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- Senin .iktiğin karı nerede, günlüklerinde
beni geceleri .iksin diye yazıyor.
Neden kaymıyorsun bu karıya?

- Ne oldu oğlum şimdi onu mu .ikiyon?

- Kimi .ikiyon da yukarıya çıkarttılar seni?

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ BASKININDA GÖZALTINA ALINANLARA
AHLAKSIZ POLİSİN ETTİĞİ KÜFÜRLERDEN BAZILARI:

onlar için her şey bitti
her şey bitti onlar için
su değil içtikleri
el değil sıktıkları
ekmek değil yedikleri
onlar için her şey bitti 

anaları yok onların
aşkları özlemleri
bekledikleri yoktur yoktur
kime diyecekler güzelim diye
kime diyecekler gözümün nuru
kime diyecekler bir tanem diye
kime diyecekler ömrümün varı
bitti bitti artık her şey bitti

onlar için artık her şey bitti

bu törenler, bu cayırtı
bu altınlar bu yaldız
bu koşum saltanatı yalan
yalan, yalan, hepsi yalan
korkudur bayrakları korku

ne yaslanacak duvar
ne tutunacak bir dal var
değil mi ki kırdılar bu fidanları
değil mi ki ağlattılar bu anaları
bitti bitti artık her şey bitti
onlar için artık her şey bitti!
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i ç i n d e k i l e r
19 Genç bir hukukçunun gözünden

halkın avukatlarının duruşması

21 Savaş ve Savaşçı: Savaşın

yasalarını tanımak; zafere
giden yolu bulmak, zafer
kazanmanın önündeki
engelleri kaldırmaktır!-4

22 Devrimci İşçi Hareketi: Her

yer direnmeli, her yerde
örgütlenmeliyiz; çünkü direniş
meşrudur! Haksızlığa, zulme,
işsizliğe karşı direnmek haktır!

23 Röportaj: Türkan Albayrak:

“Sokakta direnerek, savaşarak
öleceğim deyip Nuriye
Gülmen’in direnci ve faşizme
karşı yaktığı direniş ateşiyle
direnişe başladım.”

25 Kamu Emekçileri Cephesi:
Ne milyonluk makam araçları,
ne de KESK yöneticilerinin
KEC’lilere yönelik linç saldırısı
emekçilerin çıkarına değildir!

26 Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş: Savunma hakkı
gaspları

27 Liseliyiz Biz: Liseli gençliği bu

düzene bırakmayacağız! Liseli
gençliği saflarımızda

7 Dayatılan Uzlaşma-Tasfiye-

Teslimiyet-4: Hiç
yenilmeyen komutan

direniştir!

9 Gizlilik suç değil, haktır!-3

11 700. günlerde Yüksel Direnişi,

Anadolu ve Dünya
halklarının zaferidir!

14 Röportaj: Umut Gültekin:

“Grup Yorum, gücünü halkın
kavgasından alıyor. Bu
kavganın şarkılarını
söylüyor. Halk 33 yıldır
sanatçılarını sahipleniyor” 

15 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük

16 Adalet Savaşımız: Komplo,

burjuvazinin yöntemidir!

4 İşkence, baskı yok olana;

vatanımız bağımsız olana
dek direneceğiz! Direnme
gücümüzü ideolojimizden,
tarihimizden, şehitlerimizden,
halkımızdan alacağız!

DİRENİŞ, Dünyanın En
Muzaffer Komutanıdır

örgütleyeceğiz!

28 Sonnur Demiray için kurulan direniş

çadırı kararlılıkla sürüyor!

30 Alevi hareketinde; sivil toplumcu,

faydacı, milliyetçi, uzlaşmacı,
işbirlikçi anlayışlar ve doğru tavır

31 Özgür Tutsak Sevcan Adıgüzel’e üç

ömre bedel, 200 yıllık görüş
yasağı

32 Avrupa’da Yürüyüş

33 Alman emperyalizminin yasaları

işlemez halkın türkülerine!

34 Yitirdiklerimiz

35 Öğretmenimiz

-MAHALLE ÖZEL BÖLÜMÜ-

37 Mahalle gençliğini nasıl

örgütleyeceğiz?

38 Sokak çalışması

39 Her mahallede ihtiyaca uygun

örgütlenmeler, komiteler
kurmalıyız!

41 HFG’ler neden zorunludur?

42 Bütün yoksul mahalleler bizim

olacak! Sokak sokak, ev ev, kişi
kişi, örgütleneceğiz!



İşkencedeki bir devrimciyi demir gibi, çelik gibi yapan; iş-
kenceciler karşısında boyun eğmez hale getiren nedir?

Düşmanın her türlü teslim alma girişimi karşısında alnını
dik tutan nedir? Bedeni acılar içinde kıvranırken, acılarını
dindirme yöntemleri nelerdir?

Devrimciler doğaüstü insanlar değildir; fakat koşullara di-
renen, koşulların üzerine çıkabilen insanlardır. Bunu iradeleriyle
yaparlar. İrade, bir şeyi yapıp yapmamaya karar vermektir.
Eğer, ben şunu yapacağım, ben direneceğim kararını veri-
yorsanız, iradenizi kullanıyorsunuz demektir. Ve zafer, tam
da o ilk kararın verildiği anda başlar.

İnsan iradesini devrimcileştiren bazı etkenler vardır. Yani
irademiz zayıf olabilir ama onu güçlendirmek mümkündür.
Nasıl?

Değerlerimize bağlılığımız, tarih ve sınıf bilincimiz,
sınıf kinimiz irademizi güçlendirir. Ayten’in çıplak bedenini
düşünün. O sadece bir beden değildir… O; tarih bilinciyle,
sınıf kiniyle dolu bir cephaneliktir. Şehitlerine, değerlerine,
geleneklerine, ilke ve kurallarına, ideolojisine sırtını vermiş,
gücünü oradan alan bir bedendir Ayten’in bedeni. 

Ayten, 6 ay boyunca kaldığı hücrede, tanıdığı şehitlerle,
devrimcilerle konuştuğunu hayal etmiş. Onlarla sohbet etmiş,
onları yanında hissetmiş, onlara sözler vermiş… Ona işkence
yapanlar, 26 Ekim 1994’te abisi Ahmet Öztürk’ü Mersin’de
Arpaçbahşiş’te, yanındaki yoldaşı Zeynep Gültekin’le birlikte
katlettiler. Ahmet ve Zeynep düşmanın saldırılarına 2,5 saat
direndiler. Ayten, teslim olmayıp direnmeyi abisinden öğrendi.
Ve işkencehanede abisini baş köşeye misafir etti.

Ardından diğer misafirleri geldi hücresine. Biri ablasıydı,
diğeri yengesi. Hamide Öztürk, 19 Aralık 2000 Hapishaneler
Katliamı’nda Bayrampaşa Hapishanesi’nde özgür tutsaktı.
Yanı başında 6 kadın yoldaşını diri diri yakmışlardı. Yakılan 6
kadından birisi de yengesi, abisi Ahmet Öztürk’ün eşi Yazgülü
Öztürk’tü. 

3 Haziran 2001’de Ölüm Orucu’na başlayan Hamide
Öztürk, Büyük Direnişin 97. şehidi, devrimci iradenin yenil-
mezliğinin bir örneğini yaratarak 10 Eylül 2002’de ölümsüz-
leşti.

Ayten, ablasının şehitliğinden sonra yazdığı yazıda şöyle
demişti: “Şehitlik haberiyle son kartını aynı gün aldım.
‘Selamlarınız, sevginizi sevdiklerimize ulaştıracağım’ di-
yordu tanınmayacak haldeki yazısıyla. Zorlanarak, son
gücünü kullanarak yazmıştı sanki. Okurken “yakında ha-
berini alırız!” diye geçirdim içimden. İşte tam da o gün
selamı da geldi. Sohbetimiz son ana kadar devam etti,
ediyor. Selamını ve son sözlerine cevabımı tecrite karşı
canım pahasına direnişe ve O’na, onlara layık yaşamımla
vereceğim.”

Ayten, direnişiyle ablasına ve büyük direnişe layık oldu.
Yazgülü Güder Öztürk’ün, DHKC İbrahim Erdoğan Kır

İŞKENCE, BASKI YOK OLANA; VATANIMIZ BAĞIMSIZ OLANA DEK
DİRENECEĞİZ!

DİRENME GÜCÜMÜZÜ İDEOLOJİMİZDEN, TARİHİMİZDEN,
ŞEHİTLERİMİZDEN, DEĞERLERİMİZDEN, HALKIMIZDAN ALIYORUZ!

Komüniste Balad

Günlerce dövdüler - 
ne kelime, ne çığlık, ne inilti, 
ama ağız yanıldı 
ve kendiliğinden - Anton- dedi. 

Kendi adını söyledi 
ama bir hafta sonra sustu. 
vücud yara içinde 
irin akıyor yaralarından

“Söyle, seninkiler nerede?” 
gözünün önünde gerilla birliği 
kapadı gözlerini, titredi 
ama baş eğmedi

Sinirli, gömleği dağılmış 
etrafa ateş eden faşist ajan. 
Sertçe cevap verdi ona adam: 
- Katil, bana ateş et! 

Korkunç yaralara 
tuz bastılar, yangın gibi... 
dişlerini sessizce sıktı ve 
gık demeden nasıl dayandı?

Aciz bir garazla 
vahşice yine dövdüler 
korkunç işkencelerde kıvrandı 
ama tek kelime etmedi

Sonra yavaşça sakinleşti. 
Şaşkınlık ve korku içinde hayretle 
sessizce baktılar adama - 
suskun, gururlu, onurluydu

- insan değil, sanki demir - 
mırıldandı faşist ajan. 
- hayır, komünist
dedi ölen adam

Veselin Andreev (Şair, şiirde anlattığı
kişiyle aynı askeri birlikte ülkesinin Nazi
işgaline karşı mücadelede yer almış.
Ve şiiri zaferi kazandıktan sonra, arka-
daşını anarak 1946 yılında bu şiiri yaz-
mıştır.)

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENİŞ, DÜNYANIN EN MUZAFFER KOMUTANIDIR!4



Silahlı Propaganda Birlikleri’ne bağlı bir müfrezede
gerilla olan abisi Ahmet Güder de 6 Aralık 1994’te
Dersim-Hozat Çaytaşı Köyü’nde bir evde oligarşinin
askeri güçleri tarafından yoldaşlarıyla birlikte çatışarak
şehit düşmüştü.

Ailesinden öğrendiği, bildiği direnmeyi; yoldaşlarının
sahiplenmesi, örgütünün öğreticiliğinde bilincine
çıkartan Ayten, kendisi katillerle yüz yüze geldiğinde
işkencelere teslim olmayıp direnmeyi seçti. Gücünü
de, hücresine davet ettiği şehitlerinden, aklından çı-
kartmadığı değerlerinden, geleneklerinden, devrimci
ilkelerden aldı. 

Bugün yoldaşları da Ayten’in direnişinden güç alı-
yorlar ve Ayten’in direnişini selamlıyorlar:

AYTEN’İN YARALARINI İYİ EDECEK OLAN
BİZİM ÖRGÜTLENMEMİZDİR!

Görevimiz 868 Ayten yetiştirmek. En güçlü ceva-
bımız, Ayten’e en güçlü sahiplenmemiz herkesin 6
ay içinde 868 kişiye Ayten’i anlatması olacak.

Nedenleriyle, sonuçlarıyla anlatmak. 6 ay içinde
en az 868 kişiyi örgütlemek. Ayten’e yaşatılanlar
elbette öfkemizi dağladı; ama asıl önemli olan sürek-
liliktir. Buna dikkatimizi verelim. Alçakça saldıranlar,
işkenceciler, 6 ay boyunca işkencelerde, sorularını
süreklileştirdikleri günler oldu...

Ayten ne yaptı? Direnişini süreklileştirdi, suskun-
luğunu süreklileştirerek çığlığa çevirdi. 

İşte bizim buradan çıkartmamız gereken ders; ör-
gütlenmemizi süreklileştirmek, büyütmek.

Ayten’in her soruya suskunluğunu biz kendi haya-
tımızda kitapla, bilgiyle donatmalıyız; Ayten’in sus-
kunluğunun cevabını öğrenmeliyiz. Tarihimizden, di-
renişlerden, sömürünün nedenlerinden - çözümün
gücünden, yani ideolojimizin gücünden. 

Örgütlü gücümüzün bilincine varmak ve sürekli-
leştirmek zorundayız. 

Ayten neden sustu sorusunun cevabını, Ayten’i
anlattığımız herkese verdirmeliyiz. İşte o yüzden Ay-
ten’e zaferimizin tanığı diyorum ben. Ayten en ya-
kından yenilginin çırpınışını gördü ve canlı tanığı
olarak aramızda. O tanıklığı anlatmak Ayten’in bey-
nindeki inancı, vefayı, bağlılığı, sevdayı anlatmaktır.
Bu duygular o kadar güçlü ki biz 868 Ayten olduğu-
muzda onların iktidarına el koymamız, Ayten’in en
çok özlediği intikam olacağından eminim. 

Özlemeyi yasaklamış kendine. Bu cümleyi öğre-
nelim. Ayten artık özleyebilir ve biz özlediğine kavuş-
turmayı görev bilelim. 

***

ELLERİ, KOLLARI BAĞLI BİR
DEVRİMCİYE İŞKENCE YAPMAK
GÜÇLÜLÜK DEĞİL GÜÇSÜZLÜKTÜR.
İŞKENCE DÜŞMANIN ÇARESİZLİĞİNİN
GÖSTERGESİDİR, GÜCÜNÜN DEĞİL!

Ankara’nın göbeğinde işkence merkezi kurmuşlar.

Ayten, işkence altındayken, şehitlerimizden güç almış,
onlarla konuşmuş.

Bu tür bir işkence hepimize yapılabilir. AKP hiçbir
yasa-kural tanımıyor. Ayten işkencede direnilebileceğini,
6 ay direnilebileceğini gösterdi. Sanıyorum ki, o iş-
kenceciler ilk defa böyle direnen biriyle karşılaştılar.
Tüm güçlerini yerle bir etti Ayten. Sözde çok
güçlüler. Ama elleri kolları bağlı, kafasına çuval
geçirilen, her türlü işkence için faşizmden serbestlik
alan işkenceciler yenildi. 

Şimdiye kadar FETÖ’cüleri ya da başkalarını alıp
istedikleri gibi ifade vermeye zorladılar. Ama Ayten
onları yenmeyi başardı. Çok zorlu bir kavgadan geçti.
868 yara izi saymışlar vücudunda. Bu işkencelerin
hesabını tek tek soracağız. Alçaklar, namussuzlar!
Kendilerini en güçlü sanıyorlar, ama acizler. Tek
güçleri, elleri kolları bağlı bir insana işkence yapmak.
Ya da iyice zırhlara bürünüp, ağır silahlar kuşanıp bir
insanımızı katlederler. Sonra büyük başarı kazandık
havaları atarlar. Zayıf olduklarını kendileri de biliyorlar. 

Mutlaka hesabını sormalıyız. Tüm AKP yöneticileri
bu işkencenin ortağıdır. Her biri Ayten’e yapılan iş-
kenceyi duymalı, bilmeli ve hesabını soracağımızı
bilmeli. Ayten’e yapılan işkenceleri AKP’lilerin korkusuna
dönüştürmeliyiz. 

***

DÜŞMAN ACİZ, DÜŞMAN MORALSİZ!
Düşman yalan söylüyor, gözdağı vermek istiyor.

Gözaltına alınanlara diyor ki; yok şu konuşmuş, yok
bu konuşmuş. Konuşturabildiler mi Ayten ablayı?
Önce bunu açıklasınlar. 6 ay boyunca her gün işkence
yaptılar, alabildiler mi bizden bir şey? “Bizden bir
şey iste” diye yalvardı karşımızda işkenceciler. Bu
işte bizim gücümüz. İnanmayacağız düşmanın ya-
lanlarına, uzlaşmayacağız. Onlar bizim düşmanımız
ve bizim karşımızda acizler, korkuyorlar... 

***

İŞKENCEHANEDE SUSARAK KONUŞTU
AYTEN!

Sevgili can dostum, yoldaşım Ayten, Merhaba! 
Hayallerini aştın, hayallerimizin gerçekliğini haykıran

suskunluğunla yardın karanlıkları. Sızlatmadan acıt-
madan bedenini, sıkıca kucaklıyorum seni. Genelde
mektuplar nasılsınla başlar ve ben nasılım ile devam
eder. Bu genelin dışında kalacağım. Çünkü senin
nasıl olduğunu sen anlattın, bize ise nasıl olmamız
gerektiğini öğrettin. Böyle bir okulun ortasında ne so-
rayım ki sana şimdi? Kucaklasam sıkıca, gözlerine
bakarak sarılsam, anlatmak istediklerini dinlerim
elbette, hiç sözünü kesmeden. Seni tanıma gururunu
yaşıyorum işte... 

Sen tanık oldun, yenilginin, zavallılığın, yok oluşun
çırpınışına tanık oldun.O yüzden zaferi en yakından
görenimizsin. Canlı tanığısın. Suskunluğunun
çığlığı sarstı onları, tarih tanıktır buna da. 

Ayten, yaralarının tamamı bir gün geçecek, belki
geçmeyenler olacak, izler kalacak, orası hayatın
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akışına da bağlı; ama o yaraların tarihe yazdıkları
geçmeyecek. Beynindeki özgür yarının sevdasıyla
yere serdiğin o kahpeliği anlatacağız.

***

DİRENMEK CEPHELİ’NİN MAYASINDA
VAR! MAYAMIZ KIZILDERE,
MAYAMIZ DİRENİŞTİR!

Ayten Abla’nın vücudundaki 868 yaranın hesabını
sormak için devrimcilik yapmalıyız. Ayten Abla, 6 ay
boyunca işkence görmesine, vücudunda 868 yara
olmasına rağmen direndi, düşmanı rezil kepaze etti.
Böyle yoldaşlarımız olduğu için devrimcilik yapmalıyız.
Sadece onların ödediği bedelin vefa borcu olarak
bile…

PROMETEUS
ağzımı tıkayın, çığlıklarımı boğun,
canım daha çok bağırmak isteyecek!

vurun yumruklarımı zincire,
canım zinciri daha çok kırmak isteyecek!

etimi parçalayın!
kemiklerimi dağıtın!

bayrağım olacak kanım!
kemiklerim üstünde bir başka insanlık yükselecek!

çünkü burda yok olmaz hiçbir şey,
-burda kural ya yenmek, ya ölmek-.

yitip giden bu hayat daha çok yaşamak isteyecek!
(çev: a.kadir - afşar timuçin)

Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sıra-

da,
Yürü üstüne üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayı-

nın…
Dayan kitap ile
Dayan iş ile
Tırnak ile diş ile
Umut ile sevda ile düş ile
AHMED ARİF

49 yıldır nerede olursak olalım
zulmün önünde barikat oluyoruz.
10 Ekim 1969’dan beri Dev-
Genç’in cüretini, halk ve vatan
sevgisini, özgürlük ve adalet mü-
cadelesini bulunduğumuz her ala-
na taşıyoruz. Bugün Dev-Genç
49 yaşında… İlk kurulduğu günden
bu yana olduğu gibi Türkiye Devrim
Mücadelesine yeni gelenekler,
yeni direnişler ekleyerek büyüyor.
Anadolu topraklarında yaşayan
halkların tamamına umut olmayı
sürdürüyor.

49 yıldır;
16’sında halkına umut 18’inde

kahraman olan Sılalarla yürüyoruz.
Kavganın Mahir’i olabilmeyi öğ-
reten Eliflerle, Şafaklarla, Bahti-
yarlarla yürüyoruz.

Kürdistan dağlarına Şahan olup
halkımıza adalet olan Bünyamin-
lerle, Aysunlarla yürüyoruz.

Şehitlerimizden, tutsaklarımız-
dan güç alıyor, hesap sorma ne-
denlerimizi büyütüyoruz. Yaşımızla
değil yüreğimizle ve bilincimizle
direniyor, savaşıyoruz.

Son bir yıl içerisinde kurumu-
muz 10 defa basıldı. Kurumlarımız
yakıldı, yıkıldı. Gözaltına alındık,
işkence gördük, tutsak düştük,
katledildik. Halk düşmanları bize
“sizi bitireceğiz“ dediler. Bu söy-
lemlerine cevabımızı 49 yıllık ta-
rihimizden güç alarak bir kez daha
haykırıyoruz “Dev-Genç’i Bitire-
mezsiniz!”

Evet, halk düşmanlarının gücü
Dev-Genç’i bitirmeye yetmez. Dev-
Genç yoksul ve emekçi bir halkın
çocuklarından oluşuyor. Bir Dev-
Genç’liyi gözaltına da alsalar, tu-
tuklasalar da, katletseler de o bir
kişinin hesabını sormak için on-
larca, yüzlerce, binlerce yeni Dev-
Genç’li örgütlenir. Yani halk düş-
manlarının saldırıları bizi zayıfla-
tamaz. Ancak ve ancak kavgada
daha fazla çelikleştirir.

Geçtiğimiz günlerde Küçük Ar-
mutlu ’da İbrahim Devrim Top’u
katlettiler. Mahallemizde teneke-
leriyle dolaşarak, halkımızın evlerini
bastılar. Tenekelerine karşı her
defasında “Katil Polis Mahalleden
Defol” diyerek slogan atan Dev-
Genç’lileri “sizi vuracağız” tehdit-
lerini savurdular. Tüm bunlara rağ-

men Dev-Genç milisleri 49 yıldır
olduğu gibi halk düşmanlarına so-
kakları dar ettiler. Halkı, devrimcileri
tehdit eden, katleden katil sürüle-
rinin burunlarının dibinde pankart-
larını astılar. Barikatlarını kurdular.
Gecenin karanlığını havai fişek-
leriyle aydınlattılar. Sloganlarını
atarak bir kez daha hesap sora-
caklarını haykırdılar.

Dev-Genç’lileri tehdit eden halk
düşmanları; o beyinlerinize bu
sözcüklerimizi iyice kazıyın!

Dev-Genç’lileri; baskınlarla,
tehditlerle yok edemezsiniz. Ken-
dinizi en korunaklı yerde hissetti-
ğiniz anda halkının adaletini ku-
şanmış Sılaların, Şafakların Cü-
retini Taşıyan Dev-Genç’lilerle Kar-
şılaşacaksınız!

Bir Kez Daha Haykırıyoruz;
Selam Olsun Dev-Genç’in

49.Yılına!
Selam Olsun 49 Yıldır Dire-

nen Dev-Genç’lilere!
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın

Dev-Genç’liler!
10 Ekim 2018
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Dev-Genç Açıklama
Gözaltılar, Baskılar, İşkenceler Mücadelemizi Engelleyemez!
Sılaların, Şafakların Cüretini Taşıyan Dev-Genç’lilerle Karşılaşacaksınız!



A
yten Öztürk’ün direnişi nezdinde, emperya-
lizmin teslimiyet ve tasfiyeciliği dayatma po-
litikası çok net olarak görülmüştür. Net olarak

görülen diğer yan ise, bu politikayı bozacak, tersine
çevirecek tek politika ise direniştir.

Ayten Öztürk’ün direnişiyle ilgili yazı dizimizin dör-
düncü ve son bölümünde direnmenin ve direnmemenin
sonuçlarını ortaya koyacağız. 

1- DİRENMEK “KAHRAMANLIK”
MESELESİ DEĞİL, İDEOLOJİ VE
POLİTİKA MESELESİDİR 
Direnmek, bir “kahramanlık” meselesi değildir. 

Tamamen sınıfsal, ideolojik bir tavırdır. Düşmanın
iradesini kabul etmemek, kendi meşruluğu ve iddiası
ile davranmaktır. 

Direnmek, düşmanın politikaları karşısında politika
geliştirmektir. Direnmemek, politikasızlıktır. Emper-
yalizmin ve faşizmin baskı ve zulmüne karşı halkların
en temel silahlarından biridir. 

2- DİRENİŞ VE ZAFER
Her direniş zaferle sonuçlanmayabilir. Ama zafer

kazananlar yalnızca direnenlerdir. 

Direnişle ilgili kimsenin hiçbir koşulda aklından çı-
karmaması gereken gerçek budur. 

3- HİÇ YENİLMEYEN KOMUTAN 
Neden “hiç yenilmeyen komutan direniştir” diyoruz? 

Zafer; düşmanın iradesinin karşısına kendi irademizi
koymaktır. 

Halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri,
birçok yenilgiler ve zaferler içerir, tam ve nihai zafere,
sayısız yenilgi ve zaferlerden geçilerek varılır. 

Eğer emperyalizmin ve faşizmin karşısında diren-
mişseniz; birincisi, halka ve tarihe söyleyecek bir
sözünüz vardır. Direnmeyenler sadece lafazanlık ya-
pabilir. İkincisi, direndiğiniz sürece iddianız sürüyor
ve sürecek demektir. 

Son direnişlerden birinin, direniş geleneklerimize
eklediği bir söz var: Kırmızı önlük zafer demektir!

O kırmızı direniş önlükleri üzerimizde olduğu
sürece, yenilmezizdir. O önlükler, düşmanın bizi ye-
nemediğinin, ekonomik, siyasi baskı ve kuşatmalarının,
faşist terör karşısında boyun eğmeyeceğimizin ilanıdır. 

Emperyalizm ve oligarşi, devrimci harekete karşı,
Maltepe’den Kızıldere’den 19 Aralık’a kadar sürekli
imha etme politikası izledi. Buna rağmen halen devrim
mücadelesini sürdürüyoruz. Bu yenilmezliğimizdir. 

Direniş geleneğimiz, yenilmezliğimizin ideolojik,
tarihsel kaynağıdır. Yenilmeziz derken, arkamızda 50
yılda yarattığımız yüzlerce direniş var. 

4- DİRENMEMEK, VAZGEÇMEKTİR
Burada önemli olan şudur; direnmemek vazgeç-

mektir. 

Vazgeçilen nedir? Her şey! 

Vazgeçilen sadece o günün koşulları içinde veri-
lebilecek tekil örnekler değildir. Kendisine Marksist-
Leninist diyen, komünist diyen onlarca siyasi hareket,
faşizmin dayatmaları karşısında değerlerinden ve
iktidar iddiasından vazgeçmiş; sömürgeci ve katil dü-
zenin öğrettiklerini savunmaya başlamıştır. Direnme-
yerek çürümüş ve yozlaşmıştır.

5- DİRENMEMEK KENDİ
VARLIK KOŞULUNU
ORTADAN KALDIRMAKTIR 
Devrimci, ilerici, demokrat, yurtsever bir örgüt açı-

HİÇ YENİLMEYEN KOMUTAN,
DİRENİŞTİR!

Neden birçok yerde sadece
Cepheliler direniyor? sorusunun
cevabı, kime hangi karargahın
yön verdiğindedir. 

Karargah ideolojidir. 
İdeoloji Marksizm-Leninizm-

dir. 
Direnişlerle Cephe’nin öz-

deşleşmesi tesadüfi değildir.  
Zafer kazanmanın sadece

Cephe politikalarıyla mümkün
olabilmesi tesadüfi değildir.  

Aytenler, Sabolar, Sibeller,
Şafaklar, Leylalar, Bilgehanlar,
Devrimlerin kahramanlıkları,
kişisel kahramanlıklar değildir. 

Onlar, bu ideolojinin kah‐

ramanlaş�rdığı ve ölümsüz‐

leş	rdiği devrimcilerdir. 
Cephe’nin öğrenci, gecekon-

dulu, işçi, kamu emekçisi, öğ-

retmen, hemşire, ev kadını, hal-

kın her kesimini savaştırabilmesi,

karargahının gücündendir.

DAYATILAN
UZLAŞMA-TESLİMİYET-TASFİYE 

4. Bölüm

KAHRAMANLAŞTIRAN KARARGAHTIR!
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sından direnmemek kendi varlık koşulunu ortadan
kaldırmaktır.

Örneğin KESK, atılan onbinlerce kamu emekçisinin
hakları için direnmiyorsa niye var? Barolar, tutuklanan
19 avukata sahip çıkmıyorlarsa, niye var? Tabibler
odası, TMMOB niye varlar? 

Faşizmin saldırıları karşısında tek bir direniş ör-
gütlediğine tanık olmadığımız siyasi hareketler niye
varlar? 

6- DİRENİŞİ KÜÇÜMSEMEK,
İDDİASIZLIĞIN SONUCUDUR 
Teslimiyet ve tasfiyecilik, direnişi, militanlığı, slo-

ganları küçümseyerek başlar. 

Fiziki direniş; “kaba” bulunur, “gereksiz” bulunur.
Direniş eylemleri, “dayak yemek” olarak değerlendirilir. 

Bunun teorisini yapanlardan biri de SİP’ti (Sosyalist
İktidar Partisi). Sürekli “dayak yiyen bir sol” tablo-
sunun, solun kitleselleşmesini engellediğini söylüyordu
SİP. Çözümü neydi SİP’in? Dayak yememek için di-
renmemek! Eylem yapmamak! 

Bu teorinin sahibi SİP bugün ortada yoktur. Ama
meydanlarda, direnilen her yerde her gün “dayak
yiyen!” TAYAD’lılar, Cephe’liler, hala direniyor, hala
dayak yiyorlar. “Bizim de günümüz gelecek!!!” karar-
lılığıyla hala direniyorlar. 

Öcalan, İmralı’da hiçbir direniş yapmamasını,
“kaba direnişçilik” yapmayacağı gerekçesiyle açık-
lamıştır. 

Bu bakış açısına göre, siyasi hareketlerin yöneticileri,
DKÖ’lerin yöneticileri, öyle meydanlara çıkıp da polisle
yaka paça dövüşemezler, hapishanelerde açlık grevleri,
barikat direnişleri yapamazlar... Oportünizm de bunu,
Büyük Direniş sürecinde “kaymak tabakayı korumak”
diye ifade etmiştir. 

Deyimin kendisi burjuvaziye aittir zaten. Bunun
ötesinde ise “Kaymak tabakayı” değil, kendilerini
korumuşlardır; kendilerini koruyarak ise, iddialarını,
ideolojilerini ve siyasi geleceklerini KAYBETMİŞLER-
DİR.

İşte Mahir olmakla reformizmin farkı buradadır.
Onlar ÖLEREK YAŞAMAYI seçtiler. Oportünizm ve
reformizm ise YAŞAMAYI SEÇEREK ÖLDÜLER. 

Kızıldere’de verilen o direnme kararının anlamı
işte bu kadar büyüktür. Aytenlerle, Devrimlerle, özgür
tutsaklarla Kızıldere’nin yolunda tarih yazmaya devam
ediyoruz. 

7- ZAFER DİRENİŞİN KENDİSİDİR 
Türkiye Solu, hemen her büyük direnişin ardından

onun bir “zafer” olup olmadığını tartışmaya çalışmıştır.
Her seferinde de iddiaları, zafer değil “yenilgi” oldu-
ğudur.

İçinde olmadıkları direnişlerin düşman karşısında
zafer kazanması, onları bu direnişlerin önemini ve

sonuçlarını küçümsemeye götürmüş, giderek bu
konuda subjektifleşmişlerdir. 

Türkiye solu bu tartışmayı, 1984 ölüm orucu için
de, 1996 ölüm orucu için de, 2000-2007’deki Büyük
Direniş için de yapmışlardır. 

Pekala yaptılar da ellerine ne geçti? 

Sol, Cephe’nin zaferlerini küçümserken, DİREN-
MEMENİN TEORİSİNİ yapıyordu aslında. O teori
bugün onları, tasfiye olmaya kadar götürmüştür.
O teori bugün onları faşizmin saldırıları karşısında
kıllarını kıpırdatamayacak hale getirmiştir. O teori
onları, emperyalizmi savunmayı, emperyalizmle
siyasi-askeri işbirliğini bile doğal görüp karşı çı-
kamayacak hale getirmiştir.

Her direnişin sonucu, ekonomik, demokratik açıdan
önüne koyduğu talepleri kabul ettirip ettirmemesiyle
değil, siyasi olarak yarattığı sonuçlarla belirlenir. Zafer
veya yenilgi de buradadır. Bir direniş, o anda hedeflediği
talebe ulaşmamışsa bile, mücadelenin yolunu açmıştır.
Düşmanın politikasına karşı kendi politikasını, düşmanın
iradesine karşı kendi iradesini ortaya koymuştur. Şu-
bedeki devrimcinin direnişi, işkenceyi önlemez;
ama düşmanın teslim alma dayatmalarına karşı,
kendi ideolojisini ve iddiasını koyar.

İşte bu nedenledir ki, direnmeye başladığınız
an, zaferi de kazanmaya başladığınız andır.

8- İDEOLOJİMİZ KARARGAHIMIZDIR! 
KARARGAHIN KOMUTANI DİRENİŞ VE 
SAVAŞTIR. İDEOLOJİNİN PRATİĞE 
DÖNÜŞTÜĞÜ NOKTA BURASIDIR!
Türkiye solunun ve halklarının tarihinde, 1978’den

bu yana bütün zaferler bizimle birlikte yazılmıştır. Bu
bir rastlantı değildir. Kuşatılan üslerde direnenlerin
sadece Cepheliler olması, basılan derneklerde barikatlar
kurarak direnenlerin sadece Cepheliler olması, şu-
belerde açlık grevlerini gelenekselleştirenin sadece
Cepheliler olması, sadece Cepheli işçilerin, kamu
emekçilerinin direnişler yaratması, sadece Cepheli
özgür tutsakların sürekli faşizme karşı sürekli direniş
içinde olması... Bunların hiçbiri tesadüf değildir. 

Sınıf mücadelesinde tesadüfler değil, ideoloji ve
politikalar belirleyicidir. 

Sadece PROTESTOCU olmadığımız gibi, sadece
KAHRAMAN DİRENİŞÇİLER de değiliz. İKTİDAR
İÇİN DİRENİYORUZ. 

HEP İLERİ... HEP YOLUMUZDA... Bütün kuşat-
malara, bütün yöntemlere rağmen direneceğiz. 

Marksizm-Leninizmi terk etmeyeceğiz!

Savaşma irademizi kaybetmeyeceğiz!

İKTİDAR hedefinden vazgeçmeyeceğiz!

-BİTTİ-
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“Gizlilik haktır” diyoruz. 
Neden böyle diyoruz? 
Bunun cevabı, sömürücü egemen sınıfların yarattığı

koşullardadır. 
Düzenin yasaları, “illegal” yaşamayı, suç sayıyor;

“örgüt üyeliğinin” delili olarak görüyor. 
Halklar tarih boyunca bu ‘suç’u işlediler. 
Vatanseverler, devrimciler, şu veya bu şekilde dü-

zenle çelişkisi olanlar, gizliliğe başvurdular. 
Bugün kimse çıkıp şunu diyebilir mi? 
AKP iktidarının yargısına güvenin, bağımsız yargının

en adil kararı vereceğine emin olun! 
Bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Yargı ta-

mamen iktidarın denetimi altındadır; verdikleri her
karar siyasidir.

GİZLİLİK, ADALETSİZLİĞE KARŞI
HALKIN SİLAHIDIR 
Şunu da belirtelim ki, bu AKP iktidarına özgü bir

durum değildir. Yargı her zaman iktidarların denetiminde
olmuştur. Yargının çeşitli siyasi güçlere, kişilere karşı
verdiği kararlar, her zaman siyasi olmuştur. 

AKP iktidarında bu ilişki daha açık ve çıplak hale
gelmiştir. 

Halkın avukatlarına yönelik tahiye kararı verilmesinin
ardından koşullarda, delillerde, mahkeme heyetinde
hiçbir değişiklik olmadığı halde, tekrar tutuklama
kararı çıkarttırılması bunun göstergesidir. 

Yüzlerce Halk Cepheli, haklarında ciddi hiçbir delil
olmaksızın halen hapishanelerde tutuluyor.  

Onlarca Cepheli, tahliye edildikten bir saat sonra
tekrar tutuklanıyor. 

Dolayısıyla bu düzende hiç kimsenin “hukuki” bir

güvencesi yoktur. Hakkında adil bir karar verileceğinin
güvencesi yoktur. 

Devrimciler, vatanseverler, bu nedenle gizliliğe
başvurmak zorundadırlar. 

GİZLİLİK, HALKIN YARATICILIĞIDIR
Halklar gizlilik içinde yaşayabilmek,
gizlilik içinde örgütlenebilmek,
gizlilik içinde eylemler yapabilmek için 
sayısız yöntemler geliştirdiler. 
Gizli yazı yöntemleri yarattılar. 
Gizli haberleşme teknikleri, zulalar geliştirdiler. 
“Tebdili kıyafet”in (kıyafet değişikliği) binlerce yön-

temlerini geliştirdiler.
Dağlarda, ormanlarda kendilerine gizli yollar açtılar. 
Bu konuda halkın yaratıcılığı tartışmasızdır. 
Düzene karşı mücadele edenler için gizlilik, çoğu

zaman bir varlık yokluk meselesidir. 
Devrimcilerin “illegal” örgütlenmesi, illegal

yöntemleri, emperyalizmi ve faşizmi hemen her
zaman çaresiz bırakmıştır.

Emperyalizmin ve faşist yönetimlerin, her tarafı
mobese kameralarıyla donatmaları, mobeselerin ni-
teliklerini geliştirmeye çalışmaları, halkın güvenliği
ve huzuru için değil; HALKIN VE DEVRİMCİLERİN
HER ŞEYİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİNDİR. 

Emperyalizm ve faşizm; attığımız her adımı, aldı-
ğımız her nefesi izlemek istiyor. O zaman devrimcilerin
attıkları her adımı, aldıkları her nefesi gizlemek iste-
meleri de doğal ve zorunludur. 

EGEMEN SINIFLAR, KENDİLERİ
GİZLİLİĞE BAŞVURUP, BUNUN İÇİN 
KURUMLAR OLUŞTURURKEN, 
HALKIN GİZLİLİĞE BAŞVURMASINI 
SUÇ SAYIYORLAR 
Egemen sınıflar da, kendi düzenlerini sürdürebilmek

için her zaman gizliliğe başvurmuşlardır. Egemen sı-
nıfların gizlilik yöntemlerine başvurmaktaki amaçları
daha çok ikilidir: 

Birincisi, egemen sınıflar arasındaki rekabette, it
dalaşında rakibinden bir adım öne geçmek. İkincisi
ise, halkların mücadelesini engellemek. 

Bunun en açık, en somutlanmış hali ise, gizli ser-
visler ve istihbarat kuruluşlarıdır. 

MİT kendini gizler. Binalarını bile gizler.

Attığımız her adımı, aldığımız her nefesi,

bilmek, denetlemek ve yönlendirmek istiyorlar. 

Bunun için gizliliğe başvuruyoruz.

Bizi yasalarıyla kuşatmak, adım atamaz, izin

verilmeyeni yapamaz hale getirmek istiyorlar. 

Haklı ve meşru olanı yapabilmek için gizliliğe

başvuruyoruz. 

Bizi “YOK ETMEK” istiyorlar. 

VAR OLMAK için gizliliğe başvuruyoruz. 

Düzenin Yasalarına Göre, İllegaliteye Başvurmak Suç! 
Bu Yasalar, Tarihsel Olarak Hükümsüzdür!

GİZLİLİK HALK İÇİN MEŞRU; 
EGEMEN SINIFLAR İÇİN GAYRİ-MEŞRUDUR

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!
3. BÖLÜM
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Sivil polisler, halka karşı düşmanlık görevini yerine
getirebilmek için bin türlü kılığa girerler. Bazen simit-
çidirler, bazen köfteci. Bazen tamirci kılığında gelirler
bir yere, bazen başka senaryolarla. 

O zaman şu soruyu sormak hakkımızdır: Gizlilik,
egemen sınıflar için hak oluyor da, neden halk
için, devrimciler için suç oluyor? 

Emperyalistlerin ve faşizmin bu konudaki yaklaşımı,
tıpkı “şiddete başvurma” konusunda olduğu gibi,
nükleer silahlara sahip olma konusunda olduğu gibidir.
Sömürücü egemen sınıflar, şiddete başvurmayı sadece
kendi hakları olarak görüyorlar; halkın şiddete baş-
vurmasını ise suç sayıyorlar. 

Şiddet uygulamak için örgütlenmeler oluşturmayı
kendileri için hak olarak görürken, bunu devrimciler
yaptığında bunun adına “terörizm” diyorlar. 

Emperyalistler, kendileri binlerce nükleer bombaya
sahip oldukları halde, Kuzey Kore’nin, İran’ın nükleer
silaha sahip olmasını dünya için büyük bir tehlike
olarak gösteriyorlar. Nükleer silaha sahip olmak
sadece bizim hakkımızdır diyorlar. 

Biz de hayır diyoruz. Bir;
şiddete başvurmak, 
şiddeti uygulamak için örgütlenmeler oluşturmak, 
gizliliğe başvurmak,
gizliliği sürdürmek için kurumlar oluşturmak,
sizin ne kadar hakkınızsa, bizim de o kadar

hakkımızdır.
İki;
Daha da ötesi, tarihsel ve siyasal olarak şöyledir: 
Sömürücü egemen sınıfların halka karşı şiddete

başvurmaları, sömürcüler arası rekabet çerçevesinde
haksız savaşlar için şiddete başvurmaları, meşru değildir. 

Halka, devrimcilere karşı gizliliğe başvurmaları
gayri meşrudur. MİT, Jitem (Jandarma İstihbarat)
gibi kurumları gayri meşrudur.

ZULME KARŞI MÜCADELE
EDENLERİN TARİHİ GİZLİLİKLE
ŞEKİLLENMİŞTİR 
Zulme, sömürüye isyan edip de gizliliğe başvur-

mayan yoktur. Yazı dizimizin devamı boyunca çeşitli
örnekleri anlatacağız. 

Örneklerde de göreceğiz ki, gizliliğe başvurmak,
gizlilik koşullarında yaşamak ve savaşmak, bir kararlılık
işidir. 

Düşmanla uzlaşmamaktır. 
Faşizmin tüm zulmüne rağmen, illegaliteye baş-

vurmuyorsanız, bir biçimde uzlaşıyorsunuz demektir. 
Bu anlamda, gizliliğin zorunluluğu ve meşruluğu,

sadece faşizm tarafından arananlar, başına ödül
konulanlar için değil; emperyalizme, faşizme karşı
mücadele eden herkes için geçerlidir.

Yüksel Direnişi
Hapsedilemez!

Kamu Emekçileri Cep-
heliler 13 Ekim'de Ankara
Kızılay ve Mamak’ta tut-
sak Yüksel Direnişçileri
Nazife Onay ve Celal Ak-
gün için pullama çalışması
yaptılar.

Yüksel Meclisi
Özgür Tutsaklara
Kitap Gönderdi

Yüksel Meclisi,
Yüksel Direnişi’nin
700. Gün progra-
mı kapsamında
direniş tutsakları
Nazife Onay ve
Celal Akgün başta
olmak üzere Hal-
kın Sanatçıları ve

Avukatlarına 12 Ekim’de kitap gönderdi. 10 özgür
tutsak 25 kitap ile selamlandı.

Yüksel Meclisi Futbol Turnuvası Devam Ediyor
Yüksel Meclisi, 700. gün etkinlikleri kapsamında

düzenlenen Fut-
bol Turnuvasında
günün maçları
sonucunda Zag-
ros ile Yüksel
Meclisi finale
yükseldi. 13
Ekim'de yapıla-
cak final maçı ve
Yüksel Meclisi Turnuva ödülüne çağrı yapıldı.

***

KESK’ten Direnen Emekçilere Linç Saldırısı
Yapıldı

KESK Genel Merkez binasında “KESK tüm ihraçlara
sahip çıkmalıdır” talebiyle yapılan oturma eylemi bir
yıldır sürüyordu. Bugün KESK yürütmesi, direnen
kamu emekçilerinin eşyalarını 15 Ekim'de kapının
önüne çıkarıp polis çağırdı. KESK Genel Merkezi
önünde polis gözaltı araçları bekliyor.

KESK’in içinden çıkan kendine devrimci diyen
yaklaşık 40- 50 kişi kapının önünde oturan Acun Ka-
radağ ve destekçilere, tekmelerle yumruklarla yerlerde
sürükleyerek saldırdılar. Faşizme direnmeyenler 3
kadın emekçisini ayakları altında ezmeye çalıştılar.
“Kalp pili var kadının” sözlerine bile aldırmadan süren
saldırıya karşı emekçiler “İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek” sloganı attılar.
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Yüksel Direnişi, Faşizme Karşı Zaferdir;
Çünkü OHAL ile Anadolu Halkları Ara-
sındaki Barikattır!

Faşizmin karşısında direnişin sembolü ve halkın
umudu olan Yüksel Direnişi, 700. gününe ulaşmıştır.
Zafer; faşizmin politikasını bozguna uğratmaktadır. 

550 bin üyesi olan TMMOB, 141 bin üyesi olan
DİSK, 136 bin üyesi olan KESK, 100 bin avukatı olan
barolar faşizme karşı tek bir direniş gerçekleştirip
sürdüremezken kimilerinin “bir avuç” saydığı Yüksel
Direnişçileri’nin 700’lü günlere ulaştırdıkları direnişleri,
emperyalizmin dayattığı tasfiyeci solculuğa karşı bir
büyük zaferdir.

Şimdi soru şudur: Yüzbinlerce üyeye sahip olan
bu kurumlar neden direnemiyor? Yüksel Direnişçileri
700. gündür nasıl direnebiliyor?

Bu sorunun cevabı, tasfiyeci solculuk ile devrimci
solculuğun ne ve nasıl olduğunu göstermektedir. 

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin halkı korku duvar-
larının ardına hapsedip sindirmeyi amaçlayan politi-
kasına hizmet etmek, yani direniş örgütlememek tas-
fiyeci solculuktur. Halk düşmanlarının halkı sindirmeye
yönelik politikasının karşısına çıkıp direnmek ise dev-
rimci solculuktur.

AKP faşizmine karşı direnmeyen KESK yöneti-
mindeki tasfiyeci solcular, Yüksel Direnişçileri’ni sen-
dikadan atmaya kalkarken; Yüksel direnişçileri hem
AKP faşizminin polisine hem de bu tasfiyeci solcuların
saldırılarına karşı direniyorlar.

Faşizme karşı tek başına da kalınsa direnişin zo-
runlu ve mümkün olduğunun somutlanmasıdır Yüksel
Direnişi. Bu yanıyla 700 gün boyunca kazanılan bir
siyasi zafer ve faşizmin yenilgisidir söz konusu olan.

Yüksel Direnişi, faşizmin saldırılarına ve kaynağını
emperyalizmden alan ideolojik tasfiyeciliğe karşı
aşılmaz bir barikat örmüştür.

YÜKSEL DİRENİŞİ KORKU
DUVARLARINI PARÇALAMIŞTIR
Yüksel Direnişi, 9 Kasım 2016 tarihinde Nuriye

Gülmen’in alana tek başına çıkması ile başlamış ve
giderek halka direnişin yolunu gösterip dünya halklarına

moral ve umut aşı-
lamıştır.

İki sınıf vardır:
Ezenler ve ezilen-
ler, sömürenler ve
sömürülenler. Bu-
gün açısından bur-
juvazi ve proletar-
ya, emperyalizm
ve halklar... İşte

bu iki sınıf arasın-
daki sınıf mücade-
lesinin anlamı, bir
sınıfın iradesinin di-
ğer bir sınıfa kabul
ettirmesidir.

Emperyalizm ve
oligarşi, AKP faşiz-
minin ilan ettiği
OHAL saldırısıyla bir
kez daha halkları
sindirip korku duvarları arasına hapsetmek istemiştir.
Tasfiyeci solculuk ise “OHAL koşullarında direnilemez”
anlayışıyla faşizmin bu kuşatmadaki işbirlikçisi ol-
muştur.

Bu irade çarpışmanın bir tarafında Yüksel Direnişi,
diğer tarafında ise zulümleriyle, adaletsizlikleriyle di-
renişin koşullarını yaratan faşizm vardır. Bu iki tarafın
iradelerini birbirlerine kabul ettirme savaşı 700’lü gün-
lerinde büyüyerek ilerlemektedir. Zafer ise Nuriye’nin
alana çıktığı ilk günden itibaren Yüksel Direnişi’nin
olmuştur.

Evet; zaferi direnenler kazandı, halk kazandı, biz
kazandık! Çünkü 700 günlük bu direniş ile faşizmin
zulmü altında ezilen, susturulmak istenen, gözaltına
alınan, tutuklanan, işten atılan, okuldan atılan, mesleğini
yapması engellenen tüm kesimleri sarstık. Tüm halka
direnilebileceğini gösterdik. Saldırı, dayatma ve yap-
tırımlar önüne barikatlar kurduk. 

Bu yanıyla Yüksel Direnişi halkta bir bilinç yaratmıştır.
Direnme hakkı savunulmuştur.

Emperyalizm ve oligarşinin yok etmek istediği,
tasfiyeci solculuk eliyle düzen içine çekip teslim
almaya çalıştığı halkların direnme iradesidir. İstiyorlar
ki, kendileri ne yaparlarsa yapsınlar halklar direnmesin.
Örgütlenmesin, mücadele etmesin, hesap sormasın
ve çare olarak iktidarı almak istemesin... Bunca
sömürü ve zulüm karşısında halklar korkularının esiri
olarak köleleşsin... Korktukça köleleşsin, köleleştikçe
daha fazla korksun... Tasfiyeci solculuk da bu kirli
amacın halk saflarında mayalanması için çalışıyor.

Direnmemenin teorisini yaparak halk saflarına yıl-
gınlık aşılamaya çalışanların başka bir amacı yoktur.
Yüksel Direnişi, 700 gündür işte bütün bunları ezerek
ilerleyişiyle faşizme karşı her adımını ve anını zafere
çevirmesini bilmiştir.

Yüksel Direnişi’nin ilk günü, Nuriye Gülmen şöyle
diyordu: “... 2016’nın kasımında ülke gündemi tutuk-
lanan HDP’li vekiller ve gazetecilerle kaynıyor. AKP
yönetememe krizini baskıyla aşmaya çalışıyor. Korku
duvarları her geçen gün yükseliyor.”

Emperyalizm ve oligarşinin faşist iradesi, halkı
yükseltilen o korku duvarlarının içine hapsedip sin-
dirmeyi amaçlıyordu. Halkın devrimci iradesi ise o

700. GÜNLERİNDEKİ YÜKSEL DİRENİŞİ,
ANADOLU VE DÜNYA HALKLARININ ZAFERİDİR!
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korku duvarlarında gedikler açarak halkın geleceğe
yürüyüşüne yol açıyordu.

İşte 700’lü günlerde süren çarpışma bu iki irade ara-
sındadır. Bu irade çarpışmasında halkın devrimci iradesi
ve 700 günlük kesintisizliğiyle zafer kazanmıştır.

Bu nasıl başarılmıştır?
Bakın, Nuriye Gülmen direnişin daha ilk günü ne

diyordu: “...Korku duvarları her geçen gün yükseliyor.
Böyle zamanlarda imdadımıza yetişen tarih bilincine,
tarihi yazanların acıya, öfkeye, sevdaya, umuda,
inanca bulanmış hikâyelerine tutunuyorum. Zafer ka-
zananların, yenilenlerin, yeniden ayağa kalkanların
ve düşenlerin ama hep dövüşenlerin hikâyelerine.”

Faşizmin saldırısının karşısına tarih bilinciyle çı-
kılmıştır. Tarih bilinci, halkların tarihsel rolünün kuşa-
nılmasıdır. Tarihin asli unsuru halktır. Tarihin lokomotifini
ileri götüren halktır. Halkların direnip savaşmasıdır.
Ki emperyalistler “tarihin sonu” derken, esas olarak
halkların bu tarihsel rolünün tasfiyesini kastetmektedirler.
Böylece direnip savaşmayan bir halk gerçeği yaratmak
istiyorlar. Bu amaca ulaşmalarında en büyük yardım-
cıları ise tasfiyeci solculuktur. Çünkü tasfiyeci solculuk,
ağacın içindeki kurttur. Etkisi çürütücüdür. Halk
saflarına direnmemenin, savaşmamanın, belli hedefler
ve değerler için bedel ödememenin teslimiyetçi anla-
yışını yaymaya çalışırlar.

Yüksel Direnişi’ne yönelik faşizmin ve tasfiyeci
solculuğun tahammülsüzlüğü tam da bu nedenledir.
Çünkü Yüksel Direnişi var oluşu ve kesintisizliğiyle
halkı sindirmeye, o korku duvarları içine hapsetmeye
yönelik kuşatmayı ideolojik, politik ve moral olarak
parçalamıştır. Çünkü Yüksel Direnişi, daha başlarken
halka ve devrimcilere ne dayatıldığının yani neyi püs-
kürtmesi gerektiğinin bilinciyle başlamıştır.

Bakın daha o ilk gün ne demişti Nuriye Gülmen: 
“... Tarihin soruları cevapsız kalmaz. AKP iktidarı

ördüğü korku duvarlarının arasından teslimiyet naraları
atıyor. Tarihin sahnesinin ışıkları giderek daha çok
ve toplu halde bizi gösteriyor. Aramızda konuşmaya,
şikâyet etmeye, sahnenin orasına burasına dağılmaya,
gözlerimizi yakan ışıktan kaçmaya çalıştıkça tarih
sahnesinden siliniyoruz. Eğer, “biz buradayız” diye
haykırmazsak “teslim olun” çağrıları kulaklarımızı
sağır, üzerimizde parlayan ışık gözlerimizi kör edecek,
daha çok kurban vermeye ve kurban olmaya devam
edeceğiz. Ellerimiz yukarıda, ceplerimiz dışarıda terk
edeceğiz tarih sahnesini. Teslim olmanın utancı ve
acısıyla.”

Yüksel Direnişi, faşist saldırılar karşısında kurban
olmayı ve dayatılan teslimiyete boyun eğmeyi reddedişin
direnişi olarak başlamış ve bu niteliğini halk saflarına
yaymayı başarmıştır.

“... Tarihin sorusunu cevaplamanın tam zamanı.
Direnmenin, bize ait olanları geri almak için mücadele
etmenin tam sırası. Her şeye rağmen ve iyi ki. (...) Bu
bir direniş çağrısıdır. İşimizi, iş güvencemizi, emeğimizi,
hepsinden önemlisi onurumuzu koruyalım diye. Hiç

unutmayalım: Zulüm varsa direnmek haktır...”
700 gün önce bu cümleler ile direnişe başladığında

Yüksel Caddesi’nde faşizmin karşısına tek başına
çıkmıştı Nuriye Gülmen. Böylece tasfiye edilmek
istenen “zulüm varsa direnmek haktır” anlayışını sa-
vunmaya başladı. Ve direniş ruhunu, onurunu savu-
narak onbinleri, yüzbinleri, milyonları ve giderek dünya
halklarını etkiledi.

Tayyip Erdoğan’ın “dünyayı ayağa kaldırdılar” sözü
bu saflaştırmanın itirafı sayılır. Söz konusu olan,
aslında faşizmin Yüksel Direnişi karşısındaki yenilgisinin
de itirafıdır.

YÜKSEL DİRENİŞİ VE
YÜKSEL MECLİSİ HALKIN ZAFERİDİR
Halkın karşısında hiçbir meşruiyeti olmayan bir

düşman vardır: Faşizm... 
Faşizm halka düşmandır. Faşizm, sürekli bir milli

kriz ortamında tüm emekçi halka ve onların örgütlü
güçlerine olanca gücüyle saldırmaktadır. OHAL kap-
samında bu saldırılar olabildiğince yoğunlaştırılmıştır.
İşte bu saldırı politikası karşısında devrimcilik,
düşman politikasına karşı politika üretmektir. Düş-
man politikalarını boşa çıkarmaktır. Bu yanıyla
Yüksel Direnişi üretilen devrimci politikanın ürünü
olarak gelişmiştir. Yüksel Direnişi’nin hiçbir anında
anında da politikasız kalınmamış, düşmanın her
türden saldırısı boşa çıkarılmıştır.

Yüksel Direnişçileri’nin bedenlerine de inen dar-
belerin sonucu olarak açılan yaralardan akan kanla,
Nuriyeler’in 324 günlük açlığıyla tarihin sayfalarına
700 gün boyunca halkın onuru ve umudu yazılmıştır.
Bu yanıyla Yüksel Direnişi, direnişçilerin işe geri
alınıp alınmamasına indirgenemeyecek kadar büyük
bir direniştir.

Elbette direniş bu taleple başlamış, fakat bunun
ötesine geçmiştir. Sadece direnişçilerin değil, direnişin
yayıldığı halk saflarının talebi bu olmuştur. Öyle ki
“Nu-Se” demenin gözaltına alınmak, tutuklanmak de-
mek olduğu koşullarda bile bu talepten vazgeçilmemiştir.
Ve giderek bu talep, Nu-Se demek, Yüksel Direnişi’ne
destek vermek talebin de ötesinde, AKP faşizmine
karşı direnişin simgesine dönüşmüştür. Bu yanıyla
Yüksel Direnişi, OHAL koşullarında ve faşizmin sal-
dırıları altında direnilebileceğini göstererek, tüm halka
umut ve moral taşımıştır.

Yüksel Direnişi, Yeni Direnişler Yaratarak
Büyüdü. Artık Yüksel Meclisi İle Çok Daha
Güçlü!

Yüksel Direnişi yarattığı Yüksel Meclisi ile halka,
faşizm karşısında nasıl örgütlenmesi gerektiğinin de
öncülüğünü yapmaktadır. Yüksel Direnişi, faşizme
karşı demokratik mücadelenin rehberliğini yaptığı gibi
faşizme karşı halkın taban örgütlenmesinin de yolunu
açmaktadır.

Demokratik mücadele anlamında Yüksel Direnişi,
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halk örgütlenmesi anlamında da Yüksel Meclisi, halkın
emperyalizm ve oligarşi karşısında kazandığı zafer
olmuştur. Bu yanıyla, Yüksel Direnişi demokratik mü-
cadele açısından yeni bir örnek olmuştur. 

Haklar ve özgürlükler mücadelesinde yasak sav-
macılığın, temsili mücadele anlayışının, sadece “pro-
testo” ile sınırlı ve sadece egemen sınıfın kurumlarına
seslenen pratiğin, sonuç alıcı olmaktan yoksun tarzı
geçersiz kılınmıştır.

Emperyalizmin gizli işgali, emperyalizmin görün-
memesi değil, tam tersine hayatın her alanını kuşat-
masıdır. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel kuşatma,
en başta solu nefessiz kılmak içindir. Bugün teslimiyet
ve tasfiyecilikle sol boğulmak istenmektedir. Yüksel
Direnişi; işte buna karşı, halklara soluk olmuştur.

Solun en büyük silahı, tarihsel ve siyasal haklılığa
sahip olmasıdır. Güç ideolojiktir ve karargah ideolojidir.
İdeolojik netlik, ideolojik kararlılık ve ideolojik bağım-
sızlığa sahip olanlar; her koşulda direnilebileceğini
ve kazanabileceğini 700 gün boyunca ispatladılar.

Bu ideolojik netlik, ideolojik kararlılık ve ideolojik
bağımsızlığa sahip değilseniz, günde iki kez ve ço-
ğunlukla 1 dakikayı bile bulmayan eylem için bu
kadar işkenceyi göze alamazsınız. Her gün bir önce-
kinden daha kararlı çıkamazsınız alana. Ülkedeki
katliamları, açlığı, adaletsizliği ve yozlaştırmayı dire-
nişinizin konusu yapamazsınız. Sadece faşizme değil,
aynı zamanda tasfiyeci solculuğun, patron sendika-
cılığına cepheden tavır alamazsınız. Tasfiyeciliği teşhir
ve mahkum edemezsiniz. İşte bunları başarabildiği
için zafer çoktan kazanılmıştır.

700 GÜN BOYUNCA HALKIN KAHRA-
MANLAŞTIĞI, KAHRAMANLIĞIN HALKLAŞ-
TIĞI YÜKSEL DİRENİŞİYLE;

* Halkın onuru, direnme hakkı savunulmuştur.
* Halkın direnme dinamikleri yeniden güçlenmiş-

tir.
* Faşizmin direnişten duyduğu korku büyümüştür.
* İktidar üzerindeki siyasi baskı artmış, AKP teşhir

olmuş, gayri meşruluğu derinleşmiştir.
* AKP’nin OHAL KHK’larının, yasalarının halk nez-

dinde hiçbir haklılığı kalmamıştır.
* Yüksel Direnişi, milyonlarca halkın öfkesine ter-

cüman olmuştur.
* Düşmanın fiziki üstünlüğünün “kağıttan bir kaplan”

olduğunu, esas olanın moral üstünlük olduğunu
göstermişlerdir. Yüzlerce polisin karşısında “bir avuç”tur-
lar. Görüntüde böyledir; ama aslında çarpışma faşizm
ile faşizme karşı direnenler arasında yaşanmaktadır.
Ve kazanan Yüksel Direnişçileri’dir. 

Faşizmin 800 bin kişilik ordusu, 450 bin kişilik
polis gücü, MİT’i, jandarması Yüksel Direnişi’ni
kıramamıştır. O “bir avuç” direnişçinin gücü, ta-
rihsel ve siyasal haklılıktadır. 

* Yüksel Direnişi, Nuriye ve Semih’in 324 günlük
açlık direnişi boyutuyla faşizmin hakim kılmaya çalıştığı
“yapacak bir şey yok” çaresizliğini parçalamıştır.

* Yüksel Direnişi yoldaşlığın, vefanın, bağlılığın
örneklerini yaratarak halkın moral gücünü büyütmüş-
tür.

* Yüksel Direnişi’yle düzenin adaletsizliğine karşı
direnilebileceğine olan inanç artmıştır.

* Yüksel Direnişi, emperyalizmin sola yönelik uz-
laşma, tasfiye, teslimiyet dayatmasına karşı halkların
direniş bayrağı olmuştur. 

SONUÇ OLARAK;
700. gününü geride bırakan Yüksel Direnişi, tarihsel

rotasında ilermeye devam ediyor. Direnişi kırıp rota-
sından çıkartmak için saldırılar da devam ediyor.
KESK yönetiminin direnişçileri sendika binasından
atmaya kalkması saldırının yeni bir biçimidir. Ve
şaşırtıcı değildir. Çünkü rahatsızlar. Çünkü Yüksel
Direnişi, KESK yönetiminin tasfiyeciliğini, tesli-
miyetçiliğini her gün teşhir ediyor.

Bakın, Yüksel Direnişi’ne kim saldırıyor:
Bir; AKP’nin polisi şahsında emperyalizm ve oli-

garşi...
İki; KESK yönetimindeki tasfiyeci solcular...
AKP’nin akil adamlığından halk saflarına yılgınlık

yaymasına izin vermediğimiz için saldırıyorlar. Uz-
laşmacı-teslimiyetçi amaçlarına karşı ideolojik mücadele
yürüttüğümüz için saldırıyorlar.

Çünkü ideolojik mücadele yürütecek güçleri yok.
Emperyalizm bunların beyinlerini ele geçirmiş du-
rumdadır. Bunlar sendika, oda, DKÖ yönetimlerine
çöreklenmiş bir avuç ‘sol aristokrat’tır. Ne hakları ve
onurları ayaklar altına alınan kamu emekçileri ne de
halkla ilgileri kalmıştır.

Ve delege oyunlarının bezirganı durumundadırlar.
Bu halleriyle bulundukları yerlerde tuzu kuru solculuğu,
belasız, risksiz, akıllı solculuğu egemen kılmışlardır.
Bunlar, bir ayakları devrimde, bir ayakları düzende
değil, iki ayaklarıyla, beyinleriyle, yürekleriyle düzende
yaşarlar. Yüksel Direnişi işte bu tablolarını teşhir ettiği
için direnişe saldırıyorlar.

AKP faşizmi de tasfiyeci solcular da saldırmaya
devam edebilirler. Ama asla amaçlarına erişemeye-
cekler. Çünkü Yüksel’de direniş sürüyor. Düzce’de,
Bakırköy’de, Bodrum’da, Sarıyer’de sürüyor. Mahir
Kılıç’ın, Kezban Ana’nın direnişleri sürüyor. Ve yayılıyor
halk saflarında. Flormar’dan madenlere, marketlere
yayılıyor direnişler. Ve tüm bu direnişlerin oluşturacağı
Direnişçiler Meclisi de anti-faşist bir direniş ka-
rargahı olarak mücadale içindeki yerini alacaktır.

Direnişin 700’lü günlerinde, direnişin ilk günü Nuriye
Gülmen’in söylediklerini yineliyoruz: “... Bu bir direniş
çağrısıdır. İşimizi, iş güvencemizi, emeğimizi, hep-
sinden önemlisi onurumuzu koruyalım diye. Hiç
unutmayalım: Zulüm varsa direnmek haktır.”

Selam Olsun Direnişçilere, Yüksel Direnişi’ne
Bin Selam! 

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!

Sayı: 89 21 Ekim 2018
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Yürüyüş: Yorum konserlerini sahiplenenler üzerinde
Avrupa emperyalizminin baskılarını anlattınız. Biraz
daha açar mısınız?

Umut Gültekin: Konserlerimizi, büyük bir gönüllükle
seferber olan halkımız sayesinde gerçekleştirebiliyoruz.
Daha önce verilen hapis cezalarıyla, dinleyenlerimize
gözdağı veriliyor, “seni de tutuklarım” deniliyor. Grup
Yorum konserleri örgütleyenlere tutuklarım tehdididir kısa-
cası. Şu anda hala tutsak olan devrimciler var, sadece
Grup Yorum konserleri örgütledikleri için. İddianamelerde
böyle geçiyor ve bizim konserimizi örgütlemek örgüt
üyesi olmak veya propagandasını yapmakla özdeşleşti-
riliyor.

Elbette bunlar delillerle değil, Grup Yorum’un anlattığı
duygu ve düşüncelere düşmanlık nedeniyle oluyor. Ancak
şunu büyük bir açıklıkla söylemeliyim ki dinleyenlerimiz
üzerinde ciddi bir etkisi olmuyor bu tehditlerin.

Şarkılarımızın sözlerine, astığımız pankartlara, ırkçılığa
karşı onbinleri bir araya getirişimize “terör” diyorlar. Biz
şarkılarımızda söylediklerimizin hepsini açıktan savunu-
yoruz. Yapılan her türlü sanat, bir mesaj verir ve bu
mesaj bir sınıfa hizmet eder. Biz devrimci sanatçılarız,
bunu açık her yerde söylüyoruz. Ve bunu her yerde
dile getiriyoruz, elbette ki yapacağımız şarkılarda da
halkımızın yaşadıklarını, sorunlarını ve çözümlerini
anlatacağız, umut olacağız.

Biz ‘Kahrolsun Emperyalizm’ diyoruz. ‘Bağımsız Türkiye’
diyoruz ve bağımsız-demokratik bir Türkiye mücadelesi
verenlerin yanıdır bizim yerimiz. Biz ekmek, adalet ve
özgürlük diyoruz ve milyonların hasretinin bu yönde oldu-
ğunu biliyoruz. 

Değerlerimizden bir milim sapmayız; çünkü örgütlü
ve kolektif bir yaşamı ve üretimi savunuyoruz. Tarihsel
ve siyasal olarak haklı olanı, ileri olanı savunuyoruz
ve adil, eşit ve bağımsız bir vatan istiyoruz.

Tüm bu saydıklarım Avrupa’da da baskıların temelini
oluşturuyor. Çünkü emeğiyle var olan halkımızı ırkçılığa
karşı birleştiriyoruz ve anti-emperyalist kimliğimiz,
Avrupa’daki ırkçılığa karşı konserlerimizle birleşince,
hiçbir haklılığı ve meşruluğu olmayan yasaklamalar ve
tutuklamalar çıkıyor ortaya.

Yürüyüş: Yasaklara karşı konserleri ve festivalleri
yine de gerçekleştirdiniz. Bunu nasıl başarıyorsu-
nuz?

Umut G.: İlk Oberhausen’da başladı bu süreç. O
dönem Schengen vize yasağını çıkardılar ve ülkedeki
grup üyesi arkadaşlarımızın Avrupa’ya çıkmasını engel-
lediler. Bu şekilde konserlerimizin yapılmasını engelleye-

bileceklerini düşündüler; ama yanıl-
dılar. Ülkeden arkadaşlarımız gele-
medi ve Grup Yorum’u sahiplenen
sanatçı dostlarımızla aştık yasağı.
Hem ülkede hem de Avrupa’da
yeni Grup Yorum üyeleri çıktı
bu süreçte. Yani aslında baskı
ve yasaklar arttıkça biz büyü-
dük.

Oberhausen konserini bu şekil-
de yaptık ve emperyalizmin poli-
tikalarını boşa çıkardık. 1 yıl sonra,
bu kez farklı gerekçeler göstererek konseri iptal etmeye
çalıştılar. Sonuç olarak biz bu engellemeyi, konserlerimizi
mitinge dönüştürerek aştık. Çünkü zaten Grup Yorum
konserleri sadece bir konser olmadı hiçbir zaman.

Bir Schengen vize yasağı ile bizimle baş edemeye-
ceklerini anlamışlardı artık. Vize yasağından bir sene
sonra, Almanya’nın Gladbeck şehrinde, merkezi bir
alanda çadır kurduk. Açlık grevine başladık. Grup Yorum
gönüllüleriyle birlikte bu hukuksuzluğu teşhir ettik.

Bir sonraki sene yine engelleme girişiminde bulunula-
cağını biliyorduk. Bu sefer Fulda’daydık. Son güne kadar
miting yapmamızı bile engellemek istediler. “Ya izin
verirsiniz, ya da biz bütün kitlemizi buraya yönlendi-
ririz.” dedik. Bizim kararlılığımız ve çalışmamızdan dolayı
mecburen geri adım atmak zorunda kaldılar. 

Son olarak iki hafta önce yaşadığımız Frankfurt süreci
var. Frankfurt’ta yöntemlerini değiştirdiler ve bu sefer
şunu dediler. Tamam mitingi yapabilirsiniz ama “Grup
Yorum yasaklıdır, sahne alamaz.” dediler. Hedeflerinin
Grup Yorum olduğunu artık açıktan söylediler.
Yaşadığımız burjuva hukukudur, burjuva demokrasisidir
o kadar. Özünde yaşadıklarımızın ülkede yaşadıklarımızdan
farkı olmadığını göstermiş oldular.

Direniş kararı aldık ve Frankfurt belediye binası
önünde dönüşümlü açlık grevine başladık. Frankfurt
halkını bilgilendirdik, milletvekillerini ve avukatları harekete
geçirdik. Yasağa itiraz ettik ve yasaklama kararını reddetti
mahkeme. Yani Grup Yorum sahne alabilir dendi; ama
belli kısıtlamalarla. Bazı şarkılarımızın bazı sözleri ve
daha atılmamış sloganlara kısıtlama getirildi. Elbette
bu mantığa ve hukuka aykırıydı. Sonuç olarak fiili diren-
işlerimizle bütün gerekçeleri alt ettik. Direndik ve kazandık.
Bir kez daha gördük, direnişin gücünü. Mitingde sahneden
bu zaferi bir kez daha haykırdık. Halk 33 yıldır sanatçılarını
sahipleniyor. 

Avrupa emperyalizmi baskı ve yasaklarını sürdürecektir,
ellerinden gelse tamamen yasaklamaya çalışacaklardır.
Ancak o kadar kolay olmayacağını görmüş oldular, halkın
sahiplenmesini gördüler. Bundan sonrası için ise şunu
söylebiliriz. Biz türkülerimizi söylemeye ve üretmeye
devam edeceğiz. Bu kavgada sazımızla, sözümüzle biz
de varız!

Umut GÜLTEKİN: “Grup Yorum, Gücünü Halkın Kavgasından Alıyor.

Bu Kavganın Şarkılarını Söylüyor. Halk 33 Yıldır Sanatçılarını Sahipleniyor.”

Grup YORUM Üyesi Umut GÜLTEKİN İle
Frankfurt’ta Yasaklanma Girişimlerine
Karşı Yaptıkları Direniş ve Zafere İlişkin

Röportajın İkinci Bölümünü Yayınlıyoruz.

Röportaj
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Grup Yorum’un ezgileri bir ateştir; bir lavdır ki,
kraterlerinden fırlar fırlamaz çevreyi yakıp kül eder.

Uyuşukları uyandırır. Öfkeleri ayaklandırır.
7’den 70’e her yüreğe umut taşır. İşte bu yüzden 

GRUP YORUM HALKTIR YENİLMEZ!

Faşizm halkın avukatlarına, “tecrit edip yalnızlaştırma, terörize
edip imha etme” politikasıyla saldırmıştı. Ama karşılarında

halkın ve avukatların sahiplenmesini buldular. Halkın avukatlarının bugüne kadar hiç
yalnız bırakmadığı halk oradaydı. TAYAD’lı analar, babalar; Berkin’in, Hasan Ferit’in,

Dilek’in ailesi, Soma’da katledilen 301 madencinin aileleri, aydınlar, sanatçılar,
milletvekilleri… Savunma sırası bizde dediler... İşte bu yüzden 

HALKIN AVUKATLARI YOK EDİLEMEZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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

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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A
dalet Savaşımız yazı dizimizin önceki bölü-
münde 12 Eylül (2017) komplosunun parçası
olan bir davadan örnekler verdik. Böylece

komplonun niteliğini ortaya koymaya çalıştık.
Örnek verdiğimiz davada ve komplonun parçası

olan diğer davalarda şunu gördük; bu komplo, savcı
Mehmet Selim Kiraz’ın Şafak ve Bahtiyar tarafından
cezalandırılmasının, halkın adaletinin uygulanmasının
intikamını almak için hazırlanmıştır. Yöneltilen
suçlama ve deliller, hukukla ilgisi olmayan değerlen-
dirmeler bunu gösteriyor.

Bunun yanında Nuriye ve Semih’in direnişlerine
tahammülsüzlük de görülüyor. Elbette sadece bu da
değil. AKP faşizminin OHAL ile yaratmak istediği ses-
sizliğe, baskı ve terör ortamına karşı direnen tek
gücün Cepheliler olmasına tahammülsüzlük ve
bunun yarattığı düşmanlık da dava dosyalarında
açıkça görülüyor.

Yani bu komplo davalarının hukukla uzaktan ya-
kından ilgisi yok! AKP faşizminin düşmanlığının, sınıf
kiniyle, düşmanca saldırmasının ürünü hepsi. İşte
komplo davaları böyle ortaya çıkmıştır.

AKP, “FETÖ” ile de “FETÖ”süz de
Komplocudur

AKP’nin komploculuğu elbette yeni değildir. Uzun
yıllar iktidar ortağı oldukları Fethullahçılarla bu konuda
da halka karşı işlenmiş oldukça kabarık bir suç
dosyaları var. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Oda
Tv gibi oligarşi içi iktidar savaşının taraflarına kurduğu
komploların, kumpasların haddi hesabı yok. Yalnızca

rakiplerine değil sınıf düşmanlarına,
devrimcilere karşı da yüzlerce kom-
plo kurdular, binlerce devrimciyi de-
lilsiz, kanıtsız yıllarca tutsak ettiler...

Elbette faşizmin ve AKP’nin kom-
ploculuğu AKP-Cemaat ittifakıyla da
sınırlı değildir. Bu ittifakın çok ön-
cesine dayanır. Diyebiliriz ki, İstiklal
Mahkemelerinden Sıkıyönetim Mah-
kemelerine, Devlet Güvenlik Mah-
kemelerinden Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemelerine kadar, Türkiye’nin
siyasi davalar tarihi, komplonun on-
larca çeşidiyle doludur.

1946 TKP yargılamalarından Mus-
tafa Kemal’in Selanik’teki evinin bom-
balanmasına, Marmara Feribotunun
batırılmasından Atatürk Kültür Mer-
kezi’nin bombalanmasına kadar et-
nik-dini azınlıkları devrimcileri, sos-
yalistleri hedef alan birçok komplo
tezgahlanmıştır. AKP bugün de aynı
komploları cemaat olmadan tezgah-
lamaya devam ediyor.

Komplo Sadece AKP’nin
Değil Emperyalizmin Yöntemidir

Komplo; sözlüklerde “bir kimseye, bir kuruluşa
karşı toplu olarak alınan gizli karar, gizli düzen”,
“Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan”,
“tuzak” diye tanımlanıyor. Yani belirli bir plan çerçe-
vesinde, belirli bir sonucu elde etmeye yönelik hazır-
lanan tuzak da denilebilir.

Bu tanımlamalara baktığımızda çıkan sonuç şu-
dur: Bütün siyasi davalar birer komplo davası olarak
görülebilir. Çünkü siyasi davaların hepsi aslında belirli
bir plan dahilinde yürür. Bir suçun yargılanmasından
çok; devrim, sosyalizm düşüncesini ve bu düşüncenin
pratikteki karşılığı olan fiili durumları cezalandırmaya
yöneliktir. Bu davalarda çoğunlukla ülkedeki geçerli
hukuk kuralları ya hiç uygulanmaz ya da bu normal
hukuk düzenin dışında bir “özel bir hukuk” uygulanır.

Yargılamayı, görünüşte bağımsız ve tarafsız mah-
kemeler yapar. Ancak gerçek böyle değildir. Siyasi
polisin ve iktidarların emrindeki savcıların başından
sonuna kadar planlayıp hükmü de verdiği, yargılamanın
yalnızca formalite olarak yapıldığı davalardır. Yargının
bağımsızlıkla, tarafsızlıkla ilgisi yoktur. Kısaca fiili du-
ruma uygun bir hukuk yaratılır. Hüküm siyasi iktidarlar
tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak verilir.

Ancak burada örnek olarak vereceğimiz davalar,
siyasi dava olmalarının ötesinde, sözlük anlamına
uygun gerçek anlamda birer komplo davasıdır. Çünkü
bu davalarda ortada “sanık”lar tarafından işlenen bir
“suç” ya hiç bulunmamaktadır ya da “suç” olarak ni-
telenen eylemlerin hiçbiri yargılanan “sanık” veya
“sanıklar” tarafından gerçekleştirilmemiştir.

KOMPLO
BURJUVAZİNİN YÖNTEMİDİR!

AKP Faşizmi Komploculuğu Da Emperyalist
Efendilerinden Öğreniyor

ADALET
SAVAŞIMIZ

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

Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Her iki durumda da davalar, önceden hazırlanıp
uygulamaya konan bir siyasi plan dahilinde yürütülmüş,
deliller özel olarak yaratılmış ya da delilsiz yargıla-
malarla, ispatsız cezalar verilmiştir. Zaten amaç,
işlenen bir suçun cezalandırılması değildir. Siyasi
hasımlara karşı avantaj elde etme, üstünlük kurma
çabasıdır. Böyle olduğu için de “amaca giden her yol
mübahtır” mantığı ile hareket edilmiş, mevcut hukuk
düzeninin en temel kurallarına dahi uyulmamıştır.

Emperyalizmin Tarihi Komplolarla
Doludur

Örneğin Hitler’in Nazi imparatorluğu kurma sürecinde
önüne çıkan engelleri aşmak için kurgulanan Reichstag
yangını komplosu, Sovyetler Birliği’ne ve dünyada
hızla yayılan sosyalizm düşüncesine karşı ABD em-
peryalizminin Rosenbergler davasını kurgulaması,
yine ABD’de yükselen işçi sınıfı hareketini bastırmak
için kurgulanan Sacco ve Vanzetti davası bu anlamda
en çarpıcı komplo davası örnekleridir. 

Yine ABD’nin Vietnam’a saldırı için bahane yaptığı
Torkin Körfezi’nde ABD savaş gemisinin batırıldığı
yalanı, 1. ve 2. Körfez Krizi ve Irak’ın işgali sürecinde
ortaya atılan kimyasal silah yalanları, Suriye’ye yönelik
saldırılarda kullanılan yalanlar vb. psikolojik savaşın
bir parçası niteliğindeki komplolara örnek olarak veri-
lebilir.

Emperyalizmin komplocu karakterini ortaya koyan
ve bir kısmını yukarıda saydığımız örnekleri biraz
daha ayrıntılı ele alalım.

Haymarkt Komplosu
Yıl 1886, yer Amerika… İşçilerin 8 saatlik işgünü

için mücadelesi ABD’de de yükselmişti. Chicago,
grevlerin en örgütlü olduğu yerlerden birisiydi. 3 Mayıs
günü, aylardır grevde olan işçiler ile grev kırıcılar
arasındaki çatışmayı bastırmak bahanesiyle polis
grevcilere ateş açtı. Altı işçi katledildi ve onlarcası
yaralandı. Bu olayı protesto etmek amacıyla Haymarkt
Alanı’nda yapılan protesto gösterisi dağılmaya başladığı
sırada bombalar patladı. Polis panik halindeki işçilerin
üzerine ateş açtı, onlarca işçiyi katletti.

Yaşanan bu katliamla ilgili “soruşturma”da
hedef yine işçilerdi. Amaç, 8 saatlik işgünü müca-
delesinin öncülerini yok etmek için kullanılacak deliller
elde etmekti. 8 işçi önderi hakkında dava açıldı, gös-
termelik bir yargılamadan sonra, 7’si ölüme mahkum
edildi, bir kişi ise 15 yıl ceza aldı. Katledilen işçilerdi,
cezalandırılan yine işçi liderleri oldu.

Dreyfus Davası
Dreyfus davası; 1894’de Fransa’da gerici-kralcı

askerler tarafından Fransız Genelkurmayı’nda bir Ya-
hudi subay olan Dreyfus’a karşı tertiplenen bir davadır
ve kelimenin tam anlamı ile bir komplodur. Alfred
Dreyfus, Yahudi olması nedeniyle sahte belgelere

dayanılarak casusluk ve vatana ihanetle suçlanır.
Dava sonucu ömür boyu hapis cezasına çarptırılır ve
Fransız Guyanası açıklarındaki şeytan Adası’na gön-
derilir. 

Cezanın yeniden gözden geçirilmesi için yapılan
geniş kampanya, cumhuriyetçilerle kralcılar arasında
zorlu bir mücadeleye neden olur. Bir yazar, bir aydın
olarak Emile Zola da bu davayı yakından takip eder.
Dreyfus 1906’da delillerin sahte olduğu ortaya çıkınca
Fransız Yüksek Mahkemesi tarafından beraat ettirilir
ve orduya dönerek şeref madalyası alır.

Sacco ve Vanzetti Komplosu
Nicolo Sacco adındaki kunduracı ve Bartelomeo

Vanzetti adındaki işportacı, genç yaşlarda ABD’ye
gelmiş iki İtalyan göçmen işçiydiler ve muhaliftiler.
1920’de ABD’de doruğa tırmandırılan komünizm
karşıtı propaganda ortamı içinde tutuklandılar. Üstlerine
atılan suç, iki maaş mutemedinin soygun amacıyla
öldürülmesiydi. Dava sonunda iki muhalif göçmen
işçi, jüri kararıyla suçlu bulunup idama mahkum edil-
diler.

Davanın temel dayanakları olan tanıklardan birinin
hapishane kaçağı olduğu ve mahkemede sahte adla
tanıklık yaptığı ortaya çıkmış, başka suçtan idama
mahkum olmuş bir çete üyesi, cinayeti kendisinin de
aralarında bulunduğu Morelli Çetesi’nin işlediğini
yazılı ve imzalı olarak itiraf etmesine rağmen verilen
idam kararı, Amerikan yargı sisteminin ve genel olarak
da burjuva hukuk mekanizmasının neye ve kime
hizmet ettiğini göstermesi açısından önemlidir.

Nazım Hikmet, Sacco ve Vanzetti için yazdığı şiirinde
“kurban gittiler dolarların emrindeki adalete” diyerek
özetlemiştir durumu. İşte ABD emperyalizminin komplolarla
dolu tarihindeki Sacco ve Vanzetti komplosunun özü
budur.

Reichstag Komplosu Davası (Dimitrov
Yargılaması-Leipzig Davası)

Almanya’da “Nasyonal Sosyalizm” adı altında yü-
rüttüğü propaganda sonucu Hitler, 1933 şubatında
iktidarı ele geçirdi. Hitler, Alman tekellerine kendini
kanıtlamak istiyordu; çünkü tekellerin desteği olmadan
uzun süre iktidarda kalamayacağını biliyordu.

Bunun yolu da o dönem Avrupa üzerinde dolaşmaya
devam eden “komünizm hayaleti”nden, dünyanın
1/6’sında egemen hale gelen sosyalizmin Almanya’yı
bir kez daha tehdidinden yalnızca kendisinin kurtara-
bileceğini göstermesiydi. 

27 Şubat akşamı Reichstag yakıldı. Van der Lubble
adındaki Hollandalı, suçüstü yakalandı. Provokatörlerin
bu oyuncağı hemen “komünist” olarak ilan edildi. Ar-
dından insan avı başlatıldı. Bu insan avında yakala-
nanlardan biri de o sırada Almanya’da bulunan Georgi
Dimitrov’du.

Dimitrov, Bulgaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri
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ve Komünist 3. Enternasyonal-Komintern Yürütme Kurulu
üyesiydi. Dimitrov, saldırıyı planlayan ve Ander Lube
ile birlikte gerçekleştiren kişi olarak yargılandı. Plan
açıktı: Alman faşizmi, Dimitrov’un siyasi konumunu
kullanarak, yalnızca Alman emekçi partisini değil, En-
ternasyonal’i, gamalı haçlı bayrağı sallayarak yıka-
caktı.

Ancak Dimitrov Alman faşizminin oyununu bozdu.
Ustaca bir savunmayla komployu yerle bir etti. Davayı
faşizmi yargıladığı bir kürsü haline getirmeyi ba-
şardı. Bugün Dimitrov davası faşizmin yargılanması

olarak anılmaktadır.

Emperyalizmin tarihi yukarıda örneklerini verdiğimiz
komplolarla doludur. AKP faşizmi de komploculuğu
emperyalist efendilerinden öğrenmiştir. Biz de komploları
bozmayı, boşa çıkarmayı Dimitrov’lardan öğrendik.

Nasıl ki komplo, Hitler faşizminin sonunu engelle-
yemediyse AKP faşizminin komploları da sonunu en-
gelleyemeyecek. AKP faşizmini de komplolarını
da yerle bir edecek, tarihin çöplüğüne gömece-
ğiz!

Av. Yağmur EREREN:
Bizim gerçeklerimiz hoşunuza gitmiyor; ancak

ceza yargılaması, gerçeği ortaya çıkarmayı hedefler.
Bu sebeple ben de bu dosyaya ilişkin gerçekleri
konuşacağım; çünkü bu dosya yalanlar ve çarpıt-
malarla dolu.

12 Eylül tarihinde sabahın 5'inde Ordu'dan göz-
altına alındım. Tutuklanıp Balıkesir Hapishanesi’ne
gönderildim. Bu illerin yargı çevresi anlamında bir-
birleriyle hiçbir ilgileri yok. Evimden avukatlık
ajandamı ve düğün CD'mi aldılar. Bu bir avukat
yargılaması olmasaydı, avukatlık ajandam elimden
alınmazdı. Dosyada ‘gizlilik var’ denmesine rağmen
gözaltına alındığımızda hakkımızda çarşaf çarşaf
haberler yayınlandı.

İddianamemizin hazırlandığını gazetelerden
ögrendik. Avukatlarımız savcılık koridora dahi
çıkamazken, dosya hakkında yalan bilgiler basın
aracılığı ile yayınlandı. Bu yolla demagoji yapıldı.
Mussolini iktidara gelmek için monarşinin kaldırılma-
sını, cumhuriyet ve demokrasiyi vaadetmiştir. Ancak
iktidara geldikten hemen sonra cumhuriyetin demokratik

olmadığı, monarşinin geti-
rilmesi gerektiğine ilişkin
beyanlarda bulunur. Bu aynı
günümüzdeki gibi bir de-
magoji örneğidir...

1977 yılında çatılardan
emekçilere ateş açılır. Bu-
rada 36 emekçi katledilir.
Bunun ardından Taksim 1
Mayıslar’da yasaklanır.
Peki nasıl haberler çıkar?
"Solcular birbirini vurdu, kı-
zıllar birbirine girdi" Bugün biz o insanların kontrgerilla
tarafından katledildiğini biliyoruz. Bu demagoji
yoluyla insanları katledip üstüne bir de sonraki 1
Mayıs'larda Taksim'i emekçilere yasakladılar. 

Bugün biz de buna benzer şeyler yaşıyoruz.
Defalarca lehe delil toplanmasını talep ettik. Uydurma
deliller dosyaya hızla girerken, lehte toplanmasını
istediğimiz hiçbir delil dosyaya dahil edilmedi. Önü-
nüzdekiler delil olamaz, bu kadar insanı bu delil
niteliği dahi olmayan meselelerle yargılayamaz-
sınız.

Dosyada Faruk Ereren'in yeğeni olmam bir suç-
lama olarak yönlendirilmiş. Bir dosya yaratılmaya
çalışılmış, sahte delil üretilemediği durumlarda kan
bağı dahi dosyaya konulmuş.

3 yıllık avukatım; 1 yılını hapishanede geçirdim.
Dün burada mahkemenizde bize saldırdılar, yerlerde
tekmelediler. 1 yıldır ne yaşıyoruz siz tahmin edin.

Tutuklandığımızda gardiyanlar bizi görmeye ge-
liyorlardı. Hakkımızda neler söylendiyse merak için-
delerdi. 1 yıldır yaşananları ne ailelerimiz  ne de tu-
tuklu arkadaşlarımızın çocukları unutmayacaklar
ve affetmeyecekler diyerek beyanlarını bitirdi.

HALKIN AVUKATLARI YARGILANMADI,
FAŞİZMİ YARGILADI!

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

Salonuna.
5 Gün Boyunca Devrimci Avukatlığın Gereğini Yerine

Getirdiler. İnandıkları Değerleri Savundular ve Faşizmi
Yargıladılar! Tahliye Kararı Verilen 17 Avukattan 12’sine
Yeniden Tutuklama Kararı Çıkarıldı ve 6 Avukat Tu‐
tuklandı.

Faşizmin Hazmedemediği O Savunmanın İkinci Gü‐
nünden (11 Eylül) Halkın Hukuk Bürosu’nun İnternet
Sayfasında Yayınlanan Bölümlerini Aktarıyoruz.
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1
2 Eylül 2017 günü sabaha karşı, evlerine ve
bürolara yapılan baskınlarla gözaltına alın-
mışlar ve ardından 21 Eylül’de sabaha karşı

tutuklanmışlardı halkın avukatları. Bu operasyondan
tam 1 yıl sonra, 10 Eylül tarihinde Bakırköy Adliyesi’nde
ilk duruşmaları görüldü.

Öncesinde SEGBİS dayatarak halkın avukatlarını
duruşma salonuna getirtmemeye karar veren mahkeme,
direniş karşısında bu kararından geri adım attı, halkın
tüm avukatları getirildiler duruşma salonuna.

Soma’da katledilen madencilerin aileleri salondaydı,
Yüksel Direnişçileri, Bakırköy Direnişçileri, oğlunun
kemiklerini alabilmek için bedenini açlığa yatıran
Kemal GÜN, Hasan Ferit Gedik’in annesi, Berkin El-
van’ın ve Günay Özarslan’ın annesi, Adalet Okulu
Öğrencileri, tutsak avukatların aileleri ve elbette tutsak
avukatları savunan avukatlar… 

Salondaki siyasi şube polislerinin çıkarılması tar-
tışması ile başladı duruşma. Heyet başkanı ile siyasi
şube polislerinin salonda bulunamayacağı anlatılırken
yavaş yavaş kaçtılar duruşma salonundan polisler.
Elbette kaçacaklardı. Birazdan halkın avukatları an-
latmaya başlayacaklardı tarihsel haklılıkları ile. Fakat
bir yandan kapıların önlerinden dinlediler anlattıkları-
nı.

Halkın avukatlarının hepsini tanıyorlardı çünkü;
her birinin müvekkilleri için neler yaptıklarını biliyorlardı,
siyasi şubede kendilerine de, işkence yaptıklarında
nasıl direndiklerini biliyorlardı. Halkın avukatları da
savunmalarına başladıklarında siyasi şubelerde neler
yaşadıklarını anlattılar. 

Nasıl avukatlık yaptıklarını anlattılar. 9 farklı ha-
pishanede Halkın Hukuk Bürosu kurulmuştu
sürgün edildiklerinde. Her şartta müvekkillerinin
haklarını nasıl koruduklarını anlattılar. Savunmalarında
müvekkillerini anlattılar, kendilerinden önce onların
tahliyesini talep ettiler. 

Neden tutuklandıklarını anlattılar. Halkın, yoksulların,
emekçilerin, öğrencilerin, işkencede katledilenlerin,
ihraç edilenlerin avukatlıklarını yaptıkları için tutuk-
lanmışlardı… Duruşma
salonunun seyirci kol-
tukları müvekkilleri ile
doluydu, müvekkilleri
savunmaya gelmişlerdi
onları.

Nasıl direndiklerini an-
lattılar. Hapishanelerde
nasıl işkenceye uğradık-
larını... Duruşma sıra-
sında dahi jandarmala-

rın saldırısına uğradılar, direndiler, zapta geçirerek
suç duyurusunda bulundular.

Müvekkillerinin nasıl katledildiğini anlattılar. Duruşma
devam ederken müvekkilleri İbrahim Devrim TOP
Armutlu’da katledildi.

Avukatlıklarını yaptıkları işçileri anlattılar. İşçilerin
haklarını daha da gasp eden yasal düzenlemeleri,
bunlara karşı neler yaptıklarını. Onlar anlatırken 3.
Havaalanı inşaatında direniyorlardı işçiler. 

Faşizmin burjuva hukukunu dahi nasıl ayaklar
altına aldığını anlattılar. Tahliye edilmelerinin ardından
24 saat dahi geçmeden haklarında hiçbir yasada,
usulde yeri olmayan yakalama kararları çıkarıldı,
sokak ortasından işkenceyle gözaltına alındılar.

Haklarında söylenen tüm yalanlara ve yapılan tüm
demagojilere rağmen gerçekler yankılandı duruşma
salonunda 5 gün boyunca. Söyledikleri, somut, hayatın
içinden ve gerçekti. Halkın aydınının, halkın avukatının
sadeliğiyle anlattılar bir bir, ki bu 5 günde yaşananlar
dahi kanıtlıyordu gerçekliği.  

İşçilere, öğrencilere, gecekondu halklarına, kamu
emekçilerine avukatlıklarını sadece duruşma salon-
larında değil hayatın her alanında yaptıklarını anlattılar.

Faşizm koşullarında hem
müvekkillerinin hem de
kendilerinin nasıl diren-
diklerini anlattılar. Coş-
kuları ve moralleri ile se-
yircileri, sosyal medyadan
takip eden insanları et-
kilediler. Ancak direnenin
umutlu olabileceğini gös-
terdiler.

Salondaki avukat

GENÇ BİR HUKUKÇUNUN GÖZÜNDEN
HALKIN AVUKATLARININ DURUŞMASI
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meslektaşlarına hal-
kın avukatı olmaktan
duydukları onuru ve
mutluluğu anlattılar.
Tüm saldırılara rağ-
men Halkın Hukuk
Bürosu’nun nasıl açık
olduğunu, halkın avu-
katlığı geleneğinin
asla bitirilemeyeceği-
ni anlattılar. Avukat-
lığın neden halkın çı-
karları için yapılma-
sını gerektiğini öğret-
tiler.

Ailelerine neden tutsak edildiklerini anlattılar. 1
yıllık tutsaklığın; bu halkı sevmenin, adalet için, başka
ana-babaların yüreğine biraz da olsa su serpilmesi
için mücadele etmenin sonucu olduğunu anlattılar.
Ailelerini haklı olduklarına, üzülmeleri değil öfke duy-
maları gerektiğine ikna ettiler.

Salondaki jandarma erlerine uyuşturucu ile halkın
beyninin nasıl teslim alınmak istendiğini anlattılar,
kumarın nasıl yaygınlaştırıldığını, gencecik insanların
nasıl işsiz bırakıldığını anlattılar. Halkın sahipsiz ol-
madığını, bu halkın asla avukatsız kalmayacağını
anlattılar, gösterdiler.

Hukuk Fakültesi öğrencilerine, genç avukatlara
avukatlığın onurlu yapılabileceğini; yozluğun, ah-
laksızlığın en yaygın olduğu alanlardan birisi ol-
masına rağmen bu mesleği yaparken temiz kalı-
nabileceğini öğrettiler.

Halkın avukatları yargılanmaya değil, yargılamaya
ve öğretmeye gelmişlerdi. Avukat kürsülerinden
seslendikleri duruşma salonunda sanık olarak bulu-
nuyorlardı. Halk, hukuk aracılığıyla, anlamadığı ya-
salarla kandırılmaya çalışılıyor. Halkın evi elinden
alıyor, işçiler işinden atılıyor, elektriğe, suya zam ya-
pılıyor; toprak, orman peşkeş çekiliyor ve buna
hukuksal kılıflar uyduruluyor. Halkı soyup soğana çe-
virmenin üzerine bir perde örtüyor faşizm. Hukuksal
kılıflar bulamadığında yalana ve demagojiye başvuruyor.
Halkın avukatları avukat kürsülerinden bu perdeyi
kaldırmaya çalıştılar tutsak düştükleri güne kadar,
duruşmada da bunu sanık kürsüsünden yaptılar.

Hakim karşısında avukatken boyun eğmemişlerdi,
sanık olduklarında da el pençe divan durmadılar.
Öyle ki hakim bir an bile susturmaya cesaret ede-
medi onları. Duruşma salonlarında sanıkların sa-
vunma yapmasına tahammül edemeyen, avukatlara
5 dakika sınırlaması koymaya çalışan hakimler
sessizce dinlediler halkın avukatlarını. Yıllarca hu-
kukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri yalanlarının
eğitimini almışlardı ama gerçeği anlatıyorlardı bu
avukatlar.

Polis fezlekesinin noktası, virgülü dahi değiştiril-
meden iddianame hazırlanmıştı. Bu avukatlar hakkında

“büyük teröristler” oldukları ile ilgili haberler çıkmıştı.
Oysa karşılarında halkı çok seven, onlar için onların
safında mücadele eden, bunun için tutsaklığı, avu-
katlığını kaybetmeyi dahi göze almış avukatlar vardı.
Bir süre sonra tutsak avukatlara; “Avukat Bey,
Avukat Hanım” diye hitap etmeye başladı heyet
başkanı. Duruşmanın bir yerinde “evet, biliyorum
hepiniz avukatsınız, biliyorum evet” dedi.

Karşısındaki bu meşruluk tüm yalan ve dema-
gojilere rağmen, polis fezlekelerine rağmen heyete
tüm tutsak avukatları tahliye kararı aldırdı. Bu
kararı almak zorunda bıraktı!

Halkın avukatları dışarıda oldukları dönemde ha-
pishanelerdeki hak ihlallerini önlemek için dilekçeler
vermiş, basın toplantıları düzenlemiş, yeri geldiğinde
hapishane müdürlerinin odasında oturma eylemi yap-
mışlardı. Bugün hapishanelerde kitap ve sohbet
hakları engelleniyor, Tek Tip Elbiseye karşı direnişten
korkulduğu için bugün gündeme getirilmese de ha-
zırlıklarına devam ediliyor. Faşizm bu koşullarda
elbette halkın avukatlarını tahliye etmek istemezdi. 

Halkın avukatları Günay Özarslan’ın vurulduğu
evde açıklama yapmış, yalanları bir bir çürütmüşlerdi.
Duruşma devam ederken Armutlu’da İbrahim Devrim
TOP katledildi. Faşizm elbette yine gerçeklerin
ortaya çıkmasını istemezdi, halkın avukatlarının
tahliye olmasını istemezdi.

Halkın avukatları Nuriye ve Semih’in, Yüksel Dire-
nişçileri’nin, Soma’da katledilen madencilerin, direnen
onlarca işçinin avukatlığını yapmışlardı. Duruşma
devam ederken 3. Havaalanı inşaatında işçilerin
eylemleri devam ediyordu, elbette o işçileri halkın
avukatlarının savunmalarını istemezlerdi, faşizm
halkın avukatlarının tahliye olmasını istemezdi.

Halkın avukatlarının tahliye olmamasını o kadar
istiyorlardı ki 24 saat içinde aynı mahkeme heyetine
“tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkardılar.
Halkın avukatlarının tahliye olmasından o kadar kork-
tular ki kendi hukuklarını bu kadar açık çiğnemeyi,
bu kadar açık teşhir olmayı göze aldılar. 

Halkın avukatları duruşmada söyledikleri ile kendi
kararının arkasında duramayan mahkeme heyetine
değil tarihe seslendiler. Halka seslendiler. Avukatlara,
hukuk fakültesi öğrencilerine seslendiler. 

Faşizmin mahkemeleri faşizmin icazeti olmadan
hiçbir karar veremez. Veren mahkemeler de 37. Ağır
Ceza Mahkemesi heyetinde görüldüğü gibi ya sürgün
edilirler ya da kendi alanları olmayan mahkemelere
verilirler, kıdemleri düşürülür.

Halkın avukatlarının savunmalarında söyledikleri
cümleleri müvekkilleri hayranlıkla anlatıyor; genç
avukatlar, öğrenciler onlar gibi avukat olmak
istiyor, insanlar bu meşruluktan güç alıyorlar,
umutlanıyorlar. Kendi kararının arkasında dura-
mayan mahkeme heyeti ise çoktan tarihin çöplü-
ğünde yerini aldı.
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21- “Hazırlık başarıyla, hazırlıksızlık ise başarısızlıkla
sonuçlandığı için, önceden planlama ve hazırlık ya-
pılmaksızın savaşta zafere ulaşılamaz.” Dayı.

22- Savaşın yasalarını öğren, yenilgilerin öğrencisi
ol. Temel yasa; yenilgilerden öğren! Yenilgilerden
dersler çıkarmak, daha güçlü hale gelmektir. 

23- Tüm dünya devrimleri için geçerli kural savaşın
yasa ve ilkelerine uymaktır. Savaşın temel yasası
olan gizlilik ve illegalitenin kurallarına uymayanlar
hiçbir koşulda savaşı kazanamazlar. Çünkü kuralsızlık

aynı zamanda imha olmayı getirir. Asla kuralsızlığa
izin vermeyelim.

24- Karşı-devrimci şiddeti etkisiz kılmanın yolu
devrimci şiddettir. Halk kitlelerini savaşa katmayan
bir devrimci şiddet de er veya geç yorulmaya ve ni-
hayetinde yenilmeye mahkûmdur.

25- Savaş okyanusunda yüzerken, olduğumuz yerde
çırpınmamalı, ölçülü kulaçlarla karşı kıyıya varmalıyız.
Strateji ve taktikler, savaşı yönetme yasaları olarak,
savaş okyanusunda yüzme sanatını meydana getirir.
Savaşımızı adeta okyanusta her türlü zor dalgaya karşı
rahat ve emin kulaçlarla yüzmek ve kıyıya varmaktır.
Bu ustalık ister, savaşta ustalaşmalıyız.

26- Öğrenmek ve savaşmaktır, savaşı savaş içinde
öğreneceğiz. Kendine güvensizliğin kaynağı savaşın
yasalarını bilmemektir. Savaşın yasalarını bulup çı-
karmak ve bu yasaları inceleyerek mücadeleye uy-
gulamaktır.

27- Strateji, kısa dönemin değil uzun dönemin
planlamasıdır. Bu uzun dönem boyunca çelişkileri ve
çatışmaları belirleyip, onları çözebilecek yöntemleri
bulabilmektir.

Doğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu Gibi Sa‐
vaşın da Yasaları Vardır ve Bunlar Bilin‐
meden Savaşılamaz. Savaşın Yasalarını Sı‐

ralamaya Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz.

SAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI

Düşman kim?
Dost kim? 
ABD, yeni bir “terör raporu” açıkladı. 
En başta şunu belirtelim: ABD emperyalizmi, dünya

halklarının baş düşmanıdır ve asıl terörist ABD’dir. 
ABD, vatanın bağımsızlığı ve halkının özgürlüğü

için mücadele edenleri terörist ilan ederek kendi te-
röristliğini gizlemektedir. ABD sahte demokrasi taşı-
yıcısıdır. Halklara taşıdığı kan ve gözyaşıdır. 

ABD; listede, emperyalizme karşı mücadele eden
ilerici ve devrimci örgütleri tehlike olarak görmeye
devam ederken, ABD ile işbirliği yaptığı için YPG’yi
terör listesinden çıkardığı görülüyor. 

Emperyalizm ile işbirliği yapıp, tırlar dolusu silah
alarak, ABD’ye Ortadoğu’da taze kan olanlar, ABD
ile dost olarak ABD’nin terör listesinde yer verilmemeyi
başarı olarak göremezler. Terör listesinden çıkarılmak,
ABD’ye 25 tane üs vermenin ve 150 dolara maaşlı
asker olmanın karşılığıdır. Bu en açık haliyle, işbir-
likçiliğin ödüllendirilmesidir.

ABD emperyalizminden müttefik olmaz!
ABD emperyalizmi ile savaşılır ve defedilip atılır.

İşte o zaman özgürlük kazanılır. Tıpkı Anadolu halk-
larının ve Vietnam halkının emperyalizmi savaşarak

defettiği gibi. Bugün yine aynı şekilde defetmeyi
ancak savaşarak başaracağız; işbirliği ile değil!

Kürt halkının ulusal talepleri için değil, ABD’nin
Ortadoğu’da halkları katlederek tüm zenginliklerine
el koyma planında ABD adına savaşmak, ABD
adına öldürmek, halklara ihanettir. 

Ezilen bir halk, bir başka halka zulüm yapmaz.
ABD’den silah alan ve ABD’ye kendi topraklarında

üsler kurduran ve o üslerin bekçiliğini yapan, deneti-
mindeki bölgeleri ABD bölgesi olarak gören bir örgüt,
Kürt halkını temsil edemez. Olsa olsa Nazım HİK-
MET’in şiirinde yazdığı gibi 23 sentlik askeri olur.
YPG’liler o konumdadırlar.

YPG, olsa olsa Kosova’daki UÇK’nın rolünü
üstlenebilir. Burada Kürt halkının ulusal talepleri
yoktur. ABD’nin sömürü talepleri vardır.

PKK-YPG, şimdi Ortadoğu’da ABD’nin en iyi “müt-
tefiki”, işbirlikçisidir. 

ABD emperyalizmi düşmanımızdır; bizi övüyorsa
orada bir sorun vardır diye düşünürüz. ABD’den övgü
almak, bizim için, Marksist-Leninistler, vatanseverler
için utanç vericidir, PKK-YPG için övünç kaynağı olabilir. 

Kurtuluşun yolu, emperyalistlerin icazetine sığınmak
değildir. Emperyalizmle uzlaşılmaz; ancak savaşılır.

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜ,
EMPERYALİZMİN KARA LİSTELERİNDEN ÇIKMAKLA SAĞLANAMAZ!

LİSTEDEN ÇIKMAK,
OLSA OLSA EMPERYALİZM İLE İŞBİRLİĞİNİN TEMİNATIDIR!

SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,

ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ
KALDIRMAKTIR! - 4
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Direniş adaletsizliğe, haksızlığa
karşı isyandır.

Neden?
Çünkü; en ağır işlerde çalışıyoruz,

emeğimizin karşılığını alamıyoruz.
Üstelik her türlü baskı ile yüz yüze
kalıyoruz.

İşten atılan, aç kalan, hakkını
aradın diye işkence görenlerin ba-
şında geliyoruz.

Bunun için işçinin, emekçinin
isyan etmekten, direnmekten başka
yolu yoktur.

Çünkü; direniş yol yapar, yol açar,
yol gösterir.

Çünkü; direnen işçinin, emekçinin
yol göstereni tarihsel ve siyasal hak-
lılığıdır.

Binyıllar boyunca; isyanlar, ayak-
lanmalar ve direnişler yaşanmıştır.
Uzak tarihimizden yakın tarihimize
kadar bunun sayısız örnekleri var-
dır.

Yakın tarihimizden bakacak olur-
sak, işçilerin tarihe adını yazdırdıkları,
öne çıkan direnişlerden biri 15-16
Haziran direnişidir.

İşçiler, daha sonra da defalarca
direndiler, kazandılar, kaybettiler;
ama direnmekten vazgeçmediler.

Dün; Cansel Malatyalı 243 gün
direndi ve kazandı;

Roseteks işçileri 7 hafta direndi
ve kazandı;

Darkmen Tekstil işçileri 3 ay
direndi ve kazandı;

Akçay Tekstil işçileri fabrikayı işgal
ettiler ve kazandılar;

Hey Tekstil işçileri, 311 gün direndi

ve kazandı;
Bedaş işçileri 210 gün direndi ve

kazandı;
Türkan Albayrak 118 gün direndi

ve kazandı...

Bugün, AKP’nin OHAL’ine rağmen
Yüksel’de, Düzce’de, Bodrum’da,
CHP önünde, Sarıyer’de, Küçükar-
mutlu’da, Bakırköy’de direnişler de-
vam ediyor.

Yüksel Direnişçileri; Alev Şahin,
Engin Karataş, Kezban Bektaş, Nur-
sel ve Selvi Hoca, Mahir Kılıç ve
Türkan Albayrak, birbirlerinin diren-
işlerine omuz veriyor, büyütüyorlar.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB değil
halk sahip çıkıyor direnişlere. Onlar
ise, AKP faşizminin saldırganlığı kar-
şısında direnişçileri yüzüstü bırakı-
yorlar.

Yalnızca faşizmin saldırılarını iz-
lemekle kalmıyor, kendileri de saldı-
rıyorlar. Hem faşizme hem de patron
sendikacılarına karşı direnişi büyü-
tüyoruz.

Neden?
Çünkü; direniş bir okuldur.
İşçinin, emekçinin; sahiplenmeyi,

dayanışmayı, dostluğu, arkadaşlığı,
bedel ödemeyi öğrendiği ve bedel
ödettiği yerlerdir.

Direnerek zaferi kazanacağına
inandığı yerlerdir.

Zaferi Ancak Direniş Getirir! 
Neden?
Direniş kararı almak, baştan ka-

zanmak demektir.

Direniş kararı almak, düzene bizi
bağlayan bağlardan kurtulmak de-
mektir. 

Beynimizin özgürleşmesi demektir.
Direnme kararı alan Türkan Albayrak
kazanmıştır.

Direnme kararı olan Mahir Kılıç
kazanmıştır. Direnme kararı olan
Yüksel, Düzce, Armutlu, Bakırköy
direnişleri kazanmıştır. 

Direnme kararı alan her işçi, her
emekçi zaten kazanmıştır. 

Çünkü direniş; dünümüz, bugü-
nümüz ve  geleceğimizdir.  

Soyumuzdur, kökümüzdür.
Soyumuz Bedreddin, Köroğlu,

Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kozanoğlu,
Pir Sultan, Sütçü İmam, Karayılan
ve daha nice halk kahramanlarına
dayanır.  

Biz biliyoruz ki; 
direnmeyenlerin ne bugün ne de

yarın tarihte bir yerleri olmayacaktır. 
DİH olarak; 
Tarihimize sahip çıkacağız ve

yeni direnişler örgütleyeceğiz. Ve
mutlaka ama mutlaka zaferi BİZ KA-
ZANACAĞIZ!

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANA-
CAĞIZ!

HER YERDE DİRENMELİ,
HER YERDE ÖRGÜTLENMELİYİZ; ÇÜNKÜ

DİRENİŞ MEŞRUDUR!
HAKSIZLIĞA, ZULME, İŞSİZLİĞE KARŞI

DİRENMEK HAKTIR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Yürüyüş: Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız?

Türkan Albayrak: Adım Türkan Albayrak, temizlik
işçisiyim, 55 yaşındayım. AKP iktidarı boyunca üç
kez işten atıldım, iki kez AKP iktidarı tarafından işe
geri alındım.

2004’te Türk Telokom’da taşeron işçisiyken tacize
karşı çıktığım, haksızlıklara boyun eğmediğim için
işten atıldım. Bir yıl sonra mahkeme
kararıyla evime en az iki saat uzak-
lıktaki Paşabahçe Devlet Hastaha-
nesi’nde işe başlatıldım. 2010 yılında
sendikaya üye olduğum için tekrar
işten atıldım. Devrimci İşçi Hareketi
önderliğinde Paşabahçe Devlet Has-
tahanesi önünde tek başıma gece
gündüz çadır kurarak, son 7 gün
de açlık grevi yaparak 118 gün sü-
ren direnişle işine dönen bir işçiyim. 

Yürüyüş: İşten neden atıldı-
nız? Direnişe başlama nedenle-
riniz nelerdir?

T. Albayrak: Direnerek bedeller
ödeyerek işe başlatıldığım Sarıyer
İlçe Sağlık’tan 15 Ağustos 2018’de
“güvenlik ve arşiv araştırması”
sebep gösterilerek tekrar atıldım.
AKP iktidarı yıllardır kalkması için mücadele verdiğimiz
taşeron sistemini, göstermelik olarak kamuda çalışan
işçilere kadro veriyorum diyerek kaldırdığını söyledi.
İşyerlerinde çalışmamıza rağmen, güvenlik araştır-
masına tabi tuttu. Yüzlerce işçiyi güvenlik arşivi
diyerek işten attı. Bana özel kini vardı. Direnerek
işine dönen bir işçiydim. 600 bin çalışanı 2016’dan
bu yana sorgusuz sualsiz sokağa atıp açlığa mah-
kûm etmişti. Direnen, direnerek işine dönen bir
işçi istemedi ve işten attı. Ben de direnerek; bedeller
ödenerek kazandığım işim için, tekrar direnme kararı
aldım. Başka yol yok. “Evime dönüp çürüyerek
ölmek yerine sokağa çıkıp direnerek ölürüm.”
dedim ve tekrar direnişe başladım.

Yürüyüş: Direnişe ne zaman başladınız ve ne-
rede sürdürüyorsunuz?

T. Albayrak: 3 Eylül 2018’de, saat 13.00’da,
Sarıyer İlçe Sağlık önünde tekrar kaldığım yerden di-
renişe başladım. Direnişi Sarıyer İlçe Sağlık’ın da
içinde olduğu Sarıyer Kaymakamlığı’nın yanında,
Şehit Öğretmenler Parkı’nda yapıyorum. Hafta içi
13.00-17.00 arası parkta direnişimi, neden atıldığımı
halka anlatmak için çıkıyorum. Hemen işkenceyle
gözaltına alınıyorum. Bir iki cümle kurmadan sal-
dırıyorlar. Sesimi halka duyurmak için slogan atı-
yorum. İlk günler yanımda desteğe gelenlere de
gözaltı yapıyorlardı artık yalnız beni gözaltına alıyor-
lar.

Yürüyüş: Talebiniz nedir?

T. Albayrak: Direnişimin talebi işe
geri dönmek. Ben suçlu değilim, beni
işten atanlar suçlu. Vatanımızı parsel
parsel satıyorlar. Bize vatanımızda
su bile vermiyorlar. Açlığa, yoksulluğa,
yozluğa mahkûm ediyorlar.

Yürüyüş: Daha önce de keyfi ne-
denlerle işten atımanız üzerine, 118
gün boyunca DİH öncülüğünde di-
renip kazandığınızı anlattınız. O sü-
reçle bugünü kıyaslarsanız neler
söylemek istersiniz?

T. Albayrak: Daha önceki direnişim
9 yıl önceydi. AKP hükümeti henüz
göstermelik demokrasi oyunu oynuyor,
bu kadar yönetememe krizi içinde de-

ğildi. Yine boş durmuyor, direnişe saldırıyordu. 
Şu an Türkiye’de 24 saatlik çadır eylemi bulamaz-

sınız. O zaman da sadece Türkan Albayrak direnişi
olsa da etrafımızda gazetecileri, sanatçıları, sendika-
cıları, politikacıları harekete geçirebiliyorduk. Halk di-
renişe sahip çıkıyordu.

Bazı televizyonlar ve gazeteler her gün direnişi
yayınlıyordu. Çadırı zabıta rahatsız etse büyük bir
kitle toplanıyordu. Bugün 24 gün olacak, alana çıkı-
yorum kimse yok. Gözaltına alınıyorum, haykırıyorum
“İşimi İstiyorum” diyerek. Bir tane resim yok. İşkenceyle
gözaltına alınırken resim çekilmesine izin vermiyorlar.
Kamera telefon kırmakla, çekim yapanı gözaltı yap-
makla tehdit ediyorlar. Basında tek bir haber yok.
Yargı yolları kapatılmış. Orman kanunu işliyor.

Yürüyüş: Şu an bir sendikada üyeliğiniz var

Türkan ALBAYRAK: “Yaşlıyım, yorgunum, hastayım; ama beynim dipdiri.
Direnmeliyim. Bedeller ödemiş, insanları etkilemiş, örnek gösterilmiş bir

direnişten geliyorum. Bu savaşı kaybedemem, evimde çürüyerek
ölmeyeceğim. Sokakta direnerek, savaşarak öleceğim deyip Nuriye Gülmen’in

direnci ve faşizme karşı yaktığı direniş ateşiyle direnişe başladım.”

Sarıyer’de “İşimi Geri İstiyorum” diyerek
yeniden direnişe başlayan Türkan Albayrak
direnişini anlatıyor.

Röportaj
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mı? Sendikalar direnişçilere sahip çıkmıyor. Bu
konuda ne düşünüyorsunuz?

T. Albayrak: Sendika üyesiyim. Devletin yetkilen-
dirdiği Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’e üyeyim. DİSK’e
2014’te üye olmuştum, üyeliğimi kabul etmemişlerdi.
İşten atılınca Hizmet-İş’i aradım, üyesi olup olmadığımı
araştırdı. 15 gün sonraya bana randevu verdi. Bana
neden atıldığımı sordu. Sendikaların durumunu bu
kadarla anlamışınızdır. Koltuklarına tutunmuşlar;
işçilerin kanıyla, canıyla besleniyorlar.

Direnişe başlamadan önce DİSK’e gittim, direnişe
başlayacağımı, destek istediğimi söyledim. Limter-İş
başkanı yönetimin gündemine getireceğini, kararı
öyle vereceklerini söyledi. Direniş günü aradım bana
şöyle dedi: “Yönetim eskiden olanları unutamıyor-
muş. Kendisinin de hastası varmış.”

Yönetim hangi eskiyi unutamıyor? Direnerek işine
dönen, işten atılan bir işçiye sendika niye sahip
çıkmaz, geçmişimizde ne yaşamışız? Şunu yaşadık;
bu sendika işçinin kanıyla, canıyla kuruldu. Adında
“devrimci” var. “Devrimci sendika gibi davranın” deyip
kapılarına gittik, gecelerini protesto ettik. İşçileri Oya
Baydak’ı Genel-İş’ten attılar. Direnen Oya’yı ve
devrimcileri işçilerin evi olan DİSK’in kapısının
önünde işçilere linç ettirdiler. İzmir’de, Ankara’da
İstanbul’da belediye işçilerini sattılar. İhraç edilen
Beşiktaş işçilerine “terörist” deyip sahip çıkmadılar.
Saçları fönlü gezen Arzu Çerkezoğlu; işçiler
inşaatta katlediliyor, 10 bin işçi üçüncü hava li-
manında ayaklanmış, kapıya gidip dönüyor. Yazılı
açıklama bile yapmaktan acizler. Bu sendikacılardan
yalnızca o koltukları bırakmalarını istiyorum. Git-
mezlerse biz zaten yollayacağız.

Yürüyüş: Direnişlerin birleşmesi, direnişçilerin
dayanışması hakkında ne düşünüyorsunuz?

T. Albayrak: Birkaç insan faşizme karşı direniyor.
Bu direnişler yalnız işimiz için değil. Faşizme
karşı direniyor, halkı ayakta tutmaya ve yol gös-
termeye çalışıyoruz. Yüksel direnişçileri, Alev
Şahin, Mahir Kılıç, Nursel ve Selvi öğretmen, Kez-
ban Ana birbirimizin direnişlerine gidiyor, birlikte
direniyor ve gözaltına alınıyoruz. 

Direnişime Alev Şahin, Devrimci İşçi Hareketi,
şu anda tutuklu olan İnşaat-İş Sendikası yöneticileri
geldi benimle gözaltına alındı. Bakırköy direnişçileri
Nursel ve Selvi öğretmenin direnişlerine katıldım,
onlarla bir gecelik gözaltı yaşadım. İnşaat işçilerini
tutuklatan, katleden Kolin inşaat önünde eylem
yaptım. Direnenlerle dayanışmam devam edecek.

Yürüyüş: Direnenler Meclisi hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

T. Albayrak: Direnenler faşizme karşı direniyor.
Amacımız aynı: Adalet İstiyoruz. Vatanımızda insanca

yaşamak istiyoruz, bizden çalınan işimizi, bize çok
görülen inancımıza saygı istiyoruz. Doğallığında zaten
bir meclis var, bunu ortaklaştırıyoruz. Süreç, meclisin
yapı taşlarını örecek; direniş direnenler meclisini bü-
yütecek ve zafere götürecektir.

Yürüyüş: Yüksel direnişçisi Nuriye Gülmen,
sizin direnişinizden etkilendiğini söylemişti. Şimdi
siz de onun direnişinden etkilenerek, güç alarak
yeniden direnişe başladığınızı söylüyorsunuz.

T. Albayrak: Tekrar direnmeye karar vermemde
Nuriye Gülmen ve Yüksel direnişi etkili oldu. Neden?
Herkesin sokağa çıkmaya korktuğu, OHAL’in en
karanlık günlerinde bir akademisyen kız çıkıyor, An-
kara’da burunlarının dibinde “İşimi İstiyorum” diyor.
Her gün gözaltına alınıyor ve faşizme karşı direnilmez
söylemini ve korkusunu bertaraf ediyor. Dünyayı
ayağa kaldırıyor.

Tutsaklık yaşıyor, açlık grevi yapıyor ve mahkemede
şu sözü söylüyor: “Türkan Albayrak direnişinden
etkilendim direnişe başladım”. Gözlerim doldu o
an. Utandım, gururlandım. En çok da utanmıştım.
Ben direnişin neresindeyim? İşten atılınca o aklıma
geldi. Evet bu koşullarda da direnilir. Yüksel’de insanlar
günde iki kez gözaltına alınıyor. Yaşlıyım, yorgunum,
hastayım; ama beynim dipdiri. “Direnmeliyim. Be-
deller ödemiş insanları etkilemiş örnek gösterilmiş
bir direnişten geliyorum. Bu savaşı kaybedemem,
evimde çürüyerek ölmeyeceğim. Sokakta direnerek,
savaşarak öleceğim.” deyip Nuriye Gülmen’in di-
renci ve faşizme karşı yaktığı direniş ateşiyle di-
renişe başladım.

Yürüyüş: Direnişinize halkın desteği nasıl? Bir
çağrıda bulunmak ister misiniz?

T. Albayrak: Halk sindirilmiş durumda. İşten atıl-
mayla, gözaltına alınmayla, tutuklanmalarla korkutuluyor
insanlar. Sosyal medyada birçok destekçim var; ama
direniş alanına gelmiyorlar. Halkı; direnişe, desteğe
sahiplenmeye çağırıyorum.

Evet iktidar görünüşte çok güçlü gibi duruyor; ama
değiller. Saldırılarının tek sebebi var, halktan korkuyorlar.
Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, kazanacağımız
koca bir vatan var. Korkmayın gelin, vatanı satanların
korkularını büyütelim. Sokaklara çıkmazsak bunlar ken-
diliğinden gitmez. Bizler, yazanlar, çizenler, sanatçılar,
akademisyenler halka öncü olmalıyız. Biz başkaldır-
mazsak halkın yapacağı intihar etmek, eşini öldürmek,
kendini yakmaktan ibaret olur. Onları ayağa kaldıracak
olan bizleriz ve herkesi direnmeye çağırıyoruz.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

T. Albayrak: Teşekkür ederim.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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NE MİLYONLUK MAKAM ARAÇLARI,
NE DE KESK YÖNETİCİLERİNİN KEC’LİLERE YÖNELİK
LİNÇ SALDIRISI EMEKÇİLERİN ÇIKARINA DEĞİLDİR!

S e n d i k a
yöneticilerinin

bu tavırları, emek-
çilerin ve halkın yararına

değilse kimin yararınadır? Emper-
yalizmin ve işbirlikçi AKP iktidarı-
nın.

Yürüyüş Dergisinin 88. sayısının
Devrimci İşçi Hareketi köşesinde
işçilerin önünde aşılması gereken
engelin PATRON SENDİKACILIĞI
ve PATRON SENDİKACILARI ol-
duğunu söylemiştik. Aradan bir
hafta geçmeden buna iki yeni örnek
daha eklendi. 

Biri TÜRK-İŞ Konfederasyo-
nu’na bağlı ŞEKER-İŞ sendikasının
Başkanı İsa Gök’e işçi aidatları
ile alınan 1 milyon değerindeki
makam aracı, diğeri KESK yöne-
ticilerinin KESK binasında oturma
eylemi yapan KEC’li Kamu Emek-
çilerine yönelik linç saldırısı.

Bu iki örnek de işçilerin-emek-
çilerin önündeki engelin patron
sendikacılığı, reformist, uzlaşmacı
politikaları olduğunu bir kez daha
gösterdi. 

Şeker-İş genel başkanının; işçi
aidatları ile neden bu kadar pahalı
araba aldınız sorusuna verdiği ce-
vaba bakın: “İşçilerin haklarını sa-
vunmak için, oradan oraya yolculuk
yapmak için aldık”

Yalancılıği, utanmazlıği meslek
edinen patron sendikacıları için
bunlar yenilir yutulur yalanlar olsa
da emekçiler olarak bu yalanları
onun boğazına dizmeliyiz. 

KESK’li yöneticilerin ise Yüksel
direnişçilerinin eşyalarını, onlar bi-
nada yokken, yangından mal kaçırır
gibi kapının önüne koyması, kapıları
KEC’lilerin üzerine kilitlemesi, bina
önüne polis çağırması, KESK bi-
nasının önünde oturma eylemi ya-
pan kamu emekçilerine saldırması,
KEC’lileri yerlerde sürüklemesi ne
anlama gelir? Tüm bunlar, devrimci
düşmanlığı ve AKP’ye yaranma
sevdası dışında bir şeyle açıkla-
namaz.

Hiç kuşkusuz bu saldırı; yüzü
işçilere dönük olan kamu emekçi-
lerine, halka yapılmıştır.

Bu saldırıyı yapan bir avuç re-
formist, oportünist ve Kürt milliyet-
çisi; devrimcileri nasıl sendikadan
attık diye övünüp, avuçlarını ovuş-
turuyor olabilirler. Ancak gerçek;
tarihsel ve siyasal olarak tarihin
çöplüğüne giden yolculuklarına bir
adım daha yaklaşmış olduklarıdır.

- Emperyalizme ve faşizme,
devrimcileri nasıl tasfiye ettiklerini
ispatlamaya çalıştılar.

- Emperyalizm ve AKP faşiz-
minden bir aferin almış olabilirler.

- İşçileri, emekçileri her gün sö-
müren, işsiz ve aç bırakan düzenle,
yüzbinleri bir gecede işten atıp,
intiharına ve açlığına neden olan-
larla hiçbir sorunlarının olmadığını
söylüyorlar. Aksine bu düzenle “ba-
rış içinde” yaşamaya hazır olduk-
larını devrimcilere saldırarak gös-
termiş oldular. 

Bundan sonrası AKP’nin politi-
kalarına tam teslimiyettir. Kürt mil-
liyetçileri gibi “bizi kullanın” de-
mektir.

- Düzenin sınırları içinde kalmak
istediklerini; emekçiden, halktan
yana olmayacaklarını ilan etmiş
oldular. Aksine kamu emekçilerinin
mücadelesini engellemek için bu-
güne kadar ellerinden geleni yap-
tıklarını ve bundan sonra da yap-
maya devam edeceklerini ilan etmiş
oldular.

İşte bu sınıfsal tercihlerinden
ötürü, 700 günü aşkın süredir de-
vam eden Yüksel direnişini gör-
mezden geliyorlar. İşten atılan 4500
kamu emekçisine sırtlarını dönü-
yorlar. 70 hafta boyunca İstanbul’da
süren oturma eylemlerini tasfiye
ettiler.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök
ise çoktan işçiler ile, işçilerin çıkarları
ile, hakları ile  bağını kesmiş hal-
dedir. Onun için 14 tane şeker fab-
rikasının özelleştirilecek olması,
binlerce işçinin işsiz kalacak olması,
işçilerin çoluk çocuklarının aç açıkta
kalacak olması umrunda bile de-
ğildir.

Onun KESK yöneticileri gibi
kendini düzene kabul ettirmek için
ispatlama diye bir kaygısı da yok.
O, bu yollardan defalarca geçmiş,
binlerce işçiyi satmış, grevleri en-
gellemiş, patronlarla kafa kafaya
verip işçi düşmanlığı yapmış biridir.
Onun umurunda olan tek şey; iş-
çileri patronlara nasıl satacağı,
AKP faşizmine nasıl daha fazla
yaranacağı, işçilerin aidatları ile
lüks ve safa içinde nasıl yaşayabi-
leceği hesabından başka bir şey
değildir.

BİZ NE YAPMALIYIZ?
Gerek Şeker-İş Sendikası baş-

kanının, gerekse KESK yönetici-
lerinin bu tavırlarını ve yaptıklarını
teşhir etmeliyiz. Yaptıklarının em-
peryalizmin ve faşizmin ekmeğine
yağ sürmek olduğunu, AKP’ye ya-
ranmak olduğunu bir bir yüzlerine
vurmalıyız.

İşçilerin ve kamu emekçilerinin
karşılarına çıkacak yüz bırakma-
malıyız Eski TÜRK-İŞ başkanı Bay-
ram Meral, işçinin öfkesinden kaç-
mak için ağaca tırmanmıştı. Bun-
ların tırmanacak bir ağaçları bile
olmamalıdır. 

Tüm İşçileri, Tüm Kamu
Emekçilerini; sendika yönetici-
lerine karşı tavır almaya çağırı-
yoruz. 

Tüm İşçileri, Tüm Kamu
Emekçilerini; Meclislerde Örgüt-
lenmeye Çağırıyoruz. 

Direnişleri örgütlemesi gere-
kirken yok sayan ve faşizmle
anlaşarak saldırılar karşısında
üyelerini yalnız bırakan, kapısını
üyelerine kapatan, tüm dünyayı
ayağa kaldıran Yüksel direniş-
çilerine saygı göstereceği yerde
linç girişiminde bulunan KESK
yöneticilerine gereken cevabı
verelim.

Kokuşmuş, tasfiyeci patron
sendikacılarını başımızdan at-
manın tek yolu meclisleri örgüt-
lemektir!
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Savunma Hakkı
Gaspları
AKP faşizminin yönetememe

krizinin ötesinde emperyalizmin
“ya düşünce değişikliği ya
ölüm” temelindeki tasfiye tesli-
miyet saldırısının bir parçası da
savunma hakkımızın gasp edil-
mesidir.

Hiçbir delil olmaksızın tutuk-
lanan devrimciler, hapishanelere
konularak aylara, yıllara varan
tutsaklıklar yaşıyor.

Bir türlü hazırlanamayan
iddianemeler, geldikten son-
ra da en temel hakkımız
olan savunma hakkı keyfi
dayatmalarla gasp edilmek-
tedir.

Kimi tutsaklar mahkeme
salonuna götürülse de her-
hangi bir savunma yapma-
sına izin verilmezken, tut-
sakların savunmaları sıra-
sında “kısa kes” denilerek
savunlar engellenmiştir. 

Bir diğer taraftan da
SEGBİS (Sesli ve Görün-
tülü Bilgi İletişim Sistemi) dayatı-
larak savunmalar engellenmek-
tedir. SEGBİS, tamamen sağlıksız
bir sistemdir; en başta yüzyüzelik
ilkesine aykırıdır. Karşındakini ne
duyabiliyorsun ne de  o seni.
Mahkeme heyeti, duymak iste-
mediği şeyler olduğunda anında
kesebilmektedir.

Savunma hakkımıza yönelik
bir saldırıdır bu, kabul etmeyip
SEGBİS ile savunma yapmayan
tutsaklara “savunmanız alınmıştır”
denilerek haklarında hüküm ve-
rilmektedir. 

Mahkemelerde 5 dakika bile
sürmediği anlar olmuştur. Savun-
ma hakları gasp edilen devrimci
tutsaklar ise yıllara varan cezalar
alarak tutsak edilmektedirler. Fa-
şizm kendi yasalarına dahi uy-
mamaktadır. Faşizmin mahke-
melerinde hukuk ve adalet yok-

tur.

Sadece Bunlar Mı?
Değil  elbette; hapishanelerde

savunma hakkını engellemeye
yönelik pek çok politika mevcut.
Son yıllarda avukat görüş kabin-
lerinin şeffaf camdan yapılması,
avukat görüşlerinin kayda alına-
bilmesi hakkında, “Süren soruş-
turma var” denilerek avukatların
müvekkilleriyle görüşmesi, avukat
görüşlerinde savunmaya dair el-
yazılı metinlere izin verilmemesi,

bunların dijital ortama aktarılma-
sının da engellenmesi, iddiane-
melerin CD  olarak verilmesi (ki
tutsaklara tebliğ edilmiş gibi gös-
terilmesi; ama gerçekte verilme-
mesi). Doğrudan veya dolaylı yol-
dan savunma hakkının gasp edil-
mesi, ülkemiz hapishanelerinde
devrimci tutsakları teslim almanın
yöntemlerindendir.

Tüm bu politikalar karşısında
meşru mücadele vermek, hakla-
rımıza sahip çıkmanın tek yolu-
dur.

Silivri 9 No.lu’dan Grup Yorum
üyesi Dilan Ekin’in beli,  gözaltında
işkenceci polisler tarafından kırıldı.
Daha sonra tutuklanıp hapisha-
neye kondu. Aylarca hastaneye
dahi götürülmeyen Dilan Ekin, di-
reniş sayesinde hastaneye gide-
bildiğinde doktor, kırık olan beli
için tedavi yerine, yani mesleğini

bilimi kulanması gerekirken idealist
bir mantıkla “dua edersen geçer”
diyerek herhangi bir tedavi yap-
madan hapishaneye geri gönder-
miştir.

Aynı hapishanede kalan Grup
Yorum üyesi olan Fırat Kıl ve
Dilan Poyraz da aynı muameleyle
karşı karşıya kalmışlardır. Beyin
damarları tıkalı, sürekli bayılan,
burun kanaması yaşayan Dilan
Poyraz aylardır tedavi edilmemiş-
tir.

Kanser hastası olan ve bir süre
Silivri 2 No’lu L Tipi’nde ka-
lan Kemal Avcı kanser has-
tası olduğu için 2 yıl önce
tahliye olduktan sonra tekrar
tutuklandı. Düzenli seansa
girip radyoterapi görmesi
gerekirken 5 seansı görmesi
gerekirken çeşitli bahane-
lerle ve gerekçelerle has-
tahaneye götürülmeyerek
her gün işkence yaşatılmış-
tır.

Kanser hastası olduğu
bilinmesine rağmen hapis-
hane baş gardiyanı saldı-

rarak vücuduna takılı (Kemoterapi)
alete gelecek herhangi bir darbede
2 dakikalık ömrü vardır. Yine has-
talığı nedeniyle ve direniş sonucu
tahliye edilen Kemal Avcı 6 ay
sonra hayatını kaybetmiştir.

Aynı kanser hastalığına yaka-
lanan Özgür Tutsaklardan Mesude
Pehlivan aylarca hastaneye gö-
türülmeyip OHAL bahanesiyle kat-
ledilmek istenmiştir ki tek başına
kalınması yasak ve imkansız ol-
masına rağmen tekli hücreye ko-
narak hücre cezası uygulanmış-
tır.

Şakran Hapishanesi’nde kalan
Özgür Tutsaklardan Cemal Şahin
hiçbir neden olmadan bir itirafçının,
hainin ifadesi ile kanser hasta-
sıyken ve tedavi görürken tutuk-
lanmıştır.         

Sürecek...

DİRENİŞİ HEP BİR ADIM İLERİ TAŞIYAN
ÖZGÜR TUTSAKLARDAN...

SÜREKLİ FAŞİZME

KARŞI

SÜREKLİ DİRENİŞ
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Liseliyiz Biz

LİSELİ DEV-GENÇLİLER!

Liselileri örgütlemeliyiz

çünkü;

*Her geçen gün uyuşturucu
kullanım yaşı düşüyor. Liselerin
önü uyuşturucu satıcılarının
pazar tezgahı haline geliyor.

*Düzen liseli gençliği kendi
kültüründen uzaklaştırıp, ah-
laksızlaştırıyor. 

*Arkadaşlık ilişkileri yozlaş-
tırılıyor. Gençlik sokak ortasında
birbirini pompalı tüfeklerle vu-
ruyor. 

*Liseliler aileleriyle birlikte
yoksulluğa mahkum ediliyor.
Parası olmadığı için binlerce
öğrenci okula dahi gidemiyor. 

* Liseliler yine maddi im-
kansızlıktan kaynaklı kalem,
defter, silgi gibi okul araç ge-
reçlerini bile temin edemiyor-
lar.

*Liseli gençlik yaşadığı yok-
sulluktan kaynaklı yaşamından,
ailesinden utanır hale gelmiştir.
Kendi emeğine yabancılaşır. 

*Yaşadığı sorunlar karşısın-
da kendini çaresiz ve yalnız
hisseder.  

*Okulda verilen anti-bilimsel,
gerici eğitimle liseli gençliğin

düşünmesi, sorgulaması en-
gelleniyor. 

* “Sınav” adı altında alınan
paralarla liseli gençlik sömü-
rülüyor.

*Her gün değişen eğitim sis-
temiyle gençliğin gelecek ha-
yalleri çöpe atılıyor.

*İstediği liseye yerleştirilme-
diği için onlarca öğrenci intihar
ediyor. 

*İmam Hatip Liseleri’ne ya
da Meslek Liseleri’ne gitmek
zorunda bırakılan liseli gençliğin
emekleri sömürülüyor.

*Liselilere ne evinde ne oku-
lunda söz hakkı dahi tanınmı-
yor. 

*Liseli gençlik kendi gele-
ceğiyle ilgili karar dahi vere-
miyor. 

* Disiplin cezalarıyla, not
tehditleriyle liseli gençlik sadece
okul ve ev arasında yaşayan
başka hiçbir aktivitesi olmayan
robotlara dönüştürülüyor. 

*Biz onlara gerçekleri gös-
termezsek onların ideallerine,
düşüncelerine yön veremezsek,
düzendeki bir iş veya işsizlik
onları teslim alacaktır.

*Örgütsüz bir gençlik; dü-
zenin “polis ol”, “asker ol” poli-

tikalarıyla halka düşman dahi
olabilir. 

*Bilgiye ve gelişime açıktır. 

*Ücretsiz ulaşım hakkımızı
almanın yolu örgütlenmekten
geçiyor. 

*Yemek ihtiyacı bile onlarca
lira para karşılığında sağlıksız
koşullarda ve sağlıksız besin-
lerle “karşılanıyor”

*Söz, Karar, Örgütlenme
Hakkının alınabilmesi için ör-
gütlenmeliyiz. 

*Gücümüz örgütlülüğümüz-
dür. 

*Örgütlü bir gençlik düzenin
her türlü saldırısını tek bir yum-
ruk gibi yıkar.

*Liseli gençlik militandır, cü-
retlidir. 

*Liseliler partinin yedeğidir,
kadro kaynağıdır.

LİSELİ GENÇLİĞİ BU DÜZENE BIRAKMAYACAĞIZ 
LİSELİ GENÇLİK’İ SAFLARIMIZDA ÖRGÜTLEYECEĞİZ!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
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Sonnur Demiray için tutuklu bulunduğu Köln Os-
sendorf Hapishanesi önünde açılan direniş çadırı, 9
Ekim 2018 tarihi itibari ile, 3 ay 90 gündür sürüyor.
Bu 90 gün içinde sadece pazar günleri açılmayan
çadır direnişi, zafere ya da Sonnur hapishaneden
çıkana kadar, yani Aralık 2018 sonuna kadar devam
etme kararlılığındadır. 

Direnişe ilk başlayan Sonnur’un eşi Haydar Demiray
olmuştur. Köln Halk Meclisi Girişimi ve Köln Sanat
Atölyesi de hemen aynı gün direnişi desteklemeye
başlamıştır. 

Direniş başlayana kadar Haydar Demiray ve Son-
nur’un yoldaşları, Sonnur’un rahatsızlığının ne olduğunu
anlamak ve aşması için elden geleni yapmak konu-
sunda epeyce çaba göstermişlerdir. Doğal olarak
Sonnur’un rahatsızlığını ilk fark eden, düzenli olarak
ziyaretine giden eşi olmuştur.
Fark eder etmez olayın tecritten
kaynaklandığı anlaşılmış ve ne
zaman, nasıl başladığı ve nasıl
seyrettiği araştırılmaya başlan-
mıştır. Gerek mektuplarla, gerek
eşinin veya yoldaşlarının ziya-
retleri ile Sonnur’a destek olun-
maya çalışılmıştır. Tecritin et-
kilerini anlatan veya insan psi-
kolojisi ile ilgili bir çok kitap
okunarak uygun pasajlar kop-
yalanıp kendisine aktarılmıştır.
Her ne kadar bu mektuplar za-
manında verilmese de, anlamlı
bir çaba ortaya konulmuştur. 

Bu süreçte öğrenilmiştir ki, Sonnur en az 3 yıldır
böyle bir rahatsızlık yaşamaktadır. 3 yıl önce uzun
bir mektupla avukatına ruh halini anlatmıştır. Avukatı
bu mektubu bir psikiyatra göstermiş ve bu psikiyatr
Sonnur’un depresyonda olduğunu belirtmiştir. Ancak
avukatı hiç de kendine ve mesleğine yakışmayacak
şekilde, hem bu mektubu Sonnur’un yakınlarından
ve eşinden gizlemiş hem de tedavi olması için hiç bir
girişimde bulunmamıştır. Kuşkusuz Ossendorf Ha-
pishanesi idaresi de en azından düzenli olarak kontrol
ettikleri ve okudukları Sonnur’un bu mektubundan
sonra hastalığının farkındadır. Ama onlar da tedavi
yolunda hiçbir adım atmamışlardır. Açıkçası Sonnur’un
bu durumundan dahi yararlanarak O’nu teslimiyete
zorlamışlardır. Yapılanları başka türlü izah etmek
mümkün değildir. 

Bu gelişmelerden sonra, Sonnur’un eşi Haydar
Demiray, Ossendorf Hapishanesi’nde daha önce de

bu tür rahatsızlıklar geçiren devrimcileri dikkate alarak,
burada neler olduğuna dikkat çekmek ve tecrit uygu-
lamalarını, devrimciler üzerindeki baskıları halka teşhir
etmek için direnişe geçme kararı aldı. Köln Halk
Meclisi Girişimi ve Köln Sanat Atölyesi de aynı gün
direnişi bütün gücüyle desteklemeye başladı. 

Direniş, çadır açılması ile birlikte, Haydar Demiray
adına yapılan Almanca ve Türkçe açıklamalarla
başladı. Bu açıklamada Sonnur Demiray’ın
26.06.2013’ten beri tutuklu olduğu, haksız ve adaletsiz
bir şekilde, sadece demokratik-meşru faaliyetlerinden
dolayı cezaya çarptırıldığı, o gün bugündür hep tecrit
altında tutulduğu, davasından vazgeçmesi ve düşün-
celerini terk etmesi için baskı uygulandığı ve özel
“rehabilitasyon” programlarına alınmak istendiği, bu
yüzden de rahatsızlandığı halka açıklandı ve şu
talepler dile getirildi: 

1- Eşinin derhal serbest bı-
rakılması, 

2- Alman Devleti’nin Türki-
yedeki faşist devletle işbirliğin-
den vazgeçmesi, 

3- Eşine düşüncelerinden
dolayı baskı yapılmasından der-
hal vazgeçilmesi, 

4- Tecrite son verilmesi ve
dışarıdan gönderilecek güvenilir
bir psikiyatr tarafından eşinin
tedavisine izin verilmesi... 

Bu taleplerle başlatılan di-
reniş, taleplere uygun pankartlar, afişler ve dövizlerin
donattığı çadırda sürdürülmeye başlandı. 

Bir kısa protesto metni de kaleme alınarak imza
kampanyası başlatıldı. 

Gelen ziyaretçilerin Sonnur’a yazarak destek me-
sajları göndermesi için posta kartları vs. bulunduruldu
ve gelen ziyaretçiler bu yönde teşvik edildi. 

Her cumartesi günü, saat 15.00’da ise kitlesel
toplantı yapılarak açıklamalar okundu. 

Yine her çarşamba günü, saat 11.00’da, Düssel-
dorf’ta bulunan NRW Adalet Bakanlığı önünde de
gösteri yapılmaya başlandı. 

Bunları hemen takip eden günlerde, Haydar De-
miray, Köln Halk Meclisi Girişimi ve Köln Sanat
Atölyesi imzalı bir bildiri hazırlanarak 5 bin adet
basıldı ve dağıtılmaya başlandı. Ayrıca 200 adet de
afiş bastırıldı. 

Bildiride; Alman Devleti’nin, Ossendor Hapishanesi
Yönetiminin ve infaz savcılığının yaptıkları protesto

SSONNUR DEMİRAY İÇİN KURULAN DİRENİŞ ÇADIRI
KARARLILIKLA SÜRÜYOR! 
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ediliyor ve talepler dile getiriliyordu. Tecritin insan
hak ve haysiyetine, düşünce özgürlüğüne ağır bir
saldırı olduğu işleniyor, bu uygulamanın Alman Ana-
yasası’na da aykırı olduğu özel olarak vurgulanıyordu. 

Böylece direnişin, nedenlerinin ve taleplerinin halka
daha geniş duyurulmaya başlanması Hapishane ida-
resini ve bölge Adalet Bakanlığını rahatsız etmeye
başladı. 

Israrla bizde tecrit yok, işkence yok diye anlatmaya
çalıştıkları, hapishane idaresinin Sonnur’un dışarıda
tedavi görmesi için olumlu rapor verdiği ancak
savcılığın; “Örgütü Sonnur’u kaçırır” gibi saçma ge-
rekçelerle buna karşı çıktığı duyumları bizlere kadar
ulaşıyordu. Sonnur’ un dışarıdan gönderilecek doktor
tarafından tedavi edilmesi konusunda ise Hapishane
idaresinin O’na anlattıklarını bizim psikologumuza da
anlatmasına izin vermelisin gibi saçma ve hiç de tıp
etiğine uygun olmayan bir dayatmada bulunuluyordu. 

Neticede, önce bölge Adalet Bakanlığı Basın Söz-
cüsü protesto gösterisi yapanların yanına gelerek,
olay hakkında bilgi aldı ve kendisinin Hapishane
idaresi ile temasa geçip bir görüşme imkanı yaratacağını
açıkladı. Bunun ardından Hapishane İdaresi Haydar
Demiray ve Sonnur’un avukatını görüşmeye çağırdı. 

Yaklaşık 40’lı günlerde Hapishane idaresi ile yapılan
görüşmede, Sonnur, Eşi Haydar Demiray, Hapishane
Müdürü ve yardımcısı ve Sonnur’un avukatı yer almıştı.
Kısaca hapishane idaresi tecrit olmadığını, işkence ve
baskı yapılmadığını söylüyor ve talepleri karşılayama-
yacaklarını belirtmişti. Sadece iş, mektupların zamanında
verilmesi gibi sorunları halledebileceklerini, diğerlerinin
kendilerini aştığını söylemişlerdi. 

Bu görüşmede Sonnur kendini artık toparlamaya
başladığını göstererek, tecritin varlığını, kendine
yapılan baskıları bir bir ortaya koymuştu. 

Bu görüşme esnasında Sonnur’un ağzının kuru-
duğunu fark ederek su isteyen Haydar Demiray’a,
Müdür Yardımcısı tarafından “Bu normal bir görüşme
değil su getiremeyiz” diye cevap verilmesi, nasıl bir
kültür, nasıl bir zihniyet ve nasıl bir ahlakla karşı
karşıya bulunulduğunu da gösteriyordu. 

Bu görüşmeden sonra, Bay Rat denen Hapishaneye
karşı tutukluları temsil eden bir temsilcinin, Köln
Belediye Meclisi Üyesi Hamide Akbayır’ın da Sonnur’la
ve idareyle görüşmeleri oldu. Sol Partiden Federal
Milletvekili Ulla Jelpcke’nin ise mektup yazarak Ha-
pishane idaresinden olay ve gelişmeler hakkında bilgi
istediği öğrenildi. Ancak bunlardan da şimdiye kadar
olumlu bir sonuç alaınamadı. 

Bugüne kadar direnişin aldığı en önemli netice;
Sonnur’un belirgin bir şekilde toparlanması oldu. Bu
ailesini de etkileyerek tavırlarının düzelmesini sağladı.

Özellikle son ziyaretlerde bu toparlanma hissedilmeye
başlanmıştı. Sonnur, bazı sorunlara yol açabilecek
tutum ve tavırlarını da düzeltmeye başlamıştı. Tedavi
olmaya, hastalığını daha iyi farketmeye, çalışmaya,
havalandırmaya ve diğer tutuklulardan sadece biriyle
de olsa görüşme yapmaya da başlamıştı. Direnişin
yarattığı en önemli sonuç ve kazanım buydu. 

Direniş kendine basında da yer buldu. Junge Welt
gazetesi ve Kölnicshezeitung gazetesi direnişi haber
yaptı. Kölnischezeitung ise Haydar Demiray’la röportaj
yaptı ve yayınladı. 

Devam eden günlerde, direnişin 70’li günlerinde,
Hapishane Psikologlarından biri, direniş çadırını ziyaret
etti. Direnişin nedenleri hakkında bilgi aldı. Bizlere
hak verdiğini belirten konuşmaları oldu. Ayrıca hapis-
hanedeki memurlardan birinin bu olanlardan utandığını
söylediğini aktardı. 

Direnişin 88. gününde ise, psikolojik rahatsızlık
geçiren tutsaklar ve verilen ilaçlar konusunda uzman
bir avukatla görüşüldü. İlaçlar ve etkili olduğu hastalıklar
hakkında kendisinden bilgi alındı. Tespitlerimizin doğru
olduğu bir kez de böyle teyit edilmiş oldu. 

Bugün direniş çadırı 91. gününde. 96. gününde
direniş çadırını Düsseldorf’ta, 14 Ekim’ de Grup Yo-
rum’un sahne alacağı Festival-mitingine taşımak ni-
yetindeyiz. 

KAHROLSUN TECRİT İŞKENCESİ! 
SONNUR DEMİRAY YALNIZ DEĞİLDİR! 
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Galatasaray Meydanı

Halka Yasaklanamaz!
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur", "Meydanlar

Halka Yasaklanamaz" sloganları ile 13 Ekim'de Ga-
latasaray Meydanına çıkan TAYAD’lı Ailelerden Fe-
ridun Osmanağaoğlu ve İsmail Kara gözaltına alın-
dılar. Aynı gün akşam serbest bırakıldılar.



Alevi Hareketi bir
yanını milliyetçi, fay-
dacı güçlerin; diğer
yanını işbirlikçi, sivil
toplumcu güçlerin
çektiği bir ayrıştırma
müdahalesi ile yüz-
yüzedir.

Daha açık konuş-
mak gerekirse, bir
yanda Kürt milliyetçi-
lerinin başını çektiği
ve solun önemli bir
kesimini de ardından sürükleyen taraf, diğer yanda
ise CHP’li ulusalcılarla Avrupa solu çizgisindeki sivil
toplumcu anlayışların olduğu taraf vardır. Bu zeminde
bir ayrıştırma müdahalesi, Tayyip Erdoğan’ın Almanya
ziyaretini protesto etmek için iki ayrı miting örgüt-
lenmesinde fiilen su yüzüne çıkmıştır.

Kürt ve Türk halkının birliğini sağlamak, milliyetçi
yapıları uzlaştırmaktan değil, devrimci-demokratik
bir zeminde iki halkın ortak mücadelesini örgütle-
mekten geçiyordu. Zaten bu milliyetçi yapıları uz-
laştırmak imkansız gibi bir şeydi. 

Zira Kürt milliyetçileri, bu anlayışları gereği daha
baştan ayrı bir Alevi örgütlenmesine gitmiş ve ayrı
bir federasyon kurmuştur.

Denilebilir ki, Kürt milliyetçileri ayrı bir Alevi fe-
derasyonu kurduğu halde, AABF (Avrupa Alevi Bir-
likleri Federasyonu) veya AABK (Avrupa Alevi
Birlikleri Konfederasyonu) ile ne işi olabilir? 

Biliyoruz ki Kürt milliyetçilerinin uzun süredir
yolu: Faşizmle uzlaşma ve pazarlık etme, ABD em-
peryalizminin de kara ordusu olma durumudur. Bu
anlamda Kürt milliyetçileri esasında sol olmaktan
da öte Kürt halkını temsil etme durumundan çoktan
çıkmış bir harekettir.

İşte bu zeminde Kürt milliyetçi hareketi, faşizmle
uzlaşma, emperyalizmin paralı askeri olmanın öte-
sinde, daha avantajlı duruma gelme hayaliyle, müm-
kün olan en geniş çevreleri, düzen adına kontrol
altına almak istemektedir. Bu anlamda solun önemli
bir kesimini kontrol altına almış ve kendine yedek-
lemiştir.

Bu doğrultuda hala kontrol altına alamadığı, iş-
tahını kabartan bir Alevi kitlesi vardır. Bu çaba en
bariz haliyle Almanya’nın Köln şehrinde AABF’nin
örgütlediği mitinge müdahale etmeleriyle ortaya
çıkmıştı.

Ama bu müdahaleye karşı AABF direniş gösterince
ve Kürt milliyetçileri ile birlik zemini olan Güç Birliği
ile ilişkilerini askıya alınca, Kürt milliyetçileri her

zaman olduğu gibi
görünürde özeleş-
tirel tutum takına-
rak manevralara
başladılar. AABF
veya AABK ile tek-
rar birlik zeminleri
aradılar. Ama bu
politika da tutmadı. 

Şimdi T. Erdo-
ğan’ı protesto için
ayrı bir miting ör-
gütleyip daha net

bir müdahalede bulunmaktalar. Bu müdahale, Alevi
hareketini topyekün kontrol altına almaktan çok,
bölmeyi ve kendi kontrolü altına almayı hedefle-
mektedir. Ve en önemlisi bunu devrimcilik veya
devrimcilerle birlik adına yapıyorlar.

Oysa bu müdahalenin devrimcilikle veya dev-
rimcilerle ittifakla alakası yoktur. Devrime ve
demokratik güçlerin birliğine zarar vericidir. Kürt
milliyetçilerinin Alevi Hareketini ABD uzlaşma-
teslimiyet zeminine çekme hareketidir.

Diğer kanadın başını çekenler de farklı değildir.
Devrimci ya da demokratik bir tutumdan uzaktırlar.
Düzen güçleridir ve Aleviler’i düzenin yedek gücü
haline getirmek için oradadırlar. Dolayısıyla bunların
da devrimin veya Alevi halkın yararına bir şey yap-
maları imkansızdır.

Kısaca bu ayrışma, sağlıklı bir ayrışma değildir.
Alevi halkının ve genelde Anadolu halklarının
çıkarına değildir. Bu nedenle Avrupa Anadolu
Alevi Hareketi, bu ayrışmada hiçbir tarafta
değildir. Alevi halkının devrimci-demokratik ze-
minde birliğini sağlamak için çalışmaktadır. Ana-
dolu Alevi Hareketi, Alevilik’in sosyalistlikten ve
devrimcilikten ayrı ele alınamayacağının bilinciyle
hareket etmektedir. Bu yüzden de Alevi Hareketini
tarihsel özüne döndürmek bugün başlıca görevdir.

Alevi hareketinin tarihsel özü halk ayaklanmaları
içinde şekillenmiştir. Bugün halk ayaklanmalarının
tek temsilcisi ve öncüsü de sosyalist harekettir.
Devrimcilerdir.

On yıllardır Aleviler’i katleden, inancına sapkın
diyen, değerlerini yok sayan, cemevlerine işeyen
faşizmle uzlaşmayı kesin bir şekilde reddeden,
emperyalizmin dökülen her damla kanımızın so-
rumlusu olduğu bilinciyle kendi kültürümüz ve
ayaklanma geleneğimiz etrafında daha sıkı ke-
netlenmekten başka yolumuz yoktur!

AVRUPA ANADOLU ALEVİ HAREKETİ

AALEVİ HAREKETİNDE; SİVİL TOPLUMCU, FAYDACI,

MİLLİYETÇİ, UZLAŞMACI, İŞBİRLİKÇİ ANLAYIŞLAR VE DOĞRU TAVIR
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Faşist AKP’nin yargısı, Berk Ercan haininin iftiralarına
dayanarak, 1 yıldır Bolu T Tipi’ne hapsettiği Özgür
Tutsak Sevcan Adıgüzel’e, “ayakta sayım vermediği
ve kitap sınırlamasına karşı çıkıp protesto ettiği” için,
200 yıllık görüş yasağı verdi.

Üç nesle bedel 200 yıllık bir görüş yasağı! Bu
karar, azılı halk düşmanlarının, özgür tutsakların
doğru yolda olduklarını tescillemesinden başka bir
anlam taşımaz.

Her türlü bedeli göze alarak direnmeye devam
eden, Özgür Tutsaklar’a gözdağı vermek istiyor.
Direnirseniz koyu bir tecrit uygularım diyor. Bu ağır
tecrit koşullarını yaşatarak, sevdiklerinden ve yol-
daşlarından “kopararak” teslim almak istiyor.

200 yıllık görüş yasağı, emperyalizmin tecrit edip
yalnızlaştırma, terörize edip imha etme politikasının
bir parçasıdır. Ancak burası Anadolu toprakları, burası
Cepheli devrimcilerin vatanı. Halk ve vatan sevgisiyle,
tarihsel ve siyasal haklılıklarının güveniyle dolu olan
Özgür Tutsaklar, emperyalizmin “Ya düşünce değişikliği
ya ölüm” politikasını 122 kez ölerek davasını, değer-
lerini, inançlarını ve ideolojisini savunmuştur.

Her özgür tutsak, Büyük Direniş’in parçası, öğren-
cisidir. Meral Dönmez, Tarsus Hapishanesi’nden yol-
daşlarının kaldığı bir hapishaneye sevkini istedi.

Bunun için ölümü göze aldı. Halk düşmanı Tarsus
Hapishanesi müdürü Mazlum Özalp, önce ağzından
kan damlayarak “300 gün yaşıyorlar” diyerek Meral’in
ölmesini bekledi. Sonra da Meral’in direnişi karşısında
teslim olmak zorunda kaldı.

Faşizm, direnmeye kilitlenmiş bir devrimci karşısında
çaresiz ve zavallıdır. Tıpkı Almanya’da ırkçılığın ve
aşağılanmanın ortasında büyümüş Sevcan Adıgüzel
karşısında olduğu gibi. 10 Türkiyeli esnafın Nazi
artıkları tarafından katledilmelerine karşı gelerek, 16
yaşında ırkçılığa karşı mücadele ettiği için işkence
gördü. Ne Avrupa emperyalizmine ne Türkiye faşizmine
boyun eğmedi.

Şimdi de halk ve vatan sevgisini kuşanan bir özgür
tutsak olarak direniş içerisinde yer almasının bedeli
ödetilmek isteniyor. 200 yıl görüş yasağı, faşizmin 2
yıldır devam eden “Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş”te olan tutsaklar karşısındaki acizliğin göster-
gesidir. 30 hücreyi cayır cayır yakan ve 400 işkenceli
sürgün sevk yaşayan Özgür Tutsaklar karşısındaki
çaresizliğin kanıtıdır.

Değil 200 yıl, 2000 yıl da verseniz, 122 değil
1122’sini de katletseniz kurtuluşunuz yok, yenileceksiniz!
Tarih bir kez daha özgür tutsakların zaferini yazacak!

Özgür Tutsak Sevcan Adıgüzel’e
Üç Ömre Bedel, 200 yıllık görüş yasağı

Türkan Albayrak
Direniş Günlüğü

8 Ekim :
Bugün 23.kez
direniş alanına
çıktım… Avukatım
Nadide Öztürk de
vardı apar topar
işkenceyle gözal-
tına alındım,
kabahat lerden

ceza yazılıp bırakıldım.
9 Ekim: Bugün gene direniş

alanına çıkar çıkmaz işkenceyle
gözaltına alınıp bırakıldım.

10 Ekim: Bugün oturma eyle-
mime devam ettim. Sessizce bir
süre bekledim başımdan ayrılma-
dılar. Telefonla konuşup, “savcı alın
dedi” deyip saldırdılar, işkenceyle
arabaya attılar. Bugün sivillerin yan-
sıra 4 çevik polisi vardı. Karakolda
önlüğüme takmış durumdalar, önü-
nü kapat bende neden siz ünifor-
malarınızı çıkartmıyorsunuz dedim.
Üşürüm diye üzülüyorlarmış! Bizi
hastaneye, karakola getirirken, uyuş-
turucu satıcısı hırsız gibi dolaştırmak
istiyorlar, önlüğümüzden rahatsız

oluyorlar. Halka teşhir olmak iste-
miyorlar.

15 Ekim: Bugüne yeni bir iha-
netle başladık. Kamu emekçilerinin
bedellerle kurduğu sendikaları
KESK’ten Yüksel Direnişçilerini attı-
lar, bu yetmedi polis çağırdılar. Ve
sendikacılar direnişçileri darp ettiler.
Sendika binalarının sahibi emekçi-
lerdir. O binalar katillerle toplantı
yapın diye var edilmedi. Biz onları
evimiz olsun diye var ettik; yolda,
darda kaldığımız zaman sığınacak
evimizdir sendikalar. Dün DİSK’in
Oya Baydak ve devrimcileri linç
ettirdiği sendikacılarla aynısınız; bu
halkın katilinin çanağını yalayan-
larsınız. Onların borazanlığını yapı-
yorsunuz. ,,,Kendi teslimiyetlerini
işbirlikçiliklerini bize dayatıyorlar.
Selvi ve Nursel öğretmen Bakırköy
meydanında direniyor gözaltına alı-
nıyor mahkemelere çıkıyor, nerede
KESK’in avukatı, nerede yönetici-
leri? KESK üyeleri, emekçiler, kamu
emekçilerinin alnının akı olan Yüksel
ve Bakırköy direnişçilerine sahip
çıkalım, direnişi yükseltelim. İşbirlikçi
hainleri içimizden atalım. Evlerimizi
geri alalım.”

İkitelli: Dev-Genç’in 49. Yılı
Pankartla Selamlandı

İstanbul İkitelli Dev-Genç'liler
10 Ekim'de, 5 Kat Bölgesinde
Dev-Genç'in 49. yılını selamlamak
amacıyla üzerinde; "Elif Şafak
Bahtiyar İle Geliyoruz! Dev-Genç
49. Yılında! Dev-Genç" imzalı pan-
kart astılar.

Dev-Genç’li Yunus Emre
Didin Tutuklandı

16 yaşındaki Dev-Genç’li Yunus
Emre Didin 9 Ekim günü
Okmeydanı’nda AKP’nin halk düş-
manı katil polisleri tarafından göz-
altına alındı, 12 Ekim’de çıkarıldığı
mahkemede tutuklandı.
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� ALMANYA
Cemaat Ocak Oturum ve Sos-

yal Hakları İçin Direnmeye Devam
Ediyor

Direnişinin 6. gününden; “Bugün
gelen ziyaretçilerimin bir kısmı Twit-
ter’daki paylaşımlardan dolayı ha-
berlerinin olduğunu söylediler… Ana-
yasayı Koruma Örgütü’nün keyfiliği
ve ırkçı parti AfD ile yaptıkları görüş-
meler üzerine konuştuk 4 Mayıs
2017’de gerçekleşen görüşmenin
kayıtlarının açıklanmasını istiyorum!”
Direnişinin 7. günü: “…Alman bir ka-
dın önce dövizde ve önlükte yazı-
lanları okudu, sonra “Ne yapıyorsun
burada?” diye sordu. Devamındaki
söylemleri aslında hemen hemen
hepimizin bir şekilde yaşadığı so-
runların temelinde yatanlardı. Irkçılık
insanlık suçudur!

Köln: “Sonnur Demiray’a Öz-
gürlük”

Özgür tutsak Sonnur Demiray’ın
özgürlüğü için açılan çadırda direniş
devam ediyor. Köln Halk Meclisi Gi-
rişimi ve Sanat Atölyesi, Sonnur’un
özgürlüğü için, halkı Ossendorf Ha-
pishanesi önüne çadıra çağrı yapı-
yor.

Wuppertal: Avrupa Anadolu
Alevi Hareketi’nin Kezban Anaya
Destek Eylemleri Sürüyor

Almanya’da Alevi Kültür Merkez-
lerinde başlatılan Kezban Ana’ya
destek eylemleri sürüyor.  Bundan
önce Neuss ve Heinsberg Alevi Der-
neğinde yapılan destek açlık grevi
ve destek oturma eylemini, 11 Ekim
Perşembe günü Wuppertal Alevi Kül-
tür Merkezi devraldı. Günde 2 saat
oturma eylemi olarak süren destek
eylemini Wuppertal 3 gün sürdüre-
cektir.

� İTALYA
İdil Kültür Merkezi’ne Baskın

İtalyan Televizyonlarında
İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis

baskınında, Grup YORUM ve İdil
Kültür Merkezi çalışanları ile birlikte
gözaltına alınan İtalyan anti-faşist,
Jean Pino Franck Castellotti’nin göz-
altına alınma haberi, İtalya televizyon,

gazete ve internette geniş
yer buldu. Grup Yorum
ve anti-faşist Castellotti
sahiplenildi. 

Roma
Grup Yorum’un başlayan mah-

kemesine destek vermek amacıyla
İtalya’dan İstanbul’a giden ve 4 Ekim
sabahı İdil Kültür Merkezi’ne yönelik
baskında gözaltına alınan Gianfranco
Castellotti, 16 Ekim günü İtalya’nın
başkenti Roma’da eylem yapıldı. Ey-
lemde konuşan Castellotti, Grup Yo-
rum ve halkın sanatçılarına destek
vermenin suç olmadığını ve uluslar-
arası görev olduğunu vurguladı.

� YUNANİSTAN
Atina
12 Ekim günü Yunanistan’ın baş-

kenti Atina’da, sol örgütlerin düzen-
lediği anti-emperyalist bir yürüyüş
yapıldı. ABD’nin Yunanistan’a daha
fazla kalıcı askeri güç bulundurması
yönündeki gelişmelere, NATO bün-
yesinde yurtdışına asker yollanma-
sına ve Suriye halkıyla dayanışma
amacıyla yapılan yürüyüş saat
19.00’da başladı.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yü-
rüyüşe anti-emperyalist pankartı, kızıl
flamaları ve sloganlarıyla Yunanistan
Halk Cephesi de katıldı.

Atina: Grup Yorum Konseri
Toplu İzlendi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Grup Yorum’un İlle Kavga, İlle Adalet
konseri toplu izlendi. Grup Yorum’un
3. kez yaptığı internet konseri, 13
Ekim günü Halk Cepheliler ve dostları
olarak 15 kişiyle konseri izledi.

Larissa: Direnen Kazanır!
Özgür Tutsak Ali Ercan Gökoğ-

lu’nun, 8 Ekim 2018 günü tutsak bu-
lunduğu hapishanenin idaresi tara-
fından kitaplarına el konulmasından
dolayı başlattığı açlık grevi zaferle
sonuçlandı.

Ali Ercan Gökoğlu’nun kitapları
hapishane idaresi tarafından kendi-
sine teslim edildi.

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer! 

� AVUSTURYA
Viyana: Anadolu Federasyonu

Yönetici ve Üyeleri Direnmeye
Devam Ediyor

11 Ekim perşembe günü Viya-
na’da Adalet Bakanlığı önünde eylem

yapıldı. 7. kez Adalet Bakanı önünde
toplanan Federasyon çalışanları şun-
ları söyledi:

“Avusturya devletinin hedefi yeşil
gömlek değil onun temsil ettiği dü-
şüncedir. Düşünce ve örgütlenme
özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz.”
Hakları için direnmeye devam ede-
cekleri söylenerek eylem bitirildi.

� İSVİÇRE
Halk Cephesi Uluslararası ilişkiler

Komitesi, Latin Amerikalı Red Latino
Derneği’nin daveti üzerine, Türki-
ye’deki gelişmeler hakkında bilgi ver-
mek üzere organize edilen toplantıya
katıldı.        

12 Ekim Cuma günü gerçekleşen
toplantıda söz alan Uluslararası İliş-
kiler Komitesi temsilcisi, Halkın Avu-
katları, Halkın Mühendisleri, Halk
Cepheliler ve Halkın sanatçılarına
yapılan saldırı, gözaltı ve işkencelerin,
faşist AKP iktidarının krizini daha da
derinleştirdiğini belirtti.

Bütün bu yıldırma ve teslimiyet
dayatmalarına karşı Halk Cepheliler’in
ısrarla direnmeye devam ettikleri an-
latılarak, Yüksel direnişi, Türkan Al-
bayrak, Alev Şahin, Mahir Kılıç’ın
direnişleri de örnek olarak gösterildi.
Konuşmanın sonunda baskıyı, sö-
mürüyü, faşizmi yenmenin tek yolun,
birlikte direnmekten geçtiği belirtilip,
destek çağrısı yapıldı. 

Konuşmanın ardından Türkiye ve
Ciapas’taki (Meksika) direnişçileri
desteklemek amacıyla “Halkın Avu-
katlarına Özgürlük, Grup Yorum’a
Özgürlük, Grup Yorum Bizim Evde,
Halkın Avukatları Bizim Aramızda”,
“Meksikalılar’ı kandırmayın, Yaşasın

Av ru pa’da
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Meksika halkı, Uluslararası Meksika
Halk Komitesi“ yazılı dövizlerle toplu
fotoğraf çektirildi.

� FRANSA
Nancy Anadolu Kültür Ve Sa-

nat Evi’nden Direnişlerle Daya-
nışma Mesajı

Yüksel Direnişinin 707. gününde.
OHAL şartlarında, tek bir yürek çıktı
meydana; “İşimi, Ekmeğimi Geri İs-
tiyorum” dedi. Bu cüretle, haksızlığı
asla kanıksamamak gerektiğini, ek-
meği ve onuru için tek yolun direnmek
olduğunu ve faşizme karşı, müca-
delenin ve direnişin gücünü bir kez
daha haklı çıkardığı söylendi.

Nuriye Gülmen’in tek başına baş-
lattığı direniş, Yüksel direnişine ve

ülkenin dört bir yanına yayılarak bü-
yüdü.

İşi, ekmeği için direnenlerden biri
de Mahir KILIÇ, geçen yıl açlık gre-
vinin 183. gününde talebinin kabul
edilmesiyle işe geri alınmıştı. Ancak
protokole uyulmaması nedeniyle, 12
Eylül 2018’de yeniden açlık grevi di-
renişine başladı. Bugün açlık grevinin
36. gününde ve pazartesiden beri
B1 ve şeker almayı bıraktı.

Nancy Anadolu Kültür ve Sanat
Evi üyeleri, haksızlığa zulme karşı
direnen, her daim halkın avukatlığını
yapan onurlu avukatlara, halkın sa-
natını yapmaktan vazgeçemeyen
Grup Yorum’u, ekmeği ve işi, onuru
için direnen bütün emekçileri, faşizme
karşı direnen evlatlarını yalnız bı-

rakmayan Kezban Ana’nın yanında
olduğunu belirtiyor ve faşizme karşı
onurlu direnişlerini selamlıyor ve sa-
hipleniyor.

Fransa Halk Cepheliler’den
Açlık Grevine Çağrı!

İşine geri dönmek için direnen
işçi Mahir Kılıç’ın açlığını paylaşmak
ve Armutlu Cemevi önünde oturma
eylemi yaparak “İnancımız için, onu-
rumuz için, haksız yere tutuklanan
canlarımızın özgürlüğü için, kızım
için, Cemevine işeyenlerin tutuklan-
ması için oturma eylemindeyim!”
diyen Kezban Ana’nın onurlu direnişini
desteklemek için 18 Ekim çarşamba
günü bir günlük dayanışma açlık
grevi yapacak.

Çünkü O Yasalar Haksızdır, Çünkü O Yasalar
Hukuksuzdur. 

Grup Yorum O Yasalardan Daha Güçlüdür, Gücü
Halka Dayanmasında, İdeolojik Üstünlüğündedir.

Üstünlüğü Tarihsel Ve Siyasaldır, Çünkü Haklıdır!

Grup Yorum’un son Frankfurt Konseri 5 bin polis
ve helikopter kuşatmasında yapıldı.

Düsseldorf konserinde ise keyfi uygulamalar ve
AKP’li faşistlerin provakasyon girişimine rağmen
yapıldı. Zafer yine direnenlerin yine Grup Yorum’un
oldu.

Grup Yorum’u Kuşatarak, Yalnızlaştırarak, Bittirmek
Katletmek İsteyen Emperyalizm ve Oligarşi Yine Kay-
betti! Avrupa Emperyalizminin Başını Çeken Alman
Devletinin ve Türkiye Faşizminin Çabaları Boşa Çı-
karıldı.

Alman polisi yine acizligini, zavallılığını gösterdi.
Almanya’nın Düsseldorf kentinde “Irkçılığa ve Yoz-
laşmaya Karşı Tek Ses Tek Yürek” mitingi, tam bir
kuşatma altında yapıldı. 14 Ekim günü yapılan mitingde
polis ve Düsseldorf Belediyesi önce alanı değiştirerek,
sonra alana su ve elektrik vermeyerek engellemeye
çalıştı. Buna karşı miting komitesi, “Grup Yorum kon-
serini yapacağız ve ne pahasına olursa olsun şarkı-
larımızı söyleyeceğiz” dedi.

Sonuç; tüm engellemelere karşı miting yine yapıldı.
Grup Yorum, Frankfurt’ta 5 Bin Polis ve Helikopterle
Kuşatma Altında Konser Verdi. Almanya biz size
bu konserlerinizi yaptırmayacak ve halkın sizi sahip-
lenmemesi için korkutma politikalarımızı devreye so-
kacağız diyor.

Peki biz ne diyoruz? Dünya halklarının, mücadelenin
sanat alanındaki devrimci anlayışının tek temsilcisi
Grup Yorum’dur. Halkların dili ve sesi olmaya her ko-
şulda devam ediyor. Gelin bir bakalım Alman Devleti’nin
Düsseldorf’taki konserde kepaze olduğu durumuna.
Konser alanına ailesi ile gelen bir dokuz yaşındaki

çocuğun üzerinde Türkiye Devriminin şehit önderle-
rinden Dursun Karataş’ın resmi var diye dokuz ya-
şındaki çocuğun üstünü arıyor. Siz emperyalistler
korkuyorsunuz; hem de dokuz yaşındaki çocukları-
mızdan bile! Beş dakikada bir alana gelip sürekli ge-
rekçe uydurdu. Polisin bahanelerle konser yaptırmamak
için sürekli senaryolar uydurdu.

Alman Devleti bizim tuvaletimizle bile uğraştı. O
tuvalet için, vermediğiniz su, elektrik için, yere konan
tenceremiz, altımızdan alınan banklar için halkımıza
bir cevap borçlusunuz. Bunlarla halkımızı sahiplen-
mekten vazgeçireceğinizi sandığınızı itiraf edin. Bizim
insanlarımız her koşulda Grup Yorum’u sahiplenir.
Tabi siz o halkın duygularının tercümanı olan halkın
sanatçılarının halkla bağını anlayamasınız. Yasakla-
rınıza karşı biz yine “Vur Vur Zalimlerin Sarayına
Vur” dedik. Halkımız Sizi Seviyoruz diyenlere “Biz de
Sizi Seviyoruz” diyerek cevap verdik, ”Kahrolsun Em-
peryalizm” dedik.

Grup Yorum konserleri örgütlediği için tutsak edilen
Erdal Gökoğlu da Düsseldorf’ta mesajıyla sahnedeydi.
Erdal’ın mektubu okundu sahnede. Hamburg Hapis-
hanesi’nde özgür tutsak olarak şöyle diyor Erdal; iki
nedenle tutuklandım; birincisi devrimci olduğum için,
ikincisi ise Grup Yorum konserleri örgütlediğim için.
Sözüm söz, son sözümüzde; “Kurtuluşa Kadar Savaş”
diyerek mücadeleyi büyüteceğiz.

Halkımız; konserlerimizi sahiplenmeye devam ede-
cek. Hukuksuz gerekçelerle kararlar çıkarmakla, altı-
mızdaki bankları çekip şarkıları yasaklamakla engel-
leyemeyeceksiniz. Sizin yasalarınız işlemez halkın
türkülerine. Halaylarımızdan, türkülerimizden korkmaya
devam edin; çünkü biz dünya halklarının umudu
olmaya devam edeceğiz.

Mahir’i, gerillaları, halkın adaleti için mücadelede
şehit düşenleri şarkılarda bile duymak istemiyor-
sunuz. Ne yaparsanız yapın, umudun şarkılarını
söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz!

Alman Emperyalizminin Yasaları İşlemez Halkın Türkülerine!
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29 Ekim - 4 Kasım

Ahmet ARIÖZ,
Orhan Veli SAYDEMİR:
Vatan dergisinin dağıtımcısı

ve aynı zamanda bir tutsak yakını
olan Ahmet ile Vatan okuru olan
Orhan, devrimci düşüncelerin ya-
yılması için çalışan devrimcilerdi.
3 Kasım 1999'da Isparta'da ge-
çirdikleri trafik kazasında yaşam-

larını yitirdiler.
Ahmet, Isparta’da halkın devrimci mücadelesini örgütlemeye,

halka devrimci düşünceleri taşımaya çalışan bir taraftardı.
Aynı zamanda bir tutsak yakınıydı. Orhan, devrimci hareketin
taraftarıydı. Gericiliğe, faşizme karşı devrimci düşüncelerin
yayılması için çaba gösteren bir devrimciydi.

Ahmet Arıöz Orhan V. Saydemir

Şükrü SARITAŞ:
1985 İstanbul doğumlu olan Şükrü, aslen

Erzincanlı’dır. 15 yaşında bir Cephe sempati-
zanıydı. Eflatun Cem Güney İlköğretim Okulu
öğrencisiydi. Okulunda dergi dağıtır, arkadaş-
larına devrimciliği anlatırdı. 29 Ekim 2000'de
İstanbul Ümraniye'de MHP'li faşistlerin kurşun-
larıyla kalbinden vurularak katledildi.Şükrü Sarıtaş

Şükrü Sarıtaş kim?
Bir gecekondulu. Ailesi Erzincan’dan İstanbul’a taşınmış.

İstanbul’un güzelliklerini tatmak için gelmemişler bu büyük
kente. Ekmek kavgasına gelmişler. İşsizlik, yoksulluk atmış
onları memleketlerinden İstanbul’a. Şükrü, toprağından sürgün
bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.

Yoksulluk içinde büyüdü. Dört bir yanı gecekondu, dört bir
yanı yoksulluktu, dört bir yanı adaletsizlikti onun.

Onun küçük beyninde polislere dair tek iyi bir şey yoktur.
Çünkü o polisleri ne zaman gördüyse, semtinden birilerini dö-
verken, komşularının evini basarken, mahallelerinin orta yerinde
panzerleriyle terör estirirken görmüştür.

Gazi ve Ümraniye katliamı olduğu sıralar, o 10 yaşındaydı.
Ailesinden, çevresinden Gazi, Ümraniye davasını duyarak bü-
yüdü. Mahallelerinden 5 kişinin o zaman katledildiğini ve
katillerinin tutuklanmasına bile gerek görülmediğini biliyordu.

O beş kişinin katillerinin resmi ve sivil faşistler olduğunu bi-
liyordu. O, faşistlere öfke duymasın da kim duysun!

“Böyle çocuklar da var..”
Doğrudur; düzen, 12, 13, 14 yaşındaki çocuklarımızı tiner

bağımlısı yapıyor. Mezarlık kumarcıları haline getiriyor.

Doğrudur; gecekondu semtlerinde yaygınlaştırılan internet
kafelerde kafeslemeye çalışıyor şimdi onları.

Doğrudur; düzen okula gidebilen çocukları amaçsızlaştırmaya,
büyüyünce ne yapacağını bilmez kişiler haline getirmeye
çalışıyor ve bazılarında da başarılı oluyor.

Şükrü, düzene kaptırmadığımız çocuklardandır. Şükrü’ler
sanıldığından çoktur.

Vatan’ın bu sayısında “Bir ölüm, bir hayat” başlığı altında
yayınlanan Erkan Dilsiz’in öyküsünü okuyun.

13-14 yaşındaki çocuklarımızın ruh halini orada çok net
göreceksiniz. Belki kimileriniz “böyle de çocuklar var mıymış?”
diyecek. Evet var ya.

Sibel vardı. Sibel Yalçın. 16’sında direnişçi, 18’inde kahraman.
Erkan vardı, 11 yaşında devrimci, 15’inde gerilla.

Cem vardı, Cem Güler... 15 yaşında bir gerilla olarak
toprağa düşmüştü.

Şükrü de onlardan biriydi işte. Ve bu ülkenin gecekondularında,
ücra Anadolu kasabalarında, köylerinde onlardan daha ne
kadar çok var... Kimse onların duygularını, düşüncelerini, yap-
tıklarını “çocuk aklı işte” diye veya “gençlik işte, maceracılık”
diye düşünmesin.

Hayatın ve ölümün anlamını çok erken yaşta kavramış ve
bu bilinçleriyle de hayatlarını ortaya koyan bir kavgayı tercih
etmişlerdir...

(Bu yazı, Yaşadığımız Vatan dergisinin 13 Kasım 2000
tarihli, 64. Sayısında yayınlanmıştır.)

ŞÜKRÜLER HEP OLACAK!

Hikmet KURU,
Alaattin GENÇ,
Ahmet ÇOBAN,
Kadir DOĞAN:

Karadeniz’in
yoksul köylü aile-
lerinin çocuklarıy-

dı. Devrim müca-
delesine gönül vermiş, devrimci hareketin mücadelesine katılmışlardı.
Halkın devrimci uyanışını faşist terörle boğmak isteyenler tarafından
Kasım 1979’da Ordu Aybastı’da faşistler tarafından katledildiler.

Hikmet Kuru Alaattin Genç Kadir DoğanAhmet Çoban

Numan KAYGUSUZ:
1956 doğumludur. Yıldız DMMA'da Dev-

Genç saflarında mücadele ediyordu. 4 Kasım
1978'de İstanbul Şehremini'de faşistler tara-
fından kaçırılıp işkenceyle katledildi.

Numan Kaygusuz

Anıları Mirasımız

"...Şehitlerimiz bugün fiziki olarak aramızda yoklar belki,
ama düşünceleriyle, kavgalarıyla, yaşam biçimleriyle, partili
savaşma düşleriyle buradalar. Bizimle birlikteler. Onların dü-
şünceleri ve kavgalarıyla daha güçlüyüz...

Bizler hata ve sevaplarımızla, olumluluk ve olumsuzluklarımızla
bu şanlı tarihin neferleri olarak, öncelikle bu tarihin gerçek
sahipleri olan şehitlerimizi, bu uğurda işkence gören, acı çeken,
yaralanan, tutsak düşen yoldaşlarımızı, hep bize güven veren,
devrim yürüyüşümüze ivme kazandıran birer meşale olarak
elimizden düşürmeyeceğiz. Onlar, davamızda en değerli var-
lıklarımız olacaklar.

Emperyalistler, işbirlikçi oligarşiler, burjuva ideologları, burjuva
ideolojisi ile yoğrulmuş oportünistler, revizyonistler her şeyi
tahrip edebilir, bütün dünyanın bildiği gerçekleri çarpıtabilir ve
puslandırabilirler ama kanla yazılmış, uğruna yüzlerce şehit ve
binlerce tutsak verilmiş, bunlarla halkın belleğine kazınmış bir
tarihi silebilecek güç yoktur. Bu durum, yalnız devrim tarihleri
için değil, tüm toplum tarihleri için geçerli olan bir olgudur. İşte
biz, şehitlerimizle yazılmış bu tarih nedeniyledir ki, içimizden ve
dışımızdan gelen, hangi kılıfa ve söyleme bürünürse bürünsün,
özde emperyalizmin ve oligarşinin saldırıları olan tüm saldırılara
karşı direnen, teslim olmayan, kuşatma altına alındığımızda
kuşatmayı yarmayı bilen bir inançta ve bilinçte olmuşuzdur. Bu
inanç ve bilinci yaratan, Marksizm-Leninizm'e sonsuz inancımız,
halka ve kendimize olan güvenimizdir..." Kongre Belgeleri -1



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

- Savaş, disiplin demektir,
kurallı bir yaşam demektir.

- Disiplin ilkelerine ve kurallara aykırı 
her özlem, her duygu, her davranış, 

her alışkanlık devrimcinin yaşamından
silinip atılmalı, savaşçı ruhu tüm benliğine

hakim olmalıdır. 

- Bu konuda gösterilen her zaaf, yapılan 
her hata, sadece kaynaklandığı birim veya
kişinin zarar görmesine, hatta imhasına yol

açmakla kalmayacak, bir bütün olarak
örgütlenmemize ve mücadelemize zarar

verecektir. 

- Hiçbir duygu, hiçbir özlem, hiçbir
alışkanlık böyle bir zarara yol açacak kadar

değerli-vazgeçilemez değildir!



Mahalle Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 89
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BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER
BİZİM OLACAK!

MAHALLE MAHALLE, SOKAK SOKAK,
EV EV, KİŞİ KİŞİ

HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENECEK

SÖMÜRÜ VE ZULÜM DÜZENİNİ
YERE ÇALACAĞIZ!



EMPERYALİZMİN VE
İŞBİRLİKÇİLERİNİN HALKI

UYUŞTURUCUYLA ÇÜRÜTME
VE UYUTMA POLİTİKASININ

ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ
BARİKAT: HFG

HASAN FERİTLER’DEN
ORDU KURACAK,

BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ!



Çok değişik özelliklere sahip gençlik kesimleri
vardır. Yani; işçi, işsiz, öğrenci (liseye kadar), esnaf,
köşe başı gençliği. 

Farklı yaşamları, farklı hayalleri, özlemleri olan;
sporla ilgilenen, hip-hop yapan, dövüş sporlarına
giden çok çeşitli gençlik kesimleri vardır. Akşamları
mahallenin sokaklarında olur, hafta sonlarını ma-
hallesinde geçirir ya da mahalle gençleriyle birlikte
program yapar gençliğimiz. Hayatının devamı, ya-
şadığı mahallede şekillenir, orada yuva kurar, iş
kurar; dostları, ailesi mahallededir. 

Mahalle, mahallelilerin vatanıdır; gençlik
bu vatanın temelidir.

Devrim yapmak isteyen bir örgüt mahalleleri ör-
gütlemeli demiştik. Mahalleler sokaklardan oluşur,
önce sokaklardan başlamalı, sokakları örgütlemek
için de sokakların temel öğesi olan gençliğe gitmeli-
yiz.

Mahalle Gençliğine
Nasıl Yaklaşmalıyız?
Bunun tek bir reçetesi yoktur. Her mahallenin-

sokağın kendi özgünlükleri vardır. O nedenle tanıyarak,
onlardan öğrenmeliyiz. 

Her mahallenin gençlerinin ayrı özellikleri ve her
gencin de farklı özellikleri vardır. Tüm duyu organları-
mızla onları dinlemeli, anlamaya çalışmak için gayret
sarf etmeliyiz, soru sormalıyız. Arkadaş olabilmeliyiz.
Mahalle gençliğinin yaptığı spor, gezi, hip-hop vb.
faaliyetlere katılmalı, devrimcileştirmeyi hedeflemeliyiz.
Gençlerin geri yönlerini besleyerek değil; hayal-
lerini, özlemlerini, düzene karşı öfkelerini büyüterek
onlardan öğrenmeliyiz. Bütün güzel duyguları
devrime, bütün öfkelerini düzene yönlerdirmeli-
yiz.

İlişkilerimizde hakaret, küfür, aşağılama, şiddet
kesinlikle yasaktır. Özellikle gençler söz konusuysa
asla gururlarını kırmamalı, rencide etmemeli, sesimizi
yükseltmemeli, bağırmamalıyız.

Unutmayalım, mahallenin gerçek sahipleri ma-
hallenin gençleridir, kalıcı olan onlardır. Bizi kabul-
lenmelerini, sevmelerini sağlamalı; saygı, sevgi ve
güven bağı kurmalıyız.

İlke ve kurallarımız çerçevesinde ilerlersek gen-
çliğimiz bize saygı duyacak, güvenecektir. Zaten
ilke ve kurallarımız da bu güvenin sağlanması için
oluşturulmuştur. Bu saygıyı oluşturmada yaklaşımımız
belirleyicidir.

En başta söylememiz gereken şudur ki; “doğal
olmak” çok önemlidir. En ufak bir yapmacıklığımız,
yapay davranışımız ve yaklaşımımız gençler tara-

fından fark edilecektir. Çünkü onlar gerçek yaşamın,
bizden daha fazla içindedirler. 

Yalanı, dolanı, para ilişkilerini, güveni, güvensizliği
en az bizim kadar yaşamışlardır. Hatta bazı konularda
sorumlularından daha tecrübeli olduklarını pratikte
görmüşüzdür.

Bu yüzden onlardan öğrenmeye açık olmalı ve
bunu hissettirmeliyiz. Ve gerçekten onlardan öğ-
renmeliyiz. Unutmamalıyız ki o gençler mahalleyi
bizden daha iyi bilirler. Hırsızını, uğursuzunu, iyisini,
kötüsünü, silahı olanı, olmayanı, bize açılabilecek
evleri, sunulabilecek imkânları, insanlar arası ilişkiler
vb. ayrıntılara vakıftırlar.

Yaşamın bu kadar içinde olan gençliğimizin aynı
zamanda bazı düzen alışkanlıkları vardır. Mesela;
kendini kurtarmak için çok rahat yalan söyleyebilir.
Bazı zamanlarda faydacı davranabilir. Gözümüz
açık olmalı. Ama tüm duyu organlarımızla ve
siyasi uyanıklığımızı elden bırakmadan onları
dinlemeliyiz.

Hep "gençlik" dedik, tek bir gençten değil tüm
gençlikten bahsettik. Gençliğimiz genelde hep birlikte
gezer, birlikte hareket eder. bizim amacımız da
onların bu gruplarını örgütlemek olmalıdır. Tek başına
birini "kurtarmak", dergi okumasını sağlamak hatta
devrimcileştirmek değildir amacımız. Onların güzel
yanlarını besleyip kötü yanlarını kurutmaktır. Amacımız
tek başına, bir genci devrimcileştirmek değil, tüm
mahalle gençliğini Cepheli yapmaktır.

Mahalle gençliğinin özelliklerini sırala-
yacak olursak;

- Yapmacıklığı,
- emir almayı,
- disiplini,
- yalan dolanı,
- tepeden bakılmayı,
- adaletsizliği,
- haksızlığa uğramayı,
- namussuzluğu,
- ahlaksızlığı,
- zorbalığı,
- dayatmaları
sevmezler ve bunlara gelemezler. Yukarıda yazan

her şey düzene ait özelliklerdir. Bizim de düzene ait
olan hiçbir özelliği taşımamamız gerekir. Bizler de
bu düzende yaşıyoruz ve her zaman içimizdeki
düzene karşı savaşıyoruz. Ama bu düzen yanlarımızla
savaşmaz, dahası gençlere yansıtırsak aramızdaki
ilişki başlamadan biter. Hatta çok daha ağır sonuçları
da olabilir. 

Mahalle gençliği sevmediği, saygı göstermediği
kişilere karşı da son derece acımasızdır. Arkasından

MAHALLE GENÇLİĞİNİ NASIL ÖRGÜTLEYECEĞİZ?
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her türlü dedikoduyu yapabilir, insanları ona karşı
örgütleyebilir ve onun verdiği işleri aksatmak için
elinden geleni yapabilir. Ama dediğimiz gibi mahalle
gençliğinin sevmedikleri, aslında düzende gördükleridir. 

Düzen dayatır uyuşturucuyu, buna karşı gençlik
elinde sopalarla çıkacaktır düzenin karşısına. Biz
de bunu kısıtlamayacağız hatta daha büyük sopalar
bulmalıyız onlara.

Düzen fuhuşu, ahlaksızlığı özendirir ve halkımızın
yaşamına sokar. Mahalle gençliğinin de uzağında
değildir bunlar.

Gençlik küfürlü-argo da konuşur. Ama bunu da
düzenin yaydığını ve gençlerimizin yozlaşmanın gö-
beğinde yaşadığını unutmayacağız. Bu nedenle
‘küfür etme’ demekle önüne geçemeyiz. Onun yerine,

küfüre alternatif olarak sloganlarımızla daha sesli
bağırmalarını sağlamalıyız. Öfkelerini düşmana
yöneltip sloganlarımıza sarılmalarını sağlamalı-
yız.

Üstten bakılmayı sevmezler dedik. Bizi, üstten
bakan, sadece emir veren insanlar olarak görmemeleri
için sloganları birlikte atmalı, sopaları birlikte salla-
malıyız halk düşmanlarına, çetecilere, namussuzlara.
Birlikte bildiri de dağıtmalıyız, yazılama da yapmalıyız. 

Ufuklarını ileriye doğru genişletmeli, bü-
yüteceğiz!

Öfkeyle yaptıkları her şeyi düzene, sev-
giyle vefayla yaptıkları her şeyi devrime
yönlendireceğiz!

İzmir Halk Cephesi Kahvaltı Düzenledi
İzmir Halk Cephesi 14 Ekim'de kahvaltı düzenledi.

Kahvaltı sonrası yapılan konuşmalarda hayatın her
alanında örgütlenerek Halk Meclisleri’ni kurmanın
öncelikli görev olduğu söylendi. Grup Yorum internet
konseri üzerine İzmir Grup Yorum korosu üyeleri,
konsere nasıl hazırlandıklarını, faşizmin 4 Ekim tari-
hindeki baskınını ve buna rağmen konseri gerçek-
leştirdiklerini anlattı. Kahvaltıya 25 kişi katıldı.

Hatay’da Halk Cepheliler
Pankart Astı

Hatay'ın Defne ilçesi Çek-
mece Mahallesi'nde 9 Ekim
günü Halk Cepheliler tarafın-

dan; “Grup Yorum'a, Halkın Avukatlarına Özgürlük”
yazılı pankart asıldı.

Kampanyalarımızı Anadolu’nun

Dört Bir Yanında Sürdüreceğiz

Mersin Halk Cepheliler, 15 Ekim’de Cumhuriyet
Mahallesi’nde kampanya çalışması yaptı. Çalışma
kapsamında üzerinde; “Grup Yorum Halktır Susturu-
lamaz! AKP 80 Milyon Halkı Teslim Alamaz! Grup
Yorum’a Özgürlük! Halk Cephesi” imzalı dövizler
astı.

Kuruçeşme:
Grup Yorum’u Susturamayacaklar

İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler 10 Ekim’de,
Grup Yorum’un 13 Ekim’de verdiği 3’üncü İnternet
Konseri çalışması yaptı. Yapılan çalışmada mahallenin
birçok yerine 10 adet ozalit ve 15 adet şablon
çalışması yapılarak halka konserin duyurusu yapıl-
dı.

Gençlik Gelecektir!
İstanbul Okmeydanı gençliği, uzun bir

süredir Halk Meclisi öncülüğünde bir
araya gelerek çeşitli çalışmalar yürütü-
yordu. Yine Halk Meclisi öncülüğünde 1
Ekim’de yaptıkları toplantıda oluşumla-
rının bir komisyona dönüştürülmesi kararı
alındı. Okmeydanı gençliği bundan böyle
“Halk Meclisi Gençlik Komisyonu” adı
altında faaliyet yürütecek.
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Hatay Tekebaşı Halk Meclisi’nden Su Eylemi
Samandağ Tekebaşı Halk Meclisi 14 Ekim’de Tekebaşı

Köyünde yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’ne ve
HATSU yetkililerine bir an önce
sularının köylerine getirilmesini,
getirilmediği taktirde su hakları
için eylemlerinde ısrarcı olacaklarını
vurguladılar. Basın açıklamasına
150 kişi katılırken, açılan imza
masasında 600 imza toplandı.

İzmir Mersin

Hatay

Kuruçeşme



Mahallelerde köklü bir tarihimiz, geleneklerimiz
var. Kırk yıldır mahallelerde faaliyet yürütüyoruz,
hatta kendi kurduğumuz mahallelerimiz var.

Biz mahalleleri, mahallerde bizi bilse bile, bugünkü
sürecin ihtiyaçları, yeni baştan öğrenme, yeniden
ele almayı gerekli kılıyor.

Mahallelerde çalmadığımız kapı kalmayacak. Ne-
reden başlayacağız sorusunun cevabı sokak çalış-
masıdır. 

Mahalleler sokaklardan oluşur. 
Mahallelerin bizim olması, mahalleleri sokak sokak

örgütlemekten geçer. 
Her sokakta sokak meclislerini oluşturmak ilk

adımımız olacak.
Bütün yoksul mahalleler bizim olana kadar,

sokak meclislerinde örgütlenelim!

Neden Sokak Çalışması?
Sokak çalışması, HEDEFLİ çalışmadır. Planlı-

programlı çalışmayla sokak meclisi örgütlemeyi
mümkün kılar. 

Kocaman bir mahallede parça parça sonuç al-
maktansa, bir sokak üzerine yoğunlaşarak, daha
yoğun bir verim alabiliriz. 

Hedefli çalışmayı bir üst boyuta taşımak için prog-
ramlarımızı 15 günlük, 1 aylık ve 3 aylık şeklinde;
kısa, orta, uzun vadeli olarak örgütleyebiliriz.

Sokak Meclisi Nedir, Nasıl Kurulur?
Her mahallede çalışma yaparken, özellikle ve ön-

celikle bir sokağı belirlemeli ve oradan başlamalıyız.
Çalışma yapacağımız sokağı hangi kriterlere

göre seçeriz?
Çalışma yapabileceğimiz sokak, 
- Sonuç alabileceğimiz, 
- Düşmanın denetimini atlatabileceğimiz, 
- En iyi bildiğimiz, 
- En çok insanımızın olduğu veya tutuklu yakınla-

rının olduğu bir sokağı seçebiliriz.
Burada amaç asıl olarak bir sokak üzerine yo-

ğunlaşmaktır. O sokaktan bir örgütlülükle çıkmayı
hedeflemeliyiz. 

O Sokakta Sokak Meclisi kurmayı hedeflemeliyiz.  
Her insanı kendi mahallesinde, kendi sokağında

harekete geçirmek; kendi sorunları etrafında çö-
züme dahil etmekten geçer. Mahalleli kendi ma-
hallesinden çıkmak istemez. Ancak kendi mahallesi
onun için her şeydir, vatandır.

Bu yüzden oradan sonuç almak çok daha mümkün
olduğu için, sokak meclislerini kuracağız. 

Çalışma Yapacağımız Sokağı Tanımalı, Özel-
liklerini İyi Bilmeliyiz. 

- Kaç ev var? 

- Kaç kişi yaşıyor?
- Burada oturan insanlar nereli, mezhepleri ne?
- Yöre dernekleri var mı?
- İşçi mi, işsiz mi... ne kadar genç var, ne kadar

öğrenci var?
- Öğrenciler arasından ortaokul, lise, üniversiteye

giden kaç kişi var?
- Sokak sakinlerinin yaşadıkları sorunlar ne? (Ma-

hallelinin kendi arasında ve devlet kurumları ile so-
runlarını öğrenmeliyiz.)

- Örgütlü ilişkilerimiz var mı?
- Dergimiz dağıtılıyor mu, dağıtılıyorsa kaç tane?

Sokağı Daha Yakından Tanımak İçin Neler Ya-
pabiliriz?

a- İlk işimiz, toplantı örgütlemek. (Sokakta var
olan veya en ileri durumda gördüğümüz kişilerle
toplantı)

b- Ev ev çalışma… Süre koyarak, o sürede, belir-
lediğimiz sokakta tüm evlerin kapısını çalmayı he-
defleyeceğiz.

c- Ev toplantıları, sokak toplantıları, piknikler, film
gösterimleri veya mahalledeki küslerin barıştırılması,
sünnet vb. ihtiyaçlar için komiteler kurmalıyız.

d- Sokağımızın sorunlarına yönelik hedefli, prog-
ramlı çözümler üretmeyi amaçlayalım.

Gençlerimizi Sahipsiz Bırakmayacağız!
Mahallelerimizin en çok yozlaştırılmak istenen,

uyuşturucuyla, fuhuşla, çeteleşmeyle; kendi vatanına,
mahallesine, sokağına, ailesine, en sonunda da ken-
disine yabancılaşan gençlerimiz önceliğimizdir. Düzen
ne kadar gençlerimizin mahalleye düşmanlaşması
için uğraşıyorsa, biz de gençlerimizin içindeki "mahalle
vatanımdır" düşüncesini beslemek için emek vermeliyiz.
Zaten en çok da gençliğimizin vatanıdır mahalleler.
Önünde bir sürü yıl vardır mahallesinde geçireceği.
Bu yüzden de kendi mahallesinin sorunlarının çözümü
için gençlerimiz elinden geleni yapacaktır.

Çalmadık kapı bırakmamak, halkın kendi gündemini
halka ulaştırmak ve sorunlarına çözümler üretmek için
komiteler kurmak hedefimizdir. Belirlediğimiz sokakta,
en ileri insanlardan oluşturduğumuz komitelerin top-
lantılarını düzenli yapması ve aldığı kararları hayata
geçirebilmesini sağlamak ve denetlemek görevimizdir.

SOKAK ÇALIŞMASI

Sokak Çalışmasını Nasıl Yapacağız?

1- Hedef koyacağız. (Nereye, kaç günde,
kimlerle ve nasıl varacağımız net olacak)

2- Hedefe gidecek bir plan yapacağız.

3- Planı denetleyeceğiz. 
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Mahallelerde temel hedeflerimizden biri, ihtiyaca
uygun örgütlenmeler kurmaktır. Bunu da abartmadan,
mükemmelleştirmeden o mahallenin halkıyla yapacağız.
İki-üç kişiyi bir araya getirerek, onlarca küçük küçük
örgütlenme kurabiliriz. Aslolan o iki üç kişiyi biraraya
getirip komite oluşturabilmektir.

İKİ SİLAHIMIZ VAR;
GERÇEK ve BİLGİ

GERÇEK:
Genç-yaşlı,çocuk-yetişkin, kadın-erkek, işçi-me-

mur-esnaf, Kürt-Türk, Alevi-Sünni tüm halkımızın ya-
şadığı koşullardır. Açlık, adaletsizlik, yozlaşma, yok-
sulluk, işsizliktir. Uyuşturucu çeteleri ve hırsızlıktır...
Gerçek olan sorunlarımızın yakıcılığı ve bizden başka
bu sorunları kimsenin çözmeyeceğidir.

En Yoksullara, Sorunu En Yakıcı Yaşayan Hal-
kımıza Gitmeliyiz

Açlığa ancak açlar son verebilir, yoksulluğa ancak
yoksullar son verebilir. En yoksul bıraktırılmış halkımıza
gittiğimizde ne görürüz?

- Daha az bahane ürettiklerini,
- Alınan kararları coşku ve heyecanla uygula-

dıklarını,
- Sorunlarını çözmek için yanıp tutuştuklarını.

Aslında bunlar bizim de inancımızı ve umudumuzu
büyütecek, mücadeleyi büyütmek için yanıp-tutuş-
mamızı sağlayacaktır.

BİLGİ:
Sorunlarımızı ancak ÖRGÜTLENİRSEK, örgüt ku-

rarsak çözeriz.
Örgütlenmek, örgüt kurmak önce aynı amaç için

bir araya gelmekle başlar.
Sorunlarımızı; ancak BİRLEŞİRSEK çözeriz.
Örgütlenmek, hiçbir ayrım gütmeden tüm halk

kesimlerini aynı amaç için biraraya getirmektir.
Birleşmek, sorunlarımızın kaynağına karşı saf-

laşmaktır.
Sorunlarımızı ancak MÜCADELE EDERSEK çö-

zeriz. Biz çözmezsek kimse çözmez!

Örgüt Kur – Sorunların Kaynağı Bu
Düzene Vur – Geleceği Kur!

İlk adım komite kurmak. Olabildiğince basitleştire-
ceğiz ve o adımı büyüterek ilerleyeceğiz.

Nasıl? Halkı Kendi Sorunları Etrafında Harekete
Geçirerek, Halkı Yakıcı Sorunları Temelinde Örgütle-
yerek. Bu örgütlenmeleri somutlayalım:

* Okuma Grubu,
* Mahalleyi Koruma Ekibi,
* Aileleri Ziyaret Grubu,
* Laf Atmayı Engelleme Grubu,
* Hırsızlıkla Mücadele Grubu,
* Uyuşturucuyla Mücadele Ekibi,
* Esnaf Grubu,
* Dergi Dağıtma Komitesi,
* En yoksullar için dayanışma komitesi kur.
* Çocukları tabletlerden uzaklaştırıp arkadaşlarıyla

oynatma komitesi,
* Güvenlik ekipleri, sopalı gruplar,
* Anneler üretsin gençler satsın komitesi,
* Kurgularımızı izletme ekipleri kur,
* Akşamları hırsızlara karşı nöbet komitesi.

Bunlar yalnızca örnektir ve benzeri onlarca komite
kurabiliriz. Yeter ki ihtiyacı doğru belirleyip ona uygun
politika üretelim.

Komite kuramadığımız, tek insanımızın olduğu
yerlerde ne yapacağız? İlk iş; ikinci kişiyi bulmaktır.
Kurduğumuz komitelerde çalıştıracağımız insanlarımıza
ilişkin, kendimize kurallar çıkarabiliriz. Örneğin:

*  Tek Kişiyi Eğit, İkinci Kişiyi Çıkart
* İki-Üç Kişiyi Biraraya Getir, Komite Kur
* Düzenli Toplanmalarını Sağla
* Tartışmayı-İkna Etmeyi-Eleştirmeyi Öğret
* Kararlar Almalarını Sağla
* Çalışma İlke-Kuralları Belirle
* Kararları Hayata Geçirmelerini Örgütle
* Kendileri Gibi Yeni Kişileri Bulmalarını Sağla
* Kendileri Gibi Yeni Bir Komite Kurmalarını Sağla

DOĞRU DÜŞÜN - SONUÇ AL!
İdealize etmeyeceğiz.
En yakınımızdakilerle konuştuk ve hemen örgütü

kurduk demiyoruz. Ancak örgüt kurmak için atacağımız
adımlar bunlar diyoruz.

En yakınımızdakilerle konuştuk;
geleceğim dediler ancak gelmediler; 
yapacağım dediler ancak yapmadılar; 
birlikte kararlar aldık ancak uygulamadılar...
NE YAPACAĞIZ?
Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz.
Neden gelmediler, neden yapmadılar? O nedeni

arayacak ve bulacağız... O nedeni eğitimle, ısrarla
TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ...

HER MAHALLEDE, İHTİYACA UYGUN
ÖRGÜTLENMELER, KOMİTELER KURMALIYIZ!
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Dünyanın Türkiyesi’nde devrim yapma iddiasındayız.
Milyonları örgütleyeceğiz iddiasındayız. O zaman
önce kendi mahallelerimizden başlayacağız.

Mahalleleri nasıl örgütleyeceğimizi bilirsek, ülkeyi
de nasıl örgütleyebileceğimizi ve yönetebileceğimizi
biliriz. Mahalleleri örgütlemek, tüm ülkeyi de örgütle-
yebilecek politikalara sahip olmamız anlamına gelir.
Bu yüzden mahalleler devrimi hedefleyen bir parti
için çok önemlidir. Mahallelerimiz devrim yolundaki
kilometretaşlarımızdır; bunu bilen düşmanın politikaları
da asla bitmez.

“Gecekondulardan gelip gırtlağımızı ke-
secekler” diyerek burjuvazinin korkusunu
itiraf ettiği mahallelerde kimler yaşar?

- Emeği çalınarak yoksul bıraktırılmış, düzenin
krizlerinden hep daha yoksul çıkan,

- İşçisi, işsizi, memuru, esnafı, küçük üreticisi, öğ-
rencisi, emeklisi, yaşlısı-genci, kadını-erkeğiyle hal-
kımızın neredeyse her kesiminden insanın yaşadığı;
ülkenin genel sorunlarının yanında kendi mahallelerine
özgü sorunları da en derinden hisseden,

- Baskılarla, işkencelerle, katliamlarla, polis ve
sivil faşist terörüyle, yozlaştırma politikalarıyla teslim
alınmak istenen,

- Elektrik, su, yol, ulaşım, ısınma, barınma, sağlık,
eğitim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılan,

- Anadolu’dan memleketlerinden getirdikleri ve
mahallenin kendi geçmişindeki devrimci gelenekleri,
direnişleri, başkaldırıları, şehitleriyle sanki ülkenin
küçük bir kopyası gibidir.

Faşizmin, mahalleler üzerindeki sürekli baskısı,
halkımızı sindiriyormuş gibi görünür; ama aslında
halkımızın çelişkilerini büyütür. Her şey yavaş yavaş
birikir, aniden patlar. 

Devrim çelişkinin en keskinleştiği noktada yük-
selir. En yoksullar, çelişkinin en keskin yeridir.
Mahallelerde karşımıza bazen, yoksullaşmaya paralel

olarak yozlaşma çıkar. Bazen ise, halkın çürümeyen
en temiz yanlarını buluruz karşımızda. 

Her ikisi de bizi güçlendirir, her ikisi de biçim için
örgütlenme ve mücadele gerekçesidir.

En yoksullara gitmek, bütün yoksul mahalleler
bizim olacak iddiamızdır. Bu iddiamız doğrultusunda
halk düşmanlarını cezalandırmaktan mahalle kurmaya
kadar birçok faaliyetimiz oldu.

Mahallelerde Bugüne Kadar
Neler Yaptık?

- Mahalli bölgelere özgü, gerek demokratik, gerekse
politik-askeri birçok örgütlenmeler oluşturduk. Çeşitli
demokratik dernekler, kooperatifler kurduk; var olanlara
etkinlik kazandırdık, halk kitlelerinin sorunlarına çözüm
bulmalarını sağladık ya da bu yönde mücadeleye ka-
tılma bilinçlerini geliştirdik. Emekçi halk, kendi gücüne
güvenmesini, örgütlü olarak hareket ettiğinde yenilmez
olacağını kendi deneyleriyle öğrendi.

Oluşturulan Halk Komiteleri, Halk Meclisleri, halkın
sorunlarını kendi gücüyle çözmesi ve bu yönde ör-
gütlenmesini sağlamanın yanında, halkın bilinçlenmesi
ve sorunların gerçek kaynağını görebilmesi açısından
da önemli işlev gördüler.

- Her mahallenin kendine özgü altyapı sorunlarının
çözümü için ev ev örgütlenmeye gidildi. Geniş halk
toplantıları düzenlendi, sorunlar tartışıldı, yapılacaklar
tespit edildi ve harekete geçildi.

- Halkın konut ihtiyacını karşılamak için mahalleler
kurduk. GEYAD (Gecekondu Halkıyla Dayanışma
Derneği) ile halkımızın gecekondularını korumaya al-
dık.

Gecekondu mahallelerinde su borularının döşen-
mesinde, su depolarının yapımında, akmayan sular
için yapılan yürüyüşlerde, açıktan akan lağım sularının
kurutulmasında, kanalizasyon şebekesinin döşenme-
sinde, elektrik direği dikiminde, sağlık odaları kurul-
masında, kooperatifler kurularak halkın ihtiyaçlarını

Bütün Yoksul Mahalleler Bizim Olacak!

Sokak Sokak, Ev Ev, Kişi Kişi Örgütleneceğiz!
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ucuza temin edilmesinde, yolları kaplayan çamurların
kurutulmasında vb. daha birçok konuda halkımızın
yanında olduk. 

- Kapitalizmin ürettiği ve yaydığı fuhuşa, kumara
ve her türlü yozlaşmaya karşı mücadele ettik, bu ko-
nuda halkı eğitmek amaçlı çalışmalar yaptık. Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezleri
(HFG) kurduk ve orada uyuşturucu batağından
yüzlerce insanımızı çekip aldık.

- Mahallelerdeki faşist işgalleri kırdık, halkın can
güvenliğini sağladık. Mahallelerin faşist işgal altına
girmesini engelledik.

- Halkın can güvenliği sorununa sahip çıkarak fa-
şizmin sivil ve resmi saldırılarına karşı direnişler ör-
gütledik, gerek halkın toplu katıldığı kitlesel direnişlerle,
gerekse de örgütlenen FTKSME (Faşist Teröre Karşı
Silahlı Mücadele Ekipleri) ile gerçekleştirilen anti-
faşist eylemlerle faşistleri etkisiz kıldık.

- Mahalli bölgelerde sadece halkın can güvenliği
sorununa sahip çıkmakla kalmadık; bu talepten yola
çıkarak emekçi halkı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
mücadelesine, yani iktidar mücadelesine kanalize et-
meye çalıştık. Çünkü onların gerçek kurtuluşu, faşizmin
ve emperyalizmin alaşağı edilmesi ve devrimci halk
iktidarının yaratılmasında yatıyordu.

- Gecekondu bölgelerinde halkın bilinçlenmesi ve
devrim mücadelesine kanalize edilmesi için politik
çalışmanın hemen her biçimini uyguladık; silahlı ça-
tışmalardan, eylemlerden demokratik eylemlere kadar
değişik mücadele ve çalışma biçimini, pratikten çı-
kardığımız deney ve tecrübeler ışığında yaşama ge-
çirdik.

Mahalleleri örgütleyebilmek için her dönem politikalar
ürettik, bugün de üretmeye devam ediyoruz.

Bütün yoksul mahalleler nasıl bizim olacak, nasıl
bir yol izleyeceğiz, neler yapacağız?

1- Elimizde ne var; imkanlarımız, insanlarımızın
niteliği, mahallenin koşulları, halkın mevcut durumu
nedir? Vakıf olmalıyız.

2- Mahallede daha önce neler yapılmış, neden
yapılmış, ne sonuçlar alınmış, başarı ve başarısızlık
nedenlerini öğrenmeli, sonuçlar çıkarmalıyız.

3- Sorunlar geçmişte nasıl ele alınmış, çözülmüş
mü, sonuç alınmamış mı, sormak, öğrenmek, o
temelde çözümler üretmeliyiz.

Bugüne kadar mahallelerde birçok faaliyetimiz
oldu ve azımsanmayacak bir deneyime sahibiz. Ancak
gün geçtikçe yeni yeni sorunlar çıkar ve faaliyetlerimizi
de bu doğrultuda geliştirmemiz, yeni politikalar üret-
memiz gerekir.

Mahallelerin bizim olması, mahalleleri sokak
sokak örgütlemekten geçer. 

Her sokakta sokak meclislerini oluşturmak ilk
adımımız olacak. 

Bütün yoksul mahalleler bizim olana kadar,
sokak meclislerinde örgütlenelim!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENİŞ, DÜNYANIN EN MUZAFFER KOMUTANIDIR!441

Yeni-sömürge
ülkelerde devri-
min iki dinamiği
vardır: Yoksul-
luk ve adalet-
sizlik!

Yoksulluk, iki
kapıya açılır:
Yozlaşmaya ve
devrime. Halkı-
mız, önünde
hangi kapı açıksa oradan giriyor.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi (HFG), bu nedenle çok güçlü bir
alternatiftir. Merkezlerimizi çoğaltmak zorunluluktur.
Neden?

Bu soruya cevap olarak önce ülke tablomuza
bakalım, zaten cevap da kendiliğinden çıkacaktır:

- Türkiye'de Uyuşturucu tedavisi gören
bağımlı sayısı 10 yılda 25 kat arttı.

- Türkiye'de madde bağımlılığından tedavi
görenlerin sayısı 2004-2016 yılları arasında
25 kat arttı. 

- Türkiye'de 15 yaş altı uyuşturucu teda-
visi görenlerin sayısı yüzde 92 yükseldi.

Aşağıdaki rakamlar da BM 2017 Dünya Uyuş-
turucu Raporu’ndan:

1. Dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 5’i uyuş-
turucu kullanıyor.

2. 2017’de dünyada uyuşturucu yüzünden 207
bin insanın ölümü kayıtlara geçti.

3. Dünyadaki esrar kullanıcı sayısı 182.5 mil-

HFG'LER NEDEN
ZORUNLUDUR?

UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE,
EMPERYALİZME KARŞI
MÜCADELEDİR!
EMPERYALİZMİN VE
İŞBİRLİKÇİLERİNİN
HALKI UYUŞTURUCUYLA ÇÜRÜTME
VE UYUTMA POLİTİKASININ
ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ BARİKAT
HFG’LERDİR!
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yon.
4. Amfetaminler ikinci sırada yer alıyorken eroin

kullanımı özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da
geçmiş yıllara göre artmış.

5. Türkiye sentetik uyuşturucuya bağlı en fazla
ölümlerin yaşandığı ülkedir.

6. 2016 yılında dünyada 247 milyon insan
uyuşturucu kullanmış.

7. 29 milyon insan uyuşturucu kullanımına bağlı
hastalıklarla uğraşırken bunların 6’da 1’inin tedavisi
var.

8. Esrar kullanımı ABD’de 12 yaşa kadar indi.
Avrupa Birliği’nde esrar kullanma yaşı 15.

Bunları rakam olarak bilmesek bile, sokaklardaki
bağımlı gençleri, sokak ortasında kendinden geçmiş
insanları görüyoruz.

Taksim’de cebinden kırmızı mendil çıkarsan
eylem yapacak diye tüm polisler üstünüze çullanır;
ama o kadar uyuşturucu ticareti yapılıyor, hiçbir
polis bu tacirleri yakalamıyor. Yakalamaz; çünkü
sistemin halkı uyutmaya, yozlaştırmaya dayalı bu
politikanın hamisi zaten polistir. İstatistiklerde de
gördüğümüz gibi emperyalistler ve işbirlikçi ik-
tidarların, halkları uyutmak ve teslim almak
için uyguladığı sistematik bir politikadır.

Berkin’i katletme talimatını verenler uyuşturucu
sattırmama talimatı vermezler. Aksine yoksul ma-
hallelerimizde ‘uyuşturucu sat’ talimatı verirler.

Dünyada ve ülkemizde egemenler uyuşturucuyu
bu kadar yaygınlaştırmışken bu illetin kapımızı
çalmasını bekleyemeyiz.

Madde bağımlısı bir gencin babası şöyle
diyordu: "Benim başıma gelmez diye düşünmeyin
benim çocuğum yapmaz diye düşünmeyin, herkesin
kapısının arkasında bu iş." Bu illeti kendi kapımızdan,
komşumuzun kapısından, mahallemizden kova-
bilmek için HFG’ler zorunludur. 

BANA ARKADAŞINI SÖYLE SANA
KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

Yoksul halkın yaşadığı mahallelerde uyuşturucu

o kadar yaygın ki, gençlerimiz kendisi kullanmıyorsa
bile çok yakınında kullananları görüyor. Ve günlük
yaşamın bir parçası haline getirilip normal görülmesi
isteniyor.

Uyuşturucunun kötü olduğunu gençler bilir, hatta
arkadaşı kullanıyor diye ona kızar; ama ona bı-
raktıramaz. Çünkü çevresini değiştirebilme gücüne
çok çok azı sahiptir. Uyuşturucunun olduğu tarafta
çok yoğun bir düşman ideolojisi var ve   gençlerimiz
örgütsüz oldukları için düşman ideolosiyle sava-
şabilecek durumda değiller.

Yoksulluk ile yozlaşma iç içedir dedik. Yoksulluk
yalnızca yiyecek ekmeğinin, başını sokacak bir
damının olup olmaması değildir. Yoksulluk bir
duygu ve ruhsal şekillenme de yaratır. Sürekli
aşağılanma, itilme, kendini aşağı ve değersiz gör-
meyi getirir. Başkaldırmanın, isyan etmenin yolu
da bir gruba dahil olup ‘güç’ olmaktır. İçinde bu-
lunduğu dünyanın gerçeklerinden kaçış ve hayaller
vardır. 

Sadece yoksul ailelerin çocukları değildir uyuş-
turucu kullanan. Bulunduğu grupta dışlanmamak
veya kendini ispat etmek için de başladığı oluyor
gençlerimizin. İşte bu politikayı bütünlüklü görecek
bilinçte değilseniz, buna karşı kendinizi savuna-
mazsınız da. Böyle böyle esir alıp bağımlı yapı-
yorlar.

Uyuşturucu kullanan birinin bırakmasını is-
tiyorsak; kızmak, küsmek, sövmek, hatta onu
sevgiyle ya da dayakla düzeltmeye çalışmak hiçbir
işe yaramayacaktır. Uyuşturucuyu onların üzerine
salan, beyinlere ince ince işleyen bir düzen var.
Asıl olarak o düzenin ideolojisiyle savaşmalıyız.
Savaşmak için güçlü olmak gerekir, güçlü olmak
birlik olmaktır. HFG'lerde birlik olmak için, güçlü
olmak ve düşman ideolojisine karşı zafer kazanmak,
sevdiklerimizi korumak için örgütlenmeliyiz. 

‘Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söy-
leyeyim’ der halkımız. Arkadaşın batağa saplandıysa
senin de üzerinde çamur vardır.

Sevgi demek emek demektir, arkadaşını sevi-
yorsan onu o bataktan sen kurtarmalısın. Sevdik-
lerimizi, arkadaşlarımızı, halkımızı bataktan kur-
tarmak için HFG’leri yaygınlaştıracağız. Uyuşturu-
cudan canı yanmış insanlarımızı HFG'lerde örgüt-
leyeceğiz!

Yoksulluğa ancak yoksullar son verebilir diyoruz.
Yozlaştırmaya karşı mücadeleyi de, yine o bataklığın
içerisinden çıkardığımız insanlarımızla vereceğiz.
Düzenin çürüttüklerini devrimle temizleyeceğiz.
Ona onurunu ve kişiliğini yeniden kazandıracağız.

Milyonlarca Hasan Ferit Olup Bataklığı Kuruta-
cağız!


