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YENİLMEYEN TEK KOMUTAN

DİRENİŞTİR!

HALKIN AVUKATLARI; HALKIN VE HAKLININ
SAFINDA DİRENMEYE DEVAM EDİYOR!
“FAŞİZMİN ADALETİ,
HALK İÇİN ADALETSİZLİKTİR” DİYOR
HALK SAHİP ÇIKIYOR “ARANAN” AVUKATLARINA:

HALKIN AVUKATLARI BİZİM EVDE!

Devrim
Devrim Durmadan
Çoğalandır
Devrimleri öldürerek
Devrimi yok
edebileceğinizi mi
sanıyorsunuz?
Sıla, İnanç, Devrim…
bırakın diyorsunuz
Bırakın silahı…
Siz tarih bilmiyor
musunuz?
Öyle sanmış sizden
öncekiler de?
Ama…
Düşündünüz mi hiç
Devrim’in adı niye
devrim diye?
25 yaşındaydı Devrim;
Hesaplayın.
1993 doğumludur;
Sosyalist sistemin
yıkıldığı
“elveda proletarya”
“sosyalizm öldü”,
“devrimler çağı kapandı”
çığlıklarının her yanı
sardığı zamandı.

Emekçi bir anne
Doğan çocuklarına
Devrim adını koydular
Üç kez kulağına sıldandı
çocuğun
Devrim
Devrim
Devrim
Bir düşünün bakalım;
Bu topraklarda ne kadar
çok
Ne kadar çok
Mahir var…
Ne kadar çok Deniz’i,
Taylan’ı var bu
Anadolu’nun
Ne kadar çok kızımızın
adı İdil
Ve ne kadar çok
oğlumuzun adı Berdan…
Ve hiçbir ülkede olmadığı
kadar çok Devrim

Belki
Küçükarmutlu’da
Belki Devrim’in
katledildiği evin
iki sokak ötesinde
Genç bir anne
8 aylık hamile.
Bir ay sonra bir DEVRİM
Çorum’da kamu emekçisi daha doğacak…
bir baba
Belki…

Belki değil kesinlikle...
İstanbul’un başka yoksul
mahallelerinde
Anadolu’nun başka başka
şehirlerinde
Şu birkaç ay içinde
onlarca devrim doğacak.
Bitmedi daha.
Şu birkaç ay içinde
kavgaya
adım atan binlerce genç
kendilerine kod adı
olarak
Devrim adını seçecek…
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Şimdi bir daha düşünün
bakalım;
Bir Devrim’i vurmakla
devrimi durdurabilir
misiniz?

TANIM
Devrimin ve devrimciliğin
tanımıdır:
Devrim
Devrim’in yanağındaki
yaradan akan kandır
Devrimcilik
Elinden hiç bırakmadığın
silahındır
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- Üçüncü Adım; çalışma ve faaliyetlerimizin
ilke ve kurallarını belirlemek
- Dördüncü Adım; yukarıdan aşağıya komiteleşmek
(işbölümü yapmak, disiplin oluşturmak,
boşlukta iş bırakmamak, kolektif ruhu yaratmak)
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- Beşinci Adım; kitleye gitmek (programlarımızı,
politikalarımızı kitleye taşımak)
- Altıncı Adım; adımlarımızı somutlamak için
harekete geçmek (devrimci pratik)
- Yedinci Adım; organlaşmak (alt komiteler, milis,
yayın, halk ve parti okulları, meclisler vd.)
- Sekizinci Adım; faaliyetlerimizi ve hedeflerimize
ulaşıp ulaşmadığımızı değerlendirmek...
Eleştiri-özeleştiriyi işletmek...
Yeni hedefler belirlemek...
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Faşizmin hukuksuzluğu,
savaşımızın meşruluğudur!
Kim bu ülkede yargı var,
hukuk var diyebilir?
Faşizmde halkların tek
güvencesi hukuk değil,
direniştir!

Ülkemizde Hak, Hukuk,
Adalet Değil; Faşizm Var!

7 Halkın avukatları yargılanmadı,
faşizmi yargıladı!

8 Halkın avukatları için 35 baro
soruyor: Ne değişti de
mahkeme 24 saat bile
geçmeden kararından
vazgeçti?

9 Dayatılan Uzlaşma-TasfiyeTeslimiyet-1
İdeolojimiz karargahımızdır,
karargahımızı teslim
etmeyeceğiz!

11 Direnişler, Yüksel Meclisi ile
büyüyor, direnenler
birbirlerine güç katıyor!

12 Kamu Emekçileri Cephesi:
Direnme iradesi kırılamadı!
Nursel Tanrıverdi ve Selvi
Polat’a verilen “Bakırköy’e

girme yasağı” kaldırıldı!
14 Liselilerin sloganları

15 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük
16 Yok Edemezsiniz: Bu tarih
kanıttır! Bugüne kadar yok
edemediyseniz, bundan sonra
da yok edemezsiniz!
19 Adalet Savaşımız:
1 operasyon 7 ayrı dava...
Amaç: Böl, parçala, sahipsiz
bırak!
21 9. Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu sonuç bildirgesi
24 Türk Telekom vurgunu ve Ayten

26 Halkın Mühendis Mimarları:
Halk düşmanı AKP, halka
şarbonlu et yediriyor,
“zehirlenin, ölün” diyor! Halkın
sağlığını hiçe sayarak suç
işliyor!
28 Devrimci İşçi Hareketi: “Köle
değiliz” diyen 3. havalimanı
işçileri için adalet istiyoruz!
30 Savaş ve Savaşçı: Savaşın
yasalarını tanımak; zafere
giden yolu bulmak, zafer

kazanmanın önündeki engelleri
kaldırmaktır!

31 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Sorun; teknik değil, ideolojiktir.
Askeri değil, politiktir!

34 Duran Kalkan: “Şengali, ABD
onayıyla katledildi.” Düşmana
sırtını dayayan, sırtından
bıçaklanır! Komutanınızı
katlettiren ABD’nin askeri olmaya
devam edecek misiniz?

35 Sultan Gökçek’in faksından
aktarıyoruz...

36 Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş: Direnişi hep bir adım ileri
taşıyan Özgür Tutsaklardan...

38 TAYAD’lı Ailelerden: Faşizme
karşı demokrasi mücadelesi nasıl
verilir sorusunun cevabı TAYAD’ın
tarihi ve bugünkü pratiğidir

39 Avrupa’da mücadele ve örgütlenme
üzerine broşür çıktı!

40 Yitirdiklerimiz
42 Avrupa’da Yürüyüş
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FAŞİZMİN HUKUKSUZLUĞU
SAVAŞIMIZIN MEŞRULUĞUDUR
Tahliye Olan Halkın Avukatları
AKP Faşizminin Talimayla Yeniden Tutuklandı.
Tahliye Kararı Veren Heyet Dağıldı. Mübaşir Bile Sürüldü.
Faşizm ne diyor? Hiçbir hakim, hiçbir mahkeme benim dediğimin dışında
karar veremez! Vereni sürerim, ha a tutuklarım.
KİM BU ÜLKEDE YARGI VAR, HUKUK VAR DİYEBİLİR?

FAŞİZMDE HAKLARIN TEK GÜVENCESİ
HUKUK DEĞİL, DİRENİŞTİR!
0-14 Eylül 2018 tarihleri arasında halkın avukatlarının 1 yıldır tutsak edildiği komplo davasının ilk duruşması vardı. İlk kez “hakim
karşısına” çıktılar. Ve bir kez daha faşizmi yargıladılar.
Ancak o duruşma salonunda yaşananlar bunun da
ötesindeydi. Halkın avukatları hakim karşısına değil
tarihin ve halkın karşısına çıktılar asıl olarak. Savunmalarını mahkemeye değil tarihe ve halka yaptılar.
Duruşma boyunca halkın avukatları, haklılıklarını,
meşruluklarını, ideolojilerini, örgütlülüklerini her koşulda
savundular.
Şunu çok iyi biliyorlardı; ne çıkarıldıkları mahkeme
bağımsızdı, ne karşılarındaki hakimler tarafsız! Mahkeme ve hakimler, bir sınıfın temsilcisi olarak, o
sınıfın çıkarlarını korumak için oradaydılar. Mahkeme
salonu, tarihsel bir savaşın arenasıydı. Hakim kılığındakiler ise ellerindeki hukuk silahıyla, halkın avukatlarını yok etmeye ant içmiş faşizmin paralı askerleri,
cüppeli cellatlarıydı.
Bütün göstermelik “bağımsız yargı” gösterilerine
rağmen tarihsel gerçeklik budur. Şu çok açıktır; faşizm,
elindeki tüm araçları kullanarak halkın avukatlarını
yok etmek istiyor. Halkın avukatlarının faşizme cevabı
da çok açıktır: SAVAŞINIZ KABULÜMÜZDÜR.
Halkın avukatları işte bu tarihsel gerçekliğin
bilincinde olarak yaptılar savunmalarını. Bütün açıklığıyla devrimciliği savundular. Tarihsel ve siyasal
olarak haklı olduklarının bilinciyle, meşruluklarına
inançla, yaptıkları ne varsa savundular. Sadece kendi
yaptıklarını değil, “müvekkil”lerinin yaptıklarını da savundular. 5 gün boyunca onların kim olduklarını,
neden ve kim için savaştıklarını, savaştıkları bu
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düzenin nasıl bir düzen olduğunu anlattılar. Elif, Şafak
ve Bahtiyar’ı; Sıla Abalay’ı anlattılar… Nuriye ve
Semih’i anlattılar… Bundan sonra da aynı şeyleri
yapmaya devam edeceklerini dosta düşmana ilan
ettiler. Bu nedenle, bu bir savunma değil manifestoydu
aslında; halkın avukatlığının manifestosu…

İrade savaşını halkın avukatları kazandı.
Pişman Olmadılar. Baş eğmediler.
AKP’nin hazmedemediği budur.
10-14 Eylül’de tam anlamıyla bir irade savaşı
yaşandı. Ve bu savaştan halkın avukatları zaferle
çıktılar. Duruşmanın sonunda halkın avukatlarının tamamı tahliye edildi. Bu, tarihsel bir zaferdi.
Çünkü devrimciliğin tarihsel haklılığı ve meşruluğu
savunularak elde edildi bu zafer. Orada halka bağlılık;
halkın düşmanlarına öfke vardı. Halkı açlığa, yoksulluğa,
adaletsizliğe mahkum edenlere karşı sınıf kini vardı...
Bu tarihsel bir zaferdi; çünkü faşizm halkın avukatlarına, “tecrit edip yalnızlaştırma, terörize edip
imha etme” politikasıyla saldırmıştı. Ama karşılarında
halkın ve avukatların sahiplenmesini buldular. Halkın
avukatlarının bugüne kadar hiç yalnız bırakmadığı
halk oradaydı. TAYAD’lı analar, babalar; Berkin’in,
Hasan Ferit’in; Küçükarmutlu’da katledilen Dilek’in
ailesi; Soma’da katledilen 301 madencinin aileleri,
aydınlar, sanatçılar, milletvekilleri… Bir de fiziksel
olarak orada olmayıp yürekleri halkın avukatlarıyla
atanlar vardı. Yüksel direnişçileri oradaydı, Bakırköy
direnişçileri oradaydı, Mahir Kılıç, Kezban Ana oradaydı... 5 gün boyunca “savunma sırası bizde”

ÜLKEMİZDE HAK, HUKUK, ADALET DEĞİL; FAŞİZM VAR!
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diyerek halkın avukatlarını savundular. Soma’lı ailelerin
“yoksul halk sizinle, ölmek var dönmek yok”
sloganı, orada yaşanan savaşın taraflarını en somut,
en açık biçimde ifade ediyordu.
Bu tarihsel bir zaferdi; çünkü orada her şey vardı
ama bir tek faşizmin görmek istediği şey yoktu:
Pişmanlık ve teslimiyet.
Orada en küçük bir pişmanlık belirtisi yoktu. Kaçak
güreşmedi halkın avukatları. Lafı dolandırmadılar.
Ceza kaygılarıyla kurmadılar cümlelerini. Dosdoğru
söylediler söyleyeceklerini.
Düzenin adaletiyle halkın adaletinin savaş alanında,
halkın avukatları da devrimci avukatlığı yeniden tanımladılar.
Tarihsel bir zaferdi bu; çünkü duruşmanın her
anında, 5 gün boyunca ideolojik ve psikolojik üstünlük
halkın avukatlarındaydı. Halkın avukatlarının meşruluğunun karşısında acizleşen faşizm, jandarmaya
saldırı talimatı da vererek üstünlük kurmaya çalışsa
da başaramadı. Halkın avukatları, mahkeme salonunda
da direnme geleneğini sürdürdüler.

Akşam Tahliye,
Faşizmin Tahammülsüzlüğü;
Sabah Tekrar Tutuklama
Faşizmin mahkemesi, halkın avukatlarının haklılık
ve meşrulukla donanmış tavırları karşısında, tahliye
kararı vermek zorunda kaldı. Ancak komplonun mimarı
polis, savcılık ve AKP faşizmi, bu zaferi hazmedemedi.
Tahliye kararından hemen
sonra talimatla, tehdit ve şantajla mahkemeye yeniden tutuklama kararı verdirdiler.
Mahkeme aynı, sanıklar aynı,
dosya aynı, deliller aynıydı…
Değişen tek şey AKP faşizminden gelen talimat, tehdit
ve şantajdı…
AKP’nin komplocu siyasi
polisleri, duruşmadan birkaç
gün önce dosyaya bir belge
koydular. Belgede “halkın avukatlarının davanın savcısı ile
ilgili istihbarat topladığı” yalanı
vardı. Bu belgenin, davayla
hiçbir ilgisi olmamasına rağ-

men dosyaya konulmasının nedeni halkın avukatlarının
tahliyesini engellemekti. Buna rağman tahliye kararı
verilince AKP bu kez doğrudan talimatla, tehdit ve
şantajla halkın avukatları hakkında yakalama kararı
vermeye zorladı.
Siyasi polis, yeniden tutuklanan halkın avukatlarından birine şöyle diyordu: “Çok güzel bir dosya
hazırlamıştık, çalışmıştık, savcı dosyamızı mahvetti,
mahkeme daha kötü yaptı. Sizin çıkmamanız gerekiyordu, nasıl bıraktı?”
İşte AKP’nin yargısının nasıl bağımsız olduğunun,
kararları kimin verdiğinin en açık kanıtı…

“Benim Adım Avukat Lenin,
Benim Adım Avukat Fidel.
Ben Türkiye Ve Dünya Halklarının
Avukatıyım!”
Halkın avukatları, 1 yıllık tutsaklığın ardından
AKP’nin doğrudan talimatıyla verilen yeniden gözaltı
ve tutuklama keyfiliğini de kabul etmediler.
Tahliye olmalarından birkaç saat sonra yeniden
işkenceyle gözaltına alınan ve adliyeye götürülen
halkın avukatları, gözaltına alındıkları andan başlayarak,
adliye koridorlarını bir kez daha direniş alanına
çevirdiler. Faşizmin mahkemesi, onlara adlarını sorduğunda, verdikleri cevap yine tarihseldi: “BENİM
ADIM AVUKAT LENİN, BENİM ADIM AVUKAT FİDEL.
BEN TÜRKİYE VE DÜNYA HALKLARININ AVUKATIYIM!”
6 halkın avukatı tutuklanırken, 6’sı şu anda “aranır”
durumdalar. Ve onlar teslim olmuyorlar. Haklı, meşru
haklarını kullanarak illegalitede kalma tercihinde bulundular.

Faşizmin Hukukunda Hakların Güvencesi
Hukuk Değil Direniştir
AKP faşizmi, halkın avukatlarını önce tahliye eden,
sonra tehdit ve şantajla tutuklama kararı aldırttığı İsHalkın Avukatları Tahliye‐15.09.2018

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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tanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini dağıttı.
Mahkeme başkanı rütbesi düşürülerek başka bir mahkemeye üye olarak atandı. Bir diğer üye, ticaret mahkemesine sürüldü. Sürgün edilen başkanın yerine
ise avukatları salondan işkenceyle attıran İstanbul
26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek atandı.
AKP faşizminin dediği açıktır: Kim AKP’nin talimatlarını
eksiksiz yerine getirirse ödüllendirilir. Aksi halde cezalandırılır… Faşizmde, bizzat faşizmin hakimlerinin
bile güvencesi yoktur.
AKP faşizmi, bunu kurumsallaştırmıştır; kararlarını
beğenmediği, çıkarlarına aykırı gördüğü hakim ve
savcıları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) aracılığıyla sürgün, açığa alma, rütbesini indirme... gibi
yollarla tasfiye ederek birçok davaya müdahale ediyor.
Bazı davalara da doğrudan (basın yoluyla ve başka
yollarla) talimatla müdahale ettiğini bilmeyen yok.
301 madencinin katledildiği Soma katliamı davasında, dava karar aşamasına gelmişken önce savcı
değiştirildi. Yeni gelen savcı, eski savcının mütalaasını
değiştirdi. Daha sonra heyet değiştirilerek büyük
patron aklandı.
Adana-Aladağ’da Süleymancılara ait yurtta 11
çocuğun yanarak öldüğü katliam davasında, önce
heyet değiştirildi. Yeni atanan heyet, tutuklu sanıkların
hepsini tahliye etti.
İstanbul’da boğaza yapılan 3. Köprü’ye iptal kararını
veren İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Hâkim Serkan
Mangal görevden alındı.
Bu örnekler, faşizmin bağımsız yargı iddiasının
koca bir yalandan ibaret olduğunu ortaya koyuyor.
Faşist yönetimin temsilcileri, her vesileyle “kararları
bağımsız yargının verdiğini” iddia ederler. Faşizm
gerçeğini görmeyen bazı aydın çevreler ise her şeye
rağmen yargıya güvenmek gerektiğini söylerler. Halkın
avukatlarının bütün hukukun ayaklar altına alınarak
yeniden tutuklanmalarıyla, bir kez daha bu iddiaların
hükmünün olmadığı kanıtlanmıştır. Artık hiç kimse
ne yargının bağımsız olduğunu, hakimlerin kendi
vicdanları ve kanunlar çerçevesinde karar verdiğini
iddia edebilir ne de faşizmin hukukunun, mahkemelerinin hakların güvencesi olduğunu…

Halkın Avukatları Tahliye‐15.09.2018
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Halkın Avukatlarının
Tekrar Tutuklanmasının Nedeni
AKP Faşizminin Ayaklanmalardan
Korkusudur
AKP neden halkın avukatlarını yeniden tutuklattı?
AKP’nin bu pervasızlığının bir tek açıklaması var:
AKP korkuyor. Yeni Haziran ayaklanmalarından korkuyor. Bu ayaklanmaları yaratacak tek güç olarak
gördüğü Halk Cephelilerden korkuyor.
Çünkü ekonomik ve siyasi kriz derinleşiyor. Açlık,
yoksulluk, sömürü, zam, zulüm büyüyor. Geçen hafta
Urfa’da işsiz bir gencin kendini yakması, Kocaeli’nde
çocuğuna pantolon alamayan bir babanın intihar
etmesi AKP’nin korkusunun boşuna olmadığının örnekleridir.
Halk Cephesi diyorki; yoksullar kendilerini değil,
düzeni yakmalıdırlar. Halk Cephesi diyor ki; kendinizi
değil, sömürücüleri idam edin. AKP ve emperyalizm,
işte bundan dolayı yok etmek istiyorlar Halk Cephesi’ni.
Halkın avukatlarına yönelik saldırı da bundan ayrı
değil. AKP bu öfkenin büyüyüp patlamasını önlemek
istiyor. Halkın avukatları da bunun için yeniden tutuklandılar.
Direnişlerin ve zaferlerin yolunu kapatmak istiyor
AKP faşizmi. Bu tutuklamalarla, bu pervasızlıkla halka
gözdağı veriyor; “Bakın avukatlarınıza bile neler yapıyoruz! Bakın hakkını arayan havaalanı işçilerini
nasıl tutukluyoruz? Hakkınızı arar, haksızlığa isyan
ederseniz başınıza neler geleceğini görün! Susun,
boyun eğin, verdiklerimizle yetinin!”
Ama başaramıyor. Yüksel’den Bakırköy’e, Flormar’dan Cargil’e, Yeşil Kundura’dan, Türkan Albayrak’ın
günlerdir gözaltı ve işkencelere rağmen sürdürdüğü
direnişe kadar dört bir yanda irili ufaklı direnişler
sürüyor. Kezban Ana direniyor, Mahir Kılıç direniyor,
Alev Şahin direniyor… Faşizm ne yaparsa yapsın direnişleri yok edemiyor.
Fakat yok edemiyor ve edemeyecek. AKP faşizmi
yenilecek, halkın avukatları kazanacak! Halk Kazanacak!
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HALKIN AVUKATLARI YARGILANMADI,
FAŞİZMİ YARGILADI!

H

alkın Avukatları, 10‐14 Eylül’de Mahkemeye
Çıktılar. Açlık Grevi Sayesinde SEGBİS Da‐
yatmasına Karşı Zaferle Girdiler Duruşma

Salonuna.
5 Gün Boyunca Devrimci Avukatlığın Gereğini
Yerine Getirdiler. İnandıkları Değerleri Savundular
ve Faşizmi Yargıladılar! Tahliye Kararı Verilen 17 Avu‐
kattan 12’sine Yeniden Tutuklama Kararı Çıkarıldı ve
6 Avukat Tutuklandı.
Faşizmin Hazmedemediği O Savunmanın, Halkın
Hukuk Bürosu’nun İnternet Sayfasında Yayınlanan
İlk Bölümünü Aktarmıştık.
Geçen hafta, Duruşmanın İlk Gününde Jandarmanın
Mahkeme Salonundaki Saldırısını ve Avukatlara Ke‐
lepçe Takıldığını Aktarmıştık. Kaldığımız Bölümden
Yayınlamaya Devam Ediyoruz.
- Av. Aytaç Ünsal: Sayın başkan biz buraya jandarma
erleriyle dövüşmeye gelmedik. Derdimizi anlatmaya
geldik. Ancak bir anda yere yatırılıp tekmelenmeye başladık. Meslektaşlarımın gözlüğü kırıldı. Bu jandarma
ekibi burada kaldığı sürece bizim güvenliğimiz yok. Yüzümüz tekmelendi, yerlerde sürüklendik. Bunu yapanların
kimlik tespitinin yapılmasını istiyoruz.
- Davanın avukatlarından mahkeme başkanına:
Avukatlar müvekkilleriyle görüşmek istiyor, jandarmanın
bunu engellemeye hakkı var mı? İşkenceyi yapan
kişiler hakkında işlem yapın, müvekkillerimizin güvenliği
yok. Jandarma sizden daha fazla inisiyatif alıyor.
- Ahmet Mandacı: Soruşturma dosyamızla ilgili
haber yaptığı için Cumhuriyet gazetesinden Canan
Coşkun iki yıl hapis cezası aldı. Mesleğini onurluca
yapan tüm gazetecilere selam olsun. Biz de mesleğimizi
onurluca yaptığımız için hapishanedeyiz. Ben daha
önce duruşma salonunda avukat olarak da dayak yedim. Zaten avukatlık pratiğimiz sebebiyle tutukluyuz.
TEM şube bu operasyonları her sene yapmak zorundadır. O sene az operasyon yaparsanız amirler
değişebilir. Yeni bir delile, sürece ihtiyaçları yoktur.
Onlar çalıştıklarını göstermek ister. Bir de beş senede
bir yapılan operasyonlar vardır. TEM Şube beyan biriktirir bu operasyonlarda kullanır. Siyasi ve ekonomik
krizin yoğunlaştığı dönemlerde halkın isyan etmesine
ramak kaldığı dönemlerde bu operasyonlar yapılır.
İktidarın en büyük korkusu 2013 Haziran'daki gibi bir
isyanın patlak vermesiydi.
Nuriye-Semih'in avukatlığını yapmak bu operasyonun özel bir sebebidir. Süleyman Soylu'nun biz
gözaltındayken emniyete gelmesi bu davanın siyasiliğinin kanıtıdır. İktidar nasıl kendi polisini, ser-

mayesini yaratmak istediyse kendi avukatını da yaratmak istedi. Biz bu kalıba girmedik. Biz halkımıza
karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık.
Kolluğun makul şüphe nedeniyle işlem yaptığı kişilerin
%87’si beraat ediyor. Savcılığın yaptığı işlem sonucu
yaratılan algı neyse kişinin aldığı ceza odur. Bu adli
suçlarda böyledir ancak siyasi suçlarda işlemez. Bu
istatistiklerle kimse kolluğa güvenmemizi bekleyemez.
Operasyonda evim basıldığında Narkotik yelekli
polisler vardı. Komşum terör olsun da uyuşturucu
olmasın dedi. Herkes terör suçlusu Atilla Taş da
terör suçlusu. Gerçek bir ceza yargılaması suçun bireyselliğine, eşitliğe dayanır. Siz büroda çalışanı, staj
yapanı, büroya selam vereni tutukladınız. 20 kişi için
tek kişinin "Bu büroda avukatlık yapar." beyanıyla
dava açtınız. Tamamen soyut iddialara dayanıyor.
Örgüt avukatı olsak ne olur? Avukatlık yapmakla
örgüt üyesi olunmaz. Avukatlık yapmak diye bir suç
mu var? Ülkede bir yöntememe krizi var.
İktidar bu krizi aşmaya çalıştı. Gericiliği, sermayeyi
büyüttü. Cemaatle beraber yürüdüler, bu ortaklık bozulunca
da yumruğunu yine halk yedi. 15 Temmuz’dan on beş
gün sonra meclisin üstünden dumanlar tüterken mecliste
Varlık Fonu konuşuluyordu. Yasal ve bürokratik kısıtlamalar
olmadan yatırım yapılması kabul edildi. Varlık Fonu meselesi yüzünden 3 Milyar TL'lik bir kayıp var.
OHAL dönemde on altı tane grev yasaklandı.
1412 tane dernek kapatıldı. 969 şirkete kayyum
atandı. Şirketlerin değeri 41 milyar dolar. İktidar
OHAL'den kara geçti. OHAL bunun için gerekliydi.
Hakim, kararında devlet bekasını düşünemez. O
yargılama değil infaz olur. Hakim devletin tarafında
mıdır? Jandarmanın, polisin işi de değildir devlet bekası. Ortada bir devlet varsa sahibi halktır, geleceğine
o karar verir.
Bizim suçumuz devletin Tanrılarına inanmamak.
Devletin Tanrılarının dini kaidelerinde iş cinayetleri
kaza, seçim öncesi oy istenen gecekondulara seçimden
sonra yıkım ekipleriyle gidiliyor. Cumhurbaşkanına
hakaretin cezası orman yakmanın cezasından daha
büyük. Düşünceli kadın harika; ama düşünen kadın
korkunç. Sermayeye köle cemaate zevce savaş meydanına kelle yetiştirmek istiyorlar. Adolf Hitler kurmaylarına "İtaat ettiğiniz sürece ne düşündüğünüzün
bir önemi yoktur." Mesele itaat meselesi.
Metin Feyzioğlu, “ülkede işkence olduğuna dair
somut delil yok”, diyor. Uluslararası Barolar Birliği
Türkiye’de 1488 avukatın işkence gördüğünü söylüyor.
Metin Feyzioğlu bizim hakkımızda "öldürülen DHKPC'linin üstünden adlarının çıktığı söyleniyor" dedi.
Nereden almış bu bilgiyi, iddianameyi dahi incelememiş.
Hangi liste MİT müsteşarı Feyzioğlu, hangi liste TEM
Şube müdürü Feyzioğlu? Biz vatanımızı çok seviyoruz,
halkımızı çok seviyoruz.
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HALKIN AVUKATLARI İÇİN

35 BARO SORUYOR: NE DEĞİŞTİ DE MAHKEME
24 SAAT BİLE GEÇMEDEN KARARINDAN VAZGEÇTİ?
ralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana,
Mersin, Ordu, Sakarya, Düzce Gümüşhane-Bayburt barolarının da olduğu 35 baro,
tahliye edilen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının aynı
gün tekrar tutuklanması ile ilgili ortak imzalı bir
açıklama yayınlayarak “Tutuklanan gerçekte avukatlar
değil, savunma hakkının, adaletin ve insan onurunun
ta kendisidir” dediler.
Yapılan açıklamada, 35 baro adına şunlar söylendi:
“Yaklaşık 1 yıldır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu
olan Av. Selçuk Kozağaçlı dahil olmak üzere tam 17
avukat meslektaşımızın, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cuma akşam saatlerinde tahliyelerine
karar verilmiş ve atılı bulunan suç vasfının değişmesi
ihtimaline, AİHM’in uzun tutukluluk ile ilgili kararlarına
ve sanıkların avukat olmalarına da dikkat çekilmiştir.
Ertesi gün sabah saatlerinde serbest bırakılan
meslektaşlarımız hakkında, aynı gün, aynı heyet tarafından, tekrar tutuklamaya matuf yakalama emri çıkartılması ortada gerçekten bir mahkeme heyeti bulunmadığının ifşası olmuştur!
Meslektaşlarımızın bulundukları hücreden çıkması
gerektiğini düşünen heyet, ne olmuştur ki aradan 24
saat dahi geçmeden bu kararından vazgeçmiştir?
Ne değişmiştir?”
Türkiye’nin en büyük baroları ve bir kısmı MHP

A

Ne Halkın Avukatlarını Ne de
3. Havalimanı İşçilerini Yalnız
Bırakmayacağız
Çayan

Çayan Mahallesi’nde 20 Eylül'de Halk Cepheliler Sokullu
Caddesi üzerine;
“AKP Faşizmi
Halkın Avukatlarını Teslim Alamaz” ve “3. Havalimanı İşçileri Yalnız Değildir” içerikli

veya AKP’ye yakınlığı ile bilinen barolar da dahil 35
Baro haklı olarak soruyor; “avukat meslektaşlarımızın
tutukluluklarına son verdikten sonra mahkemeyi bu
kararından caydıran, döndüren sebep nedir?”
Barolar, yaptıkları açıklamada, 37. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyelerinin kamuoyuna açıklama
borçlu olduğunu belirttiler.
37. Ağır Ceza Mahkemesi bir açıklama yapmayacaktır, biz açıklayalım. Mahkemeyi bu kararından
döndüren şey doğrudan AKP’nin talimatlarıdır.
Tehdit ve şantajdır.
Tahliye kararı veren başkan ve üyelerin, sonradan
yeniden tutuklama kararı vermelerine rağmen HSK
(Hakimler Savcılar Kurulu) tarafından sürgün edilmesi
bunun açık kanıtıdır. Sürgün edilen başkanın yerine,
Selçuk Kozağaçlı’yı avukatsız tutuklatan, avukatları
yaka paça dışarı attıran bir hakimin atanması yani
AKP’nin talimatlarını en iyi şekilde yerine getirenlerin
terfi ettirilmesi bunun bir başka açık kanıtıdır.
35 Baronun yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi
ortada “gerçek bir yargı, gerçek bir mahkeme heyeti” yoktur. Bu karar ve sonrasında hakimlerin
sürgün edilmesi, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı,
tarafsız hakim… bunların hepsinin yalan olduğu bu
kararla bir kez daha itiraf edilmiştir.

2 tane pankart astı.

Ankara
TAYAD’dan
Halkın
Avukatları
İçin Ajitasyon

Çayan

TAYAD’lı Aileler Ankara’da 20 Eylül
günü otobüs durağında halkın avukatları için ajitasyon çekerek avukatlarını, evlatlarının avukatlarını yalnız
bırakmayacaklarını anlattılar.
Yapılan kahvaltıya yaklaşık 15 kişi
katıldı.

DİH’ten Açıklama: İşçi Düşmanı

İdil Kültür Merkezi:
Okmeydanı’nda İdil Kültür Merkezi
çalışanları 23 Eylül'de duvarları ‘Halkın
Sanatçılarına Özgürlük’ yazılı kartonlarla donattı. Çalışmaya 3 kişi katıldı.
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AKP 3. Havalimanı İşçilerinin Eylemine Saldırı Emri Verdi. Yüzlerce
İşçi Gözaltına Alındı, 24 İşçi Tutuklandı
Geçtiğimiz aylarda bazı işçilerin
çabaları sonucu bu zamana kadar
400 işçinin iş cinayetine kurban gittiğini
okuduk basından. 24 işçi tutuklandı.

Liseli Dev-Genç: Söz, Karar,
Örgütlenme Hakkımızı
İstiyoruz, Alacağız!
Dev-Genç’lilerin yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz;
Sarıgazi: Liseli Dev-Genç’liler, 17 Eylül’de İstanbul Sarıgazi
Mahallesi’nde bulunan Mehmetçik Lisesi çevresine “Söz Karar
Örgütlenme Hakkımızı İstiyoruz
Alacağız” sloganlarını yazdılar.
Dev-Genç’liler 24 Eylül’de
halkın matbaası duvarlara Avukatları için yazılama yaptı.
Kadıköy: Dev-Genç’liler 22
Eylül’de umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan
çalışmada 70 dergi halka ulaştırıldı.
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DAYATILAN
UZLAŞMA-TESLİMİYET-TASFİYE
1. Bölüm

İDEOLOJİMİZ KARARGAHIMIZDIR
KARARGAHIMIZI TESLİM ETMEYECEĞİZ!

Savaşta tarafların karargahları vardır.
Karargahı olmayan savaşamaz. Savaşı yönetemez. Doğru stratejiler ve taktikler belirleyemez.
Karargah ideolojidir.
İdeolojisi yıkılanlar, savaşı kaybetmişler demektir.
Karargahımızı her yerde ve her koşulda savunmalıyız.
İşkencehanede, hapishanede, mahkeme salonlarında, derneklerimizde, bürolarımızda, mahallelerimizde… Her yerde karargahımızı savunacağız.
Karargahsız zafer yoktur.
afanın içindekileri yok edeceğiz”
diye saldırıyor işkenceci. Bir kişinin,
inançları için neden bu kadar eziyete,
işkenceye katlandığını, neden ölümü göze aldığını
anlamıyor belki işkenceci. Ama işkencecinin maaşını ödeyen burjuvazi anlıyor ve biliyor.
Burjuvazi biliyor ki asıl tehlike, Ayten’e, Aytenler’e direnme gücünü veren “beyinlerindeki düşüncedir”. Direnmenin kaynağı orasıdır.
1970’li yılların başında Amerikan emperyalizmi,
Ayaklanmaya Karşı Mücadele (Counter-Insurgency)
adlı bir stratejiyi yürürlüğe koydu Bu altmışlı yıllarda
gerilla hareketlerinin ortaya çıkışına bir cevaptı; Counter-Insurgency” ağırlığı; gizli servislerin geliştirilip
güçlendirilmesine, başta metodlarının inceleştirilmesine
ve basın faaliyetine verdi; insanların kafasını da fethetmek gerekiyordu.” (Gerilla Bilanço Çıkarıyor, s.
15)
Ayten’in başını duvara vurup
“Ne için direniyorsun? Seni motive eden ne?
O neyse, kafandan söküp alacağız… Kafandaki
neyse çıkart… Onu beyninden çıkart, yoksa biz
çıkartacağız” diye bağıran işkenceci, Amerikan emperyalizminin Ayaklanmaya Karşı Mücadele stratejisini biliyor muydu bilmiyoruz, ama uyguladığı
strateji aynıdır:
Beyinleri fethetmek.
Tasfiye buradan başlıyor çünkü.
Beyni fethedemedikleri sürece, tasfiyeyi başarmaları
mümkün değildir.

“K

TASFİYE, FİZİKİ OLARAK VEYA İÇİNİ
BOŞALTARAK YOK ETMEKTİR!
Tasfiye nedir? Şöyle diyor sözlükler:
1. Arıtmak, temizlemek.

2. Yok etmek, ortadan kaldırmak.
Biz şöyle bir tanım yapıyoruz.
1- Bir örgütün fiziksel veya ideolojik olarak
devrim mücadelesinden uzaklaştırılması, yok edilmesi, ortadan kaldırılması.
2- Bir düşüncenin ortadan kaldırması, yok edilmesi veya özünün bozulması, yozlaştırılması.
Bu tanım açısından baktığımızda, tasfiyeciliğin
onyıllardır sola dayatıldığını ve bunda da belli ölçülerde
başarı elde edildiğini görürüz.
Tasfiyecilik, 12 Eylül 1980 faşist cuntasının programıyla dayatılmaya başlanmıştır.
Tasfiyecilik; bilimsel sosyalizmin bilimselliğinin terk
edildiği yerde başlar.
Düzenin, halkın öfkesini, tepkisini düzen içine çekecek bir “sol”a ihtiyacı vardır.
Reformizm işte bu rolü oynar. Reformizm, tasfiyeciliğin örgütlenmiş halidir.
Tasfiyecilik bütün sola; ihtilalciliği, iktidar iddiasını,
sınıf kinini, devrimciliğini kaybettirmektir.
Tasfiye, 1980’lerde işte böyle başladı.
Bu tasfiyeciliğin başını Devrimci Yol oportünizmi
çekti. KSD, TKP gibi örgütler onları izledi. Tasfiyeciliğin
ortak noktası, silahlı mücadelenin terk edilmesi idi.

Tasfiyecilik kendini nasıl gösterir?
Devrimden uzaklaşmak için ileri sürülen her gerekçe,
tasfiyeciliktir.
Direnmemek için getirilen her gerekçe, tasfiyeciliktir.
1980 cuntasını izleyen yıllarda, tasfiyeciliğin ilk
biçimi, hapishanelerde direnişin gereksizliği veya
mümkün olmadığı teorileriyle ortaya çıktı.
Devrimci Solcular, cuntanın hapishanelerinde ölüm
oruçlarıyla “beyinlerimizin fethedilmesi”nin önüne
barikat örerken, oportünizm ve reformizm direnmemenin teorisini yaparak, kendi karargahlarını kendileri
yıkmaya başladılar; tasfiyecilik, her yerden uç göstermeye başladı.
Hapishanelerde teslimiyet içinde filizlenen tasfiyecilik,
1980’lerin ikinci yarısından itibaren daha açık hale
geldi.
Çıkarılmaya başlanan yeni yayın organlarının
çoğu, tasfiyeciliğin teorisini yapıyordu.
“Sol açmaz içinde” diyorlardı.
“Devrimci hareket krizde”… “Marksizm-Leninizm
yeni gelişmelere cevap veremiyor…”, “proletarya eski
proletarya değil...” diyorlardı.
Herhangi bir yazının içinde bu kelime ve kavramları
gördüğünüzde, o yazının tasfiyeci bir yazı olduğundan
emin olabilirdiniz.
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“Yeni açılım”lar yapmak gerekiyordu.
Reformist ve revizyonistlerin 1986-87’lerden itibaren
çıkardığı Yeni Öncü, Yeni Açılım, Yarın, Demokrat
gibi dergiler, gazeteler, cuntanın hapishanelerde beyinleri fethetmekte nasıl bir mesafe katettiğinin açık
kanıtıydılar.

Tasfiyeciliğin Örgütlenmiş Hali Reformizm
Tasfiyecilik, bilimsel sosyalizmin bilimselliğinin terk
edildiği yerde başlar.
Düzenin, halkın öfkesini, tepkisini düzen içine çekecek bir “sol”a ihtiyacı vardır.
Reformizm işte bu rolü oynar. Reformizm, tasfiyeciliğin örgütlenmiş halidir.
Tasfiyecilik, bütün sola, ihtilalciliği, iktidar iddiasını,
sınıf kinini, devrimciliğini kaybettirmektir.
Devrimci Yol başta olmak üzere, solun önemli bir
kesimi, 1980’lerin sonunda, siyasi arenaya BUNLARI
KAYBETMİŞ olarak çıktı.
Slogancı olmamak gerekir…
Keskin olmamak gerekir.
Kitlelerin devrimci örgütlere değil, legal partiye
ihtiyacı var.
İllegalite kitleyi ürkütüyor, uzak durulmalı.
Sol ahlak polisi değildir.
Sol yenilenmek için sınıf temelli söylemleri terk
etmeli.
Proletarya diktatörlüğü savunulmamalıdır.
Bu temelde kurulan her legal parti, ülkemiz solunda
tasfiyeciliği kurumlaştırdı.

Beynimizdeki barikat yıkılınca tüm barikatlar yıkılır
Faşizm ideolojik, politik, polisiye, kültürel, ekonomik
her açıdan saldırıyor. Saldırı karşısında barikat örmek,
direnmenin yüzlerce yıldır en temel biçimidir.
İşkencehanelerdeki barikatlar, sokaklardaki barikatlar, beynimizdeki barikatın devamıdır. Beyninde

tüm barikatlar yıkılmış olan kesimler, karargahı çökmüş
kesimler, hiçbir yerde hiçbir direniş örgütleyemezler.
Örgütleyemiyorlar da.
Hapishanelerde direnmiyorlar.
Derneklerinde direnmiyorlar.
Mahallelerde direnmiyorlar.
Mahkemelerde SEGBİS dayatmasına karşı bile
tutarlı bir tavır koyamıyorlar.
Emperyalist saldırılar karşısında net bir tavır koyamıyorlar.
OHAL’e direnmiyor, üstelik direnmemenin teorisini
yapıyorlar.
Sosyalizmin kazanımlarını savunmuyorlar.
Yozlaşmaya karşı bir politikaları yok.
İşte bu tablo, tasfiyeciliğin tablosudur.
Tasfiye olmuş bir solun tablosudur.
Neden birçok yerde sadece Cepheliler direniyor?
sorusunun cevabı, işte bu tablodadır.

Sonuç olarak;
Belirleyici savaş, ideoloji cephesinde sürer. Direnmemizi sağlayacak olan da veya çözülmemize neden
olacak olan da ideolojidir. İdeoloji karargahtır. Karargahımız ayaktaysa her türlü direnişi örgütleyebiliriz.
Kim devrimi ve direnişi “imkansız” hale getiriyorsa,
tasfiyecidir.
Tasfiyeciliğin kendini nasıl ortaya koyduğu konusunda uyanık olmalıyız. Olan biten her şeye, kullanılan
her kavrama sınıf bilinciyle bakmalıyız. O zaman tasfiyeciliği daha kolay tanır ve gereken önlemi alırız.
Aytenler’in direnmesinin, devrimlerin son nefeslerinde halkını vatanlarını sevdiğini söyleyerek şehit
düşmesinin, Yüksel’de yüzlerce gün direnebilmenin,
tek tek direnişler yaratabilmenin, zaferler kazanabilmenin gücünün kaynağı ideolojimizdir.
Tasfiyeye karşı direneceğiz. Devrimin zaferi için,
tasfiyeciliği yere sereceğiz.

KAHRAMANLAŞTIRAN KARARGAHTIR!
Neden birçok yerde sa‐
dece Cepheliler direniyor?
sorusunun cevabı, kime
hangi karargahın yön ver‐
diğindedir.
Karargah ideolojidir.
İdeoloji Marksizm‐Leni‐
nizmdir.
Direnişlerle Cephe’nin öz‐
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deşleşmesi tesadüﬁ değildir.
Zafer kazanmanın sadece
Cephe poli kalarıyla müm‐
kün olabilmesi tesadüﬁ de‐
ğildir.
Leylalar, Aytenler, Sabo‐
lar, Sibeller, Şafaklar, Ley‐
lalar, Bilgehanlar, Devrim‐
lerin kahramanlıkları, kişisel

kahramanlıklar değildir.
Onlar, bu ideolojinin kah‐
ramanlaşrdığı ve ölümsüz‐
leş rdiği devrimcilerdir.
Cephe’nin öğrenci, gece‐
kondulu, işçi, kamu emek‐
çisi, öğretmen, hemşire, ev
kadını, halkın her kesimini
savaşrabilmesi, kararga‐
hının gücündendir.
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DİRENİŞLER, YÜKSEL MECLİSİ İLE BÜYÜYOR,
DİRENENLER BİRBİRLERİNE GÜÇ KATIYOR!
ÇÜNKÜ BİLİYORLAR Kİ YALNIZCA DİRENENLER KAZANIR!
KP’nin 2016’da
OHAL ilan etmesi
ve üst üste çıkardığı
Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) nedeniyle binlerce emekçi işinden atıldı.
İşinden atılan kamu emekçilerinden Nuriye Gülmen, 9
Kasım 2016’da “İşimi Geri İstiyorum” diyerek Ankara’da Yüksel Caddesi’nde direnişe
başladı. Ardından direniş büyüdü ve halklaştı ve
direniş yeni direnişler ve yeni direnişçiler çıkardı.
Yüksel’de KEC’lilerin başlattığı direniş, OHAL ile
Türkiye halkları arasında barikat oldu. Düzce’de,
AKP’li beton firması sahiplerine kalitesiz beton nedeniyle
ceza kesmesi üzerine işinden atılan mimar Alev Şahin’de işini geri istediğini söyleyerek direnişe başladı.
8 yıl sonra, yeniden işten atıldığı için direnişe başlayan
Türkan Albayrak, Bodrum’da, Bakırköy’de de direnen
kamu emekçileri, işini geri istediği için direnen işçi
Mahir Kılıç’ın da katıldığı bir toplantı ile Yüksel Meclisi’nin kurulduğu ilan edildi.

A

Direniş; Onuruna, Değerlerine, Emeğine,
Alın Terine Sahip Çıkmanın Tek Yoludur!
19 Temmuz’da Küçükarmutlu’da Cemevi polis tarafından basıldı ve polis koridora işedi. İçeridekilere
işkence yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Bu baskını teşhir
eden Cemevi başkanı Zeynep Yıldırım da evi basılarak
gözaltına alınıp tutuklandı. Annesi, 70 yaşındaki TAYAD’lı Kezban Bektaş, “Kızım Değil Cemevi’ne İşeyenler Tutuklansın” diyerek direnişe başladı.
Direnişi 400’lü günlere yaklaşan halkın mimarı
Alev Şahin, hafta sonları Ankara’da TMMOB Genel
Merkezi Binası’nda, TMMOB’un ihraç üyelerine sahip
çıkması için direniyor ve aynı zamanda Yüksel Caddesi’nde de eyleme katılıyor.
Alev Şahin, Yüksel Direnişi’nin 682. gününde, Ankara’da Yüksel Direnişçileri ile birlikte polis saldırısına
uğradı ve gözaltına alındı. TMMOB binasındaki
eylemini sürdüren Alev Şahin, TMMOB yöneticilerine
22. kez, ihraç üyelerinize sahip çıkın çağrısı yaptı.
3 Eylül günü İstanbul’da Sarıyer Kaymakamlığı
önünde “İşimi geri istiyorum” diyerek direnişe başlayan
Türkan Albayrak’ın gücüne güç katmak için, direnişin
12. gününde Alev Şahin de oradaydı. Birlikte haykırdılar
sloganlarını. İki kadın direnişçi, polisin saldırısına
uğradı ve gözaltına alındı.
Fotoğrafta gördüğünüz gibi Türkan Albayrak ve
Alev Şahin ve ‘Haksız yere tutuklanan canlarımız
serbest bırakılsın, Cemevine işeyenler tutuklansın”
diyen Kezban Ana’nın yanında aldı soluğu. Yüksel
Meclisi oradaydı.
Direnişler Yüksel Meclisi ile artık daha da güçlü.

Birleşiyor, güç oluyor, güç veriyor,
yeni umut fidanlarını yeşertiyorlar.
Direnmekten başka yol olmadığını; ancak ve ancak direnenlerin
kazanabileceğini gösteriyorlar.
Direniş onurdur, onurunu yere
düşürmüyor direnişçiler. Direniş
umuttur, her ne pahasına olursa
olsun umutsuzluğa kapılmıyor
direnişçiler. Direniş tarihsel ve siyasal haklılıktan
aldığı güvenle ve mutlaka kazanacağına olan inançla
mümkündür. Bu bilinçle her direniş gününün sonunda
yineliyorlar avaz avaz: HALKIZ, HAKLIYIZ, MUTLAKA
BİZ KAZANACAĞIZ!

TÜRKAN ALBAYRAK’IN DİRENİŞ GÜNLÜĞÜ’NDEN
17.09.2018 direnişimin 17., alana çıkışımın 12. günü…
Akşam Nuriye Gülmen evime misafir oldu. Çok onurlandım,
dünyayı ayağa kaldıran kadın benim evimdeydi. Uzun
uzun sohbet edip direnişlerimizi konuştuk. Bu tek tek direnişlerin mutlaka daha büyük direnişlere dönüşeceğinden
ikimiz de eminiz. Sabah Düzce direnişçisi Alev Şahin
geldi. Kahvaltı soframıza yetişti. Üç direnişçiydik sofrada,
üç mutlu insan.
Direnmenin mutluluğu bu, şimdiden biz direnişi kazanmıştık. İstanbul, Düzce, Ankara üç şehirde direniş ateşi
yanıyor. Ateşe odun atmaya çağırıyoruz ezilenleri, sömürülenleri. Mutlak büyüteceğiz o ateşi. Nuriye Ankara’da o
ateşi yaktığında tek başınaydı. Şimdi Ankara’da Mahir,
Yüksel direnişçileri, İstanbul’da Bakırköy Meydanında
Selvi, Nursel öğretmen, Sarıyer’de işçi Türkan, Düzce’de
mimar Alev Şahin o ateşi harlıyor.
Direniş alanına Alev’le birlikte girdik ve işkenceyle
gözaltına alındık. “Sen çekil” dediler Alev’e onu almayacaklardı, o yapıştı bana onu alırsanız beni de alın der gibi.
Tarabya karakoluna getirdiler, başlarından atmak için çok
acele ediyorlar. Avukatınız ne zaman gelecek diye kıvranıp
durdular. Saat 16.45 gibi bırakıldık.
Gözaltından çıktıktan sonra biraz soluklanmak için
sahilde kahve içelim dedik, üstümde önlüğüm vardı.
Mahçup bir genç kadın yaklaştı masamıza; “Siz öğretmen
misiniz” diye sordu. Kendisini şöyle tarif etti; “Ben işten
atılmayan öğretmenim.” Çok özgün ve suçlu suçlu konu‐
şuyordu. Sohbet ettik direnişlerimizi, neden direndiğimizi,
bizim olağanüstü ve korkusuz olmadığımızı, korkunun
önüne geçen duygumuzun insan gibi çalışıp üretmek ve
adalet özlemimiz olduğunu anlattık. İyi ki orada oturmuşuz,
bir insana daha dokunduk.
Daha sonra Düzce direnişçisi Alev Şahin’le birlikte
Armutlu’ya geçtik. Kızı Zeynep Yıldırım’ın özgürlüğü ve
ibadethanesinin kutsallığı için Armutlu Cemevi’nde direnen
Kezban Ana’yı ziyarete gittik.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENME İRADESİ KIRILAMADI!
NURSEL TANRIVERDİ ve SELVİ POLAT’A VERİLEN
“BAKIRKÖY’E GİRME YASAĞI” KALDIRILDI!

017’de 686 sayılı KHK ile
işlerine son verilen 2 eğitimci, Nursel Tanrıverdi ve
Selvi Polat, Bakırköy Özgürlük
Meydanı’na çıkıp “İşimi Geri İstiyorum!” diyerek direnişe geçtiler.
Faşist AKP iktidarının ve işkenceci,
katil polislerinin saldırısına uğradılar.
“OHAL koşullarında direnilemez”
diyenlerin aksine, iki KEC’li (Kamu
Emekçileri Cephesi) işimizi geri
alana kadar direneceğiz dediler.
Direnişlerinin 76. haftası, yani
21 Ağustos 2018’de gözaltına alınıp, ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 16 günlük
bir tutsaklık ve işkence sürecinden
sonra da, 7 Eylül’de serbest bırakıldılar.
Tahliyelerinden sonra yapılan
bir röportajda Nursel öğretmen
şöyle diyordu; “Bize dayanışma
gösteren herkese çok teşekkür
ediyoruz. Arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın özellikle sahiplenmesi bizi çok mutlu etti. Bakırköy
2. Sulh Ceza Hakimi sanırım, o
bize 74. haftada, alana 200 metre
yaklaşamazsınız yasağı verdi…
Yasağı tanımadığımızı söyledik…
O alana çıkmaya devam edeceğiz. Alanımızı sahiplenmeye

2
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devam edeceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz ne
zaman bitti dersek o zaman biter.
Birilerinin icazetiyle değil.
Çünkü AKP iktidarı direnme
iradesinin kendisine saldırmak
istiyor… Tahliyemizin en önemli
nedeni bence sahiplenmenin ta
kendisidir. Yoldaşlarımızın bizi
sahiplenmesidir. Arkadaşlarımızın bizi sahiplenmesidir… İşimize
ekmeğimize ve onurlu mücadelemize, onurumuza sahip çıkalım…” (özgürüz.org)
Faşist AKP iktidarı KHK’ler ve
zam-zulüm politikalarıyla binlerce
işçi-memur-emekçiyi işinden edip,
açlığa mahkum etti. Korkusu, Nuriye-Semih ve Nursel-Selvi, Alev
Şahin, Mahir Kılıç, Türkan Albayrak,
Engin Karataş, Kezban Bektaş gibi
tek tek direnişlerin bir halk ayaklanmasına dönüşmesidir.
Çünkü; yangın bir kıvılcımla
başlar ve tüm alanı kaplar. Önemli
olan bu kıvılcımı çakma cesaretini
göstermektir. Faşist AKP, işte bu
korkusuyla direnenlere saldırıyor,
direnme hakkımızı gasp ediyor.
Direnmeyip “kaderine” razı olacaksın diyor. Gözaltına alıp tutukluyor. Her türlü işkenceyi yapıyor.

Tıpkı Devrimci Ayten Öztürk’e, 6
ay boyunca, kontrgerilla merkezinde
işkence yaptığı gibi, akla gelecek
her türlü vahşiliği yapıyor.
Nafile bunlar. Çünkü; hayatın
maddi gerçekleri “Zulüm Varsa
Direniş de Var!” diyor. Kamu
emekçileri, KHK’lar ile ihraç edilen
üyelerine sırtını dönen, tasfiyeci
ve uzlaşmacı KESK yönetimine
karşı da direniyor üstelik.
Onurlarına sahip çıkıp direniyor
Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi.
Çünkü biliyorlar; siyasi iktidarın direnme hakkını gasp etme, alanlara
giriş yasakları koyma hakkı yoktur.
Kendilerine istedikleri yasal dayanaklar yaratsalar da asla meşru
değildir, kabul edilemez.
Yasaklanmak istenen alanlar
ve meydanlar bizimdir. İşbirlikçi,
katil, kan emici soysuzların değil,
halkındır! Bu nedenle bedel ödedikleri mevzileri bırakmadı direnişçiler.
Ve kazanan, direnen kamu
emekçileri oldu! Haksız ve hukuksuz ‘alan yasağı’nı kaldırmak
zorunda kaldı faşizm. Çünkü ilk
günden itibaren yasağı tanımadı
direnişçiler. Tanınmayan bir yasağın
hükmü ise zaten yoktur!
Direnmeye devam ettiler; çünkü
hiç kimse, yılların emeği hiçe sayılarak bir gecede kapı önüne konulmasın, onuru çiğnenmesin, direnme hakkımız elimizden alınamasın dediler.
Alanlara girme yasakları verilse
de, para cezaları kesilse de, tutuklansanız da, adli kontrol uygulamaları, alan yasakları da verilse
korkmayın, direnin diyor Nursel ve
Selvi Hoca.
Emeğimizin-onurumuzun çalınması, direnme hakkımızın elimizden
alınmasından daha kötü ne olabilir
diyorlar. Yüksel, Düzce, Bakırköy,
Mahir Kılıç, Türkan Albayrak... Onların direnişi, bizim içindir. Direnişleri
her alanda büyütelim!
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ALANA ÇIKTIKLARI İÇİN TUTUKLANAN HALKIN ÖĞRETMENLERİ
TAHLİYE EDİLİR EDİLMEZ YİNE ALANA ÇIKARAK
DİRENME HAKKINDAN VAZGEÇMEYECEKLERİNİ DOSTA DÜŞMANA İLAN ETTİLER
ALANLAR MEYDANLAR VATANDIR, YASAKLANAMAZ!
DİRENME HAKKIMIZ GASP EDİLEMEZ!
irenme haklarını kullandıkları için önce Bakırköy
Özgürlük Meydanı’na çıkıp oturma eylemi
yapmaları yasaklanan, bu yasağı tanımayıp
alana çıktıkları için de tutuklanan halkın ögretmeni
Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat, tahliye edilmelerinin
ardından yeniden Bakırköy Meydanı’na çıktılar.
O gün Bakırköy Adliyesi’nde görülen halkın avukatlarının tutuklu yargılandığı davaya katılarak devrimci
avukatları sahiplendiler. Çünkü, Halkın Hukuk Bürosu’nun
avukatları yıllarca devrimci kamu emekçilerinin de avukatlığını yapmış, onları asla yalnız bırakmamışlardı.
Şimdi sıra kamu emekçilerinindi ve avukatlarını sahiplenmek için duruşmaya katıldılar.
Ardından alana yöneldiler. Her bir adımlarıyla halkın
öğretmenlerini tutuklayarak korkutabileceğini zanneden
AKP faşizmini ezerek ilerleyip alana çıktılar. Bu kez
yanlarında Bodrum’da direnen Engin öğretmen ile Adana’dan gelen Metin öğretmen de vardı. Düzce ve Yüksel
direnişçisi halkın mimarı Alev Şahin ile ihraç edilmiş bir
başka halkın öğretmeni Nuğyen Nedim de Nursel ve
Selvi öğretmenle omuz omuza faşizmin üstüne yürümek
için oradaydılar. Faşizme karşı omuz omuza ilerlediler
alana. Dövizlerini açtılar ve AKP faşizminin halkı teslim
alamayacağını gösterdiler bir kez daha.
AKP polisi alana 200 metre yaklaşmama cezası

D

Ankara TAYAD’lı Aileler,
Direnişçi Mahir Kılıç’ı Ziyaret Etti
Ankara TAYAD’lı Aileler
22 Eylül’de CHP Genel
Merkezi önünde ‘İşim, Ekmeğim, Onurum İçin’ diyerek açlık grevi yapan
Mahir Kılıç’ı ziyaret etti.

TAYAD'lı Aileler Ferhat
Gerçek'i Ziyaret Etti
Geçen hafta yatak yaralarından kaynaklı ameliyat olan Ferhat Gerçek’i
Sevgi Erdoğan Vefa Evinde ziyaret etti.

Yüksel Meclisi Kezban
Ana’yı Ziyaret Etti
Yüksel Meclisi 20 Eylül’de kızı Zeynep Yıldırım’ın
serbest bırakılması talebiyle
53 gündür Armutlu Cemevi’nde direnişte olan Kezban Ana’yı ziyaret etti.

olan Nursel ve Selvi öğretmeni görür görmez saldırıya
geçerek onları gözaltına almaya başladı. Metin öğretmen
de bu arada gözaltına alındı. Alev Şahin ve Nuğyen
Nedim bu durumu teşhir edip oturma eylemine geçince
onlara da saldırarak gözaltına aldılar.
Alanda Engin öğretmen tek başına kalmıştı. Önce
gözaltı aracında tutulan arkadaşlarının su ihtiyacını karşıladı. Polisler onun arkadaşlarını öylece bırakıp gideceğini
sanarak gözaltına almadılar. Engin öğretmen bu durumu
iyi değerlendirip elindeki şişe suyuyla alana slogan yazmaya başlayınca AKP’nin polisi karşılarındaki bir tek
emekçinin yaratıcılığı ve kararlılığı karşısında saldırıya
geçerek onu da gözaltına aldılar.
Bütün bunları çekerek halkın hafızasına kaydeden
FOSEM muhabiri İlknur Karadeniz’in çekim yapması
polis tarafından engellendi. FOSEM emekçisi, alandan
ayrılmadı. Tam aksine madem ki mesleğini yapması
engelleniyordu, hemen o anda orada tavrını göstermeliydi.
Öyle de yaptı ve biraz önce halkın öğretmenlerinin
oturma eylemi yaptığı yere bu kez halkın sanatçısı
olarak kendisi oturdu. Polis saldırarak gözaltına aldı.
Haklı olmanın onuruyla halkın öğretmenlerinin tutulduğu
gözaltına aracına atıldı.
O gün orada peşpeşe dört eylem yapılarak AKP’nin
saldırılarına karşı esas olarak halkın direnme hakkı çıkartılmış oldu. Ve sonrasında direniş, gözaltı aracından
inmemek tavrıyla da sürdürüldü. Sonuç olarak direnişçiler
savcılığa bile çıkartılmayıp karakoldan serbest bırakıldılar.

Mamak

Halk Meclisleri Bozuk Düzeni
Yıkacağımızın Teminatıdır
Mersin Kazanlı Halk Meclisi, 23 Eylül’de mahallede “Halk
Meclisi Nedir?” başlıklı bildiri
dağıtımı yapıldı.

Mamak Halk Meclisi:
"Mahallemizde Uyuşturucuya Geçit Vermeyeceğiz"
Mamak Halk Meclisi 19 Eylül'de Mamak’ta kapı çalışması
yaparak uyuşturucuya karşı bildiri dağıttı. Devlet tarafından
katledilen devrimci İbrahim Devrim Top anlatıldı.
22 Eylül’de NATO yolu, Abidin Aktaş Sokak ve Tuzlu
Çayır’daki kahvelerde söyleşiye çağrı yapıldı. 110 adet
bildiri dağıtıldı.

Hatay: Sorunlarımızın Çözümü Halkın
Öz Örgütlenmesi Halk Meclisleridir
Hatay Tekebaşı Mahallesi'nde 17 Eylül'de halk toplantısı yapıldı. Sorunların nasıl
çözülmesi gerektiği konusunda sohbetler yapıldı. 2 saat
süren toplantıya 30 kişi katıldı.

Hatay

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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SÖZ,
KARAR,
ÖRGÜTLENME
HAKKIMIZI
İSTİYORUZ,
ALACAĞIZ!
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YOZLAŞTIRMA,
YABANCILAŞTIRMA,
YALNIZLAŞTIRMAYA

KARŞI

ÖRGÜTLENME
HAKKIMIZI
İSTİYORUZ
ALACAĞIZ!

PARASIZ

OKULA

EĞİTİM,

ÜCRETSİZ

SINAVSIZ

ULAŞIM

GELECEK

HAKKIMIZI

İSTİYORUZ

İSTİYORUZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Bedenleri dört duvar arasında,
yürekleri dağların en yücesinde,
koyakların en derininde,
denizlerin enginliğinde...
Voltaları ezgidir, adımları nota...
Her adımları dokunur halkın bir başka
yarasına...
“kör baskılar, karanlıklar, demir kapılar
taş duvarlar” da kar etmez onlara,
ezgileri tel örgüler üzerinden ulaşır
ve fısıldar kulaklara:
GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Aynı sofrada
değiller belki bugün,
Ama onlar “Dostların
arasında, güneşin
sofrasında”lar hep...
Bin parçaya da bölseler
bedenleri,
aynı inanç, aynı coşkuyla
atar yürekleri...
Halkın avukatlığı böyle bir
güçtür işte,
“Zindanda yatarken bile
asla yalnız kalmamak”
İşte bu yüzden halkın
avukatları yok edilemez!
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı,
Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Buket Yılmaz
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Sırtlanlar, Çakallar
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ

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

Samandağ konserini 35 bin
kişi izledi.
Avrupa’da son dört ayda 9 konser verdi.
Son internet konserini, 343 bin
kişi izledi.
Ve Grup Yorum, bu koşullarda
albümler çıkarmaya, klipler yapmaya, ÜRETMEYE devam ediyor.
BU YENİLMEZLİKTİR!
BU YOK EDİLEMEZLİKTİR!

Grup Yorum, kurulduğu günden
bugüne, türküleriyle ve hayata
bakışıyla, Türk, Kürt, Laz, Çerkez,
Arap… tüm milliyetlerden ve inançlardan ezilen halkların yanında
yer aldı. Türkülerini, ezilenlerin
kurtuluşu için seslendirdi. İşçilerin,
öğrencilerin, memurların, gecekondu halkının, hak ve özgürlük
taleplerinin yanında oldu. Ülkemizin; bağımsız, demokratik bir ülke
olması için, türkülerini ateş hattına
sürdü.
çizgisini
1985’ten bu yana Umudun Türkülerini söyleyen Grup Yorum hiç
susmadı. Grup Yorum’un ilk albümü 1987’de çıkan Sıyrılıp Gelen’di.
O günden bu yana 23 Albüm çıkaran Grup Yorum’un son albümünün adı “İlle Kavga”dır. Bu,
faşizm karşısında değişmeyen direniş ve mücadele çizgisinin adıdır.
FAŞİZMİN GRUP YORUM’A
DÜŞMANLIĞI 33 YILLIKTIR!
Avrupa’da bir gazete geçtiğimiz
Nisan ayında, Grup Yorum’a yönelik tutuklamalar
ve aranıyor kararları sonrasında yaptığı habere şu
başlığı koydu: “Grup Yorum: Türkiye’nin Susturamadığı Grup” (The Guardian, 4 Nisan 2018)
Bu başlık, Türkiye faşizmiyle Grup Yorum arasındaki 33 yıllık savaşın özetidir.
Evet bu bir savaştır. Bazen notalarla, gitarlarla,
bazen işkencehanelerde, bazen tutsaklıklarla, ölüm
oruçlarında süren bir savaştır.
Grup Yorum; halkın ve umudun türkülerini söylemeye başladığından beri faşizmin hedefindeydi
hep. Kurumları basıldı, albümleri toplatıldı, konserleri
yasaklandı… İşkenceli gözaltılarla, tutsaklıklarla,
keyfi cezalarla sindirmeye çalıştı faşizm onları.
Çünkü ezgileri, dünyanın en gelişmiş silahlarından

YOK
EDEMEZSİNİZ!
Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye
tarihe gömeceğiz!

BU TARİH KANITTIR
BUGÜNE KADAR YOK EDEMEDİYSENİZ
BUNDAN SONRA DA YOK EDEMEZSİNİZ
rup Yorum’da bugüne kadar yaklaşık 70
kişi yer aldı. 70 Grup Yorum üyesi, 400
kez gözaltına alındılar. İşkencelerden
geçirildiler.
Grup Yorum üyelerine 500’e yakın dava açıldı.
159 konseri iptal edildi. Albümleri toplatıldı.
40 üyesi (yani yarısından fazlası) tutuklandı,
yıllarca hapis yattılar.
Hapishanelerde katliamlar yaşadılar.
Bugün itibariyle;
9 üyesi halen tutuklu! 6 üyesi hakkında arama
kararı çıkarılıp, başlarına ödül konuldu.
FAKAT
Grup Yorum, ülkemizde, yurtdışında konserler
vermeye devam ediyor.

G
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Sayı: 86

30 Eylül 2018

daha tehlikeliydi faşizm için. Çünkü silahlar yalnızca
bedene etki edebilirdi. Oysa emperyalistlere ve işbirlikçilere göre asıl olan zihinlere ulaşmak, beyinleri
teslim almaktı. “İnsanın en kritik noktası zihnidir.
Zihnine bir kez ulaşıldı mı ‘siyasal hayvan’ mermilere
bile gerek kalmadan yenilgiye uğratılabilir. Hedef
bütün halkın zihnidir.” Böyle diyordu ABD’nin istihbarat
örgütü CIA. Grup Yorum’un ezgileri de zihinlere,
yüreklere etki ediyordu. Bu yüzden yok edilmeliydi
Grup Yorum.
Grup Yorum’u yok etmek, türkülerini susturmak
için her yolu denedi faşizm. 33 yıllık müzik ve mücadele tarihleri boyunca birçok saldırının hedefi oldular;
- Kültür merkezleri sayısız kez basıldı, talan
edildi.
- Albüm kayıtlarına el konuldu, enstrümanları
parçalandı.
- Yüzlerce kez gözaltına alındılar, işkencelerden
geçirildiler, tutsak edildiler.
- Onlarca üyesi kısa ya da uzun süreli tutsaklıklar
yaşadılar.

- Onlarca konserleri yasaklandı.
- Birçok albümleri hakkında toplatma kararları
verildi.
- Konserlerine katılmak, albümlerini bulundurmak,
şarkılarını dinlemek “suç” sayıldı.
- En sonunda, 12 Eylül (2017) komplosuyla 11
üyeleri tutsak edildi. 6 üyelerinin başına ödül konuldu,
“aranan teröristler” listesine eklendi. Bir üyeleri hakkında vur emri çıkarıldı. Polis ailesine, gözaltına aldıklarına “onu öldüreceğiz” diyerek tehditler savurdu.

SALDIRININ NEDENİ
Faşizm halkın sanatçılarına saldırdı. Çünkü
HALKIN SANATÇILARI FAŞİZMİN KARŞISINDA, HALKIN YANINDAYDI HEP…
HALKIN SANATÇILARI MEYDANLARDA, GREVLERDE, YÜRÜYÜŞLERDE İŞÇİLERİN YANINDAYDI.
Yerin yedi kat dibinde, kölelik koşullarında çalışan,
emeği sömürülen, bu da yetmeyip göçüklerde, yangınlarda, patlamalarda katledilen maden işçilerinin

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, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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sesi soluğu oldu Grup YORUM. Kozlu’da, Yeniçeltek’te, Soma’da katledilen madenciler için önce
Madenciden, sonra Madenciye Ağıt ve sonra da
Soma şarkısını yaptı.
İşçilerin, kamu emekçilerinin emeklerinin karşılığını
alabilmek için, baskıya, sömürüye, zulme karşı direnişlerinde, grevlerinde hep yanlarındaydı Grup
Yorum. 90’lı yılların başlarında, Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun kuruluş
sürecinde kamu emekçilerinin grevli-toplu sözleşmeli
sendika mücadelesinde, Ankara ve İstanbul’da
yapılan grevlerde, mitinglerde, yürüyüşlerde Grup
Yorum yanlarındaydı. Belediye işçilerinin Eminönü’ndeki açlık grevi direnişinde, işportacıların eylemlerinde, irili ufaklı birçok direnişte Grup Yorum
emekçilerin yanındaydı. Ezgileriyle de onların sesi
soluğu oldu. Grev meydanları onların ezgileriyle
yankılandı. İşçiler onların türküleriyle halaya durdu,
marşlarıyla coştu…
Sendikal mücadelenin, fiili-meşru mücadelenin
nispeten gerilediği 2009-2010 yıllarında emekçiler
üzerindeki umutsuzluk, yılgınlık havasını söküp
atan TEKEL direnişinde emekçilerin yanındaydı
Grup Yorum. Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı,
Oya Baydak, Kazova… Yakın geçmişte zaferle sonuçlanan birçok direnişte, direnişçilere umut taşıdı
Grup Yorum. Nuriye ve Semih’in dünyayı sarsan
direnişinde yanlarında yine Grup Yorum vardı.
Onlarla direndi, onlarla bilendi Grup Yorum. Bunun
için gözaltına alındılar, tutsak edildiler…
Faşizm, halkın sanatçılarına saldırdı. Çünkü
HALKIN SANATÇILARI HALKIN HER KESİMİNE
YÖNELEN DEVLET TERÖRÜNÜN KARŞISINDA,
HALKIN YANINDA OLDU.
90’lı yıllar boyunca faşizmin zulmünün her türlüsüne uğrayan Kürt halkının yaşadığı acıların sesi,
soluğu oldu Grup YORUM. Kürt halkının onurlu direnişinin parçası oldu. Ezgilerinde Kürt anaların
ağıtları yankılandı. 2015-2016 yıllarında Kürdistan’da
yaşanan katliamlar karşısında Kürt halkının yanındaydı Grup Yorum. Cizre’de, Sur’da, Nusaybin’de
sokağa çıkma yasakları eşliğinde gerçekleştirilen
katliamlar karşısında sessiz kalmadılar. Cizre’de
evlerin bodrumlarında insanlar katledilirken katliamları
protesto etmek için Cizre’ye yola çıktılar, gözaltına
alındılar, işkence gördüler…

3 EKİM’DE GRUP YORUM’CULAR, MAHKEME SALONUNDA YENİLMEZLİĞİN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEYECEKLER
Yukarıdaki kısa özetin de gösterdiği gibi, faşizm
koşullarında yaşayabilecekleri ne kadar baskı, ne
kadar saldırı varsa hepsini yaşadılar. Ama faşizm
hiçbir saldırısından istediği sonucu elde edemedi.
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Faşizmin hiçbir saldırısını cevapsız bırakmadı Grup
Yorum. “Listelerinize bestelerimizle cevap veriyoruz”
diyerek “illegal” koşullarda da üretmeye devam
ettiler. Yani Grup Yorum’u susturmaya güçleri
yetmedi. Bugün de sonuç değişmeyecek. AKP
faşizmi ne yaparsa yapsın halkın sanatçılarını susturamayacak!
Türküler Susmaz Halaylar Sürer! Grup Yorum
Halktır Susturulamaz!

HALKIN SANATÇILARI
ORADAYDILAR -2
Mayıs 1989’da, Kartal- Kartal Halkıyla
Dostluk ve Dayanışma Gecesi’nde Grup
Yorum oradaydı.
- 8 Nisan 1989’da, Emekçiler Sosyal
Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin açılış gecesinde Grup Yorum
da vardı.
- 22 Nisan 1989’da Taksim Açık
Hava’da Grup Yorum’un “Halaya Duralım Konseri” vardı. 10 bin kişi katıldı.
- Mayıs 1989’da, 1 Mayıs’ta gözaltına
alınanların açlık grevlerini desteklemek
amacıyla 9Mayıs’ta tutuklu ailelerinin
başlattıkları açlık grevinin 5. gününde,
Sultanahmet parkında, Grup Yorum
vardı.
- 6 Mayıs 1989’da, Beykoz’da BİKAD’ın açılışında Grup Yorum da vardı.
- Mayıs 1989’da Kartal’da Kar-Der’in
açılışında Grup Yorum vardı.
- 26 Mayıs 1989’da, Zonguldak Ereğli’de Devrimci Sol Güçler’in düzenlediği
Halkevi Şenliği’nde Grup Yorum vardı.

ÜLKEMİZDE HAK, HUKUK, ADALET DEĞİL; FAŞİZM VAR!

Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!
yapılmıştır. Mevcut kanunlara
göre aynı iddiaların, aynı delillerin söz konusu olduğu kişiler
hakkında tek bir dava açılması
gerekir. Hatta bu kişiler hakkında
ayrı ayrı davalar açılmışsa bile
kanuna göre bu davaların sonradan birleştirilmesi gerekir. Buna
rağmen aynı dosya, keyfi şekilde
7 parçaya bölünmüştür.
Tecrit et, yalnızlaştır! / Terörize edip imha et!
AKP davayı 7 parçaya bölerek
neyi
amaçlıyor? Amaç açıktır. FaBU KUŞATMAYI DA YARACAĞIZ!
şizm, içinde halkın avukatlarının,
halkın sanatçıların, halkın mühendis
mimarlarının, Halk Meclisi üyelerinin,
Dev-Genç’lilerin, Halk Cephelilerin,
Tayad’lıların olduğu “yüzlerce
sanık”lı tek bir davanın yaratacağı
etkiyi yok etmek istiyor. Davanın
güçlü bir şekilde sahiplenilmesini
engellemek istiyor. Çünkü davayı
böldüğünde hem tek tek davalara
basının, demokratik kitle örgütlerinin,
halkın ilgisi bölünmüş olacak, hem
de bir süre sonra insanlarda “hangi
birini takip edelim” düşüncesi oluşup davaların takibi zayıflayacaktır.
Yani AKP hesaplı ve sinsice
davranıyor.
Böylece emrindeki “baOperasyon Aynı… İddia Aynı… Komplo
Aynı… “Gizli Tanık” Bile Aynı… Davalar ğımsız yargı” ile devrimcileri yok etme operasyonunu
sessiz sedasız sürdürmek istiyor. Yani böl-parçalaAyrı…
yönet (yok et) klasik politikasını bu davalar için
AKP FAŞİZMİ DAVALARI BÖLEREK, başka biçimde kullanıyor. Bölüyor, sahiplenmeyi
azaltıyor, sessiz sedasız ezmek, yok etmek istiyor.
BAŞKA YERLERE GÖNDEREREK,

ADALET
SAVAŞIMIZ

Emperyalizmin ve faşizmin politikası
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1 OPERASYON
7 AYRI DAVA

AMAÇ: BÖL PARÇALA
SAHİPSİZ BIRAK!

ADALET MÜCADELEMİZİ VE SAHİPLENMEMİZİ ENGELLEMEK İSTİYOR.
BU POLİTİKAYI BOŞA ÇIKARALIM!
ISRAR VE KARARLILIKLA, HER DAVANIN PEŞİNE DÜŞELİM!
Eylül (2017) komplosu ile tutuklanan
yüzü aşkın tutsak için açılan davalar
7 parçaya bölündü. Her şey aynı olmasına rağmen, ortada 7 ayrı dava var. AKP
faşizmi, halkın sahiplenmesini engellemek için
davaları bölüyor, tutsakları bölüyor, mahkemeden
kaçırıyor...
Önceki yazımızda da kısaca ifade etmiştik. 12
Eylül (2017) komplosu ile tutuklanan Halk Cepheliler
hakkındaki iddialar ve “deliller” birbirinin aynısı.
Aralarında hiçbir fark yoktur. Yani aslında ortada
tek bir dava vardır. Ancak bu tek dava 7 parçaya
bölünmüştür. Üstelik bu bölme işlemi dosyadaki
herhangi bir farka göre değil alfabetik sıraya göre

12

BÖL PARÇALANIN DİĞER AYAĞI:
AYNI DAVADA YARGILANANLARI
7 AYRI İLDE 8 HAPİSHANEYE SÜRGÜN!
AKP yalnızca davaları bölmüyor. Aynı davada
yargılanan tutsakları da ülkenin dört bir yanındaki
değişik hapishanelere sürgün ediyor. Bununla da
iki şeyi amaçlıyor: Birincisi, tutsakları ailelerinden,
avukatlarından, çevrelerinden binlerce kilometre
uzaklıkta, ulaşımın zor ve ekonomik açıdan külfetli
olduğu yerlere sürgün ediyor. Böylece sahiplenmeyi
azaltmak, yalnızlaştırmak, koyu bir tecrite mahkum etmek istiyor.
Örneğin 12 Eylül komplosunda yalnızca davaları
7 parçaya bölmekle kalmadı faşizm, davanın sanıklarını da 7 parçaya böldü. Örneğin; halkın avukatlarının davasında tutuklu avukatlar, halkımızın
deyimiyle her biri bir dağda olan 7 ayrı ildeki 8 ayrı
hapishaneye sürgün edildiler.
Daha sonra da bunu bahane edip “uzak yerlerde

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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olmaları ve duruşmaları getirilmelerindeki zorluk
nedeniyle” gerekçesine sığınarak halkın avukatlarına
SEGBİS dayattılar. Buna göre, avukatlar duruşmaya
getirilmeyecek, küçücük bir ekrana görüntüleri yansıtılarak “savunma” alınacaktı. Böylece avukatlar
fiziki olarak, bedenleriyle duruşmaya getirilmediklerinden hem avukatların duruşmada politik moral
üstünlük kurmaları engellenecek, hem de davayı
takip etmek isteyenlerin sayısı iyice azaltılmış
olacaktı. Amaç buydu ama halkın avukatları, kararlı
tavırlarıyla, direnerek bu politikayı boşa çıkardılar.

DAVALARA SÜRGÜN!
AKP faşizmi adalet mücadelesini engellemek
için davaları da sürgün ediyor. AKP’nin halkın
davaları sahiplenmesini engelleme politikasının
başka bir yönü de davaların bir yerden başka yere
sürgün edilmesidir. Bu politika yeni bir politika
değildir. Faşizm yıllardır, HALKIN YAKINDAN TAKİP
ETTİĞİ, HALKIN ADALET MÜCADELESİNİN BİRER
PARÇASI OLAN ÖNEMLİ DAVALARDAKİ SAHİPLENMEYİ ENGELLEMEK İÇİN BU DAVALARI EN
ÜCRA, EN UZAK VE GERİCİ-FAŞİST ÖRGÜTLENMELERİN OLDUĞU YERLERE SÜRGÜN ETMEKTEDİR.
Birçok işkence, infaz ve katliam dosyası davanın
görülmesi gereken yerden bambaşka yerlere gönderilir. Örneğin 16-17 Nisan Katliamı davası İstanbul’dan Kayseri’ye, Gazi Katliamı davası İstanbul’dan Trabzon’a bunun için, yani halkın sahiplenmesini engellemek, adalet mücadelesini zayıflatmak için gönderilmiştir. Yakın geçmişten de birçok

HALKIN ADALETİ
sözler/tanımlar
 SÖZLER-TANIMLAR
Emek düşmanı burjuvazinin adaletine inanmak burjuvazinin cellatları ile aynı suçu işlemektir.
“Burjuva demokrasisi” gerçekte demokrasi için
değil; bu demokrasinin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin
kullanılmasını engellemek içindir.
Burjuvazinin adaleti, geceleri gırtlaklarına çökmesinden korktukları halkın imhası için çalışır. Onu
zararsız hale getirmek için, halkı böler parçalar, arasındaki dayanışmayı yok eder.
Burjuva “adaletinin” karşısına halkın adaletini, sömürünün karşısına halkın dayanışmasını koymalıyız.
Adalet, adaletsizliği yok ederek hayatta kalacaktır.
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örnek vermek mümkün. Örneğin Kürdistan’da yaşanan birçok katliam davası bugün “güvenlik” gerekçesiyle Eskişehir, Kayseri, Konya, Erzurum gibi
halkın sahiplenmesinin en az olabileceği, gerektiğinde
“vatandaş hassasiyeti” maskesi arkasında linç saldırıları örgütleyebilecekleri yerlere gönderiliyor. Haziran Ayaklanmasında katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın
davasının Eskişehir’den Kayseri’ye, Ethem Sarısülük davasının Ankara’dan Aksaray’a sürgün
edilmesinde de amaç aynıdır. Halkın sahiplenmesini
engellemek, adalet mücadelesini zayıflatmak ve bu
davaları sessiz sedasız, istedikleri şekilde sonlandırmaktır.
Bunun son örneğini halkın avukatlarının davasında
gördük. 10-14 Eylül tarihleri arasında Bakırköy adliyesinde yapılacağı söylenen duruşmalar, 5. gününde
yani 14 Eylül’de Silivri toplama kampı içindeki
salona sürgün edildi. Bununla iki şeyi amaçladı
AKP faşizmi: Birincisi; halkın avukatlarının ilk 4 gün
boyunca duruşma salonundaki boyun eğmeyen,
kararlı duruşları ve savunmalarındaki meşruluklarıyla
kurdukları psikolojik üstünlüğü kırmaktı. İkincisi ise
4 gün boyunca halkın hiç eksilmeyen sahiplenmesini
engellemek… Ama bunu da başaramadılar.
Sürgün sevkler, SEGBİS dayatmaları, davaların
bölünmesi… “Tecrit edip yalnızlaştırma, terörize
edip imha etme” politikasının parçalarıdır.
Bütün bunlarla amaçladıkları şey aynıdır. Sahiplenmemizi engellemek, bu davaları sessizlik içinde
boğmak istiyorlar. Buna izin vermeyelim. Nereye
sürgün ederlerse etsinler, kaç parçaya bölerlerse
bölsünler davaları her koşulda takip edelim, tutsaklarımızı her koşulda sahiplenelim.
FAŞİZM SAHİPLENMEMİZİ ENGELLEMEK İSTİYOR, BİZ TAM TERSİNE DAHA ÇOK SAHİPLENELİM VE ONLARI FAŞİZMİN ELİNDEN ÇEKİP
ALALIM!

Halkın Hukuk Bürosu Açıklama:
AKP İktidarı, Halkın Avukatları’nı Tutuklu Tutmanın
Çabasındadır!
Dosyanın Arasına Karışan(!) Emniyet Yazısı Talimat
Evrakıdır!
Halkın 17 avukatı,1 yıl tutuklu kaldıktan sonra 1014 Eylül duruşmalarının ardından tümü tahliye edilmişti.
Daha sekiz saat geçmeden 12 kişi hakkında aynı mahkeme yakalama kararı verdi ve halkın 6 avukatı tutuklandı.

Yüksel Direnişçileri’nden
Halkın Avukatları İçin Ajitasyon
Yüksel Direnişçileri 20 Eylül’de Ankara’da otobüste
ajitasyon yaparak halkın avukatlarının tekrar tutuklanmasını protesto ettiler.
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8-9 EYLÜL TARİHLERİNDE İSTANBUL KÜÇÜKARMUTLU'DA YAPILAN
9. ULUSLARARASI EYÜP BAŞ EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI
HALKLARIN BİRLİĞİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
nti-Emperyalist Cephe;

A

* Yaratılacak ortak direnişler ve var olan direnişlerle
dayanışma örnekleriyle dünya halkları için umut
kaynağı olacağını vurguladığı bildirgede şu maddeler
yer aldı:
* ABD emperyalizmini, dünya halklarının baş düşmanı olarak görür. ABD emperyalizminin zayıflatılmasının ve yenilgisinin, emperyalizmin krizini derinleştireceğini öngörür.
* ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri tarafından
dünya halklarına yönelik tüm saldırılara karşı,
* Suriye, Venezuela, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Filistin, İran, Yemen, Nikaragua, Bolivya,
Donbass gibi emperyalizmin çıkarlarına ters düşen
iktidarlara, örgütlere, halklara yönelik devirme girişimlerine, askeri saldırılara, katliamlara, işgallere,
yaptırımlara, ambargolara, komplolara, suikastlere,
psikolojik savaşa karşı,
* ABD emperyalizmi tarafından kurulan ve yönetilen
halkların düşmanı suç örgütü NATO vb. askeri örgütlere
karşı,
* IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vb.
emperyalist sömürü kuruluşlarına karşı,
* Emperyalizmin işbirlikçisi olan gerici-faşist iktidarlara ve ilerici parti, örgüt ve üyelerine uygulanan
baskılara ve saldırılara karşı mücadele eder.
* Aynı zamanda Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya
gibi emperyalist AB ülkelerinin başta Doğu Avrupa
olmak üzere halklara yönelik sömürü politikalarına
karşı mücadele eder.
* Dünya çapında göçlerin artmasını, emperyalizmin
sömürüyü derinleştirmesinin bir sonucu olarak görür.
* Türkiye, Ukrayna, Yunanistan gibi işbirlikçi iktidarlardaki yönetememe krizini, emperyalizmin krizinin
bir sonucu olarak görür. Halkların yoksullaşması, hak
ve özgürlüklerinin kısıtlanması, gözaltı, tutuklama,
katliamların artması, yasadışı yöntemlerle kaçırılmaların
yaşanması bunun bir sonucudur. AEC, tüm bu saldırılara karşı halkların safında mücadele eder.
* Halk düşmanı katil İsrail siyonizmine karşı Filistin
halkının meşru direnişini destekler, Filistin halkını

direnişi büyütmeye çağırır. Filistin
hükümetinin ve
Hamas'ın İsrail siyonizmiyle uzlaşma girişimlerini
teslimiyet olarak
görür.
* Anti-emperyalist ve anti-faşist
mücadelede tutsak düşen tüm devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici
tutsakları sahiplenir, onlarla dayanışmayı büyütmeye
çağırır, siyasi tutsaklara özgürlük talebini haykırır.
* Demokratik hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara
karşı tek yol, direnişten geçer. Tek kişi bile olsa direnmeliyiz. Türkiye'de başta Yüksel direnişi olmak
üzere gerçekleşen direnişler, tüm dünya halklarına
bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Anti-Emperyalist
Cephe, tüm dünya halklarını, ekonomik-demokratiksiyasi hak ve özgürlükleri için bedel ödeme pahasına
direnmeye, mücadele etmeye çağırır.
* Emperyalizm; sanatçılardan avukatlara, mühendis-mimarlardan kamu emekçilerine; tüm meslek gruplarını kendi çıkarlarına hizmet eder hale getirmek
ister. Yozlaştırır, çürütür. Buna karşı, tüm bu meslekleri
halk için yapmak da mümkündür. Grup Yorum, Halkın
Hukuk Bürosu avukatları, Halkın Mühendis Mimarları
vb. bunlara örnektir. Anti-Emperyalist Cephe, bu örnekleri dünya çapında çoğaltmaya çağırır.
* Anti-Emperyalist Cephe, tüm ilerici örgütleri ve
kurumları 9 üyesi tutsak, 6 üyesi aranır durumda
olan devrimci müzik grubu Grup Yorum ile dayanışmaya, onların sesi soluğu olmaya çağırır.
* Anti-Emperyalist Cephe; halkın, ezilenlerin davalarına baktığı için tutuklanan, SEGBİS dayatmasına
karşı açlık greviyle direnen ve mahkemede hazır bulunma hakkını yeniden kazanan devrimci avukatların
10 Eylül'de gerçekleştirilecek olan duruşmasına tüm
ilerici örgütleri ve kurumları çağırır.
* Anti-Emperyalist Cephe; emperyalizme ve onun
kurumlarına karşı tüm anti-emperyalist örgütleri ortak
ve sürekliliği olan eylemler gerçekleşmeye çağırır.
* Anti-Emperyalist Cephe; dünyadaki tüm antiemperyalist, anti-faşist örgütleri ortak mücadeleye,
Anti-Emperyalist Cephe'yi büyütmeye çağırır.

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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Röportaj
NURİYE GÜLMEN: “Emperyalizme Karşı Savaşma Ve Bu Savaşta Dünya
Halklarına Öncülük Etme Konusundaki İddianın Bir Sonucu Bu Sempozyum.”
ADALET KARATAŞTAN: “Biz her şeye ama her şeye rağmen bu sempozyumu
9. kez gerçekleştirmenin ve buna ufak da olsa bir katkı sunabilmenin onurunu
ve gururunu yaşıyoruz”
Sempozyumun Konuşmacılarından Nuriye Gülmen
ve Çevirmenlerinden Adalet Karataştan
Sempozyuma İlişkin Düşüncelerini Anlatıyor
Yürüyüş: Sempozyumu nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce önemi nedir? Bu koşullarda bu
sempozyumun gerçekleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nuriye Gülmen: Anti-Emperyalist Cephe’nin
sempozyumu önemli bir sempozyum. Anti-emperyalist
cephe politikasını hayata geçirme açısından mütevazi
bir iş olması yönüyle önemli bir adım. Düşünün ki,
emperyalizm; “sosyalizm öldü, tarihin sonu geldi”
yalanlarıyla halkların beynini teslim almaya çalışıyor.
Türkiye faşizmi azgınca devrimcilere saldırıyor.
İnsanları tutsak ediyor, on yıllara varan cezalar
veriyor. Bir yandan katliam politikasından da vazgeçmiyor. En basit demokratik hakları kullanmak
bile bedel ödemeyi göze almayı gerektiriyor. Tüm
bunlara rağmen burada emperyalizme karşı dünyanın
çeşitli ülkelerinden kurumların temsilcileri bir araya
geliyor, tartışıyor, konuşuyor, belli ölçüde kararlar
alıyor.
Emperyalizme karşı savaşma ve bu savaşta
dünya halklarına öncülük etme konusundaki iddianın
bir sonucu bu sempozyum. Bu iddiayı korumanın,
savunmanın bir yansıması. Bu yönüyle önemli.
Adalet Karataştan: Öncelikle sempozyumu değerlendirirken,faşizm koşullarında bu sempozyumun
her şeyden önce gerçekleştirilebildiğini göz önünde
bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
bu sempozyum, emperyalistlere ve onun yerli işbirlikçisi AKP iktidarına Anti-Emperyalist Cephe’den
9. kez verilen tokat niteliğindeki bir cevaptır.
Geçen yılki sempozyumdan sonra 6 AEC emekçisi
arkadaşımızın tutuklanmasına rağmen sempozyumu
da, emperyalizme karşı direnişimizi de gerçekleştirdik,
gerçekleştiriyoruz. Emperyalizm ve yerli işbirlikçisi
AKP faşizmi, alternatifsiz olduğumuzu düşünüyor
olacak ki tutuklamalarla sempozyumu engelleyebileceğini sanıyor. Ancak bizim çözümlerimizin böyle
adi, basit hamlelerle bitmeyeceğini bilmelidir. Bizde
çözümler derya denizken, alternatifsiz olan, çözümsüz
olan kendi asalak, çürüyen sistemleridir.
Sempozyumda yapılan konuşmalarda da defalarca
söylendiği gibi, esasen bunca saldırının sebebi de
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bu krizdir. Halkı ve her daim halkın yanında olan
devrimcileri sindirirerek, işkencelerden geçirerek
ve tutuklayarak teslim almaya çalışmasının sebebi
yönetmekten hayli uzaklaştığı bu krizdir.
Sempozyumun bazı eksiklerinin olduğunu düşünenler de vardır. Olabilir. Elbette ki, eksiklikler ve
aksamalar olur. Elbette her zaman geliştirilebilecek
yanlar vardır. Biz her zaman eksikliklerimizin farkına
varıp, onları görüp nasıl tamamlayacağımız üzerine
düşünürüz. Tekrar ediyorum en temelde söylenmesi
gereken “Biz her şeye ama her şeye rağmen bu
sempozyumu 9. kez gerçekleştirmenin ve buna
ufak da olsa bir katkı sunabilmenin onurunu ve
gururunu yaşıyoruz” olmalıdır.
Yürüyüş: Sempozyumun en temel gündemi
direnişlerdi. Hem Yüksel, Bakırköy, Düzce, Mahir
Kılıç, Türkan Albayrak gibi direnişler; hem de
halkın avukatlarının, Grup Yorum’un, devrimci
kamu emekçilerinin direnişleri anlatıldı. Sizce
anlatılan bu direnişlerin konuklar üzerinde nasıl
bir etkisi oldu?
Nuriye G.: Biz aslında direnişlerimizi anlatırken
her koşulda direnilebileceğini, direnmenin zorunlu
olduğunu vurguluyoruz. Direniş oturumu bence sadece görsel olarak bile çok etkileyiciydi. Masaya
bakın: Mehmet Amca TAYAD’lı, işini isteyen iki öğretmen için süresiz açlık grevi yapmış biri, 72
yaşında. Daha önce ölüm orucu yapmış. Kavgaya
nasıl bakıyor; etkilemez mi insanı? Kezban Ana 79
yaşında.“Ben sadece kızım için direnmiyorum”
diyor.
Kemal Baba, Feridun Amca... Mahir Kılıç’a

Nuriye Gülmen
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Adalet Karataştan
bakın örneğin. İki çocuk babası. Bir çocuğu yeni
dünyaya gelmiş. Bir kez açlık grevi yapmış, ikinciye
hazırlanıyor. “Ben çocuklarıma gelecek hazırlıyorum” diyor. Çocuğuna bırakacağı miras bir ev,
bir arabanın ötesinde bir şey. Bir açlık grevi direnişçisi
olarak ben de karşılarındayım. Açlık direnişinden
çıkmış, mücadeleye kaldığı yerden devam eden
biri...
Konuklar şöyle bir baktıklarında bile bu tablodan
etkilenirler. Genciyle yaşlısıyla, sadece kendisi için
değil, halkı için de direnen insanlar. Etkilendiler
elbette.
Adalet K.: Elbette ki sempozyumun konukları,
bu direnişlerden haberdar, takipçisi konumundaydı.
Haberdar olunmayacak gibi direnişler değil. Neticede
sadece Türkiye’de değil dünyada yankı bulmuştur,
Nuriye Gülmen’in kaynağını haklı oluşundan aldığı
cüreti.
Ardından Semih Özakça’nın omuz vermesi ve
Yüksel Direnişi gibi faşizmin OHAL’ine tarih boyunca
silinmeyecek bir sille vuran bu direnişin 600 küsür
gününde olması ve bunu bir defa daha direnişçilerden
duymak, bu direnişlerin başlama nedenlerini, ilerleyişini ve bu süreçte elde edilen kazanımları bizzat
direnişçilerden dinlemek, tüm konuklar için bir umut
ve motivasyon kaynağı oldu.
Esasen, “İşte böyle direnir bizimkiler” diye düşünerek konuşmaların dinlendiğini tahmin edebiliyorum. Sonrasında enternasyonal yoldaşlarımızın
dünyadan direnişler üzerine bizlere yaptığı konuşmalar, bir kez daha yalnız olmadığımızı, her zaman
direnenler ve kazananlar olarak tarihe adımızı farklı
dillerde ama farklı kitlelere taşıyacağımızı hatırlattı.
Ve bir kez daha gördük ki, direnenler tarih boyunca
mücadelelerini kazanmışlardır.
Ek olarak belirtmek istiyorum ki; kimilerinin kendini
“süreç çok zor” diye mücadeleden kaçtığı, pasifize
olmayı bu zeminde meşrulaştırdığı bu “süreçte”,
gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumla aslında onlara
da bir cevap vermiş oluyoruz.

Emperyalizme karşı bağımsızlığın, mücadeleden
kaçıp, bedel ödemekten çekinerek, “kendini daha
iyi süreçlere muhafaza ederek” değil; sürekli ve
istikrarlı bir direnişle kazanılacağını bilmeliler.
Halkları bombalayan, katleden, açlığa mahkum
eden, yozlaştıran, dünyanın jandarmalığına soyunan bu kan emicilere cevabı, bol keseden
söyledikleri ve sadece yayınlarında, paylaşımlarında kullandıkları ağdalı laflarla değil; işte
bizim 9. kez gerçekleştirdiğimiz gibi sempozyumlarla, kampanyalarla, dayanışma etkinlikleriyle
vermelidirler.
Haklı olan taraf olduğumuzun bilincine varıp kazanacağımızı söylüyor, “KAHROLSUN EMPERYALİZM, YAŞASIN MÜCADELEMİZ” sloganıyla seneye
yine böyle dolu dolu ve hatta daha çok katılımlı,
daha coşkulu bir biçimde, Anti-Emperyalist Cephe’den
cevaplar vereceğimizi belirtmek istiyorum.

İbrahim Devrim Top Yenilmezliğimizdir
İstanbul Küçükarmutlu
Mahallesi’nde, 13 Eylül’de
katledilen İbrahim Devrim
Top’un anma yemeği 23 Eylül’de Küçükürmutlu Cemevi’nde yapıldı.Anmaya 100
kişinin katıldığı anma sloganlarla sonlandırıldı.

Adana’da İbrahim Devrim Top Selamlandı
Adana’da 22 Eylül günü Halk Cepheliler “İbrahim
Devrim Top Ölümsüzdür Hesabını Soracağız.” Yazılı 1
adet pankart astı.

Halkın Matbaasında Halk Şehidini Selamladık
İstanbul Gülsuyu ve Çayan Cephe Milisleri, 25 Eylül’de bulundukları bölgelerde halkın matbaası duvarlara umudun sloganlarını
ve “İbrahim Devrim Top
Ölümsüzdür” sloganını yazdılar.

Çayan Halk Cephesi: Düzeni Tüm Pislikleriyle
Birlikte Tarihin Çöplüğüne Gömeceğiz!
İstanbul Çayan
Halk Cepheliler, 24
Eylül’de, AKP’nin katil
polislerinin mahalle
duvarlarından sildiği
sloganları tekrardan
yenileyerek halkın
matbaasını donattı.

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş



     

ürkiye tarihi boyunca birçok soygun, vurgun
yaşanmıştır. Bunlar bazen hükümetler
eliyle, bazen belediye başkanları eliyle,
bazen tekelci şirketler eliyle yapılmıştır.
Kamuya yani halka ait olan, halk adına devlet
mülkiyetinde olan birçok işletme, fabrika, arazi,
bina; bu soygun ve vurgunlarda yağmalanmıştır.
Halkın değil burjuvazinin çıkarlarına göre tasarlanan
devlet de bu vurgunları engellemek bir yana, onların
somut koşullarını hazırlama görevini ‘layıkıyla’ yerine
getirmiştir. Suyunu, toprağını satmakla kalmamış;
kamuya ait kurumları da çalışanları ile birlikte satmıştır!

faiz
borcu
ödemek zorunda kalmıştır.

Bütün bu soygunlar içinde belki de en büyük
olanı, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı: Türk Telekom.
Türk Telekom, kamuya ait bir işletmeyken ve kar
etmekteyken özelleştirildi ve devasa bir batık haline
geldi. Bu soygun aslında yeni değil, 2005 yılına dayanıyor. Öncelikle bu vurgun ve batığın hikayesini
madde madde özetleyelim...

- Satın
alma bedeli
olan 6.5 milyar doları peşin ödeyeceğini taahhüt
eden Haririler, aylar sonra yurt dışından kredi bulacağını söylemiş ve bunu da yapmamış, son olarak
Türkiye bankalarından kredi alarak devlete ödeme
yapmıştır. Yani ödeme için cebinden bir kuruş
çıkmamış, parayı yine bizzat Türkiye bankalarından
‘buldurulmuş’ ama yıllarca tüm kara el koymuştur.
Üstüne üstlük bankalardan aldığı krediyi de ödememiştir.

T

- Türk Telekom’un %55’i, Suudi bağlantılı Lübnanlı Hariri Ailesi’ne 2005 yılında 6.5 milyar
dolara satıldı. Aslında satılmadı, 21 yıllığına
kiralandı. (Yani aslında Haririler’in, Türk Telekom’un
mal varlıklarını satma gibi bir yetkisi yoktu.)
- Haririler’in diğer büyük ortağı, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesiydi. Yönetim Kurulu’na Haririler’in yanına, Hazine adına Yiğit Bulut, Fahri Kasırga, Fuat
Oktay, Sefer Turan gibi Tayyip Erdoğan’a yakın
isimler eklendi.
- 2005’te Hariri Ailesi’ne 6.5 milyar dolara satıldığında Türk Telekom’un borcu yoktu.
Her sene kar etmekteydi ve kasasında da 2
milyar dolar net kar vardı.
7 milyar 690 milyon TL öz sermayesi vardı. 12
milyar TL mal varlığı vardı.
- Şirket 2005-2015 yılları arasında 14 milyar
dolar kar elde etti. Fakat bu karın 6.3 milyar doları
Hariri Ailesi’ne gitti.
- Bütün bunlara rağmen 2017 yılına gelindiğinde
öz sermayesi yaklaşık 8 milyar TL’den 3 milyara
gerilemişti.
- Satıldığında hiç borcu olmayan şirket, 2017 yılında 11 milyar TL borçlu hale gelmiş, 5 milyar TL
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- Türk Telekom satıldığında 60 bin
çalışanı vardı. Özelleştirmeden sonra
işçilerin yarısı
işten atıldı.

- Telekom’un alt yapısı ve teçhizatları, özelleştirme
süreci sonrasında, yani 21 yıl sonra devlete geri
dönmesi gerekmektedir. Bu şu demektir; bu şirket
alt yapısı ve teçhizatları itibariyle satılmamış, sadece
kiralanmıştır. Bu yüzden bu şirketin devlete ait olan
arsalarını satması hukuksuzdur.
Ama Türk Telekom’un gayrimenkulleri haraçmezat fiyatlarla AKP’lilere satılmıştır. Telekom
üzerinde kayıtlı, PTT’ye ait olan, Türkiye’nin dört
bir yanında, il ve ilçe merkezlerinde arsalar, araziler,
binalar, eğitim tesisleri sayısız taşınmaz mülk vardı.
2026’da şirketi devretmesi gereken Telekom, kendisine ait olmayan ve geçici olarak devredilmiş olan
bu mülkleri sattı.
- Özelleştirmeden sonra hizmet kalitesinde bir
artış olmamış, tersine gerilemeler yaşanmışken,
hizmet ücretlerinde fahiş artışlar yaşanmıştır. 2015
yılına kadar ‘sabit ücret’ adı altında yoksul halktan
11 Milyar TL haksız kazanç elde edilmiştir.
- Bu özelleştirmeden 7 ay sonra kurumlar vergisi
AKP tarafından %30’dan %10’a indirilmiştir. Bu değişiklik nedeniyle Türk Telekom’un kasasına 10
yılda 2 milyar TL haksız hukuksuz bir şekilde
girmiştir.
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- Sonuç olarak son derece etkin ve aktif bir
devlet işletmesiyken özelleştirilen Türk Telekom’u,
3 yılda bir çöp yığınına çeviren Haririler, arkalarında
bir enkaz bırakarak ülkeden ayrıldılar.
- Borç içinde yüzen, tüm varlıkları satılmış, çalışanlarının yarısı kapı önüne konmuş, sermayesi
erimiş, elde ettiği tüm karlar çalınmış bir şirkete dönüşmüştü.
- Haririler; hem devleti, hem bankaları, hem çalışanlarını, hem abonelerini; yani halkı kelimenin
tam anlamıyla soyup soğana çevirdiler. Yaptıkları
toplam vurgunun değeri yaklaşık 98.7 milyar TL
olarak hesaplanıyor... AKP ve Haririler ceplerini
doldurmuştur bu vurgunda.
Bu vurgunu elbette ki kendi ‘yüksek zekaları
ve becerileri’ ile yapmadılar. Başta Tayyip Erdoğan
olmak üzere AKP iktidarının onlara her türlü kapıyı
açması, her türlü denetimden ve yaptırımdan muaf
tutması, onları imtiyazlı kılacak yasalar çıkarması
nedeniyle yapabildiler. Yani onların bu dolandırıcılığının asıl aktörü Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır.
Peki Tayyip Erdoğan Bunu Neden Yaptı? Bir
Karşılığı, Bir Çıkar Ortaklığı Olmak Zorundaydı.
Neydi Bu Ortaklık? Kapalı Kapılar Ardında Hangi
Gizli Anlaşmalara Imza Attılar?
Bu sorunun cevabını bulmak için önce biraz
Hariri ailesini ve şirketlerinin başındaki isim olan
Saad Hariri’yi inceleyelim...
Hariri Ailesi, Suudi Arabistan’la sıkı ve tarihsel
bir bağa sahip Lübnan’lı Sünni bir ailedir. 18 Nisan
1970 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da
dünyaya gelen Müstakbel Hareketi lideri Saad el
Hariri, 14 Şubat 2005’te suikast sonucu hayatını
kaybeden Lübnan’ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi
Refik Hariri’nin oğludur.
Hariri, Georgetown Üniversitesi’nde işletme okumuştur. 1996’da babası Refik Hariri’nin Suudi Arabistan merkezli kurduğu ve tamamı Hariri ailesine
ait olan Oger grubunun başına geçti. Saad Hariri,
dünya zenginleri sıralamasında 2005’te 1,2 milyar
dolarlık bir servetin başında 548’inci sırada gösterildi.
Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7’nci
büyük zengini, Lübnan baz alındığında ise en büyük
servete sahiptir.
Saad el Hariri,18 Aralık 2016’da Lübnan Başbakanı
olarak seçildi. Tayyip Erdoğan ile hem mezhepsel,
hem ideolojik hem de maddi çıkar ortaklığı içerisindedir Hariri. Ve işte bu nedenlerle Tayyip Erdoğan

tarafından tüm kapılar kendisine ardına kadar
açılmış, yüzyılın en büyük hırsızlığına birlikte imza
atmışlardır.
Türk Telekom’un Haririler eliyle batırılmasının
ortaya çıktığı günlerde bir gelişme daha yaşandı.
Ayten Öztürk isimli Halk Cepheli bir devrimci, Mart
ayı içinde Lübnan’da gözaltına alınmış ve kendisinden
aylarca haber alınamamıştı.
Başlatılan ‘Ayten Öztürk Nerede?’ kampanyasından kısa bir süre sonra, yani Türk Telekom’un
batırıldığının ortaya çıktığı günlerde, Ayten Öztürk’ün
de Türkiye kontrgerillasının elinde olduğu ve yaklaşık
6 ay boyunca işkence gördüğü ortaya çıktı.
Lübnan Devleti, Mart ayında Ayten Öztürk’ü nedensiz bir şekilde gözaltına almış, tamamen hukuksuz
ve yasadışı bir şekilde MİT’e teslim etmişti. Ve bu
işbirliğini de aylarca gizlemişti.
‘Lübnan bu işbirliğini neden yaptı?’
Bu sorunun cevabı ile ‘Tayyip Erdoğan Haririler’in
önünü neden açtı?’ sorusunun cevabı aynı yere çıkıyor. Biri diğerine ülkesinin varlıklarını yağma
ettiriyor, diğeri bu rüşvet karşılığında ülkesindeki
devrimcileri yasadışı ve hukuksuz bir şekilde Türkiye
faşizmine teslim ediyor.
Lübnan Devleti ve Saad Hariri, AKP’den aldığı
bu imtiyaz ve rüşvet karşılığında bir devrimciyi
faşizme teslim etmiş ve onun 6 ay boyunca sistematik
olarak işkence görmesine sebep olmuştur.
Bu yapılan suçtur!
Haririler hem Türkiye halklarının varlığını çalarak
hem de Türkiyeli bir devrimciyi Türkiye faşizmine
teslim ederek suç işlemiştir! Bu suçun adı hırsızlık
ve faşizmle işbirliğidir.
Tayyip Erdoğan ve AKP, ülkemizin en önemli
kaynaklarını, varlıklarını rüşvet olarak dağıtarak,
yağmalanmasına izin vererek, zeminini hazırlayarak,
yağmaya ortak olarak, yağmayı bizzat yaparak suç
işlemiştir.
Bu suçun adı Vatana ihanettir.
Ve unutulmasın ki, hiçbir suç cezasız kalmaz.
Vatan hainleri de, işkencecileri de, işbirlikçileri
de bilsin ki onlar da cezasız kalmayacak; yaptıklarının hesabı sorulacak!

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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HALK DÜŞMANI AKP, HALKA ŞARBONLU
ET YEDİRİYOR, “ZEHİRLENİN, ÖLÜN” DİYOR!

HALKIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK
SUÇ İŞLİYOR!
arbon hastalığı son 2-3 haftadır tüm yurdumuza yayıldı.
Başta Ankara ve Sivas’ta görülen
şarbon vakaları, ardından İstanbul,
Kayseri, Bitlis ve Hakkari’de de
göründü. Yüzlerce insanımız şarbon
yüzünden hastanelik oldu, binlerce
büyükbaş hayvan telef oldu; birçok
ilçe, mahalle ve köy karantinaya
alındı. Buna rağmen, şarbon görülen bölgelerde hala hayvan ticareti
yapılmasına izin veriliyor.

Ş

Öncelikle şarbonun nasıl bir
hastalık olduğuna bakalım. Şarbon,
otçul hayvanlarda görülen bir bakterinin yol açtığı bir enfeksiyon
hastalığıdır.
Hayvandan insana; hayvandaki
yaraya temas edilmesi, hayvanın
etinin yenilmesi veya hastalıklı hayvanın bulunduğu alanın şarbon
sporlarının solunması sonucu bulaşır. İnsandan insana bulaşması
ise çok küçük bir ihtimaldir. Akciğer
ve bağırsak yoluyla bulaşması durumunda ölümcül sonuçlar doğurur.
Hayvanlar arasında çok hızlı
yayılır. Hastalık etkeni kolayca toprağa karışabilir, rüzgâr ve yağmur
suyu gibi etkenlerle başka bölgelere
rahatlıkla taşınabilir. Hastalığın görüldüğü sürünün çok sıkı bir şekilde
karantinaya alınması gerekir. Hastalık mikrobu vücuda girdikten sonraki 2 ile 7 gün içerisinde hastalık
belirtileri ortaya çıkar.
Şarbonu önlemek için, hayvan
sürülerinin düzenli olarak veteriner
kontrolünden geçmesi ve aşılarının
yapılması gerekir. Fakat ülkemizde
emperyalizme bağımlı, halkın sağlığını hiçe sayan tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle bu gerçekleşmemektedir. Bunu gerçekleştirecek kamu kurumları, son 30
yılda ya özelleştirilmiş ya da kapatılarak tasfiye edilmiştir. Özellikle
son 10 yılda koyun ve sığır ithalatı
öyle bir noktaya ulaşmıştır ki;
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2017’de ithal edilen
sığır sayısı, 18 ilimizdeki toplam sığır
sayısından fazladır.
Cumhuriyet’in 18
Ağustos tarihli haberine göre; 2018
yılının ilk 6 ayında
ithal edilen koyun
sayısı ise 8 ilimizdeki toplam sığır
sayısı kadardır.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon 200
bin, bu yıl ise ilk 6 ayda toplam 1
milyon sığır ve koyun ithal edilmiştir.
Bu hayvanlar canlı olarak ithal edilmekte, Brezilya, Uruguay, Avustralya gibi ülkelerden okyanusları
aşıp gemilerle kötü ve sağlıksız
koşullarda (hatta dışkılara bulanmış
biçimde) ülkemize gelmekte, çoğu
bu uzun yolculuklarda telef olmaktadır. Canlı olarak getirilebilen hayvanlara ise hiçbir muayene ve kontrol yapılmamaktadır. Bunun sorumlusu, Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.
Yine Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın 25 Ağustos tarihli haberine
göre; Brezilya’dan ithal edilen ve
Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı
Ahiboz köyündeki bir çiftliğe konulan
yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan
40’ı öldü ve ölen hayvanlar dereye
atıldı. Köyde yaşayan bir besicinin
anlattıkları şöyle: “Yaklaşık 30-40
hayvan öldü. Bunları çiftliğin yanındaki dere yatağına attılar. Köyün
köpekleri ve kuşlar, ölen hayvanların
leşlerinden yedi. 3 gün önce de
şarbon tespit edilince ölülerin üzerine kireç dökülüp gömüldü. Bu
bölgede bizim hayvanlarımız da
gezer. Yine koyunların otladığı da
bir bölge. Ancak bizim hayvanlarımız aşılıdır. Şu ana kadar tarım
müdürlüğünden veterinerler gelip
bizim hayvanlarımıza bakmadı. Ne
olacak bilmiyoruz.” Besiciler, yine
aynı köyde, şarbon görülmeden

önce
bazı hayvanların kesildiğini söylüyor.
AKP’nin hastalıklı et ithalatı,
Brezilya’dan yeni getirilen şarbonlu
sığırlarla sınırlı değil. Ali Ekber Yıldırım’ın Dünya gazetesinin 29 Ağustos tarihli köşe yazısında, canlı
hayvan ve kırmızı et ithalatının
başladığı 2010 yılından bu yana
ülkemizde halkın sağlığını hiçe sayan örnekler sıralanıyor:
- 2011 ve 2012’de Polonya’dan
ithal edilen kırmızı ette deli danaya
rastlandı. Bakanlık yetkilileri, “Evraklar Polonya dilindeydi, bilmediğimiz için anlayamadık ve imzaladık” diyerek kendilerini savundular.
Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,
“Halkın ucuz et yemesini istemiyorlar, bakın ben de yiyorum” diyerek, halka hastalıklı etleri yeme
çağrısı yaptı.
- 2014’te Erzurum ve çevresindeki sığırlarda “Afrika Hastalığı”
görüldü. Hastalığın, Ortadoğu ülkelerinden kaçak ve sınır ticaretiyle
getirilen hayvanlardan bulaştığı ortaya çıktı. Bu ülkeler, yakın zamanda Türkiye’nin canlı hayvan
ve et ihraç ettiği ülkelerdi.
- 2014’te Trakya ve Marmara
bölgesinde yayılan “Mavi Dil” hastalığının, Yunanistan ve Bulgaristan’dan ithal edilen etlerden bu-
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laştığı belirlendi. Aynı hastalık,
2015’te Fransa’dan ithal edilen etlerde görüldü. İthalat yapan firma
sahibi, “Milyonlarca lira ödediğimiz
hayvanları Fransa’da mı bıraksaydık” dedi.
- 2017’de Romanya’dan ithal
edilen 17 bin büyükbaş hayvanda
“sığır pasteurellozu” hastalığına
rastlandı. Çok sayıda hayvan telef
oldu.
- 2017’de Romanya’dan koyunlarda Scrapie hastalığı, Bulgaristan’dan ithal edilen koyunlarda koyun vebası çıktı. Bu ülkelerde binlerce koyun itlaf edildi. Buna rağmen
Türkiye, bu ülkelerden koyun ithal
ettiler. Bakan ve bürokratlar ise
hiçbir kontrol yapılmayan koyunlar
ile ilgili utanmadan “Bizim ithal ettiğimiz koyunlarda hastalık yok”
dedi.
- Ve son olarak, geçen haftalarda
Brezilya’dan ithal edilip Ankara
Gölbaşı’nda bir çiftliğe konulan 4
bin sığırın 50’si, şarbon nedeniyle
telef oldu.
İşte bunlar, son yıllarda et ithalatının ülkemizdeki sonuçlarının

görünen yüzüdür. İthal edilen bu
hastalıklı etleri halka yedirdiler. Bir
de hasır altına saklanan, halktan
gizlenen onlarca örnek olduğunu
düşünürsek, AKP’nin halk sağlığına
ne kadar düşman olduğunu daha
iyi görebiliriz.
AKP’nin hayatın her alanında
suçları çok kabarıktır ve giderek
de artmaktadır. Suçları büyüdükçe
korkuları da büyümektedir. Korkuları
büyüdükçe de halk düşmanlığını
daha da boyutlandırmaktadırlar.
Yozlaşmaya karşı savaşanlara
düşmanlar; uyuşturucuyla mücadele eden bir devrimciyi katlediyorlar. Adalete düşmanlar; kendi
hukuk sistemlerini kullanıp attıkları
bir tuvalet kağıdı haline getirdiler
adeta, tahliye ettikleri halkın avukatları hakkında 24 saat bile geçmeden tutuklama kararı veriyorlar.
İşçiye, emekçiye düşmanlar; her
gün 2 işçinin katledildiği 3. havalimanı inşaatındaki insanlıkdışı koşullara “artık yeter” diyerek isyan
eden, direnişe başlayan çalışanları
tutukluyorlar.
Ve halkın sağlığına düşmanlar;
hayvancılıkta kendi kendine yete-

bilen, et ihracatında dünyada ilk
sırada olan ülkemizi emperyalist
politikalar sonucunda 10 yılda dünyanın en çok et ithal eden ülkesi
haline getirdiler. Et fiyatları aldı
başını yürüdü, halkın çok büyük
çoğunluğunun boğazına bir lokma
et giremez hale geldi. Halka yedirdikleri ise; deli danadan şarbona,
mavi dilden vebaya, çeşit çeşit
hastalıkların türediği ithal etler oldu.
İşte AKP faşizmi budur... Hayvanları telef olan, neredeyse etin
tadını unutur hale gelen, veya zehirlenip hastane kapılarında sürünmek zorunda bırakılan halkımızın ahı, AKP faşizminin üzerindedir.
Katlettiklerinin, adaletsizlikte ve
alçaklıkta sınır tanımayıp tutukladıklarının ahının olduğu gibi. Ama
halka bu acıları, bu zulmü, bu sefaleti yaşatanların hesabı bir bir
sorulur.
Halkın boğazına bir lokma sağlıklı et girmesini çok görenler, günü
geldiğinde kendi gırtlaklarında halkın adaletini görürler...

Çayan Halk Meclisi’nden Açıklama:

YOK OLMAYACAĞIZ! BİZLERİ ASLA YOK EDEMEYECEK,
ASLA SİNDİREMEYECEK, ASLA TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!
AKP’nin şerefsiz, ahlaksız polisleri, soysuz patronlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda halka
saldırmaya, halk düşmanlığı yapmaya hız kesmeden
devam ediyor!
19 Eylül günü, gece saatlerinde Çayan Mahallesi’nde ev baskınıyla Kazım Aslan, TAYAD’lı Mehmet
Güvel gözaltına alınmış, aynı günün öğle saatlerinde
yine mahallemiz onlarca zırhlı araç ve özel katillerle
kuşatılıp halka kimlik ve arama dayatması yapılıp
yine akabinde iki arkadaşımız daha gözaltına alınmıştır.
Kazım Aslan ve Mehmet Güvel’in gözaltına alınma
gerekçesi, Halkın Avukatlarının duruşmasına çağrı
yapmak… Halkın avukatlarını sahiplenmek suç
değildir! TAYAD’lı Mehmet Güvel ve Kazım Aslan
derhal serbest bırakılsın. Diğer insanlarımızın gözaltına
alınma gerekçesi ise mahallede gerçekleştirilen GBT
uygulamasında arama dayatması adı altında ayakkabılarını çıkarmama konusunda direnmesidir!
AKP faşizmi işte bu kadar alçak, işte bu kadar
aşağılık, işte bu kadar haysiyetsizdir! AKP faşizmi,
yönetememe krizi içerisinde ve sebep olduğu bu yı-

kımdan, halkı haberdar edecek, bilinçlendirecek kim
varsa o kişilere karşı yok etme politikası uyguluyor!
Baskılarınız, sindirme politikalarınız, saldırılarınız,
komplo ve iftiracı köpekleriniz asla bizi eksiltemedi,
mücadele azmi ve isteğimizden asla geri koyamadı,
koyamayacak!
Sözüm ona “huzur operasyonları” uydurması
altında yüzleriniz kapalı, korka korka teneke konvoylarınızla gelebilirsiniz ancak biz hep buradaydık,
hep burada olacağız!
Yine bir davul sesiyle halaylarımız kurulacak, yine
soframıza binlercesi diz kıracak, yine bir slogan
sesiyle binler olacağız…
Ve yine içimizden bazılarımız Şafak olacağız,
Bahtiyar, Elif olacağız ve sizden misli misli hesabını
soracağız!
YAŞASIN TAYAD YAŞASIN TAYAD’LILAR
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI SÜREKLİ DİRENİŞ!
HALKIN AVUKATLARI ONURUMUZDUR!

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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“KÖLE DEĞİLİZ” DİYEN 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!
“Adalet, Bilenmiş Kılıçtan
Daha Keskindir. Adalet Erdemlerin Kraliçesidir. Cezalandırmazsanız, Siz De Adaletsizlikten Suçlu Olursunuz.” (Latin Atasözü)
. Havalimanı işçileri direnişine ilişkin haberler, ağır
çalışma koşulları ve artan
iş cinayetleri diye başlıyor ve bitiyor.
Öyle mi?
Asla!
Yüksel’in, Düzce’den Alev’in,
Selvi’nin, Nursel’in, Mahir Kılıç’ın,
Türkan Albayrak’ın sesleri; 3. Havalimanı inşaatında direnen işçilerin
“köle değiliz” haykırışına dönüştü.
Hiçbir şey nedensiz değildir.
3. Havalimanı direnişini yaratan,
OHAL’den bu yana direnen emekçilerin yaydığı direnme bilinci ve
meşruluktur.
Ne Nuriye-Semih’in açlık grevleri
ve hala süren Yüksel Direnişi, ne
Düzce’de direnen Alev Şahin’in direnişi, ne Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda direnen Nursel ve Selvi’nin
direnişi, ne CHP Genel Merkezi
önünde direnen ve açlık grevine
başlayan Mahir Kılıç’ın direnişi ne
de Türkan Albayrak’ın direnişi asla
boşuna değildir.
Bu direnişler, kimsenin direnmeyi
aklına bile getiremediği OHAL koşullarında “tek başına direniş mi
olur?” dedikleri; en solcusunun,
sosyalistinin, komünistinin, AKP faşizmi karşısında el pençe divan
durdukları bir ortamda bir direniş
destanı yazılıyor. Yanı başlarındaki
Yüksel direnişçilerine yapılan işkenceleri görmezden-duymazdan
gelen DİSK’in, KESK’in, TTB’in ve
TMMOB’un, işten atılan üyelerini
görmezden geldiği koşullarda 2,5
yıldır günde iki kez işkence görme
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pahasına büyüyerek sürüyor.
Yüksel direnişçileri 700 gün kutlamalarına hazırlanıyorlar.
Bu ne demektir?
700 gün boyunca DİSK, KESK,
TTB, TMMOB direnmedi demektir.
Bu 700 gün boyunca ne yaptılar?
Laf ürettiler, çamur atlılar, dedikodu
yaptılar, moral bozdular, başlayan
direnişleri yok saydılar dahası direniş kırıcılığı yaptılar.
DİSK, KESK, TTB ve TMMOB
bir araya gelip 3. Havalimanı işçileri
ile dayanışma içinde olduklarını
açıkladılar. Yaptıkları açıklama, en
hafif deyişle utanmazcadır.
Neden?
3. Havalimanı inşaatında her
gün ortalama iki işçinin katledildiğini,
işçilerin açlık sınırının da altında
ücret aldığını, işçilerin onuru ile
alay edildiğini, işçilerin köle haline
getirildiğini bile bile sessiz kaldılar.
Ne zaman ki işçiler “yeter artık”
dediler, sendika yöneticileri o zaman
biz de varız diye açıklama yaptılar.
Bunu ancak ar damarı çatlayanlar yapabilir. Bunu ancak yüzsüzlüğü meslek edinmiş sendika
yöneticileri yapar.
Böyle işçi sınıfının yanında olunmaz. İşçi sınıfının yanında olmak;
Yüksel, Düzce, Bakırköy, Mahir
Kılıç, Türkan Albayrak gibi direnmek, direnişleri yaygınlaştırıp büyütmektir.
Peki; DİH, 3. Havalimanı işçilerinin direnişinin neresindedir?
Ruhundadır!
Akıllarının içinde dolaşan ideolojisindedir!
Neden, nasıl sorularına verdikleri
cevaplardadır.
Direnen işçilerin düşünceleri,
yaşamları ve eylemlerinin içindedir.

DİH, direnen işçiler için güvendir,
sırtlarını güvenle dayayabilecekleri
kaledir.
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ inancının bilince çıkartılmasıdır.
Sonuç olarak;
DİH’in yeri; sömürülen, direnen
bütün işçilerin omuzbaşıdır.
DİH hiçbir işçi direnişinin misafiri
değildir.
Her işçi direnişi bizimdir deyip
sahiplenmeliyiz.
3. Havalimanı direnişi de bizim
direnişimizdir. Evet fiili olarak bu
direnişe biz öncülük etmedik; ama
direnişe ruh veren, can veren, direnme azmi ve cüreti veren bizim
direnişlerimizdir.
Bunu biliyoruz; bu bilinçle gitmeliyiz 3. Havalimanı işçilerinin
yanına ve onları örgütlemeliyiz.
Biz örgütlemezsek, başta DİSK
olmak üzere sendikalar anında sırtını dönecektir. Bugün destekçi gibi
görünenler, baskılar arttığında sırtlarını dönecektir. Bu nedenle direnen işçilerin meclisini kurmalıyız.
Tutuklanan işçilerle dayanışma örgütlemenin, ihtiyaçları karşılamanın
en kısa yolu budur.
Gerçekleri anlatalım, tek bir sözümüz yetecektir.
BİZ DİH’LİYİZ dememiz yetecektir!
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SORUNLARIMIZIN KAYNAĞI AYNIDIR;
KANIMIZ, GÖZYAŞIMIZ, TERİMİZLE BESLENEN ADALETSİZ BU DÜZEN!
BİZİ TANIYAN BİLEN İŞÇİLER,
DİH DEMENİN ZAFER OLDUĞUNU BİLECEKTİR
İşçi, Memur, Mühendis, Mimar,
Emekli, Çiftçi...
Tüm Direnişleri Birleştirelim, Birlikte Direnelim, Birlikte Kazanalım!
AKP iktidarı, aylar önce ‘’taşeron
işçiye müjde’’ diyerek, kadro verileceğini duyurmuştu. Bu tam bir
aldatmacaydı. Yıllardır taşeron işçilerinin verdiği kadro mücadelesini
ve açtıkları muvazaa davalarını
kazanmalarının ardından, AKP tüm
bunların önüne geçebilmek için
böyle bir yola başvurdu.
Ortada kadro olmadığı gibi binlerce işçi “güvenlik ve arşiv taraması” adı altında fişlenerek işlerinden edildi. Pek çoğu iş bulamazken, işsizlik maaşından da yararlanamadı. Böylece gelecekleri
ellerinden alınan işçiler açlığa mahkûm edilmiş oldu.
Bu işçilerden biri de Türkan Albayrak. 2010 yılında direnerek kazandığı, İl Sağlık Müdürlüğü’ne
bağlı Sarıyer Toplum Sağlığı Merkezi’nde 8 yıldır çalıştığı işinden,
güvenlik ve arşiv araştırması gerekçesiyle tekrar çıkartıldı.
Albayrak, daha önce direnerek
döndüğü işine, tekrar nasıl geri
döneceğini bilen, bilinçli bir işçi.
Faşizm koşullarında direnmekten
başka seçeneğin olmadığının farkında. Kendi deyimiyle, “3 Eylül
Pazartesi günü tekrar kaldığım
yerden direnişe başlıyorum’’ sözleriyle çalıştığı iş yerinin önünde
oturma eylemine başladı.
İlk gün yaptığı basın açıklamasının ardından polis tarafından
yerlerde sürüklenerek yanına gelen
ziyaretçileriyle birlikte gözaltına
alındı. İkinci gün Kaymakamlık
eylem yasağı getirerek oturma eylemine başladığı parkı polise işgal
ettirdi. Artık eylem başlar başlamaz
gözaltına alınıyor.
2 yıl önce OHAL ilan edilen ülkemizde, binlerce kamu emekçisi
ve binlerce işçi KHK’larla işinden
edilmişti. OHAL şartlarında her
türlü demokratik hak ve özgürlükler

yasaklanmış, en ufak bir hak talebi
dahi işkencelerle, gözaltılarla kısacası faşist terörle bastırılmaya
çalışılmıştı.
AKP bugün OHAL’in kalktığını
söylese de, nasıl ki; 80 darbesi
sonrasında yapılan 82 Anayasası
ile darbe olağanlaştıysa, bugün de
OHAL, AKP tarafından olağanlaştırıldı. Yönetememe krizini böyle
aşacağını, halkı susturup sindirebileceğini zanneden AKP büyük
bir yanılgı içinde. Ne yaparlarsa
yapsınlar baskının, zulmün, adaletsizliğin olduğu yerde direnişler
de olacaktır.
Türkan Albayrak direnişi sadece
bir örnek.
- OHAL sürecinde KHK’larla işlerinden çıkartılan kamu emekçilerinin direnişi olan Yüksel Direnişi
sürüyor.
- Düzce’de mimar Alev Şahin’in
sürdürdüğü direniş devam ediyor.
- Bir başka direniş, Mahir Kılıç’ın
direnişi. O da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken açtığı muvazaa davası sonucu CHP’li belediye
başkanı tarafından işten çıkarıldı.
Hem de tek başına değil. 258 işçi
birden. Şu an Ankara’da, CHP Genel
Merkezi önünde direniyor.
- Kenan Gürgördü, ‘’güvenlik
ve arşiv taraması’’ gerekçesiyle
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’ndeki
işinden çıkartılınca direnişe başladı.
- Kadıköy Belediyesi önünde
iki direniş birden sürüyor. Bir yanda
belediye tarafından barınma hakkı
gasp edilip evsiz bırakılan İlhami
Karakoç, diğer taraftan ise Kadıköy
Belediyesi’ne zabıta memuru olarak
atanan, ancak Haziran Ayaklanması’nın yarattığı umudu hala söndürmek derdinde olan AKP, “Gezi
Davası” gerekçe gösterilerek işe
başlatılmayan Boran Atıcı direnişlerini sürdürüyor.
- Flormar Kozmetik Fabrikası’ndan sendikaya üye oldukları
için çıkartılan işçilerin direnişi hala
sürüyor.
- Real Market ve Uyum Market
işçilerinin direnişleri sürüyor.
- İstanbul Bakırköy’de KHK ile
ihraç edilen kamu emekçilerinin

direnişi sürüyor.
İrili ufaklı daha onlarca işçi direnişi devam ediyor. Üstelik hem
sendikalar, hem de meslek odaları
binlerce üyesi işten çıkarılmışken
sessizliğe bürünüp, kafalarını deve
kuşu misali kuma gömmüşlerken
onlara rağmen bu direnişler sürdürülüyor.
AKP faşizminin gemiyi iyice azıya aldığı şu günlerde direnmekten,
mücadele etmekten başka bir yol
kalmıyor. Ancak önümüze şöyle
bir soru çıkıyor. Nasıl bir mücadele
yürütmeliyiz?
Kuşkusuz önümüzde duran görev, tek tek direnişleri birleştirmek,
ortak mücadeleyi örgütlemek! Yoksa
tek tek direnişler ya polis baskısıyla,
ya da sarı sendikacılar ve patron
sendikacıları eliyle tasfiye edilecektir. Sonrası ise ortada. Karamsarlık, moralsizlik rüzgârları toplumun her kesimini etkiliyor.
İşte bu tabloya son verip, rüzgârı
kendi yönümüze çevirmek için işçi
ve memur direnişlerini birleştirmeliyiz. Sorunlarımızın kaynağı aynı.
Oligarşi büyük bir kriz içinde. Bu
kriz hem ekonomik, hem de siyasi.
Artık normal yol ve yöntemlerle iktidarını sürdüremeyeceğini bilen AKP,
açık faşizm koşulları ile toplumun
her kesimine saldırıyor. İşkence,
gözaltı, tutuklama çok sık başvurulan
bir yöntem. Faşizm koşullarında verilen-alınan hiçbir hakkın sürekliliği
yoktur. Bu sürekliliği sağlayacak
olan tek şey örgütlenmektir.
İşçiler, Memurlar, Emekçiler,
İşsizler!
Gelin hep birlikte Direniş Meclisi’mizi kuralım. İşçi-memur el ele
vererek mücadeleyi büyütelim. İşten
çıkarılan, haklarını alamayan, haksızlığa uğrayan herkesin sesi, soluğu olan, işçinin, emekçinin söz
karar sahibi olduğu, sorunlarına
çözümler ürettiğimiz ve kararlar
alıp, pratiği örgütleyeceğimiz, mücadele edeceğimiz bir birlik oluşturalım.
Kazanmamızın tek yolu bu. Aksi
halde pek çok direniş sönüp gidecek, bu başarısızlık ise hepimizin
hanesine yazılacak, hepimizin kaybı
olacaktır!

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK;
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,
ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ
ENGELLERİ KALDIRMAKTIR!

avaştığımız düşmanı tanımalıyız.Düşmanı
tanımak savaşta zafer kazanmanın olmazsa
olmazıdır.
Düşmanı fiziki olarak tanımak, savaşımızın vazgeçilmez yasalarından biridir. Çünkü düşmanın teknik
donanımını, askeri ordularını ve polis gücünü tanımadan
ona karşı savaşmak mümkün değildir.
Ayrıca özel birliklerini de gözardı etmemeliyiz. Emperyalizmin ve faşizmin, sadace mevcut resmi gücü
ile bağlı kalmadığını da unutmamalıyız.
Çünkü düşmanın gizli istihbaratçıları, gizli işkence
üsleri, gizli askeri, kontra çetelerinin faaliyet yürüttüğü
alan ve mekanların varlığını unutmamalıyız. Düşmanın
neler yapabileceğini bilmek ve ona karşı politika üretebilmek için öncelikle düşmanı tanımalıyız. Düşmanı
tanımadan adım atmak, takılıp düşmek veya derin sularda boğulmak gibidir.

S

Emperyalizmi Ve Faşizmi Tanımak,
Savaşmak İçin Politika Üretmek Ve
Düşmandan Bir Adım Önde Olmaktır!
Bu bir adımı atmak, düşmana ne zaman, nerede
vuracağımızın fırsatını doğurmaktır. Bu fırsat düşmanı
beklemediği yerde vurmak ve geri çekilmek, dönüp
tekrar ansızın karşısına çıkmak, yine vurarak psikolojik
ve moral üstünlüğümüzü ileriye taşımak olmalıdır. Bu,
aynı zamanda ideolojik savaş da vermekle mümkündür.
Nasıl mı?
Emperyalizmin ve oligarşinin tüm politikalarına ve
burjuva ideolojisinin saldırılarına karşı da politikalar
üreterek, ideolojik mücadele silahımızı kuşanmalıyız.
Silahımızı kuşanmadan düşmanla çatışmaya girmekle,
ideolojik mücadele vermeden düşmanı alt etmeye çalışmak aynı şeydir.
Stratejimizin PASS (Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi) olduğu gerçeğinden hareketle, mücadelemizi
sürdürmeliyiz. Bu stratejiyle başarılı taktikler geliştirebilmek; düşmanın askeri gücünü, her geçen gün
düşmanı yıpratarak zafere yürümek hedefinden şaşmamaktır.
Kısacası emperyalizm ve oligarşinin askeri örgütlenmelerinin iç çelişkilerini derinleştirmeli, teknik anlamda
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ilerlemesini mutlaka takip etmeli ve imhaya yönelmeliyiz.
Aynı zamanda düşmanın silahını elinden almak ve
düşmanı silahı ile vurmak ayrıca psikojik zafer kazanmanın yarattığı heyecan aşılmaz dağları aşmamızı
sağlarken, düşmanı ise bozguna uğratır.

Emperyalizmi Anadolu Topraklarından
Söküp Atmalıyız
Emperyalizm vatanımızda üsler kurmuş ve yeraltıyerüstü zenginliklerimize dair ne varsa çekip almaktadır.
1- Ülkemizdeki Amerikan üsleri, NATO karargâhları
nerededir, düşman hangi silahları kullanmakta, nasıl
bir askeri eğitim uygulamaktadır? Bu konuda var olan
tüm bilgi kaynaklarına ulaşmalıyız.
2- Savaşın yasalarını unutmayacağız!
Diyalektik materyalizmin 4+3 ilkesi ile doğru düşünerek, doğru kararlar alarak zafere yürüyeceğiz.
3- Savaşın en temel yasası ölmek ve öldürmektir.
Ama buraya gelene kadar hayatın içinde karşımıza
onlarca sorun çıkacaktır. Bunlara teslim olmayacağız.
Koşulları kendi lehimize çevirebilecek gücü sürekli
kendimizde bulacağız.
4- Ancak zor koşulları yenenler savaşabilir. Onun
için akıl ile cüreti birleştirmeliyiz. Akıllı ve cüretli
olmak doğru düşünme ile ideolojik netliğin birleşmesinden
ortaya çıkar. Onun için bu iki silahımızı çok iyi öğrenip
ve ruhumuz ile bütünleştirerek savaşmalıyız.
5- Biz vatanı için mücadeleye katılan gönüllüler,
düzen ile hesaplaşmış ve vatan için savaşmaya karar
vermişler. Bundan sonra içimizdeki düzen yanlarıyla
da savaşacağız. Düzen yanlarımızla savaşırken aynı
zamanda, düşmana karşı savaşı savaşarak öğreteceğiz.
6- Sokak savaşında silahlar konuşur. Savaşın
yasaları konuşur.
Şimdi tüm Cepheliler için mevziileri güçlendirme
zamanıdır. Okullar, sokaklar, fabrikalar, işyerleri, mahalleler; dergiyle, yayınla, sloganla, pankartla, bildiriyle,
insanla, molotofla, silahla zulme direnmek zorunda...
Bütün kanallar, bütün kollar birleşerek ana gövdeye
yani devrimci savaşa akmalıdır.
7- Sınıflı bir toplumda yaşarken, sınıf savaşı içindeyken duygu ve düşüncelerimizde kin duygusundan,
intikam anlayışından ve “ilk fırsatı bulunca öç alma”
isteğinden asla vazgeçmeyeceğiz.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
3 Ayda 760 PKK’li Katledildi
BU KADAR ŞEHİT NİYE?
Karayılan: “Türk devleti… teknik araçlarla bizi darbeleyip
yenilgilerini hafifletmeye çabalıyor. Biz de ona karşı insan tekniği,
sanatı ve yeteneğini… geliştireceğiz.”

SORUN TEKNİK DEĞİL, İDEOLOJİKTİR!
ASKERİ DEĞİL, POLİTİKTİR!
çişleri Bakanlığı açıklamalarına göre, son 3
ayda (1 Haziran - 31 Ağustos arası) 760 PKK’li
katledildi.
Bunlardan bir kısmının katliamcı İçişleri Bakanlığı’nın
kırmızı, yeşil, gri listelerinde yer alan, başlarına ödül
konulan PKK‘liler olduğu belirtildi. (Milliyet, 11 Eylül
2018)
Şehitler vermeden kazanılan bir ulusal ve sosyal
kurtuluş savaşı yoktur. Bunun bir ölçüsü de yoktur.
Halk Kurtuluş savaşlarında yüzlerce, binlerce,
hatta yüzbinlerce şehidin verilmesi mümkündür. Bunu
kimse önceden ne bilebilir, ne belirleyebilir. Bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm uğruna, ekmek ve adalet
uğruna ne kadar bedel ödeyeceğimiz, dünya ölçeğinde
ve ülkemiz özelinde birçok etkene bağlıdır.
Resmi kayıtlara göre, Anadolu Kurtuluş Savaşı’nda
15.055 şehit verildi. 20 yıl süren Vietnam Halk Kurtuluş
Savaşı’nda Vietnam halkı bağımsızlık için 1.3 milyon
şehit verdi.
PKK de bugüne kadar binlerce şehit verdi.
Sorun şehit verilmesi değil, NE İÇİN ŞEHİT VERİLDİĞİDİR.

İ

NE İÇİN SAVAŞIYORSUNUZ?
3 Ayda 760 PKK’li katledildi?
Ne uğruna?
PKK ne istiyor? Hedefi ne?
Bu kadar şehit niye?
Biz dökülen her damla kanımızın, verdiğimiz her
canın ne için olduğunu, ne uğrunda dövüşüp öldüğümüzü çok net bir biçimde ortaya koyuyoruz.
PKK ne diyor?
Bağımsızlık mı? Öcalan “bağımsızlığın zamanının

geçtiğini” açıklayalı çok oldu.
Özerklik mi? Geçmişte nelerin savunulduğunu
hatırlıyoruz. PKK için bu konuda emperyalist ülkeler
örnekti. “Belçika’daki gibi iki dilli sistem olsun” dediler.
“Almanya’da, Amerika’daki gibi eyalet sistemi olsun,
yeter” dediler. Bask modelini savundular… Ama sonra
bunların hepsi reddedildi. Bugün PKK’nin bir özerklik
talebi de yoktur.
Federasyon mu? Bu da değil.
Öyleyse ne var?
PKK’nin örneğin son iki yıllık yayınlarını tarayın;
ısrarla savunulan bir talep bulamazsınız.
Zaman zaman sözü edilen “ana dilde eğitim”
talebini bile artık pek duyamazsınız.
PKK’nin politikalarını artık bu talepler değil, emperyalistler ve işbirlikçiler arasında kendine bir yer
bulma hedefi belirlemektedir.
Artık bağımsız, federatif veya özerk bir Kürdistan
değil, ABD emperyalizminin koruması altında bir
Kürdistan peşinde koşulmaktadır. Bu Kürdistan, bağımsız olmayacaktır, özerk olmayacaktır. Bu Kürdistan
sömürüsüz bir ülke olmayacaktır. Bu Kürdistan, bir
YENİ SÖMÜRGE olacaktır. İŞBİRLİKÇİ olacaktır.
Şimdi baştaki soruya dönüyoruz yeniden.
Üç ayda 760 PKK’li, halkların baş düşmanı Amerika’nın yeni sömürgesi olmak için mi şehit veriliyor?

SORUN TEKNİK DEĞİL,
İDEOLOJİKTİR!
Kürt milliyetçi hareket, HDP’siyle, YPG’siyle,
PYD’siyle emperyalist-kapitalist sistem içinde kendine
bir yer ararken, düzen içileşmeye çoktan hazır ve razıyken, emperyalizm ve oligarşi daha fazlasını istiyor
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ve katletmeye devam ediyor.
Oligarşinin katliamları karşısında ise Kürt milliyetçi
hareket, askeri, politik her alanda tam bir pasiflik
içindedir. Ne gerillada etkili bir karşılık verilebilmekte,
ne demokratik mücadele alanında bir direniş örgütlenmektedir.
Peki neden?
PKK’nin yeterince gerillası mı yok? Yeterince
silahı mı yok? Tekniği mi bilmiyorlar? Ölümü göze
alacak savaşçıları mı yok?
Veya demokratik alanda mücadele açısından yeterince kitleleri mi yok?
Gerilla, silah, yeterinceden fazlası var. FAKAT
DİRENME VE SAVAŞMA KARARI YOK.
PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan,
Türk devletinin teknik ve istihbaratla yenilgisini gizlemeye çalıştığını belirterek, “Biz de ona karşı insan
tekniği, sanatı ve yeteneğini geliştirmeye çalışıyoruz.
Onunla da sınırlı kalmayacağız, tekniği de geliştireceğiz”
diyor. (Stêrk TV; aktaran 19/09/2018, Özgür Politika)
Hayır, 30 yıllık bir gerilla tecrübesine, her türlü
silaha ve binlerce savaşçıya sahip bir silahlı hareket,
bu durumdaysa, sorun farklıdır.
Sorun emperyalizme ve oligarşiye karşı UZLAŞMAZ
bir ideolojik tavır içinde olmamaktır.
Bu nedenle, PKK ve bu çizgideki askeri, legal tüm
güçler, direnmek değil, uzlaşmak peşindedirler.

RAKKA’yı İŞGAL EDEBİLİYOR
Oligarşinin Katliamlarına Cevap Veremiyor
IŞİD’e KARŞI ŞEHİR ŞEHİR SAVAŞABİLİYOR,
SUR’u savunamıyor!
Soruna askeri açıdan bakarsak karşımızda böyle
bir tablo var. IŞİD’e karşı şehir şehir savaşabilen bir
güç, neden Sur’u savunamıyor? Rakka’yı işgal edebilecek kadar askeri güce sahip bir güç, nasıl oluyor
da oligarşinin katliamlarına cevap veremiyor?
Demek ki sorun askeri güç sorunu değildir.
Gerçek şudur: PKK-YPG, Suriye topraklarında
IŞİD’e karşı savaşı, Rakka operasyonunu ABD adına,
ABD’nin kara gücü olarak sürdürmektedir. Siyasi
irade, ABD’nin iradesidir. Politika ve taktikleri belirleyen halkların baş düşmanı ABD emperyalizmidir.
PKK (ve PKK ile birlikte davranan sol güçler)
siyasi iradesini kaybetmiş, kendini emperyalist güçlerin iradesine bırakmış bir güçtür artık. Bu nedenle
mesela Türkiye faşizmi Afrin’e yöneldiğinde direneceğini
açıklayıp, koca koca laflar etmiş, ama ABD, “sessiz
sedasız buradan çıkın” dediğinde, söyledikleri her
şeyi unutup, bu talimata uymuşlardır.
Bu durum o hale gelmiştir ki, hem Türkiye’yi hem
PKK-YPG’yi idare eden Amerikan emperyalizmi, PKK
komutanlarını katlettirmekte, PKK ise bunu bile bile,
ABD ile işbirlikçiliğini sürdürebilmektedir.
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PKK, KÜRDİSTAN’I
ABD’YE TESLİM ETMİŞTİR
ABD işbirlikçiliğinin taşları şöyle döşenildi:
“Biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre
istikrar yaratmasına bir şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına
göre düzenleme yapabilir.” (PKK Başkanlık Konseyi
Üyesi Cemil Bayık, 20 Haziran 1999, Özgür Politika)
Çok nettir; “Burası Kürdistan, burası bizden sorulur...
Burada bizden izin almak zorundasınız” diye devrimci
hareketleri Kürdistan’a sokmak istemeyen milliyetçi-mülkiyetçi PKK, ABD Kürdistan’da istediğini
yapabilir diyor. Çünkü artık milliyetçi-işbirlikçi PKK
olmuştur.
Süreç devam ediyor; Bayık açıklıyor yine:
“ABD, sadece Irak’ta değil, Suriye ve İran’da
da rejimi değiştirmek istiyor. Peki hem Suriye’de,
hem de İran’da -en azından belirli bir süre- birlikte
çalışabileceği güç kimdir? Biziz.”
Kürt milliyetçi hareket, halklar açısından asla kabul
edilemeyecek bir misyona talip olmuştur.
PKK gayet açık bir şekilde ABD’ye diyor ki,
Suriye’de, İran’da bizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Nitekim ABD bu daveti kabul etmiştir; şimdi Suriye’de
“istediği gibi” kullanıyor.

YPG: ABD’ye Güveniyoruz
ABD: YPG’ye Güveniyoruz
Amerikan emperyalizminin Dışişleri Bakanlığı açıklıyor: “YPG’ye güveniyoruz”.
Bu açıklama yapıldığında, tarih 2016 yılının Şubat
ayıdır.
Birkaç ay sonra, Temmuz 2016’da PKK-PYD başkanı Salih Müslim açıklıyor: “Washington’a güveniyoruz.”
Bir emperyalistle, bir ulusal kurtuluş hareketi arasında böyle bir güven oluşabilir mi?
Böyle bir güvenin oluşabilmesi için, ya emperyalizmin
ya da o hareketin kendi niteliklerini kaybetmiş olmaları
gerekir.
Amerikan emperyalizminin emperyalist niteliğinin
bir milim bile değişmediği açıktır.
O halde niteliği değişen PKK’dir.

Amerikan Emperyalizmi
“Taze Bir Güç” Olarak
PKK’yi Kullanmaya Devam Edecektir
PKK’nin bu noktaya gelişi, bir sürpriz değildir.
Keskin bir “dönüş” değildir. Tersine, adım adım gelinmiştir bu noktaya:
Öcalan’ın on yıllar önce söylediğine dönüyoruz:
“Gerçekte ABD’ye bağlanma, İngilizlere bağlanma ileri bir adımdır.(…..) Yani despot bir kocadan
daha demokrat bir kocaya bağlanmadır.” (Aktaran
Rafet Ballı)
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Öcalan’ın sözünü ettiği “demokrat kocaya bağlanma”
gerçekleşmiştir.
Bu evlilik gerçekleşmiştir.
“Demokrat koca” Amerikan emperyalizmidir.
Amerikan emperyalizmi, PKK-YPG’yi kendine
bağlamıştır ve kendine bağlı olarak savaştırmaktadır.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner açıklıyor: “YPG, kuzeyinde savaşan ve DAEŞ’i gerileten
geniş bir grubun parçası olarak sahada çok etkili bir
ortak. Ayrıca değerlendirmelerimizde, DAEŞ ile mücadeleden başka bir şey yapma eğiliminde olduklarını
görmedik.”
“Oradaki Kürt güçlerine, özerklik ya da yarı özerklik
arayışlarına girmemelerini açıklıkla söyledik... Şu da
bir gerçek ki, bu güçler gerçekten etkili güçler ve
IŞİD’i ele geçirdiği yerlerden atmaya can atıyorlar.”
(24 Mayıs 2016, Evrensel)
Bir başka seferinde Mark Toner, şunları söylüyor:
“Kürtler ile bölgede stratejik müttefikiz… Kürtlerin Irak
ve Suriye’de DAİŞ ile nasıl savaştıklarını görüyoruz.
DAİŞ’e karşı ne kadar etkili güç olduklarını kanıtladılar
ve DAİŞ’in elindeki bölgelerin büyük kısmını kurtardılar.”
“Biz sürekli olarak Halk Savunma Birliklerinin
(YPG), Kuzey Suriye’de (Rojava), DAİŞ’in saldırılarının
yok edilmesinde her zaman etkili bir güç olduğunu
söylüyoruz. ... ABD’nin, Kürdistan Bölgesi ile güçlü
ilişkileri mevcut ve bu ilişkiler daimi bir güçlenmeye
doğru gidiyor.” (Kürdistan 24)
Övgüler, övgüler, övgüler…
Fakat PKK’nin komutanı Zeki Şengali‘yi katlettiren
de bu övgüleri yapan güçten başkası değil.
Emperyalizmin kitabında güven, sadakat, vefa gibi
kavramlara yer yoktur.
PKK, ABD’nin kara gücü olarak savaştığı sürece,
ABD, PKK’ye güvenir. İhtiyacı kalmadığında güven
de biter.
Bu gerçeği görmeyen, isterse binlerce tır silah
sahibi olsun, siyasi, askeri, ideolojik olarak biter.
Siyasi, askeri, ideolojik olarak bittikten sonra ise,
binlerce tır dolusu silahın hiçbir hükmü kalmaz.

Sorun askeri değil, politiktir!
Milliyetçilik kullanmaya da kullanılmaya da açıktır.
PKK kullanılmanın teorisini yapmış, bizi kullanın diye
açık davetiye çıkarmıştır. Şimdi kullanılmaktadır.
Amerikan emperyalizmi adına Rakka’yı işgal etmektedir. Rakka’nın ABD adına işgalinde, tek bir ABD
askeri ölmezken, yüzlerce Kürt ve Arap genci ölmektedir.
ABD‘nin besleyip büyüttüğü IŞİD’e karşı Kürt halkı
savaştırılmakta, YPG’lilerin kanı dökülerek IŞİD’den
temizlenen yerler, ABD’ye teslim edilmektedir.
Milliyetçilik, yönünü değiştiremediği için işbirlikçiliğe
varmıştır.
Biz ne diyoruz?

Ortak mücadele, ortak iktidar.
PKK yöneticileri, ağızlarını her açışta, iki şeyi gizlemeye çalışıyorlar:
Bir: Amerikan emperyalizminin taşeronluğunu yaptıklarını, işbirlikçiliklerini, Kürt halkının Amerikan
çıkarları adına öldüğünü… geçiştiriyorlar.
İki: Türkiye faşizminin saldırıları karşısında tam
bir pasiflik içinde olduklarını gizlemeye çalışıyor, abartılarla bunu geçiştirmeye çalışıyorlar. Gerilla katledilmeyi
bekliyor, milletvekili tutuklanmayı bekliyor, belediye
başkanları atılıp tutuklanmayı bekliyor. Pasiflik, askeri
yetersizlik değil, uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisinin
sonucudur.
Politikasızlık, teslimiyetçilik lafazanlığı getirir; Karayılan da öyle yapıyor. Diyor ki:
“Bu devlete karşı, yer altında, üstünde gökyüzünde
de o ne yaparsa yapsın direneceğiz ve gücünü kıracağız. Bizim Türkiye işgalciliğiyle hesabımız tarihidir.
Önderlik bu konuda bize gerekli perspektifi vermiştir.
... Bu teknik ve taktikle düşman yenilecektir. Bu
konuda çalışmalarımızın sürdüğü bilinmeli, yoğunlaşmalarımız sürecek ve devrimci hamleler geliştireceğiz.”
Bu paragrafın neresini elinize alırsanız, elinizde
kalır.
“yer altında, üstünde gökyüzünde de o ne yaparsa
yapsın direneceğiz” sözü iddialı bir sözdür, ama bu
iddianın altı tamamen boştur. Bu sözler, Kürt milliyetçi
hareketin bugünkü politikalarından ve ruh halinden
uzaktır.
Diyor ki Karayılan: “Bizim Türkiye işgalciliğiyle hesabımız tarihidir. Önderlik bu konuda bize gerekli
perspektifi vermiştir.”
Önderliğiniz ne dedi? “Silahları bırakın çıkın!”
Ne dedi? “Devlete güven vermeliyiz.” Ne dedi?
“Tayyip’i ben kurtardım, AKP, iktidarını bize borçludur.
Şimdi siz, Öcalan’ın kurtardığı Tayyip tarafından katlediliyorsunuz.”
Ne dedi Öcalan? “Demokrat bir koca daha iyidir.”
Gittiniz, ABD’nin kara ordusu oldunuz!
Ya bunları değiştireceksiniz; Halk Cephesi’nin,
Marksist-Leninistlerin ORTAK MÜCADELE, ORTAK
ÖRGÜTLENME, ORTAK İKTİDAR çağrısına kulak
vereceksiniz ya da Amerikan emperyalizminin halklara
karşı kullandığı bir güç olarak her gün biraz daha
fazla iradesizleşecek, etkisizleşecek, önce ideolojik
politik olarak, sonra da askeri ve örgütsel olarak
eriyip gideceksiniz.
Kesinlikle başka bir yol yoktur!
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Duran Kalkan: “Şengali, ABD Onayıyla Katledildi”
DÜŞMANA SIRTINI DAYAYAN, SIRTINDAN BIÇAKLANIR!

KOMUTANINIZI KATLETTİREN
ABD’NİN ASKERİ OLMAYA DEVAM EDECEK MİSİNİZ?
KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zeki Şengali (İsmail
Özden), 15 Ağustos’ta katledildi. PKK yöneticilerinden
Duran Kalkan, Şengali’nin katledilmesi üzerine yaptığı
açıklamada, Şengali’nin ABD onayıyla katledildiğini
söyledi: “Şubat ortasında Dışişleri Bakanları, ardından
ABD Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan ile yaptığı toplantıda
Türkiye’nin Kandil’e ve Şengal’e, tıpkı Efrîn benzeri
saldırı yapması için anlaştılar. Amerika onay verdi.
Bir şartı vardı, Irak devletinin kabul etmesi şartıydı.
(...) Demek ki Irak devleti kabul etti ki, yapıldı.”
(05/09/2018, Yeni Özgür Politika)
Bu değerlendirmeyi yapan bir yöneticinin, bu
sözlerin devamında ABD ile işbirliği politikaları üzerine
de bir şey söylemesi beklenir değil mi? Ama Duran
Kalkan’ın açıklamasının devamında böyle bir şey
yoktur.
40 yıldır bu mücadelenin içinde olan bir komutanları katlediliyor ve PKK, onun katledilmesi için
onay veren, onun katledilmesi için hava sahasını
açan Amerikan emperyalizmiyle işbirliğine devam
ediyor!
Bir örgüt için tam bir bataklık politikası.
PKK adına son zamanlarda ABD ile ilgili yapılan
tahlil ve değerlendirmelerin birçoğu böyle; sanki ABD
ile işbirliği yapan kendileri değilmiş gibi, sanki ABD
adına Rakka’yı işgal eden kendileri değilmiş gibi konuşuyorlar. Amerikan işbirlikçiliğini gizleme ve geçiştirme politikası izliyorlar.
Böyle olduğu içindir ki, bugüne kadar bu konuda
kendilerine yöneltilen hiçbir eleştiriye cevap vermemişlerdir. Neden ABD’nin 23 sentlik askeri olduklarını
savunan bir yazıları yoktur. Rakka’da ne işleri olduğuna
dair bir cevapları yoktur. Rakka’da tek bir Amerikan
askerinin ölmemesi, buna karşın yüzlerce Kürt ve
Arap gencinin ölmesi konusunda bir açıklamaları
yoktur.
Duran Kalkan, yukarıdaki açıklamasında diyor ki;
“Ne Türkiye anti-emperyalist, ne de Avrupa gerçek
anlamda demokrat!”
Peki ABD demokrat mı?
Peki ABD Suriye’ye demokrasi mi getiriyor?
PKK’nin, YPG’nin bu ABD-YPG işbirliğini onaylayan
herkes ABD’yi demokrasiden yana görüyor demektir.
Emperyalizmin emperyalizm olmadığını iddia ediyor
demektir. Halklar ve ABD arasındaki saflaşmada
ABD’den yana tavır alıyor demektir.
*
ABD emperyalist bir devlettir. Emperyalizm, tekelci
kapitalizmdir. Emperyalizm, tekellerin sömürü ve yağ-
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masına dayanır. Ve emperyalizm çağında dünya üzerinde pazarlar paylaşılmıştır ve yeni güç dengelerine
bağlı olarak saldırılar, işgaller sürmektedir.
Bir yanda emperyalistler, bir yanda yeni sömürge
ülkeler vardır. Dünya bu kadar net-kalın çizgilerle
ikiye ayrılmış durumdadır. Böyle bir dünyada, PKKYPG, halkların baş düşmanı olan ABD emperyalizmiyle
“koalisyon ortaklığı”ndan söz ediyor.
Ne ortaklığı?
“Ortaklık”, “koalisyon” diye bir şey yoktur; eşit
güçler arasında bir ilişki yoktur; ABD işbirlikçiliği
vardır.
ABD ile “koalisyon”dan söz eden PKK-YPG,
ABD’nin, Türkiye oligarşisinin Cerablus’a girmesine,
Afrin’i işgal etmesine onay vermesi karşısında da şaşırıyorlar, ABD’nin kendilerini sırtlarından vurduğunu
söylüyorlar. Halkların baş düşmanına sırtını dayayan,
sırtından bıçaklanmaya mahkumdur.
Çünkü; birincisi ABD emperyalist bir devlettir, emperyalizm de değişmemiştir. Tam tersine, emperyalizmin
dünya halklarına yönelik saldırıları her geçen gün
artmaktadır. ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu
Projesi çerçevesindeki saldırılarını düşünmek bile
yeter; ABD’nin götürdüğü demokrasi ve özgürlüğün
karşılığı, emperyalistler tarafından yağmalanan topraklar, evsiz-vatansız kalan insanlar, tecavüz edilen
kadınlar, çocuklar ve yüzbinlerin katledilmesidir. Bu
katliam, yağma ve talan Ortadoğu’da halen sürmektedir
ve PKK-YPG bu tabloda, emperyalist katliamcıların
tarafında savaşa katılmaktadır.
Kürt milliyetçiliği, emperyalizmin bu gerçeğini görmüyor veya reddediyor. Emperyalizm gerçeğini değil,
ABD’nin sunduğu “gerçeği” kabul ediyorlar. Politikalarını
ABD’nin politikalarına göre belirliyorlar. Bu politikalarla
Kürt halkının geleceğini ABD’ye teslim etmişlerdir.
Milliyetçi ideoloji ve bu ideolojinin yönlendirdiği
faydacılık, PKK-YPG’yi ABD askeri olmaya ve Suriye
topraklarına ABD üsleri açtırmaya kadar götürdü:
“PKK-YPG, ABD tarafından yüzlerce tır silahla
donatılan, Amerikalı komutanlar tarafından eğitilen
bir güç oldu. PKK-YPG, emperyalist Amerika adına
şehirler işgal eden bir güç haline geldi. PKK-YPG
gerillaları, Amerikan askeri yerine öldü.” (Yürüyüş
Dergisi-18 Mart 2018/Sayı: 58)
Evet, Suriye’de IŞID’e karşı savaşta Amerikan askerlerinin yerine öldünüz. Amerika’nın 23 sentlik
dolarlık askeri oldunuz. Gücü, Kürt halkında ve Ortadoğu halklarında değil, ABD ittifakında aradınız. AMA
UNUTMAYIN. Emperyalizm ülkeleri, kurumları, ki-
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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!
25 EKİM’DE DURUŞMASI GÖRÜLECEK OLAN GRUP YORUM ELEMANLARI VE HALK CEPHELİLER İÇİN
SEGBİS DAYATMASI KALDIRILDI! SULTAN GÖKÇEK’İN FAKSINDAN AKTARIYORUZ.
Merhaba Dilan;
Kucak dolusu merhaba! Bugün gazeteden tahliye
olduğun haberini aldım, çok sevindim. Bu sevincimi
hemen bir faksla paylaşayım dedim. Sımsıkı kucaklıyorum seni, nasılsın, iyi misin?
Uzun zamandır yazışamıyorduk, sebebi ise malum. Eren’in 1 Kasım’a kadar iletişim cezası var,
Silivri yadigarı…
25 Ekim‘deki mahkememiz için SEGBİS dayatması kaldırıldı, duruşmaya katılabileceğiz. Savunma
hazırlamaya ufaktan başladım. Yorum öğrenciliği
ile ilgili bir savunma hazırlamayı düşünüyorum.
Arkadaşların bir ay önce gönderdiği Tavır, ne
hikmetse daha dün geldi, bana da bugün yarın verirler.
Burada hava sıcaklıkları iki gündür insani ortalamalara indi.

şileri vb. bugün kullanır, yarın satar veya
bir kenara kağıt mendil gibi atar. Şengal
operasyonu ve Zeki Şengali’nin katledilmesi
bir kez daha bu gerçeği göstermiyor mu?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın şu
sözleri uyarıcıdır; “Kürtler ve Kürt partileri
Suriye devleti ile müzakere ederek doğru
yolu tercih etti. Ey Kürtler ABD’nin sizi ne
zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz. Sizi
Türkiye, Rusya ya da kime satacağını Allah
biliyor”..
Bunları görmemek için ya kör olmak, ya
işbirlikçi olmak gerekir.
Duran Kalkan “Zeki Şengali’nin katliamından
ABD sorumlu” diyor. Devamı? ABD ile işbirliğine
son verecek misiniz?
Kürdistan’da katledilen her gerillanın, Sur’da
sokak ortasında ölüme terk edilen Taybet
Ana’nın, cenazesi sokaklarda gezdirilen Hacı
Lokman’ın katili Amerika’dır. Gerçek budur.
Kürt milliyetçi hareketi, bu gerçeği kabul
ederek, Kürt halkına özeleştiri vermeli ve
ABD ile işbirliğine son vermelidir. Bu yapılmadığında, Kalkan’ın sözlerinin hiçbir hükmü
yoktur.

Duyduğuma göre 19 Ekim‘de burada konser
olacakmış. Benim mahkememden 6 gün önce!
3-4-5 Ekim’de İlker ve Gökhan’ın İstanbul’da
mahkemesi var. Bu nedenle bizi de o tarihlerde İstanbul’a götürebilirler.
Banu’nun tutuklandığını görüşte bizimkilerden
öğrendim. Yüreğimizin bir parçası daha koptu, Sincan’a gitti.
Sevgili Dilan özlem yüklü bir faksın sonuna doğru
geliyorum. Arkadaşların çook selamları var. Benden
de tüm İdil ailesine selam ve sevgiler.
Kendine çok iyi bakasın, en kısa sürede kucaklaşırız umarım. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakal.
Sizi Seviyorum…
Sultan GÖKÇEK

Sarıgazi’de Polisten Ölüm Tehdidi
İstanbul Sarıgazi Mahallesi’nde, bir Halk Cepheli’nin,
katil polis zırhlı teneke aracıyla yanında durarak, Halk
Cepheliye silah gösterip tehdit etti. 20 Eylül’de açıklama
yapılarak, katil devlet teşhir edildi.

Cepheliler: "Burası Okmeydanı Yozlaşmaya
ve Çeteleşmeye Geçit Yok"
Okmeydanı’nda Cepheliler
22 Eylül'de mahallede artan
yoğun baskı ve polis terörüne
karşı, çeteleşmeye ve artan
uyuşturucuya karşı “Burası
Okmeydanı!” şiarıyla yazılama
yaptı.
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DİRENİŞİ HEP BİR ADIM İLERİ TAŞIYAN
ÖZGÜR TUTSAKLARDAN...

Bu köşemizde, Özgür Tutsakların
neden direndiklerini, neden Sürekli

Faşizme Karşı Sürekli Direniş
adı altında direniş ve taarruz kararı
aldıklarını kendi anlatımlarından ak‐
taracağız.
Özgür Tutsaklar, şehitlerden öğ‐
rendiler direnmeyi. Onlar, halkın ön‐
cüleri olarak vatanımızın en onurlu,
en direngen damarıdır. Özgür tut‐
saklar, bağımsız bir vatan, özgür bir
halk uğruna mücadele verdikleri için
tutsak alındılar. Emperyalizme ve oli‐
garşiye karşı savaştıkları için tecrit
hücrelerindeler.
Özgür Tutsaklar biliyorlar ki, faşizm
ilkin hapishanelere saldırır, devrim‐
ciler teslim alınırsa Türkiye halkları
teslim alınacak. Bu nedenle kavgayı
faşizmin hücrelerinde de büyütüyor
ve taarruza geçiyorlar. Faşizmin halk‐
lara saldırısı önünde barikat oluyor‐
lar.
Halka umut olmalarının önüne
geçmek isteyen düşman, Özgür Tut‐
sakları tecrit edip, onursuzlaştırmak,
devrimci kimliğinden soyundurmak
için her türlü haklarını ellerinden al‐
maya çalışıyor.
Devrimcilik; düşman politikalarına
karşı politika üretmek ve düşman
politikalarını boşa çıkarmaktır. Şimdi,
devrimciliğin gereğini layıkıyla yerine
getiren Özgür Tutsaklara kulak vere‐
lim.
‘Bir Canım var Halkıma Vatanıma
Feda olsun’ diyenlerin soyundan olan‐
lara selam olsun.
Emperyalizme Karşı Bağımsızlık, Faşizme Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı Sosyalizm!
Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz, çünkü her koşulda doğru
yolu gösteren bir ideolojiye sahibiz.
Marksist-Leninist ideolojimizin gücüne sahibiz.
Faşizm F tipi politikası itibariyle
hapishanelere yönelik baskısını,
zulmünü, yasaklarını artırmaya
başladı.
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18 yıldır F Tipi tecrit
sistemiyle başaramadığı
teslim alma politikasına
ve yıllarca sürgün sevklerle denediği politikasını
bugün de sürgün sevklerle ve hak gasplarıyla
başarmaya çalışıyor.
Faşizmin bu politikasına ve saldırısına
karşı özgür tutsaklar
olarak "Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş" kararı alarak 11 Temmuz
2018 tarihinde ilan ettik. O günden
bu yana direnişimiz kararlılıkla ve
kazanımlarla sürüyor.
11 Temmuz 2016'dan bugüne,
direniş programı doğrultusunda direniyoruz. 22 ayı geride bıraktık.
Temel Taleplerimiz ise şunlardır:
1- Sürgün sevklere son verilsin!
2- Hasta Tutsaklar serbest bırakılsın, tedavileri engellenmesin!
3- Kitap hakkı sınırlandırılamaz, kısıtlanamaz!
4- Sohbet hakkı uygulansın!
Biz Özgür tutsaklar olarak tüm
saldırılara karşı direnme kararı aldık, bunu Genel Direnişimizle topyekün bir direniş sürecine dönüştürdük. Biz Özgür Tutsaklarız!
"Direnişlerle" yoğrulmuştur tarihimiz;
Apo, Fatih, Hasan, Haydarlar’dan
bugüne adım adım, nakış nakış
yoğrulmuştur özgür tutsaklık.
Herkes direnmekten vazgeçebilir
Özgür Tutsaklar geçmez; çünkü
biliriz ki devlet bizi teslim aldığında
halkı da teslim alabilir.
Biliriz ki direnme kararı en
güçlü silahtır.
Kurşun misali delip geçer tüm
engelleri. Bir kez direnme kararı
alanlar her türlü engeli boşa çıkararak direnişi zafere taşırlar ki AKP
faşizminin OHAL'ini yerle bir ederler

ve zaferlere imza atarlar, gelenekler
yaratırlar.
Biz de hasta tutsak yoldaşımızı
zulmün elinden çekip aldık. Biliyorduk ki zulme karşı direnme
kararı almak bir zaferdir.
Bizler bugün bunun için dört
duvar arasında her türlü olanağı
ve aracı değerlendirerek direniyoruz, sadece hücre-koğuş içerisinde
değil hapishanelerin her yerini direniş ve eylem mevzisine dönüştürdük.
Daha düşmanın OHAL'i ve darbe girişimi dahi ortada yok iken.
Oligarşinin iç krizini tespit ederek
ve saldırganlığının artacağını bilerek
"Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş"imizi başlatma kararı aldık
ki bunu bize yaptıran, yol gösteren
ideolojimizdir.
Marksist-Leninist eylem kılavuzumuzdur. Somut tahlillerimizi somut koşullara dayandırarak politika
üretmemiz ve ayaklarımızı Anadolu
topraklarına basmamızdır. Bundan
kaynaklıdır ki düşman 22 aydır
tüm azgın yöntemleriyle saldırmaktadır ve OHAL bahanesiyle
tüm Özgür Tutsakların haklarını
gasp etmekte, sürgün sevklerle,
işkencelerle saldırmaktadır.
Tarihimiz ve ideolojimizden aldığımız güç ile 22 aydır düşmanın
tüm politika ve hedeflerini yerle bir
ettik ve gasp edilen birçok haklarımızı geri kazandık. Bunu bize sağlayan ise direnme kararlılığımız,
tarihimizden, 122'lerimizden aldığımız güçtür. Marksist-Leninist ideolojimizin ışığı doğrultusunda yürü-
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memizdir.
‘84'te, ‘96'da, 2000'de olduğu
gibi bugün de bu direnişe başlarken
kazanacağımıza olan inancımızla
direnişimizi başlattık ve direnmeye
devam ediyoruz!
HAPİSHANELERDE HAK
GASPLARI VE SALDIRI POLİTİKALARI
a) Sohbet Hakkı Gaspı
Gerçek tutsaklık, özgürlük düşüncesinden vazgeçmektir.
Bizim adımız ise “Özgür Tutsak”tır. Can-kan bedeli yarattığımız
bir isimdir. Özgür Tutsaklık, gelişigüzel değil, içi dolu dolu olan 48
yıllık bir tarihin birikimiyle oluşturulmuştur. Türkiye hapishanelerinde
şehitlikler ve sakatlıklar pahasına,
düşünceleri için ölen ama teslim
olmayanların yarattığı bir gelenektir.
Faşizmin her zaman ilk hedefi
hapishaneler olmuştur. Kimi zaman
katliamlarla, kimi zaman işkencelerle, kimi zaman baskı, yasak ve
hak gasplarıyla özgür tutsakları
teslim almak istemiştir. 2016'daki
darbe girişimi sonrası OHAL'le birlikte ilk hedef yine özgür tutsaklar
olmuştur.
Birçok hak gasp edilmiştir. Onlardan birisi de sohbet hakkıdır.
Tam 7 yıl 122 şehit vererek kazandığımız 10 saatlik sohbet hakkımız gasp edilmiştir. Bu hakkımız
kimi hapishanelerde tamamen engellenirken, kimi hapishanelerde
de 2-2,5 saat arası uygulanmaktadır. Tabi ilk anda hemen hemen
tüm hapishanelerde gasp edilse
de Özgür Tutsakların direnişi sonucu geri adım atılmış, kısmen de
olsa hapishanelerde yeniden uygulanmak zorunda kalmışlardır.

Bu tabi ki direnişimizin sonucudur. Bugün kimi yerlerde 2,5 veya
5 saat uygulanırken birçok hapishanede hiç uygulanmamaktadır.
Sohbet hakkı, biz özgür tutsaklar
için en temel haklarımızdan biridir. Çünkü bu hak bize bahşedilmedi. 7 yıl boyunca en yiğitlerimizi
toprağa vererek can kan bedeli
122 karanfilimizle kazandık.
Bu nedenle de ne pahasına
olursa olsun sohbet hakkımızı ve
gasp edilen tüm haklarımızı geri
alacağız.
b) Kitap-Yayın Yasakları
Özgür Tutsaklar olarak "İnsanlık
onuru işkenceyi yenecek" sloganını, 12 Eylül işkencecilerine
karşı yükseltmiştik. O günden sonra
duvarları aşarak halkın diliyle buluşup yaygınlaştı bu slogan. İşkenceye uğrayan herkesin haykırdığı bir slogan haline geldi. Ve bir
kez daha ülkemiz hapishanelerinden “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganı yükseldi. Hapishanelerde, faşist AKP'nin halk düşmanlığının güncel adı olan ‘OHAL’
saldırılarının devrimci tutsaklara
yönelik bir yansıması da hapishanelerdeki kitap, dergi yasakları
oldu.
OHAL ile birlikte hemen tüm
hapishanelerde Özgür Tutsakların
kitaplarının sınırlanması, belli yayınların yasaklanması, dergilerin
verilmemesi, birçoğuna da el konması gibi birçok yasak ve engelleme
getirildi. Var olan kitaplara zorla,
işkenceyle hücrelerden alınıp el
konuldu.
Ailelerin yatırdığı yayınlar OHAL
bahanesiyle alınmadı, kimi yerlerde
de sadece Boran yayınlarına ve
belli başlı kitaplara özel yasaklar
kondu. Birçok hapishanede Atlas,
Bilim-Teknik, il-ilçe yöresel tanıtım
kitapları, broşürleri dahi yasaklanıp
verilmedi.
Bugün de yasaklar devam etmekte. Tabi bugün kısmen de olsa
tüm hapishanelerde kitap veriliyor,
kimi hapishanelerde 10, kimi hapishanelerde 15, kimi hapishanelerde herhangi bir sınır olmaksızın
veriliyor ve en büyük çelişki ise;
örnegin Kandıra 1-2 No’lu F Tipi

hapishanelerinde yayınlarda herhangi bir sınır yok iken, Şakran,
Düzce vb. hapishanelerde dışarıdan
yatırılan kitap yayın verilmiyor.
Ancak hapishaneden gönderirsen veriliyor. Silivri 9 No’lu Kapalı
Hapishanesi'nde tutsak bulunan
bir Grup Yorum üyesine, kendi grubunun albüm kapağı dahi "yasak"
denilerek verilmemiştir ve şu an
15 hapishanede dergi ve dışarıdan
yatırılan kitaplar verilmiyor.
Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Hapishanesi’nde hücrelerde var olan kitaplar-dergiler işkenceyle alındı.
Kitap-dergi yasaklarına kendine
özgü yeni yasaklar da eklendiği
oldu. Örneğin Kandıra 2 No'luda
Özgür Tutsaklara Anadolu illleri ile
ilgili gelen yayınlar verilmedi. Bugün
de diğer hak gasplarında olduğu
gibi kitap yasakları da devam etmekte.
Faşizm kitaplara düşmandır;
çünkü sömürüsünü, katliamını, saltanatını daha rahat sürdürebilmek,
yoz-ahlaksız düzenini ayakta tutmak
için gerçeklerin öğrenilmesini istemez. Çünkü devrimcilerin okuduğu
kitaplar Anadolu halklarının tarihini,
geleneklerini, Marksizm-Leninizm
bilimini öğretir.
Oysa faşizm istiyor ki, onun istediği kitabı okuyup, onun belirlediği
şekilde düşünelim ve yaşayalım,
ona hizmet edelim. Düşmanlığı
bundandır. Okuyan insan sorar,
soran insan öğrenir yani bunu bildiginde halkın bilinçlenmesini, gerçekleri görmesini istemezler.
Biz Özgür Tutsaklar olarak diyoruz ki; Biz varız! 12 Eylül Amerikancı Faşist Cunta'ya karşı biz
vardık... Direndik, bugün de gerici
faşist AKP'nin bu saldırıları karşısında biz varız, Biz Özgür tutsaklarız, cuntanın tüm oyunlarını direnişlerimizle nasıl bozduysak, 2
yıldır Genel Direnişimizle de Faşist
AKP'nin baskılarına, yasaklarına
karşı direndik, direnmeye devam
edeceğiz.
Anadolu’yu öğrenmeye, kendi
kitaplarımızı, yayınlarımızı okumaya
devam edeceğiz.
Sürecek...
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FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ MÜCADELESİ NASIL VERİLİR
SORUSUNUN CEVABI TAYAD’IN TARİHİ VE BUGÜNKÜ PRATİĞİDİR
Tayad’lı Aileler
19 Eylül günü, AKP’nin katil faşist polisleri, TAYAD’ın eski başkanlarından Mehmet Güvel ve
Kazım Aslan’ı gözaltına aldılar. Sonrasında denetimli
serbestlikle bırakılan arkadaşlarımıza yönelik suçlama: “Halkın avukatlarının duruşmasına çağrı
yapmak...”

Halkın Avukatlarını Sahiplenmemiz Engellenemez!
Mehmet Güvel’in avukatları için çağrı yapmasından
doğal bir şey olamaz. Zaten bunu kendisi de açık
bir dille anlatıyor: “Avukatlar bizim için her şeyi
yaptılar, bizim de avukatlarımız için yapmamız
doğaldır.”
Bunu söyleyen, TAYAD’ın çınarlarından, çalışma
ilkelerimiz ve ideolojimizin doğruları için ömrünü
vermiş Mehmet Güvel’dir. Zalimin karşısında, haklının
ve doğrunun yanında yer almakta en önde yürüyenlerden, 1996 yılında ölüm orucuna yatmıştır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça direnişlerini
açlıkla daha yüksek bir aşamaya taşıyınca, TAYAD
olarak sessiz kalamazdık. Mehmet Güvel, “Onlar
aç kalıyorsa, ben de kalacağım. Onlar ölürse
ben de öleceğim” demiştir. 210 günlük açlık grevi
yapmıştır, yanında TAYAD’lı Feridun Osmanağaoğlu
ile kol kola.
Direnmeyi ve sahiplenmeyi, yaşamın doğal bir
parçası haline getirmiş TAYAD’lıları, halkın avukatlarını
sahiplenme nedeniyle gözaltına alması ancak
acizliğin ifadesi olabilir. Faşizm; halk ve vatan sevgisini, yoldaş sevgisini ve sahiplenmeyi, ‘yüzünü
bile görmediğin insanlar için ölebilme’nin anlamını
elbette anlayamazlar. Çünkü faşizm halka düşmandır.
Halkın ve sosyalizmin değerlerine, düşünen ve
haklıyı sahiplenen insana düşmandır.
TAYAD, cuntanın baskısının en yüksek, karanlığın
en koyu olduğu dönemde, tutsak olan evlatlarını
sahiplenen ana-babalardan ortaya çıkmıştır. Kuruluşundan bu yana kesintisiz bir şekilde faşizme
karşı demokrasi mücadelesi çerçevesinde, nerede
katliam ve zulüm varsa orada olmuştur.
TAYAD’ın bir ayağı ise elbette hapishanelerdir,
devrimci tutsakları sahiplenmek TAYAD’ın doğal
görevidir. Cunta yıllarında ihtiyaçtan ötürü bir araya
gelerek örgütlenen TAYAD’lıları, tutsak avukatları
sahiplenmekle ‘suçlamak’ yalnızca faşizmle açıklanabilir.
Zulmün olduğu yerde TAYAD’lılar da olacaktır,
devrimci tutsaklar hapishanelerde tecrit ve işkence
altında oldukları sürece TAYAD’lılar o kapılardan
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ayrılmayacaktır. Tutsak avukatlarımızı, sanatçılarımızı,
devrimci evlatlarımızı sahiplenmek bizim için onurlu
bir görevdir.
Bu nedenle, amaç gözaltına almak değil TAYAD’lılara gözdağı vermeye çalışmaktır. Ama nafile!
Öncelikle bütün tarihimizi yok etmeniz gerekir, yapamazsınız! Devrimci tutsakların dışarıdaki sesisoluğu olan tüm TAYAD’lıları, sahiplenen halkı gözaltına alabilir, tutuklayabilir misiniz? Buna gücünüz
yetmez; çünkü biz tarihsel ve siyasal olarak haklıyız! Çünkü biz milyonlarız!
Bu nedenle AKP faşizmi de, kendinden önceki
işbirlikçi iktidarlar gibi sonuç alamayacak. Çünkü
zaten en zor koşullar altında oluşan bir yapıdır
TAYAD. Onları ortaya çıkartan bu baskı koşullarıydı.
Cunta yıllarında faşizmin baskıları bizi örgütlü
olmaya sevk etti, bu baskılar da bizi daha çok örgütlenmemizi, birbirimize kenetlenmeyi, tutsak evlatlarımızı daha çok sahiplenmemizi sağlar. Halkın
tutsak sanatçılarını, mühendis-mimarlarını, avukatlarını daha çok sahiplenmemizi sağlar.
Avukatlar Bizim İçin Her Şeyi Yaptılar, Doğal
Olarak Biz De Avukatlarımız İçin Elimizden Geleni
Yapacağız
Halkın avukatları, düzenin avukatları gibi kazanacakları paraya değil, büyütecekleri değerleri
önemsiyorlar. Klasik avukatlık anlayışına hapsolup,
faaliyetlerini mahkeme ve hapishane arasında sıkıştırmıyorlar. Yeri geliyor, SOMA’daki ailelerin
yanına gidiyorlar, yeri geliyor müvekkilerini hücrelerden alabilmek için işkence görüyorlar, yeri geliyor
morglarda paramparça edilmiş evlatlarımızın teşhisine
bizimle birlikte katılıyorlar.
Onlar, kendi hayatları pahasına müvekkilleri için
293 gün ölüm orucu yapmış, Berkin-Dilek-Günay
gibi evlatlarımız devlet tarafından katledilmesin, sorumlular cezalandırılsın, Nuriye ve Semih işe geri
alınsın diye açlık grevi yapmış, adım adım Ankara
yürüyüşleri yapmış, gözaltına alınmış, tutuklanmışlardır. Şimdi onlar tutsakken, aynı zamanda müvekkilleri olan bizler de elimizden geleni yapacağız.
Bundan doğal bir şey olamaz.
Halkın Avukatları ve müvekkilleri, etle tırnak
gibidir. Gözaltılar veya farklı bedeller ödemek
pahasına avukatlarımızı ve tutsak evlatlarımızı
sahiplenmeye devam edeceğiz.
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Avrupa’da Mücadele ve Örgütlenme Üzerine
Broşür Çık:

Yönünü Anadolu’ya,
Yüzünü Halka,
Yüreğini Kavgaya,
Bilincini İktidara,
Öfkeni Düşmanına Çevir!
vrupa’da mücadele artık tek başına bir
cephe gerisi mücadelesi değildir. Avrupa’da
mücadele aynı zamanda milyonlarca Anadolu
insanının değerleriyle, kimlikleriyle, gelenekleriyle,
vatana olan sevgileriyle, halk olma bilinçleriyle yaşama
mücadeleleridir. Avrupa’daki Anadolu gençleri için
mücadele uyuşturucu, kumar gibi yozlaştırma, eğitimde,
işte fırsat eşitsizliği, ırkçılık, asimilasyon gibi yok etme
politikalarına karşı bir direniştir.
“Yönünü Anadolu’ya, Yüzünü Halka, Yüreğini
Kavgaya, Bilincini İktidara, Öfkeni Düşmanına Çevir!” adıyla yayınlanan broşür hem Avrupa’da yaşayan
halklarımızın hak ve gelecek savunması, hem de bir
kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasında en temel
alan olan cephe gerisinin görevlerinin tekrar hatırlatılmasıdır.
1980’lerden bu yana Avrupa’da süren devrimci
örgütlenme ve mücadele iki yola ayrılmıştır.
Biri mülteci bataklığına giden yoldur. Avrupa
bu bataklığın merkezidir ve bataklık birçok sol örgütün
mezarı olmuştur.
Diğer yüzü Anadolu’da, sırtı Avrupa’da vatanının
sorunlarına çare arayan, o çareyi ararken Avrupa’da
yaşayan halkının sorunlarına da çare bulan devrimcilik
yoludur.
Bu broşür Avrupa’da devrimciliğe giden yolun
temel taşlarını döşüyor.
Bunun için geçmişin değerlendirmesini hiçbir esnetmeye, kaçamağa, tavsatmaya fırsat vermeden,
eleştiri-özeleştirinin olanca sertliği ve keskinliği ile
ortaya koyuyor.
Bunun için emperyalist ülkelerde emperyalizmin
devasa kuşatmasında boğulup yok olmamak için geleceğin planlarını en açık ve sade haliyle sıralıyor.
Bu broşür Avrupa’da halkımızın örgütlenmesinin
temel aracını gösteriyor: KİTLE ÇALIŞMASI
Bu broşür Avrupa’da kalıcı olmanın, emperyalizmin
tüm operasyon ve yok etme saldırılarına karşı direnmenin anahtarını veriyor: KOMİTE ve TOPLANTI
Bu broşür Avrupa’da halkımızın emperyalizmin bireycileştirme, parçalayıp yok etme saldırılarına karşı
direnmenin yolunu gösteriyor: HALK MECLİSLERİ
Bu broşür Avrupa’da emperyalizmin güvensizlik,
umutsuzluk yayan ideolojik ve psikolojik saldırılarına
karşı en güçlü silahımızı anlatıyor: EĞİTİM
Emperyalizm örgütsüzlüğü dayatıyor; Avrupa’da
örgütleneceğiz.
Emperyalizm yozlaşmayı, yabancılaşmayı dayatıyor;

A

Avrupa’da kimliğimize ve geleceğimize
birbirimize dayanarak sahip çıkacağız.
Emperyalizm halkımızdan kopmamız
için uğraşıyor; biz kitle çalışması yapacak,
halkımızın içine kök salacağız.
Emperyalizm beynimizi çalıştırmamamız için dört bir yandan beynimize
giriyor, biz eğitim ile emperyalizmi beynimizden de, yaşamımızdan da, vatanımızdan da kovacağız.
Bizi halktan koparıp tutsaklıkla, korkuyla ezip geçmek
isteyen emperyalizme karşı kadrolaşarak, halkı kadrolaştırarak cevap vereceğiz diyor bu broşürde.
Devrimci beyinleri mültecileştirerek, vücudu devrimde
ama beyni düzende yöneticiler yaratmak istiyor; biz
yüreğimizle, beynimizle ve bedenimizle vatanımızın,
halkımızın kurtuluşundan kopmayacağız diyor bu broşürde.
Broşür politikleşmenin, politikleştirmenin; emperyalizmin hiçbir politikasının aşamayacağı bir barikat
olduğunu anlatıyor.
Broşür toplam 10 bölümden oluşuyor:
1. BÖLÜM: Sorunlarımızın Temel Kaynağı Yozlaşma
ve Yabancılaşma
2. BÖLÜM: Örgüt nedir? Örgütlü Olmak Nedir?
3. BÖLÜM: Kitle Çalışması Devrimi Örgütlemektir
4. BÖLÜM: Eğitim Çalışması Yapmamak Devrimden
Kopmaktır
5. BÖLÜM: Avrupa’da Kadrolaşmak Yanındakini
Eğitmekle Başlar
6. BÖLÜM: Gençlik Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı
Mücadele İçinde Örgütlenecektir
7. BÖLÜM: Komiteleşme ve Devrimci Çalışma
8. BÖLÜM: Avrupa’da Yöneticilik Yapan Arkadaşımızın
Yönü Anadolu’ya, Yüzü Halkına Dönük Olmalı…
9. BÖLÜM: Politikleşmek ve Politikleştirmek İçin
Her Alanda Komiteler
10. BÖLÜM: Yöntemler ve Kararlar
EK BÖLÜMLER
Broşürde ayrıca ele alınan çeşitli konuları farklı
boyutlarıyla ele alan 6 ek bölüm yer alıyor:
- Avrupa’da Nasıl Örgütlenebiliriz? Sorunlar ve
Çözümler
- Avrupa Manifestosu
- Avrupa’da Nasıl Bir Devrimci, Nasıl bir Cepheli
Olmalıyız?
- Bir İnsan Nasıl Örgütlenir
- Yıllık Tatiller; Devrimci Kurumları, Devrimcileri
Sahipleneceğimiz Ortak Zamanlarımız Olmalı
- Tarihimizden Öğrenelim
Bu broşürü Avrupa’da mücadeleyi, emperyalizmin
göbeğinde emperyalizmle nasıl savaşacağımızı, halkımızı nasıl örgütleyeceğimizi, kendimizi nasıl diri ve
sağlam tutacağımızı, nasıl Anadolu ihtilalinin sağlam
bir cephe gerisi olacağını kavrayabilmek için okuyalım,
okutalım...

HALKIN AVUKATLARI, AKP FAŞİZMİNİN TALİMATIYLA YENİDEN TUTUKLANDI!
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“Eksiklerimi mücadele ederek çözeceğim” Engin Çeber
Hayri KOÇ:
1956 doğumludur. Silahlı Devrimci Birlikler
savaşçılarındandı. Hayri Koç; yoldaşlarına, hareketine her zaman güven vermiş bir devrimciydi.
Bu nedenledir ki, nerede ihtiyaç duyulduysa
orada oldu. 1980’lerin sonunda çeşitli görevler
üstlendi. 10 Ekim 1991’de İstanbul’da üç işkenHayri Koç
ceciye yönelik eylemin ardından Merter’de çatışarak şehit düştü.

8 Ekim - 14 Ekim
Engin ÇEBER:
5 Mayıs 1979 İstanbul Kadıköy doğumludur. 2001 yılında Küçükarmutlu’ya
ölüm orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde tanıştı devrimcilerle. Gebze Temel
Haklar ve Özgürlükler Derneği Başkanlığı
yaptı. Gebze’de ve çalıştığı alanlarda
Engin Çeber
mücadeleyi geliştirmeye çalıştı. Tutsaklıklar yaşadı. 28 Eylül 2008’te Yürüyüş
dergisi dağıtımı sırasında gözaltına alındı. Karakolda
başlayan ve Metris Hapishanesi’nde süren işkenceler
sonucu 10 Ekim 2008’de katledildi.

Adalet Yer

Adnan Berber

Ali Çelik

Aydın Bulmak

Sultan CENİK:
1969 Sivas Hafik doğumludur. İlkokul mezunu
bir ev kızıydı. Ama düşüncesi evinin sınırlarına hapsolmadı. 1988’de aktif bir DEMKAD üyesi olarak
devrimci mücadeleye katıldı. DEMKAD’ın gecekondu
emekçileri arasında yürüttüğü çalışmalarda yer aldı.
Filistin’den Zonguldak’a ülkemizin ve dünyanın her
Sultan Cenik
yanında sürdürülen direnişlere desteğin örgütlenmesinde onun da emeği vardı. Kendi deyişiyle varlığına anlam
katan şey devrimciliğiydi. 10 Ekim’de Acıbadem’deki bir Devrimci
Sol üssü kuşatıldı. Üstte Devrimci Sol üyesi Sultan Cenik vardı.
Sultan burada polisle çatışarak şehit oldu.

H. İbrahim Ekicibil

Hatice Yıldız

Mehmet Ali Aydın

Murat Er

Necla Çavumirza

Adalet YER, Adnan BERBER, Ali ÇELİK, Aydın BULMAK,
Halil İbrahim EKİCİBİL, Hatice YILDIZ, Mehmet Ali AYDIN,
Murat ER, Necla ÇAVUMİRZA, Pınar GÜNGÖR,
Tuncay KARAMAN, Yalçın ÇAKMAK, Zeynel KIZILKAYA:
Değişik görevlerden dönen İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propaganda
birliklerine bağlı dört müfreze Ovacık’ın Emirgan Deresi Mevkii’nde
biraraya geldi. Burada Mazlum Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın
Müfrezesi, Nazım Karaca Müfrezesi ve Nurettin Güler Müfrezesi’ne

Pınar Güngör
Tuncay Karaman
Yalçın Çakmak
Zeynel Kızılkaya
mensup 33’ü erkek, 13’ü kadın 46 gerilla vardı.
9 Ekim 1994 tarihinde, Ovacık Emirgan Köyü Mevkii’nde kuşatıldıklarında çıkan çatışmada 13 gerilla şehit düştü. 13
şehidin kahramanlıkları diğerlerinin kuşatmayı yarmasını sağladı.
Müfreze komutanı Halil İbrahim Ekicibil, Elazığ Tıp Fakültesi’ndeyken mücadeleye katıldı. Komutan yardımcısı Yalçın
Çakmak, lise yıllarında devrimci oldu. 1992’de gerillaya katıldı. Murat Er, Ankara Liseli Dev-Genç’te ve sağlık
emekçilerinin mücadelesinde yer aldı. Adnan Berber, Dev-Genç kadrolarındandı.
Adalet Yer, Pertek’in Orcan Köyü’nden; Ali Çelik, Ovacık Yaylagünün Köyü’nden; Tuncay Karaman, Amasya Gümüşhacıköy’den; Zeynel Kızılkaya, Malatya’dan; Aydın Bulmak, Elazığ ve Malatya’da gençlik mücadelesinden; Hatice Yıldız,
Çemişgezek Axtük Köyü’nden; Mehmet Ali Aydın, Ankara’dan; Necla Çavumirza, Diyarbakır’dan hemşire; Pınar Güngör,
Hozat’ın Kırnik Köyü’nden gerillaya katılmışlardı.
Güler CEYLAN,
İbiş DEMİR:
8 Ekim 1994 gecesi İstanbul
Sultançiftliği’nde kaldıkları evde
polis tarafından katledildiler. İşçi
sınıfı içinde başladıkları mücadelelerini halk kurtuluş savaşçısı
olarak sürdürerek ölümsüzleş-

Güler Ceylan
İbiş Demir
tiler.
Güler, 1974 Dersim doğumludur. Dersimli yoksul bir
ailenin kızıydı. Devrimci hareketi tanır tanımaz örgütlü

mücadele içinde öne atıldı. Hayat dolu kişiliğiyle tekstil işçilerinin gönlünde yer etmişti. Devrimci hareketin verdiği
her görevi yapmaya hazırdı ve savaşçı oldu. Kavgayı tanıdığında 7 yıllık tekstil işçisiydi.
İbiş, 1971 Dersim Çemişgezek doğumludur. İlkokulu
bitirdikten sonra geldiği İstanbul’da tekstilde çalışmaya
başladı. 1990 yılında mücadeleyle tanıştı. Direnişlerde
hep en öndeydi. Devrimci bir eylemden sonra kısa bir süre
tutsak kaldı. Halk kurtuluş savaşçısı olarak şehit düştüğünde
23 yaşındaydı.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Aydın Bulmak’ı anlatıyor:
Merhaba Yoldaş;
Seninle darbecilik sürecinde tanışmıştık. Darbeci kontralara
aldığın tavır herkese anlatılırdı. Abinin kontra çocuklarına
ortak olması, seni kandırabileceğini düşünüp telefon açması
ve buna karşılık senin daha onun konuşması bile bitmeden
“alçaksın, hainsin, senin gibi abim yok” deyip telefonu yüzüne
kapatman anlatılır ve örnek verilirdi.
Aydın darbecilik sürecinde hiç durmadan koşturur, insanların
kafasını açmak için saatlerce anlatır ve bıkmak usanmak
bilmeden görevlerini büyük bir coşku ve özlemle yerine getirirdi.
Coşkusunu, dinamizmini, sevecenliğini, ince zekasını,
Dersimli’liğini her haliyle davranışlarıyla belli ederdi. Malatya
İnönü Üniversitesinde TÖDEF örgütlenmesinin oluşturulmasında, Malatya ve Elazığ’ın demokratik kurumlarındaki çalışmalarında birçoğunda Aydın’ın emeği vardı. Üniversiteye
yeni gitmesine rağmen geniş bir çevre edinmiş ve en önde
yürüyenler arasında yerini almıştı. Her şehit haberini duyduğunda
kendini kavgaya daha fazla adamanın imkanlarını birkaç kez
daha gözden geçirir, kavgaya daha hızlı sarılırdı. Kürecik şehitlerinin cenazelerini sahiplenişi buna iyi bir örnekti.
Yine cezaevi yaşamı da örnekleriyle doluydu. Yapılacak
bir yarışma sırasında kurulacak partimizin 10 özelliği sorulmuş.

Barış Budak

Barış BUDAK:
Dersimʼde kır gerilla birliğindeydi. Zaaflarını yenme
konusunda umutsuzluğa düştüğü bir anda, düzene dönmek ya da düşmana teslim
olup ihanet etmektense, 12
Ekim 1997ʼde nöbet sırasında
intihar ederek aramızdan ay-

rıldı.
Hikmet KIVILCIMLI:
1902’de Makedonya’nın
Priştine Kasabası’nda doğdu.
Öğrenciyken sosyalizme sempati duydu. Kurtuluş Savaşı’na
katıldı. 1925’te TKP Merkez
Komitesi’ne seçildi. Sosyalist
Hikmet Kıvılcımlı
faaliyetleri nedeniyle onlarca
yılını hapishanelerde geçirdi. 12 Mart darbesinden sonra yurtdışına çıktı. Arkasında
sosyalizme adanmış bir hayat bırakarak,
11 Ekim 1971’de Belgrad’da öldü.
Behice BORAN:
1910’da Bursa’da doğdu.
1962’de Türkiye İşçi Partisi’ne girdi. 1970’den itibaren
partinin genel başkanlığını
yaptı. TİP, Türkiye solunda
reformizmin ana kaynağı
Behice Boran olsa da; kapitalizme karşı
sosyalizmi, faşizme karşı demokrasiyi
savunmakta kendi anlayışı içinde ısrarlı
oldu. Boran, 12 Eylül cuntasından sonra
yurtdışına çıkarak, 10 Ekim 1987’de öldü.

Bunlar Savunma’da yazılmıştır. Süre bittiğinde cevaplar okunmaya başlayınca Aydın’ın olduğu grup 11 madde yazmış.
Kendi eklediği maddeyi gururla okur. “Partimizin Genel
Sekreteri Dursun Karataş olacak” demiştir.
Yoldaşlarına, önderine, hareketine çok bağlı bir insandı.
Aydınla yaşanılan her an eğitici, öğretici bir süreçtir. İnsanlarla
sohbet ederken kimse onun sohbetlerine doyamazdı. Çok
esprili bir insandı. Onun yaptığı her espri ortamı coşkulandırır,
neşelendirirdi. Güleryüzlülüğü ve canayakınlığıyla, davranışıyla,
konuşmalarıyla her gittiği yerde çok sevilirdi. Evine gittiği bir
ailenin sorunu varsa sorunuyla ilgilenir, ihtiyacı varsa yardıma
koşardı.
O dağlara sevdalıydı. Şerafettin Şirin Kır Gerilla Birliği’nin
komutanını görünce ısrarla ne zaman kıra götürüleceğini
sorar, sabırsızlıkla o günü beklediğini söylerdi. Beklediği gün
gelmişti. O gün onu yerine oturtmak çok zordu. Orada bulunan
arkadaşlarla onu kutlayıp, başarılar diledik. Malatya’dan kıra
gitmek için ayrılacağı sıralar “Elazığ’a gidip DLMK ve DEVGENÇ çalışmalarını toparlayacağım. Sizleri de bu çalışmalara
bekliyorum” demişti. Durumunu bilen arkadaşlardan biri “o
çalışmalara hepimiz seve seve geliriz” diye takılmıştı. Aramızda
ayrılırken “Üzülüyorum sizlerden ayrıldığıma. Malatya benim
kavgamı ilk tanıdığım yer. Benim nezdimde buranın çok
farklı bir yeri var. Neyse nasıl olsa hepimiz sonunda özgür
yarınlarda hep bir arada olacağız” deyip ayrıldı.

Che GUEVARA:
14
Haziran
1928’de Arjantin’in
Rossario kentinde
doğdu. 1955’te Küba
devriminde yer almaya karar verdi.
Küba’nın Sierra MaChe Guevara
estra dağlarında Batista diktatörlüğüne karşı devrim ve
sosyalizm için savaştı. Küba’da devrimden sonra sosyalizmin inşasında
görevler üstlendi. Che’nin yazdıkları
ve yaptıkları bugün dünya halklarına
halk kurtuluş savaşlarında bir kılavuzdur. Proletarya enternasyonalizmi
savaşan halklar için sadece bir ödev
değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir
zorunluluktur ona göre. Bu zorunluluğu yerine getirmek için Küba’daki
görevlerini terk ederek, başka ülkelerin dağlarında, emperyalizme darbeler vurmak için savaştı.
Che, 16 Nisan 1967’de Havana’da Kıta Konferansı’na gönderdiği
mektupta “İki, üç daha fazla Vietnam” şiarıyla dünya halklarına savaş çağrısı yapıyordu. 9 Ekim
1967’de, Bolivya dağlarında gerilla
savaşını sürdürürken ABD işbirlikçileri tarafından katledildi. Türkiye
devrimcileri onun enternasyonalist
ruhunu, devrim için savaş heyecanını ve kararlılığını en değerli
mirasları olarak sürdürüyorlar.

Komutan GİAP:
“Gerilla savaşı, güçlü bir şekilde donatılmış
ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı
koyan, iktisadi bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır”
Vo Nguyen Giap
4 Ekim 2013 yılında,
102 yaşında hayatını kaybeden komutanın 13 Ekim’deki cenazesinde Vietnam
halkı 40 km’lik sevgi seli oluşturdu. Vietnam’ın Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca
üç büyük emperyalist gücü dize getiren
30 milyonluk halk ordusunun komutanıydı
Giap. Fransa ve ABD emperyalist ordularının generallerinin “askeri bir deha”
olarak tanımladığı Vo Nguyen Giap, 25
Ağustos 1911’de Vietnam’da doğdu.
Üniversitede siyasal ekonomi ve hukuk
eğitimi aldı, bir süre öğretmenlik ve gazetecilik yaptı. 1930’da Çin’e giderek Ho
Chi Minh’e katılan Giap’ın ailesi, Vietnam’da Fransa sömürge yönetimince
işkenceyle öldürüldü. 1944’te Vietnam’a
döndü ve Japonya, Fransa ve ABD’ye
karşı savaşların tümünde yer aldı. Vietnam’da bir ulusal kahraman olarak anılan
Giap, 1976’da Kuzey ve Güney Vietnam’ın resmen birleşmesine kadar orduya
komutanlık etti. Askeri Parti Sekreteri,
Milli Savunma Bakanı, Vietnam Halk
Ordusu komutanı, Başbakan Yardımcısı
gibi görevlerde çalıştı. Komutan Giap
emperyalist sömürü altındaki halkların
kurtuluş umudu olmaya devam ediyor.

Avrupa’da
 ALMANYA
Essen-Duisburg: 20 Eylül günü,
Düsseldorf’da 14 Ekim 2018 Pazar
günü yapılacak olan “Irkçılığa Karşı
Tek Ses miting ve festivali” için afişleme
çalışmaları yapıldı. Duisburg’ta ise
HFG’de kalan bir gençle birlikte 30
adet afiş asıldı.
Hamburg: 20 Eylül günü, Grup
Yorum, Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu
konulu bir Uluslararası toplantı düzenlendi. Uluslararası Eyüp Baş Sempozyumu’na ve devrimci avukatların davasına katılan heyet üyeleri, izlenimlerini
paylaştı. İbrahim Devrim Top katliamına
tanıklık eden Alman katliam anını paylaştı.
Hamburg: Halk Cephesi, Devrim
Top ile ilgili açıklama yaptı. Yarın milyonlarca onurlu, namuslu genç de
karşı çıkacaktır. Pisliği ancak devrim
temizler, çünkü düzen çürütür devrim
yaşatır!
Stuttgart: 16 Eylül Pazar günü
Stuttgart Halk Kültür Evinde Devrim
Top Anması yapıldı.
“Deutsche Welle” Gazetesi’nde
Halkın Avukatlarının Haberi Yayınlandı
21 Eylül tarihli “Parmaklıklar arkasında Avukatlar” başlığıyla yayınlanan
yazıda, avukatlara tekrar tutuklama
kararı çıkarıldığı anlatıldı.
Frankfurt: Grup Yorum Konser Komitesi, Yorum’un yasaklanmasıyla ilgili
Belediye ile görüştü. Komite üyeleri
“Grup Yorum Miting direnişimize bekliyoruz” diyerek halka çağrı yaptı.
Berlin: Grup Yorum’a Destek Eylemleri Devam Ediyor. 24 Eylül Pazartesi akşamı da Hermannpaltz’da
bir saatlik eylemle yasak çabaları protesto edildi.
Rüsselsheim: Grup Yorum Gönüllüleri 19 Eylül 2018 günü, Alevi derneğini
ziyaret etti. Afişler asıldı, davetiyeler
dağıtılarak, halk mitinge davet edildi.
Hanau: 22 Eylül’de Grup Yorum
Gönüllüleri Hanau AKM’yi ziyaret etti.
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Oradaki halka konserimiz
bildirildi ve afişler asıldı.

Mittenberg: AKM’de,
29 Eylül 2018’de yapılacak
olan Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Mitingi ile ilgili, Grup Yorum’a
yönelik baskılar, ırkçılık, yozlaşma, ülkemizdeki tek tek direnişler ve Kezban
Ana’nın direnişi ile ilgili bilgilendirme
yapıldı. Grup Yorum gönüllüleri 20
Eylül Perşembe günü Bad Kreuznach’ta
afiş ve pul çalışması yaptı ve esnaf ziyareti gerçekleşti.
Gülaferit’le Dayanışma Grubu
Eylemlerini Sonlandırdı
22 Eylül’de yapılan açıklama ile
kazanım anlatılarak şöyle denildi: Gülaferit’in iltica işlemlerinin başlayacak
olması nedeniyle kampanyaya son verilmiştir.
Dortmund: 14 Ekim Pazar günü
Düsseldorf’ta düzenlenecek olan Irkçılığa Karşı Tek Ses Mitinginin çalışmaları Dortmund’da başladı. Hafen
bölgesinde 1 saat süren afişlemeye 2
kişi katıldı ve yaklaşık 70 tane afiş yapıştırıldı. 23 Eylül Pazar günü Dortmund
DayEv’de halk toplantısı yapıldı. Grup
Yorum Düsseldorf konseri, DayEv derneği hakkında soru cevap şeklinde
sohbet edildi.
Frankfurt:
Konser Yasağı’na Karşı Açlık
Grevi 2. Gününde Grup Yorum Üyesi
Özkan Ege Yılmaz Açlık Grevinde!
Saat 12.00’dan itibaren yaklaşık
yarım saat Frankfurt Rathaus (Belediye)
binasının önünde oturma eylemi yapıldı,
sloganlar atıldı. “Frankfurt belediyesinin
gücü türkülerimize yetmez” denildi.
Mannheim:
Halk Meclisi Girişiminden Başsağlığı Mesajı:
Dostlarımız Şenol, Lütfiye Köse’nin
ve ailemizin kızı Gizem Köse hayatını
kaybetti. Ailemize sabır diliyoruz. Başları,
başımız sağ olsun.
Köln: Ossendorf Hapishanesi önünde açılan direniş çadırının 73, 74, 75.
günleri de kararlılıkla devam etti. 74.
günde Belçika’dan ziyaretçiler vardı.
Yapılan açıklamada; “Çadır Direnişi
Sonnur özgürlüğüne kavuşana kadar
devam edecek” vurgusu yapıldı.

 AVUSTURYA
Anadolu Federasyonu:
Avusturya Devletinin federasyon
üzerindeki baskılarına karşı 21 Eylül
günü açıklama yaptı. “Hak ve Özgürlükler
için direnmekten başka yolun olmadığını
biliyoruz. Anadolu Federasyonu yöneticileri ve üyeleri gücünü haklılıktan ve
meşruluktan almaktadır. Irkçı Avusturya
hükümetinin derneğimiz üye ve dostlarına karşı açtığı dava ve baskılarına
boyun eğmeyeceğiz.” denildi.
Viyana: Tüm halkımızı 29 Eylül’de
Frankfurt’a ”Irkçılığa Ve Yozlaşmaya
Karşı Tek Ses, Tek Yürek” mitinginde
umudun türkülerini hep bir ağızdan
haykırmaya, Grup Yorum’u sahiplenmeye çağırıyoruz!
16 Eylül günü ise İbrahim Devrim
Top anması ve 18 Eylül günü de, saat
17-18.00 arası Konsolosluk önünde
İbrahim Devrim Top için protesto eylemi
gerçekleştirdi.
22 Eylül günü de, 16.Viyana’da S
20 zirvesine karşı toplanan sol blokun
organize ettiği toplantılara katılarak,
H.Azak federasyon davasını ve yapılacak olan etkinlikleri anlattı.

 FRANSA
Sanat Meclisi Humanite’de Baskıları Anlattı
15 Eylül günü Sanat Meclisi tarafından “Sanat ve Direniş” konulu panel
düzenlendi. Panelde şair-yazar İbrahim
Karaca, Grup Yorum üyeleri, tiyatrocu- oyuncu Mehmet Esatoğlu ve Sanat
Meclisi üyesi ressamlar yer aldı. Yapılan
konuşmalar ile AKP hükümetinin sanatçılar, gazeteciler, avukatlar ve kendisine karşı olan herkese yönelik baskılar anlatıldı.

 İNGİLTERE
Yürüyüş Dergisi Temsilciliği:
Halkın Avukatlarının yeniden tutuklanmasına karşı 21 Eylül Cuma günü,
faşist Türkiye elçiliği önünde bir protesto
gösterisi yapıldı. Ayrıca katledilen İbrahim
Devrim Top için “Onlar yozlaşmaya
karşı bayrağımızdır, İbrahim Devrim
Top ölümsüzdür, kahramanlar ölmez
halk yenilmez” yazan pankart açıldı.

 İSVİÇRE
23 Eylül günü Basel'de İbrahim Devrim Top için anma ve Muharrem ayı
vesilesiyle aşure dağıtımı yapıldı.

