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AYTEN ÖZTÜRK,DEVRİMCİ İRADENİN ADIDIR!
AYTEN ÖZTÜRK, HALK DÜŞMANLARININ KORKUSUDUR!
üşünün ki; bir avuç işkenceci 6 ay boyunca
bir devrimciyi bir işkencehaneye kapatıp,
yapmadık işkence bırakmamışlar. Üstelik
cevabını bildikleri soruları sormuşlar: “Adın ne?”
Bu işkencelerin sebebi nedir? Sebebi, şu cümlede
gizlidir: “Kafanın içindekileri çıkar.” Kafamızın içindekiler,
halk düşmanlarının korkulu rüyasıdır. Çünkü sömürü
düzenlerine son verecektir bu düşünceler.
Fransa’dan aldıkları işkence aletleriyle, Amerika’dan
öğrendikleri işkence teknikleriyle saldırdılar Ayten’in
bedenine. Beden acı çeker, devrimci inanç acıyı
dindirir. Beden işkence görür, devrimci irade
dayanır. Beden sakat kalır-ölür, devrimci ideoloji
ölmez. Ayten de, devrimci inancıyla sarıp sarmalamıştır
yaralarını; devrimci iradesiyle halk düşmanlarını dize
getirmiştir. Kolay değildir bir devrimcinin dilini çözmek.
Yaşadıkları dönemde ileriyi, devrimci olanı temsil
eden her düşünce, her insan, her örgüt işkencelerden,
katliamlardan nasibini almıştır. Spartaküs gibi çarmıha
gerilmiş, Nesimi gibi derisi yüzülmüş, Bruno gibi
yakılmış, Pir Sultan Abdal gibi asılmış, Mahirler gibi
katledilmiş, 6 devrimci kadın tutsak gibi diri diri yakılmıştır...
Tarih, tarih olmanın onurunu direnenlere borçludur.
Direnenler, zalime başkaldıranlardır. Ve eğer bir düzen
kendi insanlarına işkence yapıyorsa o düzen haksızdır,
adaletsizdir ve tarihteki miadını doldurmuştur.
İşkenceciler soruyor Ayten’e: “Hiç mi insanlık yok
sende?”
Bunu sordukları sırada Ayten’e işkence yapıyorlardı.
İşkenceciler yaşayan ölülerdir... Hiçbir değerleri yoktur.
Küfür dışında söz bilmezler. Kendi beyinleri yoktur,
efendilerinin emirlerini yerine getirirler. Emperyalistlerin
öğrettiği işkence tekniklerini uygularlar.
Bir devrimcinin karşısındaki acizlikleridir ellerinde
kalan.
İşkencecilerin kazandığı bir şey var, o da Ayten’in
yoldaşlarının öfkesidir. Ayten’e yaptıkları işkenceleri
tek bir gece unutmasınlar, biz unutmayacağız çünkü.
Çalınan her kapıda bizi beklesinler, geleceğiz!
Yattıkları her uykudan uyansınlar, rüyalarına gireceğiz!
İşkence yapmak kolay, hesabını vermek güçtür.
868 işkencenin hesabı 868 kez sorulacaktır.

D

Ayten Öztürk’ün yoldaşlarına verelim sözü:

868 KERE VURACAĞIZ
İŞKENCECİLERE!
868 kere vuracağız biz de onlara. Vurmalıyız.
Ayten’in vücudundaki her bir yara için vurmalıyız.
Şehitlerimiz her an yanımızdalar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Yanlış yapmamıza izin vermiyorlar. İşte hep
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diyoruz ya; şehitlerimiz bizim yolumuzu aydınlatıyor.
Ayten’de yaşanan somutlanmış halidir. Şehitlerimizden
güç almak, inanmanın diğer bir adıdır. Ayten buna
inanmış ve şehitlerimizi de yanına alarak işkencecilere
karşı savunma aracına dönüştürmüştür. Bence bu
daha çok konuşulmalı, yayılmalı ve herkese anlatılmalı.
Herkes böyle düşünmeli, Ayten gibi. Zor zamanımızda
şehitlerimiz bizi ayakta tutacaktır. Şehitlerimizi düşünmeli,
onlar gibi yapmalıyız. Ayten gibi şehitlerimizi de
yanımıza alarak, her türlü işkenceye göğüs gerebiliriz.
Yanında kalan yoldaşları onu iyileştireceklerdir. Yoldaşları
onun ilacıdır.
Anlatılanlara bakılırsa, işkencehaneleri, bir devlet
kurumunun bodrum katı gibi bir yer. Yani devlet dairelerinde yapılıyor bu işkenceler. Ya da işkencehaneyi
bir devlet kurumuna çevirmişler. Yani bu durum bize
işkencenin kendini bilmez iki üç insanın yaptığı bir
şey değil de, hep dediğimiz gibi, devlet eliyle sistematik
bir şekilde yapılıyor olduğunu gösteriyor.
***

868 RAKAMINI UNUTMAYACAK,
UNUTTURMAYACAĞIZ!
868 yara izi var bedeninde. Bu sekiz yüz atmış
sekiz yara izi savaşma nedenimiz, savaşma kararlığımız
olmalı. 868 tane yara izi, yani 868 tane işkence izi...
Bunu altı aya bölsek, günlük yaklaşık beş işkence
eder. 868 artık bir sayının çok ötesinde anlam ifade
ediyor bizim için. 868 kere düşmanın zulmünü boşa
çıkarmak, 868 kere ideolojimizi düşmanın beynine
kazımak, 868 kere yenilmezliğimizi haykırmak, 868
kere bizi teslim alamazsınız demek, 868 kere bedenimize her şeyi yapabilirsiniz ama beynimizin içindekini
çıkartamazsınız demek, 868 kere uzlaşmayacağımızın
yeniden yeniden ilanı demek,
868 kere yoldaşı aramak ve 868’inde de bulmak
demek.
Bugüne kadar yarattığımız tüm değerlerin, geleneklerin 868 kere tekrarı demek. Yenilmemek, her
koşul ve şart altında tek doğrunun direnmek olduğunun
ilanı demek ve düşmana olan keskin, zafere kadar
yok olmayacak kinimizin gözbebeklerimize 868 kere
daha kazınmış halidir bu sayı. Ve sadece 868 değil,
1868, 5868 olsa da bu sayı, tek değişmeyecek olanın
direniş, teslim olmama, düşmanı ininde yenme olacağı
gerçeğidir. Ve bu gerçeğin bizi zafere taşıyacağıdır.
***

HER CEPHELİ AYTEN GİBİ DİRENEBİLİR,
ÇÜNKÜ DİRENME GÜCÜNÜ
TARİHSEL VE SİYASAL
HAKLILIĞIMIZDAN ALIYORUZ!

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!
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Ayten ablanın bedenindeki 868 yara benim için
sorulacak 868 kez hesaptır. Nasıl ki onlar sınıflarının
gereğini yapıyorsa, biz de kendi haklılığımızla sınıfımızın
gereği hesap soracağız. Bu hesap yediğimiz ekmek
kadar, içtiğimiz su kadar doğal ve ihtiyaç. 868 yara
güçsüze güç, umutsuza umuttur şimdi. Kim bilir nasıl
acılar çekti. Ama o acıların içinde şehitlerimizle birlikte
olduğunu, onlarla konuştuğunu düşlemiş. Çok susuz
kaldım diyor Ayten abla. Bu benim çok dikkatimi çekti.
Okudukça ablaya yapılan işkenceleri, kendimi yerine
koydum. Nasıl olurdu diye. Evet mesele kafamızın
içindekiler. Buna ulaşamıyor düşman. Ulaşamadıkça
da azgın köpekler gibi saldırıyor. Beynimizin her hücresinin BİZ’imle dolması gerektiğini anladım. Yoksa
kahramanlık ve hainliğin arasında çok ince bir çizgi
var.
Soyuyorlar, aylarca çırılçıplak kalıyor karşılarında.
Mahremiyet denilen bir şey var. Sapıklıklarından ziyade
orada vermek istedikleri mesaj sizin her şeyinize
sahibiz. Her şeyimize asla sahip olamayacaklar, kafamızın içinde haklılığımız var, kazanacağımıza olan
inanç var. 868 yara izi her gün her saat, her an
aklımıza gelmeli. Sadece bir rakamdan ibaret değil.
Birbirimizi ne kadar çok seviyorsak bizlere yaşatılan
her acının öfkesi de bir o kadardır. 868 yara izi bir
tokat gibi yılgınların, teslimiyetçilerin, sırtını dönenlerin
suratında patlıyor.
***

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ
İDEOLOJİMİZDEN GELİYOR
Mesela Ayten günleri nasıl sayıyordu? Ben aklımda
hiç tutamam. O bu altı aylık süreçte beynini hayatının
hiçbir evresinde olmadığı kadar çok kullanıyor; tüm
beynini çalıştırıyor ve kontrol altında tutuyordu. Yani
bilmesek de böyle bir güce sahiptik hepimiz, insan
üstü bir varlık olmaya gerek yoktu. Lübnan’da gözaltına
alındığı günden Ankara Siyasi Şube’de ilk kez avukatını
gördüğü güne değin günleri hesaplamış; yalnızca 1
günlük bir sapma yaşamıştı. Bunu ise ilk günden son
güne tüm dikkati ile çevresini algılamaya çalışarak
yapmıştı. Tüm sesleri dinlemiş ve kısa sürede rutin
sesleri tespit etmişti. Kapılar belli saatlerde açılmaya
başlıyordu. Diğer hücrelere kahvaltının geldiği saatler
belli idi. Kahvaltı olduğunu götürülen yiyeceklerden
anlıyordu; örneğin peynir gibi. Günde 3 defa tuvalete
çıkartıyorlardı. İşkence seansları genelde son tuvalete
götürülmelerinden önce ya da sonra başlıyordu. Yani
genelde gece yapılıyordu işkence. Değil günleri,
saatleri bile hesaplıyordu.
Hücrede insanın uykusu hemen gelir; o uyumuyor,
hep gözü açık, düşünür bir vaziyette oturuyordu.
Polisler bundan rahatsızlık duyuyorlar. “Saatleri bile
biliyordur bu kız” gibi cümleler kuruyorlardı. Gününü
hep programlıyordu. Ne zaman ne düşüneceğine dek
hesaplamıştı.
Hücrede 3 çeşit müzik dinletiyorlar Ayten Abla’ya.
Birinci tür faşist şarkılar, türküler gibi şeyler oluyor;

ikincisi yabancı müzik; üçüncüsü de sevda ve pişmanlık
şarkılar. Çok yüksek sesle açıyorlar. Bunları duymamak
için kendi kendine bizim şarkıları söylemeye çalışıyor.
Bir gün aklına, “Ne kadar da ufalmış bedenin...” şarkısı
geliyor ve bir cümlesini hatırlayabiliyor. Bir sabah
uyandığında o şarkıyı tamamen hatırladığını fark
etmek onu çok mutlu ediyor. Beynini teslim alamadıklarını, beyninin kontrolünün kendinde olduğunu hissetmiş. Her zaman kontrol kendindeydi.
Yüzlerinde siyah maskeleri vardı işkencecilerin ya
da ablanın gözleri kapalı oluyordu ama seslerinden
tanıyordu onları. İyi polis-kötü polis gibi davranıldığında
o iyi polislerin tamamının işkencede yaptıklarını fark
etmişti. Fiziksel işkenceye hemen gider gitmez başlanmamıştı ama zorla besleme işkencesi en çok
yapılan şeydi. İşkenceciler açlığını bitirmesi için her
yolu deniyorlardı. Şeker vs. vermiyorlardı. Çok çok
uzun süreler onu susuz bırakıyorlardı. Onun, onlardan
bir şey istemesini istiyorlardı. Bizden bir şey istediğinde
teslim mi olmuş olacaksın diyorlardı.
Yüksek sıcakta ya da yüksek soğukta tutma işkenceleri yaptılar. Saatlerce ayakta tutma işkencesi
yapıyorlardı. Ve işkenceleri kesip iyi polis sorardı:
“Yoruldun mu, bitirelim mi? Bak böyle devam edersen
tekrar devam etmek zorunda kalacaklar.” Ve yanıt
alamayınca en sonunda vahşilere(!) bırakırdı yerini.
Ama söylediğim gibi o iyi gibi davrananların hepsi o
vahşilerin yerine geçmişlerdi bir şekilde. İlk başta ona
hangi dilde konuşmak istediğini sormuşlar, Arapça,
Türkçe ya da sanırım İngilizce konuşabileceklerini
söylemişler. Ayten Abla’nın Türkçe’yi iyi bir şekilde
bildiğini anlamışlar sonra ve öyle devam etmişler.
Kendisini ilk gören kadın gardiyan çok etkilenmiş.
Arada bir nasıl olduğunu soruyormuş ablaya. O gün
çok etkilendiğini de söylemiş. Abla korkunç bir haldeymiş.
Vücudunun her yerinde 900’e yakın izler varmış; kalçalarında, kollarında her yerinde...
Parmaktan verdikleri elektrik sırasında vücudunun
ıslak olmamasına özen gösteriyorlar ve parmağını
bantladıktan sonra uzaktan kumanda ile veriyorlarmış
elektriği. Bazı besleme seanslarında onu ayakta kolları
duvardaki halkalara asılı ve iki yana açık şekilde tutup
bir eline şok verirken, ağzına sıvı bir şeyler vermeye
çalışmışlar. Tabii ki hepsini geri çıkarmış, zaten ağzına
giremeden o şokların etkisi ile dökülüyormuş sıvı.
Kafasında karikatür dergileri bile tasarlaması çok
öğretici. Örneğin Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ndeki gençlerin diyaloglarını
hayal ediyor, onları kafasında kurguluyor. Dergisinin
de adı hazır: BENİ BAĞLAMAZ! Ben çok sevdim bağımlılıktan geliyormuş ya.
Onu bırakacakları zaman onu bir masaya gözleri
bağlı oturtmuşlar. Karşısında oturan kişi üç kere değişmiş. Onu bırakacaklarını söylemişler. “Başka bir
şey düşünme, gerçekten bırakacağız.” demişler. O
halde bile, “Konuşabilirdik aslında.” filan demişler.
Son ana kadar pes etmemişler anlayacağınız.

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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DAYATILAN
UZLAŞMA-TESLİMİYET-TASFİYE
3. Bölüm

KAÇIRAN, KAYBEDEN, İŞKENCE YAPAN
TESLİMİYET VE TASFİYEYİ DAYATAN

MALİ OLİGARŞİDİR

KAHRAMANLAŞTIRAN KARARGAHTIR!
Neden birçok yerde sadece
Cepheliler direniyor? sorusunun
cevabı, kime hangi karargahın
yön verdiğindedir.
Karargah ideolojidir.
İdeoloji Marksizm-Leninizm’dir.
Direnişlerle Cephe’nin özdeş-

leşmesi tesadüfi değildir.
Zafer kazanmanın sadece Cephe politikalarıyla mümkün olabilmesi tesadüfi değildir.
Aytenler, Sabolar, Sibeller, Şafaklar, Leylalar, Bilgehanlar, Devrimlerin kahramanlıkları, kişisel

990’ların başlarında sosyalist sistemin yıkılmasının ardından yapılan teorileri hatırlayalım.
“Soğuk savaş” artık kesin olarak bitecekti.
Dünya “tek kutuplu bir dünya” olacaktı. Diktatörlükler
artık tasfiye edilecekti. Her yerde demokrasi olacaktı.
Bütün ülkeler birbirine muhtaç olduğu için bağımsızlık
peşinde koşmaya gerek kalmayacaktı. Ülkelerin içişleri
diye bir şey kalmayacaktı. Dolayısıyla diktatörlükler öyle
rahat işkence, katliam yapamayacak; “uluslararası
örgütler” bunları önleyecekti. Dünya global bir köy haline
gelecekti. Kimse kimseden bir şey gizleyemeyecekti.
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PEKİ BUGÜN
NASIL BİR DÜNYA VAR ÖNÜMÜZDE?
O günden bu yana; emperyalizmin uçakları adeta
yere inmiyor. Emperyalizmin tankları, uçak gemileri
sürekli hareket halinde.
1991’den itibaren 10 yıl boyunca Irak’ı havadan
bombaladılar. Afganistan emperyalizm tarafından işgal
edildi. Irak emperyalizm tarafından işgal edildi. Libya
emperyalist NATO tarafından taş üstünde taş kalmayacak
şekilde bombalanıp işgal edildi. Suriye’de tüm emperyalist güçler cirit atıyor. Filistin her hafta bombalanıyor.
Yemen’de emperyalistlerin ve bölge devletlerinin desteklediği güçler savaş halinde. Venezüellla’da, Donbas’ta çatışmalar sürüyor.
Emperyalist kurumların rakamlarına göre bile,
1990’dan bu yana, dünyada gelir dağılımı uçurumu
büyüdü. Adaletsizlik büyüdü. Yoksulların sayısı arttı.
Emperyalist savaşlar, milyonlara ulaşan büyüklükte bir
mülteci kitle yarattı. Mülteciler, Akdeniz’in sularında
yüzer yüzer ölüyorlar.
Amerikan emperyalizmi ve Avrupa emperyalizmi,
“terör listeleri”yle dünyanın her köşesinde terör estiriyorlar.
Örgütleri, kişileri “terörist” ilan edip, onlara karşı her
türlü işkenceyi, katliamı, imhayı, kelle avcılığını meşru
görüyorlar.

EMPERYALİST HAYDUTLUK TABLOSU
6

kahramanlıklar değildir.
Onlar, bu ideolojinin kahra‐
manlaşrdığı ve ölümsüzleşrdiği
devrimcilerdir.
Cephe’nin öğrenci, gecekondulu, işçi, kamu emekçisi, öğretmen, hemşire, ev kadını, halkın
her kesimini savaştırabilmesi, karargahının gücündendir.

CIA’nın işkencehaneleri, dünyanın dört bir yanında
faaliyet halindedir. “Terörizm” demagojisiyle Guantanamo, Bagram gibi tüm dünyaya açık işkencehaneler
kanıksatıldı. ABD ve AB emperyalist merkezlerinde,
hangi tür işkencelerin yapılabileceği aleni bir şekilde
tartışılmaya başlandı. CIA’nın işkence uçakları, dünyanın en doğal şeyiymiş gibi yazılıp çizildi ve geçildi.
CIA’nın dünyanın onlarca ülkesinde gizli işkencehaneleri
olduğu açığa çıktı ve emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından öylece kabul gördü. Avrupa emperyalizmi
ırkçılığı öldürüyor, sadece Almanya’da yılda 10 bin
ırkçı saldırı yapılıyor.
Lahey’de tüm emperyalistlerin “güvencesinde” yargılanan Yugoslav liderler, hapishanede birden ölüyor.
Almanya’da NSU davasının tanıkları bir bir çeşitli
“doğal” nedenlerle ölüyor. Lübnan devlet başkanı,
Suudi Arabistan’da rehin tutuluyor. Bulgaristan’da yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marino öldürüldü.
Suudi yönetimine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğu
belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı kayboldu,
akıbeti belirsiz.
Ayten Öztürk, Lübnan’dan kaçırılıp getirildi ve 6 ay
süreyle Türkiye’nin başkenti Ankara’daki bir işkence
merkezinde tutuldu.
Suriye’den PKK’liler kaçırılıp Türkiye’ye getirildi.
İtalya, göçmen teknelerini uçakla vurma kararı aldı.
Göçmenler göz göre göre açık denizde bırakılıp katlediliyor. Uyuşturucu, fuhuş, kumar... tüm zamanların en
yüksek oranlarına ulaştı.
Bütün bunlar bize ne anlatıyor?
Emperyalistler ne yaparlarsa yapsınlar, çelişkiler
bitmiyor. Emperyalistler arasında, emperyalistlerle işbirlikçileri arasında, emperyalizmle halklar arasında
çelişki ve çatışmalar sürüyor. “Evrensel hukuk”, “uluslararası yasalar” değil, bildiğimiz orman kanunları
geçerli. Gücü gücüne yeten, kendi iradesini, çıkarını,
politikasını dayatıyor.
Küçük burjuvazinin belli kesimleri de yukarıdaki
tabloyu tespit ediyor ve çaresizce, sızlanırcasına ekliyor:
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“Tüm dünya seyrediyor.”
Hayır, “tüm dünya” diye bir şey yok.
Emperyalistlerin dünyası var. Halkların dünyası var.
Emperyalist dünya bütün bu olup bitenleri “seyretmiyor”. Çünkü zaten bütün bunları yaratan, bütün
bunların sorumlusu emperyalistlerdir. Emperyalistler
yeryüzündeki alçaklıkların, adaletsizliklerin, eşitsizliklerin
“seyircisi” değil, yaratıcısı ve sebebidir.
Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Filistin
kan gölüdür. Denizler ceset doludur. Afrika, Asya,
açlıktan ölenlerle, gerekli sağlık kurumları ve ilaç
olmaması nedeniyle ölenlerle dolu.
Kim peki bunların sorumlusu?
Ayten Öztürk’ü AKP faşizmine Lübnan hükümeti
teslim etti. Lübnan hükümeti dediğimiz kim? Lübnan
hükümeti, büyük bir tekel olan Hariri’lere aittir. Haririler
kim? AKP yönetimiyle işbirliği içinde ülkemizdeki
Telekom soygununu yapan tekelci gruptur. Ayten’i işkencecilere teslim ederken, hiç kuşkusuz bunu tekellerin
çıkarı için yapıyordu.
Tekellerin yönetmesi, sadece Lübnan’a özgü bir
durum değildir; tüm emperyalist ve işbirlikçi ülkelerde
durum böyledir. Hükümetler, gerçekte tekellerin memurları
durumundadırlar.
Dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyan,
milyonlarca emekçiyi sömüren en büyük 10 tekelin ciroları, birçok devletin cirolarından daha büyüktür. Dünyadaki en büyük 13 tekelin cirosu, Türkiye’nin kamu
gelirinden daha büyüktür. Sadece Shell ve Apple’ın
cirosunun toplamı ise 180 yeni-sömürge ülkenin
bütçesinden daha büyük.
İşte halkların kan ve gözyaşını akıtan bunlardır.
Bu işgaller, işkenceler, katliamlar, bunların çıkarları
içindir.

Bankalar ve tekeller, Yani Mali Oligarşi
Dünyanın En Soğukkanlı Katliamcılarıdırlar
Terör Listeleri, Kitlesel Katliamlar, Açık İşgaller, ORDU’ların değil, mali oligarşinin işidir.
Irak topraklarına, Libya topraklarına tanklarla giren;
ordular değil, mali oligarşidir.
Ordular; mali oligarşinin işgal, katliam, yağma, talan,
sömürü araçlarıdırlar. Bu nedenle, dünyanın dört bir
yanında katledenler, mali oligarşidir.
Kimdir bu mali oligarşi?
Sanayi sermayesiyle banka sermayesinin birleşmesiyle oluşan büyük sermayeye mali sermaye denir.
Mali oligarşi de işte bu büyük sermayeye hükmeden
bir avuç azınlıktır. Finans kapital de denilir.
Finans kapital; rekabetçi kapitalizmin aksine şirketlerin rekabet etmediği, yasal olarak ya da yasadışı
şekilde anlaşmalar yaparak birleştiği ya da beraber
büyüdüğü, tekelleştiği ve rakipsiz hale geldiği ekonomik sistemdir. Tekelci kapitalizm, mali oligarşi
ya da iktisadi sermaye olarak da kullanılır.
Emperyalist dünyanın efendileri işte bunlardır.
Her türlü yasal ve yasadışı baskı, terör, soygun

onların işidir. Yasal olarak halledemedikleri işlerini,
kontrgerillayla, mafyayla hallederler.
BM, NATO, CIA, FBI, AB’ye bağlı kurumlar, hepsi
bu mali oligarşiye hizmet ederler.
Dünyadaki açlığın ve yoksulluğun birinci dereceden
sorumlusu bu mali oligarşidir.
Mali oligarşi sadece bir “ekonomik” olgu değildir.
Mali oligarşi, dünya çapında haydutluktur.
O; kravatlı, takım elbiseli, çağdaş, uygar banka
sahipleri ve yöneticileri, fabrika patronları, sigorta
şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri ve
burjuva politikacılar; herhangi bir şubedeki işkenceciden
daha işkencecidirler. 19 Aralık’ta tutsakları diri diri yakanlardan daha katliamcıdırlar. Ele geçirdikleri gerillaların
kafalarını kesen özel timcilerden daha vahşidirler.
Onlar, BM’de ellerini kaldırıp falan ülkeye “ambargo”
uygulanması kararı aldıklarında, yüzbinlerce çocuğun
ilaçsızlıktan öleceğini bilirler. Yani “ekonomik ambargo”
diye normalleştirilen, kanıksatılan bir kararın karşılığı,
yüzbinlerce insanın öleceği bir KATLİAMDIR.
Suriye’de Özgür Suriye Ordusu adlı işbirlikçi orduyu
kurmaya karar aldıkları an, milyonlarca Suriyeli’nin
katledilmesine ve göç yollarına düşmesine karar aldıklarını çok çok iyi bilirler.
“Ya düşünce değişikliği ya ölüm” kararı, sadece
NATO generallerinin değil; Almanya’nın, Fransa’nın,
İngiltere’nin parlamentolarının, Avrupa ve Amerikan
mali oligarşisinin kararıdır. Bu kararı alırken kılları kıpırdamaz. Sınıf çıkarıyla, sınıf bilinciyle hareket ederler.
Mali oligarşi, emperyalistlerin dünya çapında birliğidir.
Dünyayı yöneten 10-15 tekel, tam bir çıkar birliği
içindedir. Mali oligarşiye karşı, halkların tek çözümü,
tek alternatifi enternasyonalizmdir.
SONUÇ OLARAK;
Ayten Öztürk’ü kaçırıp aylarca işkencehanede
tutan “hukuk”, emperyalistlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin sömürü ve zulüm hukukudur.
Bugün dünyada halkların yaşadıkları baskı ve
zulmü, yaşadıkları haksızlıkları şikayet edip, çözüm ve
adalet bekleyebilecekleri herhangi bir uluslararası
kurum yoktur.
Hiçbir uluslararası mahkeme, adalet dağıtmamaktadır. Hepsi emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda karar vermektedir.
Burjuvazinin yüzlerce yıllık mücadeleler sonucu
kabul etmek zorunda kaldığı “işkence insanlık suçudur” gerçeği, artık emperyalistler tarafından pervasızca çiğnenmekte, işkencenin hangi türünün
yasal, hangi türünün yasadışı olduğu tartışılmaktadır.
Aytenler’in vücudundaki 868 yaranın sorumlusu,
tüm emperyalistler ve tüm işbirlikçilerdir.
Mali oligarşinin alternatifi enternasyonalizmdir.
Mali oligarşinin yarattığı dünya tablosu kan,
ateş, gözyaşı, açlık, yoksulluk dünyasıdır. Fakat
bu baskı ve terör; uzlaşma teslim olma değil, daha
büyük bir kin ve öfkeyle, daha büyük bir iddiayla
savaşma nedenimizdir.
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“Faşizme karşı direnmek görevdir.
Çünkü faşizm, finans kapitalin en gerici, en şoven,
en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür.” (Dimitrov)
Bu nedenle, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!
ömürü ve baskı sistemleriyle çelişkisi olan
her kişi, her örgüt veya her toplumsal
grup, şu veya bu biçimde gizliliğe başvurmuştur. Dinler tarihi de böyledir, köle ayaklanmaları
da, ulusal kurtuluş savaşları da… İsa da, Muhammed
de Hristiyanlığı ve Müslümanlığı ilk yaymaya başladıklarında kendileri gizlendiler, gizlilik yöntemlerine
başvurdular. Mustafa Kemal’den Ömer Muhtar’a,
tüm ulusal kurtuluş savaşlarının önderleri, kendi
güvenlikleri için illegal yaşadılar, savaşı sürdürebilmek
için illegal örgütlenmeler yarattılar.
Haksızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkan birçok
aydın, hayatlarının şu veya bu döneminde aranır
duruma düştüler, haklarında tutuklama kararları çıkarıldı ve gizlilik koşullarında yaşadılar.

S

Başlarına “Ödül” Konulan Aydınlar
Halkın aydınları, sanatçıları, her zaman bilim
sanat ödülleri almazlar. Bazen de başlarına ödül
konulur. Bugün Grup Yorum’un altı üyesinin başına
ödül konulmuş durumda.
Grup Yorum üyeleri, AKP faşizminin hazırladığı
“gri” arananlar listesinde yer alıyorlar. Her birinin
başına 300 bin TL ödül konulmuş durumda.
Başına ödül konulan aydınlardan biri de Şili’li
ozan Pablo Neruda’dır.
Neruda; faşizmin baskı ve terörü altında, illegalite
koşullarında yaşayan aydınlardan biridir.
“Neruda da yasaklananlar arasındadır. Tutuklama emriyle aranır. … başına ödül konulur. Neruda
için yasal mücadele olanakları kalmaz. Soru şudur:
“Neruda bu durumda ne yapacaktır?”
Bu soruya Neruda’nın cevabı net olur. Onun
şair yoldaşları nasıl ki faşizme teslim olmadılarsa,
o da Videla’nın baskılarına, tehditlerine boyun eğmeyecek, teslim olmayacaktır.
Ve Neruda kararını verir: Yeraltında, illegal
olarak mücadelesine devam eder. O günlere dair
anılarında şunları söyler: “Hemen hemen her gün
başka yerde kalıyordum. Her yerde beni saklayacak
insanlar kapılarını seve seve açıyordu. Bunların
çoğu hiç tanımadığım kimselerdi, birkaç gün için
de olsa beni saklamayı arzu ettiklerini söylüyorlardı.
İster bir saat, isterse bir hafta için olsun vatandaşlarım
bana kollarını açıyordu!
Böylece saklandım; limanlarda, tarlalarda, şe-
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hirlerde, depolarda, köylülerin, mühendislerin, avukatların, denizcilerin, doktorların ve maden ocağında
çalışan işçilerin evlerinde.” (Yaşadığımı İtiraf Ediyorum. Sf. 269)
Pablo Neruda, “en önemli kitaplarımdan” dediği
“Büyük Türkü” adlı kitabını, başına ödül konularak
arandığı o koşullarda yazmıştır.

Bugünün Aydınları
Bu Kültürden Neden Uzaklaştı?
Tarih bu gözle incelendiğinde görülür ki; ülkemizde
de dünyada da halkın aydınları, sanatçıları açısından
gizlilik koşullarında yaşamak, gizlilik koşullarında
üretmek, istisnai sayılamayacak kadar yaygın bir
durumdur.
Fakat günümüzde; aydınların, sanatçıların çoğu,
gizliliği, “yeraltında yaşamayı ve üretmeyi” kendilerinin
çok uzağında görüyorlar. Bunu yapan aydınları ve
sanatçıları da yadırgıyor, düzen içine çağırıyorlar.
Tabii bu geri eğilim, sadece aydınlar ve sanatçılarla
sınırlı olmayıp, birçok örgütü, siyasi hareketi de
kapsayan bir eğilimdir.
1980’lere kadar silahlı mücadeleyi, illegaliteyi
savunan birçok örgütün bir kısmı 1980’lerde, bir
kısmı da 1990’larda silahları bıraktı, legal particiliği
keşfetti ve düzeniçileşti.
İllegalitenin terk edilmesini meşrulaştırmak için
“kitlelerin” illegaliteden ürktüğü, kaçtığı, bu nedenle
kitleleri LEGAL-YASAL partilerde örgütlemek gerektiği
teorisini yaptılar.
Oysa illegaliteyi tehlikeli bulup düzen içine yerleşmek isteyen, bu teorileri yapanlardan başkası
değildi.
Bu reformist kesimler, Pablo Neruda’yı, Nazım
Hikmet’i dillerinden düşürmezler. Ama Neruda’nın,
Nazım’ın hayatının militan yanlarını, illegalitede
geçen yıllarını yok sayarlar. Onların her şeye rağmen
örgütlülüğü savunma kararlılıklarını yok sayarlar.
Neruda da, Nazım da partinin üyesidirler. Örgütlü
davranırlar. İllegalitede olmayı veya yurtdışına çıkmayı, partilerinin kararlarıyla yaparlar.
Neruda’yı yukarıda kısaca anlattık. Bir bakın
bakalım; bugün Türkiye’nin aydınlarının kaçta kaçı,
başlarında ödül, illegalitede yaşayıp, mücadeleyi
ve üretimlerini sürdürebilirler? Bir bakın bakalım,
Türkiye solunda legalizm bataklığına batan hangi
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örgütün yöneticileri; Nazım’ın, Neruda’nın yaşadığı
yeraltı koşullarında yaşayabilirler?

Gizlilik, Kendini Korumak İçin Değil,
Mücadele Edebilmek İçindir
Nazım, 22-23 yaşlarındayken, Türkiye Komünist
Partisi’nin çıkardığı Orak Çekiç Gazetesi’ne yazılar
yazıyor, gazetenin sokak sokak dolaşarak dağıtılmasında yer alıyordu. Eğitim için zaman zaman
Moskova’ya gitti. TKP, 1925 başlarında İstanbul’da
illegal olarak 3. kongresini topladı. Nazım Hikmet
de Moskova’dan gelerek katıldı bu kongreye.
Nazım’ın Sovyetler’e en son çıkışı yaygın olarak
bilinir, ama Nazım, daha önce de defalarca Moskova’ya gitmiş ve her seferinde de gizli olarak geri
dönmüştür.
Bu Kongrenin ardından Nazım, partinin illegal
matbaasını kurmak ve örgütleme çalışmaları için
İzmir’e gitmiştir.
Kongre neden illegal? Matbaa neden illegal?
Nazım neden ülkeye giriş ve çıkışını illegal yapıyor?
Çünkü; küçük-burjuva diktatörlüğü; ilericileri, komünistleri, ilerici sendikaları, yayın organlarını YOK
ETMEK istiyordu. Zulmün YOK ETME saldırılarına
karşılık, VAR OLMAK İÇİN illegalite zorunludur.
İlerici, sosyalist aydınlara ve işçilere yönelik
baskı dönemlerinden biri olan “1927 tutuklamaları”
sırasında Nazım Moskova’dadır. Yoldaşlarının çoğunun tutuklanması üzerine hemen tekrar ülkeye
dönme kararı verir. “Herkes tutuklanıyor, koşullar
zor” demeyen militan bir aydın ve komünist tavrı
gösterir. Ülkeye gizli olarak dönerken, sınırda tutsak
düşer. “Sınırı pasaportsuz geçmek yüzünden
Hopa’da, TCK’nun 146. maddesi nedeniyle de
Rize’de idamla yargılanır.” Ama bırakılır bırakılmaz,
yine gizlilik koşullarında örgütlenmeyi yeniden yaratmaya koyulur.

“Aranır” Durumda Olmak,
Kavganın İçinde Olanlar İçin Doğaldır
1925 yılında iktidar tarafından çıkarılan Takrir-i
Sukûn yasası ile, tüm ilerici dergi ve gazeteler kapatıldı. TKP üyelerine yönelik tutuklamalar başladı.
Nazım, polisin “arananlar” listesindeydi. Teslim olmadı, örgütün kararı ile İzmir’e geçerek, oradan
yayın faaliyetini devam ettirmeye çalıştı.
Gizlice İzmir’e gelen Nazım, Şimendifer işçilerinin
evlerinde kalıyordu. Şimendifer işçileri sendikasına
yönelik operasyonlar başlayınca, başka evlere geçti.
İllegal yaşadığı bu dönemde, gündüzleri dışarıya
çıkmıyor, ilişkilerini geceleyin yürütüyordu. O süreçte
“yangın yeri artığı, ışık almayan bir kulübede
yaşayan” Nazım Hikmet, Güneşi İçenlerin Türküsü

şiirini burada yazdı.
İllegalite koşullarında “güneşin zaptı yakın” iddiasını taşıyan bir militandı.

Sonuç olarak;
Halkın aydınları, sanatçıları, her zaman bilim
sanat ödülleri almazlar. Bazen de başlarına ödül
konulur. Bu “ödül” de halkın aydınları için onurdur,
gururdur.
Gizlilik koşulları, bilimsel ve sanatsal üretime
engel olmaz, tersine besler.
Zulmün yok etme saldırılarına karşılık, VAR OLMAK İÇİN illegalite zorunludur,
- Devam Edecek -

Ülkemizin Aydınları!
HALK CEPHESİ diyor ki;
Bugün önünüzde fazla seçenek yok;
Ya faşist diktatörün sofrasına oturup, kurullarında yer
alacaksınız,
Ya bu baskı dönemini kazasız belasız atlatmak için
susup sineceksiniz,
Ya da faşizme karşı mücadele edeceksiniz!
İlk ikisi; düzeni, yani faşizmi güçlendirir.
Halktan yana olan,
Vatanseverce olan,
İlerici olan
Üçüncüsüdür.

ÜLKEMİZİN AYDINLARI;
Baskıdan,
Cezadan,
İllegaliteden,
Halkın şiddenden,
Direnişten
Korkmayın.
Faşizme boyun eğmeyelim.
Faşizme karşı mücadele, bedeller ister.
Tutsak düşebilir, gizlilik koşullarında yaşamak
zorunda kalabilirsiniz.
Halk sizi sarıp sarmalayacakr.
İllegalitenin zorluklarına katlanabilirsiniz. Bunun tek
yolu, zorluklara katlanmak için güçlü bir nedene sahip
olmakr.
O neden, vatan ve halk sevgisiyle şekillenen aydın
sorumluluğunuzdur.
Yüzünüzü tarihe ve halka dönün.
Aydınların tarihinde,
Halkların tarihinde
İhyaç duyduğunuz ve duyacağınız her şey vardır.
Faşizme karşı direnişler, böyle zafere ulaşmışr.
Onurlu aydın biyograﬁleri böyle yazılmışr.
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KOMPLOYLA TUTUKLANAN HALKIN SANATÇILARINA,
GRUP YORUM’A ÖZGÜRLÜK!

B

erk Ercan’ın İfadeleri Gerekçe Gösterilerek
Örgüt Yöneticiliğinden Yargılanan Grup
Yorum Üyelerinin ve Halk Cepheliler’in İlk
Duruşması 3-4 Ekim’de Görüldü.
FOSEM TV’nin Hesabından Mahkeme Tweet’lerinin İlk Bölümünü Yayınlıyoruz.
- Nuriye Gülmen: Devrimcilerin ve Grup Yorum
üyelerinin yargılandığı davadayım. Özlem Kütük savunma yapıyor. “Bizi örgüt yöneticiliğinden yargılıyorsunuz. 15 kişiden 12’miz kadınız. Siz bizi, bu 12
devrimci kadını, Türkiye’de yaşayan 40 milyon kadına
örnek olmayalım diye yargılıyorsunuz”
- TAYAD’lı Aileler: Özlem Kütük savunmasına
başladı. Siyasi şubenin dışarı çıkarılmasını istedi.
Siyasi şube dışarı çıkarıldı.
- Grup Yorum üyesi Bahar Kurt: “1 milyon
kişiye konser vermiş bir gruptan bahsediyoruz. Eğer
bu grubun üyesi olmayı suç sayıyorsanız ben Grup
Yorum üyesiyim ve bundan onur duyuyorum. Bu dosyada amaç Grup Yorum’u ve İdil Kültür Merkezi’ni terörize etmektir. Grup Yorum’dan çok şey öğrendim

Binalar Kolonlar Değil…
Halktır Grup Yorum’u
Susmaz Kılan!

Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi 4 Ekim’de
AKP’nin katil polisleri tarafından bir
kez daha basıldı. Grup üyeleri ve
İdil Kültür Merkezi çalışanları komplolarla tutuklandı.
Baskınla ilgili yapılan açıklamalardan bazıları şöyle;
Grup Yorum: Baskınları Kanıksamıyoruz!
“… Geçen sene 9 ayda 4 kere
basılmıştı ve 4 Ekim günü bu baskınlara devam edeceklerini gösterdiler bize. Grup Yorum üyesi Özgür
Zafer Gültekin’e yapılan işkencenin
hesabını verecek AKP’nin kiralık
katilleri...”
Dev-Genç (4 Ekim):
“… Ne baskınlar ne gözaltılar
ne de tutuklamalar halkı için sanat
yapanların mücadelesini engelleyemez!”
Devrimci İşçi Hareketi (5 Ekim):
“ ...AKP bu baskınlarla halkı
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ve öğrendiklerimi öğretmeye devam edeceğim. İdil
Kültür Merkezi bizim evimiz. Suç delili dediğiniz şey
bizim Kültür Bakanlığı onayıyla çıkmış, bugün müzik
marketlerde satılan albümümüzdür.
Bizim anadolumuz isimli bir twitter hesabının bana
ait olduğunu yazmışlar. Bunu söyleyen yalancı Berk
Ercan’dır. Hem bu hesabın benim olduğunu söylüyorlar
hem de ben gözaltındayken o hesabın benimle ilgili
attığı tweetleri suç unsuru sayıyorlar. Bahsettikleri
tweet bir haber; kimlerin gözaltına alındığını yazıyor.
Bu suç değildir. Biz konserlerle paraları kıran bir
müzik grubu değiliz, biz yoksul insanlarız. Bu ifadeyi
veren kişi bizi tanımıyor bu komedi. Sadece yıllardır
tekrarlanan bir polis yalanının altına imzasını atmış.
Biz tam tersi insanlara konserler için borçlandık. Bunu
karşılayabilmek için de Okmeydanı sokaklarına çıkıp
kek yapıp sattık. Grup Yorum’u Grup Yorum yapan
halktır.
Bu ifade; ‘İdil Kültür Merkezi’nde çalışır Tavır Dergisi’nde
çalışır ve sahibidir değil de Demirören Holding’te çalışır
Demirören Holding’in sahibidir’ olsaydı bu bir suç
sayılacak mıydı? Tutuklamanız iktidarın devrimci sanata
karşı açtığı savaşın bir sonucudur.
- SÜRECEK-

teslim almak istemekte Grup Yorum’un türkülerinin halkla buluşmasını engellemeye çalışmaktadır…”
Suriye Halk Cephesi (7 Ekim)
“...Anti-Emperyalist Cephe’den
yoldaşımız Gian Franco Castelloti
ve beraberinde işkencelerle gözaltına
alınan Grup Yorum üyeleri, halk çocukları derhal serbest bırakılsın.”
Çayan Halk Cephesi (5 Ekim):
“...Her günün gecesi, her gecenin
gündüzü alçakça saldırsanız da,
tüm Grup Yorum’un halka ulaşmasını
engelleyemeyeceksiniz!”

Grup Yorum Baskıların
İçinden Çıktı,
Baskınlarla Susturulamaz
Teslim Alınamaz!
Grup Yorum’a yönelik 4 Ekim’deki
baskını teşhir etmek için yapılan
çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir;
Çayan: TAYAD’lı Aileler 5 Ekim’de
Sokullu Caddesi’nde, “Grup Yorum’a
Özgürlük!” yazılı pankart astı. Ayrıca
mahallenin birçok yerine “Grup Yo-

rum Halktır
Susturulamaz!”
sloganını işledi.
Alibeyköy:
Halk Cepheliler
4 Ekim’de, mahallenin birçok
yerine Grup
Yorum’u sahiplenen sloganlar işledi.
İkitelli:
Halk Cepheliler
4 Ekim’de, mahallenin merkezi yerlerine
“Grup Yorum’u
Baskınlarınızla
Yıldıramazsınız! Halk Cephesi” imzalı
sloganları işledi.

Çayan

Alibeyköy

İkitelli

İzmir: TAYAD’lı Aileler 7 Ekim’de
yaptıkları basın açıklamasında kısaca şu sözlere yer verdi; “…Baskınlarınız, gözaltılarınız İdil Kültür
Merkezi’ni susturamayacak.”

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!

Röportaj
Umut GÜLTEKİN: “Bizim Sanat Anlayışımıza ve İdeolojimize Saldırıyorlar.
Çünkü Biz Umudu Yayıyoruz, Birleşmeye Çağırıyoruz,
Bu Adaletsiz Düzeni Neden ve Nasıl Değiştireceğimizi Anlatıyoruz.”

G

rup YORUM Üyesi Umut GÜLTEKİN İle
Frankfurt’ta Yasaklanma Girişimlerine Karşı
Yaptıkları Direniş ve Zafere İlişkin Röportajın
İlk Bölümünü Yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Merhaba. Üzerinizdeki baskı ve yasaklar
yalnız ülkeyle sınırlı değil. Avrupa emperyalizmi de
sizi yasaklamaya çalışıyor. Hangi ülkelerde nasıl engellemelerle karşılaştığınızı anlatır mısınız?
Umut GÜLTEKİN: Merhaba, ülkedeki baskılara paralel
olarak Avrupa’da, özellikle de Almanya’da baskılarla karşılaşıyoruz. Emperyalizmin bize açtığı bir savaşın getirdiği
sonuçlar bunlar. Yani sadece ülkemizle sınırlı bir baskı
değil bu, bu ideolojilerin savaşıdır. Her yerde ve her alanda
olduğu gibi sanat alanında da bize karşı açılmış bir savaştır
ve bu savaşı açanlar da emperyalistlerin ta kendisidir.
Hedefleri bizi bitirmek, bizi derken kastım bizim düşüncelerimizi, sosyalist düşünceyi, devrimci düşünceyi
bitirmektir. Halkın umudunadır saldırılar. Şu anda yaptıkları
da budur. Ülkemizde 12 Eylül 2017’den sonra 11, şimdi ise
9 arkadaşımızın tutuklu bulunması ve 6 arkadaşımızın
başına ödüller konulması bir rastlantı değildir. Yani Avrupa’daki
saldırılarla birebir bağlantılıdır. Politikaları çok açıktır; “Tecrit
edip yalnızlaştırmak ve terörize edip imha etmektir”.
Hem ideolojik hem de politik bir savaşın içindeyiz ve bu
dünyanın dört bir yanında aynı.
Bizim sanat yapmamızı istemiyorlar, yani örgütlü sanat
yapmamızı istemiyorlar. Bizim sanat anlayışımıza ve ideolojimize bir saldırıdır bu baskılar. Çünkü biz umudu yayıyoruz, biz birleşmeye çağrılar yapıyoruz, biz çözüm
sunuyoruz, bu adaletsiz düzeni neden ve nasıl değiştireceğimizi anlatıyoruz. Biz tarafız, biz ezilenlerin öfkesini
isyana dönüştüren sesiz. İşin özeti budur aslında.
Örneğin ilk olarak 2011’de Hollanda’da konserimiz istihbarat tarafından engellendi. İki sene önce bu baskıların
Almanya’da yoğunlaştığı süreçte, Avusturya’da da yaşanmıştı. Grup Yorum’un geleceğini duyan Anayasayı Koruma
Örgütü (Türkiye’deki MİT’in karşılığı), engellemek için
birçok gereksiz, hatta gülünecek gerekçelerle engel olmak
istemişti. Sonuç olarak; bu engellemeler Grup Yorum gönüllüleri tarafından çürütülmüştü. İngiltere’de yine konseri
engelleme girişimleri olmuştu; ama sonuç olarak geçen
senenin sonunda biz orada da umudun türkülerini söyledik.
Bu engelleme çabalarına cevapsız kalmadık ve boşa çıkardık. Avrupa emperyalizmi, sadece konserlerini engellemeye, bizi yasaklamaya çalışmıyor. Aynı zamanda Grup
Yorum konserleri örgütlemeyi “suç” sayıyor. Şu anda Almanya’da tutsak olan devrimciler, bizim konserlerimizi örgütleyip, biletlerimizi sattıkları için ceza aldılar ve tecrit
hücrelerindeler. Bu engellemeler asıl olarak “Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Tek Ses Tek Yürek” konserlerini
yapmamız ve onbinlerce insanımızı bir araya getirmemizle

yoğunlaştı.
Biz 9 ayda 14 konser
verdik Avrupa’nın dört bir
yanında. Almanya’dan Yunanistan’a, Bulgaristan’dan
İsviçre’ye, Londra’dan Fransa’ya kadar birçok yerde.
Bu konserler şunu somutladı; kitleselleşmemize,
Oberhausen’daki gibi 15
bin veya Gladbeck’teki gibi
4 bin kişilik konserler yapmamıza tahammül edemiyorlar. Biz sömürüye, ırkçılığa
ve yozlaştırmalarına karşı birleşmeyelim, gücümüzün
farkına varmayalım, örgütlenmeyelim diye her türlü hukuksuzluğu yapıyorlar ve kendi yasalarını ayaklar altına
alıyorlar.
Hayır, asla geri adım atma düşüncemiz olmadı ve olmayacak. Tam tersine daha büyük konserler örgütleyeceğiz.
Halkımızla birlikte çok güzel ve çok kapsamlı konserler
vereceğiz. Hiçbir güç bizi engelleyemez. Biz haklıyız, biz
meşruyuz. Biz ırkçılığa karşı, yozlaşmaya karşı, bağımsız
bir vatan için ve devrim için hep daha büyük konserler örgütlemeyi hedefleyeceğiz. Bütün halkımıza “Defol Amerika”
şarkımızı okutacağız. Hep bir ağızdan “Amerika’dır Düşman”
diyeceğiz. Devrimin türkülerini en büyük ve en kalabalık
sahnelerde söyleyeceğiz. Bu iddiamızla ilk soruyu noktalayalım....
Yürüyüş: Yorum konserleri düzenleyenler tutuklanıyor, oturumları iptal ediliyor. Son olarak Frankfurt’ta
da Alman emperyalizminin yasaklamasıyla karşı karşıyaydınız. Neden hedef alınıyorsunuz?
Umut G.: Evet Grup Yorum konserleri örgütlemek ne
yazık ki bir suç unsuru olarak kabul ediliyor. Burjuva demokrasisinden başka bir şey bekleyemeyiz zaten; ama
kabul de etmeyiz. Buna karşı haklarımızı korur ve hukuki
bir mücadele de yürütürüz. Bir konser örgütlemek nasıl
suç olabilir? Grup Yorum söz konusu ise oluyor.
Çünkü biz halkın sanatçılığını yapıyoruz. Türkülerimizde
adaletsizliği, emperyalizmin kanımızı emdiğini anlatıyor,
bu duygu ve düşünceleri örgütlüyoruz.
Bu büyük bir tehlike oluşturuyor emperyalistler için;
çünkü milyonlar bizim gibi düşünüyor ve bu düşünceleri
örgütlemek tehlikeli emperyalistler için. Bu yüzden Grup
Yorum şarkı söylememelidir.
Bu yüzden Avrupa emperyalizmi Grup Yorum konserleri
örgütleyenlere hapis cezaları yağdırıyor. Ama boşuna!
Son olarak Frankfurt’ta yaşadığımız gibi, halkımız her
koşulda öne atılıp konserlerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor.
- SÜRECEK -

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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HALKA KAZILAN

1969’un o görkemli öğrenci hareketi, işte bu kültür içinde adım
adım eriyip düzenin yoz bir parçası
haline dönüştü.

ÇUKUR

- Bu çukura mafyayı ve
yozlaşmayı gömeceğiz -

Ülkemizin 1968’i
Çok Farklıdır

2

Yoksul Gecekondu Mahallelerinden,
Sanatın Her Alanından,
Gazetelerden, Televizyonlardan, Radyolardan
DEVRİM’İ SİLMEK İSTİYORLAR.
ALTERNATİF:
KURTLAR VADİSİ’NİN GECEKONDULUSU, ÇUKUR;
POLAT ALEMDAR’IN HALKÇISI, YAMAÇ;
YOZLAŞMIŞ MÜZİĞİN POLİTİKLEŞMİŞİ, GAZAPİZM
960’ların sonlarına doğru,
Avrupa’nın birçok ülkesinde yaygın öğrenci hareketleri vardı. Hareket gittikçe yaygınlaşıyor, yer yer işçi sınıfının
desteğini almaya başlıyordu. “milyonlarca genç, setlerini yıkan nehirler gibi meydanlara hep birlikte
aktılar.” Üniversitelerde işgaller,
boykotlar birbirini izledi. Gençlik
polis saldırıları karşısında şiddete
başvurmaya başladı.
Gençliğin talepleri, “daha fazla
özgürlük, eşitlik, adalet ve temiz
bir çevre” idi.
Hareketin en temel itici güçlerinden biri, Amerikan emperyalizminin Vietnam işgaline karşı çıkmaktı. Vietnam halkının direnişi bu
gençlik kitlesine büyük bir coşku
ve dinamizm kazandırıyordu.
Bu milyonlar nereye yönelecekti?
Daha fazla özgürlük, eşitlik,
adalet nasıl gerçekleşecekti?
Aslında iki alternatif vardı; bu
hareket ya devrim ve sosyalizme
yönelecek ya da düzen içinde eriyip
gidecekti.
Burjuvazi, birinci alternatifin ger-
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çekleşmemesi için tüm araç ve
yöntemleri kullanarak hareketi yönlendirmeye çalıştı. Rock müzik
ve hippi kültürü, burjuvazinin müdahalesinin en temel biçimi oldu.
Gençliğin özgürlük, eşitlik, adalet
talepli hareketi, adım adım, “her
türlü otoriteye”, “yaşlı kuşaklara”
karşı çıkmayı merkezine koyan,
cinsel özgürlük isteyen bir harekete,
uyuşturucuyu ve cinselliği yaşamın
merkezine koyan bir yaşam tarzına
dönüştürüldü.
Hippiliğin tanımında, 1968 öğrenci hareketinin nasıl bir dönüşüm
gösterdiğini görebiliriz.
“Hippi yaşam tarzı, aslında bugünkü mutlak retçiliğin temellerini
atan bir oluşumdur. Kendilerine
asla sınır koymayan, var olan tüm
yetkilileri reddeden, komün hayatını
savunan özgürlükçü bir harekettir.
1960’lı yıllarda dönemin komünist
ve faşist yapılanmalarına karşı çıkan, özgürlüğün bireyin kendi içinde
olduğunu savunan… bir yaşam
tarzıdır.
Uyuşturucular, müzik ve cinsellik hippi kültürünün temel taşlarıdır.”

Birçok burjuva ve küçük burjuva
aydın, ülkemizde 1960’ların ikinci
yarısında gelişen ve şekillenen
devrimci hareketi, Avrupa’daki “öğrenci hareketleri”nin devamı olarak
görür ve gösterirler. Oysa gerçek
böyle değildir.
Aynı dönemde ülkemizde de
görülen “gençlik eylemleri”, Avrupa’dakinden tamamen farklı bir niteliğe sahiptir ve farklı bir seyir izlemiştir. Örneğin 1968 Haziran’ında
İstanbul Üniversitesi İşgal Komiteleri
Konseyi’nin hazırladığı reform tasarısında şöyle deniliyor: “... ülkemizde, üniversite sorununun tüm
eğitim sorunundan ayrılamayacağını, eğitim sorununun ise temel
düzen sorununa bağlı bulunduğunu bilmekteyiz.” (Türkiye’de Devrimci Gençlik Hareketleri Tarihi,
Turan Feyizoğlu, sf. 652)
Yine örneğin 1968’in Temmuz’unda İTÜ Öğrenci Birliği tarafından yapılan açıklamada şöyle
denilmektedir: “Son boykot ve işgal hareketlerinin en ileri sloganı
‘Eğitimde Devrim’ idi. Gerçekte
ise, ekonomik düzende devrim
olmadan eğitimde devrim olmaz.”
Avrupa’nın 68’iyle, Türkiye’nin
68’i arasındaki temel fark da buradadır. Türkiye’nin 68’inde DEVRİM
vardır. Ve böyle olduğu içindir ki,
“öğrenci hareketleri olarak” başlayan hareketler, devrimci bir harekete dönüşmüş; gençlik örgütlenmesi Dev-Genç’in bağrından Parti-Cephe doğmuştur.

“Solu Solla Vurma”
Diyebiliriz ki, Avrupa’da o gün
hakim kıldıkları yozlaşmayı, yarım
asırdır bizim ülkemizde de hakim
kılmaya çalışıyorlar. Ama başaramadılar. Hala bugün ülkemizde
uyuşturucuyu, cinselliği esas alan
müzikleriyle, sinemalarıyla, beyinlerimizi ve ruhlarımızı ele geçirmeye

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!
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çalışıyorlar.
Burjuvazi devrimi tasfiye etmek
istiyor. Bunun için de devrim iddiasını ve ideolojisini taşıyan örgütlülükleri sindirmek ve yok etmek istiyor. Bugünün Türkiyesi’nde
ve dünyasında, devrim iddiasının
ve Marksist-Leninist ideolojinin en
güçlü, en örgütlü, en kararlı taşıyıcısı Halk Cephesi’dir, Halkın Avukatlarıdır, halkın sanatçılarıdır, Halk
Meclisleri’dir, Halkın milisleridir.
Grup Yorum’u ve halkın sanatçılarını işte bunun için tasfiye etmek
istiyorlar. Bunda en küçük bir şüphe
yoktur.
Bunu yaparken, “halkçı”, “sol”,
“demokrat” görünümlü araç ve
yöntemler kullanıyorlar.
Bu yöntem, “solu solla vurma”
taktiğini, solu yozlaştırma, değersizleştirme taktiğini içerir.
İşte bu politika doğrultusunda,
bizim önümüze “iyi mafya”yı koyuyorlar. İsyanımıza tercüman olsun
diye Gazapizm’i adres gösteriyorlar.
Yoksul halk çocukları, Koçovalı
Ailesi gibi “iyi”, “insancıl”, “fakir fukarayı gözeten”, “hakkaniyetli, adaletli” mafyacılığa özendiriliyor. Genç
mafya babası Yamaç, yoksul halk
gençliğine örnek gösteriliyor. Şunu
diyebiliriz; Çukur, Polat Alemdar’ı
“halkçı” hale getiriyor. Yoksul mahallelerinin gençlerine Yamaç örnek
gösteriliyor.
Çukur’da mahalle halkının, gençliğinin tek çaresi, güvenebilecekleri
tek yer, “iyi mafya”dır. Yoksul mahallelerin gençliğinin çaresizliğini
kullanıyorlar. Çaresizliğe çare diye
mafyayı gösteriyorlar. Çaresizlik
teslimiyettir, çaresi olarak gösterilen
mafyacılık da düzenin bataklığında
boğulmaktır.

ÇUKUR’da VEYA
GAZAPİZM’de
HALKTAN YANA
HİÇBİR ŞEY YOKTUR!
AKP faşizmi, hatırlanacağı gibi;
iktidarının ilk yılları boyunca, düzene
karşı çıkan veya çıkabilecek kesimleri “açılımlarla” yanına çekip,
düzene yedeklemeye çalıştı. “Açılım”ların başrolü, hep “solculara”

BU ÜSLUBU
KİMSE
SOLCULUK
DİYE YUTTURAMAZ!
Birinci bölümde Gazapizm’in
şarkı sözlerinden örnekler yayınladık.
Yazması da, söylemesi de, okuması da bizim için zor olan kelimelerdi bunlar. Ama buna rağmen açık
açık yazdık, kısaltarak yazmayı veya
nokta nokta koymayı tercih etmedik.
Bilerek açık haliyle koyduk o
sözleri.
Kimse kimseye bir şey yutturamasın diye açık haliyle yazdık.
Gazapizm böyle biri; küfürbaz,
dili yozlaşmış bir şarkıcı. Alkolikliği,
“dumanı”, uyuşturucuyu meşrulaştırmakta bir mahzur görmüyor.
Çukurun dibindeki kültür budur
işte ve bu kültürü bize solculuk
diye kabul ettirmeye kalkıyorlar.
Hayır, bu solculuk değildir. Solculuğun böyle bir kültürü yoktur.
Ezhel adlı müzik grubu da benzer
değil miydi? Uyuşturucuyu meşrulaştıran bu gruplar; solu, solculuğu
temsil edemez.
Uyuşturucu kimin politikası?
Emperyalizmin.
Gazapizm; uyuşturucuyu meşrulaştırdığı noktada, emperyalizmin
politikalarına hizmet etmiş olur.
Bazı şarkılarda isyandan söz etmek, klipler çekip orada “patronları
cezalandırma” görüntüleri koymak,
verildi. Kendini “Sol” hatta “sosyalist” olarak gören birçok aydın,
birçok siyasi parti, AKP’nin açılım
politikalarının aleti oldu.
Faşizm, solu kullanarak halkın
mücadelesini tasfiye etmeye çalışıyordu. Bugün sinema, televizyon,
müzik alanında yapılmaya çalışılanın da özü budur.
Bunu yapanların AKP karşıtı
olmaları, kişisel olarak kendilerini
ilerici, sosyalist vb. diye tanımlamaları, bu gerçeği değiştirmez.
Çukur’un gösterdikleri, Gazapizm’in söyledikleri ortadadır. Onlar
aracılığıyla yoksul halka bir çukur
kazılıyor. Yoksul halkın sorunlarını
devrimci mücadele içinde, halk

solculuk için yeterli değildir. Çünkü
o klipte bile yozlaşmanın söylemi,
görüntüleri hakimdir. Devrimcileri,
devrimci eylemleri savunan değil,
sulandıran, sahiplenen değil yozlaştıran bir tarz vardır.
Bu tarzın, bu üslubun, bu sanatın halka solculuk olarak sunulmasına izin vermeyeceğiz.
Düzen; Grup Yorum’u, halkın
sanatçılarını yok edemeyecek.
Düzenin halkın sanatçılarını yok
edip meydanı pespaye yozlaşmış
gruplara bırakma politikalarını bozacağız.
Kendini ilerici, demokrat gören
tüm sanatçılar, bu politikaların
aracı ve aleti olmayın.
Gazapizm’e ve Gazapizm gibi,
düzene, düzenin alçaklıklarına, adaletsizliklerine karşı çıkıyormuş gibi
görünüp, düzenin yoz kültürünü
meşrulaştıranlar, karşı çıkıyor göründükleri düzeni güçlendirirler.
Gazapizm’e ve benzeri tüm sanatçılara çağrımızdır: “Düzene
karşı olanlar, halktan yana olanlar,
bu üslubu, bu tarzı, bu kültürü
terk etmelidirler.
Halktan yana, ilerici sanat nasıl
yapılır; Ruhi Su’ya, Yılmaz Güney’e, Ahmet Arif’e, Nazım Hikmet’e, Victor Jara’ya, Pablo Neruda’ya, Mikis Theodorakis’e,
Grup Yorum’a bakın…”
örgütlülükleri aracılığıyla değil,
düzen için tehlike teşkil etmeyecek
araç ve yöntemlerle çözmeye çalışması için bu tür diziler, müzikler,
en etkili biçimde pazarlanıyor.
Tüm devrimciler, bu yöntemler
karşısında uyanık olmalıdır. Uyanık
olmak nedir; her şeye ideolojimizin
penceresinden bakmaktır.
Önümüze konulan her ürüne,
her esere,
Halk için, cephe için, devrim
için yararlı mı, zararlı mı diye
bakmaktır.
Bu net ölçüyle bakarsak, o zaman bize kazılan çukurların içine
düşmeyiz.
- BİTTİ -

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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DİRENİŞİ HEP BİR ADIM İLERİ TAŞIYAN
ÖZGÜR TUTSAKLARDAN...

irenişle taarruza geçişimizi hazmedemeyen
AKP faşizmi, tutsaklara
azgınca saldırmıştır. Her gün farklı
hapishanelerden işkence haberleri
gelmektedir. İşkenceyle teslim alamayan faşizm, disiplin cezaları vererek direnişe darbe vurmak istemiştir.
Günde 2-3 kez tutanak tutarak
yıllarca görüş telefon mektup hücre
cezaları vermiştir. Örneğin 30 yıl
görüş, 10 yıl telefon, yüzlerce gün
hücre cezası verilen tutsaklarımız
var.
Öyle bir boyuta gelmiştir ki 1
Mayıs günü, beş metre karelik havalandırmada halay çekildi denilerek, resmi tatil olmasına rağmen
tutanak tutulup tutsaklara ceza verilmiştir. Faşizm kendi yasalarına
dahi uymayan sistemdir. Tutsaklara
ömrü kadar ceza veriyor faşizm!
Bugün şöyle bir hesap yapıldığında
80 yaşında bir insanın bu cezaları
bittirmesi için ömrü bile yetmez.

D

İletişim Yasakları ve
Engellemeleri
Direnenler dünyanın hiçbir yerinde teslim alınamamıştır. Emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi, 48
yıldır envai çeşit saldırı, baskı katliam yapmıştır. Her seferinde de
amacı; devrimcileri, böylece de
halkın umudunu yok etmektir. Özgür
Tutsakların her türlü haklarını gasp
etmesi, faşizmin acizliğini de gösterir aynı zamanda.
Tutsakların mektup ve telefon
hakkıdır haftada bir defa 10 dakika
ile sınırlı olan hakkı. OHAL ile
birlikte tutuklulara 2 haftada bir uygulanmaya başlanmış, hükümlü
tutsaklara ise aynı şekilde devam
etmiştir.
Telefon hakkını kullanmak işin
birinci dereceden yakını anne,
baba, kardeş, eş, nene, dede dışında görüşmek ise yasaktır. Aile
ile görüşebilmek için istenen bazı
evraklar var ve bu belgeler hapishane idaresine teslim edilip onaylandıktan sonra, ilgiliye bildirilerek
10 dakika giriş hakkı kazanıyorsun.
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Her hafta evrak doldurarak, kiminle
görüşebileceğine dair numarasını
da yazıp dilekçe veriyoruz.
Karşı taraf telefonu açtığında tekmil vermemiz dayatılıyor. Yapmadığımızda ise görüş hakkımız gasp
ediliyor ki neyin tekmili? Görüştüğümüz kim? Her şey resmiyken bu
uygulama tamamen bilinçlidir ve teslim alma saldırısının bir parçasıdır.
Diğer kısıtlama ve engelleme ise
mektup fakslardadır.
Lakin diğer saldırılarda olduğu
gibi bu konuda da haksızlık, hukuksuzluk yaşamaktayız. Yaşadığımız haksızlıklardan bazılarını örnekleyelim.
Mesela “çok tehlikeli” sözcükler
vardır. Halkı kin ve nefrete yönlendiren “örgütsel içerik iktidara
hakaret içeren” vb. denerek mektuplarımız ve fakslarımız engellenmektedir.
Onların “kurum güvenliği için tehlike” dedikleri şeyler ise bulunduğumuz hapishanelerde yaşadığımız bir
işkenceyi ya da haksızlığı anlatmamızdır. “Örgütsel” dedikleri ise yoldaşına, ailene çok iyi olduğunu, ürettiğini, direndiğini, teslim olmadığını
ve olmayacağını yazmandır. Yani
işkence yapmak serbest; ama bunu
anlatman yasaktır. Onuruna, kimliğine, kişiliğine saldırı serbest iken
bunlara karşı direnmek yasaktır. Sorgusuz sualsiz delilsiz yıllara varan
cezalar vermek serbest, hukuksuzluğu dile getirmek yasak.
En temel haklarımızdan olan
iletişim hakkımızı engellemek için
binbir bahaneyle mektuplarımızı,
fakslarımızı, ya göndermiyorlar ya
da geleni vermiyorlar veya aylarca
bekletip öyle veriyorlar. Bunlar,
artık faşizmin hapishanelerdeki
rutin uygulamaları haline gelmiştir.
Ancak kanıksamadan direniyor ve
haklarımızı kazanıyoruz.

Ziyaret Yasakları ve
Engellemeler
Hem içeride hem dışarıda hiçbir
koşulda biz devrimcileri yalnız bırakmayan ailelerimiz, tarih boyunca
Özgür Tutsaklar Cephesi’nde de

hiç yalnız bırakmamış, sahiplenmiştir.
Faşizmin her koldan saldırdığı
gibi biz Özgür Tutsaklara gelen
görüşçülerimize de engeller çıkararak ailelerimize baskı kurmaktadır.
Örneğin tutsakların sadece anne,
baba, kardeş ve eşiyle görüş yapma
hakkı vardır. Ağırlaştırılmış tutsakların ise anne, baba, kardeş, eş
bunun dışında yeğeniyle yengesiyle
3 kişi sınırlı arkadaş görüşçüsüyle
görüşememesi gerekçeleri ise
OHAL vb. güvenlik gerekçeleridir.
Haftada bir gün kapalı 45 dakika,
ayda 1 saat açık görüş yapma
hakkı vardır. Tabi aile görüşüne
gidebilmek için binbir çeşit baskı,
eziyet yaşamakta, binbir zorlukla
ilden, ilçeden, kasabadan, köyden
gelen ailelerimize bu kez de girişlerde parmak izi, üst araması, XRAY cihazı, göz kaydı vb. dayatılarak işkence yapılmaktadır.
Diğer taraftan da biz Özgür Tutsakların bunca yolu katederek gelen
ailelerimize ikram olarak yaptığımız
tatlı pastaları görüşe çıkarmamızı
engelleyerek yasakladılar.
Bir başka engelleme ise aynı
hücrede bulunan arkadaşlarımıza
aileleri tarafından yatırılan kıyafetlerin, enstrümanların vb. alınmamasıdır. Gerekçe ise görüşçüsü
olmamaktır.
Birçok hapishanelerde hiçbir türlü
enstruman verilmemektedir. Örneğin
müzikle uğraşan insanlara hatta
Grup Yorum elemanlarına bile enstrumanları verilmemektedir.
Amaç açıktır! Her şeyden tecrit
etmek, inancımızdan, düşüncelerimizden vazgeçirmektir. Şunu bir
kez daha ilan ediyoruz ki;
Biz Özgür Tutsaklar 12 Eylül
karanlığında hapishanelerden taşarak, ailelerimizi örgütleyerek yeni
bir gelenek yarattık. TAYAD (Tutuklu
Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) kuruldu ve demokratik mücadelenin öncüsü oldu.
34 yılı aşkın bir süredir mücadelesine devam ediyor TAYAD.
Bugün de, baskıları, yasakları,
ailelerimizi örgütleyerek aşacağız.

Özgür Tutsakların Sadece Alanı Küçük; Dünyaları Büyük, Beyinleri Özgür!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Bizim müziğimiz sadece sanatın değil savaşın da bir biçimidir. Ezenle ezilen,
sömürenle sömürülen arasındaki tarihsel kavgada ezilenin, sömürülenin
yanında kavgaya durur. Ezgilerimiz bu kavgada namluya sürülü mermidir...
Bu yüzden düşmandır emperyalistler ve işbirlikçileri...
Bu yüzden Grup Yorum Halktır Yenilmez!

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
Onlar, hiç içeri girmediler, hep
dıarıdaydılar.
Çünkü onlar
özgür tutsaktılar...
Onlar hiç dıarı çıkmadılar,
hep içerideydiler...
Çünkü bir yanları o kalın
duvarların, demir kapıların,
tel örgülerin ardındaydı hep...
te bu yüzden halkın
avukatlıı
ne hapislik dinler ne zulüm...
te bu yüzden
HALKIN AVUKATLARI TESLM
ALINAMAZ!
HALKIN AVUKATLII
YOK EDLEMEZ!
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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Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!

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

ve düşmanlık olduğu açığa çıkıyor.
En başta şunu belirtelim: Mehmet
Selim Kiraz’ın cezalandırılması ile
12 Eylül komplosundaki iddialar ve
bu komploda yargılananlar arasında
hiçbir bağ yoktur. Buna rağmen, bu
eylemden 2 buçuk yıl sonra, aynı
savcı tarafından 12 Eylül komplosu
ile birlikte dava açılmasının bir tek
açıklaması vardır. O da yine halkın
adaletine hesap veren savcının intikamını alma isteğidir.

Önce ifadelerle delilsiz şema
çıkar, sonra bu şemadakilerle eylem arasında delilsiz bağlantı kur
Sınıfsal intikam isteği faşizmin
yargısını öylesine etkisi altına almış
ki, kendi hukuklarını, yasalarını yok
sayıyor, olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, bulunması da mümkün olmayan
birçok kişi hakkında bu cezalandırma
eylemi nedeniyle ANAYASAYI İHLAL’den ceza istiyorlar. Normal koşullarda sadece örgüte yardım olarak
değerlendirilebilecek bir durumu yine
ANAYASAYI İHLAL sayarak müebbet
hapis cezası istiyorlar…
Örneğin davanın sanıkları arasında savcının cezalandırılması eylemi ile hatta DHKP-C ile de hiçbir
ilgisi olmayan birçok kişinin ismi var.
Bu kişilerin örgütün yurtdışındaki sorumluları olduğu, bazılarının merkez komite bazılarının
genel komite üyesi veya bazı bölgelerin sorumlusu
oldukları iddia edilmiş.
Neye göre iddia ediliyor bunlar? 2002 yılında
itirafçı olan Semih Genç’in ifadelerine göre… Oysa
savcının cezalandırıldığı tarih 31 Mart 2015. Yani adı
geçen işbirlikçinin ifadesinden 13 yıl sonra...
Başka neye göre? 2016 yılında hakkında açılan
dolandırıcılık davasından kurtulmak için yalan ifadeler
veren Cengiz Şahin adlı bir sahtekarın ifadelerine
göre… Bu kişinin nasıl ifade verdiğini, emniyetin bu
sahtekarı nasıl kullandığını, kendi el yazısıyla savcılığa
yazarak maddi yardım istediği dilekçesinden bu kullanma-kullanılma durumunun nasıl açığa çıktığını
daha önce yazmıştık.
Bunlara ek olarak bir de bu konularda bilgi sahibi
olması mümkün olmayan, belki sıradan bir sempatizan
düzeyindeki “gizli tanık” ifadelerine dayanıyorlar.
Bu ifadelerin de polis tarafından hazırlanarak gizli
tanıklara imzalatıldığı veya Cengiz Şahin örneğindeki
gibi maddi çıkar sağlama vaadiyle alınan yalan ifadeler
olduğu çok açıktır.
Elbette bu ayrı bir konudur. Burada asıl üzerinde
durmak istediğimiz nokta şudur: Önce yalan ifadelerle,
delilsiz kanıtsız örgüt şeması çıkarıyor, sonra bu şe-
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GÖKDELENLERİ
SARSAN KURŞUNDAN,
ADALET SARAYLARINI
SARSAN KURŞUNA...
AKP FAŞİZMİ,
KOMPLO DAVALARIYLA
SAVCININ CEZALANDIRILMASININ
İNTİKAMINI ALIYOR
dalet savaşımız yazı dizimizin önceki bölümünde aynı savcının imzasıyla, aynı komplodan, aynı delillerle 7 ayrı dava açıldığını
belirtmiştik. Bu bölümde, bu davalardan birinin iddianamesine özel olarak yer vereceğiz. Bu dava Berkin
Elvan’ın katilleri hakkındaki sözde soruşturmayı
yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol tarafından cezalandırılmasıyla ilgili
davadır.
Neden bu iddianameye özel olarak yer veriyoruz?
Çünkü bu davanın hukukla, yasalarla hiçbir anlamda
uzaktan yakından ilglsi yoktur. 22 Kasım 2018 tarihinde
ilk duruşması görülecek olan davanın sanıklarına, iddianamede yer alan değerlendirmelere ve dosyada
yer alan delillere baktığımızda, sadece savcı eyleminden dolayı siyasi bir kin ve intikam alma isteği
görülüyor.
Bu kin ve intikam isteği iddianamede başka bir
kinle bütünleşiyor. Sabancı eyleminin oligarşide
yarattığı kinle… İddianamenin başında DHKP-C ile
ilgili değerlendirmelerde örgütün en çok ses getiren,
en etkili eyleminin tekelci patronlardan Özdemir Sabancı’nın cezalandırılması eylemi olduğu belirtiliyor.
Böylece bu kinin ne AKP’yle ne de onun işgüzar savcısıyla sınırlı olmadığını, tarihsel ve sınıfsal bir kin

A
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Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!

Sayı: 88
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madakilerle eylem arasında delilsiz bağlantı kuruyor.
Peki, sadece bu ifadelerle, başka hiçbir delil olmadan
dava açılabilir mi, kanıt olmadan cezalar verilebilir
mi? Normal koşullarda bu soruların cevabı “hayır”
olmalıdır. Ama söz konusu olan faşizmin hukuku
olunca, amaç da ne olursa olsun intikam almak
olunca bu soruların cevabı “evet” oluyor. Faşizmin
hukukunda dava açmak için delile, ceza vermek için
kanıta ihtiyaç yoktur. Bu dava bunun en somut
örneğidir.
Faşizm, bu operasyonlarla, tüm halkı ve halk cephelileri yıldırmak istiyor.
Bunun için de ne yapıyor bu hukukun uygulayıcısı
savcılar, hakimler; madem bu kişiler örgütün sorumlusu, yöneticisi, bu eylemi de örgüt yaptığına
göre, eylemle bir ilgileri olmasa da cezalandırırız
diyorlar. Yani önce hiçbir delil olmadan bu kişileri
örgütün yöneticisi ilan ediyor, sonra da “madem
bunlar yönetici, bundan da sorumludur” diyorlar… İşte faşizmin hukukuna somut bir örnek
daha…
Faşizmin hukukuna başka bir örnek: Faşizmin intikam isteği o kadar güçlü ki, davada kimi yargıladıklarını
unutmuşlar. HHB ile ilgisi olmayan iddianamede uzun
uzun HHB ile örgüt bağlantısı anlatımı yapmışlar.
Mehmet Selim Kiraz’ın cezalandırılmasıyla HHB avukatları arasında bağ kurmaya çalışmışlar. Bunu nasıl
yapmışlar? Kurgu şöyle: Şafak ve Bahtiyar’ın eylem
sırasında kullandıkları telefon hattını incelemişler. Bu
hat ile görüşme yapan bütün numaraları tespit etmişler.
10’a yakın numara var bu şekilde tespit edilen. Sonra
bu telefonu arayan numaralardan birini seçmiş ve o
numaranın daha önce Türkiye’den aradığı kim varsa
örgüt bağlantısı var demişler.
Mantık şu: Bu numaradan Şafak ve Bahtiyar
arandı, Şafak ve Bahtiyar örgüt üyesi, eylem yaptılar… Aynı numaradan kim aranmışsa, o örgüt üyesidir.
Düz mantık ürünü bir varsayım. Peki, bunun hukukta
yeri var mı? Elbette yok. Zaten ortada hukuk da
yok.
Silah kaçakçısına bile “anayasayı ihlal”den
ceza isteniyor.
Başka bir örnek daha: Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın
cezalandırılması eylemiyle ilgili hakkında dava açılanlardan biri de Mustafa Koçak. Mustafa Koçak, 12
Eylül komplosu sürecinde gözaltına alınmış ve kendisinden zorla, işkenceyle, tehdit ve şantajla ifade
alınmaya çalışılmış ama Mustafa Koçak bu onursuzluğu
reddetmişti. Ama kendisi bu onursuzluğu kabul eden
bir hainin, Berk Ercan’ın iftiralarıyla tutuklandı. Mustafa
Koçak hakkında Berk Ercan’ın ifadelerine dayanılarak
dava açıldı. İddia şuydu: Mustafa Koçak, Şafak ve
Bahtiyar’ın eylemde kullandığı silahı temin edip Şafak
Yayla’ya verdiğini Berk Ercan’a kendi ağzıyla söylemişti.
Bu iftira dışında başka bir delil yoktu. Buna rağmen
bu iftirayla hakkında dava açıldı. Üstelik iddianamede
ANAYASAYI İHLAL suçundan ağırlaştırılmış müebbet

hapis cezası isteniyor.
Burada başka bir hukuksuzluk daha çıkıyor karşımıza. Normal koşullarda, “örgüte yardım”la yargılanacak
olanlar için, faşizmin savcısı, hukuku, yasaları işine
geldiği gibi yorumlayıp suç uyduruyor, en ağır cezayı
istiyor. Savcı daha ileri gidiyor, Mustafa Koçak’ı ve
silahı satın aldığı iddia edilen kişiyi de Anayasayı
ihlal suçundan yargılıyor. Yani normal koşullarda
“silah kaçakçılığından” yargılanması gereken bir kişiyi
de savcı eyleminden cezalandırmak istiyor. Savcı bu
gibi durumların örgüte yardım mı, örgüte silah sağlama
suçu mu olduğu tartışmalarını da aşmış, direk eylemden
cezalandırma şeklinde müthiş bir yorum geliştirmiş!
Mustafa Koçak hakkındaki iddialardan biri de Şafak
Yayla’nın gömleğini şehitliğinden önce Mustafa Koçak’a
hediye etmesi… Devrimcilere düşmanlık ve onları
tecrit etme isteği, öyle bir noktaya getirmiş ki faşizmin
savcısını, Şafak Yayla’nın selam alıp verdiği herkesi
“moral vererek anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs”ten
cezalandıracaklar!
İddianamedeki hukuksuzluklar bitmek bilmiyor. İddianamenin bir yerinde Berk Ercan diyor ki; şu şu kişilerin yakın zamanda illegal alana geçeceğini, Silahlı
Propaganda Birliklerinde yer alacaklarını düşünüyorum… ve bu kişiler hakkında dava açılıyor. Delil yok,
kanıt yok. Ne var? Berk Ercan’ın kehanetleri... Bu
kehanetlerle devrimciler hakkında davalar açılıyor,
cezalar isteniyor. Yine Berk Ercan’ın ifadesinin bir
yerinde, şöyle bir kehanette bulunuyor: “Aysun Saban,
Murat Gün ve Tarık Demir kıra gönderilmeden önce
Dersim’de düzenlenen Anadolu Halk Festivali’ne gönderildiler. Oradan kıra gittiler… Zaten bir yerde Anadolu Halk Festivali düzenleniyorsa, orada kırsal
alan faaliyeti vardır.” Oysa Anadolu Halk Festivali
Ankara’da da düzenlendi. Bildiğimiz kadarıyla Ankara’da ne DHKP-C’nin ne de başka bir örgütün
kırsal alan faaliyeti yok!
Son olarak iddianamenin sonunda kusmuş savcı
bütün kinini… “TALEP” başlıklı kısımda, bu defa savcı
olduğunu unutarak, hukukla uzaktan yakından ilgisi
olmayan, AKP ağzıyla yazılmış değerlendirmeler yapıyor. Şöyle diyor bu kısımda savcı: “DHKP/C terör
örgütü 31.03.2015 tarihinde en kanlı ve acımasız eylemlerinden birini gerçekleştirmiş, ülkesi ve milleti
için adalet ülküsüyle fedakarca çalışan, sorumlu
olduğu Berkin Elvan isimli şahsın ölümü dosyasında
yaptığı iş ve işlemlerle fail/faillerin tespiti yönünde
ilerleme sağlayan yargı mensuplarından Cumhuriyet
Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı hedef almıştır…” Bu
kısımda yazılanlar okunduğunda, bu iddianamenin
bir savcı değil ancak bir AKP yöneticisi ya da İstanbul
Emniyet Müdürü tarafından yazıldığı hissi yaratıyor.
Sonuç olarak; 12 Eylül komplosunun bir parçası
olan bu dava da, savcı Mehmet Selim Kiraz’ın cezalandırılmasının intikamını almak amacıyla açılmış,
hukukla ilgisi olmayan bir komplo davasıdır. Bu
komployu da boşa çıkaracağız.

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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HALKIN AVUKATLARI YARGILANMADI,
FAŞİZMİ YARGILADI!
Halkın Avukatları, 10‐14 Eylül’de Mahkemeye
Çıktılar. Açlık Grevi Sayesinde SEGBİS Dayatmasına
Karşı Zaferle Girdiler Duruşma Salonuna.
5 Gün Boyunca Devrimci Avukatlığın Gereğini
Yerine Getirdiler. İnandıkları Değerleri Savundular
ve Faşizmi Yargıladılar! Tahliye Kararı Verilen 17
Avukattan 12’sine Yeniden Tutuklama Kararı Çıkarıldı
ve 6 Avukat Tutuklandı.
Faşizmin Hazmedemediği O Savunmanın İkinci
Gününden (11 Eylül) Halkın Hukuk Bürosu’nun İn‐
ternet Sayfasında Yayınlanan Bölümlerini Aktarı‐
yoruz.
- maratsbe@maratsbe:
vukatların savunmalarındaki ifadeler biriktikçe,
ortaya adım adım tarihsel manifestolardan
biri çıkıyor. Tam savunma metinleri açıklandığında bu durum daha iyi anlaşılacaktır.

A

HHB: Duruşma verilen aranın ardından tekrar
başladı.
- Av. Aytaç ÜNSAL: Bizi bir yıl boyunca tutsak
edenler size sesleniyoruz. İddianamenin temeli adli
işlemlere katılmak. Halkın avukatı olduğumuz için
katıldık. Cenazesinin çıplak fotoğrafları çekilenlerin,
cenazesi yollarda sürüklenenlerin, Soma’lı 432 yetimin
adalet çığlığıyız.
Ülkede dolar yakılıyor ama bu işin görünen yüzü.
Amerikan Kongresi tarafından finanse edilen ÖSO
Kırşehir'de eğitildi. “Ben Amerikan askerlerine duacıyım”
diyen başbakanı unutmadık. Bu ülkede Amerikan
üsleri var, bu haydutların burada olmasını biz
hiçbir zaman onurumuza yediremedik, yedirmeyeceğiz.
Bu ülkenin ticaret, savunma bakanlarının tamamı
Amerikan üniversitelerinden mezun olmuştur. Amerikalılar yönetenlere yeni davranışlar kazandırmak istiyoruz, diyor. Onlara
gerek kalmadan kendilerine hizmet edilmesini istiyor.
Biz halkımıza karşı hiçbir suç işlemedik. Damla bebekleri
açlıktan öldürenler
suçlu. Üç tarafı deniz, dört tarafı yemiş
dolu ülkede bebekleri açlıktan öldürenler suçlu. Nasıl bir
uyuşturucu trafiği ol-
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duğunun farkındasınız. Yasak demekle olmuyor.
Herkes biliyor ki Türkiye'nin yoksul mahallelerinde
çok yoğun bir işkence trafiği var. Biz Hasan Ferit
Gedik'in avukatlığını yaptık. Halkı bu yozlaşmaya
teslim edenlerdir suçlular.
Bebeklerin boğazından lokmaları ejder meyveli
içecekleri içenler çaldı. Siz terörist arıyorsanız,
bizden terörist çıkarmaya çalışıyorsanız boşuna
uğraşmayın. Bu dosyaları düzenleyenlerin sicil
numaralarında aradığınızı bulacaksınız. Irak'ta binlerce insanı katletti emperyalizm. ÖSO'yu Kuvay-ı
Milliye'ye biz benzetmedik. IŞİD'i biz yaratmatık. Bizler
emperyalizme karşı mücadele ediyoruz. Suçlu emperyalizm! Terörist mi arıyorsunuz Bakanlar Kurulu'na, MGK'ya bakın, İçişleri Bakanlığı'na bakın!
Aradığınızı orada bulacaksınız.
Devrim ve sosyalizm için şehit düşmüş herkes burada! Köroğlu burada, ABD emperyalizmine diz çöktürmüş, Vietnamlılar, Filistinli çocuk generaller, “emperyalizme asla güven olmaz” diyen Che burada
bizimle oturuyor.
Lübnan'da Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu’na
katıldık. Bunu iddianameye koymuşlar. Tecrit emperyalizmin politikasıdır. Filistine uygulanan tecrittir. Tecrit
bir suçtur, bunun için katıldık. Yerlilik ve millilik
söylemleri, Anti-Amerikancı söylem; ama bir yandan
sergilenen pratik ortada.
Sembolik bir örnek anlatmak istiyorum. Washington
büyükelçisi ölüyor, Amerika bu cenazeyi Türkiye'ye
Cuma günü getiriyor. Hem de Missouri zırhlı aracı
ile. 12 Eylül hukuku bugün bizim kullandığımız
hukuk. 12 Eylül'de Amerika başkanlık sistemini talep
ediyor. Başkanlığa benzer bir sistem getiriliyor. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri çok geniş, sorumlulukları çok
dardı. 12 Eylül hukuku emperyalizmin parçası.
Fransa'da George İbrahim isimli bir Filistinli
direnişçi cezası bitmesine rağmen İsrail'in baskısıyla tahliye edilmiyor. Avrupa'nın hukuku da
böyle bir hukuktur. Fransa bugün on dört ülkeden
koloni vergisi alan ülkedir. Bu ülkenin hukuku dayatılıyor bize. İngiltere'de sınırsız tutuklama yetkisi
veriliyor.
Almanya'da 1878 yılında çıkarılan Sosyalistler Yasası hiç değiştirilmedi. Bize bu ülkelerin terör-terörizm
tartışması dayatılıyor. Bu emperyalist sistemden bağımsız bir yargı varsa bunu açıklamak zorundasınız.
Ama böyle bir gerçeklik yok. Türkiye'de Hukuk Devletinde Terör ve Terörizmle Mücadele Sempozyumu’na katılanlar; bin operasyonun sorumlusu
Mehmet Ağar, faşizmin iradesini yasalaştıran hukukçular ve Almanya'dan gelen özel bir savcı.
Bizim maruz kaldığımız hukuk budur. Amerikan
emperyalizmi 1930'dan beri tüm dünyada terör ve terörizm konusunda ortak bir karar aldırmaya çalışıyor.

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!

Sayı: 88

14 Ekim 2018

Latin Amerika'nın
mücadelesini siyasi
olarak mahkum
edemediği için onları da terörist ilan
edemiyor.
Müvekkilimiz
Ayten Öztürk MİT
operasyonuyla kaçırıldı. Aylarca
günde üç seans
işkenceye maruz
kaldı. Bu işkenceler, terör listeleri
ABD'nin 2002 tarihli Patriot Yasasından çıktı.
Bizim terörize edilmeye çalışmamız merkezidir.
OHAL'de işkenceyi görüp şerh düşemeyen avukatlar
oldu, kamera kaydıyla müvekkil görüşü yapan avukatlar
oldu. Biz iki sene boyunca hiçbir zaman bunları yapmadık. Biz bu politikaların önünde engeliz.
Ağrı'da bir güvercini kurtarmaya çalışırken elektrik
çarpıp kolu kesilen çoban diyor ki, başka bir şey yapamazdım. Bu topraklardaki bu öz, bu maya
mutlaka tutacak. Bizim adalet mücadelemiz mutlaka
boy verecek!
- Av. Ebru TİMTİK: (Mahkeme salonundaki jandarma saldırısına ilişkin) Her şeye itiraz etmeyin
diyorlar. Ben de biliyorum kapıdan çıkınca kelepçe
vurulacağını; ama salonun içinde vurulmasın. Buna
itiraz ediyoruz.
Bir soruşturmadan ayrılarak bizim davamız açıldı.
Aynı kişinin ifadesiyle üç yüz kişi hakkında işlem
yapıldı. Bizim iddianame savcımızın kafası o kadar
karışık ki geriye kalan insanlar için davalar harf
sırasına göre açılmış. Bizim iddianame savcımız
kendisini o kadar zor bir duruma düşürmüş ki olayları
ayırıp dava açamamış. Bizim dosyamızdan ayrılan
diğer kişilerin iddianamesi alfabetik harf sırasına göre
ayrılmış.
Savcının rehin alınması ile ilgili bizimle ilgili bir
suç bulamıyorlar; çünkü her şey kameralar önünde
oldu. Çaresiz hissediyorlar. Kartvizit bulmuşlar. Bizi
avukatlıklarını yapmakla suçluyorsanız söyleyin biz
de buna göre savunmamızı yapalım.
İddianamede on yıllardır içerde olan insanların talimat verdiği söyleniyor. Merkez komitede oldukları
iddiası var. Gizli tanık, diğer tanıkların böyle olduğunu
söylüyorlar. İddianame böyle, vasat bile diyemiyorum,
iddianameye göre avukatlar postacı. Avukatlar sürekli
kağıt getir, bilgi getir rolündedir. İllegal bir örgütte
başka kimse yok mu avukatlar bu işi yapsın? Avukatı
küçümsemektir bu.
Birçok usulsüzlük var dosyamızda. Hukuku katletmeden de bizi tutuklayabilirlerdi. Bizim üzerimizden
avukatlara mesaj veriliyor. Ne demek avukat görüşlerinin listesini yapıp dosyaya koymak? Yaptığınız hapishane görüşlerine dikkat edin diyorlar. Oku-

duğunuz kitaplara, dergilere dikkat edin. Girdiğiniz
davalara dikkat edin diye avukatlara bizim üzerimizden
mesaj veriliyor. Onlar bunu siyasi hedef için yapıyorlar.
Gerçek vatanseverlerin avukatlığını yaptığımız
için tutukluyuz. Derneğimizin kapatılmasının meşru
olmadığını haykırdığımız için tutukluyuz. İşkencenin
önünde durduğumuz için tutukluyuz. Kardeşime
işkence yapıldı, tutuklandı. Cumhuriyet savcısı
işkenceciyi teşhis etmedi kaçtı. Evet işkenceye
karşı mücadele ediyoruz. Ceza kanununda çok
açık işkence tanımı; ama bize “Elektrik mi verdik
işkence oldu” diyorlar. Günay Özarslan'ın katledildiği eve gittik. Savcı bizi keşfe almadı. Sonra
basınla beraber çatışma çıktı denilen eve girdik.
Karşı bir tek ateş izi yok. Bunu teşhir ettik.
Sizce bizden hoşlanırlar mı? Başka dosyalardan
da yargılanıyoruz. Biz ne Gazi’de ne de Sur’da
halkın terörist ilan edilmesine izin vermeyeceğiz.
Bunun için Sur’un kapısına kadar gittik. Söyledik
yapılanları. Sadece bunlar için yargılarlardı; ama
sahte delil üretmeyi tercih ettiler. Adıyaman’da aracın
içinde askerler öldürüldü. Eğer asker olmasalardı, teröristlere yardım ediyorlardı diyerek ölenlerin üstü
kapatılacaktı. Avukat buna engel olur, katilleri çıkarıp
ortaya koyar.
Bizim hakkımızda diyorlar ki; “baskı yaparlar susma
hakkını kullan derler, örgüt bunları bunun için kullanır.”
Gözaltına alınan biri, gece yarısı ailesinin yanından
başında silahla alınan biri siz oraya girdiniz diye
fikrini değiştirmez. Sadece bizim susma hakkını hatırlatmamızla ilgili değil.
Sosyalistler tarih boyunca polis merkezlerinde
susmayı ilke edinmişlerdir. Askıda, elektrik altında,
en ağır işkence altında bile susmuşlardır. Aleyhime
olan hiçbir delili vermeye polis beni zorlayamaz.
Bedenimi de dilimi de susturabilirim. Ben avukatım,
müvekkilin aleyhine olan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim. Buna karşı duracağım.
Hukuk güvenliğine sahip değiliz. Mesela mahkeme
diyor ki silahsız bir şekilde 1 Mayıs’ta toplanabilirsiniz.
Siz bunu bilerek gidip cop yerseniz, gaz yerseniz
hukuk güvenliği yoktur. Bu uçurumu kapatacak olan
avukatlardır. Benim yaşım yetmiyor internet oyunlarını
hiç oynamadım, ama oyunlardaki gibi katlediyorlar.
ABD nasıl vuruyor, Türkiye nasıl vuruyor? Yukarıdan
bombayı bırakıyorlar ve insanları öldürüyorlar. Uzaktan
imha! Birilerinin “bu hukuksuz” demesi lazım. Roboski’de bu durum avukatların sayesinde ortaya çıktı.
Gazetecilere “Onlar gazetecilikten yargılanmıyor”
diyorlar. Bizim için “Onlar avukatlık yaptıklarından
yargılanmıyor” diyorlar. Dosyama bakın, tamamı avukatlıkla ilgili işlemler. Bize husumetleri olmasaydı beni
kardeşimden ayırırlar mıydı? Evli arkadaşlarımızı ayrı
hapishaneye koyarlar mıydı? Bu düşmanlıktır.
Rosenberglerin davasında tanıklık eden kardeşi
ve eşi, pişman olmadıklarını, bu sayede hayatta olduklarını söylemişler. Bazen ölüm korkusu insanın
elinden onurunu, aklını alabilir. Korku onlardan her

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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şeylerini almıştır. Onlar iblise
bile benzemezler. Kendini kurtarmak isteyen bir tanığın ifadesiyle elektrikli sandalyeye
gittiler Rosenbergler.
Soma'da bir madenci ambulansa bindirilirken çizmesini
çıkarmak istedi. Bunu düşünceli olmak sandı insanlar. Hayır
bu kendini layık görmemektir.
Faşizmin yarattığı insan tipi
budur.
Komploculuk da bir karakter
meselesi. Elbette bu bize özgü
değil. Rosenbergler davası bir
komplo davasıdır. Dimitrov davası bir komplo davasıdır. Dimitrov'un Hitler'in mahkemesinden kurtulmasının nedeni
enternasyonal dayanışmadır.
Tasfiyelerin tamamı da
komplo ile olmuştur. Birbirlerini
tasfiye etmek için özel yaşantılarını izlemişler, deliller uydurmuşlardır. KHK'lar faşizmin
kanıtıdır. Karizmatik ve güçlü
lider tablosu da faşizmin özelliklerinden birisidir. Kitle tabanında sürekli düşman yaratma
çabası da faşizmin özelliğidir.
Kitaba, bilgiye düşmandırlar.
Türkiye'deki faşizm klasik
bir faşizm değildir. Amerika'dan
ithal edilmiş bir faşizmdir.
McCarthy dönemine bakın
Amerika'ya, bugünkü faşizmin
uygulamalarının aynısını görürsünüz. Amerika'da da susma hakkı o dönemde suç sayılmıştır. Nerede sosyalistlere
“kökü dışarıda” diyorlarsa,
kim KHK'lar çıkarıyorsa, kim
komünistlere dinsiz diyorsa,
kim dış mihrak diyorsa orada
aklınıza Amerika'dan ihraç
faşizm gelsin.
Kapitalizme karşı savaşmadan, emperyalizme vurmadan vatansever olunmaz.
Dış mihraklarla işbirliği yapan biz değiliz, iktidarın ta
kendisidir.
Sosyalistleri hapsederseniz gerçekleri hapsedersiniz. Sırtınıza akrebi almayın. Bizi tahliye edin, bir an
önce bu yanlıştan dönün!
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15 EYLÜL’DE TAHLİYE EDİLEN VE AYNI GÜN
TEKRAR TUTUKLANAN HALKIN TUTSAK
AVUKATLARINDAN, AYTAÇ ÜNSAL’DAN MEKTUP VAR!
Sevgili abiler, ablalar, kardeşler, canım dostlarım; merhaba!
Söke söke kazandığımız özgürlüğümüzün nasıl tekrar elimizden
alındığına tanık oldunuz. Siyasi ve hukuki olarak tutsak avukatların ve
avukatlarımızın karşısında küçüldüler ve ezildiler. 4 günlük hukuk savaşı
sonunda bir zaferle tahliye edildik. Bunun hazımsızlığı ve çaresizliğiyle
“devlet güçlü” mesajı vermek için analarımızın, babalarımızın, bebelerimizin,
sevdiklerimizin yanından koparıldık. Olsun... Bu, zaferimizi ortadan kaldıramadı. İstediklerini alamadılar, hiçbirimizin moraline zarar veremediler.
Bu da yetmedi onlara, “Sizi geldiğiniz yere geri gönderiyoruz”
diyerek, belki de bizi tekrar mahkemeye çıkarmama amacıyla yine sürgün
ettiler. Kandıra, Bursa, Bandırma’ya uğrayarak yaklaşık 13 saatlik yolla
Burhaniye’ye getirildim. Geldiğimde yüreğim ve beynim benimleydi,
Fizan’a da götürseler öyle olacak, sorun yok!
Yani ne yaparlarsa yapsınlar, halkın avukatlığı geleneğini hukuk
alanından tasfiye edemeyecekler. İstedikleri avukat tipini yaratamayacaklar. Şimdiden dosyamız Dreyfus davası, Dimitrov yargılaması
gibi tarihsel bir adaletsizlik örneğine dönüştü. Haklılığımız ve meşruluğumuz geniş kesimler tarafından görüldü.
Dosya çökertilmişti. Eminiz ki Aralık’ta yerin dibine gömülecek ve
tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır. Bize ne yaşatırlarsa yaşatsınlar,
dağlar gökleri kapatsa aşacağız, ırmaklar seller olup taşsa geçeceğiz;
ama asla boyun eğmeyeceğiz! Hepimizin emeğiyle bu engelleri aşacağımızı biliyoruz.
Herbirinizi o kadar çok özlemiştik ki, tüm emeklerinize teşekkür etmek
için bürolarınıza ziyaretler yapacaktık ki bu sefer olmadı. Ama bu
özlemlerin de acısını çıkartacağımız günler gelecek.
Hepinizi çok seviyorum. Tek tek sarılıyor, selamlarımı yolluyorum.
Dirençle...
Av. Aytaç ÜNSAL
Okmeydanı halkını 13 Ekim’de yapılacak İnternet Konseri’ni izlemeye
davet etti. Çalışmada, 22 kişinin katılımıyla 1000 adet bildiri dağıtıldı. Çalışma slogan ve halaylarla sonlandırıldı.

Kahrolsun MİT CIA Kontrgerilla!
Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler!

Baskınlara, Tutuklamalara Karşı
İlle Kavga İlle Adalet Konserleri
Örgütledik
Okmeydanı:
Grup Yorum Gönüllüleri ve Grup
Yorum Halk Korosu, 7 Ekim’de, Okmeydanı sokaklarında ajitasyonlarla

Ankara Çayyolu Metrosu yakınlarında, 10 Ekim’de bir Dev-Genç’li siyah
renkli transit tipli bir araçla zorla kaçırılmıştır. 10 Ekim’de yazılı açıklama
yapan Ankara Dev-Genç, “...Kanlı ellerinizi, ilmihallerinizi, copunuzu, prangalarınızı halkımızdan ve gençlerimizden çekin. Aksi halde silahımız size
dönmeye devam edecektir.” dedi.

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!

Röportaj
Dergimizin Tutsaklarından Elif ERSOY:

“Her koşulda dergimizin basımını ve halka ulaştırılmasını sağlıyoruz.
Benden sonra da dergi büromuz basıldı ama yerimizi başkaları doldurdu.
Dergimiz haftalık olarak çıkmaya devam etti. Dergi büromuz son 1 yıl içinde
üç kez basıldı. Toplamda sekiz kişi tutuklandık.”

Y

ürüyüş Baskınından Gözaltına Alınarak
Tutuklanan Elif Ersoy, Dergimiz Üzerindeki Baskıları ve Her Anı Direniş Olan
Gözaltı ve 2 Yıllık Tutsaklık Sürecini Anlatıyor.
Yürüyüş: Kendini tanıtır mısın?
Elif ERSOY: Yürüyüş emekçilerinden biri olarak
bir yıldır tutsağım. Ancak 10 yıldır, Yürüyüş okuru
olarak, Yürüyüş ailesinin bir parçasıyım. Sevgi ve
selamlarımla, özlemle sıkıca kucaklıyorum herkesi.
Yürüyüş: Nasıl gözaltına alınıp tutuklandın?
Hukuki durumuna ilişkin bilgi verir misin?
Elif ERSOY: Geçen yıl 2 Ağustos günü sabah
10 sularında dergi bürosu ablukaya alındı. Yüzleri
maskeli, uzun namlulu silahlarla kapıya dayanan
özel harekat polisleri ilk olarak internet-telefon kablosunu kesip, balyozu kapıya indirmeye başladılar.
Bir yandan hem bilgisayarların bulunduğu çalışma
salonundan hem de arka odadan itfaiye ekipleri
içeri girebilmek için uğraşıyordu.
Cama çıktım. Karşı esnaf dükkanlarının önünde
oturan sivil polisleri izledim bir süre. Sonra dergiyi
cama dayayıp, yapılan bu hukuksuzluğu halka anlatmaya başladım. Sesimi duyan polislerin telaşla
ayaklanarak bir sağa bir sola bakındıklarını gördüm.
İçlerinden birinin beni fark etmesiyle, yanlarındaki
uzun namlulu, bana doğru nişan aldı. Gaz
kapsülü atmaya başladı, büroya gaz dumanı
doldu. Sonra şahanların sesini duydum. Bunun
canlılığı, bana orada tek başıma olmadığımı bir
kez daha ayrıca hissettirdi.
Katledileceğimi bekledim; ama asla yalnızlık
hissetmedim. Kapıyı kıramayan polisler, duvarı yıkarak uzun namlulu silahlar ve kalkanlarıyla içeri
girip etrafımı sardılar. Ters kelepçelenip işkenceyle
polis aracına götürüldüm. Burada nefessiz bırakılıncaya kadar yoğun işkence gördüm. Sağ gözüm
hala görmüyor. Sapıklıklar yaparak taciz edenler
oldu.
Haseki E.A. Hastanesi’ne götürüldüm. Gözümün
kan topladığını, yüzümün uyuştuğunu hissediyordum.
Birkaç kez kustum. Göz muayenesi sırasında hastaneden zorla çıkarılıp, zorla tükürük örneği alınması
için başka bir binaya götürüldüm. Böylece, beyin

tomografisi çekimi yapılması
da engellenmiş oldu. Vatan’da çıplak aramadan
sonra, nezarethaneye atıldım.
Açlık grevinde olduğumdan, avukatım su ve şeker
getirmişti. Ancak bunları,
ilk 4 gün vermediler. Sıvı
alamadığım için böbrek
ağrısı çektim. 7 günlük
gözaltı ardından, savcılıktan savunmam alınmadan, doğrudan mahkemeye çıkarıldım. Mahkemede, yaşadıklarımı anlatınca, Başkan gülerek;
“gayet sağlıklı” göründüğümü söyledi. Sonra beni
tutukladığını söyleyip, heyetle beraber çıktı salondan.
Adliye otoparkında işkenceyle ters kelepçelenerek
polis aracına alındım. Bu halimle, Silivri Hapishanesi’ne getirilip bırakılıncaya kadar işkence gördüm.
Silivri’de, kadın gardiyanların çıplak aramasıyla
karşılaştım. Yaklaşık 3 ay, burada tutulduktan sonra,
sürgün / sevkle Karabük’e getirildim. Burada da Silivri’den kalma “ceza”lardan biri olan 3 aylık haberleşme
ve iletişim yasağım başladı. Hatırlarsınız; geçen senenin ilk Yürüyüş dergisi baskınından alınıp tutuklanan Yürüyüş emekçisi Tahsin Sağaltıcı’nın,
Silivri’deyken kolu kırılmıştı. Buna karşı kapı
dövme eylemiyle tepkimi gösterdiğim için bu
“ceza” verildi. İşkenceye karşı direndiğimiz için
bile “ceza”lar alıyoruz, hakkımızda soruşturmalar
açılıyor. Ayrıca, derginin neredeyse her yeni sayısına özel soruşturmalar açılıyor hakkımda.
İlk mahkemem, 13 Şubat’taydı. Sonra 25 Nisan,
3 Temmuz derken en son 21 Kasım’a ertelendi.
SEGBİS dayatmasından kaynaklı hiçbir mahkememde fiziki olarak bulunamadım. Savunma yapamadığım halde ilk celsede mütalaa verildi. İstanbul’dan buralara, kendi rızamla gelmediğimi,
mahkeme salonunda bulunarak yüzyüzelik ilkesine
uygun bir şekilde savunmak yapmak istediğime
dair mahkemeye defalarca kez itiraz dilekçesi
yazdım. Her dilekçemin toplu bir sonucu olarak
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“kesin red” kararı geldi.
SEGBİS bağlantılarında da sürekli beklemeye
alındığımdan, avukatlarımın ne söylediklerini dahi
duymadım, dava ortaklarımı da göremedim haliyle.
Kendi mahkememin dışında tutuldum. Son mahkeme
tarihinin dahi ne zamana ertelendiğini dilekçe aracılığıyla öğrendim.
Eksik verilen iddianamemin tamamı, DVD’ye
kopyalanmış haliyle tarafıma geç verildi. DVD’de
yer alan her bir dosya kopyala-yapıştır yöntemiyle
çoğaltılmış. Ortada “suç”lanmamı gerektirecek elle
tutulur, gözle görülür somut bir neden yok. İddianamemi içeren bu DVD’yi avukatıma göndermem
“gizlilik” gerekçe gösterilerek engellendi.
Kanunlarda şöyle geçer: “Basın organlarının özgürce
faaliyet göstermesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri
almak, siyasal iktidarın öncelikli görevidir.”
“Siyasal iktidar, kamusal işlemlerde ve tasarruflarda
bulunurken bütün basın organları karşısında tarafsız
ve eşit mesafede olmalıdır.” “Basın hürdür, sansür
edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini
sağlayacak tedbirleri alır.”
“Uluslararası standartlara göre meşru gazetecilik
faaliyeti sayılan eylem ve söylemleri nedeniyle hiçbir
gazetecinin, hiçbir gerekçeyle, hiçbir bahane ile
yargılanması düşünülemez.”
“Gazetecilerin görevleriyle bağlantılı kovuşturmaların ve yargılamaların “tutuksuz” yapılması esastır.”
Kanunlar, yalnızca bizim uymamız için koyulur.
Başkaları yapınca suç sayılmaz, ama biz kanunlara uymadığımız gerekçesi ile yıllarca hapishanelerde tutuluruz. Ve verdiğimiz kesintisiz
mücadele boyunca bu hep böyle olmuştur.
Geçen yıl ise; 187 gazeteci gözaltına alındı,
58’i tutuklandı. 35 basın-yayın kuruluşu kapatıldı.
37 basın-yayın kuruluşunun internet sitesi erişime
engellendi. Ve hala sosyal medya baskınları adı
altında evlerinden alınıp tutuklananlar oluyor. Ülkemizin gazeteciler için “dünyanın en büyük hapishanesi” adını alması yaşananlardan bağımsız değil.
O nedenle her zaman, halkın adaletine güvendim.
Çünkü bu düzenin mahkemelerinden adalet beklemenin faşizmi tanımamak olduğunu biliyorum.
Biz, halktan insanlar olarak, başlarımız her zaman
yukarı, gururla şunu söyleyebilme erdemine sahibiz:
“Devrimci Basın Susturulamaz!”
Yürüyüş: Özgür Tutsaklık geleneği, her koşulda direniş, her koşulda üretimleriniz sürüyor.
Hapishane koşulları ve Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş’i anlatır mısın?
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Elif ERSOY: Sabah 06.30’da kalkıyoruz. Sporumu
aksatmıyorum. Bol bol kitap okuyorum daha çok.
Alıntılarımdan birkaçını sizinle de paylaşayım:
“İnsan, mezara yaklaşmış olsa bile, gerçek uğrunda birlikte yürümeli” (Gorki / Ana)
Biz de gerçekleri yazdığımız için bu bedeli ödüyoruz. Engin Çeber umudun sesini halka ulaştırdığı
için işkenceyle katledildi, Ferhat Gerçek sakat bırakıldı.
“İnsanlara umut vermek iyidir de, o umudun altından kalkamamak kötüdür. Umudun ölmesi, insanın
ölmesinden daha beterdir. İnsan ölür, ölüm haktır.
En kötüsü, beteri, dayanılmazı umudun ölmesidir.
(Yaşar Kemal / İnce Memed)
Yani umut ölmediği sürece, Engin Çeber de ölmeyecektir.
“Ya olmalı insan, vermeli canını insan için, yahut
etmemeli kalabalık dünyamızda.” (Orhan Kemal /
Bereketli Topraklar Üzerinde)
Biz bunu kendimize felsefe ediniyor ve bu yolda
yürüyoruz.
Aylar öncesinden adımıza yatırılmış kitaplarımızı
alabilmek için yataklarımızı dışarı attık. 2 haftadan
uzun süre yataksız kaldık. Bizden önce de 5 yıl boyunca erkek adlilerin kullanmış olduğu bu ince
sünger yataklar sağlıksızdı. Bir arkadaşımızın görüş
yasağı olmasına rağmen, 60 yaşındaki annesi,
idare ile yatak sorununu konuşmak için İstanbul’dan
kalkıp Karabük’e geldi.
Hem içeriden hem dışarıdan verdiğimiz mücadele sonucu, hasretle beklediğimiz kitaplarımıza
kavuştuk. Gardiyan, yataklarımızı içeri taşımamızı
beklerken biz, kitaplarımıza kavuşmanın sevinciyle,
kapıdaki yeni yataklarımızı yukarı taşımayı unuttuk.
Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Aziz
Nesin, Necati Cumalı… Hızlıca taradık kitaplarımızı.
Dizdik raflara.
Başkaca yaptıklarımızdan bahsedeyim:
Bilmediğim Kürtçe kelimeleri ezberlemeye
çalışıyorum. İçerisinde bilgi yarışmaları, skeçler
ve türkülerin olduğu zafer gecesi programlarımız
oluyor. Resim çizimi ve boyamayı geliştirmeye
çalışıyorum. Mektup ve diğer yazılarımızın çizilmesi
modası yeniden gündeme geldi.
En son, günlerce gazete-tv’lerde geniş yer tutan
Adnan Oktar ve çetesine yönelik operasyon üzerine
yazdığım yazımın tamamı çizildi. Oysa, yazım her
bayinin en ön raflarında yer alan gazetelerden yaptığım alıntılardan oluşuyordu. O halde benim yazdıklarımdan önce bu gazetelerin “sakıncalı” olması gerekmez mi? Ancak, kalemi kimin tuttuğu
önemli tabii. Bu yüzden hakkımızda sürekli soruşturmalar açılır. Dergimiz toplatılır, kapatılır.
Matbaaya baskınlar olur; işkencelerden geçirilir
tutuklanırız. Kurşunlanır, sakat bırakılır, katledi-
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liriz…
Dergi üretimimizi dışarıyla sınırlı tutmuyoruz elbette. Bunu, buradaki devrimci yaşam pratiğimizle
hayata geçiriyoruz. Bunun mutluluğu çok farklı bir
duygu. Bir dergimiz var. Adı: “Uğur ola”. Adını
Uğur Bülbül’den alıyor. İlk sayımıza, haziranla
merhaba dedik. Bu ay 3. sayımız için hazırlanıyoruz
dergi komitesi olarak.
Dergimizin son halini masaya koyup, topluca incelemeye başladığımız anki heyecan ve mutluluğu
bilirsiniz. Hemen el işi üretim malzemelerimizi hazırlayıp (bileklik, cüzdan, kitap ayracı, renkli kart
çizimi yapıyoruz) bir arkadaşımızın sesli olarak
okuduğu dergimizi dinlemeye koyuluyoruz. Her Yürüyüş’ü aldığımızda da fazla zaman kaybetmeden
aynı şeyi yapıyoruz. Keyifli ve verimli geçiyor toplu
çalışmalarımız. Dergi dışında ayrıca, bir kitap
belirliyoruz toplu okuma ve üretimimiz için.
Bunlar dışında her birimizin yoğunlaştığı alana
göre kitap tanıtım günlerimiz oluyor.
Benim de Sovyet Rusya tarihi ve romanları
üzerine 3 haftaya ancak sıkıştırabildiğim bir sunumum
oldu. Gayet coşkuyla süren keyifli bir çalışmaydı.
Devrimci yayınların en tehlikeli olduğu dönemlerde
“Pravda” baskı merkezi işgal ediliyor, çalışanlar
tehdit ediliyor.
Pravda’nın yağmalanması üzerine halk ayaklanıyor. Ve yoksul Sovyet halkı, günlük 320 bin tirajlı
devrimci basının sel gibi yayılmasını sağlamayı başarıyor. Ve delege, el konulan, yasaklanan dergi
için şöyle diyor: “Bizim oradaki çalışmamız adeta
bir ‘fedai’ işi. Ama yine de biz, etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Gazetemiz bir asker gazetesine dönüştü.
Cepheden çuvallar dolusu mektup ve binlerce sevgi
telgrafı alıyoruz.” Biz de, her koşulda dergimizin
basımını ve halka ulaştırılmasını sağlıyoruz.
Benden sonra da dergi büromuz basıldı ama
yerimizi başkaları doldurdu. Dergimiz haftalık
olarak çıkmaya devam etti.
Dergi büromuz son 1 yıl içinde üç kez basıldı.
Toplamda sekiz kişi tutuklandık.
Zalimlerin basına yönelik saldırıları ilk değildir.
Tarihte, Tan Matbaası’nın basılıp talan edilmesi
olayı vardır. İlerici bir gazete olan Tan gazetesi kapatılıyor. Hatta o dönem bu olay üzerine Nazım
Hikmet, matbaanın basıldığı gün şu meşhur şiirini
yazmıştır:
“Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim
akar suyun,
meyva çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın düşmanı
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
- çürüyen diş, dökülen etbir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler.”

Bu şiir hala güncelliğini korumakta. Çünkü Yürüyüş
dergisi; umudun sesi olmaya, halkı aydınlatmaya
devam ederken zalimleri de teşhir eder.
Burası bizim yaşam alanımız. Ve biz, devrimci
olduğumuz için tutuklandık. Hapishanelerde her
şey kısıtlıdır. Havalandırmadan baktığımızda gökyüzü
bile kısıtlıdır. Çözümü çok basit olan semaver sorunumuz, 10 aydır çözülmedi. Bugüne kadar 3 kez
çaycımız değiştirildi. Verilen ketıllar da yine çok
dikkatli kullanmamıza rağmen hep arızalandı. Bunun
dışında, asker araması ve kelepçe sorunu devam
ediyor. Gardiyan aramasına ek olarak askerin
ayrıca arama yapmasını kabul etmiyoruz. Hastaneye götürüldüğümüzde doktorun bizi ellerimiz
kelepçeli halde muayene etmesini istemiyoruz.
Bu keyfi dayatmalara karşı, birçok yöntemle
çözüm bulmaya çalıştık. Direndiğimiz için hakkımızda
soruşturmalar açılıyor. Bir diğer sorun, geçtiğimiz
bayramda sular tamamen kesikti. 4 gün susuz
kaldık. Hala zaman zaman sıcak su sorunu yaşıyoruz. Umarız ki önümüzdeki bayramda da benzer
sorunlarla karşılaşmayız. Bu sıraladıklarım, yaşadığımız sorunlardan yalnızca birkaçı.
Son olarak, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığım
telefon görüşmesinde, açık görüşüme dedemin de
getirileceğini öğrendim. Dedem uzun yola çıkamayacak durumda olmasına rağmen, son kez benle
görüştükten sonra, buradan memlekete Bingöl’e
geçecekti. Koğuşa geçtikten sonra, görüş yasağımın
başladığını söylediler. Bu yasağın neden kaynaklandığı açıklanmadı.
Sırada, aylar öncesinden onaylanmış 15 günlük
hücre “ceza”sı olmasına rağmen uygulanmamışken
bir anda böyle bir şey çıktı. Değil bu cezanın itirazı,
en azından ertelenmesi için çok konuştuk yetkili
personelle de. Müdür görüşmesi yapıldı ayrıca.
Sanki bir dünya meselesiymiş gibi karar “kesin” idi.
Sıradan bir aile görüşü olsaydı, uğraşmazdık. Ancak
bu görüş benim için çok önemliydi. Hasta ve yaşlı
olan dedemi, bir daha görebilme ihtimalim çok düşük.
Bir “iyi niyet” beklerdik. Zaten, babaannemin
vefat ettiği haberini de çok geç, buradayken öğrendim.
Diğer hapishanelerde bulunan yoldaşlarımdan
aldığım destek mektuplarıyla, onların her zaman
yanımda olduğunu bir kez daha hissettim. Buradan
ayrıca teşekkür ediyorum herkese.
Başka bir açık görüş günü, bir başka arkadaşımızın görüş yasağı başlamıştı. Yaşlı annesi, Bolu’ya
kadar geldiği yoldan, İstanbul’a geri döndü.
Hakkımda verilen görüş yasağı üzerine, akşam
arkadaşlarla beraber, duvarın dibinde kolkola kenetlenerek oturduk. Avrupa Özgür Tutsaklarından
Erdal Gökoğlu abinin isteği üzerine “Bir Türküdür
Direniş”i söylemeye başladık. Kapının açılmasıyla
o gün bu şarkı yarım kaldı. Şarkının tam halini, Ka-
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rabük Kadın Özgür Tutsakları adına radyodan çalınmasını isteyeceğiz sizden. Türkiye ve Avrupa’nın
tüm hapishanelerinde bulunan Özgür Tutsak yoldaşlarımıza gelsin.
Filistin’de savaşanlara, savaşıp şehit düşenlere,
evlerini yıktırmak istemeyen, meralarının ellerinden
alınmasını istemeyen, HES’lere karşı direnen halklarımıza; Ankara Yüksel’e, Düzce’ye tüm direnen
halklarımıza gelsin.
Yürüyüş: Kendi yaşadığın örneklerle, dergimiz
üzerindeki baskıları anlatabilir misin? Okurlarımıza söylemek istediğin bir şey, bir çağrı var
mı?
Elif ERSOY: Dergimiz, Basın Savcılığı tarafından
da onaylanmış olmasına rağmen, üretiminden dağıtımına kadar ki birçok süreçte bedel ödemeyi
göze almayı gerektiriyor. Çünkü biz, devrimci
basın olmanın gereği “5N 1K” temelinde anlaşılır
bir dille halkımıza hitap ediyoruz. Bizim sayfalarımız, ikinci sayfa haberlerinden ibaret değil; biz
bu ikinci sayfa haberleri yazımızın içinde anlatıp,
nedenlerini de, sonuçlarını da, olacakları da beraberinde verip halkımızı bilinçlendirmeyi, sorgulatmayı sağlıyoruz. Eğer bunu sağlamazsak bir
amacımız olmaz, halkımıza hiçbir şey veremeyiz.
Halkımız zaten sel, heyelan, deprem, kaza, yangının içinde. Yokluk, yoksulluk, açlık zaten halkımızın
yaşadığı sorunlardır. O nedenle biz, burada şu
oldu, böyle oldu, bitti; diye sonucu vererek kestirip
atamayız. Bu, devrimci bir tavır değildir. Halkın
sesi, umudu olduğumuz için; sonucu yaratan nedenleri ve çözümleri anlatmamızdır sürekliliğimizi
sağlayan. O nedenle diyoruz ki; faşizmin kendi
ekmeğine yağ süren örgütlenmeleri varsa, halkın
da Yürüyüş’ü vardır. Bizzat yaşamış olduğum
olaylardan birkaçını anlatayım:
- Dergi yapım aşamasında, zırhlı araçların
büronun bulunduğu cadde üzerinde uzun bir konvoy
oluşturup beklediği zamanlar oluyor. Oluşturdukları
sivil konvoyla ise tekbir getirildiği günler oluyor.
Genelde zırhlı araçlar, mehter marşını son ses açıp
caddede gezerler.
- Bağcılar’da dergi dağıtımına çıktığım bir gün,
bir akrep tarafından, bir binanın kapı eşiğinde sıkıştırıldım. Üzerime uzun bir süre renkli gaz içeren
plastik mermi ve gaz kapsülü yağdırdılar.
- Haziran 2015’te, dergimizin 500. Sayısına özel
Cevahir AVM önündeki dağıtım sırasında saldırıya
uğradım. Birçok gönüllü Yürüyüş dağıtımcısıyla beraber işkence ile gözaltına alınıp birkaç arkadaşla
beraber tutuklanmıştık.
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Yaşadıklarımızı eksikleriyle beraber en kısa bir
şekilde anlatmaya çalıştım. “Türkiye hapishanelerinde
problem yok” diyenlere de ayrıca bir cevap mahiyetinde olsun istedim anlattıklarım. Yazmak istediğim
çok fazla şey var aslında, tahmin ediyorsunuzdur.
Bir gün doğrudan uzun uzun anlatırım. Şimdilik
kısmaya çalıştım. Yazım sağ salim elinize ulaşır mı
ulaşmaz mı bilmiyorum. Ama her şeyi hafızama kazıdım.
Biz, “zıtlar savaşım halindedir” diyoruz; yani
“birinin varlığı ötekinin yok oluşuna bağlıdır.”
Bizi yok etmek için uğraşanlarla uzlaşmacılığı,
teslimiyeti seçerek, bu düzene uygun bir çalışma
yürütmüş olsaydık, şimdiye kadar çoktan tasfiye
olmuştuk.
Ülkemizde, halkımızın açlığı, yoksulluğu gün
geçtikçe derinleşiyor. Sadece burjuva basına yansıyan
tabloya baktığımızda bile bunu görüyoruz. Bunların
nedenlerini hepimiz biliyoruz. Nedenlerini de çözümlerini de Yürüyüş yazar. Cinayet, cinnet geçirme,
açlık, eğitimsizlik…
Halkımız, basına yansıyan bu sorunların kat be
kat fazlasını sürekli yaşıyor. Önemli olan, bu yaşananların kader olmadığını her zaman halkın içinde
yer alarak anlatmaktır. Çalmadık kapı bırakmamaktır.
Son olarak, Yürüyüş okurlarına şöyle seslenmek
istiyorum:
Biz tutuklansak da dergi büromuzun sahipsiz
kalmadığını, okurlarımızın gelip, bıraktığımız
yerden devam ettiklerini biliyoruz. Her dergi
okurumuz, umudun sesini halka ulaştıracak bir
dağıtımcı olduğunu bilmeli. Direnişimizin coşkusu
ile sıkıca kucaklıyorum.
Umutla, bağlılıkla… Hoşçakalın.

700. Gün YÜKSELiyor Zafere
Yüksel Direnişi’nin 700.
Günü etkinlikleri 6 Ekim
günü “İşkence İnsanlık Suçudur!” fotoğraf sergisi ile
KESK Genel Merkezi’nde
başladı. 7 Ekim günü Yüksel Meclisi’nin Ankara’nın
çeşitli yerlerindeki aşure
etkinlikleri gözaltılar, tehditler ve işkencelerle engellenmeye çalışıldı.
8 Ekim Günü Yüksel Meclisi Futbol Turnuvası başlangıç maçları gerçekleştirilirken, aynı saatlerde #700GünYÜKSELiyorZafere etiketi ile twitterda hashtag çalışması
gerçekleştirildi. Yüksel Turnuvası maçları 13 Ekim
gününe kadar devam edecek.
Direnişin 700. Günü’nde saat 13.30 öğlen açıklamasında İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi
yapan Alev Şahin, Gülnaz Bozkurt ve Mahmut Konuk
işkence ile gözaltına alındılar.

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!
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Halk Cephesi ve
Anti-Emperyalist Cephe Üzerine...
alk Cephesi olarak
2009’da ilk olarak yaptığımız ve Eyüp Baş
yoldaşımızın şehitliğinin ardından
onun adını verip geleneksel hale
getirdiğimiz ve bu sene de 9.sunu
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu’nun
kuşkusuz en somut kazanımı;
uluslararası boyutta emperyalizm
karşıtı bir birliğin, Anti-Emperyalist
Cephe’nin (AEC) kurulması oldu.
2014’teki 5. Eyüp Baş Sempozyumu’nda kuruluşunu ilan
eden AEC bileşenleri, 4 yıldır
kendi ülkelerinde faşizme karşı
mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan da emperyalizme karşı güçlerini, deneyimlerini, bilgilerini ortaklaştırıyorlar.

H

Öte yandan; dostlarımızdan
AEC’in Türkiye’yi ve Halk Cephesi’ni merkeze alan politikalar
yürüttüğüne dair değerlendirmeler
alabiliyoruz. Bu yazımızda da bu
konuya değineceğiz.
Bugün dünyanın her yerinde
emperyalizmin azgın bir sömürüsü
ve halklarla arasında derin bir
çelişki vardır. Bu çelişkinin en
derin olduğu yer ise Türkiye’dir.
Neden Türkiye?
Çünkü dünyanın her yerinde
silahlı mücadele veren örgütler
(ETA, FARC,Tamiller, IRA, PKK*)

silahlarını bırakıp, teslimiyetçiliği
seçmiştir.
Böyle bir teslimiyetçiliği asla
kabul etmeyen, ideolojik netliğe
sahip, 46 yıldır mücadele eden,
devrim için savaşan objektif bir
güç, Marksist-Leninist bir siyasi
hareket vardır. Bu hareket; AEC’in
Türkiye’deki tek bileşeni ve aynı
kurucu üyelerinden Halk Cephesi’dir.
İşte bundan dolayıdır ki, devrimin gerçekleşmesi en muhtemel
ülke, Türkiye’dir.

İkinci enternasyonalde çok çeşitli fraksiyonlar vardı. Bu onun
hem gücü hem de güçsüzlüğü
oldu... Bernstein parçaladı.
Üçüncü enternasyonal ayrı ayrı
yerlerde tek bir parti gibi, SSCB
dönemine denk geldi.
Üçüncü enternasyonal sorunları çözdü, tek tek kararlar aldı.
Enternasyonal, partilerin üstündeydi.
Ama Musolini ve Hitler; enternasyonali lağvediyor, komintern
kuruluyor.

AEC, elbette ki emperyalizme
karşı olan herkesi kucaklamalıdır.
İçinde anti-emperyalist, anti-faşist
örgütler, kurumlar veya tek tek
kişiler yer alabilir. Ancak Halk
Cephesi, somut iktidar hedefi ve
bu hedef için hayata geçirdiği somut bir programı olan bir örgüttür.
Bu çizgide sürdürdüğü savaşta
emperyalizme darbeler vurmuştur,
diğer taraftan da ağır saldırılara
maruz kalmıştır. Tarihi boyunca
yüzlerce tutsak ve şehit vermiştir,
hala da vermeye devam etmektedir.
Sonuçta mücadelede en önde
olan, bayrağı kim elinde tutuyorsa,
en fazla o ön plana çıkar.
Halk Cephesi Halk Meclislerini
örgütlerken, dünya devrim tarihlerinden faydalanıyor.
Bu konuda da dünya halklarının
4 tane tecrübesi
var.
Dört enternasyonalin dördü de
farklı.
Birinci enternasyonal bir parti gibi
bir şey. O süreç, o
aşama ona denk
düşüyor. Bütün işçi
sınıfı adına kararlar
alıyor.

Bugün nasıl bir ihtiyaç var?
AEC’nin içinde HC’nin damgası
mı var?
Bu birçok yerde böyle olmuştur.
Bir dönem Dimitrov, bir dönem
Lenin’in damgası vardır.
Bunlar örnek oluşturacaktır,
ama iddiayı büyütecektir.
Tarih’ten beslenmek... HC’nin
böyle bir hedefi var.
Bugün o çaptan uzak görünebilir, ama onun çekirdeğidir, bu
işlevi taşıyacaktır.
Yani biz de AEC olarak halkların tecrübeleriyle yaklaştığımız
sürece sorunları çözebileceğiz.
Emperyalizmi yenmek istiyoruz.
İlk etapta emperyalizmi gerileten,
dünya halklarının çıkarına hizmet
eden tüm örgütlerle birlikte hareket
ederiz.
Ama diğer yandan şu anda
dünyada devrim yapabilecek nitelikte, ideolojik netlikte, maddi
güçte olan bugün yalnızca Cepheliler vardır.
* PKK silahları bırakmaya gönüllü olmuştur, Türkiye kabul etmeyince ABD’nin kara gücü olmuştur.

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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EMEĞİ ÇALINAN, ONURUYLA OYNANAN
BÜTÜN İŞÇİLERİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ!
şçileri, kendi emeğine sahip
çıkma mücadelesinde örgütleyeceğiz. Çünkü Marks’ ın
dediği gibi, “Zincirlerinden başka
kaybedecek bir şeyleri olmayan”
işçi sınıfı; mücadelenin devrimin
destek gücü, katılımcısı, yardımcı
unsuru vb. değil asli unsurudur.

İ

Ülkemiz Yangın Yeridir
- İşsizlik oranı yüzde 17.1.
- İşsiz sayısı son bir yılda 195
bin arttı.
- Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon
750 bini geçti.
- Gerçek işsiz sayısı 6 milyon.
- Açlık sınırı 1.857 TL.
- Yoksulluk sınırı 6.424 TL.
- Asgari ücret 1.603.12 TL.
- 2003-2018 yılları arasında işçi
ölümleri 192 bin.
- Her gün ortalama 4-5 işçinin
öldüğü, bir gece 301 madencinin
madene gömüldüğü,
- 3. havalimanında çalışan 400
inşaat işçisinin ölümlerinin saklandığı,
- AKP iktidarları döneminde 15
grevinin yasaklandığı,
- OHAL’den bu yana 2000 işçinin
işten atıldığı bir ülkede yaşıyorsak;
bizim ülkemizde işçilerin örgütlenmesi için koşullar her zamankinden daha fazla var demektir.
Ama önümüzde aşılması gereken bir engel var. Bu engel PATRON SENDİKACILIĞI ve PATRON
SENDİKACILARIDIR.
Marks’ın tarif ettiği gibi sadece
işçi sınıfının ekonomik taleplerinin
pazarlığını yapmakla sınırlı olmayan, bunlarla birlikte işçi sınıfının
kurtuluşu için mücadele eden, ey-
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lemler örgütleyen, toplumsal ve siyasal hareketlere katılan sendikalar
yoktur artık.
Ülkemizdeki sendikalar, sendikacılar bu misyonlarını çok geride
bırakıp düzenin kurumlarından biri
oldular. Ne işçilerin ekonomik demokratik sorunlarını çözebiliyorlar;
ne ülkemizdeki siyasi, toplumsal
gelişmelere müdahale ediyorlar;
ne de işçi sınıfının kurtuluşunun
sosyalizmde olduğunu gösteriyorlar.
AKSİNE! Her geçen gün artan
işsizlik, hayat pahalılığı, işçilerin
ekonomik haklarının gasp edilmesi,
en demokratik hakların dahi kullanılamaması, grevlerin keyfi şekilde
yasaklanması, yaşanan direnişlere
saldırılarının sıradanlaştığı bir ortamda sendikaların işçileri ayağa
kaldırması gerekir.
Ama öyle olmuyor!
NEDEN? DİSK ve KESK yöneticilerinin işçileri, kamu emekçilerini ayağa kaldıracak ideolojik
güçleri yoktur! AKP faşizmi ile savaşacak bir güçleri ve politikaları
yoktur!

DİH Olarak Biz Ne Yapmalıyız? Örgütlemeliyiz!
Hem de hiç zaman kaybetmeden; çünkü ülkemizde işçilerin,
emekçilerin örgütlenmesi için koşullar vardır. Bizim ülkemizde işçilerin örgütlenmesi, mücadeleye
katılması, grevlerin ve direnişlerin
örgütlenmesi için onlarca-yüzlerce
neden vardır.
En küçük bir atölyeden binlerce
işçinin çalıştığı fabrikalara kadar
bütün işçilerin sorunları ortaktır.
İşten atılanlar, açlık çekenler,
her gün katledilenler, bitlerin, pirelerin, tahta kurularının içinde yatıp

kalkan, köle gibi çalıştırılanlar, grevleri yasaklananlar, direnişlerine saldırılanlar, kazanılan haklarımızı
gasp edilmek istenilen yani zincirlerinden başka kaybedecek şeyi
olmayan işçiler olarak örgütlenmeliyiz!
PEKİ NASIL? Cevap bulmamız
gereken soru budur.
İşçileri nasıl örgütlemeliyiz? Sendikaların, patronların safında yer
aldığı; baskının, sindirmenin, işkencenin, tutuklanmanın sürekli
gündemde olduğu, yani kafayı kaldırmanın bile bedel ödemek anlamına geldiği koşullarda işçileri nasıl
örgütleyeceğiz?
BİR ALANI ADIM ADIM NASIL
ÖRGÜTLEYECEĞİZ?
Bu sorunun cevabını biliyoruz.
Öğretmenimiz bize yol gösteriyor!
- İlk Adım; toplanmaktır. Yani
elde kim varsa onlarla bir araya
gelmektir.
- İkinci Adım; görevlerimizi/hedeflerimizi belirlemek ve bu doğrultuda bir program oluşturmaktır.
Yani eldekilerle ne yapacağımızı
belirlemeliyiz.
- Üçüncü Adım; çalışma ve
faaliyetlerimizin ilke ve kurallarını
belirlemektir. Yani hiçbir zaman
kurallarımızla koşullarımızı karşı
karşıya getirip kuralsızlık yapmamalıyız. Bir defadan bir şey
olmaz dememeliyiz.
- Dördüncü Adım; yukarıdan
aşağıya komiteleşmek (işbölümü
yapmak, disiplin oluşturmak, boşlukta iş bırakmamak, kolektif ruhu
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yaratmak). Yani kolektivizmi hayata
geçirmeliyiz.

Ama, fakat, ancak ile konuşmayı
kendimize yasaklamalıyız.

- Beşinci Adım; kitleye gitmek
(programlarımızı, politikalarımızı
kitleye taşımak). Yani işçilere gitmeliyiz, işçi mahallerine gitmeliyiz.
Sorunlarımızı ve çözümlerimizi işçilerle birlikte konuşmalıyız.

- Yedinci Adım; organlaşmak
(alt komiteler, milis, yayın, halk ve
parti okulları, meclisler vd.). Yani
işçilerin öz örgütlülüklerini yaratmalıyız.

- Altıncı Adım; adımlarımızı
somutlamak için harekete geçmek.
(Devrimci pratik) Yani elle tutulur
gözle görülür sonuçlar almalıyız.

- Sekizinci Adım; faaliyetlerimizde hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı değerlendirmek... Yani
düzenli, sistemli toplantıları yaparak.
Ne yaptık, nasıl yaptık, yapama-

dıklarımız neler, nasıl yapacağımızı
konuşmalıyız? Bunları değerlendirmeli ve yeni kararlar alarak yolumuza devam etmeliyiz.
- Dokuzuncu Adım; eleştiriözeleştiriyi işletmek... Yani hep
ileri, hep halk diyebilmek için eleştiri
ve özeleştiri silahını kullanmalıyız.
Yeni hedefler belirlemeliyiz ve
DİH’liler olarak, İŞÇİLERİ ÖRGÜTLEMEK İÇİN İKİ KAT EMEK İLE
ÇALIŞMALIYIZ!

Boran Yayınları’ndan yeni kitap:

YENİ SÖMÜRGECİLİK VE TÜRKİYE
AMERİKA DEFOL BU MEMLEKET BİZİM
Boran Yayınları, peş peşe çıkardığı kitaplarla,
ideolojik mücadele cephesinde Türkiye devriminin
cephaneliğini güçlendirmeye devam ediyor.
Boran Yayınları’ndan çıkan son kitap; “Yeni Sömürgecilik Ve Türkiye” adını taşıyor.
Kitapta Yeni-sömürgeciliğin
dünyada ve ülkemizde yerleşmesinden, uygulanışından
zengin örnekler veriliyor. Yenisömürgeciliğin her alanda yarattığı sonuçların ele alınması,
kitabın özgün yanlarından birini
oluşturuyor.
Yeni-sömürgecilik anlaşılmadan, pratikteki sonuçları somutlanmadan, devrimci mücadele açısından kitleleri harekete
geçirecek, faşist saldırılar karşısında durabilecek, emperyalist-kapitalist kültür karşısında
alternatif yaratabilecek bir pratik
geliştirmek zordur.
Yeni sömürgecilik kavranmadan, faşizm nasıl
yönetiyor, kitleler neye göre nasıl davranıyor ve
bu durum nasıl aşılabilir sorusuna doğru cevap
veremeyiz.
Kitapta yer alan başlıklardan bazıları şunlar:

- YENİ SÖMÜRGECİLİĞİ YARATAN OLGULAR
- EMPERYALİZMİN 3. BUNALIM DÖNEMİ VE
YENİ SÖMÜRGECİLİK
- DÜNYA DEVRİMCİ ÖNDERLERİNDEN YENİ SÖMÜRGECİLİK
TESPİTLERİ
- TÜRKİYE’NİN YENİ SÖMÜRGELEŞTİRİLMESİ SÜRECİ
- ABD’NİN LATİN AMERİKA’DAKİ
YENİ SÖMÜRGELEŞTİRME
POLİTİKASINDAN ÖRNEKLER
- DERİNLEŞEN YENİ SÖMÜRGECİLİK İLİŞKİLERİ
HALKLARIN DEVRİM ÖZLEMİNİN DE BÜYÜMESİ DEMEKTİR
Kitabın özeti, kendini en net
bir biçimde ÖNSÖZ’e konulan başlıkta gösteriyor:

YENİ SÖMÜRGECİLİK KADERİMİZ DEĞİLDİR!
TEK ÇÖZÜM DEVRİM TEK KURTULUŞ
SOSYALİZM!

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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BİZ TAYAD’LIYIZ!
KATLİAMLARA, TUTSAKLIKLARA, KIRILAN KEMİKLERİMİZE RAĞMEN
FAŞİZMİN KORKU DAĞLARI YARATMASINA İZİN VERMEYİZ!
Tayad’lı Aileler
KP faşizmi 25 Ağustos’ta
Galatasaray Lisesi önünde kayıp yakınlarının eylemine saldırmış ve alanda eylem
yapılmasını yasaklamıştı. Biz TAYAD’Iı Ailelere de yasaklandı aynı
şekilde. Faşizmin yasakları sadece
Yüksel veya Galatasaray ile sınırlı
değil. Hak talebinde bulunan,
AKP’nin çizdiği sınırları kabul etmeyen her eylemi yasaklıyor ve
saldırıyor.
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
oturma eylemi yapmak isteyen
Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi’ye
oturma eylemi yapmaları hatta alana 200 metreden fazla yaklaşmaları
yasaklandı ve direnişçiler tutuklandı.
(Bu yasağı tanımayıp alana çıkmaya devam eden direnişçiler, tahliyeden sonra bu hükümsüz yasağı
kaldırttı.)
Türkan Albayrak 3 Eylül günü
İstanbul’da Sarıyer Kaymakamlığı
önünde “İşimi geri istiyorum” diyerek
direnişe başladı.
Bütün bu direnişler yasaklanmış
vaziyette. Eylemlerinde ısrar eden
direnişçiler her defasında gözaltına
alınıyor.
Kamu Emekçileri Cephesi
(KEC), gözaltına alınacaklarını bile
bile çıkıyorlar alanı, mevzilerini terk
etmiyorlar. Çünkü burada söz konusu olan artık sadece hak gaspına
uğramaları veya işlerine geri dönmek istemeleri ile sınırlı değil. Onu
çok daha aşarak, OHAL ile Anadolu
halkları arasında güçlü bir barikat
oldu. Yaşanan tam bir irade savaşıdır.
Yasaklar, baskılar, gözaltılar...
Hepsinin tek bir amacı var. Gözdağı
vermek, korkutmak.
Bunu TAYAD’lı Aileler olarak ele
alacak olursak, AKP faşizmi şöyle
bir mesaj veriyor:
“Eylem yaparsanız, gözaltına
alınırsınız. Direnmek istiyorsan diren. İrade savaşına girmek istiyorsan, gir. Ancak bunu sana pahalıya
ödeteceğim.”

A
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Böyle dönemlerde insanlarda
korkular boy göstermeye başlayabilir. Eğer faşizmin bu oyununu en
baştan bozmazsak, korku büyüyecektir. Korku büyüdüğünde insan
kendini korumaya çalışır ve bu da
insanı bencilleştirir. Bu noktadan
sonra da yozlaşma başlar. Faşizm
TAYAD’ı ve bütün direnenleri işte
bu noktaya çekmeye çalışıyor.

TAYAD’lılar, Faşizmin
Zulmüne Uğrayanın
Yanında Olmayı
Görev Bilir
Geçen hafta İdil Kültür Merkezi’ne baskın yapıldı. Bu baskınları
protesto etmek için ilk gidenler
gene TAYAD’lılar oldu. Dayanışma
eylemleri zaten TAYAD’ın misyonu,
elbette halkın sanatçılarına sahip
çıkmalıydık. TAYAD’lılar polisin saldırısına uğradı, gözaltına alındı,
işkencelerden geçirildiler.
İdil Kültür Merkezi’ni sahiplendikleri ve faşizmin baskınlarının
gayrı meşruluğunu anlattıkları için
gözaltına alınan 4 kişiden biri de
arkadaşımız Mulla Zincir’di. Mulla’nın elmacık kemiği kırıldı, muhtemelen burnu da kırık.
Faşizme karşı olmanın bedel
istediğini en iyi bilenlerdeniz. Kafamızı, gözümüzü kırabilir düşman.
Bunu zaten bilerek yapıyor. Neden?
Hem devrimciler ve halk birbirini
sahiplenmesin, hem de TAYAD ve
İKM gibi demokratik kurumlar terör
demagojileriyle halktan tecrit olsun
istiyorlar. TAYAD’da çalışmasın,
anneler-babalar korkudan evlatlarını
sahiplenmesin istiyorlar. Buna izin
vermeyeceğiz!
Çok çarpıcıdır: Hapishaneler,
Türkiye tarihinin en kalabalık dönemini yaşıyor. Adalet Bakanlığı,
Mayıs 2018 tarihi itibariyle Ceza
İnfaz Kurumları’nda toplam 246
bin 416 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu açıkladı. Cunta dönemlerini
çok aşan tutukluluk sayıları, tecrit

ve işkence uygulamaları bütün hapishanelerde süren saldırılar sözkonusu. Ancak gelin görün ki, bizim
dışımızda hiç kimse yok hapishanelerdeki sorunlara, sevklere, sürgünlere, fiili saldırılara karşı direnen.
Evlatları faşizm tarafından hapsedilen aileler, “zaten iki kişiyiz,
üç kişiyiz, ne yapabiliriz sanki” diye
bir düşünceye kapılabiliyor. Bu da
bencilleşmek ve yozlaşmaktır. Yozlaşma insanın kendine yabancılaşmasıdır ve en doğal ve temiz
duyguları, anne-baba olma duygusunu bile kirletir. Evlatlarımızdan,
yakınlarımızdan vazgeçmeye, onları
sahiplenmekten vazgeçmeye götürür. İnançsızlığa ve umutsuzluğa
götürür.
Oysa biz pratiğimizle tam aksini
ispatlıyoruz. 2 TAYAD’lının yaptığı
eylem bile çok büyük önem taşıyor.
Çünkü OHAL ile, baskı-yasak ve
katliamlarla yaratılmak istenen korkunun karşısına ancak, korkudan
daha güçlü bir duyguyla çıkabiliriz.
Evlatlarımıza duyduğumuz sevgi
ve bize bunları yaşatanlara kinle
çıkmalıyız karşılarına. Bilgi ve daha
fazla sahiplenme ile karşılık vermeliyiz.
Biz TAYAD’lı Aileler bu gerçeği
çok iyi biliriz. Bundan böyle faşizm
TAYAD üzerinden sonuç alamaz.
Böyle olduğu için, evlatlarımız hiçbir
zaman sahipsiz kalmamıştır. Biz
her türlü bedeli ödemeyi göze aldığımız, faşizm karşısında asla
geri adım atmadığımız için, faşizm
biz aileleri hep hesaba katmak zorunda kalmıştır.
Faşizmin, aileler üzerinde korku
dağları yaratmasına, tutsaklarımızı
ve devrimcilerin sahipsiz bırakılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz. Sessiz kalmak, her türlü
baskı ve katliama onay vermek
demektir.
Evet, aileler korkabilir. Korku
da insana özgüdür; ancak aşılmaz
değildir. Evlatlarımıza olan sevgimiz
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Sayı: 88

14 Ekim 2018

ve onların haklılığına olan
inancımız bütün korku dağlarını aşar.
Bir diğer nokta ise, bizim haklılığımızdır, faşizme
duyduğumuz kindir. Biz siyasal ve tarihsel haklılığımızın bilincindeyiz. Bu nedenle
baskılara, işkencelere, kemiklerimizin kırılmasına pabuç bırakmayız. Ne işkenceleri ne de işkencecileri
unutmayız!
Şöyle dönüp, tarihimize
baksınlar. Biz TAYAD’lılar
olarak tarihimizde onlarca
direnişler geliştirdik, onca
gelenekler yarattık. Size Abdi
İpekçi Parkı direnişini hatırlatırız:
“TAYAD’lılar, sansürü kırmak ve tecriti anlatmak için
16 Eylül 2003’te Ankara Abdi
İpekçi Parkı’nda 10 gün oturma eylemi yapacaklardı. Polisin oturma eylemine saldırması sonucu irade savaşına dönüşen oturma eylemi
polisin her türlü terörüne,
sivil faşist kışkırtmaya, Ankara’nın zorlu doğa koşullarına karşı tam 1230 gün sürdü.” (Yürüyüş, Sayı 22518.07.2010)
Büyük Direniş sürecinde,
2000-2007 Ölüm Orucunda
TAYAD şehitler vermiştir. Evlatlarımızın, yakınlarımızın
tecrit hücrelerinde yaşayan
ölülere dönüşmemesi için,
biz ÖLÜME YATTIK, var mı
bunun ötesi? TAYAD Büyük
Direniş’te 10 şehit verdi. 122
şehidin, 10’u TAYAD’lıdır. Biz
evlatlarımızı da, düşüncelerimizi de işte böyle ölümüne
savunuruz.
Bu yüzden hiç boşuna
ümitlenmesin faşizm. Mulla
Zincir’in kırılan kemiklerinin
hesabını soracağız! Devrimci tutsakları, kurumlarımızı,
avukatlarımızı, sanatçılarımızı, mimar-mühendislerimizi, Dev-Gençliler’i, mahallelileri asla sahipsiz bırakmayacağız!

TARSUS HAPİSHANESİ’NİN FAŞİST MÜDÜRÜ MAZLUM ÖZALP;

AYAĞINI DENK AL! DEVRİMCİ DÜŞMANLIĞINDAN VAZGEÇ!
ÖZGÜR TUTSAK MERAL DÖNMEZ’İN TALEPLERİNİ KABUL ET!
Meral Dönmez, Tarsus
hapishanesinde açlık grevinin 39. gününde.
“Taleplerim kabul edilene
kadar açlık grevindeyim”
diyor 36 kiloluk bedeniyle.
Hasta ailesine yakın olan
ve yoldaşlarının kaldığı bir
hapishaneye geçebilmek
için direniyor. Arkadaşlarının
olduğu hapishaneye sevkini
istiyor.
FAŞİZMİN AHLAKI
YOKTUR. ONLAR ANCAK KATLETMEYİ BİLİRLER! MAZLUM
ÖZALP GİBİ HALK DÜŞMANLARI
BİLSİN Kİ YAPTIKLARININ BİR
KARŞILIĞI OLACAKTIR!
Meral Dönmez’in ailesi, hızla kilo
kaybeden kızları hakkında bilgi almak
istiyor. Hapishane müdürüyle görüşerek
talebinin kabul edilmesini, kızlarına
şeker ve tuz verilmesini istiyor.
Mazlum Özalp ise “Ben 2000’lerdeki açlık grevlerinde görev yaptım.
Açlık grevinde 300 gün kadar yaşıyorlar.” diyor. “Şeker ve tuz, açlık
grevlerini özendirir” diyor.
Yanılıyorsun Mazlum Özalp!
Devrimcileri motive eden, su ve
şeker değil; halk ve vatan sevgisidir, sınıf kinidir. Bağımsız, demokratik bir ülke, sınıfsız-sömürüsüz
bir dünyayı kuracağına olan inancıdır.
Ama senin bunları anlayamaman
çok normal. Ağzından kan damlıyor,
devrimcilerin bir gün bile yaşamasına
mani olacaksın elinden gelse.

Ancak senin karşında
özgür tutsaklar var Mazlum
Özalp! “Ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasına
karşı 122 kez ölerek cevap
verenlerin soyundandır Meral.
Sen ise 19 Aralık katliamı sonrası 28 devrimcinin
katledilmesinin üzerine “Benim tahminimden az bir zaiyattır” diyen Hikmet Sami
Türkler’in, Sadettin Tantanlar’ın, Ali Suat Ertosunlar’ın soyundansın!
Senin emir aldıkların, ağabeylerin
irademizi sınamaya kalktı ve boyunun
ölçüsünü aldı. Tüm dünya, bir Cepheli'nin iradesi karşısında hiçbir şeyin
duramayacağını gördü.
Emperyalist efendilerin; “7 yıl direniş mi olur” diyerek şaşkınlık ve
çaresizliklerini ifade etti. Bu iradeyi
unutma Mazlum Özalp. Bilmiyorsan
amirlerinden öğren, ayağını denk al!
Özgür tutsaklar, 300 gün değil,
589 gün boyunca hücre hücre bedenleriyle çarpışmış, ölüm silahını
elinizden alarak size doğrultmuş
ve zaferi kazanmıştır.
İrade; 6 ay boyunca, tek başına
Cepheli bir kadının direnişinde, yaralı
ve yanıklar içindeki 3 yaralı gerillanın
savaşarak hesap sormasında somutlanır.
Senin gibi bir faşist, bir katil bize
ömür biçemez. Ama sen o dilinden
dökülen halk düşmanlığının hesabını
vereceksin!

İşkenceci Tarsus Hapishanesi’ni Teşhir Etmeye Devam Edeceğiz!
Tarsus Kadın Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Özgür Tutsak Meral Dönmez
talepleri kabul edilmediği için 38 gündür açlık grevinde. Bununla ilgili Halk
Cepheliler 5 Ekim günü Kazanlı ve Pozcu’da 70 adet pul yapıştırdı.

TAYAD'lı Aileler: Meral Dönmez’in
Sevk Talebi Kabul Edilsin!
TAYAD'lı Aileler, 34 gündür açlık grevinde olan hasta tutsak Meral Dönmez
için 6 Ekim'de Çayan ve Nurtepe Mahallelerinde yazılama yapıldı.

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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Doğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu Gibi
Savaşın da Yasaları Vardır ve Bunlar Bilinmeden
Savaşılamaz. Savaşın Yasalarını Sıralamaya
Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz.
avaş yasalarını niçin inceliyoruz? Kuşkusuz
savaşta uygulamak için. Öğrenmek kolay iş
değildir, ama insanın öğrendiğini uygulaması
daha da zordur. Birçok kimse, sınıfta ya da kitaplarda
askerlik kelimesi üstüne nutuk çekerken, çok şey
bilirmiş izlenimini bırakır; ama iş gerçek savaşa gelince
bazıları savaşı kazanır, bazıları kaybeder. Savaş
tarihimiz de, savaş denemelerimiz de bunu doğrular.
Peki, işin püf noktası nerede? Bakalım.

S

18- Herkesin, tarihte pek az rastlanan "yenilmez
generaller" gibi olmasını bekleyemeyiz. Çünkü; bizim
istediğimiz, cesur, akıllı ve savaşta normal olarak
muharebeler kazanan, akılla cesareti birleştiren
generallerin ruhu gibi bir ruh yakalamaktır.

SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,
ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ
KALDIRMAKTIR! - 3
Çünkü, hem akıllı ve hem de cesur olmak için bir
yönteme sahip olmak gerekir. Bu yöntem, hem öğrenirken ve hem de öğrenileni uygularken kullanılmalıdır.
Yöntem, düşmanı ve kendi durumumuzun
bütün yönleriyle bilinmesi, her iki tarafın hareketlerine egemen olan yasaları bulmak ve bu yasaları kullanmaktır.
19- Savaşın yasalarını öğrenmek zorunludur. Neden?
Çünkü savaşımızın hızına hız katmalıyız. Çünkü
biz iktidarı alacağız!
20- Edindiğimiz bilgi ve pratikte uygulayarak öğrenmemiz, asıl uzmanlığa götürecek ilkeler ve kuralları
uygulayabilmemizi sağlar.
Savaşı savaşarak öğrenmek, bizim temel yöntemimizdir. "Savaşı yönetme yasaları, savaş okyanusunda yüzebilme sanatıdır." Savaşın yasalarını
bir bütün olarak kavramak için, en basit olanından
en karmaşık olanına kadar, üzerinde yoğunlaşarak
ve derinlemesine düşünerek, her birini açığa çıkararak
öğreneceğiz.
Öğreneceğiz, öğreteceğiz ve mutlaka zaferi
kazanacağız. Çünkü şehitlerimize verdiğimiz sözdür bu. Söz namustur!
(Sürecek)

Mustafa Özgür Mulla Serbest Bırakılsın!
Mustafa Özgür Mulla, çizimleriyle Özgür Tutsaklarımızın Sesi Oldu
“Grup Yorum’a Özgürlük” dedi, “Nuriye ve Semih
Onurumuzdur” dedi.
“Yürüyüş Dergisi Susturulamaz” dedi, “Halkın
Avukatları Serbet Bırakılsın” diye defalarca çizdi.
Kurşun Kalem Sitesi çizeri de olan Mustafa
Özgür Mulla tutsak edildi.
Özgür Tutsaklar Serbest Bırakılsın diye çizerken Özgür
Tutsak oldu.
İşkence gördü, yerlerde
yatırıldı. Yoldaşlarının işkence seslerini duydu. Zulme
sessiz kalmamak için Açlık
grevine başladı.
Mustafa Özgür Mulla’ya
Mektup Yazalım İşkence ve
Tecrit Karşısında Özgür Tutsaklarımızın Yanında Olalım!
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Adres: Silivri 6 No’lu
L tipi Hapishanesi, B9
Karikatürist Mustafa Özgür Mulla Serbest Bırakılsın!
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Avrupa’da
 ALMANYA

Mannheim Halk Meclisi Girişimi,
4 Ekim günü, genç yaşta vefat eden
Gizem Köse’nin ailesinin verdiği “Yedi
Yemeği”ne katıldı.
Stuttgart Halk Cephesi: 4 Ekim
günü görülen halkın sanatçılarının
mahkemesine ilişkin yapılan açıklamada, baskı ve gözaltılarla Grup
Yorum susturulamaz denildi.
Aachen,14 Ekim’de ırkçılığa ve
yozlaşmaya karşı Düsseldorf’da düzenlenecek olan miting-festival için
çalışma yapıldı. Kahveler dolaşıldı,
esnaflar ziyaret edildi, afiş asıldı ve
el ilanı dağıtıldı.
Schwetzingen: Cemaat Ocak
Oturum Hakkı İçin Direnişe Başladı
4 Ekim günü “Oturum ve sosyal
haklarımızın tehdit aracı olarak kullanılmasına son verilsin!” talebiyle
Schwetzingen Yabancılar Polisi Dairesi önünde basın açıklaması yaparak
direnişe başladı.
Neuss: Avrupa Anadolu Alevi
Hareketi, Alevi Derneği’nde 5 Ekim
günü, Kezban Ana’yı desteklemek
için üç günlük oturma eylemi başlattı.
Essen Grup Yorum Gönüllüleri:
4 Ekim günü “İdil Kültür Merkezi’ne
yapılan polis baskınında gözaltına
alınanlar derhal serbest bırakılsın”
diyerek açıklama yaptı.
Köln: Ekim günü Köln ve
Bonn’daki Alevi dernekleri ziyaret
edilerek Düsseldorf’ta yapılacak konsere davet edildi.
7 Ekim günü ise, Köln ve çevresinde Grup Yorum gönüllüleri toplam
6 Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret
ederek konuşmalar yaptılar.
Köln Direniş Çadırı 85. Gününde: 5 Ekim günü yoldaşları Sonnur’u
ziyarete gitti. Ziyaretçileri aracılığı ile
devrimci, demokratlara ve yoldaşlarına selamlarını iletti. Sonnur Demiray’a Özgürlük!
Avrupa Anadolu Alevi Hareketi:

Almanya’da
K e z b a n
Ana’ya destek için sürdürülen oturma eylemlerinde bayrağı 7 Ekim günü
Heinsberg Alevi Kültür Merkezi devraldı. NRW bölge yönetiminde
yer alan dernek başkanının devraldığı
destek eylemi 4 gün sürecek.

Frankfurt

Frankfurt: “Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Tek Ses Tek Yürek –
Grup Yorum Frankfurt Konseri”
tüm engelleri aşarak, büyük bir
coşkuyla gerçekleştirildi
Konsere Duisburg HFG, Haluk
Tolga İlhan, Zeynel Aba, Hakan Akmaz, Federal Parlamento Milletvekili
Dieter Dehm de katıldı. Miting alanının
karşısında ise, 40 civarında polis
minibüsü ve iki adet de polis panzeri
altında gerçekleştirilen konser coşkulu
sloganlarla sona erdi.

Köln

İsviçre

Duisburg: 14 Ekim’de yapılacak
olan Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Festivali için, 9 Ekim günü
Duisburg merkezi noktalarına, 200
pullama ve afiş asıldı.

 İSVİÇRE

Halk Cephesi’nden İKM’nin Basılmasına İlişkin Açıklama:
4 Ekim günü katil AKP’nin işkenceci polisleri Okmeydanı mahallesinde bulunan İdil Kültür Merkezi’ni
bastı. O kanlı ellerinizi halkın çocuklarından ve sanatçılarından çekin!
Boran Kültür Merkezi’nde Kahvaltı:
7 Ekim günü gerçekleştirilen kahvaltıda, “Halk Meclisi Girişimi Komitesi”
kurulması kararı alındı.
Yine aynı gün; devrim şehidi İbiş
Demir’in ölüm yıldönümü olması vesilesiyle kız kardeşinin vermiş olduğu
yemeğe gidildi.

 FRANSA

Özgürlük Komitesi’nden Duyuru: Fransız emperyalizmi baskı
ve yalnızlaştırma politikalarıyla Şefik
Sarıkaya’yı teslim almak istiyor. Emperyalizm; Özgür Tutsakları asla teslim alamayacaktır.
Adres: Sarıkaya ŞEFİK: Ecrou:
3251. Cellule: 204 QA. Centre de
détention de Roanne. Rue Georges
Mandel, 42300 Roanne

Neuss

 AVUSTURYA

Avusturya Halk Cephesi’nden
Açıklama: Grup Yorum’a dönük baskılara karşı, tüm halkımızı 13 Ekim’de
gerçekleşecek 3. Grup Yorum İnternet
Konserini izlemeye davet ediyoruz.
Anadolu Federasyonu Yöneticileri ve Üyeleri Direnmeye Devam
Ediyor!
4 Ekim 2018 Perşembe günü,
yine Viyana’da Adalet Bakanlığı önündeydiler. 6 Ekim 2018 Cumartesi
günü ise Mariahilferstrasse’de çadır
açtılar.

 BELÇİKA

14 Ekim’de Düseseldorf’da yapılacak mitingin afişleri asıldı. Pazar
sabahı bir yöre derneğinin kahvaltısına gidilip davetiyeler iletildi. Toplamda 30 afiş ve 25 davetiye dağıtıldı.

 İTALYA

İtalya’nın çok sayıda şehrinde 6

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

PKK-YPG bölgesindeki Amerikan üslerinin sayısı 25’e ulaştı!

O ÜSLER; YARIN KÜRT, ARAP, TÜRK, FARS
HALKLARINI KATLETMEKTE KULLANILACAK!
emen bütün gazeteler yazdı. PYD “gururla”
açıkladı: “PYD bölgelerindeki ABD üssü
sayısı, 25’e ulaştı”.
Kürd-Ha’nın haberi şöyle: “ABD, Batı Kürdistan’ın
Menbiç kentinde yeni bir askeri üs daha kurdu.
Yeni üsle birlikte ABD’nin Menbiç’teki askeri üs
sayısı 3, Rojava ve Suriye genelinde ise 25 oldu.”
ABD’ye verilen her yeni üs, işbirlikçilik bataklığında
biraz daha derine batmaktır.
PKK-YPG işbirlikçilik bataklığında her gün biraz
daha batmaya devam ediyor.
Mesele ABD’ye üs vermek değil, zaten ABD’nin
desteğiyle elinizde tuttuğunuz bölgelerde üs vermek
kolay.
Peki bunun hesabını halklara nasıl vereceksiniz?

H

ABD’nin PKK-YPG’ye verdiği silahların miktarı
bazı kaynaklara göre 4 bin, bazı kaynaklara göre
Ekim günü yapılan eylemlerle, 4 Ekim günü İdil Kültür
Merkezi’ne yönelik baskında gözaltına alınanların derhal
serbest bırakılması istendi. İtalya genelinde yapılan
eylemler basında geniş yer buldu.

 YUNANİSTAN

Yunanistan’ın Larissa Hapishanesi’nde tutsak bulanan
Ali Ercan Gökoğlu, idare tarafından el konulan kitapları
kendisine verilinceye kadar 8 Ekim günü açlık grevine
başladı.

 HOLLANDA

Hollanda’da Kezban Ananın Direnişine Destek (71.
Gün Pazar) Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan
Rijnmond Alevi Kültür Merkezi’nin ayda bir kere gerçekleştirdikleri Kahvaltı Programına Halk Cepheliler de katıldı.

 SURİYE

Gian Franco Castellotti Anti-Emperyalist Mücadelenin Sembolüdür
Suriye Halk Cephesi, 9 Ekim günü yaptığı açıklamada
şunları söyledi: Gian Franco, nerede bir zulüm varsa acısını
kendi yüreğinde hisseder. Derhal serbest bırakılmalıdır.
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ise 5 bin tırdır. Askeri açıdan bir tır dolusu silahla, 5
bin tır silah arasında büyük fark olabilir; fakat siyasi
açıdan biri de 5 bini de aynıdır.
Amerikan emperyalizminden bir tek tabanca dahi
almak, ABD’ye kendi denetimindeki topraklardan
bir metrekarelik yer vermek işbirlikçiliktir.
Halklara düşmanlıktır.
Çünkü; ABD’ye verilen her üs, Amerikan emperyalizminin halklara karşı savaşını büyütmekte
kullanacağı bir mevzidir.
Bu nedenle; ABD’ye verilen her yeni üs, işbirlikçilik
suçunun derinleşmesi, halklara verilecek hesabın
büyümesidir.
“Bir parça özgür vatan” dediniz, ABD’nin üs
alanı yaptınız.
“Devrim” dediniz, PKK-YPG güçlerini ABD’nin
kara ordusu yaptınız.
Bunların bir hesabı olacak elbet!

Operasyonları Teşhir Edeceğiz, Hesabını Soracağız
İstanbul Nurtepe'de 9 Ekim'de
yapılan operasyonları teşhir etmek
amacıyla, Alibeyköy Halk Cephesi
mahallenin birçok yerine yazılamalar
yaptı.

Kayseri: Adalet Mücadelemiz Her
Alanda, Her Bölgede Sürecek
Kayseri Halk Cephesi 10 Ekim'de, Kayseri Üniversitesi,
TOKİ Konutları, Talas ve Yenidoğan'da pullama çalışması yaparak
seslerini duyurdu.

Okmeydanı Halk Meclisi
Aşure Etkinliği Gerçekleştirdi
Okmeydanı Halk Meclisi, 30 Eylül
günü Sibel Yalçın Parkı'nda aşure dağıtımı yaptı. Etkinliğine
300 kişi katıldı.

Okmeydanı Halk Cephesi'nden Dergi Dağıtımı
Okmeydanı Halk Cephesi, Yürüyüş dergisinin 84. sayısından 70, 85. sayısından 60 dergi halka ulaştırdı.

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!

“Benim için hareket demek bu karanlık ve köhnemiş
dünyada tüm halkların güneşi demektir. Benim için anlamı
sonsuz ve onurlu bir yaşam. Dünyamızın vebası yoksulluğun
ortadan kaldırılması ve dünyanın en kanlı ve baskı rejiminin,
faşizmin sonu.” Yunus Güzel
Ali DEMİRALP: 1958 Elazığ Koru Köyü doğumludur. Annesi Kürt, babası Türk-Alevi’dir. 12
Eylül öncesi katılmıştı kavgaya. 12 Eylül cuntası
öncesi, ortaokuldayken DEV-GENÇ'lilerle tanıştı.
Lisede aktif bir DEV-GENÇ'li oldu. Faşistlerle kavgaların, çatışmaların içinde yer aldı. Onun örgütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım Karaca’nın
Ali Demiralp
büyük emeği vardır. Zaten Nazım ile aynı köydendi.
Yaz tatillerinde köyünde hem ailesine yardım eder, hem de köyün
gençlerini örgütlemek için çalışırdı. 27 Ekim 1987’de İstanbul
Çengelköy Kuleli’de polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü.

22 Ekim - 28 Ekim
Yunus GÜZEL: 1969 Antakya Harbiye
doğumlu olan Yunus, lise yıllarında devrimcilere sempati duymaya başladı.
1987’de Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencisiyken örgütlendi, Diyarbakır Komitesi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda Hatay
ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis
çalışmaları yürüttü. Son olarak, İstanbul’da
Yunus Güzel
yer aldığı silahlı birliğin komutanıydı. 23
Ekim 2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede
katledilerek, “Hücrede intihar etti” diye açıklandı.
Tayyar Turhan SAYAR,
Yaşar YILMAZ:
26 Ekim 1993’te, Ankara
Balgat’ta bulundukları evde
kuşatıldılar, saatlerce bomba
ve kurşun yağmuruna direnerek şehit düştüler.
T. Turhan Sayar
Yaşar Yılmaz
Tayyar, 1967 Konya doğumludur. 1990 yılında Dev-Genç’lilerle tanıştıktan sonra
mücadeleye katıldı. Giderek tüm yaşamını mücadeleye
adadı. Şehit düştüğünde, Ankara’da silahlı birliklerde
görevliydi. Yaşar, 1970 Tekirdağ doğumluydu. 1989’da
gençlik içinde başladığı mücadelesini, 1990’dan
itibaren Dev-Genç saflarında sürdürdü. 1992 yılı sonlarında Ankara’da konumlandırıldı.

Tülin Aydın

Ahmet ÖZTÜRK,
Zeynep GÜLTEKİN:
26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbahşiş
Beldesi’nde polisin bulundukları eve yaptığı baskında katledildiler. 2,5 saat boyunca
sloganlarıyla, marşlarıyla direndikleri
evde; birlikte bulundukları Sevgi Erdoğan
Ahmet Öztürk
Zeynep Gültekin da yaralı olarak tutsak düştü. Ahmet,
1968 Antakya Harbiye doğumludur. Antakya Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye katıldı. Gençlik içinde ve Adana Mücadele
Gazetesi’nde çalıştı. ’93 sonunda daha farklı sorumluluklar üstlendi.
Zeynep Gültekin, 1970 Antep Kilis doğumludur. İşletme Fakültesi öğrencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde başladı. ’93 Haziran’ından şehit
düşene kadar her şeyiyle devrimci mücadelenin içinde oldu.
Burhan Remzi
KAFADENK: 1964 doğumludur. Devrimci hareketin bir sempatizanıydı. 26 Ekim 1991’de
İstanbul Gayrettepe’de
sokak ortasında polis
B. Remzi Kafadenk tarafından katledildi.

Tülin AYDIN: 1963, Kars Sarıkamış
doğumlu olan Tülin, YTÜ öğrencisiyken,
1983’te mücadele saflarında yerini aldı.
EMEKAD’da, DEMKAD’da kadınların örgütlenmesinde, EMO bünyesinde, mimar
ve mühendislerin devrimci mücadelesinde
yer aldı. 24 Ekim 1999’da kanser hastalığı
onu aramızdan aldı.

Mustafa Kamacı

Mustafa
KAMACI:
25 Ekim
1989’de bir
trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kamer GÜNEŞ:
Dersim-Hozat doğumlu, Alevi, Kürt milliyetinden
bir devrimciydi Kamer. 1991’de milis örgütlenmesi
içinde yer aldı. 1994’te tutsak düştü. 1995’te özgürlüğüne kavuşup milis örgütlenmesi faaliyetini
sürdürürken kontrgerilla tarafından 24 Ekim
1996’da kaçırılıp katledildi.

Kamer Güneş

Anıları Mirasımız
Ahmet Öztürk’ü Yoldaşları Anlatıyor:
Büroya üniversiteden bir öğrenci gelmişti. İlk geldiğinde
Ahmet abi ile sohbet etmişti. Daha sonra da gelmeye devam
etti. Ama Ahmet abiyi göremezse bürodan hemen gidiyordu.
Neden böyle yapıyorsun diye sorduğumuzda; ‘Siz hiç sohbet
etmiyorsunuz ki, habire sorguya çekiyorsunuz’ demişti.
Bu üniversiteli gencin; “Ahmet abi”si Çukurova’da birlikte
çalıştığı tüm yoldaşlarının, ilişkide olduğu hemen tüm insanların
derinlemesine ilişki kurabildikleri bir yönetici... Ahmet sayısız
olanak yaratabilen, kolay kolay “olmaz” demeyen, “yok”
demeyen, yaratabilen bir yönetici aynı zamanda. Bu ikisi
elbette birbirleriyle ilişkili bir şey.
Bir kadro ya da yöneticide olması gereken özellikler dediği-

mizde onlarca madde sıralayabiliriz. Marksist-Leninist teoriyi
bilmekten başlayıp askeri yetkinliğe kadar pek çok şey sayabiliriz.
Fakat esas sorun şudur: Yönetici kimi, neyi yönetecek? Yönetici;
savaşı, örgütü, birimi yönetir diye söylenebilir. Ama o da
sonunda bir tek şeye çıkar, yöneticilik insan yönetmektir.
İşte böyle olduğu içindir ki; bir yönetici için gereken asıl
şey, belki tüm diğer özelliklerden önce, insanı anlamayı, kavramayı bilmesi, ona değer vermesidir. İnsanı anlamayan,
insanı kucaklamayan yönetemez.
***
Büronun kapısını çaldığımda o, Arapoğluyla karşılaştım.
Sıcak bir yaklaşımla davet etti içeri. İlk kez gitmeme ve ilk kez
birbirimizi görmemize rağmen gösterdiği sıcaklık hani kırk
yıllık dost denir ya işte öyleydi. Onu tanıdıkça bu yönün onun
yaşamının vazgeçilmez özelliği olduğunu anladım.

Ö ğretmenimiz
Bilgiçlik;
öğrenmenin ve bilginin
önündeki en büyük engeldir.
Bilgi, bir ihtiyacın ürünüdür.
Bilgiçlik;
yani her şeyi bildiğini
sanmak ise bu ihtiyacı, bilme,
öğrenme ihtiyacını öldürür.
Bilgiç olmamalıyız,
her gün yeni bir şey
öğrenmeliyiz.

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

www.yuruyus-info.org

Haftalık Dergi
Sayı: 88
14 Ekim 2018
Fiyatı: 1 TL
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Avrupa Özel Bölümü

Türkiye’deki Yoksulluğun ve Zulmün Sorumlusu
Emperyalizm;
Avrupa'da Düşünce ve Örgütlenme Hakkımıza
Saldırıyor!
İkiyüzlü Avrupa Demokrasileriyle
Irkçılık, Yozlaşma ve Yabancılaşmaya Karşı
Mücadele Hakkımızı Elimizden Almak İstiyorlar

AVRUPA’DAKİ HALKIMIZI
HALK MECLİSLERİNDE
BİRLEŞTİRECEK,
SALDIRILARI DURDURACAĞIZ
BİZ KAZANACAĞIZ!

Dünyanın Neresinde Olursak
Olalım Saldırılara
Direnişlerimizle Barikat
Oluyoruz
HAKLARIMIZI DİRENEREK
KAZANIYORUZ!
DİRENİŞ ZAFERİ GETİRİR!
DİRENİŞ GELECEĞİMİZDİR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Hame AZAK: “Direniş Halkların Şah Damarıdır.
Düşünce ve Örgütlenme Hakkımızdan Asla Vazgeçmeyeceğiz!”

A

vusturya Anadolu Federasyonu, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Hatime Azak, haklarında
açılan davayı ve başlattıkları direnişi anlatıyor.

Yürüyüş: Merhaba. Direnişe başlama nedenlerinizi
anlatır mısınız?
Hatime AZAK: Öncelikle önce biraz Anadolu Federasyonu’ndan bahsetmek istiyorum. Federasyonumuz
2004 yılının Eylül ayında kuruldu. Ben kurucu üyelerinden
biriyim ve 14 yıldır yönetim kurulunda çalışıyorum.
Anadolu Federasyonu yaptığı çalışmalar nedeniyle
Avusturya devletinin hedefinde olmuştur. 13 Ekim 2015’te
Federasyon binamız ve yöneticilerimizin evleri yasadışı
bir şekilde basılarak talan edildi. Benim de içinde olduğum
yöneticiler gözaltına alındık ve birkaç saat içinde bırakıldık.
Bu baskından sonra 2017 yılının sonunda yöneticilerimize
ve federasyon faaliyetleri içinde bulunan üyelerimize
dava açıldı.
Açılan davada söz konusu iddialar yüzlerce insanın
katıldığı ve kolektif organize ettiğimiz eylem ve etkinliklerdir.
1 Mayıs yürüyüşleri, piknikler, anmalar, Grup Yorum
konserleri, yaz festivalleri, futbol turnuvaları, aile yaz
kampları örgütlemek ve Türkiye’den paneller için konuşmacı davet etmek gibi duyurusu ve çalışması halka
açık yapılmış, yasal olarak da başvurusu olan çalışmamızdır. Yine de yasadışıymış gibi bu faaliyetler, Avusturya
devleti tarafından suç olarak önümüze konuldu.
Direnişe başlamam; hak ve özgürlüklerimizin yasaklanması, örgütlenme hakkımızın engellenmesi, yasal
faaliyetlerimizin önüne engeller konulması, devrimci çalışmaların suç olarak gösterilmesi gibi nedenlerle oldu.
Avusturya devleti bu davayı açarak Avusturyalı ve
Türkiyeli emekçiler üzerinde bir korku yaratmak, ayrıca
kurumumuza gidip gelen insanlarımıza, üyelerimize gözdağı vermek istiyor.
Direnişe başladım; çünkü hak ve özgürlükler, bedel
ödenmeden kazanılmaz. Yaşadığımız düzende, direnmeden hak kazanmak imkansızdır. En doğal bir hak
için bile bir bedel gerektiğini biliyorum.
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hilfer’de çadırımızı açarak direnişimize devam edeceğiz. Ayrıca
paneller yaparak bu temelsiz
davayı herkese anlatacağız.
Yürüyüş: Yaptığınız çalışmalar, devrimcilerin hak ve
özgürlük mücadelesi vermesi,
Avusturya Devleti’ni neden
rahatsız ediyor, çıkarlarını mı zedeliyor?
Hatime A.: Anadolu Federasyonu Avusturya genelinde;
ırkçılığa, yozlaşmaya, yabancı düşmanlığa karşı halkların
dayanışmasını örgütlüyor. Elbette ki asıl neden bizim
devrimci düşüncelerimizdir. Saldırı düşüncelerimizedir.
Irkçılığa karşı mücadele etmek, haklarımızı savunmak,
örgütlenme özgürlüğünü savunmak bu dava ile suç
haline getiriliyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Devrimcilerin,
adalet mücadelesi veren şehitlerin anmalarını yapmak
suç haline getiriliyor. Türkiye faşizminin bile suç sayamadığı çalışmaları, konser örgütlemeyi, dergi dağıtmayı, anma yapmayı suç kabul ediyorsa; Avusturya
devleti AKP faşizmi ile hangi anlaşmaları yaptığını
da açıklamalıdır. Avrupa demokrasisi bu kadar iki
yüzlüdür işte. 1 Mayıs’ta tek tip elbise giymek, Yorum
konseri yapmak, Yürüyüş dergisi dağıtmak... Bunlar
suç mu? Hayır; ama maksat bizi cezalandırmak, faaliyetlerimizi engellemek. Bu nedenle bütün pratiğimiz,
devrimci değerleri savunmak, devrimci faaliyetleri örgütlemek “suç” haline getiriliyor.
Bizler Anadolu topraklarından buralara gelen insanlarız.
Emeğimizle, değerlerimizle, düşüncelerimizle buradayız.
Avrupa emperyalizminin bize dayattığı düşünce değişikliği
dayatmasına asla boyun eğmeyeceğiz! Bu konuda bir
tereddütümüz yok, yapıp da savunamayacağımız bi
şey yok. Bizler Türkiyeli devrimciler olarak Avrupa’da da
çok bedel ödedik hak ve özgürlüklerimiz için, ödemeye
de devam ediyoruz. Federasyon davası da bunlardan
bir tanesi.

Yürüyüş: Talepleriniz nelerdir? Direnişe nerede
ve nasıl devam edeceksiniz?

Yürüyüş: Avusturya solu ile birlikte “Anadolu
Federasyonu ile Dayanışma Komitesi” kuruldu. Bu
komitenin çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Hatime A.: Talebim, en başta açılan davanın düşürülmesidir. Federasyonumuz üzerindeki baskılara son
verilmesidir. Haksız olarak açılan bu davanın kaldırılması
için mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim.
Direniş halkların şah damarıdır. Düşünce ve örgütlenme
hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Avusturya devleti
bizim bu damarımızı kurutmaya çalışıyor. Buna asla
izin vermeyeceğiz. Ben ve diğer federasyon yönetici ve
üyelerimiz, halkımız ve dostlarımızla birlikte kazanacağız
bu davayı. Her perşembe günü Viyana’da Adalet Bakanlığı
önünde çadır açıyoruz. Pankartlarımızı açıp bildirilerimizi
dağıtıyoruz. Dava ile ilgili bilgi veriyoruz insanlara. Her
cumartesi günü Viyana’nın en işlek olan caddesi Maria-

Hatime A.: Avusturya solu ile iki ayrı komitemiz var.
İlki hukuk komitesi. Bu komite mahkemeye çıkacak arkadaşlarımızın savunmasına hazırlık yapan komitedir.
İkinci komite eylem ve etkinlikler komitesidir. Basın açıklamaları, gazeteciler, milletvekilleri ile görüşmeler, konferanslar ve ayrıca da her mahkemeye katılım sağlamakla
görevli. Bu şekilde yürütüyoruz kampanyayı.
Bu davayı kazanacağız inanıcıyla mücadelemize
devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü asıl olan haklılıktır. Ben de haklı
ve meşru olduğumuza inanıyorum. Bu davayı kazanacağımız inancıyla, Yürüyüş dergisi aracılığıyla tüm direnenlere sevgi ve saygılarımı yolluyorum.

Sayı: 88

14 Ekim 2018

GERÇEĞİN SESİ YÜRÜYÜŞ’Ü
HALKA TAŞIYAN DEVRİM HAMALLARI OLMA ZAMANIDIR!
BU SESİ ARTIRMA VE ÇOĞALTMA ZAMANIDIR!
Dergimiz gerçekleri halka taşımanın aracı. Dergimiz ideolojik olarak kendimizi güçlendirmenin ve
eğitmenin aracı.
Dergimiz; faşizme ve emperyalizme karşı yürüttüğümüz bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin nabzının attığı yer. Mücadelenin sesi,
bizim sesimiz. Faşizmin terör silahından sonraki
ikinci büyük silahı olan yalanlarına karşı gerçeğin
savaşçısı.

Yürüyüş Bizim İçin Ne İfade Ediyor?
Dergimiz bizim aklımız ve yüreğimizdir. Düzenin
yüzlerce televizyonuna, radyosuna, gazetesine karşı
tek başına gerçeğin savaşını veren faşizmin, yalan
ve demagojisi ile mücadele eden faşizmin dev
yalan makinası karşısında gerçekleri haykıran neredeyse tek aracımız bizim.
Faşizmin saldırılarına rağmen susmayan, susturulamayan ve bu uğurda şehitler de veren dergimiz;
polis baskınlarında, operasyonlarda bile sekteye
uğramadan çıkmıştır. 1986 yılının sonundan itibaren
aralıksız çıkan her satırın bedeli; kanla ve tutsaklıkla
ödenmiştir.
Düzenin ideolojik hegamonyası altında beynimizi
ele geçirme girişimlerine karşı; aklımızı koruyan,
doğru düşünmemizi sağlayan, olayları ve gerçekleri
anlamamıza, kavramamıza yarayan; bir başka deyişle
aklımızı tamir ettiğimiz bir araçtır aynı zamanda.
Bize yol gösterecek bir şeyin olmadığı zamanlarda
sorumluluğumuzu, görevlerimizi, misyonumuzu bize
gösteren, ışık tutan, süreci kavrayıp üstümüze düşenleri anlamamızı sağlayan bir rehberdir.
Kısaca dergimiz bizim sesimiz, soluğumuz, beslenme kaynağımızdır. Politikalarımızı anlamada,
kavramada pusulamızdır. Bu anlamda sesimize
sahip çıkmak, özellikle faşizmin ve emperyalizmin
demagoji ve yalanlarına karşı gerçeğin sesini halka
taşımak en temel görevlerimizden biridir.

Avrupa’daki Yürüyüş Okurları, Yıllardır
Dergiyi Hem Okumuş Hem De Dağıtımcılık
Görevini Onurla Yerine Getirmiştir
Faşizmin saldırılarının yoğunlaştığı ve en küçük
muhalefete bile tahammül edemediği bir süreçte
dergimizi sahiplenmek en temel görevlerimizden
biridir. Neredeyse her ay dergi bürosunun basılıp,
her şeyin kırılıp talan edildiği dergimizi, Avrupa’da
daha fazla insana ulaştırmak, daha fazla yük omuzlamak zorundayız.
Kitle çalışmasında, halka gerçekleri anlatmanın,

halkla bağ kurmanın en düzenli aracıdır
dergimiz. Kapıları çalmanın,
evlere girmenin,
kendimizi ve
mücadelemizi
anlatmanın en
temel aracıdır.
Politikalarımızı kitlelerle buluşturmanın siyasi ağırlığını
göstermeliyiz.
Bu yüzden halkımızın olduğu her yere; toplantılara,
mitinglere, düğünlere, kültürel etkinliklere, derneklerdeki kahvaltılara tek tek kapı çalarak dergimizi
taşımalıyız. 1990’lı yıllarda başlattığımız kapı çalışmasından taviz vermemeliyiz. Kapı kapı dergimizi
dağıtmak, kitle çalışmamızın olmazsa olmazıdır.
Biz her kapıyı çalabilecek, herkese kendimizi anlatabilecek, bilimsel ideolojik görüşlere sahibiz.
Haklıyız ve onurlu bir mücadele tarihine sahibiz,
buradan aldığımız güçle herkese anlatabiliriz, herkesi
etkileyebiliriz. Bu konuda bize örnek olan Avrupa’dan
şehitlerimiz var. Fintöz Dikme, Meryem Altun, Bülent
Dil, Sergül Albayrak, Ahmet Başçavuş, Ergani Aslan
ve Alişan Şanlı vd.
Tecrübesiz arkadaşlarımızda bu konuda tereddüt
olabiliyor; ancak meşruluk bilinci olduktan sonra pratiktir. Deneyimle adım adım gelecektir. Bugün bunu
başaranların izlediği yol da bu olmuştur. Aklımızda ve
çantamızda dergimiz olmalıdır ki, gün içinde herhangi
bir yerde konuştuğumuz insanlara verebilelim.
Dergiyi öncelikle kendimiz okumalı ve ezbere
söylenmiş ön yargılı itirazları çürütebilecek kadar
hakim olmalıyız. Yüzümüz Anadolu’ya dönüktür,
yüreğimizde ve bilincimizde vatanımız var diyorsak
kana kana okumalıyız dergimizi. Herkesin kendisini
bulabileceği, herkesin anlayabileceği, halkın sorunlarının ele alındığı yazılar olduğunu bilmeliyiz. Bunu
gösterebilmeli ve anlatabilmeliyiz insanlarımıza.
Faşizmin halkımızı kandırmasını istemiyorsak,
halkımızın yalanlarla uyutulmasına karşıysak, faşizme
karşı direnişlerin yanındaysak, adalet istiyorsak,
zulmün ve sömürünün olmadığı bir dünyadan yanaysak, sesimizi çoğaltmalı gürleştirmeliyiz.
Her ülkede ve bölgelerde dergimizin sayısını artırmalı, en yakınımızdan başlayarak önümüze
hedefler koyup dağıttığımız dergi sayısını katlamalıyız.
Avrupa’daki en temel devrimci görevlerimizden biri
budur. Avrupa bu onurlu yükü taşıdı ve daha güçlü
bir şekilde taşımaya devam etmelidir.

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL,

GÖREVDİR!
Sömürü ve zulüm düzenine karşıysan, adalet ve
özgürlük istiyorsan, bağımsızlık talep ediyorsan, sınıfsız
sömürüsüz bir dünya mümkün deyip bunun için mücadele
ediyorsan, milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa mahkum
etmek pahasına süren bu bezirgan saltanatına hayır diyorsan, karşına bu düzenlerinin egemenlerinin mahkemeleri,
savcıları, hakimleri çıkıyor.
Susacaksın, boyun eğeceksin, razı olacaksın diyor.
Bunu yapmayanlara hapishaneler, demir parmaklıklar,
tecrit hücreleri, işkenceler reva görülüyor. Yani dünyanın
kanını emen, halkları bir ahtapot gibi sıkan emperyalist
düzene karşı çıkmak suç sayılıyor.
Halkın, haklının, hakikatin savaşçısı olmak, daha
adaletli bir dünya istemek suç! Egemenlerin mahkemeleri
böyle söylüyor. Bizim için onur olan, görev olan, insan olmanın gereği olan şeyler onlar için suç! Bedellerinden biri
de tutsaklık.
Ama mücadele hapishanelerde de sürüyor. Zalimlere
boyun eğmeme mücadelesi, inançlarından vazgeçmeme
mücadelesi, her türlü baskıya, işkenceye rağmen sürüyor.
Baskının olduğu yerde direniş boy veriyor. Emperyalizmin
devrimcileri kuşatma ve imha etme politikası gereği bu
mücadele daha sert yaşanıyor.
Devrimciler her türlü bedeli göze alarak boyun eğmiyor
onurlarını çiğnetmiyor ve inançlarından vazgeçmiyor.
Özgür tutsaklık geleneğini, dünyanın her yerinde sürdürüyor. Yani yenilmez komutan direniş, hükmünü
sürdürüyor. Bu mücadelenin coğrafyası yok. Sömürü
düzeninin olduğu her yerde bu yaşanıyor. Avrupa da bu
alanlardan biri. Avrupa’da da devrimciler kuşatılıp susturulmaya, boyun eğdirilmeye çalışılıyor. Hapishanelerde
ağır tecrit koşullarında yıllarca yaşamaya mahkum ediliyor.
Psikolojik işkence uygulanıyor. Sessiz ölüm, tecrit uygulanıyor.
Ama devrimciler, emperyalistlerin mahkemelerinde
yargılanan değil yargılayan oluyorlar. Tecrite ve baskılara direniyorlar. Onurlarını çiğnetmeden başları
dik çıkıyorlar hücrelerden. Yani kendi üstlerine düşeni
yapıyorlar. Elbette bizlerin ve Avrupa’da yaşayan halkımızın
da üstüne düşen görevler var. Halkların kurtuluşu için
mücadele etmiş, bu uğurda büyük bedelleri göze alarak
mücadeleye atılmış devrimcileri tutsaklıklarında yalnız
bırakmamak, onları sahiplenmek, maddi manevi yanlarında
olduğumuzu hissettirmek görevimizdir.
Onların mahkemelerdeki düzeni yargılamalarını halka
anlatmak, direnişlerinin sesi olmak, onlara uygulanan
tecriti kırmak için her yolu denemek, bütün araçları
kullanmak da bizim üstümüze düşen bir görev.
Onlar Avrupa hapishanelerindeki egemenlerin statükolarını direnişleriyle kırdılar. Avrupa’da da bir özgür
tutsaklık geleneği yarattılar. Olmaz denilen şeyleri olur
kıldılar. Bizler de buna uygun olarak, tıpkı ülkedeki gibi
tutsaklarımızı sahiplenme geleneği yaratmalı, bunu kurumlaştırmalı, onların sesini Avrupa halklarına da taşımalıyız.
Avrupa’da da bir TAYAD geleneği ve kurumlaşması yaratmalıyız.
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ONURUMUZA SAHİP ÇIKMANIN
TEK YOLU DİRENMEKTİR!
Alman emperyalizmi; devrimcilik suç değil görevdir
anlayışı ile hareket eden, faşizme karşı demokratik mücadele
veren devrimcileri terörize edip tutuklamanın dışında başka
yöntemlerle de susturmaya, hizaya getirmeye çalışıyor.
Bunlardan biri de kendi yasalarını çiğneyerek haksız ve
hukuksuz bir şekilde oturumlarını ellerinden almak, pasaportlarını iptal etmek ve hatta işlerinden attırmak gibi
yöntemler uyguluyor. Yani açıkça; “Düşünmeyin, örgütlenmeyin, susun, anlatmayın, itiraz etmeyin, bizim düzenimize
karşı gelmeyin, Türkiye’deki faşizme karşı mücadele etmeyin”
diyor. “Bunları yapmazsanız her türlü hakkı elinizden alırız”
diyor.
Çeşitli hak gasplarına maruz kalıyoruz Avrupa’da.
Fransa, Avusturya, Almanya ya da İngiltere fark etmiyor.
Hepsi ırkçı politikaları dahilinde düşünce ve örgütlenme özgürlüğümüzü gasp etmeye çalışıyor. Oturum iptalleriyle,
işten attırmakla hatta bazen fiziki saldırılar ve kundaklamalarla
hizaya getirmeye çalışıyor. Bunlara karşı direnilmedikçe bu
yöntemleri çoğaltarak sürdürüyor. Bu haksızlıklara ya boyun
eğilecek ya da direnilecek. Başka yolu yok!
Yapılacak olan direnmek, aşağılanmayı ve yaptırımları
kabul etmemek, sonuna kadar mücadele etmektir.
Faşizme ve emperyalizme karşı olmak suç değildir. Hiç
kimse ülkemizdeki ve dünyadaki bu adaletsiz düzene, onun
katliamlarına, zulmüne, azgın sömürüsüne susmamızı bekleyemez. Onursuz bir şekilde susmak, kabul etmek bu
düzenin kölesi olmaktır.
Bu bilinçle bu baskıları teşhir etmek, hakkını geri almak
için direnmek tek yoldur. Direnerek kazanılabilir, direnerek
baskılar teşhir edilebilir. Direnerek onurumuzu koruyabilir,
kendi kimliğimizle yaşayabilir, daha büyük saldırıların önüne
geçebiliriz.
Örneğin Berlin’de Gülaferit aylardır hakkında “terörist”
karalaması sürdürülerek hiçbir bürokratik işleminin yapılmamasını, kimlik, oturum, sigorta gibi hakkının verilmemesine
karşı direndi. Hakkını gasp eden kurumların önünde günlerce
pankart, döviz ve bildirileri ile eylem yaptı, onları teşhir etti.
Ve bu keyfi baskıları kabul etmediğini haykırdı. Direnişi sayesinde geri adım attırdı.
Keza Köln’de Haydar Demiray, eşi Sonnur Demiray’ın
ağır tecrit uygulaması sonucu psikolojisinin bozulmasına
ve adeta delirtilmeye çalışılmasına karşı direniş başlattı.
Eşinin serbest bırakılmasını, psikolojik işkenceden başka
anlam ifade etmeyen tecritin kaldırılmasını talep ederek
çadır direnişini başlattı.
Direniş devam ediyor, tecrit işkencesi halkın görmesini
sağladı. Direniş Sonnur’u da güçlendirdi. Hollanda’da direnen
Erdem Varan, Grup Yorum üyesi iki kızının ve halkın sanatçılarının özgürlüğü için direnişini sürdürüyor. Belçika’da
Cahit Zorel, devrimci düşünceleri nedeniyle 17 yıldır
verilmeyen oturum hakkını direniş sayesinde kazandı.
Direniş, sadece beynimizi ve onurumuzu korumakla
kalmaz aynı zamanda zaferi getirir. Zaferi kazananlar
yalnızca direnenlerdir. Bir kez direnme kararı almışsak, o
kırmızı önlüğü bir kez üzerimize giydiysek bu siyasi zaferin
ta kendisidir. Unutmayalım ki yenilmeyen tek komutan direniştir!
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EMPERYALİZMİN
YASAKLARI DA
GRUP YORUM’U
SUSTURAMADI!

YÜRÜ BRE ZALİM, DEVR‐İ DEVRAN SENİNSE

YARINLAR BİZİMDİR!

ani AKP faşizmi Grup YORUM’u tümden
bitirmeye yeltendi de on arkadaşımızı işkenceyle tutukladı, geri kalanlara arama
kararı çıkartarak başlarına ödüller koydu ya! İşte bu
faşizm 2011’den itibaren fiili yasaklama çabalarının
yanısıra, 2015’ten itibaren Alman emperyalizmi, yasakları Avrupa çapında da uygulatmak için elinden
geleni ardına koymadı.
Almanya bir Avrupa ülkesiydi ve başına sıfat koymadan “demokratik kriterler” diye kimi özgürlüklerin
savunuculuğunu kimseye bırakmazdı. Avrupa’nın
lideri olarak da diğer Avrupa ülkelerine “tavsiye”leri
eksik olmazdı... Tümüyle sahte ve yalan-yanlıştan
ibaret bu durumu yazarı-çizeri, onca okumuşu-çok
bileni ile küçük burjuvazi allayıp pullayarak gerçekmiş
gibi örnek gösterirlerdi. Oysa “demokrasi”, başında
bir aidiyet sıfatı olmadan hiçbir şey ifade etmeyen içi
boş bir çuvaldan ibarettir. Ya “burjuva demokrasisi”
ya da “halk demokrasisi” olarak tanımlayabilirsiniz
ve bunların ikisi gece ile gündüz kadar birbirine
zıttır.

H

Burjuva demokrasisi, sadece burjuvazi için demokrasidir, halk için DİKTATÖRLÜKTÜR. Bu nedenle
bu demokrasiden çok kolaylıkla, Hitler, Mussolini faşizmine geçilebilmiştir. Almanya, İtalya, İspanya ve
onlara özenen irili ufaklı uşaklarının iktidarda olduğu
ülkelerde, tarihte görülmemiş boyutta zulüm yaşamıştı
Avrupa halkları. Burjuva demokrasisi çok kolayca
böyle bir faşizme evrilivermişti... Demek ki burjuvazi
sahtekardı ve koltuğunun altında faşizmi, yasakları,
zulmün binbir biçimini hep yedekte tutuyordu.
Bunları bilmek neden önemli? Bugün Avrupa’da
yaşadığımız ırkçılık, oturum iptalleri ve düşünce ve
örgütlenme özgürlüğümüzün neden gasp edildiği,
Grup Yorum’un Avrupa’da konserlerinin nasıl engellenmek istendiğini, bunun için adım adım hangi uygulamaların yürürlüğe konulduğu çok daha iyi anlaşılacaktır.
2015’te Almanya’nın Oberhausen kentinde daha
önce de konserlerimizi yaptığımız büyük salon sahiplerine “telkin” ile başlatalım engelleme çabalarını.
O zaman konserden bir hafta önce meşhur ANAYASA
KORUMA ÖRGÜTÜ (İstihbarat Teşkilatı) memurları
gelip ellerinde bir dosya ile; Grup Yorum’un aslında
çok korkunç bir terör örgütünün hem propagandasını
yaptığı hem de kazandığı büyük paralarla terör
örgütünü finanse ettiği telkinleri ile konser salonu yöneticisini ürküterek tek taraflı sözleşmeyi feshetmesini
tavsiye etmişlerdi.
Almanya’nın ve konsere gelen herkesin, tabii ki
salon sahipleri ve çalışanlarının da güvenlikleri “büyük

tehlike altında”ydı.
Yanlarında getirdikleri 50 sayfalık
fotoğraf ve yazılardan oluşan dosya da, söyledikleri
de konser salonu
yöneticisinin tek bir
cümlesi ve sorusu
ile darmadağın
olan bir sis bulutçuğu idi. “Biz iki büyük konser yaptık
onlarla, onbinlerce insanı getirdiler, tek bir kişinin
burnu kanamadı, tek bir sandalye kırılmadı, çok ama
çok düzenli bir etkinlik ve çok güzel bir müzikle onbinlerce insan coştu, dans etti. Yani biz hiçbir tehlike
görmedik görmüyoruz... Sorun ne?”
İkna olmamış salon yöneticisini aşamayan engelleme girişimlerinin hemen öncesi vardı. Angela Merkel
ile Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 baharında bir
fotoğrafı vardı, elleri ellerinde, yüzlerde mutlu gülücükler... Yaklaşık 7 bin Alman firmasının direk yatırımının olduğu ülkenin “muhtarı”nın ricaları
elbette önemlidir.

7 Bin Alman Firmasının Ülkemizdeki
Varlığı Grup Yorum’a Nasıl Yansıdı?
Grup Yorum üyeleri, onlarca kez geldikleri Almanya’ya bu kez ve artık gelemeyeceklerdi. Çünkü Almanya, Grup Yorum üyelerine vize verilmemesini
kendi bürokrasisine genelge ile bildirmiş, hatta bu
uygulamayı Schengen anlaşmasına üye tüm AB ülkelerinin de aynı şekilde yapması için tavsiyede bulunmuştu. Liderlerin “tavsiye” ettiği uygulamanın ilk
yansıması da Fransa’da Jura kentinde konser için
geleceklere vize verilmemesi ile oldu.
Ve Oberhausen konseri için vize yine verilmedi.
Ancak bu yetmedi, konsere gelmek için vize alabilen
Grup Yorum elemanları ile müzisyen dostlarımızdan
oluşan dört kişi Almanya’ya gelebildi; ama havaalanından çıkamadan 8 saatlik bir gözaltı sonrası
Türkiye’ye giden ilk uçak ile İzmir’e gönderildiler.
”Nasıl oluyor?” demeyin, “belgeleri mi eksikti?”
vb. sorulara yöneltmeyin. Bunların hiçbiri değil.
Almanya, gelmelerini engelleyemedikleri Grup Yorum
üyeleri ve dostlarının, konsere katılmalarını engelleyerek
konserin yapılamayacağını düşündü. Bu denli pervasızdı. Burjuva demokrasisinin seyahat hakkı, sanat
özgürlüğü gibi “demokratik ilkeler”i bir kenara koyuverip,
kendi yasalarını da çiğneyerek engel olma hevesidir
asıl neden.
Ne mi oldu? Sahnede dostlarıyla, korosuyla, yetiştirdiği gençlerle 37 kişilik koca bir orkestra ve

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

binlerce insanımız “Grup Yorum Halktır Susturulamaz” dedi.
Almanya Grup Yorum ile “terörizm” demagojisini
birleştirerek ele almayı bir politika olarak benimsemiş
görünüyordu ki, ertesi yıl açık havada halkımızla ve
dostlarımızla zengin bir festival düzenleme girişimlerinde
daha da pervasız olmuşlardı.
Gladbeck Alevi Kültür Merkezi’nin 30 dönümlük
arazisinde yapılacak festival için heyecanla çalışırken,
önce AKM yöneticilerine aynı 50 sayfalık dosya getirilerek alanı kullandırtmamaları söylendi. Bundan
sonuç alamayınca AKM’nin belediyede onay bekleyen
proje dosyalarını dondurmak ve tek çivi bile çakmalarını
yasaklamak gibi tehdit ve şantaja başvurdular. Geriye
yapacak tek şey kalmıştı; DİRENMEK!
Direniş çadırını kurduk belediye önünde ve 20
gün boyunca açlık greviyle, şarkılı eylemlerimiz ve
halaylarımızla festival hakkımızı talep ettik. Belediye
meclisi karıştı, çünkü “sosyal demokrat” belediye
başkanı bizi, geçmişte severek dinlediği İnti İllimani
grubuna benzettiğini, beğendiğini ama EMİR YUKARIDAN GELİYOR diyerek aykırı davranamayacağını
belirtmek zorunda kaldı. Direnecek ve mutlaka hakkımızı alacaktık. Bu nedenle tek bir gün bile kitle
çalışmalarımızı kesmedik, durdurmadık, halkımızla
tüm gelişmeleri paylaşarak, desteklerini alarak
yürüdük.
Anayasa Koruma Örgütü, direnişimizi kıramayınca;
baskı ve korku ile moral bozarak kararlılığımızı
sınamayı denedi. AKP’nin Avrupa’daki Türkiyeli esnafı
örgütleyerek kurdurduğu Demokrat İşadamları Derneği
(UETD) yöneticileri ve yönlendiricilikleri altında olan
civardaki cami dernekleri yöneticileri 12 imza ile Gladbeck’te “Huzuru bozacak böyle bir konseri istemedikleri”
açıklaması yaptılar. Ayrıca bir cuma namazı sonrası
çadıra karşı yürüyüş yapacaklarını yaydılar. Korkacağız,
moralimiz bozulacak, bu kentin halkının bizi istemediğini
düşüneceğiz sandılar. Bir kez daha yanılttık!
Biz halkımızı tanırız, namazında niyazında olanlara
da anlatabiliriz. Irkçılığın ve yozlaşmanın nasıl bir
emperyalist politika olarak hayatımızı etkilediğini, ve
buna karşı yapılacak etkinliğimize onların da katılmaları
gerektiğini savunabiliriz. Ve toplantı talep ederek
gittik, anlattık. Özür dileyerek açıklamalarını geri
çektiler, herhangi bir saldırıda asla yer almayacaklarını, onaylamayacaklarını söylediler. Ellerindeki
50 sayfalık dosya masamızdaydı konuşurken.
Artık bir cevap vermek zorundaydılar. Engellemeleri
protesto edeceğimiz bir miting başvurusu, ardından
hızla randevu verildi ve mitingimizi festival içeriğimizi
koruyarak gerçekleştirdik. Yağmurun çağıl çağıl boşandığı açık havada binlerce insanımızla, direnme
kararlılığı ile kazanılan zafer coşkusunu halaylarla
yaşadık.

FULDA’DA YİNE DİRENİŞ (2017)
Bir yıl içinde binden fazla ırkçı saldırı yaşanmış,
Nazilere açık-gizli destek verilerek önleri açılmış, el-
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lerimize doğan pırıl pırıl çocuklarımız yozluğun batağında çaresizleşmiş. Böyle bir ortamda ırkçılığa ve
yozlaşmaya karşı halkımızı birleştirmeliydik. Bir önceki
yıl yapamadığımız festivalimizi bu kez daha zenginleştirerek yapmak istedik. Fulda Belediyesi’nin geniş
bir alanı vardı ve Alman dostlarımızın da desteği ile
başvuru yaptık. Hızla onay verilmişti ve çalışmalara
başladık. Bir hafta geçmeden tek taraflı anlaşma feshedildi. Anlaşılan Grup Yorum’un festivalde bir konser
ile yer alacağını ama kesinlikle engellenmesi gerektiğini
birileri onlara anlatmakta geç kalmıştı. Ama anlatmıştı
işte ve Alman dostlarımızın “çok katı” dedikleri Fulda
Belediyesi yönetimi yine aynı dosyada yazılanları gerekçe göstermişti.
Yine Direniş Yine Zafer: Bir ay boyunca sokakta,
Belediye önünde, meydanlarda binbir engelle ama
binlerce Fuldalı’nın ve bölge halkının desteği ile
direne direne anlattık derdimizi. Dava açmıştık,
yüzde doksan dokuz kazanacağımızı söyleyen
avukatlar burjuva hukukunu gerçekten adalet ve
hukuk sanıyor olmalılar ki, yüzde bir olan gerçekleşti ve mahkeme Grup Yorum hakkında dosyada
yazılanları yeterli görmüş ve bu “terörist”lere Belediye”nin engel olmasını onaylamıştı.
Yine miting başvurusu yaptık; ama cevap bile vermemeye, miting yaptırmamaya yöneldiler. Fulda Belediyesi “Katı” demişlerdi. Bir araya geldik. Fulda
kentinin meydanlarını çıkardık ve masanın etrafında
Yorum gönüllüleri toplandı. Herbiri bir meydanı alarak
gösteri yapma başvurusu hazırladık. Aylar önce ilan
ettiğimiz gün otobüslerle araçlarla gelen kitlemizi yönlendirerek Fulda kentini yasakları protesto eden sloganlarımız ve Grup Yorum şarkılarıyla, halaylarıyla
inletecektik.
Birkaç başvuru ulaşır ulaşmaz arayıp randevu
verdiler. Görüşmede açıkça yüzlerine hukuksuzluklarını, hükümetin AKP faşizmine destek olmak
adına genelge yayınlayarak GrupYorum’u ve festivallerimizi “terör” demagojisiyle engelleme çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi, direnme hakkımızı sonuna dek kullanacağımızın bilinmesini
haykırdık. Onurla ve gururla bir kez daha gördük ki,
Avrupa’nın her yerinde aynı kararlılıkla çalışmalarını
sürdüren sahiplenme ile başaramayacağımız şey
yoktu. Mitingimizi direnmenin ve kazanmanın coşkusuyla gerçekleştirdik!

BU KEZ FRANKFURT’TAYIZ VE
YİNE DİRENİŞ YİNE ZAFER! (2018)
Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Tek Ses Tek Yürek
Mitingi için bu yıl Frankfurt’ta bir alan için başvuru
yaptık. Program akışıyla birlikte sunduğumuz başvurumuzla çalışmalarımıza da başladık.
Irkçılığın nasıl yükseltildiğini sadece Chemnitz
kentinde geçtiğimiz ay yaşananlar çok açık gösteriyordu.
Yozlaşmanın hangi boyutlara vardığını Duisburg’ta
açılan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Mücadele
Merkezi’ne başvuran ailelerimizin çokluğu bile anlatıyordu.
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Bir kez daha halklarımızla biraraya gelecek, ülkemizdeki
faşizmi de anlatacaktık. Evlerinde misafir ettikleri, başları
dara düşünce telefona sarılarak ilk aradıkları Halkın
Avukatlarının, türküleriyle ve her direnişte destekleriyle
yanlarında olan GrupYorum elemanlarının işkenceyle
tutsak edilmelerini, Yüksel’i yaratan ve sürdüren onurlu
kamu emekçilerini, Küçük Armutlu Pir Sultan Abdal
Cemevi’ne baskın yapıp halkın değerlerini aşağılamak
için İŞEYEN faşizmin karşısına dikilen 80 yaşındaki
Kezban Ana’mızı paylaşacaktık. Elbette Grup Yorum
ile birlikte sanatçı ve konuşmacı dostlarımızla birlikte
binlerle direniş halayları tutacaktık.
Yine Grup Yorum üzerinden geldi engelleme çabaları. Miting yapabilirmişiz; ama Grup Yorum ile
olmazmış. Yine türkülerimizle, haklılığımızı anlatan
sloganlarımızla alanlardaydık. Ve halkımızla paylaşarak
sürdürdük direnişimizi. İler tutar yanı yoktu iddialarının.
Alman demokratları yine şaşkınlıkla dinlediler anlattıklarımızı ve desteklerini esirgemediler.
Bir yandan hukuk mücadelesi de verdik. Bu kez
mahkeme, Frankfurt Belediyesi’nin mitingi yaptırmama
kararını reddetti. Frankfurt Belediyesi mahkemeye
sunduğu “rapor”a dayalı iddialarını tekrar hatırlatarak
itiraz etti. Hatta ek olarak bu mitingi düzenleyenlerin
ismiyle “terör örgütü üyesi” olduğunu iddia etti.
Mahkeme yine reddetti. Yıllardır verdiğimiz mücadelenin
ve halklarımızın sahiplenmesinin hukuk alanındaki
kazanımıydı bu.

NEDEN BUNCA ENGELLEME VE
NEDEN BİZ?
Emperyalizm, devrimciliğin isminin dahi anılmadığı
bir dünya istiyor. Bunun için burjuva anlamda dahi
hiçbir ilke, kural, hukuk tanımıyor. Almanya bu hukuksuzluğun başını çeken lider ülkelerden biri olmayı
benimsemiş görünüyor.
Almanya’da onlarca dernek, federasyon, konfederasyon var. Ama bir tek Anadolu Federasyonu yöneticileri, üyeleri ve tüzel kişiliği tümüyle yasal olan
faaliyetlerine rağmen “terörizm”le hedef tahtasına
konuluyor. Avrupa hapishanelerinde siyasi tutsaklar
var ve buralarda Avrupa Halk Cephesi’nin faaliyetlerini
örgütleyen devrimciler hiç eksik olmadılar.
Merak edenler inceleyebilir, iddianamelerinde matbu
bir tarih anlatımı dışında kişilere özgü suçlamaların
iler tutar tek bir yanı yoktur. Öyle ki Grup Yorum
konseri düzenlemeye katılmak, bilet satmak, yasal
derneklere gidip gelmek, ya da bunları organize
etmeye katılmak... Neresinden bakarsanız bakın, aslı
şudur: Devrimciler ağır tecrit altında düşüncelerinden vazgeçsin, devrimcilerin çevresinde olanlar
cezalandırılsın, diğerleri uzaklaşsın...
Aldıkları cevap; yıllara varan cezaları direnerek
ve üreterek onurla yatan özgür tutsaklıktır. Ve kampanyalarla, etkinliklerle, Avrupa’da halklarımızın sorunlarına çözüm üretmesi, vatanımızın özgürleşmesi
mücadelesine katılması için her gün daha fazla örgütlenmesidir. Grup Yorum; konserleriyle, direnişlere

desteğiyle, albümleriyle, yayınlarıyla vatanımızda
olduğu gibi Avrupa’da da bu mücadelenin sesi
soluğu olmuştur.

EMPERYALİZM VE FAŞİZM,
DİRENME HAKKINI YOK ETMEYİ,
DÜNYA HALKLARININ UMUDUNU
YOK ETMEYİ ASLA BAŞARAMAYACAK!
Bugün emperyalizmin politikası “21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı olacak” tespitini yapanlar buna karşı
yıllara yayılacak önlemlerini alarak halkların direnme
dinamiklerini yok etmeyi, hiç değilse kontrol edilebilir hale getirmeyi hedeflemişlerdi.
“Terörizm” demagojisi bunun içindi. Dünyanın bütün
yoksul kentlerinde en yoksulları uyuşturucuya ve yozluğa boğarak beyinlerini çalma politikası bunun içindi.
300 milyon insanın uyuşturucuya bulaştırılması (BM
Raporlarından) bunun içindi. Ebu Garibler, Guantanamolar, Avrupa’nın ortasında gizli CIA işkencehaneleri,
paralı katillerin komutasında IŞİD’i, EL NUSRA’yı örgütlemeleri, bunun içindi. Avrupa ülkelerinde onbinlerle
ifade edilen Nazi örgütlenmeleri ve silahları bunun
içindi.
Ve onyıllar boyu evlatlarını şehit veren halkların
güvenini hiçe sayarak “barış” gibi bir kavramın ardında
halkların geleceğini emperyalistlere teslim edenlerle
sonuç alıyordu emperyalizm.
Dünyanın Türkiye’sinde ise 48 yıllık bir gelenek,
öğrenerek ve öğreterek bilimin ve tarihin yasalarını
temel almayı sürdürüyordu. Tarihsel ve siyasal haklılık
karşısındaki kaçınılmazlıkla her politikanın, her adımın
temelini oluşturmaya devam ediyordu. Grup Yorum,
müziği ile can vermeyi seçmiş devrimci bir gruptur.
33 yıldır onu başta Türkiye halkları olmak üzere
dünya çapında halkların sahiplenmesinin nedeni de
budur.
Emperyalizmin ve Türkiye faşizminin onu engelleme
çabalarının da nedeni tam da budur. Halkın Avukatlarını,
Halkın Mühendis ve Mimarlarını, Devrimci Kamu
Emekçilerinin mücadelesini, uyuşturucuya karşı dünya
çapında çözüm üreterek bataklığın dibinden halkın
evlatlarını çekip çıkaran Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Ve Yozlaşmaya Karşı Savaş Ve Kurtuluş Merkezi’ni, yoksul halkın örgütlenerek direndiği yoksul
mahallelerdeki mücadeleyi yok etmek için saldırmalarının nedeni de budur.
Başaramayacaklar! Avrupa’da da gencecik evlatlarını
devrimcilere ve Grup Yorum’a emanet etmekte tereddüt
etmeyen halkımız var. Her yerde halk koroları kurarak,
geleneği tüm değerleriyle sürdürerek çoğalacak, özgürlüğün sesi şarkıları söylemeye ve üretmeye devam
edeceğiz.
Şarkımızda da dediğimiz gibi:
“Diren yoldaş diren, İnan ki biz haklıyız
Yok olmayız, çünkü biz halkın bağrında saklıyız!”
GRUP YORUM
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EMPERYALİZMİN POLİTİKASI IRKÇILIĞA KARŞI;
HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM,
KENDİ “EMEK VE DEĞERLERİMİZLE VARIZ” DİYELİM!
- IRKÇILIK: İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik,
ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara
üstün olduğunu öne süren sapkın düşünce.

KAPİTALİZM IRKÇILIĞI
NASIL KULLANDI?
- Irkçılık; tarihin farklı zamanlarında, farklı toplumlarda
değişik biçimlerde kendini göstermiştir. Amerikan köleciliği, sömürgecilik (apartheid dahil), Yahudi soykırımı
ya da emperyalizmin 3. bunalım dönemindeki ırkçılık...
Hepsinin ortak yanı şudur ki; ırkçılığın temeli sınıfsaldır.
Irkçılık denince aklımıza yalnızca siyahlara yapılanlar
veya Hitler gelsin, böyle düşünelim ister egemenler.
Bu nedenle tekrar vurgulamak gerekir ki; kapitalist
üretim ilişklileri ırkçılığı doğurmuştur. Sadece ten rengine, genetik özelliklere, milliyete, bir tek tarihsel
kesite veya coğrafyaya indirgenemez. Mussolini veya
Hitler’in kişiliği ile açıklanamaz.
- Irkçılık asıl olarak sömürgecilikle ilişkilidir ve 16.
yüzyıldan itibaren saldırgan haldedir. Emperyalist kapitalizm sömürüsünü ırkçı ideolojiye yaslanarak meşrulaştırır.
Bunları iki başlık halinde toplayabiliriz.
İlk olarak; işgal ettiği topraklarda yaşayan insanların
neden buna reva görüldüğünü anlatır. Bunu işgal
edilen topraklarda yaşayan insanları “doğal olarak
aşağı değerde” ve ahlaki olarak “yozlaşmış” diye tanımlayarak yapar. “Yozlaşmış” ve “doğal olarak
aşağı” olanları tahakküm altına almak, onlara “uygarlık götürmekle” açıklanır. Bu sömürgeciliğin
meşrulaştırılmasıdır.
İkinci olarak; ele geçirdiği sömürge topraklarında
ihtiyaç duyduğu emek gücünü başka bir yerlerden
söküp alırken ırkçılığı devreye sokar.
Köle olarak kullandıklarının neden köle olduğunu
açıklarken, onların insan olmadığını ya da tam
gelişmemiş insanlar olduğunu söyler. Böylece
köleciliğin yeniden başlamasının zemini oluşur.
Bunu feodal kültür ve din baskısıyla, yarattığı
alışkanlıklarla kanıksatıyorlar.

AVRUPA’DA IRKÇILIK
- Avrupa’da ırklara göre ayrım yapan klasik ırkçılıkla
birlikte sosyal-kültürel düşmanlığa dayalı ırkçılık da
vardır.
- Irklara göre ayırım politikası ülkelerdeki ırkçı partilerle sınırlıymış gibi gösterilse de asıl olarak tüm
Avrupa ülkelerinin devlet politikasıdır.
- Sosyal kültürel düşmanlığa dayalı ırkçılık ise;

ırkçı politikaların günlük yaşamdan, iş alanından, eğitimden diğer alanlara kadar yansır.
- Irkçılığın anavatanı Avrupa’dır. Hıristiyanlık ve
misyonerlik sürecinde kendileri dışındaki ırklara medeniyet götürme bahaneleriyle, dünyanın sömürgeleştirilmesi Afrika’nın talanı ve siyahların köleleştirilmesi
gerçekleşti. Milyonlarca insan, ırkçılığın en üst boyuttaki
köleleştirmenin hedefi oldu.
- Kendini üstün ırk görmek Avrupalılar açısından
herkesin kabullenmesini istedikleri bir özellikleridir.
- Avrupa’da ırkçılığın yansıması olan yabancı-göçmen işçi düşmanlığı, işçi sınıfını bölerek, sisteme yönelecek tepkinin önüne geçer. Yabancı-göçmen işçi
sistemin ucuz işgücü ihtiyacını karşılar.
- Çok kültürlü bir yapı içinde insanlar farklılıklarının
bilincinde olarak yaşayabilirler; ancak bu farklılaştırma
içinde dışlamayı içeren nefret duygusuyla beslendiği
noktada ırkçılık yeşermeye başlar.
- Kültürel, dinsel, coğrafi niteliklere göre insanları
ayırma/sınıflama/tanımlama, Avrupa’da yaşayan yabancıları ırkçılığın hedefi haline getirmiştir.
Günümüzde ırkçılık kültürel ayrıştırmalar üzerinden
beslenen hiyerarşiler üretir.
- Irkçı söylemler ve uygulamalar, Avrupa’nın çeşitli
bölgelerinde, çeşitli ülkelerde belli farklılıklar gösterse
de uygulama amacında bir farklılık yoktur.
- Irkçıların korkaklıklarını da, caniliklerini de belirleyen
sınıfsal özellikleri ve emperyalist kültürdür.

IRKÇILIĞA KARŞI
NASIL MÜCADELE EDECEĞİZ?
Avrupa “kültür ve medeniyeti” emperyalist saldırganlık politikalarından ayrı ele alınamaz. Medeniyet,
üst kültür diye dayatılan asimilasyon politikalarıdır.
Başka halkların medeniyet ve kültürlerini aşağı görmektir. Irkçılığın ve yozlaşmanın sorumlusu doğrudan emperyalizmdir.

Irkçı politikaların panzehiri nedir?
- Kendi değer ve ilkelerimiz, kendi kültürümüzdür.
Vatan ve halk sevgisidir.
- Enternasyonalist olmaktır.
- Aşağılanan, hor görülen olmak var olan emperyalist
kültüre bağlanmak, Avrupa’nın politikasıdır.
Neden? Çünkü emperyalizm kendi sistemine
aykırı, kendi çizdiği çerçevenin dışına çıkmış,
kendi hak mücadelesini veren bir kitlenin, düzeni
vuracak bir silaha dönüşeceğinin bilincindedir.
- Örgütlülüğü engellemek için her yola başvurur,

Faşizm, Halkın Sanatçılarını Teslim Alamayacak!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ANTİ-EMPERYALİST OLUNMADAN
ENTERNASYONALİST OLUNAMAZ!
ENTERNASYONALİZM NEDİR?
1- Türkçe kelime karşılığı “uluslararasıcılık” olarak
çevrilmekle birlikte kavram olarak karşılığı uluslararası
dayanışmadır, bizim için ise tek cümleyle Che’nin
dediği gibi; “Dünyanın herhangi bir köşesinde ezilenlere, sömürülenlere atılan tokadın acısını yanağında
hissetmektir...”
2- Vatanseverlikle birbirini tamamlayıcı olan enternasyonalizm, ulusallık ve her türlü -ülke, parti
veya ulus düzeyinde- ben merkezciliği, mülkiyetçiliği,
milliyetçiliği reddetmekte; karşılıksız, çıkarsız bir
dayanışmayı ve birliği gerekli kılmaktadır.
3- Enternasyonalizmin özünü belirleyen temel
etken, dünya emekçilerinin emperyalizm ve kapitalizm
karşısında amaç ve ruh birliğinin sağlanması iken,
özellikle ’80 sonrasında emperyalizmle uzlaşma politikaları, kimi örgütler, partiler açısından bu özden
uzaklaşmayı getirdi, emperyalizm üzerine tezler değiştirildi.
4- Anti-emperyalist olmayanlar, ABD-AB olmak
üzere emperyalist ülkelere ve işbirlikçi oligarşilere
karşı mücadeleyi gündemlerine almayanlar enternasyonalist olamazlar çünkü; işçi sınıfı ve ezilen
halkların tüm dünya ölçeğindeki ortak düşmanı emperyalizm olduğuna göre, ortak düşmana karşı ortak
amaç ve ruh birliğinde olmak zorunluluktur.
5- Bağımsızlık düşüncesini terk etmek, mücadelenin ulusal yanını yok etmek, kendi ülkesi özgülünde
devrimi reddetmek anlamına gelir ki; bu nedenle,
anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimden uzaklaşanların enternasyonalist olabilmeleri söz konusu
bile edilemez.
6- Örgütsel planda ilk somutlanışı, 28 Eylül
1864’te Marks-Engels’in de katılımıyla toplanan I.

her olanağı kendi lehine kullanır.

MUTLAKA ÖRGÜTLENMELİYİZ.
HALK MECLİSLERİ
BU ÖRGÜTLENMEMİZİN ZEMİNİDİR!
Halk Meclisi’nin Çalışmaları Neler Olmalıdır?
- Irkçı ve asimilasyonu destekleyen yasa ve uygulamalara karşı somut taleplerle mücadele edilmeli,
eylemler örgütlenmelidir.
Irkçı saldırılar karşısında hızla yazılı-sözlü açıklamalarla tepki konulmalı ve sonrasında da takip edilmelidir.
- Yaşanan ırkçı saldırılara yönelik politikamız
sadece sahiplenme üzerinden değil, tepkiyi de örgüt-
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Enternasyonal’dir. Enternasyonalizm; bugün Halk
Cephesi tarafından, halkların emperyalizme karşı
mücadele birliğini sağlamak için düzenlenen ULUSLARARASI EYÜP BAŞ EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI HALKLARIN BİRLİĞİ SEMPOZYUMU ile sürüyor.
7- Günümüz koşullarında kastedilen “vatan” kavramı, burjuvazinin ulusal pazarı için çevirdiği çitlerden
oluşan vatan değil, Marksist-Leninistler’in nihai
zafere giderken önündeki engeli, yani emperyalizmi
ülke dışına çıkararak elde edilecek olan “özgür vatan” kavramıdır.
8- Önümüzdeki hedef, Enternasyonal’i yeniden
örgütlemek, halkların ortak düşmanı emperyalizme
karşı ortak mücadeleleri ortaklaştırmaktır.
9- Mahirler’den bu yana Cepheliler; dünya halklarına, devrimcilerine yönelik tüm emperyalist saldırıları
protesto etmeyi, emperyalizme çeşitli biçimlerde
tavır almayı görev bilmiştir. Her emperyalist saldırıda,
emperyalizme karşı silahlı-silahsız eylemler yapılmış,
halklarla dayanışma içinde olunmuştur.
10- “Herhangi bir ülkenin komünist partisi eğer
... kendi ülkesinin koşullarını ve durumunu göz
önüne alarak, uluslararası proleteryanın ve diğer
ülkelerdeki devrimin çıkarlarını odak noktası yaparsa,
yani özünde, ruhunda enternasyonalist ise; “bütün
ülkelerdeki” devrimlerin gelişmesi, desteklenmesi,
güçlendirilmesi için bir ülkede (kendininkinde) “mümkün olanın en fazlasını” yaparsa bu partinin strateji
ve taktiği ancak o zaman doğru olabilir.” (StalinStrateji ve Taktik, Aktaran Hayatın İçindeki Teori 2)

leyen şekilde olmalıdır.
- Gençlerimize mutlaka kendi tarihini, kültürel zenginliklerini anlatmalıyız. Gençlerimiz, nereden geldiğini
ve kim olduğunu bilmelidir.
Asla unutmayacağız, bugün biz Avrupa’daysak,
sorumlusu emperyalizm ve onun işbirlikçileridir! Onlar
bizim ülkemizden defolup gittiğinde bu göç kapıları
kapanacak ve ülkemize dönebileceğiz. Çünkü onlar
ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden ellerini
çektiklerinde bağımsız olacak ve demokratik halk iktidarını kurmuş olacağız. Karnımız kendi vatanımızda
doyacak ve özgürce yaşayacağız!
Bu Yüzden Irkçılığa Karşı Mücadele, Emperyalizme Karşı Mücadeledir. Emperyalizme Karşı Mücadele, Bağımsız Türkiye Mücadelesidir! Vatan
Ve Halk İçin Mücadeledir!

Baskınları, İşkenceleri Asla Kanıksamayacak, Hesabını Soracağız!

