu davada savunmasını üstlendikleri Devrimci Solcular gibi saflarını
seçtiler, ezilen halkların yanında taraf oldular. Ezilen
halkların binlerce yıllık ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesine; bu savaşın cephelerinden biri olan adalet ve
hukuk cephesinde en ön safta yer alarak katıldılar. Ve o
andan itibaren de sınıf düşmanlarının, emperyalizmin
ve Türkiye oligarşisinin hedefi oldular.
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Halkın Avukatlarına Saldırılar,
Merkezi Kararlarla Yapılmıştır
Şurası açıktır ki, halkın avukatlarına saldırılar, şu
veya bu polis şefinin kafasından çıkan saldırılar değildir;
bu saldırıların hepsi, oligarşinin siyasi merkezlerinde
kararlaştırılmıştır. Halkın Hukuk Bürosu, faşist hükümet
toplantılarında, MGK (Milli Güvenlik Kurulu) toplantılarında ve CIA toplantılarında gündem olan, hakkında
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kararlar alınan bir hukuk bürosudur.
Halkın Hukuk Bürosu, yürüttüğü avukatlık
faaliyetleriyle, avukatlığı ele alış biçimiyle
emperyalistlerin ve işbirlikçi oligarşinin yok
etmek istediği bir avukatlık anlayışının temsilcisidir. Emperyalizmin ve oligarşinin yok
etmek istediği ideolojinin savunucusudurlar.
Devrimci Sol önder ve kadrolarından 10
devrimcinin katledildiği, evlerin basıldığı
16-17 Nisan katliamında, bulunduğu iddia
edilen “örgütsel doküman”lar arasında, avukatlarla ilgili belgeler olduğu da iddia edilmiş
ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir
şöyle demişti: “Onlar hukuk bürolarıyla çalışıyorlar,
hatta kültür merkezleri bile var, biz ise bir avukatı zor
buluyoruz.”
16–18 Haziran 1995’te Marmara Üniversitesi’nde
“Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele”
konulu bir sempozyum düzenlenmişti. Sempozyumun
katılımcıları arasında Emniyet Müdürleri, Adalet Bakanı
Müsteşarı, Ceza Hukuku Profesörleri, Mehmet Ağar,
Hayri Kozakçıoğlu, Yusuf Kenan Doğan, Feridun
Yenisey, Sulhi Dönmezer gibi isimler vardı. Dönemin
kontrgerilla şeflerinden Emniyet Müdürü Mehmet Ağar
kürsüden şöyle diyordu: “…Çok net ifade etmek lazım.
Buradaki haberleşme unsurları, avukatlardır. Bunlarla
ilgili Halkın Hukuk Bürosu grubuna bir takım operasyonel faaliyetler yapıldı.”
Aynı Mehmet Ağar, bu konuşmasından kısa bir süre
sonra, kontrgerillanın şefi olarak, “1000 operasyon”
yapmakla övünüyor, bu operasyonların kararlarının da
MGK’da alındığını söylüyordu. Halkın Hukuk Bürosu’na
yönelik operasyonlar da bu “1000 operasyon” arasında
yer alıyordu.

Takip, Tehdit, Gözaltı, İşkence, Tutuklama,
Tecrit
Halkın Hukuk Bürosu ve halkın avukatları, HHB’nin
kurulduğu günden itibaren birçok kez faşizmin saldırılarının
hedefi oldu. Mahkemelerde sözleri kesildi, konuşturulmadılar. Yaka paça sürüklenerek duruşma salonlarından
atıldılar. Telefonlarla tehdit edildiler. Zaman oldu, iş-
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kenceciler tarafından gece gündüz takip edilip yıldırılmak
istendiler. Evleri, büroları basıldı, talan edildi. Gözaltına
alındılar, işkencelerden geçirildiler.
İstanbul’da 1. Şube’nin, Ankara’da DAL (Derin Araştırma Laboratuvarı)’ın işkence tezgahlarından geçtiler.
Haftalarca süren işkencelere maruz kaldılar. Komplolarla
tutuklanıp aylarca, yıllarca tutsak edildiler. Haklarında,
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde onlarca dava açıldı.
F tipi tecrit hücrelerine atılıp tecritle teslim alınmaya
çalışıldılar.
Kısaca faşizmin tüm baskı ve terör yöntemlerinin
hedefi oldular. Mehmet Ağar’ın sözünü ettiği “operasyonel
faaliyetler” bunlardı.
Bu saldırılardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
“Kürdistan Kasabı” lakaplı General Hulusi Sayın’ın
Devrimci Sol tarafından cezalandırılmasının ardından
12 Haziran 1991’de iki avukat Ankara’dan, bir avukat
da İstanbul’dan kaçırılarak gözaltına alındı ve Ankara’da
DAL’da her türlü işkenceden geçirildiler.
Devrimci Sol önderi Dursun Karataş ve kısa bir süre
öncesine kadar Halkın Hukuk Bürosu’nda avukatlık
yapan Zerrin Sarı’nın Fransız emperyalizmi tarafından
tutsak edilmesine karşı mücadele eden Halkın Hukuk
Bürosu’nun Ankara bürosu, 27 Eylül 1994’te polis tarafından basıldı. Fransız Büyükelçiliği’ne vermek üzere
hazırladıkları dosyaya el konuldu. Avukat Ahmet Düzgün
Yüksel ve Avukat Murat Demir gözaltına alınarak DAL’a
götürüldü, işkence yapıldı.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Fuat Erdoğan,
28 Eylül 1994’te İstanbul-Beşiktaş’taki Arzum Kafe’de
Elmas Yalçın ve İsmet Erdoğan’la birlikte
ölüm mangaları tarafından katledildi.
6-7 Ocak 1997’de Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarının evleri ve Halkın Hukuk Bürosu
bir kez daha basıldı. Büro ve evlerde, hukuka
aykırı biçimde “arama” yapıldı. Avukatlar,
siyasi şubenin işkencecileri tarafından tehdit
edildiler.
8 Ocak 1999’da Ankara Halkın Hukuk
Bürosu bir kez daha basıldı. Büroya giren işkencecilerin amiri Av. Zeki Rüzgar’ın ajandasına el koyup, sonra “ajandanın içinde
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şifreli not” bulduğunu iddia ederek, Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarına karşı yeni bir komplo kurdular.
Bu komplo sonucunda Av. Zeki Rüzgar gözaltına
alınıp tutuklandı.
1 Nisan 2004’te, Haklar ve Özgürlükler Cephesi’ne yönelik 5 ülkede “eş zamanlı” gerçekleştirilen operasyonda İstanbul, Bursa, İzmir, Adana,
Samsun ve birçok ildeki onlarca demokratik
kurumla birlikte Halkın Hukuk Bürosu da basıldı
ve HHB avukatlarından Behiç Aşçı tutuklandı.
18 Ocak 2013’te, halkın avukatlarının evleri
bir kez daha basılarak 12 avukat gözaltına alındı,
9 avukat tutuklandı. Metris Hapishanesi’nde işkenceyle
katledilen Engin Çeber’in, Yürüyüş Dergisi dağıttığı
sırada polis tarafından vurularak felç bırakılan 17 yaşındaki
Ferhat Gerçek’in, 19-22 Aralık hapishaneler katliamında
katledilen devrimci tutsakların avukatlığını yapmakla
suçlanıyorlardı.
Ve 12 Eylül 2017… Halkın avukatları 30 yıllık mücadele tarihleri boyunca yaşadıkları, hep enselerinde
hissettikleri faşizmin zoruyla bir kez daha karşılaştılar.
Mehmet Ağar’ın sözünü ettiği “operasyon”lardan biri
daha gerçekleştirildi.

Halkın Avukatları “Biz Kimiz?” Sorusunu
Cevaplıyor
Halkın avukatları bu saldırıların nedenlerini şöyle
açıklıyorlar: “Bizler baskı, sömürü, haksızlık, adaletsizlik,
insanlık ve hukuk dışı uygulamalara karşı çıktık.
Eskimiş, yoz, anti-demokratik burjuva hukukunu hiçbir
zaman benimsemedik, savunmadık. Bizler; yeniyi, güzeli
ve geleceği temsil edeni savunmaya çalıştık. Yüzümüzü
hep aydınlığa dönük tuttuk. Halklarımızın özlemini
çektiği “adalet” anlayışı yerleşinceye kadar pek çok
saldırıyı, baskıyı göğüslemek zorunda olduğumuzu biliyoruz.”
Halkın avukatları hiçbir zaman ezenin, sömürenin,
hırsızın, namussuzun, halkı zehirleyenin, mafyacıların,
kontraların yanında olmadılar. Onlar sendika mücadelesi
veren emekçilerin, köyleri yakılıp yıkılan, emekleri hiçe

sayılan köylünün, akademik-demokratik eğitim mücadelesi
veren öğrencilerin, tutsak düşen devrimcilerin avukatlığını
yaptılar.
Ezilen, aşağılanan, yok sayılan, ilhak, imha ve asimilasyon politikalarıyla teslim alınmaya çalışılan Kürt halkının avukatıydılar. Çocukları katledilen, kaybedilen
veya tutsak düşen aileler, omuz başlarında onların elini
hissetti hep...
Adalet mücadelesini mahkeme salonlarına, adliye
koridorlarına hapsetmediler. Mahkeme kapılarında değil
karakolların, hapishanelerin, morgların kapılarında aradılar
adaleti. Fabrikada, gecekonduda, okulda, meydanda…
“Adalet İstiyoruz” çığlığının olduğu her yerde onlar
vardı. Nerede olursa olsun, kime yapılmış olursa olsun
hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmadılar. Yeri geldi
tehditlere, saldırılara boyun eğmeden “devletin katletme
özgürlüğü yoktur” diyerek infazların, katliamların yaşandığı evlerin, hapishanelerin önüne koştular. Katillerin
karşısına dikildiler.
Yeri geldi işkence yapılan müvekkillerine bedenlerini
siper ettiler. Yeri geldi F tipi tecrit zulmüne karşı müvekkilleri için bedenlerini açlığa yatırdılar, ölüm orucuna
girdiler. Yeri geldi çadır kurup aylarca direndiler, açlık
grevi yaptılar adalet için. Yeri geldi “katillere bir ceza
istiyoruz” diyerek, devletin paralı katilleri tarafından
katledilen, adaletsiz bırakılan halk çocukları için kilometrelerce yol kat ettiler İstanbul’dan Ankara’ya...
İşte bu yüzden “operasyon”ların hedefi oldular. İşkence
gördüler, tutsak edildiler, katledildiler… Halkın avukatlarının bugün bir kez daha komplolarla tutsak
edilmelerinin nedeni de budur.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Halkın Avukatları “Suç” İşlemeye
Devam Ediyor
10 Eylül 2018’de başlayacak olan davada,
Halkın avukatlarına yöneltilen suçlamalar
neler? İşte halkın avukatlarının işledikleri
yeni “suçlar”:
Soma’da katledilen 301 madencinin, 301
anne babanın, yetim bırakılan 450 çocuğun
avukatlığını yaptılar.
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Haziran Ayaklanması’nda katledilen 14 yaşındaki
Berkin’in, katilleri hala cezalandırılmayan, faşizmin
yargısı tarafından korunup kollanan Ali İsmail’in, Ethem’in
ve adaletsiz bırakılan diğer halk çocuklarının avukatlığını
yaptılar.
Armutlu’daki yoksul gecekondularında “galoş giyeceksiniz” dediği için annesinin gözlerinin önünde polis
tarafından katledilen Dilek Doğan’ın, işinden evine dönerken polisin katlettiği Yılmaz Öztürk’ün avukatlığını
yaptılar.
Bağcılar’da misafir olarak kaldığı evde “Size teslim
olmayacağım” dediği için 15 kurşunla katledilen, katilleri
hakkında göstermelik de olsa dava açılmasına bile gerek
görülmeyen Günay Özarslan’ın avukatlığını yaptılar.
Günay’ın katledildiğini öğrendiklerinde yaptıkları iş katillerin yakasına yapışmak, suçlarının üzerini örtmelerini
engellemek için katliamın yaşandığı eve koşmak oldu.
Katil sürüleri önlerini kestiğinde barikata dayandılar.
Gülsuyu’nda polisin himayesindeki çeteler tarafından
katledilen; uyuşturucuya, yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı
mücadelenin simgesi olan Hasan Ferit’in avukatlığını
yaptılar. Polis destekli katillerin her duruşmada ölüm
tehditlerine, saldırı ve tacizlerine aldırmadan “katiller
için bir ceza istiyoruz” dediler.
“Sokağa çıkma yasakları” eşliğinde başlatılan katliam operasyonlarında yakılıp yıkılan, harabeye
çevrilen Cizre’de, Sur’da, Nusaybin’de katledilen Kürt halkının avukatlığını yaptılar.
Oğlu Dersim dağlarında bir sığınakta bombalarla küle çevrilen
bir babanın, Kemal Gün’ün avukatıydılar. Kemal Amca ile birlikte
aradılar oğlunun ve arkadaşlarının
kemiklerini. Tırnaklarıyla kazdılar
toprağı, oğlundan ve 10 arkadaşından geriye kalan 165 parça kemiği bulmak için.
“İşimiz, ekmeğimiz, onurumuz
için direniyoruz” diyerek, Kanun

Hükmünde Kararname (KHK)’lerle bir gecede ihraç
edilen binlerce kamu emekçisinin hakları için direnen,
bu mütevazi direnişi faşizmin her türlü saldırısına
rağmen sürdürerek dünya çapında bir direnişe dönüştüren, aylarca süren direnişleriyle “dünyayı ayağa
kaldıran” Nuriye ve Semih’in avukatıydılar.
Nuriye ve Semih’e boyun eğdirmek için her türlü
alçaklığı yapan halk düşmanları, her saldırıda karşılarında önce Nuriye ve Semih’in halkın dayanışmasıyla
büyüyen, çelikleşen iradesini, ardından da halkın avukatlarını buldular. Nuriye ve Semih’in işkenceden
acıyan yanlarına ilk onların elleri dokundu. Yaralarını
ilk onlar sardı... Direniş büyüyerek halklaştığında
onlar da direnişin parçası oldular, bu kez Nuriye ve
Semih’in açlığını paylaştılar. Halkın avukatlarından
Engin Gökoğlu, tutsak edildiğinde açlık grevinin 28.
günündeydi.

122 Şehidin Yolundan Direniş ve Zafer
Geleneğine Yeni Halkalar Ekliyorlar
Halkın avukatları 10 Eylül’de işte bu “suç”larla hakim
karşısına çıkacaklar. Faşizmin hukuku, onları duruşma
salonuna getirmeden, SEGBİS’le, yani kamera aracılığıyla
yargılayıp mahkum etme planları yapıyordu. Ama direniş,
bir kez daha faşizmin planlarını bozdu. Bugüne kadar
kendine “sol” diyenler dahil binlerce kişiye dayatılan
SEGBİS uygulamasına karşı, ilk direniş halkın avukatları
tarafından gerçekleştirildi ve dayatma kırıldı.
Halkın avukatlarının açlık grevi direnişinin gündeme
gelmesi üzerine mahkeme, avukatların duruşmaya getirilmesini kabul etmek zorunda kaldı. Halk Cepheliler’in
hapishanelerdeki direnme geleneği bir kez daha kendini
gösterdi. Bu direnişler, Büyük Direniş’in 122 şehidinin
açtığı yoldan zafere ulaşıyor. Halkın avukatları, 122
şehidin de avukatlarıydılar. Şimdi müvekkillerinin kaldığı
hücrelerde, aynı yoldan ilerliyorlar, direniş ve zafer geleneğine yeni halkalar ekliyorlar.

Açlık, Yoksulluk, Zulüm ve
Sömürü Oldukça Halkın
Adalet Özlemi Dinmedikçe
Halkın Avukatları
Yok Edilemez!
Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse; SUÇLARI halkın avukatı olmaktır. 10 Eylül’de başlayacak olan
davanın asıl nedeni budur.
30 yıldır bitirilemeyen, yok edilemeyen, tasfiye edilemeyen devrimci
avukatlığı tasfiye etmek, yok etmek
istiyorlar. OHAL koşullarında, faşizmin
saldırılarının halkın her kesimine yöneldiği ve her geçen gün şiddetini ar-

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

ruluklarından aldıkları güçle adliyeleri, karakolları, hapishaneleri, bürolarını, sokakları… Kısaca her yeri direniş
mevzisi haline getirmiştir. İşte AKP’nin yok etmek
istediği avukatlık tarzı, devrimci avukatlık geleneği
budur. İşte AKP’nin bugünkü saldırılarının nedeni budur.
Faşizm bugüne kadar saldırılarından sonuç alamadı.
Halkın avukatları her kuşatmayı yardılar, her saldırıdan güçlenerek çıktılar. 18 Ocak komplosunda 9
avukat tutsak edilmişti. 2018’de onlarca avukat olup
çıktılar faşizmin karşısına.
tırdığı koşullarda onlar avukatlık kimliklerini ve cüppelerini bir statü aracı olarak değil, faşizme karşı direnişin bir aracı olarak gördükleri için faşizmin hedefi
oldular.
İki yıl süren ve bugün yasallaşarak devam eden
OHAL sürecinde halkın avukatları, faşizmin hiçbir keyfiliğine boyun eğmemiş, hiçbir saldırısını cevapsız bırakmamıştır. Geleneklerinden, haklılıklarından ve meş-

Saldırılara daha çok örgütlenerek, daha çok büyüyerek
cevap verdiler. Yeni bürolar açtılar, adalet okullarıyla
yeni devrimci avukatlar yetiştirme iddiasıyla yollarına
devam ettiler. Yani kaybeden faşizm oldu.
Bugün de böyle olacak. Bugün 19 avukat tutsaktır.
Bir dahaki saldırıda daha çok avukatı tutuklamak
zorunda kalacaklar. Çünkü açlık, yoksulluk, zulüm
ve sömürü var oldukça, halkın adalet özlemi dinmedikçe halkın avukatları da yok edilemeyecek!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018
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HALKIN AVUKATLARINA
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK!
HALKIN AVUKATLARINI FAŞİZMİN ELİNDEN
ÇEKİP ALACAĞIZ!
12 Eylul 2017 tarihinden bu yana tutsak halkın avukatları. Büroları-evleri basılıp talan edildi, işkenceyle
gözaltına alındılar. Günlerce gözaltında kaldılar, işkence
gördüler. Sonra uydurma gerekçelerle tutuklandılar. Ardından büroları bir daha basıldı, sonra bir daha. Sokaktan
kaçırıldılar. Yeniden günlerce işkence gördüler ve ardından
tutuklandılar.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Ne için tüm bunlar? Halkın avukatlarından ne istiyorlar?
Onca katil, hırsız sokaklarda iken neden Halkın Avukatları
tutsak? Çünkü bizim avukatlarımız adalet mücadelesini
temsil ediyorlar. Hakkı-hukuku, halkın adaletini temsil
ediyorlar. Herkes susarken onlar konuşur. Halkın çocukları
sokak ortasında işkence görür, onlar koşar yardıma.
Halkın kahramanları kalleşçe katledilir, onlar koşar katillerin peşinden. Halkın kızları evlerinde annelerinin
dizi dibinde katledilir, onlar koşar bir soluk olmaya.
Soma'lı madenci ailelerinin adalet kavgasını onlar
göğüsler, onlarla beraber yolları arşınlar, onlarla beraber
gözaltına alınırlar, kolları kırılır, gözleri şişer. Halk ayaklanmasında katledilenlerimizin adalet kavgasında da
onlar vardır.

Tüm bunları "suç" saymaktadır faşizm. Adalet için
peşine düştükleri bu davalar, şimdi haklarında iddianamede
suçlama olarak karşılarındadır. Halkın örgütlenmesi, bilgilenmesi için katıldığı halkın örgütlenmesi, bilgilenmesi
için katıldıkları faaliyetler şimdi suç dosyası olarak önlerinde.
Hayır diyoruz; suçlu olan halkın avukatları değil, faşizmdir. Bizim avukatlarımızın sicili tertemizdir. Bakın
işte bunlarla suçlayabiliyorlar avukatlarımızı sadece.
Çünkü gerçekten suç olarak gösterebilecekleri bir tek
şey bile yoktur sicillerinde.
Peki ya avukatlarımızı suçlayıp tutsak edenler? Onların
sicilleri halkın kanına bulanmıştır; katliam, hırsızlık, her
türlü sapkınlık, yalan-dolan, talan, sapıklık... ne ararsanız
vardır. Daha yeni Bayrampaşa’da karakolda bir avukata
işkence yapıldı, yanında silah patlatıldı.
Her anları suç, her anları katliam, her anları yalan.
Ekonomi batmış, saman ve hatta yakmak için Amerika'dan
odun ithal eder hale gelmiş bir ülkede, vatanımızı bu
hale getirenler degil, halkın sorunlarını çözmek için kafa
yoran, bu talana karşı çıkan, bunlara karşı halkın örgütlenmesi için faaliyet gösteren halkın avukatları tutsak.
Bu haksız tutuklamaları asla kabul etmiyoruz. Faşist
MHP; çeteci, mafya, faşist Alaaddin Çakıcı’yı tahliye
ettirmek için çırpınıyor.
Çakıcı gibi faşist mafya katillerinin tahliye edilmek
istendiği, hırsız, uyuşturucu satıcılarının tahliye edilmek
istendiği bir ülkede, bizim avukatlarımızın, bizim sanatçılarımızın, bizim gençlerimizin, halk meclisi çalışanlarının
tutsak kalmasını asla kabul etmiyoruz. Halkın avukatlarının,
sanatçılarının serbest bırakılmadığı her gün, her yerde
karşınızda Halk Cepheliler'i bulacaksınız.
Avukatlarımızın, sanatçılarımızın özgürlüğünü istiyoruz
ve alacağız, başka yolu yok!
10-14 Eylül tarihlerinde halkın avukatlarının mahkemesi
görülecek. Onları yalnız bırakmamalıyız. Onlar her
zaman bizim yanımızda oldu, şimdi sıra onların avukatı
olmakta.
10-14 Eylül tarihlerinde Bakirköy Adliyesi'nde halkın
avukatlarının avukatları olarak bulunalım, onları faşizmin
elinden çekip alalım.
HALKIN AVUKATLARINA HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ
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Halkın Avukatlarına,
Halkın Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!
kampanya haberleri
Halkın Avukatlarını ve
Halkın Sanatçılarını Faşizmin
Elinden Çekip Alacağız!
Ankara:
Halk Cepheliler 30 Ağustos’ta ve
3 Eylül’de, 12 Eylül 2017 tarihinden
beri tutuklu olan halkın avukatları
için, ayrıca halkın sanatçıları için
çalışma yaptı. Ankara’nın Dikmen
Sokullu ve İlker Caddesi, Tuzluçayır
Feyzullah Çınar Parkı ve Ege Mahallesi’nde, üzerinde 11 halkın avukatının isminin bulunduğu ve “Benim
De Avukatım!” sloganının yazılı olduğu 32 ozalit asıldı. Üzerinde “Halkın Avukatlarına Ve Sanatçılarına
Özgürlük” sloganının yazılı olduğu
150 adet pullama yapıldı. Ayrıca birçok yere “Halkın Avukatlarını Ve
Halkın Sanatçılarını Faşizmin Elinden
Alacağız!” sloganının yazılı olduğu
kuşlamalardan yapıldı.

İstanbul-Alibeyköy:
Halk Cepheliler 25 Ağustos’ta,
OHAL sürecinde yapılan adaletsizlikleri teşhir eden 5 adet afiş yaptı.
Ayrıca Grup Yorum Halk Koroları
için afiş çalışması yaparak halkın
sanatçılarına katılım çağrısı yaptı.

İzmir:
TAYAD’lı Aileler 1 Eylül’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi
önünde tutuklu bulunan halkın avukatları ve halkın sanatçıları için basın
açıklaması yaptı. On TAYAD’lının
katıldığı açıklamada kısaca şu açıklamaya yer verildi;
“Halkın avukatlığının ve halkın
sanatçılığının varlık nedeni sizin bu
sömürü, zülüm ve zorbalık düzeninizdir. Yoksulluğu, adaletsizliği yok
etmedikçe bu anlayışı yok edemezsiniz. Halkın avukatları yargılanıyor.
Halkın hak ve özgürlük mücadelesi
yargılanıyor. Halkın adalet mücadelesi
yargılanıyor. Halkın avukatları di-

İzmir
renmenin onurunu, hakkının
gücünü temsil
ediyor.
Halkımız
Onları Savunma Sırası Bizde
Halkın avukatlarının mahkemesi 10-14
Eylül tarihleri
arasında İstanbul Bakırköy
Adliyesi konferans salonunda yapılacak. Bu davada iki sınıf karşı karşıya gelecek.
Halkı temsil eden devrimci avukatlar
ve halkı aç bırakan; zulme, adaletsizliğe, mahkûm eden emperyalizm
ve onun ülkemizdeki işbirlikçileri.
Yani bizler ve onlar. Halkın avukatlarını AKP ve efendilerinin hedefi
haline getiren bugüne kadar yürüttükleri mücadele anlayışlarıdır. Yapılan işçi katliamlarına, sömürüye,
talana, sağlık ve eğitimin ticarileştirilmesine, kamu emekçilerinin ihracına karşı mücadele ettikleri ve bu
mücadelede başarılı olup AKP iktidarını zora soktukları için iktidar tarafından hedef haline gelmişlerdir.
HHB Susmadı Susmayacak!
Halkın Avukatları çocukları katledilen anaların umudu oldular. İşten

Ankara
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Alibeyköy

atılan madenlerde, fabrikalarda katledilen işçilerin sesi oldular. İşimi
ekmeğimi istiyorum diyen kamu
emekçilerinin yanında oldular.
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Grup Yorum bugüne kadar her
biri Türkiye sınıfları mücadelesinin
her aşamasını yansıtan 24 albüm çıkardı, 159 konseri iptal edildi, 400’e
yakın gözaltı yaşadı, hakkında 500’e
yakın dava açıldı, 40 üyesi tutuklandı.
Hapis yattı. Son olarak 12 Eylül
2017 tarihinde 11 Grup Yorum üyesi
tutuklandı. 6’sı hakkında başlarına
ödül konularak arama kararları çıkartıldı. Burjuva işbirlikçi haber kanalları ve gazeteleri de “Grup Yorum
Bitirildi” diye haberler yaptı ama
Grup Yorum’u bitirmeye kimsenin
gücü yetmez.
Grup Yorum 33 yıllık ısrar ve
kararlılıktır. Biz bitti demeden asla
bitmeyecek. Grup Yorum’un şarkıları,
marşları, kurtuluşa kadar, zafere kadar
devrim yolunda yürüyenlerin kulaklarında, dillerinde olmaya devam
edecektir. Grup Yorum bir kar makinasıdır, kendi yolunu açandır. Emperyalizm ve oligarşinin yasaklarını,
saldırılarını ezip geçmiştir. Umudun
sesidir! Bu nedenledir ki halkın ve
umudun düşmanı olanların her daim
hedefi halindedir…”

İstanbul Kuruçeşme Halk
Cephesi:
Özgür Tutsaklardan Gelen
Mektuplar
İzmir 2 No’lu T Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklarının Göndermiş Olduğu Mektupları Paylaşıyoruz
Savunma Hakkı Engellenemez!
Halkın Avukatlarına Özgürlük!
Bu hukuksuzluğa son vermek için
10-14 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde
Buluşalım.
Avukatlarımıza Ve Adalete Sahip
Çıkalım!
İzmir 2 No’lu T Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklar

Halkın Avukatlarına Özgürlük
ve Adalet İstiyoruz!
TAYAD’lı Aileler 4 Eylül’de İstanbul Çayan Mahallesi Sokullu Caddesi’nde “Halkın Avukatlarına Özgürlük Adalet İstiyoruz!” standı açtı.
Caddede ve kahvelerde sesli bildiri
okunarak ajitasyon çekildi ve halka
toplam 750 adet bildiri dağıtıldı.
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Ayrıca açıklama yayınlayan TAYAD’lı Aileler, kısaca şu sözlere yer
verdi;
Halkın Avukatlarına Özgürlük İstiyoruz
Onlar, bu düzenin adaletsizliğine
karşı adaleti savunan avukatlardı.
Patronların işçi kıyımlarında işçileri
savundular. KHK ile ihraç edilen
eğitimci Nuriye ve Semih’i savundular. Maden ocaklarından göçük altında kalan 301 madencinin hesabını
sordular. 301 madencinin ailelerini
yalnız bırakmadılar.
Çocukları katledilen ailelerin avukatlarıydı onlar.
AKP’nin katil polisleri ailelerin
evine girip çocuklarımızı katlettiler.
Galoş giyin dediği için katledildi Dilek Doğan. Dilek Doğan’ın ailesinin
avukatıydılar.
Çeteler tarafından uyuşturucuya
karşı mücadele eden Hasan Ferit Gedik’in ailesinin avukatıydılar. Berkin
Elvan’ın, İnanç Özkeskin’in, Sıla
Abalay’ın avukatıydılar.
Halkın avukatları, bu zulüm düzenine karşı adaleti savundukları
için, 12 Eylül 2017’de AKP’nin içişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
talimatı ile tutuklandılar.
Bu düzende adalet yok dedikleri
için tutuklandılar.

Tutukladılar çünkü bu düzenin
adaleti, faşist baskıları, katliamları,
hırsızlıkları koruyup kolluyor.
AKP yargıyı halkın üzerinde bir
baskı ve korku aracı olarak kullandı.
Halkın avukatlarını bu işleyişe karşı
çıktıkları için tutukladılar.
Neden Halkın Avukatlarına Sahip
Çıkmalıyız?
Çünkü avukatların serbest kalması
bizim de hak ve özgürlüklerimizin
kazanılmasıdır. Bugün yaşadığımız
ülkede en demokratik haklarımız
gasp ediliyor. Dünyanın her yerinde,
izin dahi olmadan, basın açıklaması
yapmak bir hak iken yapılan basın
açıklamaları engelleniyor, basit bir
basın açıklamasına bile saldırılıyor.
Ne demokratik kurum, ne de demokratik haklarımızı bıraktılar. Yüzyıllardır insanlığın direnerek kazandığı
ne kadar hak varsa hepsi gasp edildi.
En temel haklarımız, yaşama hakkımız
gasp edilirken haklarımızı savunan
halkın avukatlarına sahip çıkmak haklarımıza da sahip çıkmaktır.
Halkın avukatlarına özgürlük istiyoruz. Halkın Hukuk Bürosu avukatları serbest bırakılsın.

Yoldaşımıza Yapılan İşkencecileri
Teşhir Edeceğiz, Hesabını Soracağız!
İstanbul Armutlu:
Dev-Genç’liler 31
Ağustos’ta, mahallenin
birçok yerine, 6 ay boyunca işkence yapılan
Ayten Öztürk için yazılama yaptı. Yazılan sloganlarda işkenceciler teşhir edilirken, işkencecilerden hesap sorulacağı
vurgulandı.

Armutlu

İstanbul Gazi:
Liseli Dev-Genç’liler 31 Ağustos’ta, 6 ay boyunca kontrgerilla tarafından
işkence yapılan Ayten Öztürk için pankart astı. Pankart asma eyleminin
ardından kısa bir açıklama yapan Liseli Dev-Genç’liler şu sözlere yer verdi;
“Ayten Öztürk’e işkence yapanları, bu işkenceye kulaklarını tıkayan ve hatta
talimatını veren hâkimleri, savcıları teşhir etmeye, onlardan hesap sormaya
devam edeceğiz.

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

Kezban Ana’nın Direnişinden...
Kezban Ana’nın Telefon Numarası:
0 553 752 05 18
Twitter: Kezban Ana@direnkezbanana
Arayalım destek olalım. Ziyaretler
örgütleyelim. Bu direniş hepimizindir.
Bu direniş Alevi‐Sünni tüm halkımızındır.
Onurumuza sahip çıkalım!
Kızım Zeynep Yıldırım’ın mektup adresi aşağıdadır: Tüm Canların Desteğini bekliyorum..
Zeynep Yıldırım, Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi C1/6
Silivri / İSTANBUL

örgütlü olduğumuz her yerde diğer ilerici demokrat dost
kurumlarımıza çağrı yaparak demokratik bir direniş başlatacağımızı ilan ediyoruz. Korkmayacağız, Sinmeyeceğiz,
Teslim Olmayacağız.

PSAKD Genel Merkezi

BİR HATIRLATMA:
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi,
PSAKD Sarıyer Şube Başkanı Zeynep Yıldırım’ın gözaltına alınmasından sonra şu açıklamayı yaptı:

SARIYER ŞUBEMİZ ÜZERİNDEKİ
BASKILARA SON VERİLSİN! ZEYNEP YILDIRIM SERBEST BIRAKILSIN!
AKP faşizmi daha birkaç gün önce Sarıyer Şubemize
bağlı Küçük Armutlu Cemevine her türlü hakkı, hukuku
ve vicdanı ayaklar altına alacak şekilde kapıları kırarak
girmiş, içerideki canlarımıza işkence yaparak gözaltına
almıştır. Milyonlarca insanın kutsal bildiği bir mekana
insanlığa ve vicdana sığmayacak şekilde yapılan bu
utanmazca ve ahlaksızca saldırıdan dolayı özür beklerken gece saat 02:00 civarında Sarıyer Şube Başkanımız
Zeynep Yıldırım’ın evinin basıldığını ve gözaltına alındığını öğrendik. (…)
Devlet yetkililerini tekrar uyarıyoruz: Halkımızı tahrik
etmekten vazgeçin. Kutsallarımızı aşağılamanıza ve
ayaklar altına almanıza asla izin vermeyeceğiz. (…)
Yaptığınız bu zulme boyun eğmeyeceğiz. Pirimiz Pir
Sultan Abdal’ın “Dönen Dönsün Ben Dönmezem” şiarıyla
doğru bildiğimiz yoldan ne pahasına olursa olsun dönmeyeceğiz. (…)
Zeynep Yıldırım’ı derhal serbest bırakın ve Alevi
halkından özür dileyin. Bunlar yapılmadığı takdirde

Sayı: 83

DİYORUZ Kİ;
SÖYLEDİĞİNİZİ YAPIN!

Yürüyüş
9 Eylül
2018

"Ben bir Anneyim, tutuklu bulunan Armutlu
Cemevi Başkanı kızım Zeynep Yıldırım için 29
gündür direniyorum, Alevi kurumları neredesiniz?
Kafanızı kuma mı soktunuz? Çıkarın kafanızı
kumdan! Silkelenin, kendinize gelin, PSAKD
genel merkezi direniş sözlerinin arkasında dur!"

10 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ!
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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi ve
Cemevi yöneticilerinden Songül Çimen’in, Armutlu
Cemevi Başkanı Tutsak Zeynep Yıldırım için, 1 Eylül
günü, Kültür Derneği ve Cemevi Kartal Şubesi 5. Pir
Sultan Abdal’ı Anma ve Kültür Festivali’nde yaptığı
konuşma:

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Saat 02.00'da evimizi bastılar. Kızım Zeynep'i gözaltına aldılar. Pir
Sultan'ın başkanı olmak suç muydu?
Alevi olmak suç muydu?
Hırsızlık etmedi benim kızım, yolsuzluk etmedi, eroin satmadı.
Öyle bir evlat büyüttüğüm için
çok da gurur duyuyorum.
Alnım açık, yüzüm ak. Hiç yüzümü yere getirmedim öyle bir konuda.
Cemevinin kapısında kızım Zeynep
için oturuyorum.
Tüm canları da bekliyorum, davet
ediyorum cemevine.

Yeni Tahliye Halk Cepheli,
Kezban Ana’ya Özgür
Tutsaklar’ın Selamını
Getirdi!
Özgür tutsaklardan selam getirdim.
AKP'nin polisleri ibadethanelerimizi
basıp içine işiyorlar. Halkın ibadet
ettiği yere işemek, “Sizin değerlerinize
işeyim” demektir.
Bu yaptıkları yanlarına kalmayacak.
Direnişi her cephede büyüteceğiz.

ZEYNEP YILDIRIM
SERBEST BIRAKILSIN!
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Merhaba canlar, ben
de Sarıyer yönetimindenim. Başkanımızı aldılar,
cemevimizi bastılar. Bir
takım kirli şeyler de yapmışlar. Ben kendim görmedim ama yapmışlar.
Yapıldığında ben orada değildim. Ama bu sadece Sarıyer Cemevi’ne
yapılmış bir iş değildir.
Bugün Sarıyer'e yapan,
yarın Türkiye'nin her yerine yapar. İnsanlığa yapılmış bir suçtur, tüm insanlığa.
Hangi ibadethane olursa olsun, kilisesi, camisi, cemevi
nerede olursa olsun, halkımızın saygı duyduğu, sahip çıktığı
her yer hepimizin şerefidir, onurudur, namusudur. Buna sahip
çıkmayan kişiliğine, kendine sahip çıkamaz. Bunu reddeden
insan, insanlığını reddetmiştir. Hepinizi Pir Sultan'ın coşkusuyla,
Hacı Bektaş'ın sıcaklığıyla, kucaklamasıyla ben de tüm
halkımızı kucaklıyorum. Yanımızda olmaya davet ediyorum.
Teşekkür ederim.
Ben bir şey söylemek istiyorum. Bugün dünya barış günü
diyorlar.
Doğru bir şey, barış çok güzel bir şey, biz de barış istiyoruz.
Adaletin olmadığı yerde barışa yer yok arkadaşlar. Boşuna
barış demeyelim sadece. Önce adalet isteyelim, sonra barış
isteyelim. Ekmekten de, sudan da her şeyden üstün adalettir.
Adaletin olmazsa, ekmek de bulamazsın. Herkesi adalet istemeye, adaletin yanına çağırıyorum.

Kezban Bektaş’ın YOL TV Röportajından:
Direniyorum, halkım için, kızım için. Sadece kızım için
değil, bütün evlatlarımın hakkı için. Bütün canlarım için.
Bütün canlarımı da çağırıyorum. Bütün cemevlerini, bütün
kuruluşları da çağırıyorum. Valla hepsini de çağırıyorum, ne
söyleyeyim. Bir daha cemevleri basılmasın diye de oturuyorum.
Bugün başlattım yani imza kampanyasını. Şimdi devam edeceğim.
Daha ne diyeyim? Bütün canlarımı çağırıyorum.

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

Sırtlanlar, Çakallar
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ

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

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

ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
SAVUNAN AVUKATLARIZ
HALKIN AVUKATLARI
30 YILDIR FAŞİZMİN HEDEFİNDE
30 YILDIR YOK EDEMEDİLER!
YİNE YOK EDEMEYECEK,
YİNE TESLİM ALAMAYACAKLAR!
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) temelleri Devrimci Sol Ana Davası’nda
atılmış bir örgütlenmedir.
Harcında;
- halkın avukatlarının halkı açlığa
ve adaletsizliğe mahkum edenlere,

sömürenlere, zulmedenlere duydukları
sınıf kini vardır.
- Tarihsel ve siyasal olarak haklı
olmalarından aldıkları güç vardır.
- Emek, özveri, fedakarlık, halk
ve vatan sevgisi vardır.

HHB; kurulduğu 1989 yılından
beri halkın ekmek, adalet ve özgürlük
mücadelesinin güçlü bir mevziisi
oldu. HHB; örgütlü olmayı, örgütlenmeyi savunur. SAFINI HALKIN,
HAKLININ YANI OLARAK BELİRLEMİŞ; EZİLENLERDEN, SÖMÜRÜLENLERDEN YANA OLAN
AVUKATLARIN ÖRGÜTÜDÜR.
Bütün düzen içi avukatlık statülerinin,
kimlik kaygılarının bir kenara bırakılıp halkın aydını olarak devrimci
mücadelede yerlerini aldıkları bir örgüttür.
Halkın avukatları, HHB çatısı altında, avukatlıkla devrimciliği özdeşleştirdiler, “devrimci avukatlık”
kavramını ete kemiğe büründürdüler.
30 yıldır mahkeme salonlarında, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda, karakollarda, hapishanelerde, morglarda… halkın adalet talebinin olduğu
her yerde devrimci avukat kimliğiyle
onlar vardı. Bu yüzden birçok kez
faşizmin saldırılarının hedefi oldular.
Bugüne kadar ne yaptı faşizm,
hangi sonuçları aldı?
Halkın Hukuk Bürosu’nu kuranlar,
12 Eylül cuntasının ürünü olan Devrimci Sol Ana Davası’nın genç ve
deneyimsiz avukatlarıydılar. Genç
ve deneyimsizdiler, ama çok büyük
bir iddiaya sahiptiler, çok büyük

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

10 EYLÜL’DE
AVUKATLARIMIZIN AVUKATIYIZ
122 ŞEHİDİMİZİN VEKALETİ
ONLARDADIR HALA
YÜZLERCE ÖZGÜR TUTSAĞIN
VEKALETİ ONLARDADIR
ONLARIN VEKALETİ İSE, BİZ
DIŞARIDAKİLERDE
ONLARIN VEKALETİ TUTSAK
YAKINLARINDA
ONLARIN VEKALETİ HALK
CEPHELİLERDE
ONLARIN VEKALETİ KEZBAN
ANA’DA, YÜKSEL
DİRENİŞÇİLERİ’NDE, ALEV ŞAHİN’DE,
TÜRKAN ALBAYRAK’DA…
VEKALETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
AVUKATLARIMIZI SAVUNACAĞIZ

10 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ!
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DÜZENİN AVUKATLIK ANLAYIŞI ONLARLA KIRILDI
SEGBİS DAYATMASI ONLARLA KIRILDI
10 EYLÜL’DE ONLARI FAŞİZMİN ELİNDEN
ÇEKİP ALMAK İÇİN, ORADA OLALIM!
görev üstlenmişlerdi. “Devrimci avukatlık”tı iddiaları. Halkın avukatlığıydı üstlendikleri görev. Düzenin
çizdiği statülerle birlikte, “devrimcilerin avukatlığı”nı kendilerine etiket
olarak yapıştıran, deneyimli, “üstat”
avukatların statülerini de parçalamaya,
“devrimci avukat” kimliğini yaratmaya başladılar. Devrimcilerin avukatı olmaktan devrimci avukat olmaya
geçişti bu. Böylece çok geçmeden
faşizmin saldırılarını da üzerlerine
çekmeye başladılar.
12 Haziran 1991: HHB’nin kurulmasından çok kısa bir süre son-

raydı. Kürdistan’daki birçok katliamdan, kaybetmelerden, işkencelerden, kontrgerilla operasyonlarından
sorumlu General Hulusi Sayın’ın
Devrimci Sol tarafından cezalandırılmasının ardından, faşizm halkın
avukatlarına karşı saldırıya geçti. 12
Haziran 1991’de iki avukat Ankara'dan, bir avukat da İstanbul'dan
kaçırılarak gözaltına alındı. Gözaltına
alınan avukatlara, Ankara’daki işkence merkezi DAL'da 15 gün süreyle
cinsel taciz dahil her türlü işkence
yapıldı.
27 Eylül 1994: HHB avukatları,

Fransız emperyalizmi
tarafından
tutsak edilen Devrimci Sol
önderi Dursun Karataş ve
HHB avukatlarından Zerrin Sarı’nın
ve Türkiye’ye iade edilmelerini engellemek üzere bir çalışma başlattılar.
Hazırladıkları dilekçe ve dosyayı
Fransa Büyükelçiliği’ne teslim etmek
üzere büyükelçiliğe gidecekleri gün,
27 Eylül 1994’te, Ankara’daki büroları siyasi polis tarafından basıldı.
Yanlarında DGM savcısı Nusret Demiral da vardı. Büyükelçiliğe vermek
üzere hazırladıkları dosyaya el konuldu. Avukat Ahmet Düzgün Yüksel
ve Avukat Murat Demir ile birlikte
iki müvekkilleri gözaltına alınarak,

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018
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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...

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

işkence merkezi DAL’a götürüldüler.
Her iki avukata da işkence yapıldı.
28 Eylül 1994: HHB avukatlarından Fuat Erdoğan İstanbul-Beşiktaş’taki Arzum Kafe isimli iş yerinde
Elmas Yalçın ve İsmet Erdoğan’la
birlikte ölüm mangaları tarafından
katledildi. Fuat Erdoğan’ı katledenler
İstanbul Siyasi Şube TİM amiri Şefik
Kul ve arkadaşlarıydı. Bu katiller
Fuat Erdoğan’ı DGM'lerden ve sanık
oldukları işkence ve katliam davalarından çok iyi tanıyorlardı. "Çatışma"
süsü vererek büyük bir kin ve nefretle
katlettiler. Bu durum infaz dosyası
ve otopsi tutanaklarından da açıkça
anlaşılıyordu.
28 Mart 1995: HHB avukatlarından Ahmet Düzgün Yüksel ve Behiç Aşçı evleri basılarak gözaltına
alındılar. Aynı saatlerde Halkın Hukuk
Bürosu’ndan çıkan 2 avukat, bir stajyer avukat ve büro çalışanının bulunduğu aracın önü kesilerek, içindekiler işkencelerle gözaltına alınarak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işkencehanelerine götürüldüler.
6-7 Ocak 1997: HHB avukatlarının
evleri ve İstanbul Halkın Hukuk Bürosu basıldı. Büro ve evlerde, hiçbir
arama kararı bulunmadan, yasal olarak
savcının da olması gerektiği halde
savcı olmaksızın “arama” yapıldı.
Baskın sırasında siyasi şubenin işkencecileri “Av. Ahmet Düzgün Yüksel'i gözaltına alacaklarını ve işkence
yapacaklarını” söyleyerek tehdit ettiler.
8 Ocak 1999: Ankara Halkın Hukuk
Bürosu basıldı. İşkenceciler başlarında
DGM savcılarından Nuh Mete Yüksel
ile birlikte saat 15.30'da büroya gel-

diler. Büroya girer girmez ilk iş olarak
Av. Zeki Rüzgar'dan ajandasını isteyen
polislerin amiri yarım saat boyunca
ajandayı elinde gezdirdikten, kuytu
köşelerde ajandayı karıştırdıktan
sonra "Ajandanın içinde şifreli not”
bulduğunu iddia etti. Böylece Av.
Zeki Rüzgar’a ve diğer Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarına komplo kurulmuş oluyordu. Komplo o kadar aleniydi ki, savcı Nuh Mete Yüksel,
yanında aramada bulunduğu iddia
edilen şifreli notun çözüm ve tespit
tutanağı ile birlikte gelmişti. Sonuçta
Zeki Rüzgar gözaltına alındı ve tutuklandı.
1 Nisan 2004: 2000'li yıllar boyunca da sürdü faşizmin halkın avukatlarına düşmanlığı. 1 Nisan 2004'te
"5 ülkede eş zamanlı" yapılan operasyonda HHB basıldı, büro avukatları
gözaltına alındı, avukat Behiç Aşçı,
tarihe “1 Nisan komplosu” olarak
geçen komplo sonucunda tutuklandı.
18 Ocak 2013: Halkın avukatlarının evleri, büroları ve Halkın Hukuk
Bürosu bir kez daha basıldı. 12 avukat
gözaltına alındı, 9 avukat komployla
tutsak edildi. Gizli tanıklar uydurdular,
1 Nisan komplosunun ürünü olan
sahte belgeleri “delil” diye dosyalarına
koydular.
Sıralanan bu baskınlar, tutuklamalar dışında da, halkın avukatları
değişik biçimlerde faşizmin hedefi
oldular. Fiili saldırılara uğradılar, engellendiler, tehdit edildiler, haklarında
davalar açıldı. Son baskın 12 Eylül’de
idi.
12 Eylül 2017: Faşist katiller, bir

kez daha halkın
avukatlarının
bürolarının,
kapılarının
önündeler. Bir
kez daha zulümleriyle terör
estiriyorlar. Fakat
halkın avukatları,
bürolarında direnişe geçiyorlar. Katiller barikatları, kapıları
yıkıp içeri girinceye kadar, balkondan
halka ve tarihe sesleniyorlar. O gün
yapılan baskınlar, gözaltılar sonucunda toplam 19 avukat tutuklandılar.
ERTESİ GÜN, ERTESİ HAFTA, ERTESİ AY:
Tarihe, faşist katillerin büroları,
evleri basarkenki bağrış çağrışları
değil, balkondan yapılan konuşma
kaldı.
Ertesi gün, Halkın Hukuk Bürosu
açıktı.
Ertesi hafta, ertesi ay da açıktı
Halkın Hukuk Bürosu.
Halkın avukatları yine vardı. Yine
savunuyorlardı halkı ve haklı olanları.
Direnenlerin yanında yine halkın
avukatları var. Zulme uğrayanların
yanında yine halkın avukatları var.
Tutsak halkın avukatlarının yanında,
dışarıdaki yeni halkın avukatları var.
Faşizm bugüne kadar amacına
ulaşamadı. 30 YILDIR YOK EDEMEDİ HALKIN AVUKATLARINI.
30 YILDIR TESLİM ALAMADI.
BUGÜN DE YOK EDEMEYECEK,
BUGÜN DE TESLİM ALAMAYACAK!
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10 EYLÜL’DE
HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ
DİRENEN HİÇ KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYANLARI,
BİZ DE YALNIZ BIRAKMAYALIM!
ZULME UĞRAYANLARIN HER ZAMAN YANINDA OLANLARIN
YANINDA OLALIM!
ÖZGÜR TUTSAKLARI VE YAKINLARINI TEK BİR GÜN AVUKATSIZ
BIRAKMADILAR; ŞİMDİ ONLAR TUTSAK
VE BİZ ONLARI BİZSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!

10 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ!
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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!

8
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DOSYADA SOMUT TEK BİR
DELİL YOK. HER ŞEY SAHTE,
HER ŞEY YALAN…
12 EYLÜL 2017 KOMPLOSU DA
DİĞERLERİ GİBİ ÇÖKMEYE
MAHKUMDUR
ABD’DEKİ SARRAF DAVASINDA “İTİRAFÇILARIN
İFTİRALARIYLA YARGILAMA OLMAZ” DİYENLER
HALKIN AVUKATLARINI, HALKIN SANATÇILARINI
BİR HAİNİN İFTİRALARIYLA YARGILAMAYA
ÇALIŞIYORLAR.
Adalet Savaşımız yazı dizimizin
bu bölümünde de halkın avukatları
hakkında açılan davanın iddianamesinde yer alan hukuksuzluklardan
örnekler vermeye devam edeceğiz.

KOMPLOCULUK,
MANTIKSIZLIK, KOKAN
“BERK ERCAN DEDİ Kİ”
PERVASIZLIĞI
Halk Cephelilere kurulan 12 Eylül
komplosunun dayanaklarından biri
de bilindiği gibi, Berk Ercan adındaki
haindir. Berk Ercan, kendini kurtarmak için hainleşmiş bir alçaktır. İşkenceciler tarafından polis önüne ne
koyduysa imzalayacak, ne istediyse
onu söyleyecek bir duruma getiril-
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miştir. Bu noktadan sonra da komplo
için kullanılmaktadır.
Berk Ercan, henüz 24 yaşında olmasına ve hiçbir özel niteliği ve görevi
olmamasına rağmen, sözde itiraflarında, yalnızca örgütün merkez komite
düzeyinde bir üyesinin sahip olabileceği bilgiler yer almaktadır.
Üstelik bu bilgileri veren kişi
merkez komite üyesi bile olsa, hiç
kimsenin aklında tutamayacağı kadar
geniş ve ayrıntılı bilgilerdir bunlar.
Berk Ercan, güya ifadesinde tam
187 kişiyi, bunların hem gerçek, hem
kod adlarıyla ve örgüt içindeki konumları ve sorumluluklarıyla, katıldıkları toplantı ve yaptıkları eylemlerle birlikte sayıp dökmüştür.
Aklı başında hiç kimse bunun

mümkün olabileceğini iddia edemez.
Çünkü hiç kimse aklında bu kadar
bilgiyi tutamaz.
Öyleyse geriye bir tek ihtimal
kalıyor. Bu “bilgiler” polis tarafından
Berk Ercan’ın önüne konulup imzalatılan bilgilerdir. Zaten Berk Ercan’ın
değişik tarihlerde birden çok ifade
vermesinin nedeni de budur. Polis
gözaltına alıp tutuklamak istediği
kim varsa, hepsi hakkında senaryolar
hazırlamış ve bunları Berk Ercan’a
imzalattırmıştır. Berk Ercan’a ne zaman ihtiyaç duydularsa o zaman kullanmışlardır.

LAZIM OLDUKÇA YENİ
İFADE
Berk Ercan denen alçağın sözde
itiraflarının komplo malzemesi olduğunu gösteren en önemli noktalardan biri, kendisinden defalarca
ifade alınmış olmasıdır.
İddianameye göre, Berk Ercan
birden fazla kez ifade vermiştir. İlk
ifadesi 19 Temmuz 2017 tarihli ifadesidir. Daha sonra 28.08.2017 ve
23.10.2017 tarihinde tutuklu olduğu
hapishaneden getirilerek “ek ifade”
alınmıştır. Bu ifadesinden sonra, yaptığı “hizmetler”, verdiği yalan ifadeler
karşılığında 23.10.2017 tarihinde tahliye edilmiştir. Tahliyesinden sonra
da işbirliğine devam eden ve
10.11.2017 tarihinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren
hain Berk Ercan’ın ifade verdiği son
tarih 08.03.2018’dir.
Berk Ercan’a, yakalandıktan hemen sonra imzalatılan 19.07.2017
tarihli ilk ifadesinde, daha önce birçok
davada gördüğümüz gizli tanık ifadelerinde olduğu gibi, herkesin bilebileceği genel bilgiler yer alıyor.
Ne kod adı, ne örgütsel konum, ne
özel sorumluluk… Bu tarihte hiçbir
şeyi hatırlayamamış Berk Ercan ama
sonra ne olduysa olmuş, birdenbire,
sanki gökten vahiy gelmiş gibi her
şeyi hatırlayıvermiş. Başlamış herkese
kod isim vermeye, örgütsel konum
ve sorumluluk dağıtmaya…
Burada normal bir beyne, normal
bir insan aklına sahip herkesin sora-

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

cağı doğal soru şu: Berk Ercan gerçekten bir itirafçıysa, söyledikleri
doğruysa, bu bilgilere gerçekten
sahipse neden ilk ifadesinde bunlar
yok da sonraki “ek ifade”sinde
var?
Biz cevap verelim. Berk Ercan’ın
ilk ifadesi sırasında henüz ortada olmayan bir SD kart komplosu vardır.
Yazı dizimizin önceki bölümünde
sözünü ettiğimiz, komplonun temel
dayanaklarından biri olan SD kart
Berk Ercan’ın ilk ifadesi sırasında
henüz “çözümlenememiştir”. Çünkü
böyle bir SD kart henüz ortada yoktur.
Çünkü SD kart komplosuna Berk
Ercan’ın ilk ifadesinden sonra karar
verilmiş ve hazırlanmaya başlamıştır.
İkinci bir ihtimal ise polisin aklına
Berk Ercan’ı da bu SD kart komplosuna dahil etmek henüz gelmemiştir.
Ellerinde Berk Ercan gibi “altın yumurtlayan bir tavuk” bulduklarında
hemen işe koyulmuş, komploya Berk
Ercan’ı da dahil etmişlerdir.
Yani SD kart komplosunun daha

inandırıcı olması için, komployu
daha da güçlendirmek için Berk Ercan’ın “ek ifade” komplosu devreye
girmiştir. Senaryoya göre SD kart
çözümlenmiş, ardından Berk Ercan
“ek ifade” vererek bu SD kartta yer
aldığı iddia edilen belgeleri, “örgütsel
yazışmaları” bir bir yorumlamış (!)
İlk ifadesinde hiç sözünü etmediği
ne varsa anlatmış: “Şu kod isim şu
kişiye aittir”, “burada geçen şu kişinin
ismi şudur”, “şu kişi şuranın sorumlusudur”, “şu kişinin görevi budur”,
“şu eylemi şu kişi yapmıştır”… Alın
size dört dörtlük bir komplo!

POLİSE BAKIN;
ÖRGÜT HAKKINDA ELE
GEÇİRDİĞİ SD KARTI,
AYLARCA
İNCELEMEMİŞ!
Burada komployu açıkça ortaya
koyan başka bir ayrıntı daha vardır.
İddianameye göre Berk Ercan’a onay-

latılan SD kartlar, Berk Ercan’ın yakalanmasından tam 9 ay önce, Ekim
2016’da “ele geçirilmiş”. Ama nedense çözümlemesi Berk Ercan yakalandıktan sonra yapılmış. (Berk
Ercan’dan alınan son ek ifade de bu
tarihten sonra alınmış) Bunun nedenini yukarıda anlatmıştık.
Burada bir hatırlatma yapalım.
İddianamede sözü edilen SD kartların
“ele geçirilme” tarihi tutanaklara
göre, 21.10.2016’dır. Mahkemeden
bu SD kartlar ve diğer “dijital materyaller” için 24.10.2016 tarihinde
izin alınmıştır. Yine tutanaklara göre
Bu SD kartlara dair “materyal inceleme tarihi” 25.06.2017’dir. Mahkemeden alınan izin tarihi ile materyal inceleme tarihi arasında geçen süre 8 ay… Yani bu “dijital materyal”ler ele geçirildikten 8 ay sonra
incelenmeye başlanmış. Bu materyallerin gerçek olduğunu varsaysak
bile, bu materyaller 8 ay boyunca
her türlü müdahaleye, her türlü
sahteciliğe açık şekilde komplo uz-
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Büyük
operasyon…
büyük başarı!
Savcılık
“Kongre
Belgeleri”ni ele
geçirmiş!
Halkın Avukatlarıyla ilgili iddianameyi incelemeyi sürdürüyoruz:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2015/4110 soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital malzemelerin incelenmesinde;
“Kongre Belgeleri-1” şeklinde isimlendirilen klasörün ön izlemesi...”
diyor ve ekliyor:

“Yukarıda ön izlemesi yer alan
“KongreBelgeleri_l” şeklinde isimlendirilen “.pdf’ uzantılı PARTİCEPHE İLE İKTİDARA YÜRÜYELİM başlıklı kitabın içeriğinde;
DHKP/C terör örgütünün Kuruluş
Kongresi sonrası örgüt tarafından
yayınlanan “Kongre Belgeleri”nde
DHKP/C terör örgütü yöneticileriyle
ilgili “TEMEL METİNLERİN” (faaliyet raporu, program, strateji, mali
rapor, işleyiş, önderlik, örgütün bayrağı, marşı, tüzüğü vb.) yer aldığı
tespit edilmiştir.”
BÜYÜK TESPİT!
Kongre belgeleri ve kararlarının iki
ayrı kitap olarak yayınlanmasının
üzerinden TAM 22 YIL GEÇTİ.
Her iki kitap da 1995’te yayınlandı.
Yani Kongre Belgeleri, gizli belgeler
değil. Açıkça kitap olarak yayınlanmış.
Hadi diyelim ki, savcılık daha önce
bu kitapların yayınlanmış olduğundan habersiz.
“Ele geçirdiği” belgenin üzerindeki
Yayınevi adını da mı görmedi acaba?

Veya kitaptaki basım tarihi satırını
da mı görmedi?

9 Eylül
2018

Savcı, “ELE GEÇİRDİĞİ” belgeyi
sonuna kadar kullanmakta kararlı;
üç sayfa boyunca kongre belgeleri1’den aktarmalar yapıyor.
“DHKP/C Terör örgütü yönetici ve
kadroları ile legal-illegal kurumlarla
bu kurumların işleyişleriyle” ilgili
aşağıdaki içeriklerin geçtiği tespit
edilmiştir:” diyor.
Savcı, ele geçirilen bu belgeyle
örgüt işleyişini de çözmüş!!!
Aslında Berk Ercan’a ne gerek var;
Ele geçirilen Kongre Raporu ve
Kongre Kararları’nda zaten bunların
hepsi yazılıyor.
22 yıl önce yayınlanmış iki kitabı,
yeni ele geçirilmiş belgeler gibi iddianameye koyup, iddialarını da onlara dayandırıyorlarsa, bu demektir
ki BU İDDİANAME BOŞ BİR
İDDİANAMEDİR.
Ellerinde Halkın Avukatlarını suçlayacak tek bir belge, kanıt yoktur!

10 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ!
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manı polisin elinde kalmıştır.
(Çünkü 21.10.2016 tarihli bir aramada ele geçirildiği iddia edilen bu
dijital materyaller usulüne uygun şekilde muhafaza altına alınmamış, “el
koyma” anında imajının yani tam
kopyasının avukatlara verilmesi gerekirken verilmemiştir. Dolayısıyla
sadece bu nedenle dahi delil olarak
da kullanılamaz) Hatta bu materyaller
8 ay değil, daha uzun bir süre polisin
elinde kalmıştır. Zira aynı tutanakta
(dijital inceleme tutanağı) “tutanağa
başlama tarihi” olarak 10.03.2018
yazılmış. 21.10.2016 ile 10.03.2018
arasında geçen süre tam 1,5 yıl.
Tekrar edersek, iddiaya göre bu
SD kartlar;
21.10.2016 tarihinde yapılan bir
aramada “ele geçmiş”,
24.10.2016 tarihinde mahkemeden
inceleme izni alınmış ama nedense
ancak 25.06.2017’de incelenmeye
başlanmış.
İşte Berk Ercan komplosunun öyküsü budur. İddianameden de açıkça
anlaşılacağı gibi Berk Ercan, halkın
avukatlarını, halkın sanatçılarını cezalandırmak için girilen özel bir çabanın ürünüdür. Siyasi polis, savcı
ve hakimler eliyle kurulan komplonun
basit bir aracı olarak yaratılmış,
zavallı bir kukladır. Söylediği her
şey yalandır, iftiradır. Baskınlarda
elde edildiği ve sonradan çözümlendiği iddia edilen SD kart ve çözümleri
de gerçek değildir, sahtedir.

BİR KARA MİZAH
ÖRNEĞİ: “BERK ERCAN
DEDİ Kİ…”
Yukarıda açıkça ortaya koyduğumuz gibi Berk Ercan’ın “itiraf”ları,
tam bir siyasi polis komplosudur.
Söz konusu “itiraf”ların içinde bunu
ortaya koyan o kadar çok örnek
vardır ki, bazen karamizah boyutuna
varan psikolojik savaş yalanları da
aralara serpiştirilmiş. İşte bir örnek:
“… yurtdışında bulunan örgüt
yöneticileri rahat bir yaşam sürerek
hiçbir riske maruz kalmadan zevk
sefa içerisinde yaşarken vermiş ol-
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dukları talimatlarla gencecik yaşta
insanları eylemlere göndererek bilerek ölmelerine sebep olmakta,
anaların ve babaların ağlamasına
neden olmaktadırlar. Kendi yakınlarını mümkün olduğunca bu işlerden uzak tutmaktadırlar. Örgüt
içerisinde bulunan yakınlarının ise
legal alanda faaliyet yürütmelerini
sağlarlar; Örneğin Faruk EREREN’in yeğeni Yağmur EREREN
avukat olarak HBB içerisinde faaliyet göstermektedir.”
Berk Ercan hayatında bir kez bile
yurtdışına çıkmamış, dolayısıyla sözünü ettiği “yurtdışında zevk ve sefa
içinde yaşayan” örgütün yöneticileriyle hayatında hiç karşılaşmamıştır.
Faruk EREREN’i tanıması da söz
konusu değildir. Öyleyse onların
yurtdışında “zevk ve sefa içinde”
yaşadıklarını nereden bilmektedir?
Sanırız bu konuda da “vahiy” gelmiş
kendisine. Eğer öyleyse vahiyi getiren
melekle ilgili de ciddi bir sorun
vardır. Çünkü ifadesinde sözünü ettiği
ve yurtdışında “zevk ve sefa içinde”
yaşadığını iddia ettiği Faruk Ereren,
faşizmin arananlar listesinde yer alan,
iki yıl öncesine kadar Almanya’da 8
yıl tutsaklık yaşamış bir devrimcidir.
Alman hapishanelerinin “zevk ve
sefa içinde” yaşanacak yerler olmadığı

açık. İşte bu noktada vahiyi getiren
“melek” kendini ele veriyor. Bu “melek” siyasi polisten başkası değildir.
Zira “örgüt yöneticileri yurtdışında
zevk ve sefa içinde yaşıyor” gibi karalamalar, Türkiye oligarşisinin ve
polisin yıllardır kullandığı psikolojik
savaş malzemesinden başka bir şey
değildir.
Alın size büyük “itiraf”; İşkenceci,
komplocu polis artık bayatlamış, kokuşmuş “yurtdışında zevk ve sefa
içinde yaşayan yönetici” yalanını
ısıtıp önümüze koymuş. Son yılların
en dahiyane(!) kara mizah örneği!
Başka bir kara mizah örneği:
YÜRÜYÜŞ DERGİSİNİN BÜTÜN
SAYILARINI EZBERE BİLEN
BİR GİZLİ “SÜPER TANIK”!
12 Eylül komplosu sadece Berk
Ercan’ın itiraflarına(!) dayanmıyor.
AKP’nin komplo uzmanı siyasi polis
işini sağlama almış. Ne SD kart komplosuyla ne “Berk Ercan dedi ki” komplosuyla yetinmemiş. Komployu tamamlayacak “gizli süper tanıklar” da
yaratmış.
Sözünü ettiğimiz gizli süper tanık,
önceki sayımızda sözde ifadelerinden
örnek verdiğimiz gizli tanık GÜNEŞ.
Neden böyle diyoruz? Çünkü Güneş’in tek özelliği gizli olması değil,

HALKIN ADALETİ
sözler/tanımlar
Günümüz dünyasında ekonomik, sosyal, siyasal tüm
ilişkiler her şey adaletsizlik üzerine kurulmuştur. Bizim
de görevimiz; ADALET'i savunmamız, halkı örgütlemek,
devrim iddiasını taşımak, sosyalizmi savunmaktır. Adaleti
savunmak, halka alternatif olduğumuzu göstermektir.
Alternatif olduğumuzu göstermemizin yolu da hem kendi
içimizdeki adalet uygulayışımız hem de halk düşmanlarına
karşı vurduğumuz darbelerdir. Adalet anlayışımız, yığınların
bize güvenmesini sağlar. Adaletin uygulanması, içinde
bulunduğumuz sürece, koşullara, sosyal-ekonomik ortama
göre şekillenir. Her süreç kendi içinde doğruyu ve yanlışı
ayrıştırır. Adaleti uygularken bu çerçeve içerisinde yalnızca
bugüne ait bir sorunu çözmek değil, geleceğe ilişkin de
kuracağımız sistemin nasıl olacağını gösteririz ve halka
bir bilinç vermiş oluruz.
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aynı zamanda olağanüstü yeteneklere
sahip olması.
Siyasi polisin “gizli tanığı” ifadesinin bir yerinde şöyle diyor: “Aklıma gelmişken bir hususu daha
belirteyim, Yürüyüş dergisinin 419.
Sayısında Avukatların “Soma’da
yaşanan işçi katliamının sorumluları
yargılanana kadar işçi ve ailelerinin
yanındayız” adlı kampanyayı yapma
talimatını avukatlara doğrudan üst
yönetim vermiştir…”
İşte size başka bir karamizah örneği daha.
Bir gizli tanık düşünün, ifadesinin
orta yerinde, aklına birden Yürüyüş
dergisinin 419. sayısında çıkan bir
haber geliyor. Durup dururken aklına
nasıl gelmiş bilmiyoruz. Ama tahmin
etmek zor değil. Ona hatırlatan işkenceci komplocu polistir.
Gizli tanığın ifade verdiği tarihe
baktığımızda 13 Eylül 2017 olduğunu
görüyoruz.
Yürüyüş dergisinin 419. sayısının
tarihi ise 1 Haziran 2014. Yani aradan
3 yıldan fazla bir zaman geçmiş ama
gizli tanık bu dergiyi tarihiyle, sayı
nosuyla hatırlıyor. Hafızaya bakın.
Komplocu polis, halkın avukatlarının Soma’da katledilen işçilerin
hesabını sormak için başlattığı kampanyayı “suç" haline getirmek için
gizli tanık kullanıp, talimatlar uyduruyor. Ama olmamış. Komplo sırıtıyor. Çünkü aklı başında hiç kimse,
herhangi birinin bu kadar güçlü bir
hafızaya sahip olduğuna inanmayacaktır. Çünkü bu, hukuk diliyle ifade
edersek, “hayatın olağan akışına aykırı”. Öyleyse geriye bir ihtimal kalıyor. Bu, komplonun bir parçası olarak komplocu polis tarafından yazdırılmıştır.

HALKIN
AVUKATLARINA
DÜŞMANLIK SAVCIYA
“HUKUK DA NEYMİŞ”
DEDİRTİYOR
Halkın avukatları hakkında hazırlanan iddianamenin bir yerinde
şöyle bir bölüm var: “Ayrıca Av. Sü-

leyman GÖKTEN isimli şahsın
(http://halkinsesitv 1 .org/tutsak-avukatimiz- sulevman-goktenden-taserona-kadrovla-ilgili-iscilere-mektup/)
linkli paylaşımla DHKP/C terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan HALKINSESİ TV
isimli sosyal medya sitesinde Av. Süleyman GÖKTEN isimli şahsın cezaevinde bulunduğu esnada DİH
(Devrimci İşçi Hareketi) Tutsak Avukatımız Süleyman GÖKTEN’DEN
Taşerona Kadroyla İlgili İşçilere
Mektup başlığıyla göndermiş olduğu
mektubun yayınladığı tespit edilmiştir.
Ön izlemesi aşağıya çıkartılan bahse
konu paylaşımdan da anlaşılacağı
üzere Halkın Hukuk Bürosu içerisinde
faaliyet yürüten Av. Süleyman GÖKTEN isimli şahsın DHKP/C terör
örgütü fikir ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüten DİH (Devrimci
İşçi Hareketi) içerisinde de faaliyet
yürüttüğü tespit edilmiştir.”
Halkın avukatlarına düşmanlık
sonucunda, savcı ve iddianamenin
asıl hazırlayıcısı olan siyasi polis,
beyinlerinin kıvrımlarında dolaşan
“hukuk da neymiş” düşüncesini iddianameye de yansıtmışlardır. Burada
sözü edilen Süleyman GÖKTEN, 12
Eylül komplosu ile tutuklanan ve bir
yıldır tutsak olan halkın avukatlarından biridir. Sözü edilen mektup
da bu süreç içerisinde yazılmış bir
mektuptur. Normal koşullarda bu
mektubun bu dava dosyasında hiçbir
işi yoktur. Dava dosyasına “delil”
olarak konulması yasal olarak da
mümkün değildir. Çünkü Ceza Muhakemesi Kanunu’na, Yargıtay kararlarına göre, örgüt suçlarında, örgüt
üyeliği suçu, kişi bu iddia ile yakalandığı anda biten bir suçtur. Bu
“suç”, kişi yakalanana kadar işlenmiş
sayılır ve yakalama ile biter.
Yakalama anından sonra işlenecek
bir suç, artık yeni bir örgüt üyeliği
suçu olabilir. Dolayısıyla yargılama,
yakalama anına kadar var olan “suçlar” ve “deliller” neyse onlarla yapılır.
Dava açıldıktan sonra bir suç işlendiği
iddia ediliyorsa yapılabilecek tek şey
yeni bir dava açılmasıdır. Kısaca,
Süleyman GÖKTEN’in DİH’lilere
yazdığı ve sanki büyük bir suçun

deliliymiş gibi gösterilen bu mektubun
bu dava dosyasında yasal olarak yeri
yoktur. İddianameyi hazırlayan savcının bunu bilmiyor olması mümkün
değildi. Ama dedik ya, söz konusu
olan halkın avukatları olunca, onları
ne pahasına olursa olsun cezalandırma
isteği olunca, komploculukta da, hukuksuzlukta da sınır tanımıyorlar.

AKP DE, YARGISI DA
İKİYÜZLÜDÜR
SARRAF DAVASINA
GELİNCE “DAVA SİYASİ,
DELİLLER SAHTE,
SARRAF İFTİRACI,
GÜVENİLMEZ, HAİN …”
HALKIN
AVUKATLARININ
DAVASINA GELİNCE
“DAVA HUKUKİ, BERK
ERCAN ‘SAMİMİ
İTİRAF’LARDA
BULUNAN TANIK!”
Kısa bir hatırlatma yapalım: 1725 Aralık yolsuzluk operasyonlarında,
rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan ve AKP’nin yargı
oyunlarıyla kurtarılan Rıza Sarraf,
geçtiğimiz yıl ABD’de aynı suçlar
ve İran’a yönelik ambargonun delinmesi suçlarından tutuklandı. Sarraf,
17-25 Aralık sürecinde AKP tarafından “hayırsever iş adamı” olarak
sahiplenilmişti. ABD’deki davada
itirafçı olup AKP’li bakanlar ve yöneticiler hakkında birçok itirafta bulununca işin rengi değişti. “Hayırsever
iş adamı sarraf” gitti, “iftiracı, hain,
güvenilmez” Sarraf geldi.
AKP yöneticileri yaptıkları açıklamalarda; "Sarraf davasının siyasi
bir dava olduğunu, davada hukuka
aykırı hatta sahte deliller kullanıldığını..." söylemeye başladılar. Bu demagojiler arasında "yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık,
adil yargılama" gibi demagojiler de
vardı ama bir farkla; bu kez ABD'de
bunların olmadığını iddia ediyorlardı.
Bir yandan da Sarraf'ın "ne kadar
güvenilmez ne kadar düzenbaz ne

10 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018
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BİLİYOR

MUYDUNUZ?
HER AY ZAM ÜSTÜNE ZAM
EKLENDİĞİNİ
BİLİYOR MUYDUNUZ?

ÜLKEMİZDE
BİR GRAM BİLE KAĞIT
ÜRETİLMEDİĞİNİ
BİLİYOR MUYDUNUZ?
Ülkemizde iki kağıt fabrikası vardı.
Balıkesir SEKA ve İzmit SEKA. Biri
özelleştirildi ve kapatıldı, diğeri müze
yapıldı.
Bugün ülkemizde BİR GRAM BİLE
kağıt üretilmiyor.
Kağıt fabrikaları kapatılınca ithal kağıda
bağımlı hale gelindi. Şimdi kağıdı
emperyalist ülkelerden almak
zorundayız. Gazete kağıdının tonunu
800 dolara, kitap kağıdının tonunu 900
Euro'ya almaya mahkumuz.
AB Emperyalizminde
günlük et tüketimi kişi başına
220 gram. Türkiye’de 78 gram.
Ayrıca 100 gram kıyma göremeyen tam 13
milyon insanımız var.
AB Emperyalizminde bin kişiye düşen doktor
sayısı 7, bizde ise 1.8. Hemşire sayısı orada
bin kişiye 9, bizde ise 1.1 .

AB Emperyalizminde kişi başına düşen
süt yılda 110 litre, bizde ise 21 litre.

kadar alçak biri olduğunu" tekrarlayıp
duruyorlardı.
Gelelim halkın avukatlarının davasına… Sarraf davasının konumuzla
ilgili yanı şu; AKP'nin Sarraf davası
için söylediği ne varsa; "siyasi dava",
"sahte deliller", "güvenilmez itirafçı-iftiracı ifadeleri", "bağımlı ve
taraflı yargı"... hepsi halkın avukatlarının davasında fazlasıyla vardır.
Dava; AKP’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan ve aleni olarak
verdiği talimatlarla açılmıştır. Sahte
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Elektriğe yüzde 15 zam geldi.
Doğalgaz yüzde 9 zamlandı.
Birileri Halkbank’tan ucuza döviz aldı. 1
çuval un 95 liradan 175 liraya çıktı.
- Okula başlamanın maliyeti 440 TL
- 1 çuval una bir ayda YÜZDE 84.2 ZAM
- Evlerde elektrik yüzde 15, doğalgaz yüzde
9 zamlandı. 1 ay aranın ardından elektriğe
yine yüzde 15, doğalgaza ise yüzde 9 zam
yapıldı.
Denizi olmayan AB Emperyalizminde kişi
başına düşen balık 24 kilo,
bizde ise 8 kilo.
Emperyalist ülkelerinde kişi başına
ortalama aylık net gelir:
İtalya 2117. Fransa 2761. İngiltere
3000. Almanya 2851. İsviçre 6310.
Avusturya 3780. Amerika 2258 dolar.
Türkiye’de ise 324 dolar.

Günde 1 dolarla yaşayan
14 milyon insan var.
Yoksulluk sınırının altında, 25 milyon.

deliller üretilmiş, gizli tanıklar yaratılmıştır. Berk Ercan itirafçı değil
“İFTİRACI, GÜVENİLMEZ, HAİN,
ALÇAK, DÜZENBAZ…” biridir.
Söylediği hiçbir şeyin gerçekle ilgisi
yoktur. Kısaca halkın avukatlarını,
halkın sanatçılarını ve diğer Halk
Cephelileri hedef alan bu saldırı bir
“KOMPLO”dur.
Sonuç olarak; AKP faşizmi halkın
avukatlarını, halkın sanatçılarını, halkın
mimar mühendislerini yok etmek,
teslim almak için her yolu deniyor.

Komploculukta uzman polisini, emirlerine amade hakim ve savcılarını, işbirlikçi hainlerini, açık/gizli yalancı
tanıklarını, medyasını, kiralık kalemlerini… Elinin altında kim varsa, ne
varsa seferber ediyor. Faşizmin, emperyalizmin bütün yöntemlerini kullanıyor. Ama nafile… Bu komployu
da bozacağız. Halkın avukatlarını, halkın sanatçılarını ve komplo ile tutsak
edilen tüm Halk Cephelileri faşizmin
elinden çekip alacağız!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Her dizesi bir ışık,
karanlık yolun sonunda
Yolunu kaybetmişe yol,
Dermansıza derman,
Umutsuza umut...
Gecenin en karanlığında,
Sabahı müjdeleyen tan kızıllığı...
Her ezgisi umut fısıldar en sağır kulaklara;
“Birazdan gün ağaracak,
Uyuyan bir dev, bir halk uyanacak!
Dayanın, direnin...
Kurtuluş yakındır, zafer bizim olacak!”
Saldırır karanlığın zebanileri bu fısıltaya
ama nafile, kar etmez hiçbir baskı bu haykırışa,
çünkü 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

Mahkeme salonlarındaki yerleri ne olursa olsun tarihteki yerleri
aynıdır onların. Binlerce yıllık sınıf savaşının mahkeme salonlarındaki
sıra neferidir onlar. Ezilenden, sömürülenden, haklıdan yana
taraf olmanın onuruyla hep yargılayandır onlar, hesap soran...
Güçlerini de buradan alırlar. Bu yüzden karşılarına çıkmaya bile korkar
onları “yargılayacak” olan. Bilmez ki halkın avukatları zindanda, dipsiz,
kör karanlık kuyularda da savunur halkın haklılığını ve baş eğmezliğini...

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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Boran Yayınları’ndan Bir Kitap Daha:
SAVAŞIYORUZ
KAZANACAĞIZ
mıştır. Dahası sol adına emperyalizme hizmet edilir
hale gelinmiştir.
Latin Amerika’dan Asya’ya, Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya... Venezuela, Brezilya, Sri Lanka,
Nepal, Yunanistan, “Arap Baharı” örnekleri... Sol’dan
boşalan yeri milliyetçilik alıyor, dini gericilik alıyor.
Reformizm, parlamentoculuk devrim diye sunuluyor.
Emperyalizm karşısında uzlaşma ve teslimiyet meşrulaştırılıyor.
Tasfiye saldırısı karşısında devrimci sola düşen
görev solun tarihsel değerlerini tekrar hatırlatmaktır.
Bu değerleri canı pahasına yaşatmaktır. Bu yapılamazsa
varlık şartımız da ortadan kalkar. Devrimci hareket
buna izin vermeyeceğini bir kez daha ilan ediyor.
Sol’un değerlerini yaşatıyor.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

BORAN YAYINLARINDAN YENİ BİR
KİTAP:
SAVAŞIYORUZ KAZANACAĞIZ
- Önceki sayıdan devamYürüyüş’ün 82. sayısında Boran Yayınları’ndan
yeni çıkan Savaşıyoruz Kazanıyoruz kitabının tanıtımını
yapmış ve bölüm bölüm tanıtmaya başlamıştık. Bu
yazımızda bölümlerin tanıtımına devam ediyoruz.

3. Bölümde, Dünyada ve Ülkemizde Sol’un
durumu anlatılıyor.
Nedir Sol’u Sol Yapan Değerler?
Değerlerin Önemi Nedir?
Değerlerimiz bizim hazinemizdir. Binlerce yıldır
halkların bedeller ödeyerek, can kan vererek biriktirdiği
hazinesidir.
Emperyalizmin tasfiye saldırısının bir sonucu
olarak sol değerler de yitime uğratılmıştır. İçi boşaltılmış, belirsizleştirilmiştir. Sol değerler tasfiye edilince
bu değerler uğruna mücadele etmek de boşa çıkartıl-
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4. Bölümde, Halk Cephesi’nin son 10 yıldaki
belli başlı mücadele kampanyaları anlatılıyor.
Demokratik mücadelede Cepheli Tarzının örnekleri
veriliyor.
Parti-Cephe sosyalizm bayrağını dünyanın Türkiye’sinde gururla dalgalandırıyor. Cepheli Tarzı icazetçi
değil uzlaşmazdır. Düzeniçi değil düzendışıdır. Protestocu değil sonuç alıcıdır. Engin Çeber Kampanyasından Güler Zere’ye Özgürlüğe, Amerika Defol Bu
Vatan Bizim Kampanyasından 55 Bin Kişilik Stadyum
Konserlerine, 1 Mayıs Taksim Mücadelesinden Berkin
İçin Adalet Kampanyasına demokratik mücadelede
zengin örnekler sunuluyor. Cepheli Tarzı her koşulda
direnen ve zaferler kazanan bir tarzdır.
5. Bölümde, Halk Cephesinin Alan Faaliyetleri
anlatılıyor;
Mahalleler, İşçiler, Memurlar, Gençlik, Tutsak Aileleri, Kültür-Sanat, Mühendis-Mimarlar, Yayın, Özgür
Tutsaklar, Halkın Avukatları alanında yapılanlar-yapılamayanlar anlatılıyor.
Parti-Cephe, mahalleleri halk kurtuluş savaşının
şehirlerdeki temel alanı olarak görür. Yoksul halkın
örgütlenmesini öncelikli olarak ele alır.
Mahalli alandaki çalışmanın esası yoksul halkın
örgütlenmesi, halk meclisleri ve halk komitelerinin
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örgütlenmesidir. Halkı siyasal, ekonomik, sosyal,
kültürel hemen her konuda siyasal örgütlenmeler
içinde biraraya getirmek ve faşizme karşı saflaştırmaktır
esas olan. Mahallelerde öne çıkan polis terörü, uyuşturucu çeteleri, yozlaşma, hırsızlık, yoksulluk, alt
yapı sorunları, kentsel dönüşüm saldırısını güncel
yakıcı sorunları olarak görerek halkın bu sorunlarını
halkla birlikte çözmeyi esas alır.
İşçiler de, yüzbinlik üyeleri olan sendikaların yapamadığını Devrimci İşçi Hareketi ile yapar. Direnişler
örgütler. Direnişleri sonuca götürür. Ülkemizde bir
ilk olan Kazova’yı yaratır. İşçi Meclislerinden İşçi
Cephesine uzanan bir hatta bu işçi sınıfını faşizme
karşı saflaştırmayı esas alır.
Kamu Emekçileri alanında yaratılan pratik OHAL
saldırısı sürecinde Nuriye-Semih direnişiyle doruğa
çıkar. Nu-Se direnişi dünya çapında yankılar yapar.
Bu direniş bu alandaki mücadele çizgisinin de doğruluğunu kanıtlamasının örneğidir aynı zamanda.
Üniversite gençliği ve Liseli Gençlik her zaman
kavganın en önünde oldu. Halk Kurtuluş Savaşına
kadro sağladı. Hasan Selimler, Elif Sultanlar, Şafaklar,
Bahtiyarlar, Çiğdemler, Bernalar, Sılalar bu alandan
çıkan halkın yiğit evlatlarıydı. Dev-Genç sadece
kendi alanı içindeki demokratik üniversite, halk için
eğitim mücadelesi, parasız eğitim mücadelesinin
içinde olmadı. Aynı zamanda halkın tüm sorunları
için mücadelenin de en önünde oldu.
Tutsak Aileleri TAYAD, tutsak evlatlarının sesi
olmaya devam ettiler. Bu mücadeleyi alan mücadelesine
taşıdılar. Kampanyadan kampanyaya, Ankara yürüyüşlerinden çadır eylemlerine mücadelenin her yerinde
oldular.
Ne diyordu Tayyip Erdoğan? 15 yıllık iktidarımızda
Kültür ve Eğitim alanında başarı sağlayamadık... Bu
alanda faşizme karşı en güçlü barikat hiç kuşkusuz
bizdik. Grup Yorum milyonluk konserleriyle halka
umut oldu. Halkın gücünü gösterdi bir kez daha. Bu
alanda yarattıklarımızla faşizmin oklarını üzerimize
çektik. Konserler yasaklandı.
Grup Yorum üyeleri tutuklandı, tutuklanamayanlar
hakkında arama kararları çıkarıldı, başlarına ödüller
kondu. Neden? Neden sorusunun cevabı bu 10 yıllık
süreçte Kültür-Sanat alanında yapılanlarda saklıdır.
Halk İçin Mühendislik-Mimarlığın örneklerini yarattık. Yine ülkemiz tarihinde bu alanda ilkleri yarattık.
Hasan Ferit Gedik Rüzgar Tribünü, Ferhat Gerçek
Yürüteci, Şenay-Gülsüman Halk Bahçeleri... gibi
projelerimizle bu alanda da kapitalist düzene alternatif

olduğumuzu gösterdik.
Yayın Alanı, emperyalizme, oligarşiye ve her türlü
sapma anlayışa karşı ideolojik mücadele aracıdır devrimci yayınlarımız. Devrimci Hareket bu konuda da
köklü bir gelenek yaratmıştır.
Yürüyüş’ten Devrimci Sol’a, Bölgesel, Yerel Alan
yayınlarına, gerillada çıkan DHKC Gerilla yayınına
süreli süresiz dergiler, kitap ve broşürler ile savaşımızı
anlattık, meşruluğumuzu savunduk, halkın ve haklının
sesi olduk. Yayınlarımızı meydanlarda dağıttık. Kapı
kapı mahallelerde dağıttık. Oligarşi sesimizi boğamadı.
Özgür Tutsaklar, hapishanelerde özgür tutsaklığı
yaratmıştık. Bu gelenek Dayımızdan sonra da sürdürüldü. Direnişten direnişe koştuk yine. Faşizm içerde
dışarda halka karşı savaşını boyutlandırdığında, OHAL
saldırısına hazırlandığında biz özgür tutsaklar cephesinden Genel Direnişimizle karşılıyorduk AKP faşizminin saldırısını.
Halkın Avukatları, adalet mücadelesinde bir mevzinin, devrimci avukatlık geleneğinde ileri bir halkanın
adı oldu. Onları mücadelenin, direnenlerin, adaletsizliğin olduğu her yerde görmek mümkündü. Onlar
mücadelelerini adliye salonlarıyla sınırlamadılar, sokaklara, caddelere taşıdılar. Onlar düzenin kendilerine
çizdiği sınırları reddedip direnmenin örneği oldular.
Bundandır ki faşizmin oklarını üzerlerine çekmekte
gecikmediler. Hemen her alanda olduğu gibi defalarca
kurumları basıldı. Onlarca Halkın Avukatı işkence
gördü, tutuklandı. Susturamadılar!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

(Sürecek)

Direncimizin Abidesi Ayten Öztürk’e
Bir Merhaba Diyelim
9
Mart
2018 tarihinde Lübnan’da
gözaltına alınan Ayten Öztürk, 13 Mart
2018 tarihinde Türkiye faşizmine teslim
edildi. 6 ay
boyunca kontrgerilla merkezinde işkencenin her
Türüne maruz bırakılan Ayten Öztürk, 28 Ağustos
tarihinde boş bir arazide Ankara siyasi Şube polislerine teslim edildi. 1 Eylül tarihinde tutuklandı.
Mektuplarımızla Ayten Öztürk’ü yalnız bırakmayalım.
Adres: Sincan Kapalı Kadın Hapishanesi
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İŞÇİ MECLİSLERİ;
İŞÇİLERİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİDİR
BİRLİĞİNİN, DAYANIŞMASININ, DİRENİŞİNİN GÜVENCESİDİR!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

İşçileri, işçi meclislerini kurmak,
işçi meclislerinde örgütlenmek, gündemimizde hep oldu, hiçbir zaman
çıkarmadık.
Bizim için nedir işçi meclisi?
İşçilerin çıkarlarını savunan, patronlara karşı işçilerin mücadelesini,
direnişlerini örgütleyen yerlerdir.
Bizim için işçi meclisi; işçilerin
söz karar sahibi oldukları, sorunlarını
konuştukları çözümler buldukları
yerlerdir.
Bizim için işçi meclisi; taşeronlaşmaya, esnek çalışmaya, işten atılmaya, hak gasplarına, asgari ücrete,
kölelik koşullarında çalışmaya karşı
örgütlendiğimiz yerlerdir.
Bizim için işçi meclisi; direnişler
örgütlediğimiz, direnişlere sahip çıktığımız yerlerdir. Faşizm koşullarında
işçilerin mücadelesini, direnişlerini
fiili ve meşru şekilde örgütlediğimiz
yerlerdir.
Bizim için işçi meclisi; ezenlerin
iktidarını yıkmak için örgütlendiğimiz, işçilere iktidar bilincini taşıdığımız yerlerdir.
Bizim için işçi meclisi; işçilerin
birliğidir, örgütlü gücüdür. Her işçinin
konuştuğu, kendini özgürce ifade ettiği yerlerdir.
Bizim için işçi meclisi; gücünü
‘yasallık’tan değil, tarihsel ve siyasal haklılığından alan örgütlenmelerdir.
Bundan dolayı meclisler siyasi
iktidarlardan izin alınarak kurulan
örgütlemeler değildir.
NEDEN ISRARLA İŞÇİ
MECLİSLERİNDE

26

ÖRGÜTLENMEYE
ÇAĞIRIYORUZ?
- İşçilerin kendi öz güçlerinden
başka güvenecekleri güçleri olmadığı
için,
- İşçi sendikalarının bugüne kadar
işçilerin sorunlarını çözmekte yetersiz
kaldığı için,
- İşçilerin işten atılmalarını engelleyemediği için,
- İşçilerin gasp edilen haklarının
önüne geçemediği için,
- İşçilerin ekonomik demokratik
haklarını korumak ve işçilere iktidar
bilinci kazandırmadıkları için,
- İşçilerin haklarını savunmak yerine direnen işçi direnişlerinin yanında
yer almak, greve çıkan işçiyle dayanışma içinde olmak yerine safını patronlardan yana belirlediği için,
- OHAL’den bu yana hiçbir işçinin
hakkını savunmadığı için,
- OHAL’in işten attığı işçilere
sahip çıkmadığı için,
- AKP’nin taşeronlaşma yasası
ile binlerce ilerici-demokrat işçinin
işten atılmasını seyrettikleri için,
- Son olarak da, Cumhurbaşkanlığının 5 no’lu kararnamesi ile işçi
sendikalarının AKP’nin arka bahçesine çevrilmesine seslerini çıkartmadıkları için...
İşçi Meclisleri’nde örgütlenme-

liyiz.
İşçilerin birliğini işçi meclislerinde
sağlamalıyız.
İŞÇİLERİN BULUNDUĞU
HER YERDE İŞÇİ MECLİSLERİ
ÖRGÜTLEYEBİLİRİZ!
İşçi sendikaları işçi meclislerinin
içinde yer alabilirler, işçilerin ekonomik demokratik mücadelesini birlikte sürdürebilirler.
Yani işçi meclisleri işçi sendikalarını, derneklerini de kapsayan
tüm işçilerin örgütlenmesidir. İşçi
meclisleri sadece çalışan işçilerle sınırlı değil, tek tek veya toplu direnen
tüm işçilerin meclisidir.
Sonuç olarak;
1- İşçi meclisleri bir avuç işbirlikçi
hain dışında tüm işçileri bir araya
getiren,
2- Sorunlarını çözen,
3- Politika üreten,
4- Kararlar alınan,
5- Alınan kararların hayata geçirildiği yerlerdir.
6- İşçilerin öz örgütlenmesidir.
7- İşçi meclislerinde yer almanın
tek ilkesi, işçilerin yanında patronların
karşısında olmaktır.
YAŞASIN İŞÇİ MECLİSLERİ
İŞÇİ MECLİSLERİNİ KURALIM
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM

Halk meclisi nedir?
- Halk Meclisleri, halkın kendi sorunlarına kendi çözüm bulmasıdır.
- Halk Meclisleri, halkın kendi kendini yönetmesidir.
- Halk Meclisleri, halkın her kesimini mücadeleye katmanın aracıdır.
- Halk Meclisleri halkın dayanışması demektir...
- Halk Meclisi, halkın kendisini dolaysız, delegesiz ifade etmesidir.
- Halk Meclisi halkın ÖZ örgütlenmesidir.
- Her kişi ve komisyon aldığı görevlerle ilgili sadece Meclise karşı
sorumludur. Mecliste çalışmalarının raporunu verir.

HALK MECLİSİ NASIL KARAR ALIR?
- Halk Meclisinde tüm kararlar tüm üyelerin
önceden çağrıldığı toplantılarda, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
- Her öneri önce tartışılır sonra oylamaya
sunulur. Oylama genel olarak açık el kaldırma yoluyla, özel durumlarda kapalı oy açık
sayım yöntemiyle yapılır.
- Bir karar alındıktan sonra tüm Meclis üyelerinden beklenen aynı şekilde düşünmese bile,
bu kararın hayata geçmesi için çalışmaktır.
Alınan kararların tartışılmaya devam edilmesi
Meclis iradesini ve etkinliklerini zayıflatır.
Gerekirse pratik uygulamanın sonuçları bir
sonraki Meclis toplantısında yeniden ele alınabilir. Eleştiri ve öneriler Meclis toplantılarında
dile getirilir.

Geçmiş sürecin değerlendirmesi bittikten
sonra yeni bir aylık sürecin, ya da gerekiyorsa
daha uzak bir etkinliğin önerilerinin tartışılmasına geçilir. Program yapılır.
- Program; bir etkinliğin hangi yer ve zamanda,
nasıl ve kimler tarafından yapılacağının ayrıntılı bir şekilde belirlenmesidir. Gerektiğinde her
etkinlik için bir komisyon kurulur. Komisyon
kendi arasında toplantılar yaparak etkinliğin
ayrıntılarını konuşur ve etkinliği örgütler.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

- Toplantılar halka açıktır. Misafirlere de
zaman müsaitse söz hakkı verilir. Ancak oy
hakları olmaz.

düzenler.
- Alınan kararları denetler, koordine eder.
- Bir sonraki toplantının yer ve saati üye
toplantısı sonunda belirlenir. Divan zamanı
gelince bu kararı tüm üyelere yeniden hatırlatarak bir sonraki toplantı çağrısı yapar.
Zorunlu durumlarda toplantı yer ve saatinde
değişiklik yapabilir.
- Toplantı başlayana kadar eski divan görevlidir. Meclis toplantısı başladığında eski
divan görevine devam edebilir. Divan üyesi
olmak için başka aday varsa yeni bir divan
oluşturulabilir.
- Divan'ın karar alma yetkisi yoktur.

HALK MECLİSİ NASIL ÇALIŞIR?
- Önceden belirlenmiş yer ve tarihte tüm
üyelere çağrı yapılır. Toplantı günü bir
DİVAN oluşturulur. Divan bir başkan, bir
sekreter ve bir de sözcüden oluşur.
DİVAN'IN GÖREVLERİ:
Toplantıyı yönetir. Toplantı başladıktan
sonra önerileri toplar, gündem oluşturur.
Önerilerin tartışılmasında tüm üyelere söz
hakkı verir.
- Alınan kararları yazılı kayıt altına alır.
- Alınan kararların uygulanabilmesi için
gönüllü kişiler arasında işbölümü yapılmasını ya da komisyonlar oluşturulmasını
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Tarih Bilinci Zaferi Görmektir
lar.

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

FAŞİST DEVLET
TÜM HALKA DÜŞMANDIR
ALEVİ SÜNNİ FARK ETMEZ.
BU AYRIMI
BÖL-YÖNET POLİTİKASI İÇİN KULLANIR
"Tarih bilinci olmadan önümüzü
görmeyi, ileriye doğru güçlü adımlar
atmayı başaramayız."
Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Köşemizin 81. sayısında faşist
polisin aşağılık bir şekilde Küçük
Armutlu Cemevi’ne işemesine ilişkin
şöyle demiştik:
“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.”
Böyle olmalıdır; çünkü, faşist
devlet tüm halka, tüm inançlara düşmandır aslında. Çıkarları neyi gerektirirse onu yapar. Çıkarına uygun
değilse camiyi yıkar, çıkarına uygunsa cemevi yaptırır.
Tarihte bunun örnekleri vardır.

halka karşı yürütülen savaş içinde
yer alan, ülkemizdeki kontrgerilla
örgütlenmesinin şeflerinden biridir.
1955'te 6-7 Eylül yağma ve katliamı sırasında kontrgerillanın ilk örgütlenmesi sayılan Seferberlik Tetkik
Kurulu'nda görevliydi. 3 yıl Özel
Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı
yaptı. 1978’e kadar NATO İstihbarat
Başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980
faşist cuntası döneminde Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı'dır. 1983'te
Ankara Sıkıyönetim Komutanı...
1988-90 arası Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri.
Yirmibeşoğlu Habertürk gazetesinde yaptığı bir röportajda şöyle
demişti:
“Özel Harp'te bir kural vardır:
Halkın mukavemetini artırmak için
düşman yapmış gibi bazı değerlere
sabotaj yapılır. Bir cami yakılır.
Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela..."
Devletin kontrgerillası halkımızın
inancına, değerlerine nasıl saldırdıklarını kendi ağızlarıyla itiraf ediyor-

Sana düşman, bana düşman,
1- Emekli Orgeneral Sabri Yir- …
mibeşoğlu, oligarşinin ordusunda vatan ki bu insanların evidir,
görev yaptığı 40 yıl boyunca hep ... onlar vatana düşman...
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2- 2006 yılında Sarıyer’e bağlı
Derbent Mahallesi’nde halk yıkımlara karşı direndi. Yıkım ekipleri
polisle birlikte gelmişlerdi, halkın
direnişine karşı polis saldırıya geçti.
10-13 yaş arası çocuklardan biri polisin saldırısını şöyle anlatıyordu:
“Sabah okulun önüne gittik, polisler
vardı. Bize gaz bombaları sıktılar,
derneğin içine, camiden çıkan adamlara gaz bombaları sıktılar, evlere
sıktılar. Adamları şu caminin köşesinden aşağı attılar, ondan sonra
millet savaş yaptı.”
Tarihi biraz daha yaklaştıralım,
2013’e gidelim:
3- Haziran Ayaklanması’nda Tayyip Erdoğan; "Başörtülü bacımı tartakladılar.", "Camide içki içtiler" yalanlarıyla direnişi karalamaya, sünni
halkı direnişin karşısına çıkarmaya
çalıştı.
Bezm-i Alem Valide Sultan Camii
müezzini Fuat Hoca; "Burada içki
içilmedi. Eylemciler buraya sığındıktan sonra içki içen görselerdi
zaten kendileri dışarı atardı." açıklamasıyla Tayyip Erdoğan’ın yalanını
açığa çıkardı.
Bunun üzerine caminin hocası,
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 6 saat
boyunca baskı ile yalan ifade vermeye
zorlandı. Ancak hoca bunu kabul etmedi. Tekrar "Din adamıyım yalan
söyleyemem, içki içildiğini görmedim" şeklinde ifade verdi.
Burada neyi görüyoruz; faşizm,
çıkarları gerektirdiğinde cami hocasına da, cemevi dedesine de işkence yapar.
4- 16 Ağustos 2018 tarihli Cumhuriyet’te bir yazının başlığı şöyleydi:
“Büyük cami küçük camiyi yutar”.
Çamlıca Camii’nin yapımıyla başlayan süreç Kirazlıtepe mahallesinde
yıkıma dönüşmüş. Sadece evlerini
değil camilerini de yıkmak isteyenlere
karşı direnişe başlamışlar, camiinin
yıkılmaması için 7/24 nöbet tutuyorlar, hatta öyle ki camiye fahri
imam bile atamışlar.

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

Haberdeki bir cümle her şeyi
özetler nitelikte: “Bir yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“İstanbul’un her yerinden görünsün”
talimatı ile yaptırdığı Çamlıca Camii,
bir tarafta ise molozlar arasında sıkışan mahalle sakinleri.”.
Sonuç olarak;
1- Devlet, halkımızın tüm değerlerine düşmandır. Armutlu Cemevi’ne yapılan saldırı sadece Alevi
halka yönelik bir saldırı değildir. Bu,
devletin değerlerimize olan düşmanlığının sadece bir yüzüdür; çünkü
aynı devlet, çıkarları gerektirdiğinde,
Sünni halkın da, Hristiyan halkın da

değerlerine, inançlarına saldırmıştır.
2- Değerlerimizi Alevi Sünni
demeden birlikte savunalım. Derbent halkı yıkımlara karşı direndiğinde Küçük Armutlu halkının örgütlü
gücü olan Armutlu-der, Derbent’e
gidip halkın yanında omuz omuza
çatışırken şöyle demiştir: “Biz destek
olarak değil Derbent halkı olmaya
gittik.”
Çamlıca tepesinde Sünni halkımız
mahallesi ve camisi için direniyor,
Armutlu’da Kezban ana direniyor.
3- Bütün bu direnişler, ne Alevilik
ne Sünnilik meselesi değildir. Bu,
devletin halklara ve halkların inanç
özgürlüğüne, değerlerine olan düş-

manlığıdır. Savaşımız buna karşı ve
hep birlikte olmalı. İşçi, kamu emekçisi, gecekondulu, mimar mühendis,
Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Arap, HALKIN HER KESİMİ, birbirinin direnişlerine destek vermeli, sahiplenmelidir; direnişlerimizi birlikte büyütelim!
Kaynaklar:
- T24 internet gazetesi
- Bağımsızlık Demokrasi ve Sosyalizm İçin Yürüyüş, sayı: 46, 236,
372
- Emperyalizme Oligarşiye Karşı
Yürüyüş, sayı: 82

Donbass Lideri Zaharçenko’nun Katili,
ABD Emperyalizmi Ve İşbirlikçi Ukrayna Devletidir!
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Aleksandr
Zaharçenko’ya, 31 Ağustos akşamı Donetsk’in merkezinde bir kafeye faşist çetelerin yerleştirdiği bombanın
patlamasıyla yapılan suikast sonucu Zaharçenko yaşamını
yitirirken, Gelir ve Vergiler Bakanı Aleksandr Timofeyev
ise ağır yaralandı.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Bu saldırının, emperyalist ABD ve işbirlikçisi faşist
Ukrayna devleti tarafından örgütlendiği açıktır.
ABD emperyalizmi; kendi çıkarlarına ters düşen,
kendisiyle uzlaşmayan tüm iktidarlara farklı biçimlerde
saldırıyor. Venezuela’da Maduro’ya drone ile saldırıyor.
İran’a yaptırım üzerine yaptırım uyguluyor. Suriye’de
IŞİD gibi, Beyaz Miğferler gibi halk düşmanı çeteleri
besliyor, halkın üzerine salıyor, alçakça katliamlar örgütlüyor. Yemen’de işbirlikçisi katil Suudi Arabistan
devleti aracılığıyla halkın üzerine bombalar yağdırıyor,
çoluk çocuk, genç yaşlı demeden onlarca insanı katlediyor.
Donbass’taki halkçı, ilerici yönetimin lideri Zaharçenko’ya yapılan bu suikast de emperyalizmin bu saldırılarından bağımsız değildir. Ki AB ve ABD tarafından
yaptırım uygulanacak kişiler listesine, Ukrayna tarafından
‘aranan teröristler’ listesine konulan Zaharçenko; Donetsk
ve Lugansk’taki halkçı yönetimlerin kurulması sürecinden
itibaren defalarca suikast girişimiyle karşılaşmış, defalarca
katledilmek istenmiştir.

netsk’teki halkın milis güçlerine katılmış, çatışmalarda
yaralanmış, Donetsk belediye binasının işgali ve Donetsk
Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde yer almıştır.
Şehrin askeri komutanı seçilmiş, ardından da Ekim
2014’te, bugüne kadar sürdürdüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti başkanlığı görevine gelmiştir. Ve 31 Ağustos
2018’de de uğradığı suikast sonucu bir halk kahramanı
olarak şehit düşmüştür.
Dünya halkları; Zaharçenko’nun katili emperyalizmden ve işbirlikçisi Ukrayna gibi tüm faşist iktidarlardan
eninde sonunda hesap soracaktır. Donbass halkının ve
tüm ezilen halkların başı sağolsun.
ALEKSANDR ZAHARÇENKO ÖLÜMSÜZDÜR!
KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ VE
İŞBİRLİKÇİLERİ!

Zaharçenko; faşist Ukrayna yönetimine karşı DoANTİ-EMPERYALİST CEPHE
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TARİH BİLİNCİ, ZAFERİ GÖRMEKTİR
ENÇ
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Gazi Ayaklanması
Gençliğin Mücadelesini Aydınlatıyor

4 kahvehane, 1 pastane otomatik
silahlarla tarandı... Ölüm, 60 yaşındaki Halil KAYA'yı yakaladı...
Yer: İstanbul Gazi Mahallesi.
Tarih: 12 Mart '95...
Gazi Mahallesi'ni boydan boya
geçen bir taksinin içindeki kontrgerillacılar, önlerine gelen yeri tarayıp,
polis karakolunun önünden güvenlik
içinde uzaklaştılar.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Silah seslerini duyar duymaz soluğu sokakta aldı kadınlar, kahvehanenin tarandığını öğrenir öğrenmez
oraya koştu gençler ve yaşlılar. Ölen
kim, öldüren kimdi? “DEVLET”
dedi Gazi halkı hiç tereddütsüz. Öldüren devletti. Ölense halk. Daha
cemevinin dedesi Halil KAYA'nın
kanı kurumadan, daha ölmeden önce
yudumladığı çayı soğumadan döküldüler meydanlara.
Televizyonlarda “Gazi Mahallesi'nde silahlı saldırı..” haber bandı
geçer geçmez “DEVLET YAPTI”
dedi İstanbul'un, Türkiye'nin emekçi
halkları. Herkes sokaklara çıktı, sokaklardan Gazi'ye yürüdüler akın
akın.
“Artık yeter. Artık öfkemiz isyanımızdır.” “YÜRÜYÜN!” dedi Ali
Haydar. “Saldırganları koruyan karakoldakiler...” Karakol... Karakoldakiler... İyi tanırdı yoksul Gazi'liler
karakolu ve karakoldakileri.
“HEDEF KARAKOL!” diye bağırdı Ali Haydar. Bağırdı Sezgin...
Bağırdı Gazi Halkı... Karakola yöneldi binlerce insan. Bu kaçıncı saldırıydı Gazi'ye, bu kaçıncı şehidiydi
Gazi'nin... Yürüdüler üç gün; bin,
sonra 10 bin oldular. Kadını-erkeği,
yaşlısı-genci, esnafı, işçisi, memuru,
Alevisi-Sünnisi ile onbinler panzerlere, kurşunlara göğüs gerdiler.
On binin 22'si düştü toprağa...
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“Böyle Yaşamaktansa Ölmek Yeğdir” dedi yaşlı bedenler, önlerine
geçtiler gençlerin... “BAYRAĞINIZ
YOK MU OĞLUM VERİN DE
SALLAYALIM ŞU KÖPEKLERE
KARŞI..” dedi bir başkası...

Bu bir isyan, bir ayaklanmaydı. Gazi'de yakıldı ateş, 1 Mayıs'ı, Nurtepe'yi, Okmeydanı'nı, Armutlu'yu sardı sonra. Ayaklanmanın
ikinci günü tüp aradı Sezgin. Taşlar
yetmiyordu ona. Tüp, bombaydı
ayaklanmada. İnşaat kalasları, demirler, tuğlalar barikat... Sezgin, barikatların 17'sindeki komutanıydı.
Başlarındaki kanları silip çatıştı gençler, bir lokma ekmek yemeden barikat
nöbeti tuttu kadınlar... Üç gün sürdü
ayaklanma...

Gazi'den Önce, Gazi'den
Sonra...
Gazi, '80 sonrasında halkın en
ileri direnişiydi. Türkiye devriminin
yolunun, kurtuluşun yolunun direnmekten ve savaşmaktan geçtiğini
gösteren görkemli bir halk ayaklanmasıydı. Bir dönüm noktasıydı yani.
Ondan dolayı tarih artık Gazi'den
önce ya da Gazi'den sonra diye ifade
edilmeye başlandı. Kendiliğinden
gelişen bir ayaklanma değildi Gazi.
Savaşan bir örgütün direnme kültürünü almış bir halkın yarattığı, örgütlü
bir ayaklanmaydı.
Halk, ayaklanmalara hazırdı.
Emek verildiğinde, doğru önderlik
edildiğinde düzeni sarsacak güçteydi.
Parti-Cephe, '90'lardan itibaren ülkenin bu tür gelişmelere gebe olduğunu tespit etti.
Kadrolarına gelişmeleri nasıl değerlendireceklerini gösterdi, halk örgütlülüklerini buna göre şekillendirdi.
Gazi'de direniş patlak verdiğinde,

Parti-Cepheliler ne yapacaklarını, savaşı nasıl yöneteceklerini bilerek Gazi'ye öncülük ettiler. Ayaklanmanın
2. günü “Ayaklanmaları Yaygınlaştıralım!” çağrısı yaptı Parti-Cephe...
Sezgin ve Ali Haydar: “Gazi'nin
Liseli Dev-Genç Militanları” DevGenç, ayaklanmada halkla birlikte
barikatın önünde savaştı. Gazi'nin
sokaklarında büyüyen Liseli DevGenç'li Sezgin ENGİN ve Ali Haydar
ÇAKMAK, ayaklanmanın kahramanları ve önderleriydiler.
Ali Haydar, halkı polis karakoluna
yürüttü. Sezgin panzerlere, kurşunlara
karşı en önde savaştı. “HEY... HEY...
HEY...” Sezgin'e aitti bu sözler. Düşmana her darbe vurduğunda tekrarladı. “HEY... HEY... HEY...” Yaralandı, hastaneye taşıdılar onu. O hâlâ
barikattaydı. “KATİLLER” diye bağırıyordu polislere.
Hastane sedyesinde çarşafına
kanıyla Cephe yıldızı çizdi. DHKPC yazmaya çalıştı. Bu inançla çatıştı,
bu inançla önderlik etti Gazi'ye. Ali
Haydar, Gazi'de savaşan halkı komuta
etti. Komutanlığı orada öğrendi. Sonrasında Karadeniz halkının öncü gücü
gerillanın komutanı oldu. O, DevGenç mayasıyla yoğrulmuş, PartiCephe'de pişmiş halk kurtuluş savaşçısıydı.
Sadece Sezgin ve Ali Haydar
değil pek çok Dev-Genç'li vardı çatışmada. Panzerin üzerinde, halkın
önünde oldular, halkı koruyup, düşmana vurdular... Ayaklanma sonrasında da halkı yalnız bırakmadılar.
Cenazelerin kaldırılmasında, yaraların
sarılmasında, gelişecek saldırılara
karşı halkın örgütlenmesinde, direnişin yaygınlaştırılmasında emekleri
vardı. Gazi'den öğrendiği ayaklanma
ruhunu, barikat savaşlarını okullarına
taşıdı Dev-Genç'liler...
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Ekrem Akın SAVAŞ:
Mücadeleyle İstanbul Edebiyat Fakültesinde, Dev-Genç saflarında tanıştı. İstanbul Dev-Genç komitesinde
görev aldı, aynı zamanda milis komutanlığı yapıyordu. Liseli Dev-Genç
sorumlusuydu. 31 Ağustos '92'de Reşitpaşa'da bir otobüste faşist bir plankton görevlisinin
müdahalesi sonucu meydana gelen olayda çatışmaya
girdi. Reşitpaşa'da evinde pusuya düşürüldü. Tüp
gazı silah yaparak direndi ve şehit düştü.

1 Nisan Kızıltoprak Direnişi
Devrimci Sol kuşatma altında...
İç ve dış düşman bölüp parçalamaya çalışıyor Devrimci Sol'u. Devrimci Sol'un birliği, geleceği ve zaferi
için dört elle mücadeleye sarıldı Dev-Genç'liler. Ve 1
Nisan '93'te İstanbul Kızıltoprak'ta en güzel cevabı verdiler. Devrimci Sol en zor koşullarda dahi oligarşiyle
savaşına ara vermedi, öfkesini halk düşmanlarına yöneltti,
işkencecilerden hesap sordu.
Kızıltoprak eylemi yalnızca oligarşiye değil aynı
zamanda darbeci ihanet çetesine de halk kurtuluş
savaşının durdurulamayacağının kanıtı oldu. Hakkı KARAHAN, Ferda CİVELEK, Veysel BEYSÜREN işkencecilere karşı giriştikleri bir cezalandırma eyleminde
saflığın, temizliğin, örgütlerine, önderlerine bağlılığın
örneği oldular.
Bir gençlik önderiydi Ferda... 1988'de Liseli DevGenç'lilerle tanıştı. 1 Nisan'a kadar kesintisiz sürdürdü
mücadelesini. Liseden sonra hemşireler arasında çalıştı.
Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Dev-Genç'li oldu. Öğrenci
gençliğin tüm eylemlerinde, akademik-demokratik üniversite mücadelesinin en önündeydi. Forumlar düzenledi,
öğrencileri boykota hazırladı.
Sınıf-kantin konuşmalarında hep Ferda vardı. Hesap
sorma isteğiyle sivil-faşistlerle çatışmaya girdi. Kısa
sürede öğrendi, öğreticisi oldu kavganın. Dev-Genç
milislerinde aldığı her görevi layıkıyla yerine getirdi.

Halk Meclislerimizle Uyuşturucuya,
Yozlaşmaya Karşı Mücadelemiz
Sürdürmeye Devam Edeceğiz!
Ankara Mamak:
Halk Meclisi çalışanları 3 Eylül’de uyuşturucuya
karşı çalışma yaptı. Natoyolu ve Tuzluçayır bölgelerinde,
üzerinde “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir! Mahallemizde Uyuşturucuya Geçit Vermeyeceğiz!” sloganlarının
yazılı olduğu 150 adet pullama ve 20 adet duvar
gazetesini duvarlara yapıştırdı.

1996, 11 Temmuz'unda Ölüm Orucu'nu desteklemek için DHKC/DEV-GENÇ tarafından Haznedar'da molotoflu bir korsan gösteri düzenlendi.
Yolun her iki tarafını molotoflarla trafiğe kapatan
Dev-Genç'liler, Ziraat Bankası'nı tahrip etti. Ayrıca
Gençlik Alanları Zaptediyor. Eylemin yapıldığı yere
“Cezaevlerindeki Zulmün Hesabını Soracağız/
DHKC-DEV-GENÇ” imzalı pankart asıldı. Liseli
DEV-GENÇ 12 Temmuz şehitlerini ve Ölüm Orucu
savaşçılarını Beşiktaş Belediye Binasını bombalayarak
selamladı.

Bir eylem sırasında gözaltına alındığında “HEPİNİZİ
CEZALANDIRACAĞIZ” demişti işkencecilere... Sözünü
tuttu. Ve Devrimci Sol'un bir cezalandırma eyleminde
şehit düştü. Türkiye halklarının gönlünde Devrimci
Sol'un onurlu bir neferi olarak taht kurdu...
Devrimci mücadeleyle üniversitede tanıştı Hakkı.
Emekçilerindendi Dev-Genç'in. Atılım sonrası DevGenç'in yeraltı örgütlenmesinin oluşturulmasında tüm
emekçiliğiyle yer aldı. Saf, temiz ve insan sevgisiyle
doluydu yüreği... Avcılar kampüsü onunla anıldı. Polis
ve idareyle olan çatışmalarda öğrettikleriyle, yarattıkları
ve yetiştirdikleriyle kazandı bu güveni.
'92'de Dev-Genç milisi olarak pek çok baskın, bombalama ve cezalandırma eylemine katıldı. Son görevi
bir SDB ekibinin komutanlığıydı.
Veysel ise Liseli Devrimci Gençlik'in önderlerindendi.
GOP'taki liseliler ve GOP halkı mücadelesi, inancı ve
coşkusuyla tanıdı onu. Bir de emekçiliği ve mütevaziliği
ile. Dev-Genç milislerinden oldu sonra. Liselerdeki
polis terörüne karşı, devrimci şiddeti yaygınlaştırdı.
Darbecilikle mücadelede onurlu bir miras bıraktı.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Kızıltoprak direnişçileri onur ve namus mücadelesinin
en ön saflarındaydı. En zor koşullardaki mücadeleleriyle
önemli bir misyonun sahibi oldular. O süreçte darbeciliğin
Devrimci Sol saflarında yarattığı kültürel tahribata beyinleri, yürekleri ve silahlarıyla direndiler. Layık oldular
Dev-Genç'e. Darbecilik pisliğini kanlarıyla temizleme
misyonuyla Dev-Genç'in onuru ve değeri oldular.
İstanbul Okmeydanı:
Halk Meclisi uyuşturucuya karşı mücadele ekipleri
31 Ağustos’ta, Şark Kahvesi bölgesinde bir uyuşturucu
satıcısını bir çanta dolusu uyuşturucu ve yüklü miktarda
para ile yakalayarak halka teşhir etti. Uyuşturucular
halkın alkış ve destekleri eşliğinde yakılarak imha
edildi. Bunun üzerine kısa bir açıklama yapan Okmeydanı
Halk Meclisi; “Okmeydanı ve tüm yoksul mahallelerimiz
faşizmin yozlaştırma politikalarına karşı dikensiz gül
bahçesi olmayacak!” sözlerine yer verdi.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

SÜPER ZİYA MASAL ANLATMAYA DEVAM EDİYOR
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Eylül tarihinde gazetesinin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı
2018-2019 eğitim öğretim yılı eylül dönemi mesleki bütçesinden 2 Milyar TL tasarruf tedbiri gerekçesiyle
çalışma porgramı kapsamında öğretmenlere konuştu. kesildi. Gerçek budur. Bize masal anlatma Ziya. En
"Öğretmenlerin daha iyi yetişmiş bireyler olarak önemli şey eğitim diye konuşup duruyorsun. Milli
sistemimize girmesini sağlamak için
Eğitim Bakanlığından 2 Milyar TL
büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri
kesinti yapıyorlar, çıtı çıkmıyor.
Bi
̇
z
Li
̇
seli
̇
başlatacağız" dedi. Konuşmasının
Tek kelime edemez.
devamında; "Çocukları çift kanatlı
Dev-Genç’li̇leri̇z
yetiştireceğiz, bunlardan biri bilim,
Çünkü Süper Ziya'nın derdi tasası
öbürü erdem ahlak." diyerek devam
milyonlarca öğrencinin parasız, bi Çürümenin içinde
etti.
limsel eğitim görmesi değildir. Onbüyümek istemiyoruz.
binlerce lise öğrencisi açıkta kalaÖğretmenlere nasihat veriyor, ken-  Uyuşturucu bataklığında bilir, hangi okulda, hangi eğitim
disi de öğretmenmiş. Binlerce deyapılacak hiçbir şey belli değil. Sübüyümek istemiyoruz.
mokrat öğretmen işten atıldı. Nuriye
per Ziya bize kanat takacak... AKP

Üniversite
kapılarında
Gülmen'in başlattığı direniş devam
iktidarının eğitime bakışı bellidir,
adaletsizlik
istemiyoruz.
ediyor, Yüksel direnişi 700'lü günlere
kimseye masal anlatıp durma Süper
yaklaşıyor.
 Büyüdüğümüzde işsizlik Ziya!
İşini istediği için Bakırköy MeyKonuşmasını şöyle bitirmiş;
bataklığında boğulmak
danı'nda eylem yapan Nursel Tanrı"Geldiğimiz günden beri ne karar
istemiyoruz
verdi ve Selvi Polat geçen hafta tualıyorsak, sahadan öğretmen, yö
Bunun için, demokratik netici arkadaşlarımızı davet edip
tuklandı.
bir lise istiyoruz.
buraya çağırıyoruz. Alacağımız her
Sen ne anlatıyorsun Süper Ziya?
 Demokratik bir lise için, kararı paylaştığımızda tartışma ihBiz öğretmenlerimizi istiyoruz!Tek
tiyacımız var. Bunlar sonucunda
özgür, bağımsız
kelime edebiliyor musun tutuklu öğdaha güzel, daha pratik çözümler
bir ülke istiyoruz.
retmenler hakkında? Tek kelime edeüreteceğimizin farkındayım."
biliyor musun ihraç edilen Nuriye-  Bunun için, bu yaşta,
Acun Hoca'dan... Edemezsin.
Duyun da, görün de inanmayın.
BU
KAVGADA
AKP'nin kuklasından başka bir
Süper Ziya bol keseden atıp tutuyor.
BİZ
DE
VARIZ!
şey olamazsın. Öğretmenlere masal
Her kararı paylaşıyor, tartışıyormuş.
anlatmayı bırak. Milli Eğitim Bakanı
Sen hiçbir şeyi soramazsın, düşünce
başka bir ülkede mi yaşıyor. Yoksa
alamazsın Süper Ziya. Sen sadece
Bu Kavgada
biz milyonlarca öğrenci mi hayal
AKP faşizminin kararlarını uyguBiz
de
Varız!
dünyasında yaşıyoruz?
layabilirsin. Senin görevin masalSüper Ziya hepimize kanat takalarınla öğretmenleri, öğrencileri

Liseliyiz
biz...
Genciz,
cak! Bir kanatlarımız eksikti, onları
uyutmaktır. Biz söz karar örgütlenme
çok
genç...
Ama
da takınca eğitim tamam olacak.
hakkımızı kendimiz sağlayacağız.
yüreklerimiz
büyük.
Süper Ziya ne zaman konuşsa masal
Erken olgunlaşıyoruz biz.
anlatıp duruyor. Masal anlatıp dursun,
Öğrenci meclislerimizi örgütleBu ülke, bu düzen
gerçekler öyle söylemiyor ama.
yerek hakkımızı söke söke alacağız.
Sınıf sınıf, okul okul örgütleneceerken büyümek zorunda
26 Ağustos tarihinde, Hazine ve
ğiz.
bırakıyor bizi.
Maliye Bakanlığı, ekonomik kriz ve
Liseli öğrenciler, ailelerimiz, öğ
İşte
bu
yüzden,
döviz kurundaki dalgalanma karşıretmenlerimiz! Süper Ziya'nın maBU
KAVGADA
sında kamu kurum ve kuruluşları için
sallarıyla vakit kaybetmeyelim. Tüm
tasarruf paketi hazırladı. Cumhuriyet
okullarda örgütlenelim, öğrenci
BİZ DE VARIZ!

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

LİSELİ GENÇLİK!
YALNIZLAŞTIRMAYA KARŞI;
SÖZ, KARAR, ÖRGÜTLENME HAKKIMIZI İSTİYORUZ! ALACAĞIZ!
Gençlik gelecektir! Geleceğimizi istiyoruz.
Genciz; halkımızın, vatanımızın geleceğiyiz. Biz
sömürü düzenine karşıyız. Bana dokunmayan
yılan bin yaşasın demiyoruz. Her koyun kendi
bacağından asılır demiyoruz. İnsanın insana kul
köle olmasına karşıyız. Ve düzeni değiştirme gücü
iradesi coşkusu damarlarımızda dolaşıyor. Sömürü
düzeni bu nedenle gençlikten korkuyor. Sömürü
çarkının açığa çıkmasından, yıkılmasından korktuğu
için bilinçli olarak gençliğe saldırıyor. Bu saldırı
politikasının adı, YOZLAŞTIRMA, YABANCILAŞTIRMA, YALNIZLAŞTIRMA'dır.
YOZLAŞMAK; halkımızdan aldığımız manevi
değer yargılarını kaybetmektir, soysuzlaşmaktır.
Amerika'nın çürümüş yoz ahlakını, kültürünü benimsemektir. Yozlaşan gençlik, sorunlarının üzerine düşünmez, nedenlerini
sormaz. Yalnızlaşır, bunalım içinde
yaşar. Gelenek göreneklerini kaybeder.
Son 6 yılda uyuşturucu kullanımı 17
kat arttı. 9 yaşına kadar indi uyuşturucu
kullanımı.
BİZ YOZLAŞMAYACAĞIZ! AMERİKANCI
YOZ KÜLTÜRE KARŞI, HALKIMIZIN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ.
YABANCILAŞMA; Kendi özümüze yabancılaşmaktır. Okulda derslerin ne işe yarayacağını
bilmeden okuturlar. Gece gündüz sınava çalışırız
ama bunlar hiçbir zaman gelecekte işimize yaramayacaktır. Akrabalarımıza, ailemize, arkadaşlarımıza yabancılaşmamızı isterler. Arkadaş olmamızı
istemezler, arkadaşımızla yarışmamızı isterler, rekabet etmemizi isterler, arkadaşlarımıza yabancılaşırız. Neden sorusunu sormamızı yasaklarlar.
Okul idaresine hiçbir soru soramayız, hemen disipline gönderirler. Çünkü egemenler için sorgulamayan, soru sormayan gençlik istiyorlar. Beynimizi çalıyorlar.
SORUNLARIMIZA YABANCILAŞMAYACAĞIZ, SÖZ HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ. SORUNLARI BİZ YAŞIYORUZ, O
HALDE SORUNLARIMIZI SADECE BİZ ÇÖ-

ZEBİLİRİZ.
YALNIZLAŞTIRMA; İnsan tek başına hiçbir
sorunu çözemez. Yalnızlaşmamızı sömürü düzeni
ister, oysa birlikten kuvvet doğar. 41 Bin 303
öğrenci "sıfır çekti." Biliyoruz; sıfır çeken öğrenciler
değil, eğitim sistemidir; sistem diye bir şey yoktur.
Öğrenciler tek başına bunalıma girerlerse kimseye
zararları olmaz.
Üniversite sınavında barajı geçemeyen yarım
milyon öğrenci, tek tek tepkilerini dile getirseler
kimseye zararı olmaz, hiçbir şeyi değiştiremezler.
İşte bu nedenle düzen gençlerimizi
yalnızlaştırıyor. Yalnızlaşmayacağız, birlik olacağız. Her sene eğitim
sistemini bilinçli olarak değiştiriyorlar. Ne öğrenciler, ne öğretmenler hiçkimse anlamadan, tekrar
değiştiriyorlar. Yıl içinde üç defa
değiştirdikleri oldu. Bu sene on binlerce liseli açıkta kaldı. Okul müfredatının bilim ile ilgisi yoktur. Daha da
gerici hale getiriyorlar. Çünkü iktidar
özel okullara para kazandırmak istiyor. Çünkü
bizi cahil bırakmak istiyor, bilim öğrenmemizi
engellemeye çalışıyorlar, doğru düşünmemizi engellemeye çalışıyorlar.
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EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDATIN HAZIRLANMASINDA BİZ DE SÖZ VE KARAR
HAKKIMIZI İSTİYORUZ!
Okula ulaşımın ücretsiz olmasını istiyoruz.
Otobüs kartlarımız bir gidiş bir dönüş ücretsiz yapılmalıdır. Kantin kar için değil, yiyecek ve içecek
ihtiyacımızı en ucuza sağlamalıdır. Daha sayabileceğimiz tüm sorunlarımızı çözebilmek için; ÖRGÜTLENMELİYİZ, BİRLİK OLMALIYIZ, BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR!
Sınıf, Okul, Öğrenci Meclislerinde Örgütlenelim, Gençlik Cephesini Kuralım!
Liseli Dev-Genç
twitter.com/gerisihayatgen
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EĞİTİM VE BİLİM
HALK İÇİNDİR
a-) Eğitim, ulusal ve halk değerlerine, kültürüne yabancılaştırılmış gençliği bu değerler ve
kültürle donatacak, ülkenin kalkınmasına, ulusal
servetin büyütülmesine hizmet edecek bir muhtevaya sahip kılınacaktır. Demokratik Halk
Cumhuriyeti, eğitim sistemini üretici güçleri
geliştiren, toplumcu, yurtsever, ilerici, bilimsel
yanlarıyla ve zihinsel, bedensel, ruhsal, teknik
tüm boyutlarıyla bir bütün olarak ele alır.
b-) Devlet, eğitim hakkından bütün vatandaşların yararlanmasını güvence altına alır.
Her vatandaş için ilk ve ortaöğretim
zorunludur.
c) Eğitim, devletin görevidir. Özel statülü
üniversiteler, vakıf üniversiteleri, holding üniversiteleri ve benzeri kurumlar derhal lağvedilecek; eğitim sisteminde ayrıcalıklı ve özel
eğitime izin verilmeyecektir.
d-) Eğitim her düzeyde ücretsizdir. Öğrencilerden hiçbir biçimde kayıt parası, harç alınamaz.
Barınma (yurt), beslenme, eğitim araç-gereçleri
ve benzeri ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır.
e-) Demokratik Halk Cumhuriyeti, herkesin
okur-yazar olmasını sağlar, eğitimi sadece bununla sınırlandırmaz, halkın çok yönlü eğitilmesini gerçekleştirir.
f-) Her gencin yüksek öğrenim yapabilme
hakkı sağlanır, koşulları yerine getirilir.
g-) Her düzeydeki okullarda faşist, gerici,
şovenist eğitim programları kaldırılarak eğitim;
halkın çıkarlarını esas alan, demokratik, bağımsızlıkçı, üretkenlik ve yaratıcılığı geliştiren
bir temelde yeniden düzenlenir. Herkesin ana
dilinde eğitim görmesi doğal bir haktır. Bu
hakkın kullanılması engellenemez, sınırlandırılamaz.
h-) Üniversiteler halkın hizmetinde, halk yararına olacak şekilde demokratik olarak örgütlenir.
ı-) Halk üniversiteleri oluşturularak işçi ve
yoksul köylü kökenli gençlerin üniversite eğitimi
almalarına öncelik tanınır.
j-) YÖK ve benzeri kuruluşlar lağvedilerek
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üniversiteler demokratik tarzda yeniden örgütlendirilecek; öğretim elemanı ve araç gereç
istihdamı açısından eğitimin hakkını verebilecek
şekilde düzenlenecektir. YÖK tarafından verilmiş
tüm akademik kariyerler, soruşturularak yeniden
değerlendirilecektir.
k-) Üniversiteler, içinde öğrencilerin, öğretim
üye ve elemanlarının, üniversite çalışanlarının
ve Halk Meclisi temsilcilerinin yer aldığı ÜNİVERSİTE KONSEYLERİ tarafından yönetilir.
Üniversitelerin demokratikleşmesinde öğretim
üyeleri ve çalışanlarla birlikte öğrencilerin en
geniş ölçüde söz ve karar sahibi olmaları esastır.
Üniversitelerin güvenliği bizzat öğrenci meclisleri
tarafından organize
edilecektir.
NEDEN?
Çünkü, Gerici, yoz, şovenist eğitimin beyinlere
yerleştirilmeye çalışıldığı liselerde, kışlaya dönüştürülen üniversitelerde yetiştirilen bir kuşak, elbette
ülkeyi ileriye taşıyamaz. Egemenlerin istediği de
bir yerde buydu. Özellikle 12 Eylül’den itibaren
bu politikalara hız verdiler, gençliğimizi "güvenilmez" ve suçlu ilan ettiler. Eğitimin muhtevası,
bilimsel gelişmeyi sağlayacak, halkının sorunlarını
çözecek, eşitsizlikleri ortadan kaldıracak beyinler
yetiştirmeyi değil, tekellerin ihtiyaçlarına cevap
veren nitelikte elemanlar ve düzene boyun eğen
kuşaklar yetiştirmeye göre ayarlandı. Sistem bilimsellikten uzaklaştırıldı; üniversitelerin tüm
bilimsel, idari inisiyatifi yok edildi, iktidarların
baskı ve yönlendirmesi altına alındı. Eğitimin
bu yapısı; ilk, orta, yüksekokullarda, her düzeyde
baştan aşağıya değiştirilmek durumundadır. Köklü
bir değişiklik yapılmadığı sürece, eğitimdeki bozulma ve çürüme iyileştirilemez. Sağlıklı beyinler
yetiştirilemez. Demokratik Halk Cumhuriyeti;
bilim ve eğitimi, halkın sınırsız olarak yararlanabileceği, halkın ekonomik, sosyal, kültürel,
ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda yeni
baştan örgütlemek zorundadır.
(Halk Anayasası Taslağı)
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SAVAŞ
İKİ İRADENİN SAVAŞIDIR.
BU NEDENLE BEYNİMİZ
EN KANLI SAVAŞ ALANIDIR!
SAVAŞ ALANINI SÜREKLİ
ATEŞ ALTINDA TUTMALIYIZ! -2

Kendimizi Eğitmezsek,
Kitle Çalışması Yapmazsak
İdeolojik Mücadeleyi Sürdüremeyiz
İdeolojik mücadelenin iki ayağı vardır. Birincisi devrimci teori, ikincisi devrimci pratiktir. Devrimci eğitim
devrimci teori ve devrimci pratiğin sonucu olarak ortaya
çıkar. Kesinlikle tek başına teori değildir. Teori eğitimin
sadece bir ayağıdır. Diğer ayağı ise pratiktir. Bir insanı
düşünelim, insanın iki ayağı vardır. Bu ayaklardan birisi
yoksa insan topal olur ve işlevini tam olarak yerine getiremez. Devrimci eğitim de böyledir. İki ayaktan biri;
teori veya pratikten birisi eksik olduğunda eğitim topaldır
ve işlevini yerine getiremez. Eğitimimizin işlevini tam
olarak yerine getirmesi için her iki ayağı da iyi kullanmamız
gerekir. Bu her iki ayağı doğru olarak kullandığımızda
ortaya devrimci bilinç çıkar ki eğitimin temel amacı da
bilinç yaratabilmektir.
Devrimci bilincin ortaya çıkması için öncelikle öğrenmeye önem vermeliyiz. Öğrenmek tek başına okumak
değildir. Okumak, yazmak, araştırmak, sormak, gözlemlemek, dinlemek, konuşmak, düşünmek, karşılaştırmalar yapmak, denemek, eski deneyleri incelemek, yeni
denemeler yapmak ve daha pek çok öğrenme biçimi ve
yöntemi vardır. Sadece bir yönteme bağlı kalarak öğrenemeyiz. Ya da az ve sınırlı öğreniriz.
Bir devrimcinin öğrenemeyeceği-bilemeyeceği şey
yoktur. Diyalektik-Materyalizm bunun bilimidir. Yani
devrimcinin öğrenmesinin, çözümlemesinin ve pratiğe
geçirmenin bilimidir. Öğrenmek ve yapmaktır. Yapılmayan hiçbir şey bilince çıkarılmış sayılmaz. Bu nedenle
de öğrendiklerimizi pratiğe geçirmenin devrimci eğitimin
temeli olduğunu unutmamalıyız.
Örneğin bir kitle çalışmasında neyi ne kadar öğrendiğimizi çok somut görürüz. Öğrendiğimiz her şeyi
halkın içinde, kitle çalışması içinde sınayabiliriz. Kitle
çalışması hem öğrendiklerimizin doğruluğunu ve hem
de uygulama biçimlerimizin doğruluklarını ve yanlışlıklarını ortaya çıkarır.
Ancak daha da önemlisi kitle çalışmasının bir devrimciyi besleyen temel etken olmasıdır. Kitle çalışması
halka gitmektir. Her devrimci çalışmanın temelinde kitle
çalışması vardır. Tüm mücadele biçimlerinin amacı,
halkı örgütlemek ve devrim saflarına katabilmektir. Bu
nedenle de her devrimcinin temel görevlerinden birisi

örgütlenme yapmaktır. Bu dağda da böyledir, şehirde
de. Bu silahlı alanda da böyledir, demokratik alanda da.
Halka gitmek ve örgütlenme yapmak bir devrimci
için zorunluluktur. Çünkü birinci olarak devrimi yapacak
esas güç halktır. Bu nedenle halkı örgütlemek zorundayız.
Halkı örgütleyebilmek için halkın içinde olmak ve halkı
devrim cephesine katabilmek zorundayız.
İkinci nokta ise devrimcinin ideolojik besin kaynağı
olmasıdır. Yani devrimci, öğrendiklerini kitle çalışması
içinde pratiğe döker ve bunun sonucunda da bilinç dediğimiz ürün ortaya çıkar. Bilinç olmadan bir devrimcinin,
burjuvazinin saldırılarına karşı koyabilmesi ve zafer
kazanabilmesi mümkün değildir. Halk bu anlamda
okyanuslardan daha büyüktür. Halk o kadar zengin kültür
ve deneyimlere sahiptir ki; halktan öğrenmenin sınırları
yok gibidir. Birincisi, halk çok çeşitli kültür ve yaşam
biçimine sahiptir. Yani birçok zenginliği bünyesinde
taşır. Diğer yandan, halklar belli bir tarihsel yaşam ve
deneyimin sahibidirler. Hatta geçmişi on binlerce yıla
dayanan bir tarihsel deneyim sahibidirler. Bu deneyim
ve zenginlikler devrimcilikle bütünleştiğinde büyük bir
tarihsel güç oluştururlar. Yani binlerce yıl öncesine
dayanan bir kültürel, ahlaki, sınıfsal beslenme imkanı
sunar bize kitle çalışması.
Her canlı beslenmek zorundadır. Beslenmeyen her
canlı önce zayıflar, sonra yavaş yavaş solar, sonra kendini
tüketmeye başlar ve sonunda da ölür. Bir devrimci de
kendini beslemediğinde ölür. Ölmek, çürümek ve yozlaşmaktır. Ölmek, düzenle barışmak, beynimizi burjuvaziye teslim etmektir.
Yaşamak için kendimizi beslemek zorundayız. Kendimizi ancak ve ancak eğiterek ve kitle çalışması yaparak
besleyebiliriz. Nasıl ki her gün yeme içme ihtiyacı duyuyoruz işte beynimizi de doyurmak için besleme
ihtiyacını her an duymak zorundayız. Bunun tersi
yozlaşma ve çürümedir. Hiçbir devrimci kendisini bunun
dışında tutamaz. Kendini eğitmeyen, halka gitmeyen ve
ideolojik mücadele yürütmeyen her kim olursa olsun bir
süre sonra kendini yemeye ve tüketmeye başlar.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Kazanmak İçin Savaş Alanını
Zapt Etmeliyiz
Savaş alanını zapt etmeden ve düşmanı tamamen etkisizleştirmeden zafer elde edemeyiz. Savaş alanımız
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beynimizdir. Beynimizi düşmanın tüm etkilerinden kurtarmak düşmanla olan temel savaşı kazanmaktır. Bunun
için beynimizi tamamen zapt etmeliyiz. Beynimizi zapt
etmek; ideolojik olarak zaferi kazanmak, düşmanın ideolojik, kültürel, ahlaki saldırılarına beynimizi kapatmak,
her anımızı devrimin sorunlarını çözmek için kullanmaktır.
Bunu ancak halkına ve vatanına karşı derin bir sevgi
besleyenler, devrime, yoldaşlarına ve örgütlerine güvenenler yapabilirler. Yani sevgi ve inanç!
Halka ve vatana derin bir sevgi duymadan ve de devrime inanmadan savaşı sonuna kadar sürdüremeyiz.
Sevgi ve inanç kendiliğinden ortaya çıkmazlar. Bunlar
da bilinç sorunudur. Bilinç ise eğitim, kitle çalışması ve

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!

AYTEN ÖZTÜRK’E YAPILAN İŞKENCELERİN
HESABINI SORACAĞIZ!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

36

Yoldaşımız Ayten Öztürk 8 Mart tarihinde Lübnan
Havalimanında gözaltına alınıp 13 Mart tarihinde Türkiye’ye iade edilmiştir. 6 ay boyunca Kontrgerillanın
elinde tutulan yoldaşımız askı, elektrik, tazyikli su,
falaka ve her türden ahlaksız işkenceye maruz kalmıştır.
6 ay boyunca her gün her saat Ayten Öztürk’e işkence
yapılmıştır. Çünkü Ayten Öztürk;
İşbirlikçiliği kabul etmemiştir.
Halkına, vatanına, yoldaşlarına ihaneti değil onurlu
bir direnişi tercih etmiştir.
Ayten Öztürk’ün iradesi karşısında çaresiz kalan işkenceciler onu psikolojik olarak da yıpratmak için “seni
arayan soran yok” demişlerdir. Ama işkenceciler de biliyordu Ayten Öztürk’ten haber alamadıkları ilk andan
itibaren yoldaşları bedeller pahasına onu arıyorlardı.
Ayten Öztürk’ü soran insanları bile işbirlikçi Lübnan
devletinin polisleri gözaltına alıyor işkenceden geçiriyordu. Ama devrimcilerin iradesi karşısında hiçbir işkencenin faydası yoktur. Ve bunu halk düşmanları Ayten
Öztürk’le birlikte bir kez daha görmüş oldular.
YOLDAŞIMIZA İŞKENCE YAPANLARI TANIYORUZ!
İlk defa işkenceyle karşı karşıya kalmıyoruz. İşkence
tezgahlarının üzerinde onlarca yoldaşımızı şehit verdik.
Ama hiçbir zaman ideolojimizden, onurumuzdan, namusumuzdan taviz vermedik. Halkımıza, yoldaşlarımıza,
vatanımıza ihanet etmedik. Yapılan işkenceleri daha
gür bir sesle teşhir ettik. Düşmanımızın acizliğinin kanıtıdır dedik. Biz tarihimiz boyunca işkencecilere karşı
direnmekten vazgeçmedik. Ayten Öztürk’te tarihimizden,
yoldaşlarından aldığı güçle direnmiş, ağzı salyalı işkencecileri bozguna uğratmıştır.
Ayten Öztürk’e işkence yapanları tanıyoruz. Yoldaşımıza işkence yapanlar devrimci, yurtsever, demokrat
binlerce insanı gözaltına alıp, işkencelerden geçirip,
mezarsız bırakanlardır. Hapishanelerde direnen tutsakların

ideolojik mücadeledir. Bunlara önem vermeyenler ve
gerçekleştirmeyenler yozlaşmaya ve çürümeye mahkumdurlar.
Eğitimi, kitle çalışmasını ve ideolojik mücadeleyi
sürekli kılanlar ise hiçbir koşulda inançlarını ve umutlarını
yitirmez ve her zorluğun üstesinden gelmenin yolunu
mutlaka ama mutlaka bulurlar.
Eğitimi, kitle çalışmasını ve ideolojik mücadeleyi
sürekli kılan ve sürekli olarak devrimci bilinci geliştiren
bir devrimci; hiçbir buhranda, hiçbir fırtınada ve hiçbir
saldırıda yıkılmaz. O her durumda düşmandan bir adım
öne çıkarak savaşı kazanmanın yollarını bulur, savaşır
ve kazanır.
boyunlarını hızarlarla kesenler, diri diri yakanlardır.
Halk çocuklarını evlerinde, sokaklarında kurşunlayanlar,
bombalayanlardır. Anaların cenazelerini günlerce sokak
ortasında bırakanlardır. Küçücük çocuklarımızı katledip
gömmemize bile izin vermeyen, buzlu dolaplara koymamıza neden olanlardır. İşkence yapanların adları,
yüzleri değişse de halk düşmanı kimlikleri ve teslim
almak için kullandıkları yöntemler değişmemiştir.
HESAP SORACAĞIZ!
6 ay boyunca Ayten Öztürk’e kontrgerilla işkence
yaptı. Yaptıkları işkence yanlarına kar mı kalacak? HAYIR! Yoldaşımızın işkenceler içinde geçirdiği her saniye
için halk düşmanlarından hesap soracağız. İşkence karargahlarını başlarına yıkacağız. Yoldaşımıza işkence
yapanlar bizi iyi tanırlar. Ne pahasına olursa olsun yoldaşlarımıza zarar verenleri bulur, halkın adaletiyle cezalandırırız.
İşkencecilere sesleniyoruz; sizi tanıyoruz. Yaslanacak
duvarınız, tutunacak dalınız yok. Yaptığınız işkencelerin
hesabını vereceksiniz. Ayten Öztürk’e yaptığınız işkencelerin bedelini misliyle ödeyeceksiniz. Adaletimizden
Kaçamayacaksınız!

İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
İşkenceciler Halka Hesap Verecek!
DEV-GENÇ

İşkence Yapanlardan
Hesap Soracağız!
İstanbul Gülsuyu Cephe Milisleri, 3 Eylül'de
mahallede korsan gösteri yapıp pankart astı. Üzerinde "İşkenceci Katillerden Hesabı DHKC Soracak!" sloganı yazılı olan pankart mahallenin merkezi
yerine asılırken, fişekler yakılarak işkenceci katillerden hesap soracağını yineleyen Cephe Milisleri
eylemi iradi olarak sonlandırdı.

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

AKP’NİN RANT
POLİTİKALARI SONUCU
ÜLKEMİZİN DÖRT BİR
YANINI SEL ALIYOR!
Son 3 ayda ülkenin dört bir yanında çok sayıda sel meydana geldi.
Bu seller sonucunda ölümler ve yaralanmalar oldu. Köprüler, binalar,
araçlar yıkıldı. Tarım arazileri ve
yollar hasar gördü, hayvanlar telef
oldu. Bu sel olaylarını listeleyecek
olursak;
- Ankara Mamak’ta aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Sel suları cadde üzerinde
bulunan araçları sürücüleri ile beraber
önüne katarak sürükledi. 6 kişi yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Tuna, sel için “500
yılda olabilecek bir afet” dedi. (5
Mayıs 2018)
- İstanbul’un Anadolu Yakası’nda
15 dakika boyunca başta Ataşehir
olmak üzere sağanak etkili oldu, yollar adeta göle döndü, su baskınları
oldu. (18 Haziran)
- Ankara’da Mamak ve Çankaya’daki sel ve su baskınları sonucu
araçlar trafikte kaldı, dükkanları su
bastı. (21 Haziran)
- İstanbul’da yoğun yağışın sele
dönüşmesi sonucu Atatürk Havalimanı’nın apron ve yolcu salonlarını
su bastı. (28 Haziran)
- İstanbul’un Bağcılar, Başakşehir,
Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki yoğun yağış, sel ve su
baskınlarına yol açtı. (27 Temmuz)
- Rize merkeze bağlı Muradiye
beldesinde yaşanan, metrekareye 100
kg yağışın düştüğü selde 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar gördü, 10 araç
sel sularına kapıldı. 30 köprü yıkıldı.
Elektrik-telefon-içme suyu hatları,
tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Bir çay fabrikasını su bastı, işçiler
son anda fabrikayı terk ederek kurtuldu. Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medyadan “Allah’ım yardım et batıyoruz” payla-

şımında bulundu. (2 Ağustos)
- Antalya’nın Elmalı ilçesinde 24
saat içerisinde yaşanan iki ayrı sel
sonucu 12 ev su altında kaldı, 450
dönüm tarım arazisi zarar gördü, çok
sayıda ahır kullanılamaz hale geldi,
onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.
Sel suları yer yer 1 metreye kadar
yükselirken, selin verdiği zarar, 15
milyon lira civarında oldu. Elmalı
Belediye Başkanı, sel ile ilgili “Allah
beterinden muhafaza etsin” dedi. (78 Ağustos)
- Ordu’da metrekareye yer yer
80 kg yağışın düştüğü, kentin birçok
bölgesini etkisi altına alan selden
500 bin kişi etkilendi. Heyelan sonucu
kaybolan 1 kişi hayatını kaybetti, 7
kişi yaralandı. Çadırlarını su basan
550 fındık işçisi, saatlerce mahsur
kaldı. 8 köprü yıkıldı. Samsun-Ordu
karayolu ulaşıma kapandı. 330 bina,
60 araç hasar gördü. Birçok hayvan,
sel sularına kapılarak telef oldu. (9
Ağustos)
Yaşanan seller; sadece en çok yağış alan Doğu Karadeniz bölgesindeki
illerde değil, tüm illerde görülüyor.
Bunun nedenine geçmeden önce;
selin ne olduğunu ve neden ortaya
çıktığını tekrar hatırlamakta fayda
var.
Sel, sürekli yağan yağmur veya
eriyen karın etkisiyle taşan bir su
kaynağının sebep olduğu su taşkınıdır.
Yıl boyunca bol yağış alan, deniz
seviyesine yakın ve eğimi yüksek
olan alanlarda daha sık bir şekilde
görülür. Fakat son yıllarda ülkemizde
yaşanan sel sayısı giderek artıyor.
Ve sadece bol yağış alan, denize
yakın yerlerde değil; ülkemizin
her yerinde sıkça yaşanıyor seller.
Bunun sebebi, AKP’nin ülkemizin
dört bir yanını beton yığını haline

getirmesidir. 2B ve benzeri yasalarla
kılıfını hazırlayıp ormanları, parkları,
yeşil alanları talan etmesi; yerlerine
AVM, rezidans vb. dikmesidir. Dereleri kurutması; üzerilerine yol, yataklarına bina yapmasıdır.
Selin nasıl önleneceğine dair ilköğretimde bile basit önlemler anlatılmaktadır. Doğal bitki örtüsünü
korumak, bölgeyi ağaçlandırmak,
akarsu ve dere kenarlarındaki yapılaşmayı önlemek, en temel önlemler arasındadır. Ağaçlandırmak
ve ormanları korumak, bunlar arasında en önemlileridir. Çünkü ağaçlar,
yağmurun hızını; yağmur suyunun
yamaçtan aşağıya akış hızını keser
ve yağmur sularının toprağa sızmasını
sağlayarak suyun yüzeyde birikmesini
önler.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Geçen yıl bu aylarda İstanbul’da
tüm hayatı felç eden, sele dönüşen
iki şiddetli yağış yaşanmıştı. Biz
yine bu satırlarda yaşanan bu sellerin
sebeplerini anlatıyorduk. O yazıdan
birkaç alıntı yapalım:
“Yeterince yeşil alanın olduğu bir
yerde yağmur suyunun %40’ı, ağaç
yaprakları tarafından tutulup yere
düşmeden buharlaşır. Yere düşen suyun %25’i bitki örtüsü tarafından
emilir, %25’i ise derinlere sızar. Geriye kalan %10’luk kısım ise doğal
mecrasında akışa dönüşür.
Ama bitki örtüsünün yerine beton
veya asfalt döşendiği zaman ise suyun
%30’u buharlaşırken, emilen ve derinlere sızan su miktarı %15’te kalır.
%55’lik bir kısım ise akışa dönüşür.
Bu kadar büyük miktarda akış halinde
olan suyun akacağı başka bir yer olmadığı için de yerleşim alanlarına,
yollara kadar girer...”
“Ülkemizde orman alanlarının ve
dere yataklarının yok edilip yapılaş-
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ması ile sel felaketlerinin artması
arasında da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Sanayi Bakanlığı Çimento Sektör Raporu ve İklim Değişikliği Risk Yönetimi Raporlarına
göre; ülkemizde 1990 yılında 24.4
milyon ton çimento üretilip 22.7 ton
tüketilirken, 19 sel felaketi yaşandı.
2005 yılında ise 42.8 milyon ton
çimento üretilip 35 milyon ton tüketildi
ve 81 sel felaketi yaşandı. 2015’e geldiğimizde ise 78 milyon ton çimento
üretildi, 62 milyon ton tüketildi ve
tam 249 sel felaketi yaşandı. 2023’te
ise 100 milyon ton çimento üretimi
ve 80 milyon ton tüketim hedefleniyor.
Bu durumda ülkemizde çok daha fazla
sayıda sel felaketi olması kaçınılmaz
olacaktır.”

Sayı: 83

AKP’nin Ulaştırma Bakanlığı da,
ülkemizdeki inşaat şirketleri de tüm
bu gerçekleri bilmiyor değildir. Ama
işte bu gerçeğin önüne, daha fazla
kâr elde etme hırsı geçer. Öyle bir
hırstır ki bu; halkın canı da, malı da,
evini barkı da, geçim kaynakları da,

çayı-fındığı da, büyükbaş-küçükbaş
hayvanları da, ulaşımını sağlayan
yolu-köprüsü de zerre umurlarında
olmaz.
Kaç kişi ölmüş, kaç ev hasar görmüş, kaç köprü yıkılmış; bunların
hepsi, onlar için sadece basit birer
istatistiğe dönüşür. Tek dertleri; yasal
kılıfı da hazırlanmış bir biçimde,
kısa yoldan köşeyi dönmektir onların...
Halktan yana, haklı, meşru ve
bilimsel olan her şeye düşman olan
AKP iktidarının da tüm doğal afetler
gibi, yaşanan seller ile ilgili de yaptığı
tek şey, “Allah’a sığınmak” oluyor.
Seller sonrası, “yetkililer”den art
arda “Allah’ım sen bizi koru”, “Allah
beterinden korusun” gibi açıklamalar
geliyor.
Oysa bizim korunmamız gereken
bir şey varsa, o da faşist AKP’nin
halka düşman rant politikalarıdır.
Çünkü doğal olaylar; bu politikalar
sonucu birer felakete, yıkıma, katliama dönüşüyor. Ve bizlere verdikleri
zarar yetmiyormuş gibi; üstüne üstlük

“afet vergileri” alarak, kendi yarattıkları zararları bizim cebimizden
karşılıyorlar. Sonra da utanmadan
çıkıp “o vergilerle duble yollar yaptık”
diyorlar; bizi soyarken bile kandırdıklarını pişkince söylüyorlar...
Sonuç olarak;
1- Son zamanlarda sel olaylarında
yaşanan artışın temel sebebi;
AKP’nin betonlaşmaya dayalı rant
politikasıdır.
2- Seller, önlenebilir doğa olaylarıdır. Bu olayları yıkıma, doğal
afete dönüştürüp sonra da “fıtrat”a
bağlayan ise kapitalizmdir ve bunun
ülkemizdeki uygulayıcısı olan AKP
iktidarıdır.
3- Tüm doğa olayları gibi, sellerin
de yaşanmasını engelleyebilecek tek
sistem sosyalizmdir.
Kapitalizm, zenginlerin halkın
kanı üzerinden daha fazla kar elde
etmesini temel alırken; sosyalizm
ise halkın canını, malını, yaşam alanlarını korumayı temel alır.

Yürüyüş
9 Eylül
2018

AKP Faşizmi Kontrgerilla
Politikalarını Sürdürüyor!
AKP İşkencecidir!
Lübnan’da gözaltına alınıp, 6 ay boyunca bir kontrgerilla merkezinde işkence gördükten sonra polise
teslim edilen Ayten Öztürk, sorgu hakimliğince işkence
beyanları kayda geçirilmeden tutuklandı.
AKP faşizmi halkın direnen kollarını keserek bitireceğini sanıyor. Korkuyor, korktukça saldırıyor. Boğazı
kesilmiş bir tavuk gibi çırpınıyor, nafile! Devrimcilere,
halka, direnenlere işkenceler yapıyor, komplolarla tutukluyor, bitiremiyor. Açlık grevindeki emekçileri
evinden kaçırıyor, fiziki işkenceler yapıyor, psikolojik
işkenceler yapıyor bitiremiyor. Nuriye ve Semih’i teslim
alamıyor.
Nazan’ın elmacık kemiğini kırıyor, anaları yerlerde
sürüklüyor, Perihan teyzemize işkence yapıyor, Mehmet’e
işkence yapıyor, Alev’e saldırtıyor, Gülnaz’ın saçlarını
yoluyor, Nuriye’nin bacağını kırıyor yine bitiremiyor.
Direnenleri teslim alamıyor.
Bitiremediği gibi her yandan direnişler filizlenmeye
ve büyümeye devam ediyor. Korkusu büyüyen AKP
faşizmi halkın onurlu evlatlarını kaçırarak, aylarca
işkence yaparak teslim alabileceğini, halkı sindirebileceğini düşünüyor. Cehennemin dibindesin diye aylarca
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Ayten Öztürk’e işkence
yapıyor. Cehennemin
dibinde olan AKP faşizmi ve onun kontrgerillasıdır. Cehennemleri
korkularının büyüdüğü
yerdir, cehennemleri
halkın olduğu her karış
vatan toprağıdır.
Kadın haklarını savunduklarını iddia eden
KESK,
DİSK,
TMMOB Nuriye’ye,
Alev’e, Nazan’a, Gülnaz’a, Selvi’ye, Nursel’e, Perihan teyzemize
ve bütün analarımıza
yapılan işkencelere sessiz kaldığı gibi Ayten Öztürk’e
yapılan işkencelere de sessiz kaldı.
AKP faşizminin halkın onurlu evlatlarına yaptığı işkencelerin hesabını soracağız! Ayten Öztürk yalnız değildir! Mektuplarımızla, kartlarımızla, fakslarımızla işkencede aylarca halkın onurunu koruyan, teslimiyete
karşı direnen Ayten Öztürk’e (Sincan Kadın Kapalı
Hapishanesi/ANKARA) merhaba diyelim!
Kamu Emekçileri Cephesi
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YÜKSEL CADDESİ’NDE İKİ SES ÇATIŞIYOR:
FAŞİZMİN HALKA TESLİMİYET DAYATAN SESİNE KARŞI

HALKIN TARİHSEL ve SİYASAL HAKLILIĞIYLA
HAYKIRAN SESİ
SESİMİZ
Çeneni avuçlarının içine alıp,
duvara dalıp
kalma!
Çeneni avuçlarının içine alma!
Kalk!
Pencereye gel!
Bak!
Dışarda gece bir cenup denizi
gibi güzel,
çarpıyor pencerene dalgaları...
Gel!
Dinle havaları:
havalar seslerin yoludur,
havalar seslerle doludur:
toprağın, suyun, yıldızların
ve bizim seslerimizle...
Pencereye gel!
Havaları dinle bir:
Sesimiz yanındadır,
sesimiz seninledir.
Nazım Hikmet
Yüksel Direnişçileri pankartlarını
ellerine alıp harekete geçer geçmez,
megafondaki düşman ses hemen başlıyor höykürmeye. Ne dediği birebir
anlaşılmaz olsa da bir anlamı var elbette. Sözler anlaşılmasa da ne yapmak istediği alenen ortada.
Faşizmin halk düşmanı sesi yayılıyor: “Dağılın” diyor... “Yasak”
diyor... “Emir” diyor...
Nuriye ve Semih ile başlayan
Alev’in, Acun’un, Nazan’ın, Gülnaz’ın, Mehmet’in ve destekleyenlerin
dillerinden dökülen hakikati boğmak
için; kulakları sağır edercesine, yırtınıp çatlarcasına bağırıyor faşizm.
Arada seçilebilen kelimeler şunlar
oluyor: Dağılın... Yasak... Emir...
Faşizmin sesi bunları diyor; ama
işte dediğiyle de kalıyor o düşman
sesin yankısı. Çünkü ne yasak dinliyor
Yüksel Direnişçileri ne de faşizmin
emrine boyun eğiyorlar. Dağılmıyorlar. Tarihin sesiyle konuşuyorlar.
Ol sebepten yükseliyor Yüksel Di-

renişçileri’nin onurlu sesi.
Umut diyor bizimkiler... Onur diyor... Savunacağız diyorlar haklarımızı... Yaşasın Direniş diyorlar ve
ille kavga... Emeğimizin hakkından
vazgeçmeyeceğiz diyorlar... Ekmek
kavgası diyorlar... Kahrolsun faşizm
diyorlar... Haktan, haklıdan, onurdan,
emekten bahsediyor, halkın diliyle,
tarihsel ve siyasal olarak haklı olmanın bilinciyle konuşuyorlar.
Yüksel Direnişçileri’nin bu sesleridir Anadolu’ya nefes aldıran. Faşizmin borazancıbaşıları istedikleri
kadar yırtınsınlar, boğamıyorlar direnişçilerin sesini. Yaklaşık 670 gündür, OHAL ile Türkiye halkları arasında barikat olmanın bilinciyle haykırıyor direnişçiler.
Halkların haklı ve gür bir sesi
vardır çağları bile aşan. Halkın tarihsel
sesidir o. Kralların, sultanların ve
yardakçılarının höykürmelerinin boğamadığı, cellat küfürlerinin susturamadığı açık ve net bir sestir bu.
Direnişçilerin copa-işkenceye, kemiklerinin kırılmasına-saçlarının yolunmasına aldırmadan; Yüksel’i yani
direnişin kendi direnişi olduğu bilinciyle alanı terk etmeyenlerin sesi
eklenir bu koroya. Halkın ezilemeyen,
boğulamayan, susturulamayan sesidir
bu. Bizim sesimizdir yükselen!
Yüksel’de iki ses çarpışmaktadır
yüzlerce gündür. İki iradenin sesidir
çatışan. Bir yanda halkın sade sesi...
Bir yanda halk düşmanlarının Amerikan
malı teknolojiyle güçlendirilmiş metalik
sesi... Çatışıyorlar kendi aralarında.
Halkın sesi Yüksel Direnişçileri’nin dilinden dökülmeye başlar başlamaz, faşizmin borazanı başlıyor kuru gürültüsüne. Arkadan yaklaşan beyaz gözaltı
aracına işkenceyle sorunsuz bindirmek
için kapılarını açıyorlar hızla.
İstiyorlar ki duyulmasın direniş-

çilerin, faşizmin hiçbir saldırısını cevapsız bırakmayan, halka yapılan
her zulmün öfkesiyle konuşan bu
ses bir daha konuşamasın. Bu sesin
içerdiği davet duyulmasın istiyorlar.
Çünkü bu ses direniş çağrısı yapıyor.
Hedef gösteriyor. Gerçeği yani sömürüyü ve zulmün sahiplerini açıklıyor. Halk düşmanı iktidarın ve işkenceci katillerinin yüzüne tükürüyor.
Bu ses, halkın bağrından kopup geleceğe yayılıyor, “asıl onlar korkuyor,
bakın nasıl da zavallılar” diyor.
“Direnenler de var bu koşullarda”
diyor Yüksel Direnişçileri’nin gür
sesi. Direnişe çağırıyor Yüksel’de
yükselen sesimiz, zulüm saltanatı
bitsin, asalaklar artık sırtımızdan beslenmesin, ekmeğimiz-onurumuzla
oynayamasın diye kavgaya çağırıyor.
Duyulmasın diye işkenceyle boğmak
istedikleri işte budur.
Öyle bir korkudur ki bu, çoğunlukla ancak yarım dakika süren bu
eylemin yaydığı umudu, gözaltına
alıp götürdükçe bitireceğini zannediyor. Oysa tarihin sesi öyle zorla,
zorbalıkla susmaz. Ve halkın sesi
susturulamaz, susturulamamıştır. Ve
işte kesilemiyor onca bedele rağmen
halkın gür sesi.
Bakın; Yüksel’de konuşan halk
bir dakikadan az zamanda nasıl da
bir tarih özeti çıkartıyor. Ki susturamadıkları halkın direniş çağrısıdır.
Bu ses bizim sesimizdir. Onurun
ve umudun sesidir. Nuriye’nin o meydana ilk gün çıktığından bu yana orada,
Yüksel’de konuşan yalnızca Nuriye,
Alev, Nazan, Acun, Mehmet… değil
HALK’tır. Ve halkın sesi, faşizmin
zoruyla kesilemez. Orada tarihin ve
bilimin yasalarının ışığında halkın sesiyle faşizmin teslimiyet dayatan sesi
çarpışıyor. Zafer elbette halkındır, direnenlerindir, bizimdir! Bu sese kulak
verin, bu ses bizi direnişe çağırıyor.
Bu ses bize Zafer Bizimdir diyor!
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Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018
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Türkan ALBAYRAK, Hakları İçin Yeniden Direnişe Başladı
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

8 yıl önce, atıldığı işine geri dönmek için direnen ve kazanan Türkan
Albayrak’ın yeniden ekmeğine-alın
terine göz konulunca direnişe başladı.
Direniş güncesini, Türkan Albayrak’ın anlatımından aktarıyoruz:
3 Eylül’den itibaren direnişe kaldığım yerden devam ediyorum. 2010
yılında 118 gün direnerek kazandığım
Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki
işimden atıldım. İlk düşüncem direnmekti. Peş peşe aklımdan kendi
direnişim ve ondan sonra yapılan direnişler geçti.
Cansel Malatyalı, Rozeteks, Darkmen, Kazova, Salih Savaş, Sarıyer,
Beşiktaş, Şişli Belediyesi işçileri,
Kınık Maden işçileri, Oya Baydak
direnişleri. Ve yaprak kımıldamazken
korkunun kol gezdiği, kimsenin ağzını
açamadığı ülkemizde Ankara’nın göbeğinde bir direnişçi çıktı. Nuriye
Gülmen, sokağa çıkmaya korkan halka, işten atılanlara, OHAL var bir
şey yapılmaz diyenlere faşizme karşı
direnileceğini gösterdi. Ve kazandı.
Nuriye’nin mahkemelerinden
birinde ben Türkan Albayrak direnişinden etkilendim sözü bana
tekrar direnme cesaretini verdi.
Evimde faşizmin beni öldürmesini
beklemeyeceğim onları sokakta savaşarak karşılayacağım dedim. Kararımı verdim.
Bugün 4 Eylül. Direnişin 2. günü.
İlk gün işe telefonlarla başladım.
Geçtiğimiz hafta dolaşıp direnişimi
haber verdiğim kurum ve gazeteleri
aradım. DİSK yönetim kurulu üyesi
Limter İş başkanı Kamber Doğru’yla
görüşüp telefonunu almıştım. Kendisinin hasta olduğunu söyledi. Diğer
yöneticiler gelmeyecek mi diye sorunca; “geçmişteki yaşananları unutamamışlar, o yüzden gelmeyeceklermiş.” dedi.
Direnen bir işçiyle sendikacıların
ne sorunu olabilir? Ancak şu olabilir
biz patron sendikacısıyız. Patrona
karşı direnen işçiyi desteklemeyiz
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diyorlar ve koltuklarına sıkı sıkı sarılıyorlar. Hangi direnişi sahiplenmişler, DİSK'in başkanı Arzu Çerkezoğlu’ndan başka bir şey ummak yanlış
olur. Ütülü kıyafetleri, makyajı bozulur. Kim bilir makyaj malzemeleri
de Flormar’dandır. Daha sonra Cumhuriyet’i ve Birgün'ü aradım, geleceklerini söyledi. Sarıyer CHP yöneticisi Ramazan Gezeroğlu’nu aradım geleceklerini söylediler, gelmediler.

Basın açıklaması saatini beklerken
polis yanıma geldi. Eylemi; “nasıl,
saat kaç gibi yapacaksın?” diye sordu.
Ben de onu ilgilendirmediğini söyledim. Güvenliğimi alacakmış. Saat
13.00'da önlüğümü giyip basın açıklamamı okudum. Yarım saat sonra

polis gelip; “basın açıklamanızı okudunuz, parkta oturmayın” dedi. Ben
de parkta oturmama karışamayacaklarını, oturma eylemine devam edeceğimi söyledim. Basın açıklamasına
basın olarak Cumhuriyet ve Kızıl
Bayrak geldi, haberi yapmışlar. Sendika olaraktan Bağımsız İnşaat-İş
Sendikası'nın üç yöneticisi katıldı.
Halk Cephesinden 4 kişi katıldı.
Açıklamadan yaklaşık bir buçuk saat
sonra gazeteciler dışındaki yedi kişiyi
ve beni gözaltına aldılar. 10 dakika
boyunca iki otobüs çevik polis bizi
gözaltı yapmak için uğraştı. Gözaltından saat sekizde çıktık. Kollarımda
morluklar oluştu. Sırtım çok ağrıyor.
Alana girer girmez etrafımı çevirdiler. Desteğe gelen iki kişiyi gözaltı yaptılar, beni sürüyerek yine gözaltı yaptılar. İki arkadaşın ve benim
slogan atmamla çevredeki halk sokağa
döküldü, pencerelere çıktı. Tepki gösteren sağlık çalışanı bayan; “gidin
onurlu bir iş yapın” diye bağırdı.
“İşini isteyen bir insana işkence yapamazsınız” deyince onu da gözaltı
yapmakla tehdit ettiler.
4 otobüs çevik getirmişlerdi. Parka
girmem yasakmış. Bana yasaklamakla
kalmayıp halka da yasaklamışlar,
parkta polisler oturuyor. O kadar
korkmuşlar ki işini geri isteyen bir
kadından korktukları tek kişi değil
aslında zulüm yaptıkları milyonlarca
halktan korkuyorlar. O yüzden böyle
her yere saldırıyorlar. Gözaltından
saat dört buçukta çıktık. Her yerim
ağrıyor ama çok mutluyum. Yenilmedim savaşıyorum.
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Son Sözü Direnenler Söyler!
Özgür Tutsaklar Anlatıyor...
Kadın askerlerin üst-ayakkabı
araması dayatması ve zafer
Hiçbir hapishanede kadın asker
üst ayakkabı araması yapmıyordu,
bu sebeple kabul etmedik. Aylarca
hastane mahkeme sevki bu aramadan
kaynaklı olmuyordu. Son aşamada
idare çözmeyince; X-RAY’ı da geçip
askerin aramayı yapmak istediği paravanın aramada oturmaya başladık.
İlk 2 gün taşıdılar bizi, X-Ray’dan
da biz kalkıp geçmiyorduk, onlar
ayakkabıyı çıkarıp bizi cihazdan sürüklüyorlardı. Sonra tehditler başladı,
taşımayacağız yürüyeceksiniz yürümezseniz sizi sürüklediğimiz merdivenlerden atarız! “Atın” dedik,
“Neler olur görün.”
Ertesi gün 2 arkadaşımız mahkeme için gitti, geri dönmediler. Öğlen
mahkemeden dönen bir dostumuz
arkadaşlarımızın sabahtandır bekleme
odasında tutulduklarını ve kendileri
yürümediği için getirmediklerini söylediler. İdareyle sözlü sorun çözülmedi
o andan itibaren kapı dövdük. 15
dakikada bir dövüyorduk. Ertesi sabaha kadar sürdü. Bu defa yürüsünler
dendi “Hayır” dedik. Arkadaşlar
36 saat aşağıda biz yukarıda durmadan uykusuz kapı dövdük… Ve
36 saat sonra “getirmeyeceğiz, taşımayacağız” diyenler taşıyıp getirdi. Direnişin ardından arama sorunu, asker araması sorunu çözüldü.
Bu da direnişin kazanımıydı.
Yine Silivri’de havalandırmalardaki kameralar kaldırılmıyordu, hala
takılı. Biz de kendi yöntemimizle
toplu olarak aynı anda yaptığımız
harçlarla hedef alıp atıyorduk, kapanan kameraların ardından hücrelere
giriliyor, tek tek merdivenlere çıkılıp
kameralar temizleniyordu. O an sloganlar atıyor, kapı dövüyor, ajitasyon
çekiyorduk. “Yaptığınız ahlaki mi?
24 saat banyo-tuvalet, yatakhane...
insanlar gözetleniyor. Kabul etmeyeceğiz.” diye. Her uygulamaya karşı

yöntemler geliştiriyoruz direniş içinde,
kameralar da bu yöntemle işlevsiz
hale geliyordu.
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş başladığında hapishanelerde
olanlar değil dışarıdan takip edenlerdendik. Aileler görüşlerden ya direniş içerisinde şekillenen yeni eylem
biçimleri ya da saldırı ve işkence
haberleri ile dönüyordu. Ben de o
dönem Tekirdağ F’ye görüşe gidiyordum. Bazı eylemleri kafamızda
canlandırmakta zorlanıyorduk tabi.
Direnişin eylemliliklerinden hücre
yakma ve Silivri ile adını duyduğumuz kapıdan çıkma eylemleri. Aktif
direniş, taarruz süreci diye tanımlanıyordu. Gerçekten de fiziki olarak
da taarruzdaydı tutsaklar.
OHAL’den sonra dernek ve kurumlarımıza yapılan operasyonlardan
birinde alınarak tutuklandım. İlk gün
Silivri’de idik. Kapı dövme ve slogan
sesleri bir an olsun durmuyordu.
Dana önce tutuklanmıştım ancak o
zaman hapishaneler bu kadar hareketli
değildi. Ve direnişin lokomotifi diye
adlandırılan Silivri’de değil Anadolu
Hapishanelerinde kalmıştım. Çalıştığımız alandan kaynaklı tutukluluğumuzun gündemde yer almasından
olsa gerek ertesi gün apar topar Kandıra’ya F Tipine gönderildik. Biz aslında sürgün ediliyorduk; ancak bunun
sürgün olduğunu bile anlamadık.
Kandıra 1 No’lu F Tipi yıllardır
erkek tutsakların kaldığı ve bedellerle
birçok kazanım elde ettiği bir hapishaneydi. Başka hapishaneler ve Silivri’den sürgün edilen hükümlü arkadaşlarımızla beraber bir kısmı
kadın tutsaklarla doluyordu. Bizden
sonra da Silivri’den sürgünler gelmeye devam etti. Bir arkadaşla beraber aynı davadan yargılandığımız
arkadaşlardan uzak, uçta bir hücreye
konduk. İlk geldiğimiz andan itibaren
her lafın başına veya her itiraza karşılık olarak “burası yüksek güvenlikli
hapishane” deniyordu. Yani yaşanılan
hukuksuzluklar, keyfiyetler buna da-

yandırılıyordu. Personel, açıktan bunun bir “F tipi politikası” olduğunu
itiraf etmiş oluyorlardı. Hapishaneye
girişte yapılan “onursuz arama” bunlardan yalnızca bir tanesi. Hapishane
baskısı girdiğiniz andan itibaren “arama” odasında başlıyor.
F Tipi mimarisini bilenler bilir.
Yakın gibi görünse de aslında kaldığımız hücre uzaktı ve kimse ile bir
bağımız yoktu. Arada zar zor sesimizi
duyurabiliyorduk. Yer değişimi istedik
dilekçeler, görüşmeler vs. birçok yol
denendi. Tecrit içinde tecriti yaratmaya çalışıyorlardı. Bir yandan hapishanede direniş eylemlilikleri sürüyordu. Sloganlar, kapı dövmeleri,
oturma eylemleri, sayım vermeme…
Saldırı, sürgün, hak gasplarında
direniş ve eylemlilikler yükseliyordu.
Kadınların hapishaneye yeni gelmiş
olmasından kaynaklı daha önce erkek
arkadaşların yanına geçme, hücre
değişikliğinin talebi ile beraber direniş
yükseldi. Fiziki olarak onlar açısından
da epey zorluydu. Yaklaşık olarak
böyle bir ay sürdü. Bir ayın sonunda
sorunların çözülmesi bir yana erkek
arkadaşlar sürgün edildi. Uzaklığı
belirtmek için “taa Van’a…” derler.
Gerçekten de arkadaşlarımızı Van’a
sürdüler.
Sorunların çözümüne sürgünle
cevap veren hapishaneye bizim de
cevabımız 19 Aralık’ta hücreyi ateşe vermemiz oldu! Hücre yakma
eylemlerini duymuştuk; ancak nasıl
yapılacağına dair hiç bilgimiz yoktu.
Sadece yatak yakmak ne işe yarar ki
diye düşünüyorduk. 19 Aralık sabahı
yapacaktık. Sürgünden hemen sonra
ve bizim için, hapishaneler için özel
bir gün; 19 Aralık. Bu günde gerçekleştirecek olmanın yarattığı heyecan bambaşkaydı. Akşam da eşyalarımızın hepsini poşetleyip yatakların altına koymuştuk. Yiyecek
vs. her şeyi tüketmeye çalışıyorduk.
Sabah sayımdan sonra ilk iş olarak
yatakların yüzlerini sökmeye, yırtmaya başladık. Bir saat yatakla ce-
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belleştik. Çok heyecanlıydık. Bir eksiklik olmasından yana tedirgindik.
Poşetlediğimiz, koruyacağımız eşyaları banyoya koyduk. Tekrardan
ajitasyon metnimize bakıp hangi sloganları atacağımızı hatırlattık birbirimize. Yatağın yırtık olan kısımlarına
bol bol gazete parçaları sıkıştırdık.
Hava alıp düzenli yanabilsin diye
dengeli yerleştirmeye çalışıyorduk.
En son sıvı yağı boca ettik. Yatakları
pencereye dayadık, yanacağından tereddüt ettik açıkçası ama çakmağı
çakmamızla, alev alması bir oldu.
Öyle ki merdivenin önünü kapatan
yataklara teğet geçip indik merdivenlerden, havalandırmaya çıktık;
hava buz gibiydi. Sıkı sıkı giyindik.
Havalandırmanın yeri en azından 5
cm kalındığında buzla kaplıydı. Kenarlarda kar öbekleri vardı. Zılgıtla
başladık pencerelerden, siyah dumanlar çıkıyordu. Sloganlardan sonra
camlar çatlamaya, patlamaya başladı.
Havalandırma kapısından girdiler.
Hücre yakmalardan sonra çoğu yerde
arkadaşlarımıza ciddi saldırıların olduğunu duymuştuk. El ayaktan kelepçelenerek süngerli hücrelere atılıyor, saldırıya uğruyor, saatlerce o
halde bekletiliyordu. Çıplak bırakılıp
o halde kelepçeli saatlerce bekletilen,
dövülen arkadaşlarımız da vardı. Ardından sürgün edilenler de.
Her ihtimali düşündük. Kol kola
girdik, hazırdık. Onlar gidince ajitasyon çekmeye başladık. Durup dinleyip not ettiler. Sonra hücreye girip
her iki kapıyı da kapatıp bizi havalandırmada bıraktılar. Söndükten sonra hızla çıktılar. Hücre kapısını açtıktan sonra elektriği kesmişler, su
sıkmışlar. Yukarı çıktık böyle bir
sahneyle karşılaşmayı beklemiyorduk
gerçekten. Duvarların izolasyon malzemeleri dökülmüştü, yanmış her yer
simsiyahtı. 19 Aralık katliamının ardından yanmış bir yemekhane görüntüsü vardı ya, o geldi aklıma. Zor
nefes alınıyordu, her yer cam kırıkları,
su, her yer simsiyah yanmış… Duvarlar erimiş parça parça dökülmüş.
19 Aralık anma programımız vardı
öğlen. Programa böyle bir hücreden
katılıyor olmanın verdiği heyecan,
yarattığı duygular bambaşkaydı. Bek-

ledik gelen giden olmadı. Herhalde
birazdan gelirler deyip aşağıda beklemeye başladık. Mazgal açıldı “Bayanlar dış kantin!” Sonra bir daha
açıldı “Bayanlar ekmek”, “Bayanlar
gazete…” vs. derken beklediğimiz
an gelmedi, gerçekleşmedi. Saldırdılar, hücreye götürürler sonra hücremiz de belki değişir diye bekliyorduk, yok öyle olmadı. İlerleyen
saatlerde baş memuru çağırıp yatak
istedik gayet umursamaz bir şekilde
“yakmasaydınız” dedi ve gitti.
Akşama dek gelmeyince geç saatlere kadar, yatak gelene dek 15
dakikada bir kapı dövüldü. Yatakları
aldık…! Kandıra zaten yeterince soğuk bir hapishaneyken camların olmayışı bu soğuğu ikiye katladı. Diğer
hücrelerden bir arkadaş yetişip halimizi hatırımızı soruyordu. Söylediğimiz şey elbette “Sibirya
soğuğu”ydu.
Camların olmadığını ıslaklıkla
beraber cereyanın soğuğu ikiye katladığını anlatırken, “havası nasıl,
rahat nefes alabiliyor musunuz? Yanık
kokusu çok var mı?” diye sordu.
“Yani normal, durulmayacak gibi
değil” deyince “havalandırın” dedi
ve ardından katıla katıla gülmeye
başladık.
Sonraki günlerde de camsız hücremiz epeyce havalandı. Direnişin
ve tartışmaların sonunda camlar takıldı. Aşağıda yaşadık bir hafta. Yatakları üst üste koyup peteğe dayamıştık. Her şey poşetli biz kenarda
büzüşmüşüz. Bir haftanın sonunda
hücremiz değişti. Biz kazandık kazanmasına ama idarenin hamlesi hücre yakma karşılığında sohbet hakkımızı gasp etmek oldu. O hafta yer
değişikliği olduğunda çıkarmadılar.
5 saatten 2,5 saat çıkarmaya başladılar.
Tekrardan direnişi yükseltip havalandırmada da oturma eylemleri yaparak sohbetimizi geri aldık.
Hücre yakmaya ilişkin hakkımızda
açılan soruşturmanın ifadesine çağrıldığımızda savunmamızı yaparken
müdür sordu “Neden siz yaktınız?
Hükümlüler var onlar yaksaydı,
sizin açınızdan yarın bir gün sorun
olacak.” diye. Çünkü bizim talebimiz
var ve siz sorunu çözmek yerine ar-

kadaşlarımızı sürgün ettiniz demiştik.
Hatta kendi aramızda “soğuktu ısınmak için yaktık” esprisini döndürüyorduk. Farklı bir deneyim oldu
bizim için. Direnmek hele de ardından
kazanımı da gelince yarattığı moral
motivasyon büyük oluyor.
Not: “Hücre yakma”dan şu an
ikimiz de hükümlüyüz. Bulunduğumuz hapishane müdürü gelince sordu;
“Yazık değil mi? 11ay aldınız” diye
“Yok dedik, haklıyız biz, yine olsa
yine yaparız”…
Gün koşturmaca ve tüm hengâmesiyle geçerken otur-kalk, not-top,
mazgal-yemek vs. çayı akşam demler
ağız tadı ile içeriz dedik. Kapı kapandı, sakinleşti ortalık. Açtık poşeti
çayın içinde bir taş, kahverengi alacalı. Aklımıza gün içerisinde ablamızın yoklayışları geldi. Açtınız mı,
yaptınız mı, içtiniz mi? “yoksa…”
dedik nasıl aynı anda aynı şeyi düşünüp aynı senaryoyu yazdık bilemiyorum. Ama sanırım yarattığımız
atmosferin ve ruh halimizin bunda
etkisi büyük olmalı. Artık nereden
geldiyse ta Dersim’den gelmiş oranın
taşı olmalı ve kaçak çayın içine konmuş olması çok anlamlıydı, çok duygulandık. Öyle kapı altından da çok
açıktan söylemek istemedik.
Ablamız da “hım, evet, hım….”
deyince buradan bir şey yapmayalım
konuşmayalım dedik. Taşı demlenen
çayın içine mi atmadık? Erir belki
deyip dalıp çayın içinden mi çıkarmadık. Türlü türlü işlemden geçti
kısacası… Bizim oralarda Kürdistan
da “teberük” diye bir şey var. Kutsal
değerli toprak anlamında. Ama dönen… Bu taş da bizim “teberük”ümüz
oldu. Diyelim bir şeye titizlenir, korumaya çalışırsan gereğinden fazla
değer verdiğini anlatmak için “niye,
sanki teberüktür?” derler.
Taşı aldık sakladık, sevdik, başucumuza koyduk. O akşam sohbetimiz derinleştikçe derinleşti. Dağlar,
karanfilleşenlerimiz, biz, hapishane,
tutsaklık, özlemler, öfkeler, hayaller.
Aradan yaklaşık olarak bir yıl geçti.
O ablamızla bir araya geldik. Yine
hapishanede ve aynı hapishanede.
Bu arada geçen zaman zarfında epey-

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

ce şey de yaşadık. Sürgün, yeni
yerler, insanlar, hapishaneler, saldırılar, tahliye-gözaltı-tutuklama ve
yine döndük en başa şu taş meselesini
bir türlü konuşamadık. Yan yana gelince tam açıklığıyla konuştuk tabi.
Aslında mesele şuymuş. O da
aynı duygu ve düşüncelerle kaçak
çay göndermiş. Ancak taştan habersiz.
Hatta biz anlatmaya çalışınca çakmış
meseleyi; “kırk yılın başında bir şey
gönderdik onun da içine çer çöp karışmış” demiş bizden habersiz. O
“hım, evet, hım” sandığımız gibi değil. Mahcubiyetten ötürüymüş. Karşılıklı anlatınca biz de kendimize şaşırmadık değil. Nasıl böyle kurup
inanmış olabiliriz diye… O anki düşüncelerimiz, yoğunlaşan duygularımızın etkisi olması gerek ne diyelim.
Olsun biz o taşa o anlamı yüklemiştik.
Sri Lanka’dan gelen çayla beraber
geldiğinden oranın taşı toprağı olsa
gerek. Olsun biz onu Dersim’in taşı
toprağı diye bastık bağrımıza.

ONLARIN ADI GİBİ YAŞAYACAK, ONLARIN ADI
GİBİ SAVAŞACAK, ONLAR
GİBİ ÖLECEĞİZ
84 ÖLÜM ORUCU,
96 ÖLÜM ORUCU,
2000 BÜYÜK DİRENİŞ
KAHRAMANLARA ARMAĞAN EDECEĞİZ ÖZGÜR BİR VATANI
Bugünün onuru, bugünün kararlılığı, Onların bizlere bıraktığı
en büyük mirastır. Bu onur 138
kez bu direnişlerde şehit düşenlerin
onurudur.
Tamam 138 kez öldük ölüm oruç-

larında. 84, 96 ve Büyük Direniş
2000’de tam 138 kez düştük toprağa.
Ya teslim olacak ya da özgür bir
vatan için ölecektik. Teslim olmak
ölümden beter bir ölüm olurdu onlar
için. Direnmeyi seçerken yaşamayı
seçtiler halkımızın onurlu yaşamlarında.
Emekçilerin, Köylülerin, Sınıftaki
Öğrencilerin, Analarımızın, Emeği
Çalınan herkesin yüreklerinde onlar
yaşıyor.
Burası Anadolu toprakları dediler;
burada düşmana teslim olmak onurunu satmaktır, Anadolu’da onursuz
insana yer yoktur, yaşam yoktur.
Biz ölürken gözümüz arkada kalmaz dediler, yoldaşlarımız hesabını
sorar elbet dediler.
Hesabını soruyor, yoldaşları sormaya da devam edecek; Özgür Vatan
oluncaya dek.
Kendi küllerinden kendilerini yeniden yaratanların soyundan gelenler
bugün hapishanelerdeki genel direniş
ile cevap veriyor zalimin zulmüne.
Düşman her türlü işkence yöntemlerine karşı 138 mirası ile kavgayı
mücadeleye yeni halkalar yaratarak
koşar adım özgür bir vatan için tek
bir adım geri atmadan direnişi büyütüyor.
Düşman çaresiz, güçsüz, haksız
ve Çin Devrimi’nin önderinin dediği
gibi emperyalizm kağıttan bir kaplandır. İşbirlikçi oligarşinin de farkı
yoktur.
Tarihsel ve siyasal haklılığımız
gücümüzdür, bu güç Anadolu halklarının emeği, onuru için mücadele
eden ve bedelini ödeyen şehitlerimizin.
Bugün başı dik duruyorlar yine
düşman karşısında herkes teslimiyet
bayrağını çekerken.
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SIRA NEFERLERİMİZ
“Renkler gibi gülerdik…
Takvimler susardı,
Biz konuşurduk
Adımız aşklarımız,
Kaç bin yıl?
Bültenler adımıza,
İnfaz kararlarıydı.”
Çok ölüp, çok doğuyoruz…
Yağmurlar misali hayatlarımız!
Kızıl atlılar taşırken ölülerimizi,
Kızıl karanfiller doğar,
Yüzleri güneşe dönük
Asi nehrinin,
Asi çiçeği…
Bir ana, Bir ağaç, dal dal
çoğaltırken fidanlarını
Onur için, Ekmek için, Adalet
için
Hasan Biber
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Röportaj
TAYAD’lı Aileler’in 11-12 Ağustos’ta Yaptığı
“Tutuklamalara Karşı Adalet ve Özgürlük Kurultayı”na İlişkin
Mehmet GÜVEL ve Nesimi ÖZCAN İle Yaptığımız Röportaj
Yürüyüş: TAYAD olarak, yıllar içinde farklı konularda kurultaylar örgütlemiştiniz. Tutuklamalara
Karşı Adalet ve Özgürlük Kurultayı’nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce önemi nedir?
Nesimi ÖZCAN: Amacımız, son süreçte yaşanan
kitlesel tutuklamalarla ilgili aileleri bir araya getirmek,
bir kaynaşmayı hep birlikte sağlamak. Aynı zamanda
sorunlarımız ortak olduğu için kurultayın amacı ortak
sorularımıza birlikte çözümler üretmek idi.
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Mehmet GÜVEL: Son süreçte AKP faşizmi azgınca
saldırılarını büyüterek sürdürüyordu. Ülkemizde açlık,
yoksulluk arttıkça faşizmin yönetememe krizi de o
nispette artıyordu. Kendilerine gerekçe olarak da iki işbirlikçi hain (Berk Ercan, Ceyhun Bay) yarattılar. Faşizmin
bu taktiği yeni değildi. Yıllar önce de Erdoğan Kaldi’yi
yaratmışlardı. Bunu mücadelemizle boşa çıkartmıştık.
Yeni saldırıları da boşa çıkartacak adımları atmak için
Adalet ve Özgürlük Kurultayı’nı örgütledik.

Yürüyüş: Bu koşullarda kurultay toplanmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nesimi Ö.: Süreç bizim için her zaman aynı. Ülkemizde
sürekli bir faşizm hüküm sürdüğünden sürekli bir saldırı
zaten mevcut. Bunun karşısında biz aileler olarak tabi ki
koşullardan öte bir sahiplenme bilinciyle böyle bir
kurultay düzenledik. Eksiklerimize rağmen kurultayımız
dolu dolu ve coşkulu geçti.
Mehmet G.: Bu
kurultayla hem kendimizin hem de ailelerimizin bilincini
ve mücadele azmini
büyüttüğümüze inanıyorum.
Yürüyüş: Demokratik kurumların,
baroların, sanatçı
kurumlarının, Alevi
derneklerinin tutuklamalar karşısındaki
tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nesimi Ö.: Her
şeyden önce kurultayımızı Gazi Cem-

44

evi’nde yaptık.
Genel olarak Alevi kurumları kurultayımıza desteklerini sağladılar. Sanat Meclisi’nden dostlarımız da kurultayımıza katılarak söyleşileri ile
bize desteklerini
sundular. Barolar
ise bu konuda
çok suskun kalarak birçok meslektaşlarının tutuklanmasına
rağmen sessiz kaldılar.
Tabi ki bugün AKP bu kesimlere saldırırken sol, sosyalist, devrimcilere saldırırken sanmasınlar ki sıra kendilerine gelmeyecek. Alman bir Rahip olan Martin Niemöller şöyle der: “Önce sosyalistler için geldiler, ben
sosyalist olmadığım için sesimi çıkarmadım. Sonra sendikacılar için geldiler, sendikacı olmadığım için sesimi
çıkarmadım. Sonra Yahudiler için geldiler, Yahudi olmadığım için sesimi çıkarmadım. Sonra benim için geldiklerinde, benim için sesini yükseltecek kimse kalmamıştı.”
Mehmet G.: Sayılan bu kitle örgütleri seslerini çıkartsalar da adlarına ve misyonlarına uygun davrandıkları
söylenemez.

Yürüyüş: Ailelere bir çağrınız var mı?
Nesimi Ö.: Her zaman ailelerimizi yanımızda görmek
istiyoruz, birlikte hareket etmek istiyoruz, birliktelikten
güç doğar. Birlikte örgütlü hareket ettiğimizde sorunlarımızı
çözebiliriz, aksi taktirde birey olarak çözümsüzlüğe gideriz.
Mehmet G.: Bu süreçte sahiplenmenin önemi her
zamankinden daha fazla. Halkın Avukatları, Halkın Sanatçıları tutuklanıp bir kısmının üzerine de para ödülü
koyarak aranır duruma gelmesi… Ailelere çağrımız,
Halkın Avukatlarının 10 Eylül tarihinde, Bakırköy Adliyesi
Konferans salonunda, saat 10.00’da görülecek duruşmalarına katılarak sahiplendiğimizi göstermektir. Başta
ailelerimiz olmak üzere tüm halkımızı duruşmaya davet
ediyoruz.

HALKIN AVUKATLARI DEĞİL, FAŞİZM YARGILANACAK!

Galatasaray Meydanı Bir Direniş Mevzisidir
Tayad’lı Aileler
AKP faşizmi adım
adım, tek tek kendisine muhalefet edenleri ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Yönetememe krizine ağır bir ekonomik kriz eklenince, zaten uyguladığı ağır baskılarına yenilerini ekledi.
Şimdi amacı bu derin yönetememe
krizine rağmen iktidarını sürdürebilmek. Bunu için en geri, en sivil toplumcu faaliyete bile tahammül gösteremiyor. Düzeniçi muhalefeti bile
ezmek isteyecek kadar güçsüz.
En büyük korkusu ise yeni bir
halk ayaklanması. Olası bir ayaklanmayı şimdiden engellemek için
ardı arkası kesilmeyen baskılar-yasaklarla karşı karşıyayız. Baskı, gözaltı, işkence, tutuklamalarla tamamen
teslim almak istiyor halkı ve devrimcileri.
Mesela Cumhurbaşkanlığı’nın 5
No’lu kararnamesi ile, her türlü demokratik mücadele kanallarını ortadan
kaldırmak için; sendika, vakıf ve
meslek örgütlerini, konfederasyonları
Devlet Denetleme Kurulu’na yani
Cumhurbaşkanlığı’na bağladı.
Cumhurbaşkanlığının 5 no’lu kararnamesine göre; demokratik kitle
örgütlülükleri, odalar, sendikalar işlevsiz hale getirildi. Devlet Denetleme
Kurulu yargı kurumları dışındaki
tüm kurumlara idari soruşturma açabilecek duruma getirildi.
DİSK, KESK, Türkiye Barolar
Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği, TMMOB, Eczacılar Odası kısacası demokrat olarak bilinen bütün sendika, oda, vakıf
ve dernekler, Devlet Denetleme Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığının
denetimine alındı.
(Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş, Sayı 82, sayfa 27)
DİRENMEYEN ÇÜRÜR, SA-

VAŞMAYAN ÖLÜR!
Sıra DKÖ’lere, meslek örgütlerine geldi. Özellikle de sendikal haklar, dünya halklarının
büyük bedeller ödeyerek elde
ettiği bir kazanımdır. Bunun
böylesine pervasızca gasp edilmesi, buna bu kadar rahat cesaret
edebilmesi tamamen kendilerine
sendikayım, Demokratik Kitle
Örgütüyüm (DKÖ) diyenlerin
ideolojik güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır.
HDP’li belediyelere uyguladığı
kayyum mantığını şimdi sendikalara,
meslek örgütlerine, DKÖ’lere uyguluyor.
AKP; DİSK’in yönetimini beğenmiyor mu? Onu görevden alıp,
istediğini atama yetkisi var. Böylece
ne sendikalığı, ne odaları ne de
DKÖ’lüğü kalacaktır.
Ve ne yazık ki; ortada varlık yokluk durumu yaşanırken, o koca koca
sendikalar basit bir açıklama dışında
hiçbir şey yapmadılar.
25 Ağustos’ta “Cumartesi annelerinin” 700. eyleminde İçişleri Bakanı Soysuz eylemi yasakladı. Kayıp
yakınları bu yasağa uymayınca polis
saldırdı ve 40’ın üstünde insanı gözaltına aldı.
Ancak polis saldırısına ve yasağa
yoğun tepkiler gelince, tam bir suçluluk psikolojisi, tam bir aymazlık
ve riyakarlık içinde, evlatlarını gözaltında kaybettiğinin yakınlarına hakaret yağdırdı, iftira attı, kara çaldı.
Kayıp yakınları ise işkencelerin
hesabını soracağına Cumhurbaşkanı
ile görüşme talep etti. Ancak bu çok
geri bir tutumdur. Böylesi baskılara
karşı ancak direnerek cevap verilebilir.

Ülkemizin Bütün Şehirleri,
Meydanları TAYAD’lılar İçin
Direniş Alanıdır

1 Eylül’de TAYAD’ın yaptığı eylemi polis engellemeye çalıştı. Polis
TAYAD’lıları alana sokmadı, kimlik
istedi, onları evlerine kadar takip
etti, taciz etti.
Ancak faşizm şunu bilmeli ki,
bizim Cumhurbaşkanı ile görüşme
gibi uzlaşmacı ve geri taleplerimiz
olmayacak. Biz yıllardır eylem yaptığımız alanımızdan vazgeçmeyeceğiz. Orası bizim direniş alanımızdır.
Reformizmden, oportünizmden çok
alışık olduğu teslimiyetçiliği bizde
göremeyecek faşizm.
Bütün halkımızı; meydanlarımıza,
haklarımıza sahip çıkmaya, direnmeye
ve birlikte kazanma mücadelesine
çağırıyoruz!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Özgür Tutsak Evlatlarımıza
Hiçbir Güç Tek Tip Elbise
Giydiremeyecek!
Ankara:
TAYAD’lı Aileler 1 Eylül’de,
Sakarya Caddesi’nde her hafta yaptıkları Tek Tip Elbise ile ilgili basın
açıklamasında yine polisin saldırısına uğradı. Polisin saldırısının ardından TAYAD’lı Halil İbrahim Şener ve Mehmet Yılmaz gözaltına
alındı.
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Kayıp Yakınlarının 700’ncü Eylemi

Direnmeden, Bedeller Ödenmeden
Mevziler Yaratılamaz
Yaratılmış Mevziler Savunulamaz

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Emperyalistler ve faşist diktatörlükler; politikalarını
savaşan güçlere, kendi iktidarlarını tehdit eden güçlere
göre belirlerler. Kaybetme politikası, işkencelerde yeni
yöntemler, psikolojik savaş yöntemleri, ilk olarak genellikle
onlar üzerinde uygulanır.
Kayıplar, geçtiğimiz günlerde iki biçimde yeniden
gündeme geldi. Birincisi, kayıp yakınlarının Galatasaray’daki 700. Eylemi ve ikincisi Ayten Öztürk’ün kaybedilmek istenmesine karşı Halk Cephesi’nin mücadelesi.
Ayten Öztürk’ün sahiplenilmesiyle, bu konuda ortaya
konulan kararlılıkla, AKP faşizminin kaybetme politikası
bozulmuş, AKP’nin kontrgerilla politikaları açığa çıkarılmıştır.
Halk Cephesi’nin kayıplar konusundaki politikası,
her zaman devrimci mücadelenin ve kayıpların hesabını
sormanın meşruluğu temelinde şekillenmiştir.
Kayıp ve tutsak yakınlarının eyleminde de bu konudaki
farklı yaklaşımlar nedeniyle iki farklı anlayış olmuş ve
bundan dolayı da kayıplar mücadelesinde, devrimcilerin
ve reformistlerin mücadelesi birbirinden ayrılmıştır.

Reformizmin Yarattığı
Hiçbir Mevzi Yoktur
Demokratik mücadele nedir?
Mahir, barışçıl mücadeleden söz ederken, barışçıl
mücadele der ve önüne bir parantez açıp (uzlaşıcı değil)
diye belirtir.
Mahir neden bunu belirtmeye ihtiyaç duymaktadır.
Çünkü, barışçıl mücadele, birçok kesim tarafından uzlaşmacılıkla, yasalcılıkla özdeşleştirilmektedir.
Bu, demokratik mücadele için de geçerlidir.
“Demokratik mücadele, eşittir, uzlaşmacılık” değildir.
“Demokratik mücadele, eşittir, yasalcılık” değildir.
Bu topraklardaki hiçbir mevzi, direnişsiz, bedelsiz
kazanılmamıştır. Galatasaray Meydanı’nda eylemler yapılabiliyorsa, bunda yine bedeller vardır.
Reformizm ise bunu hiçbir zaman böyle ele almamıştır.
Halkın veya başka siyasi hareketlerin ödediği bedeller
üzerinden “mevzi” kazanmış, fakat bedellerini ödemeye
hazır olmadığı için de o mevzileri yaşatamamış, sürdürememiştir. Bu nedenle Galatasaray’daki mücadelede,
700’ncü defa uzun bir süredir, fakat istikrarlı bir direniş
süreci değildir. Uzun aralar verilmiştir. Reformizm daha
çok “ortamı müsait gördüğünde” çıkar meydana.
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Polis Bir Eyleme Neden Saldırır?
Reformizmin Bu Soruya Cevabı Nedir?
Gerçek Nedir?
Uzun süredir polis Galatasaray’daki eyleme saldırmıyordu.
Reformizm, bunu kendi “eylem tarzlarının sonucu”
olarak görür. Onlar “akıllı solcu”dur, eylemlerini de
“akıllı akıllı” yaptıkları için polis onlara saldırmaz. Cepheliler ise; eylemde sekterdir, polisi tahrik ederler, yasadışına çıkarlar, polise saldırı zeminini yaratırlar… Yani
reformizme göre, bir eyleme polis saldırıyorsa, bu
faşizmin saldırganlığından değil, eylemcilerin sorumsuzluğundan, keskinliğindendir. Defalarca tersi kanıtlanmış olmasına rağmen, reformizm böyle düşünmeye
devam eder. Bu düşünce tarzı, düzeniçileşmenin kaçınılmaz
sonucudur.
Polisin 700. Eyleme saldırısı, reformizmin “uslu eylem”
tarzının saldırıyı engellemekte yetersiz kaldığını bir kez
daha göstermiştir. Polis bu tür eylemlerde, zamanlama
yapar, önceliklerine göre ayarlar. Saldırdığında çoğu kez
sonuç alacağını da bilir.
700. haftadaki saldırıdan sonra da polis aynı sonucu
almaya çalışıyor. 701. Haftada, polis, alana çıkan yolları
keserek eylemi engellemeye çalıştı. Gelenler, “basın
açıklaması yapıp” dağıldılar.
Demokratik mücadelenin de kendine göre kuralları
vardır. Her saldırıdan sonra o mevziyi mutlaka savunmalıyız. Vazgeçmemeliyiz. Galatasaray için direnilmelidir. Orasının kayıp yakınları için bir mevzi olması
yine direnmekten geçiyor.
TMMOB’un, odaların varlık koşullarını ortadan kaldıran yasal düzenlemeler karşısında kılını bile kıpırdatamayan pasifizmine bakın. DİSK’in kıdem tazminatının
gasp edilmesinden iş cinayetlerine kadar saldırılar karşısındaki haline bakın.
KESK’in Bakırköy eylemine saldırıdan sonraki tutumuna, Kadıköy’deki eylemlere saldırılardan sonraki
tutumuna bakın. Hemen ellerini kaldırıp beyaz bayrak
çekiyorlar.
Pir Sultan Abdal Genel Merkezi’nin, ABF’nin Uğur
Kurt’un Gazi cemevi bahçesinde katledilmesinden sonraki
tavrına, faşist polisin Armutlu Cemevi’ne saldırısından
sonraki tavrına bakın.
Ve bir de Yüksel direnişine bakın.
Bir de Abdi İpekçi direnişini hatırlayın.
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Reformizmin, revizyonizmin yönetimindeki bu kurumlar, bazen bir
eylem yapmaya niyetleniyorlar, ama
polisin dayatması veya saldırısı karşılarına çıktığında DEVAMI GELMİYOR. İşte bu demokratik mücadelenin de, demokratlığın da bittiği
yerdir. Faşizmin olduğu bir ülkede,
demokratik mücadele, artık devrimci
mücadeledir. Bedel ödemeyi göze
almadan, gözaltılar, işkenceler, tutuklanmalar yaşanmadan demokratik
mücadele verilemez.

Kayıp Yakınları’nın
Mücadelesi
Nasıl Ortaya Çıktı?
Kaybetme politikası; oligarşinin
halkı ve devrimcileri, faşist terörle,
korkuyla, bilinmezlikle teslim alma
politikasının bir parçası olarak özellikle 1990 başlarından itibaren yoğun
bir biçimde uygulanmaya başladı.
İlk kayıp, Hayretin Eren’dir. Yıl
1980’dir. Hayrettin Eren bir Devrimci
Sol’cudur. 1990 başlarında ise, kaybetme daha sistematik bir hal aldı.
Ölmek farklı bir şeydi, kaybedilmek ise daha farklı. Faşizm, bu farklılığı korkuya dönüştürerek korku ve
yılgınlık yaymaya çalıştı.
Kaybedilenlerin sayısı önce onlar,
yüzler, sonra binlerce oldu.
Bu faşist terör, karşıtını da getirdi.
Kayıp ve tutsak yakınları gün gün
örgütlenmeye ve seslerini yükseltmeye başladılar.
İlk olarak 1995 başlarında her
çarşamba günü İstanbul Kadıköy Altıyol’da biraraya geldiler. “Analar
katilleri istiyor” sloganıyla çıktılar
alanlara.
“Kayıplar anısına yakılan mumlar,
anaların öfkesinin, evlatlarını sahiplenmenin ateşi oldu. Ateş güçlendi,
büyüdü. Kayıplar unutulmamalıydı.
Kanıksanmamalıydı.
Kızlarının, oğullarının fotoğrafları
her gün katillerin karşılarına çıkmalıydı... Biraraya gelmek ve … kayıpların önünde set oluşturmak önemliydi… Kayıplar unutulmamalı, hesap
sorulmalıydı.” (*)
Bu mücadele bir süre sonra Taksim’de Galatasaray Lisesi önüne ta-

şındı.
Galatasaray Lisesi önündeki mevzi
savaşı, 27 Mayıs 1995’te başladı.
Kayıp ve Tutsak yakınları artık her
hafta oradaydılar.
Her hafta Galatasaray Lisesi önünde bir kayıp tanıtılıyor, anlatılıyordu.
Kayıp yakınları orada yalnız değillerdi; tutsak yakınları da oradaydılar.
Faşizm, hapishanelerde de sindirme,
teslim alma politikaları doğrultusunda
yeni saldırılar hazırlığındaydı. Galatasaray, kayıp ve tutsak yakınlarının
ortak mevzisiydi şimdi. 4 Ağustos
1996 tarihli Kurtuluş’ta bu durum
şu sözlerle ifade ediliyordu:
“Galatasaray’ın Ev Sahipleri;
Tutsak Ve Kayıp Yakınları”.

Mevzi Nasıl Kazanıldı?
Bu süreç, sorunsuz, dümdüz bir
şekilde gelişmedi elbette. Sayısız
saldırı, gözaltı oldu, insanları oraya
gelmekten yıldırmak için işkencelerden geçirildiler. Polis bazen Galatasaray’a giden yolları kesti, bazen
oturma eyleminin yapıldığı meydanı
işgal etti.
Oligarşi eylemi bitirmek istiyordu;
çünkü artık orası sadece kayıplar
için bir mevzi olmayı da aşmıştı;
her hafta orada ülkenin gündemine
göre, katliamlar protesto ediliyor,
hapishanelerdeki sorunlar oraya taşınıyor, süren işkenceler orada teşhir
ediliyordu.
1996 Haziran’ının sonunda saldırılar arttı. Çünkü hapishanelerde
de saldırı ve direnişler gündemdeydi;
hapishanelerin sesinin oradan duyulmasını önlemeye çalışıyordu faşizm.
“21 Haziran ‘96; haftalardır polis
panzeri, copu, postalıyla işgal altına
alınan Galatasaray’ın önündeki mevzi
savaşı her geçen gün kalabalıklaşarak
sürüyor. Gelen hemen herkes vahşice
dövülerek, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmasına rağmen, hep birlikte
bağırıyorlar. Haftaya yine buradayız...”
Bu kararlılıkla kazanıldı o mevzi.
Temmuz başında yine saldırmıştı
polis. 12 Temmuz’da ne olacaktı?
Saldırıya rağmen geldi kayıp ve
tutsak yakınları. Mehmet Ağar yönetiyordu operasyonu.

O güne ilişkin şöyle not düştük
tarihe: “12 Temmuz ‘96 Cumartesi...
Galatasaray Lisesi mevzisi kazanıldı.
Analara saldırının baş sorumlusu
işkenceci eski polis şefi Mehmet Ağar
anaların kararlılıkları karşısında yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. Saldırıyı
göze alamıyordu.
Çünkü, analar kararlıydı. Her
şeye rağmen oraya yine geliyorlar,
seslerini eskisine göre daha fazla
duyuruyorlar ve gittikçe halkın daha
geniş kesimlerinden destek alıyorlardı.”

Reformizm
Hep Geriye Çekti
Galatasaray, direnişle bir mevzi
haline dönüştürülürken, o mevzide
hemen her zaman iki eğilim çatıştı.
Reformizm sürekli direnişi geriye
çekmeye çalıştı. Reformizmin sözcülüğünü çoğu zaman İHD üstleniyordu. Aileler, kayıp ve şehit resimleriyle, “Kayıplar Bulunsun, Hesap
Sorulsun”, “Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak”, “Kayıpların Sorumlusu
devlettir”, “Susma Sustukça Sıra
Sana Gelecek” sloganlarıyla öfkelerini, acılarını, taleplerini dile getirirken, reformizm ve onların sözcüsü
İHD, sürekli olarak “slogan atmayalım, sessiz çığlığımızı sürdürelim”
çağrısı yapıyordu. “Farklı gündem”lerin alanda dile getirilmemesini, kendilerini “kayıplarla” sınırlamayı dayatıyorlardı.
Hatta o kadar ki; İHD’liler, Ölüm
Orucu şehitlerinin resimlerinin indirilmesini isteyecek kadar geri bir
noktaya savrulmuşlardı.
“Kayıp Yakınları” kavramının
yerine “Cumartesi Anneleri” kavramının tercih edilmesi de işte bu
döneme ve bu tartışmalara denk
düşer.
“Cumartesi anneleri” tanımlaması, nitelik belirtmeyen, neyin ne
olduğunu söylemeyen, kaybedenlerle,
faşizmle açıkça çatışmayan, emperyalizme emperyalizm demeyen, faşizme faşizm demeyen bir anlayışın
tercihidir.
“Sessiz çığlıklar” dedikleri, gerçekte eylemi geriye çekmektir; polisin
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kabul edebileceği biçimleri gözeten
bir icazetçiliktir.

Mevziler Yaratan,
Uzlaşmaya, Teslimiyete,
Tasfiyeye Karşı Koyan;
Her Koşulda, Her Şeye ve
Herkese Rağmen
Direniş Diyenlerdir

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Direnmek, sadece bir niyet meselesi değildir. Sadece cüret meselesi
de değildir. Bir politika meselesidir.
Birçok siyasi harekette, ister askeri
alanda, ister demokratik alanda
olsun direnişler yaratacak; ölümleri,
tutsaklıkları göze alacak insanlar
vardır. Fakat direnişler yaratanlar,
Cephe saflarından çıkıyor. Bunu
belirleyen ideoloji ve politikadır.
Cepheli savaşçıların üsleri kuşatıldığında çatışma çıkar, “asıl siz
teslim olun” sloganları bir tek Cephelilerin üslerinde duyulur… Dernekler basıldığında bir tek Halk
Cephelilerin derneklerinde barikatlar
kurulur. Bu, Halk Cephelilerin derneklerindekiler en cesurlar olduğu
için değildir; böyle bir politika olduğu içindir. Türkan Albayraklar,
Hüsnü Yıldızlar, Kemal Günler,

Nuriye Gülmenler, Alev Şahinler
Halk Cephelilerin saflarından çıkar.
En cesur ve fedakarlar Halk Cephesi
saflarında olduğu için değil; Halk
Cephesi böyle bir direniş politikasına
ve ideolojisine sahip olduğu içindir.
Emperyalizm “ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasıyla F
Tiplerini, tecrit politikasını gündeme
getirdiğinde, bu ayrım kendini en
açık haliyle gösterdi.
Büyük direniş sürerken şöyle
yazdık:
“Amerika’nın tüm dünyaya
ihraç ettiği tabutluklar ve beyin
yıkama programları, Türkiye’de
kayaya çarptı.
Bu barikatı aşamayacaksınız”
(11 Şubat 2002, Özgür Vatan dergisi)
Barikat, şehitlerimizdi.
Evet, bu programı bozduk. 7 yıl
süren büyük direnişle bozduk. 122
şehitle bozduk.
Böyle bir kararlılığa sahip değilseniz ne bir saldırıyı püskürtebilirsiniz, ne emperyalizmin ve oligarşinin politikalarını bozabilirsiniz,
ne de mevziler kazanabilirsiniz.
(*) 6 Haziran 1988 Halk İçin
Kurtuluş

Bu afişler, kimseye bir şey
söylemiyor.
Hem bir şeyler yapmış görü‐
necekler, hem de faşizmi kız‐
dırmayacaklar.
Reformizmin düşünce tarzı
hep böyledir.
Ve hep yanılmıştır.
Yanılgısının nedeni, emper‐
yalizmi, oligarşik devleti ve fa‐
şizmi tanımamasıdır. Tanıdığı
kadarını da bilmemezlikten gel‐
mesidir.
Evet, apolitikleştirdikleri kadar
apolitikleştirdiler eylemi.
Ama faşizm yine de saldırdı.
Çünkü faşizm hiçbir geri çe‐
kilmeyi yeterli görmez.
Daha fazlasını ister.
Daha fazlasını.
Teslimiyete kadar… tasfiyeye
kadar… kendini yok edinceye
kadar…

Faşizm, Katliamlarının Ve Suçlarının
Üzerini Şiddetle Örtmeye Çalışıyor

Direnmek Yenilmez Kılar İnsanı
Direneceğiz, Kazanacağız!

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, kayıp yakınlarına
yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yaparak şunları söyledi:
“Her hafta Taksim’de buluşanlara getirilmeye çalışılan
oturma eylemi yasakları, faşizmin katliamcı yüzünü ve kaybetme
politikasını şiddet aracılığıyla gizleme, yok sayma, hafızasızlaştırma ve sindirmeye dönük çabalarından başka bir anlam
ifade etmemektedir. Suçlusunuz, hesap vereceksiniz!”

15 Ağustos’ta “güvenlik ve arşiv taraması” gerekçesi ile 8 yıldır
çalıştığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı
Sarıyer Toplum Sağlığı
Merkezi’ndeki işinden
çıkartılan Türkan Albayrak direnişe başladı.
Albayrak, 3 Eylül Pazartesi günü, saat 13.00’da
Sarıyer Kaymakamlığı’nın yanındaki parkta
yaptığı basın açıklamasının ardından oturma eylemine başladı. Basın açıklamasının ardından
polis alana gelerek; “gitmezseniz gözaltı yapacağız” tehditlerinde bulundu. Albayrak ise oturma
eyleminin yasal ve meşru olduğunu söyledi. Polis
işkence ile Albayrak’ı ve desteğe gelen 6 kişiyi
gözaltına aldı. Gözaltılar ilerleyen saatlerde
serbest bırakıldılar.

Yüksel Meclisi Tutsak Kamu Emekçilerine
FAKS Çekti
Yüksel Meclisi tarafından, 4 Eylül'de tutsak kamu emekçilerini
sahiplenmek için Yüksel ve Bakırköy Direnişi tutsakları Nazife,
Celal, Akman, Nursel
ve Selvi’ye FAKS çekildi.
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Bu afişler kime ne söylüyor?
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OLİGARŞİNİN, TÜRKİYE HALKLARINI SİNDİRMEK VE
TESLİM ALMAK İÇİN YENİ ARACI:

“Güvenlik Kuleleri!”
Bir ülke düşünün ki onca katil ordu mensubuna,
onca işkenceci katil polisine, onca kontrasına ve köy
koruyucusuna rağmen, halen tir tir titremekte. Halktan
ve halk güçlerinden, devrimcilerden korkmakta. Mahallelerden gelip gırtlaklarını keseceklerden, dağlardan
inip hesap soracaklardan korkmakta. Her gece elde
silah, parmak tetikte, tek gözle yatmak mecburiyetinde
kalmakta. Çünkü biliyorlar ki suçları büyük. Suçları
sabit. Suçları, bu güzelim vatan topraklarımızı emperyalistlere peşkeş çekmek ve gerçek sahipleri biz
halklara düşmanlık. Suçları, işçi ve emekçilere baskı,
sömürü ve zulüm!
Bundandır korkuları, bir gün “Halk Ayaklanacak
ve Ayak Takımı Baş Olacak!”. Faşist İktidarı Yıkıp,
Halk İktidarı’nı Kuracak!
Bundandır durmadan güvenlik tedbirleri almaları.
Saraylar ve saltanatlar kurmaları, ama boşuna bunlar.
Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortada. Faşist AKP iktidarı
kendinden olmayan herkese ve her şeye düşman. Bu
düşmanlıklarına “Kalekollar”dan sonra, şimdi de
“Güvenlik Kuleleri”ni eklediler. Buna rağmen korkuları
dinmedi. Tam tersine arttı. Çünkü; Açlığımız ve Yoksulluğumuz Arttı.
Halklarımızın emek ve alın terinden çalınanlarla
alınan bu milyonluk “Güvenlik Kuleleri”, kimlerin
güvenliği ve çıkarı için? Kürt halkının güvenliği ve
çıkarı için değil elbette. Çünkü; Faşist AKP İktidarı,
Kürt Halkına sadece Roboski, Sur ve Cizre’yi reva
görmekte. İşte sözde “Barış”, bu it sürüsü katillerle
yapılmak istenmekte!
Kent giriş ve çıkışlarına kurulan güvenlik noktaları
yetmemiş olmalı ki, şimdi de iki üç katlı bu çelikten
yapılmış zırhlı kuleler devrede. Seyyar “Güvenlik
Kuleleri”, şu an Diyarbakır - Mardin karayoluna kurulmuş bulunmakta. İşe yaradığı görüldüğü takdirde,
tabi ki Kürdistan’la sınırlı kalmayıp, tüm Türkiye’ye
yayılacaktır.
Bunun gerçekleştiğini göstermeyeceğiz bu katillere!
Hiçbir güvenlik önlemi, devrimcilerin yaratıcılığının
önüne geçemeyecek. Gerillaların, Milislerin, Devrimcilerin “Özgürlüğe Geçiş Noktaları!” her zaman
açık kalacak. Çünkü Devrimcilik Yol-Yöntem Üretmek
ve sorun çözmektir. Güvenlik Kuleleri’niz de bir işe
yaramayacak.
Şehidimiz Fatma Koyupınar’ın da dediği gibi:
“Tarih; hiçbir döneminde devrimci iradenin,

inanmış insan iradesinin yenildiğine tanık olmadı,
olmayacak.”
Feda Ruhu ile donanmış olan biz devrimciler,
Kuleleriniz’i, Kalekollarınız’ı, Kaleleriniz’i, Saraylarınız’ı, Faşist AKP İktidarı’nızı da aşıp geleceğiz.
Fazla bekletmeyeceğiz sizleri! Fazla bekletmeyeceğiz
ezilen halklarımızı. Geleceğiz!
Geleceğiz Yeni Bilgehan ve Leyla Komutanlarımız’la! Geleceğiz Katlettiğiniz En Değerlilerimizle!
Geleceğiz Ezilen Halklarımızla! Geleceğiz Güvenlik
Kulelerinizi ve Saraylarınızı başlarınıza yıkmak için!
Geleceğiz Hesabımızı Sormak İçin!
VIZ GELİR BİZE VIZ GÜVENLİK KULELERİNİZ, ZULÜM KALELERİNİZ!
YIKACAĞIZ SÖZÜMÜZ!
“Vız Gelir Bize Vız”
Mahalle, okul, fabrikalarda
Yürekte öfke sığmaz kabına
Kalekollara, tabutluklara
Kuleleri eklemiş
Vahşi Amerika...

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Güvenlik kulesi
İkiz kulesi
Vız gelir bize vız
Zulmün kalesi...
Geliyoruz, geliyoruz biz
Saraylar, saltanatlar yıkan halkız biz
Biz tarihsel adalet temsilcileri
Umut olup kovacak, siz katilleri
Sarsacak Türkiye’den emperyalist zalimleri...
Güvenlik kulesi (x)
İkiz kulesi
Vız gelir bize vız
Zulmün kalesi...
(x): Otoyollara güvenlik kuleleri yapılacak. TSR
Türkçe/21 Ağustos 2018
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Bayık: Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün muhalif güçleri… parlamentoya çektik
HDP’NİN GÖREVİ, PARLAMENTOCULUK VE SOLU DÜZEN İÇİNE ÇEKMEKTİR
DEMİRTAŞ, BUNU MAHKUM ETMEDEN HDP ELEŞTİRİSİ YAPAMAZ!

AKP’YE GÜÇ VERMENİN
HESABINI VERECEKSİNİZ!
KÜRT HALKININ UMUTLARINI
MECLİSE GÖMMENİN
HESABINI VERECEKSİNİZ!

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu eski Eş
Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimler üzerine yaptığı
değerlendirmede, HDP’ye yönelik çeşitli eleştiriler
dile getirdi.
Demirtaş ANF’de yayınlanan yazısında şöyle diyor:
“Mücadeleyi tümüyle işlevsiz hale getirilmiş
TBMM’ye sıkıştırma orada demokrasicilik oynama
siyaseti tam da AKP-MHP faşist bloğunun arzu ettiği
şeydir…”
“HDP’nin bir an önce “tatil” havasından çıkıp
sahaya inmesinde fayda var. Parlamentonun, Anayasanın,
yasaların, yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik
protesto hakkını kullanmayan bir muhalefet halka nasıl
umut olabilir ki?
Özellikle bazı siyasi sözcülerin muktediri kızdırmamak
için özenle seçilmiş kelimelerle mutedil bir dil kullanarak
faşizme eleştiricikler yöneltip muhalefet ediyor görüntüsü
oluşturmaya çalışması çok fazla sırıtıyor ve eminim
halkı da rahatsız ediyordur.”
Devam ediyor Demirtaş:
“Halka öncülük yapması beklenen kesimlerin daha
cesur ve kararlı bir duruş içerisinde olması gerekir.
Öyle, kendine karşı korumacı yaklaşımlarla, faşizm ile
örtülü uzlaşma arayışıyla halka öncülük yapılamaz.
Bedel ödemeyi göze almadan da kimsenin bedel ödemesini
bekleyemezsiniz.” (12.08.2018, ANF’den aktaran
Odatv.com)
Demirtaş, bu eleştirileri yapabilir mi?
Yapamaz.
Çünkü, Demirtaş’ın “demokrasicilik oynama siyaseti”
dediği tam olarak HDP’nin varlık şartıdır. HDP zaten
düzen içinde siyaset yapmak amacıyla kurulmuş ve
böyle var olmuştur.
İkinci olarak; HDP’nin politikaları, Demirtaş’ın
başında olduğu dönemde de farklı değildir. HDP politikaları
hep böyle olmuştur. Demirtaş’ın eleştirdiği 24 Haziran seçimlerinden sonra olan farklı bir şey yoktur.
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HDP’nin politikaları, kuruluşundan itibaren icazet, teslimiyet ve tasfiye içinde şekillenmiştir.
HDP’nin şu anki politikasını nasıl özetliyor Demirtaş:
Düzene karşı ılımlı bir dil kullanmak,
Demokratik protesto hakkını dahi kullanmamak,
Faşizmle uzlaşma arayışı içinde olmak.
Bunlar doğru tespitlerdir.
Fakat HDP’de hep böyle olmuştur.
O kadar belediye başkanı tutuklanmış, o kadar milletvekili
tutuklanmış, HDP’liler mecliste aşağılanmış, fakat ne
faşizme karşı öfke duyan, hesap soran bir dil kullanılmış,
ne demokratik bir protesto geliştirilmiştir.
Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de halk sokak sokak, ev ev
katledilirken, insanlar bodrumlarda ölümü beklerken bile,
HDP yine bu kopkoyu pasifizm içinde ve AKP faşizmiyle
uzlaşma arayışında olmuştur. Pasifizm, teslimiyetin sonucudur.
Sur’da, Nusaybin’de halk katledilirken, hala AKP’ye “barış”
çağrısı yapan, “sorunun çözümü Öcalan’la görüşmektedir”
diyen HDP’dir.

Bayık: Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün
muhalif güçleri … parlamentoya çektik
HDP’NİN GÖREVİ, PARLAMENTOCULUK VE
SOLU DÜZEN İÇİNE ÇEKMEKTİR
DEMİRTAŞ, BU GERÇEĞİ BİLMİYOR MU?
BİLİYOR VE ONAYLIYOR.
HDP’nin ne ve nasıl olduğuna dair PKK yöneticilerinden
Cemil Bayık’ın BBC ile yaptığı röportajda söylediklerini
hatırlamak yeterlidir.
“... Eğer biz çatışmadan yana olsaydık şimdiye kadar
dokuz kez tek taraflı ateşkes ilan etmezdik. Yine eğer biz
savaşta ısrarcı olsaydık biz Kürt halkını, Türkiye solunu,
bütün muhalif güçleri HDP çatısı altında bir araya getirmeye
çalışmazdık ve bunları parlamentoya taşımazdık... Türkiye
yıllardır Kürtlerle, solla uğraşıyor ama bir türlü sonuç
alamadı. Ama önder Apo, PKK, bütün bu güçleri, onların
yasadışı dedikleri bütün bu güçleri parlamentoya çekti.”
İdeolojik önderliğini Amerikan emperyalizminin yaptığı
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uzlaşma, teslimiyet ve tasfiyecilik politikası çerçevesinde,
PKK aracılığıyla yaratılan HDP’nin misyonunun ne olduğunu
gayet net biçimde özetliyor Bayık.
Amaç; solun, Kürt halkının, bütün muhalif güçlerin direnme dinamiklerini HDP çatısı altında parlamentoya çekip
pasifize etmektir. Bunun saklısı gizlisi yoktur. Yukarıdaki
açıklamada görüldüğü gibi açıkça ifade edilmektedir: “...
yasadışı denilen bütün bu güçleri parlamentoya çektik”.
HDP ile, emperyalizme ve faşizme karşı direnemeyecek,
tam aksine emperyalizmin ve faşizmin halk düşmanı politikalarına “sol”dan destek verecek bir sol yaratılmak istenmiştir.
Bu belli ölçüde başarılmıştır da; reformist, oportünist
solun büyük kısmı, HDP çatısı altında toplanmıştır.
Haliyle övünerek diyorlar ki; “... önder Apo, PKK, …
onların yasadışı dedikleri bütün bu güçleri parlamentoya
çekti.”
Bu tabloda, HDP’nin yüklendiği misyon da açıktır.
Böylece, haklar ve özgürlük mücadelesi yerine, anti-faşist
mücadele yerine “barış”, “diyalog”, “müzakere” geçirilecek,
tek umut olarak parlamento gösterilecektir.
Durum bu olduğu içindir ki; oligarşi her türlü baskıyı
yaparken, tutuklarken, aşağılarken, partinin eş genel başkanı
Pervin Buldan; “son kişi kalsa bile parlamentoda ısrar
edeceğiz” diyor.
Uzlaşmacılık, teslimiyetçilik, tasfiyecilik için başka alternatif yoktur.
Demirtaş eleştirecekse, yukarıda yaptığı tespitlerle
HDP’yi mahkum edecekse, önce, iki şeyi mahkum etmelidir:
Başını ABD’nin çektiği uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye
politikasını mahkum etmek.
PKK-YPG’nin Amerikan emperyalizmiyle her türlü
siyasi, askeri işbirliğini mahkum etmek.
Demirtaş, bırakın bunları mahkum etmeyi, bugüne kadar
bu politikaların savunucusu olmuştur.

KARAYILAN’DAN DEMİRTAŞ’A HEP AYNI
SAFSATA SÜRÜYOR
Demirtaş diyor ki; “... Asıl mesele, seçim sonrasında ne
yapılacağına dair hazırlıksız, öngörüsüz ve tedbirsiz yaklaşılmış olmasıdır.”
Bu ve benzeri yaklaşımlar “yeni” değildir. Bakın, demokratik devrim saydıkları Haziran 2015 seçimlerinin ardından Murat Karayılan ne diyordu;
“... Şimdi Haziran seçimleri Türkiye’nin en önemli
seçimi değil miydi? Ve bu seçimde … kim zafer kazandı?
HDP. Seçim zaferi kazanan bir parti fırtına gibi olmalıydı.
… Bu meclisin bir kurucu meclis olması için öneri üzerine
öneri yapmalıydı. ... Demokratik bir anayasa sürecini
hemen gündemleştirmeliydi. Yani bizce HDP daha aktif
olabilirdi.” (14.07.2015)
Dün Karayılan’ın dediğini bugün Demirtaş diyor. HDP
şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi demek safsatadır. Sanki
bunu söyleyenler, her şeyin dışındadır. Sanki bunu söyleyenler

HDP’nin, legalizmin, parlamentarizmin ne demek olduğunu
bilmiyorlar!
Gerçek şudur;
HDP iradesini faşizme teslim etmiştir.
HDP mücadele etmez, müzakere eder.
HDP faşizme direnmez, icazet dilenir.
Demirtaş da; bu teslimiyet, müzakerecilik ve icazet dilenciliğinin sorumlularından birisidir.

FAŞİZME KARŞI MÜCADELE ETMEYENLERİN MÜCADELEYE DAİR YOL HARİTASI
DA OLMAZ
Demirtaş diyor ki; “... Sorunun büyüğü, hem bu seçimin
sıradan bir seçim olmayacağı ve sonuçları ne olursa olsun
faşizm ile mücadelenin her alanında derinleşeceğini tespit
etmeniz hem de seçim sonrasında elinizde bir “mücadele
yol haritasının” olmamasıdır.”
Soralım: HDP’nin elinde ne zaman faşizme karşı mücadeleye dair bir yol haritası olmuştur? Hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü HDP’nin tek bir politikası vardır. O da faşizmle uzlaşma ve düzene yerleşme politikasıdır. Böyle
olduğu içindir ki, Demirtaş’ın kalkıp “elinizde mücadele
yol haritası yok” demesi boş laftır.
Tam da bu nedenle KESK’ten DİSK’e, değişik odalardan
DKÖ’lere... HDP’liler nerenin yönetiminde yer alıyorlarsa,
orada direniş ve mücadele programı olmaz.
Demirtaş diyor ki; “Faşizm karşısında, sanki “eldeki
tek ve son imkan olan seçimler de kaybedildiği için yapacak
bir şey kalmadı” havası estiriliyor ki, bu tam bir apolitikliktir.
Halkı faşizmin insafına terk etmektir.”
Doğrudur. Sur’da, Nusaybin’de, OHAL uygulamalarında,
işten çıkarmalarda, HDP halkı faşizme terk etmiştir.
Bakın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ne diyor;
“...Türkiye’yi OHAL ile yönetiyorlar. KHK ile yüzlerce
akademisyeni işlerinden ettiler. Milletvekillerimizi, belediye
eşbaşkanlarımızı rehin aldılar. Ancak biz demokraside ısrar
edeceğiz.” (gazeteduvar.com.tr - 2018/05/28)
Bu açıklama, HDP faşizmle uzlaşmaya devam edecek
demektir.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ, AKP DESTEKÇİSİ İŞBİRLİKÇİSİDİR
Örneğin, 6-7 Ekim Kobani eylemleri sırasında HDP’nin
nasıl AKP’nin yardımına koştuğunu hatırlayalım.
Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Kongra-Gel Eş
Başkanı Remzi Kartal anlatıyor;
“... Tansiyon yükseldiğinde HDP Eş Başkanı Demirtaş
ABD’deydi. Davutoğlu, doğrudan mesaj gönderdi, ‘gel görüşelim, meseleyi çözelim’ diye... Zaten HDP bunu istiyor,
hükümetle yüz yüze görüşmek, diyalog istiyor. Üç saatten
fazla görüştüler. Davutoğlu’nun amacı tansiyonu düşürmekti...
Demirtaş’la son derece samimi bir görüşme yaptı. Bu tavır
kamuoyunu, Kürtleri beklenti içerisine soktu.”
(www.cnnturk.com 11/12/2014)
Halk canını dişine takmış, faşizmin namlularının üstüne
yürüyor. Demirtaş ise AKP’li faşist şeflerin “gel görüşelim”
demesiyle koşar adım gidiyor. Ve halkın kanını döken AKP
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ile “son derece samimi bir görüşme” yapıp eylemleri
bitirme çağrısı yapıyor.
Demirtaş, bu örnekte de görüldüğü gibi, halkı aldatma,
oyalama ve faşizmin insafına terk etme politikasının bir
parçası olduğu için bugünkü sözlerinin bir tutarlılığı yoktur.
Riyakarcadır.
Aynı görüşmenin devamında Kongre-Gel Eş Başkanı
Remzi Kartal şunu söylüyor; “6-8 Ekim olaylarında biz
aslında AKP iktidarının hayatını kurtardık.”
Başta Öcalan olmak üzere, Kürt milliyetçileri birçok
kez “AKP iktidarının, Tayyip’in hayatını kurtardıklarını”
övünerek dile getirmişlerdir.

KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ, AKP’NİN ÖMRÜNÜ
UZATMIŞTIR

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat konuşuyor;
“... AKP’nin ömrünü bu kadar uzatmasında biz de eylemsizlik süreçlerini uzun tutarak, bazı diğer süreçleri de
gerekli olmadığı halde başlatarak objektif olarak, subjektif
demiyorum ama katkı sunmuş olduk.”
(aktaran ANF)
Bir yandan AKP’yle bu düzeyde işbirliği yapın, AKP’yi
destekleyin, öbür yandan AKP’ye karşı demokrasi mücadelesinden bahsedin.
Kürt milliyetçiliğinin AKP’ye “güven vermek”, onu
“barışa ikna etmek” için Haziran Ayaklanması’nı bile
durdurmaya kalktığı biliniyor.
Peki neden AKP’ye güç verdiler...
KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, bu
soruya şu cevabı veriyor;
“... Bu neden kaynaklıydı? Kürt sorununun demokratik
çözümüne olan inancımızdan kaynaklıydı. Siyasi çözüme
olan inancımızdan kaynaklıydı. Diyalogla, siyasi yöntemle,
müzakere ile çözülür dedik, bundan kaynaklıydı. Bu kadar
şans tanımak, bu kadar imkân sağlamak bundan kaynaklıydı.
İyi niyetimizden kaynaklı bir durumdu.” (age)
İyi niyet ha! Sur’da, Nusaybin’de, Cizre’de Kürt
halkı sizin “iyi niyetinizin” bedelini ödedi.
Ve fakat Kürt halkı, sizden bu “iyi niyet”in, bu politikaların
hesabını soracaktır.
Burjuva demokrasisine inanmanın sonucu budur.
Faşizme teslim olmanın sonucu budur.
Amerikan emperyalizmine kara gücü olmanın sonucu
budur.
Demirtaş’ın yakındığı tablo işte bu sonuçların eseridir.
Ve bu politikayı izleyenler, parlamentoculuğa gömülmekten başka bir politika da üretemezler.

FAŞİZME İYİ NİYETLE KARŞILIK VERİLMEZ
FAŞİZME KARŞI SAVAŞILIR
Faşizmin varlığına “iyi niyetle” karşılık verilmez.
Faşizmle savaşılır. PKK-HDP çizgisi İmralı’da, Oslo’da,
Dolmabahçe’de, TÜSİAD’ta, TBMM’de faşizmle yani
halk düşmanlarıyla el sıkışmayı “zafer” olarak görmüştür.
Eli kanlı faşistlerle müzakere yapmayı önce “demokrasi
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mücadelesi” olarak yutturmaya çalışmışlardır. Ardından
faşizm doğası gereği halk düşmanlığına devam ettikçe
ortaya çıkan tablo karşısında “safmışız” diyerek işin içinden
sıyrılmaya kalkmışlardır.
Murat Karayılan’ı okuyun, ne diyor;
“... Kendileri bir şey yapmadılar çözüm süreci bu yüzden
sekteye uğradı ve biz geri çekilmeyi buna rağmen durdurmadık, Eylül’de durdurduk ve aslında bu da bizim saflığımızdı. Onun özeleştirisini veriyoruz. O bizim bir saflığımızdı.
Haziran ayında AKP Hükümeti’nin adım atmamasıyla
birlikte biz hemen bunun bir oyun olduğunu anlamalıydık.
Fakat gerçekten saf davrandık. 2 ay sonra ancak fark edip
geri çekilme sürecini durdurduk. Devlet, AKP oyun peşindedir. Şimdi bu oyunu bir tarafa bırakacaksa ve samimi,
dürüst, iyi niyetle yaklaşım gelişecekse biz çözüme varız.”
(Cumhuriyet.com.tr - 20 Aralık 2014)
Bir yandan katledilen onca gerillanın ardından safmışız
diyor, diğer yandan da hala AKP çağırsa biz yine saflığa
hazırız diyor.
Burada artık tahlil edilecek bir politika yoktur; Kürt
milliyetçi hareket, burjuva politikasının klasik yöntemleriyle, Kürt halkını aldatıyor, oyalıyor, tasfiyeciliği,
teslimiyeti, ABD-AKP işbirlikçiliğini meşru ve masum
göstermeye çalışıyor.
Cemil Bayık şöyle diyor;
“.. Biz savaşı durdurduk, dünyanın şahitliği önünde
artık sorunu siyasal yöntemle çözmek istediğimizi söyledik,
… Biz gerillayı kendi mevzilerinden çektik ... Peki Hükümet
bütün bunların karşısında ne yaptı? Cezaevlerinde hasta
döşeğinde olan insanları bile bırakmadı.” (cumhuriyet.com.tr)
Milliyetçilik, teslimiyetçilik işte böyle aciz duruma düşürüyor.
İşte bu nedenle Demirtaş’a ve Kürt milliyetçi hareketin
tüm legal-illegal yöneticilerine diyoruz ki;
AKP işbirlikçisisiniz. AKP’nin iktidarının pekişmesinde
belirleyici sorumluluk Kürt milliyetçi hareketindir. AKP’nin
Kürt Açılımı... Alevi Açılımı... benzeri politikaları, Kürt
milliyetçiliği sayesinde bu kadar destekçi bulmuştur.
HDP’nin tutsak yöneticilerinden İdris Baluken şöyle
diyor;
“... OHAL koşullarında bile kadınların sokakta demokratik
haklarına sahip çıkışlarındaki cesareti hücremden izlediğimde
bu eksikliğin daha fazla farkına vardım, açıkçası.” (23
Ağustos 2018-Cumhuriyet)
Siz Nuriyeler gibi direnemezsiniz çünkü siz tasfiyecisiniz.
Dün 19 Aralık’ta direnen Özgür Tutsaklar ile 2000-2007
arası süren Büyük Direnişimiz hakkında “Farkımızı koyduk
iyi oldu” diyordunuz. İşte o fark, devrimcilikle tasfiyecilik...
direnmekle teslimiyet arasındaki tarihsel farktır. Baluken’in “eksiklik” dediği de işte bu farklılıktan kaynaklanmaktadır.

İŞBİRLİKÇİLER DEMOKRASİ MÜCADELESİ VEREMEZ
HDP, ülkemizde devrim istemeyenlerin birliğidir. Ve
tam da bu nedenle HDP demokrasi mücadelesi de veremez.
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FİLİSTİN HALKI VATANINI
SAPAN, YANAN UÇURTMA VE BALONLARLA SAVUNUYOR
HALKLARIN ELİNDE HER ŞEY SİLAHA DÖNÜŞÜR!
Filistin halkı vatan topraklarını savunmaya devam
ediyor.
Siyonist İsrail ile, HAMAS ile “ateşkes” kararı almasına rağmen katliamlarına devam ediyor. Filistin
halkı, milliyetçi ve uzlaşmacı tavırlara rağmen, elindeki
her şeyi silaha çevirerek savaşıyor. Teslimiyete hayır
diyerek katil İsrail’e uçan balonlarla saldırmaya devam
ediyorlar.
KATİL İSRAİL’İN KORKULU RÜYASI UÇAN
BALONLAR
Kuşkusuz korkunuz daha da büyüyecektir. Çünkü
Filistin halkı direnmeye devam ediyor.
Hamas ile ateşkesin baş maddesi uçan balonlar durdurulsun açıklaması; “Filistin halkı; sapanı ve uçan balonlarımız ve asıl yüreğimizden korkun.” diyerek savaşmaya devam ediyor.
İki bacağını savaşta kaybetmiş, tekerlekli sandalye
üstünde sapan ile yine geliyoruz. İşte katil İsrail’i korkutan tam da bu inanç ve kararlılıktır.
İSRAİL; EN ÜST DÜZEYDE, UÇURTMA VE
BALONLARIN VERDİĞİ ZAİYATI ANLATARAK
TEHDİTLER YAĞDIRIYOR. ANCAK BOŞUNA!
Filistin halkının uçan balonlarının saldırısı altında
kalan yerler bizim için artık güvenli değil açıklaması
asıl korkularının ve uçan balonların ne kadar etkili ol-

Bu topraklarda demokrasi mücadelesi bedel ödemeyi
göze alarak direnmek demektir. HDP ise bedel ödemekten
kaçan tasfiyeci solculuğun birliğidir.
Açık olan şu ki, giderek değişik biçimlerde yakındıkları
AKP’ye destek politikasını belirleyen ve uygulatan PKK’dir.
PKK, HDP’yi suçlayarak işin içinden çıkamaz. AKP işbirlikçiliğinin de, ABD’nin kara ordusu olma politikasının da
kurmaylığı PKK’dedir. Bu kararı İmralı’da, Oslo’da, Kandil’de almış ve uygulamaya geçmişlerdir. Ve sonuç;
Kürt halkının daha fazla bedel ödemesi,
halk çocuklarının hendeklerde, Sur’da en alçak biçimlerde
katledilmesi,
Arap Kürt gençlerinin Rakka’da ABD çıkarları için öldürtülmesidir. Bu tür durumlarda PKK, AKP’nin icazetine
girmiş olmanın bütün suçunu HDP’nin üzerine atıp işin
içinden çıkar. Ya da Sur’da olduğu gibi, bütün suçu hendeklerde direnen gençliğe atıp kendi yanlış politikalarını
örtbas etmeye çalışır.
Açık olan şudur: Kürt milliyetçiliği bütün boyutlarıyla
AKP’ye güç vermiştir. AKP faşizminin bu denli pervasız-

duğunun ifadesidir.
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, ihanetini belgeleyen
açıklamasının peşine düşse de, katil İsrail boş durmuyordu.
Çünkü kanla beslenen doymaz.
İsrailli Bakan, yakın bir zamanda Gazze Şeridi’ne
kapsamlı bir askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtiyor. İsrail; sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri
sürerek Gazze’yi savaş uçakları ve tanklarla vurdu, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu. Ayrıca Hamas’ın
silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait 15
hedefin vurulduğunu duyurdu. İşbirlikçi Hamas ise görmezden gelerek teslimiyetinin üstünü örtmek için direnen
Filistin halkını gözaltına alarak saldırıyor. (Şarkul Avsat,
22.06.2018)
Savaş iradelerin çarpışmasıdır ve belirleyici unsuru
insandır. O nedenle silahsız halklar, dünyanın en büyük
teçhizatlı ordularına karşı savaşabiliyor. Tıpkı DHKC
savaşçısı Hatice Aşık gibi bir taşla dahi direnilebilir.
Tarihsel ve siyasal haklılığın verdiği meşrulukla, yenilmeyecek düşman, alt edilemeyecek ordu yoktur! Hem
de yaptıkları ilkel uçurtmalarla droneları vurup, balonlarla
etkisizleştirerek.

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

Biliyoruz ki 8 aylık bebesiyle, tekerlekli iskemlesiyle,
çocuğu-hastasıyla, katledileceğini bilse de direnen Filistin
halkı kazanacak!

laşmasında sorumlulukları vardır. PKK, HDP yöneticileri
bunu değişik biçimlerde söylüyorlar da zaten. O halde, bu
politikaların hesabı halka ve tarihe verilecektir. Halkı
AKP’nin insafına bırakmanın hesabı verilecektir.
Mahir Çayan, reformistlere dün şöyle seslenmiştir;
“...Korkun çünkü bugün gerçekleri görmedikleri için
size alkış tutan nasırlı elleri yakanızda hissedeceksiniz.”
(Bütün Yazılar-Syf: 50)
Bugünün reformistleri, sol görünümlü işbirlikçileri de
o nasırlı elleri hissedecek yakasında.
AKP’yi meşrulaştırmanın, AKP’yi güçlendirmenin hesabını önce Kürt halkına verecek Kürt milliyetçi hareket.
Dün sizi destekleyen nasırlı elleri, yarın yakanızda hissedeceksiniz.
Halkların kurtuluş mücadelesi; demokrasicilik oyunu
içinde kalarak değil, emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi savaşını sürdürerek mümkündür.
Demirtaş için, HDP tartışması yapan herkes için son
söz; işbirlikçiliği, düzeniçiliği, ABD politikalarını REDDETMEDEN, HDP eleştirisi yapılamaz.

10 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ!
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Avrupa’da

İNGİLTERE
25 Ağustos Cuma günü Ayten Öztürk’ün resimlerinin yer aldığı ve İngilizce
olarak “Devrimciler Pazarlık Malzemesi
Yapılamaz”, “Yoldaşımız Ayten Öztürk
Nerede?” Halk Cephesi imzalı pankart,
Londra’da Lübnan Elçiliğinin bulunduğu
yerde açıldı.

 ALMANYA
Nrw Halk Cephesi Duyuru
Ayten Öztürk yoldaşımızın gözaltına
alınışının üzerinden 6 ay geçmişti ve
onun bulunduğu haberini almaktan mutluluk içindeyiz. Aynı zamanda çok öfkeliyiz. Yine bunun yanında onurluyuz,
yoldaşımıza 6 ay işkence yapılmıştır
ama devrimci iradesinin karşısında onların
işkenceleri zavallı, aciz kalmıştır.
NRW HALK CEPHESİ
Sayı: 83
İşkence Yapmak Suçtur, Şerefsizliktir
Yürüyüş
Yüzlerine Haykıralım:
9 Eylül
Türkiye Adalet Bakanlığı İletişim
2018
Telefon : 90 (0312) 417 77 70
Faks : 90 (0312) 419 33 70
E-Posta : info@adalet.gov.tr
Ankara EmniyetMüdürlüğü:
Tel: (0-312) 303 55 55
Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın Telefon Numarası:
TEL : 00961- 1333100
LübnanFrankfurt Konsolosluğu
Mainzer Landstr. 268
60326 Frankfurt Main
Tel: +49 (0)69 7392244
Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu
İçin Eylem
25 Ağustos Cumartesi günü, Almanya’nın Hamburg şehrinde devrimci tutsaklar Erdal Gökoğlu, Musa Aşoğlu ve
G20 Zirvesi kapsamında tutuklananlar
için eylem düzenlendi. Çeşitli konuşmacılar Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’nu
selamladılar, Yaklaşık 3 saat süren eylemde
“Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’na Özgürlük” ve “Devrimcilik Yapmak Suç
Değil Görevdir” yazılı 2 pankart açıldı,
tutsaklara müzik dinletildi ve halaylar
çekildi. Toplam 65 kişi katıldı.
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Duisburg’da Mahalle
Çalışması
Duisburg’un Hamborn
semtinde 29 Ağustos günü
HFG çalışması yapıldı. HFG
bildirileri dağıtılarak kafelerde oturan
kadınlarla sohbet edildi, kurumumuz anlatıldı. 2 aile bizi evine davet etti, adresini
verdi. 1 tane dayanışma kartı verildi.

Junge Welt Gazetesinde Özgür Tutsaklar Musa Aşoğlu Ve Erdal Gökoğlu
İle İlgili Haber
Almanya’nın günlük çıkan “Junge
Welt” gazetesinin 31 Ağustos tarihli sayısında Erdal Gökoğlu ve Musa Aşoğlu’nun davalarını konu eden tam sayfalık
haber yayınlandı.
Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Bir
Kez Daha Tek Ses Tek Yürek Diyeceğiz!
29 Eylül 2018 tarihinde Frankfurt
am Main’de ırkçılığa ve yozlaşmaya
karşı büyük bir etkinlik düzenlenecek.
Grup Yorum’un yanı sıra sanatçılar
da katılacak.
Mannheim Halk Cephesi Politik
Tutsaklar İçin Eylem Gerçekleştirdi
Mannheim tren istasyonu önünde
devrimci tutsaklar için eylem gerçekleştirildi... Alman devleti sosyalistleri
hiçbir delil olmaksızın istediği kadar
“ceza” veriyor. Söz konusu devrimciler
olunca “delile” ihtiyaç duymuyor denilerek teşhir edildi.
Berlin
Alman Devleti Devrimcilere Değil,
Chemnitz’de Mültecilere, Göçmenlere
saldıran Nazilere Baksın!
Erdoğan’ın Eylül’de Almanya’ya gelişinin protesto edileceği belirtildi. Direnmenin terörizm ve suç olmadığı söylenerek, Alman devletinin ırkçı ve mülteci
politikası, kurumlaşmış ırkçılık protesto
edildi.
Gülaferit The VOICE Refugee Forum Toplantısına Katıldı
The VOICE Refugee Forum, Gülaferit’le Dayanışma Grubu tarafından yürütülen kampanyaya başından itibaren
internet sayfasından destek verdi.
Mannheim
Mannheim’in Türkiyelilerin yoğun
yaşadığı Schönau bölgesinde 29 Eylülde

Frankfurt’taki konser için afiş çalışmaları
devam ediyor.
Frankfurt’ta Afiş Çalışması
Frankfurt’un Bahnhof bölgesindeki
işlek caddelerde 29 Eylül’deki konserimiz
için afişler asıldı ve Türk esnaflarıyla
konser ile ilgili sohbet edildi. Grup
Yorum 29 Eylül’de Irkçılığa ve Yozlaşmaya karşı Frankfurt’ta olacak.
Gülaferit’le Dayanışma Grubu Direnişe Devam Ediyor
Gülaferit’le Dayanışma Grubu 5
Eylül Çarşamba günü, saat 13 ila 14
arasında, Berlin Alexsanderplatz’da eyalet
başbakanlık önünde eylem yaptı. Ayrıca
Erdoğan’ın Eylül’de Almanya’ya hoş
gelmeyeceği ve her yerde protesto edileceği belirtildi.

 BELÇİKA
...8 Mart tarihinde Lübnan’da gözaltına alınan Ayten ÖZTÜRK isimli yoldaşımızın Türkiye Devletine iade edimesine karşı eylem yapıldı. Açıklamada;
“Ne karşılığında verdiniz Ayten’imizi?
Başta Lübnan halkı olmak üzere tüm
dünyaya bu onursuzluğu neden yaptığınızı açıklayın” denildi.

Berlin’deki Festivalde
Grup Yorum da Sahne Aldı
1 Eylül 2018
Cumartesi günü
Berlin’de düzenlenen festivalde
Grup Yorum da
sahne aldı.
Alman Antifaşist gruplar her yıl düzenledikleri 1
Eylül Sokak Festivaline Grup Yorum’u
da davet ettiler. Berlin Halk Meclisi’nin
de stand açtığı festival oldukça coşkulu
geçti.
Öğle saatlerinde açılan Halk Meclisi
standına kitaplar dizildi ve Avrupa’daki
bazı özgür tutsakların fotoğrafları asıldı.
Standta yapılan gözleme, çay ve kahveye
de ilgi yoğun oldu.
Saat 21.00’da ise Grup Yorum sahnede
yerini aldı. Kitle de Yorum’un ezgilerine
eşlik ederek hep bir ağızdan söyledi. 29
Eylül’de Frankfurt’ta yapılacak miting ve
konsere de çağrı yapılan dinletide sonuna
kadar coşku hiç dinmedi.
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AVRUPA’dakiBİZ
NAZİLER YABANCILARA KARŞI SÜREK AVI BAŞLATTI!
IRKÇILIK MEŞRULAŞTIRILIYOR, YASALLAŞTIRILIYOR!
IRKÇILIĞA KARŞI HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!
Almanya'nın Chemnitz kentinde bir
hafta önce başlayan ırkçılık ülkenin
birçok şehrinde yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Chemnitz'de Ne Olmuştu?
Olayların nasıl başladığına ilişkin
spekülasyonlar yapılsa da bilinen şu.
Geçtiğimiz hafta Chemnitz'de bir grup
arasında kavga çıkmış, mülteciler bir
çocuk babası olan Küba kökenli Daniel
H.'yi bıçaklayarak ağır yaralamıştı, ardından bu kişi hastanede yaşamını yitirmişti. Katil zanlısı olarak da biri Suriyeli biri de Iraklı iki kişi tutuklanmıştı.
Ölen kişi basında Alman olarak verildi, daha sonra Küba kökenli olduğu
ortaya çıktı. Ama adının yanında bir
de Alman ismi vardı ve ırkçıların bu
olayı kullanmasına yetti. Katil zanlısı
olarak yakalanan iki gencin yabancı
olmasını kullanan Neonaziler ve diğer
faşist örgütlenmeler, kentte yabancılara
karşı "sürek avı" başlattı.
Chemnitz'den basına yansıyan görüntüler 9 Kasım 1938 gecesi Nazilerin
Yahudi iş yerlerini ve evlerini ateşe
verdiği, 400 kişinin yaşamını yitirdiği
geceyi hatırlattı. Olayın ardından yüzlerce ırkçı, yabancı ve yabancı olduklarını düşündükleri insanlara saldırdı.
Ardından da ırkçılar sosyal medya üzerinden haberleşip flashmob gibi kitlesel
bir "taziye yürüyüşü" tertipledi.
Aslında küçük çaplı başlayan olayın
basında sürekli körüklenmesi, bilinçli
bir şekilde kışkırtılması nedeniyle daha
büyük bir saldırı dalgasına dönüştürüldü.
Irkçı saldırılar ve yürüyüşler neredeyse
bütün Almanya’ya yayılmış durumda.
İlk ırkçı yürüyüşe Chemnitz'de 5 bin
kişi katıldı ve yürüyüş sırasında, yasalara
göre yasak olan Hitler selamı verildi.
Polisin gözünün önünde yabancılara
havai fişeklerle şişelerle saldırıldı. Yürüyüş, internet üzerinden çok aleni örgütlenmişti ve kalabalık olacağı belliyken, polis önlem almadı ve sonrasında
bunu tahmin edemediklerini açıkladılar.

Irkçılık, Devlet Eliyle

Meşrulaştırılıyor,
Yaygınlaştırılıyor!

Etmeliyiz, Başka Yolumuz
Yoktur!

Chemnitz'de yaşanılanlar ilk değil.
Almanya'da, içinde yabancıların olduğu
sıradan olaylar bile ırkçı saldırılara
dönüştürülüyor. Daha önce de yılbaşı
kutlamalarında Alman kadınların taciz
edildiği haberleri yayınlanarak saldırılar
meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Hükümet
yılbaşı gecesi, taciz 400 Suriyeli’nin
yaptığını, binlerce kişinin arasında, hemen o gece tespit etmişti!
Oysa alkol ve uyuşturucunun da
etkisiyle her gün yüzlerce olay Almanlar
tarafından yapılıyor; ama bunlar haber
olmuyor. Yine yabancılara yönelik binlerce ırkçı saldırı olmasına rağmen üstü
kapatılıyor, cezai yaptırımı olmuyor.
Şu yaşanılan ırkçı saldırılar Alman
devletinin bilinçli bir şekilde yaygınlaştırmak istediği bir politikadır. Irkçılığı
yasalarını hayata geçirmekte kullanıyor.
11 Eylül saldırıları ve güvenlik söylemi sayesinde özellikle Müslümanları
potansiyel “terörist”, saldırgan faşistleri
de "kaygılı vatandaş" diye adlandırarak
onlara daha fazla saldırma cüreti vermiştir. Irkçılara ‘aşırı sağcı’ veya ‘göçmen karşıtı’ diyerek masumlaştırmaya
çalışmaktadırlar. Özellikle faşist veya
ırkçı denilmemektedir.
Alman devleti yabancıları korkutmak, sindirmek, gözdağı vermek için
de ırkçıları kullanıyor. Yasalarını ağırlaştırıyor, aynı zamanda ırkçılığı da
arttırarak yıldırmanın, hizaya çekmenin
yolu olarak kullanıyor. Yine Alman
devleti tarafından “başkaldırırsan, eşit
hak istersen yeni yasalarımla teslim
alırım” diyor. Yine buna rağmen direnirsen yasalarıma gerek yok, sürerim
itlerimi sokağa katlederim mesajı veriyor.
Münih mahkemesinin aldığı karar,
NSU katliamlarının üzerini örten Alman
istihbaratı ırkçılara açık bir mesaj vermiştir. "Katliamlarınıza Devam Edin".

Alman devletinin ne yapmak istediği,
Nazilerin nasıl örgütlendiği çok açık.
Bu noktada bizim ne yaptığımız, ne
yapacağımız önemli.
Irkçılığa karşı örgütlenme bilinci
neredeyse yok denecek kadar az. Gençler arasında ırkçılığa karşı ciddi bir
öfke var; ama bu örgütsüz ve ne yapacağını bilemez durumda. Şunu unutmayalım ki bütün bu saldırılar, gösteriler
bizim buna karşı sessiz kalışımızdan,
örgütsüz oluşumuzdan kaynaklanıyor.
Buna karşı Halk Meclisleri kurarak örgütlenmeli, halkı bu mücadeleye katmalıyız. Avrupa'da emeğimizle varız
ve sadece hakkımız olanı istiyoruz.
Irkçılık, insanlık suçudur. Halklar
isteyerek vatanlarını terk edip göç yollarına düşmüyorlar. Örneğin Almanya’nın 7 bin şirketi bizim ülkemizin
yeraltı-yerüstü kaynaklarını talan etmese,
memleketlerimizi bırakıp gelmek zorunda kalmazdı halkımız.
Ülkelerini terk etmemizi istiyorlarsa,
önce ülkemizi iliklerine kadar sömürmekten vazgeçip ülkemizden defolup
gitmeliler! Ama Avrupa’da yaşamak
zorunda kaldığımız sürece haklarımızı
savunmaya devam edeceğiz. Emeğimize, alın terimize sahip çıkacak, bizi
ezmelerine, aşağılamalarına izin vermeyeceğiz. Irkçılık bizi daha rahat sömürebilmeleri için geliştirdikleri bir
politikadır. Ağzımızdan ekmeğimizi
alsınlar, sesimizi çıkarmayalım diye
yapılıyor bütün bunlar. Örgütlenmeliyiz,
bu saldırıları ciddiye almalıyız. Biz
güçsüzleştikçe ırkçılık daha da güçlenecek, yaygınlaşacak!

Halk Meclisleri Kurarak,
Irkçılığa Karşı Mücadele

Sayı: 83

Yürüyüş
9 Eylül
2018

İsviçre Zürichte Mültecilere Güvenli
Geçiş Güzergâhı Yürüyüşü Yapıldı
Uluslararası bir kuruluş olan “Seebrucke” Deniz köprüsü inisiyatifi İsviçre
Zürich’te de yürüyüş düzenledi. Yapılan
yürüyüşte Halk Cepheliler de yer aldı.
Yürüyüşe 3 binin üzerinde insan katıldı.

10 EYLÜL’DE HALKIN AVUKATLARININ AVUKATIYIZ!
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“Günlük yaşamımız ne kadar devrimci olursa düşman
karşısında da o kadar net oluruz” Uğur Sarıaslan

17 Eylül - 23 Eylül
Muharrem KARATAŞ:
10 Şubat 1978 Çorum, Yoğunpelit Köyü
doğumludur. Alevi inancından yoksul bir halk
çocuğudur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur. Muharrem’in hareketimizle tanışması 1998 yılında gençlik mücadelesi içinde olmuştur. Muharrem bir DevMuharrem Karataş Genç’liydi. Gençliğin akademik, demokratik
mücadelesinde defalarca gözaltına alındı. 8 Mayıs 2001 yılında
gözaltına alınıp tutuklandı. Sivas E Tipi Hapishanesi’nde bir
süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. 16 Kasım 2003’te
Çorum’da tekrar tutuklandı ve Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
tutsak kaldı. F Tipinden tahliye olurken şehitlerin hesabını
sorma andı içerek mücadeleye koştu. 20 Eylül Cuma akşamı,
saat 21.30 sıralarında Haziran Ayaklanması sırasında polis tarafından katledilen Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert,
Ethem Sarısülük, İrfan Tuna, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet
Atakan ve nişan alınarak beyni patlatılan, gözü çıkartılan 12
insanımızın, 95 gündür komada olan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın hesabını sormak için, oligarşinin güvenliğinden sorumlu
250 bin polisin merkez karargâhı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
ait 2 hedef, DHKC savaşçıları tarafından roketatarla vuruldu.
Eylemden 2 saat sonra 5 bin katil, halk düşmanı polisin, helikopterlerle, köpeklerle katıldığı operasyonda, ODTÜ ormanları
ile Konya yolu mevkiinde Muharrem bir yoldaşıyla birlikte
kuşatmaya alındı ve çıkan çatışmada şehit düştü.
İbrahim ERLER:
1972 İstanbul Kasımpaşa doğumludur.
Ailesi aslen Ordu’ludur. Topraksızlık, ekmek
kavgası onları İstanbul’a sürüklemiştir. Bir
süre Bayrampaşa Hapishanesi’nde tutsak kaldı.
‘94 Mart’ında tahliye oldu. 1997’de milis komutanı olarak görev aldı. Bir süre bu görevini
İbrahim Erler sürdürdükten sonra tutsak düştü ve şehit düşünceye kadar bir özgür tutsak olarak zindanlarda, hücrelerde
mücadelesini sürdürdü. 19 Aralık katliamı sırasında Ümraniye
Hapishanesi’ndeydi. F Tipi hapishanelerin hücrelerine atıldıktan
sonra, şehit yoldaşlarının bayrağını devralmak için yeni ölüm
orucu ekiplerinin çıkarılması gündeme geldiğinde; o, gönüllülerden biri olarak yine en öndeydi. Ölüm Orucu 4. Ekibi’nde
ölüme yattı. 19 Eylül 2001 yılında Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde feda eylemi yaparak şehit düştü.

Taylan Özgür

Taylan ÖZGÜR:
23 Eylül 1969’da İstanbul’da Beyazıt
Meydanı’nda katledildi. Taylan Özgür’ün
öldürülmesi, kontrgerillanın ilk planlı cinayetlerinden birisiydi. Taylan, ODTÜ Sosyalist
Fikir Kulubü üyesiydi. Amerikan Elçisi
Commer’in arabasının ODTÜ’de yakılması
eylemine katılan devrimcilerden biriydi.

Abdulbari YUSUFOĞLU:
15 Ekim 1980’de Mardin’in Nusaybin ilçesinde
doğdu. Ortaokul yıllarından itibaren devrimcilere
sempati duymuştu. İktidarın F Tiplerini gündeme
getirmesi üzerine TAYAD’lıların mücadelesinde yer
aldı. İzmir’de hücrelere karşı mücadelenin emekçisi
oldu. Mücadelenin en ön cephesinde yer almaya
Abdulbari Yusufoğlu karar vererek İzmir’de Ölüm Orucuna başladı. Daha
sonra Ölüm Orucunu Küçük Armutlu’daki direniş
evinde sürdürerek 20 Eylül 2001 tarihinde ölümsüzleşti.

BUCA KATLİAMI ŞEHİTLERİMİZ:
Turan Kılıç, Uğur Sarıaslan, Yusuf Bağ:
Buca Hapishanesi’nde 21 Eylül 1995’te özgür tutsaklara karşı
gerçekleştirilen saldırıda, direniş destanı yazarak şehit düştüler.
Yusuf BAĞ, Kayseri Pınarbaşı 1970 doğumluydu. Çerkez
milliyetindendi. İzmir’in ilk DEV-GENÇ’lilerindendi. Uzun süre
DEV-GENÇ içinde faaliyet yürüttü. Mücadele içinde Eylül
1993’te tutsak düştü. Olgun, ağırbaşlı kişiliğiyle, kitlelerle kurduğu
sıcak ilişkilerle bir kitle örgütleyicisiydi. Sade, mütevazı yaşamıyla,
ilişkileriyle bir DEV-GENÇ’liden çok, doğal bir halk önderi karakterindeki Yusuf, aynı zamanda barikatların, direnişlerin en
önünde olan insandı. Barikatların, direnişlerin yılmaz savaşçısı
Yusuf, şimdi barikatın en önünde, yıkılan duvarlar önünde, düşmanın geçmesine engel olmaya çalışıyordu. Düşman, Yusuf'un
cesedini çiğnemeden barikatı aşıp geçemedi.
Turan KILIÇ, İzmir Kınık ilçesi Taştepe köyündendi. 1958
doğumlu, iki çocuk babası bir emekçiydi. Birçok genç insana
devrimci öğretmenlik yaptı. Taştepe köylülerinin önderiydi. Hareketin bölgede verdiği irili ufaklı bütün görevlere koşturdu.
Devrimci Sol kültürünü, Parti-Cephe kültürünü insanlara taşıdı.
Uğur SARIASLAN, 1971 Kayseri doğumluydu. İzmir’de bir
süre Liseli DEV-GENÇ saflarında görev aldı. Devrimci Sol’cu
ve SDB'li olmaktı onun amacı. Liseli devrimci Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Sonra üstlendiği sorumluluklar
giderek arttı, büyüdü. Mücadelesini sürdürürken tutsak düştü.
Düşmana karşı hep büyük bir öfke ve kin duymuş, hiçbir zaman
devrim coşkusu sönmemiş, tersine tutsaklık yaşamı O'nu daha
da bilinçlendirmişti. Özgürlüğüne kavuştuğunda mücadeleye
yeniden atıldı. Demet TANER'in öğrencisi olmaktan onur duydu.
O'nun için hiçbir olanaksızlık, silahlı mücadele önünde engel olmazdı.
Silah olmadığında, silah buldu. Bulamadığında, en ilkel malzemelerden öldürücü silahlar yapmasını öğrendi. Ve eylemler
gerçekleştirildi. "...Vurmalıyız..." diyordu. Olanaksızlıklar
içerisinde yaratıcılığını kullanarak düşmana vurdu. Çok istediği
askeri alanda coşkuyla savaşırken, yeniden tutsak düşmüştü.

Yusuf Bağ

Turan Kılıç

Uğur Sarıaslan

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Muharrem Karataş’ı anlatıyor:

“Ben örgütüm” Diyerek
Sıradaki Yerini Aldı
Muharrem vatanını çok sevdi.
Vatan sevgisi; onun için köyüydü, toprağıydı, annesi-babasıydı,
onların Muharrem’e öğrettikleri değerlerdi, halkımızdı, yoldaşlarıydı
ve Parti-Cephe’ydi...
Halkımızla, kolay ilişki kurardı. Gözlerinin içi gülerek “Dayı,
kusura bakma” diye başlayan sohbetleriyle ilişki kurmayı bildi.
Halktı, halkını severdi. Kahvelerindeki sohbeti, ineğini güden
amcayı, sokakta kan-ter içinde oynayan çocuğu, sokaktaki
ayrıntıları gözledi; sevdi. Onlar gibi oldu. Zaten onlardandı.
Ama onları sevmek, sevdiği için gözlemlemek, ihtiyaç duyduğunda
onlar gibi görünmek illegal yaşamda ona nice kolaylıklar sağladı.
Kendi memleketini, halkını, mücadelesini, Çorumlu şehitlerimizi... Hepsini çok seviyordu. Çorum’da mücadeleye ilişkin
tek bir adım, tek bir eylemlilik bile Muharrem için özel bir
anlam taşıyordu. Tek bir haberi bile heyecanla takip ediyordu.
Haber fotoğraflarını saklar, tekrar tekrar bakar; insanların
gelişimleri üzerine tahminlerde bulunur; haberleri satır satır
okurdu.
Ki her Cepheli’nin olduğu gibi hayalleri boş ve soyut değildi.
Hayallerini ve rüyalarını ideolojik güven toprağında büyüttü.
Emek vererek, kanını, canını katarak, çalışarak hayali gerçeğe
dönüştürmeye çabaladı. Bıkmadı, yorulmadı. Hep çabaladı.
Yine Çorum’lu Erdal Dalgıç’ın şehitliği de Muharrem’in yaşamında önemli bir dönem oldu. Savaşçı olmaya karar vermek...
Kararının peşinden son nefesine kadar gitmek...
Her şehidimiz bir okuldur deriz.
Muharrem de “Erdal’ın savaşçılığı ve şehitliği” okulunda
kendi yapabileceklerini gördü.
Özgürlüğün savaşmak olduğu gerçeğine iliklerine kadar
inandı. Ki inanmak ve güvenmek Muharrem’i tanımlayan en
temel iki özellikti.
Muharrem’in temiz ve dolaysız düşünen bir beyni vardı. Ve
dolaysız, hesapsız kitapsız bilgiyi aldı; öğrenmeyi bildi. Bilginin
önüne kibir, yorumculuk, subjektivizm... gibi küçük burjuva
hastalıklarla set örmedi. Hızla ideolojik güveni büyüttü. Bilgi
güvene, güven fedaya dönüştü.
Her Cepheli savaşçı değerlerimizin somut ifadesidir. O

değerlerle savaşır, o değerlerle ölürüz. Vatanını sevmek, nerede
olursan ol önce “ben” değil, önce “biz” olmak; “biz” olmayı
doğal bir düşünce ve yaşam tarzı haline getirmek; vefa duymak;
zalime kin, halkına sevgi duymak... Muharrem bu değerleri halk
sağduyusuyla öğrendi; devrimci saflara geldi. Cephe saflarında
bunları büyüttü; geliştirdi; bilimsel temellere oturttu.
İdeolojimiz, tarihimiz, şehitlerimizle bütünleştikçe büyüdü.
“Biz”le donanmış beynini, berrak bakışlarında gördük. Bu berraklığın bozulduğu anlar da oldu. Kendisiyle ya da yoldaşlarıyla
olan savaşta burjuva ideolojisiyle “uzlaştığı”nı her fark ettiğinde
gözleri buğulandı.
Her ideolojik zayıflık ya da yenilgide düşmana duyduğu
öfkeyle doldu gözleri. Duyguluydu... Duygularla karar almak
ayrıydı, duygulu olmak ayrı... Duygular kararlara ve düşünce
tarzına yön veremezdi.
O savaşçıydı. Kendisiyle savaştı, yeri geldi duygularıyla
savaştı; sevgisine sınıfsallık katmayı öğrendi. Savaşmaktan hiç
vazgeçmedi. Vazgeçmediği için de kazandı.
Uzlaşırken, uzlaşmamayı öğrendi; çatışa çatışa kavga etmeyi
benimsedi, her çatışmada biraz daha militanlaşan bir komutan
oldu... İstek duyan herkes gelişebilir, herkes her işi öğrenebilir...
Herkes savaşabilir...
Muharrem’in gelişmesinin anahtarı ise sahiplenmesiydi. Sahiplendiği için onun şu ya da bu kusuru var demedi. Kusuru da
kendisinin bildi, yanlışı da... Bana olanak yaratın demedi, olanaksızlığı da kendisinin bildi. Yaratın demedi, düzeltin demedi.
Yapmaya, yaratmaya, düzeltmeye... ya da ne gerekiyorsa onu
yapmaya çalıştı. Devrimcilik eğri olanı düzeltmek, yok olanı var
yapmaksa; o bunu görev bildi.
“Ben örgütüm” diyerek sıradaki yerini aldı. “Her şeyi kendi
ellerimle, kendi beynimle yapacağım” diyen savaşçı tipinin örneğidir o...
Katiller, sorulacak hesabın korkusuyla yaşayacaklar. Çünkü
Muharrem gibi “her tür bedeli göze almış” savaşçılarımız var.
Onlar savaş alanına kalplerinin üzerinde taşıdıkları bayrakları,
parmaklarına yaktıkları kına ile giderler. Bu büyük bir güçtür ki,
bu gücü hiçbir halk düşmanı durduramaz. Modern silahları,
teknik aygıtları, yüzlerce-binlerce kişilik orduları kar etmez.
Masanın üzerine roketleri, tabancaları, mermileri dizerek
basına gösterdiler. “Yakaladık” diyerek kendi korkularını bastırmaya
çalıştılar. Ama, asıl silahı; Muharrem gibi halk kurtuluş savaşçılarının
beyinlerini ele geçirmeleri mümkün değil… O korkulu rüya hiç
bitmeyecek...

Ruhi SU:
“Kıyamet dedikleri / Ha koptu ha kopacak / Yoksuldan
halktan yana / Bir dünya kurulacak” 1912’de Van’da
doğan Ruhi Su, “Ermeni Tehciri” zamanında anne-babasını kaybetti. Çocukluğu yetimhanede ve yoksul bir
ailenin yanında geçti. Düşüncelerini müziğe, müziğini
düşüncelerine katan Ruhi Su, ülkemizde müziğin, saRuhi Su
natçının sosyalizm mücadelesiyle bütünleşmesinin öncülerinden biri oldu. Ruhi Su, müziğinde ve yaşamında
taviz vermediği sosyalist tavrı nedeniyle iktidarların baskılarıyla
karşılaştı hep. 12 Eylül cuntası yıllarında rahatsızlandı. Tedavisi için
yurtdışına çıkması gerekiyordu ama “sakıncalı” bir sanatçı olarak
pasaport verilmedi. 20 Eylül 1985 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Pablo NERUDA:
Neruda, 1904 yılında Güney Şili’de
doğdu. 20 yaşındayken Şili’nin en büyük
şairlerinden biri oldu. Bir sosyalistti. Sosyalist Allende iktidarı döneminde çeşitli
görevler de üstlendi. 1973 yılında faşist
general Pinochet’in Allende hükümetine
Pablo Neruda karşı gerçekleştirdiği darbeye karşı, direniş
içinde yer aldı. İşbirlikçi generallere karşı
halkın özgürlük kavgasının sesi olmaya devam etti.
Cuntanın saldırılarının yoğunlaştığı dönemlerde, Neruda
halkın yanında olmaktan tereddüt duymayan gerçek bir
vatansever olarak 23 Eylül 1973’te yaşama veda etti.

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN
YOZLAŞTIRARAK YOK ETME
SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

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

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!
YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELE
EN YAKINIMIZDAKİLERLE BAŞLAR
Yozlaşma nedir? Öncelikle sözlük anlamına bakalım.
- Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle
zamanla yitirmek, bozulmak, soysuzlaşmak, dejenere
olmak, tereddi etmek.
Yozlaşmanın kelime anlamına baktığımızda ne diyor?
“Bozulmak" yani olması gerekenden uzaklaşmak, ona
yabancılaşmak, özünü yitirmek. İşte bu bozulma, soysuzlaşma devrimci saflarda da kendini göstermekte.
En yakınındaki bir insanı değiştiremeyen uzağındakilere
yardımcı olamaz, çözüm üretemez. O zaman en yakınımızdakilerin zaaflarıyla nasıl mücadele edeceğiz? İlk önce bu
yozlaşmanın nedenlerini ortaya çıkarmamız gerekir.
Emperyalizmin ürettiği insanları teslim alma politikasıdır yozlaştırma. Bunun temel araçları, fuhuş, uyuşturucu, çeteleşme, siyasi kimliksizleşmedir. Bunlar dolayısıyla zincirleme kaza gibidir, bir tanesi oluşursa
başka yozlaştırma nedenlerine yol açar.
Bu yozlaşmayı tamamen ortadan kaldırmanın tek
yolu devrimdir. Devrim uzun ve zorlu bir yoldur. Bu
yolun sonuna varana kadar, yozlaşma sorununu erteleyemeyiz, mutlaka çözümlerimiz olmalı.
Yozlaşmayı tamamen ortadan kaldırmamız evet bir
devrim sorunudur; peki biz bu yozlaşmayı izleyecek
miyiz? Biz devrimciyiz, hiçbir saldırıya kayıtsız kalmayız,
kalamayız. Bağımlılığa karşı HFG'leri hayata geçiriyoruz.
Çevremizdeki ailelerde yozlaşma, kendini alkol ve
kumar olarak gösteriyor. Şunu açık ve net söyleyelim,
kendini devrimcilerin yanında gören kişi kumar oynamamalı, alkolik olmamalıdır.
Kumar, kolay para kazanma umududur. Kumar
oynayan insanımızda emek bilinci yok olmuş demektir.
Emek bilincini kaybeden, bir süre sonra onurunu da
kaybeder. Kendi mücadelesine, çevresine uzaklaşır;

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail : uyusturucukumarason@yandex.com
uyusturucukumarason@gmx.de
Tel
: +49-1632257926
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halkın acılarına, faşizmin saldırılarına, devrimci mücadeleye uzaklaşır. Siyasi olarak da kimliksizleşirler.
Devrimci saflardaki kumara, yozlaşmaya karşı mücadele, aynı zamanda düzene karşı verdiğimiz ideolojik
mücadeledir. İdeoloji bir yaşam biçimidir, o zaman
hayatın her alanında bu insanlarımızı denetleyeceğiz.
Bu tek başına yetmez, sorunu kökten çözmeli, eğitmeli
ve kurtulması için emek vermeli, sahiplenmeliyiz.
Nasıl yaşar, nasıl düşünür bunlara vakıf olmalıyız.
Onlar için de artık hayatın anlamı değişmiş demektir.
Aynen düzende yaşayan insanlar gibi emeksiz para kazanmak ister ve belirli bir süre sonra bu insanlarımız da
bağımlılığın batağına düşer. Kumar oynamak düzenin
tuzağına düşmek ve düzenin kısa yoldan para kazanma
politikasının içine düşmektir. Peki biz ne yapıyoruz?
Halkımızın yozlaştırılmasına karşı mücadele ediyoruz,
savaşıyoruz.
Devrimcilerden bihaber yaşayan milyonlarca halk
var. Yine devrimcilerin yozlaşmaya karşı mücadelesini
bilmeyen ve bu mücadelenin zafere ulaşacağına inanmayan
yüz binlerce insan. Buna inançsızlıkları bizim halka bu
politikaları yeterince ulaştıramadığımızdandır. Ama halka
gittiğimizde söylediklerimizin her kelimesine, cümlesine
katıldıklarını biliyoruz. Çünkü acıyı yaşayanlar, yozlaşmaya
karşı mücadelenin zorunluluğunu ve gerekliliğini iyi biliyorlar. Sadece nasıl mücadele edilir ve nasıl kazanılır
bunu bilmiyorlar. Biz sorunu ele alışımızı ve çözüm
yöntemlerimizi anlattığımızda ve hayatın içinde kanıtladığımızda bu inanç somutluğa dönüşüyor.
Ama bu politikaları bildiği halde kumar (otomat,
iddia, at yarışı vb.) oynamaya devam edenler de vardır.
Yani emperyalizmin bu politikasını ve HFG’leri bilerek
oynayanlar da var. İşte burada yozlaşmanın başka bir
boyutu ortaya çıkıyor. Kanıksama, ne olacak ki herkes
oynuyor diyerek meşru görme ve çevresinde de meşrulaştırmaya başlıyorlar. En tehlikeli olan da budur. Emperyalizmin temel politikasını isteyerek veya istemeyerek
desteklemektir bunun adı. Buna izin veremeyiz, vermemeliyiz. Bu yozlaşmaya karşı mutlaka ideolojik mücadele
etmeliyiz.
Çözüm, eğitimdir. Eğitim teorik ve pratiktir. Emperyalizmin temel yozlaşma araçlarına karşı eğitim çalışmaları
yapmalı ve buna karşı nasıl savaşacağımızın eylem programlarını çıkarmalıyız.

Yaşamımızın Her Anını Politikleştirmeliyiz
Yüzümüzü ülkemizdeki mücadeleye çevirmeliyiz.
Yüzümüz halkımıza, yönümüz Anadolu’ya çevrilmelidir.
Anadolu bizim değerlerimizdir, kültürümüzdür, şehitlerimizdir.
Emperyalizm sinsi bir yılan gibi giriyor evlerimize.
Bu mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz, giydiğimiz kıyafetten yediğimiz yemeğe, dinlediğimiz müziğe kadar
her şey ideolojiktir ve biz uyanık olmalıyız.
Saflarımızda Yozlaşmaya İzin Vermeyelim! Hayatlarımızı Politikleştirelim, Sıradanlaşmayalım!

