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AKP FAŞİZMİNİN KORUMASINDAKİ KESK
5 YERDE BÖLGE MİTİNGİ YAPTI
MİTİNGLER;
Halk Cephesi’nin İdeolojik Mücadelesi, Israrlı Teşhiri,
Yüksel Direnişi’nin Kesintisizliği Nedeniyle Yapılmıştır!
Yasak Savmak, “Direnen KESK” İmajı Yaratmak,
AKP ile İşbirliğini, Emekçilerin Mücadelesine İhaneti
Gizlemek İçin Yapılmıştır!
KESK - 17 Kasım 2018
İzmir Bölge Mitingi

KESK ‐ 16 Aralık 2018
D.bakır Bölge Mitingi

KESK - 9 Aralık 2018
Samsun Bölge Mitingi

KESK ‐ 15 Aralık 2018
Adana Bölge Mitingi

KESK - 22 Aralık 2018
İstanbul Bölge Mitingi

K AMU EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI;
Sendika Yönetimlerinde Devrimciler Olmasın Diye
Soysuz Süleyman’ın Talimatlarına Uyarak,
Devrimi, Devrimcileri, Direnişçileri Tasfiye Ederek,
Suç Bastırmak İçin AKP’nin İcazetiyle Miting Yaparak,
“Binlerce Kişi Katıldı” Diye Yalan Söyleyerek Değil;
Meclislerde Örgütlenip Faşizme Karşı Mücadele Ederek Çözülür!
TÜM KAMU EMEKÇİLERİ’Nİ, MECLİSLERDE ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

GRUP YORUM’DAN MERHABA;
Üç gün boyunca facebook sayfamızdan paylaşım yapamadık. Çünkü "Kürdistanım Hey" isimli yeni bestemiz gerekçe gösterilerek sayfamızdan üç gün
süreyle facebook tarafından paylaşım
yapmamız engellendi, şarkımız sayfadan
kaldırıldı.
Grup Yorum her zaman en zor koşullarda da olsa düşüncelerini, gerçekleri
söyleyen bir grup olmuştur. Bu aydın
olmanın da bir zorunluluğudur.
“Ortam iyi değil, bekleyelim ilerde
söyleyelim” diye bir düşünceye kapılmadık hiç. Böyle yapsaydık Grup Yorum
diye bir grup olmazdı bugün.
Yıllar önce Kürtçe konuşmanın yasak
olduğu zamanlarda, albümüne Kürtçe
şarkı koyan ve bunun bedellerini ödeyen, mahkeme kürsülerinde de bunu savunan
bir grup olduk. Kürt, Türk kim olursa olsun zulüm gören, dili kültürü yasaklanan,
aşağılanan, kendi kaderini tayin hakkı elinden alınan halkın her zaman yanında oldu
Grup Yorum ve olmaya da devam edecektir.
Paylaşımlarımız, düşüncelerimiz beğenilmeyebilir, saygıyla karşılarız. Karşılıklı
saygı içinde tartışır sorunu çözeriz. Ama biz yazdıklarımızı, çizdiklerimizi, bestelerimizi
ne dediğimizi bilerek dile getiririz. Bizde hamaset, riyakarlık, pohpohlama yoktur.
Neyse odur, gerçekleri gözlemler ve değerlendirmede bulunur, sanatımızla dile
getiririz. En çetrefilli konular bile olsa sözümüzü sakınmayız.
Sözlerimizin provokatif, ırkçı, milliyetçi saldırılarla etkisizleştirilmesine de asla
izin vermeyiz! Bu temelde bir eserimizden dolayı paylaşım yapmamız engellendi,
bunu anti-demokratik bulduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Üstelik Kürt halkımızla ilgili bir bestemizin yasaklandığı anda, Sakarya'da
Kürt bir baba ve oğlunun sadece Kürt
oldukları için vurulup, babanın katledilmiş olması da dile getirdiğimiz gerçeğin doğruluğunun, haklılığının ifadesidir. Hiçbir baskı; gerçekleri, haklılığı
susturamaz!
Grup Yorum'u seven sevmeyen herkese saygıyla sunulur.
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KESK yönetiminin işbirlikçiliğinin
ve ihbarcılığının ortaya
çıkmasının verdiği telaşla
yaptığı “yasak savma”
mitingleri; düzeniçiliğinin,
AKP’ye işbirlikçilik ve
ihbarcılık yapmanın üzerini
örtemez!

KESK, FAŞİST AKP’NİN
KORUMASINDA!

17
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8 Röportaj: Direnişler
Meclisi’nden Nazan Bozkurt:
“Bundan önce ne
yapıyorduysak bundan
sonra da onu yapmaya
devam edeceğiz:
Direneceğiz!*
Grup Yorum’dan yeni şarkılar

10
13 Adalet İstiyoruz
14 Direnişler Meclisi: Direnen
15

Flormar işçileri kazanacak!
Direnişler ve Dayanışma:
Dayanışma; destek ya da

23

yardımlaşma değil, halkların
bir araya gelmesi, birlikte
mücadelesidir!-2
Alman emperyalizmi
tarafından tutsak edilen,
Erdal Gökoğlu’nun Özgür
Politika gazetesine
gönderdiği açık mektubu
yayınlıyoruz
Hamburg Damtor
Hapishanesi’nde
emperyalizmi yargılamaya ve
devrimciliğin meşruluğunu
savunmaya devam eden
Musa Aşoğlu’nun mektubunu
yayınlıyoruz
Özgür Tutsaklardan: Tek
kişilik hücreli ring araçları
işkencedir ve devrimci
tutsakları teslim alma
saldırısıdır. Kabul etmedik,
etmeyeceğiz!
Cephe’nin 1 yılı - 3. bölüm

24
29 Savaş ve Savaşçı: Silah ve
silahlı mücadele kitleleri

Devrimci Sol 29. Sayı Çıktı!
SAVAŞIMIZI ZAFERE ULAŞTIRMANIN KOŞULU YENİ
BİR KOMUTAN VE YÖNETİCİ KUŞAĞI YARATMAKTIR!
YÖNETİCİ YETİŞTİREN YÖNETİCİLER, KOMUTAN
YETİŞTİREN KOMUTANLAR OLACAĞIZ!

İçindekiler:
- Yöneticinin Birincil Görevi Kadrolar Yetiştiren
Yöneticiler Olmaktır
- Yönetici İradeyi Büyüten, Güçlendiren, İradeyi

örgütlemek içindir

30 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük

31 Bizden... Bizden... Bizden...
32 Avrupa’da Yürüyüş
34 Yitirdiklerimiz
35 Öğretmenimiz
- LİSELİ GENÇLİK
ÖZEL BÖLÜMÜ-

36 Mobil Okul Timleri denetimi
sağlıyor(!) Denetimi sağlayacak
olan halk düşmanları değil,
halkın kendisidir!

37 Çalışma alanımız olan liseleri ve
liselileri tanımalıyız. Liseli
gençlik halkın can damarıdır, bu
damarı devrim mücadelesine
katmalıyız

39 Liseli gençlik ile röportaj
42 Liseli gençliğin sorunlarının
kaynağı düzende; çözümü ise
Liseli Dev-Genç saflarındadır!

Örgütleyendir
- İrade Cüretli Olmaktır
- Önderlik Ve Yöneticilik Sanatı
- Yöneticilik Mekanik Değil, Dinamik Bir Süreçtir
- Deneyimlerimiz Tarihimizdir, Deneyimlerimiz
Yönetmekte Yol Gösteriyor, Deneyimlerimiz
Yönetmekte Ustalaştırıyor
- Neden Yönetmeyi Öğrenmeliyiz?
- Devrimi Yapmak, Sosyalizmi Kurmak Ve Korumak
İstiyoruz
- Yönetici Ve Kadro Sorunu... Savaşımızı Zafere
Ulaştırmanın Koşulu Yeni Bir Komutan Ve Yönetici
Kuşağı Yaratmaktır
- Öğretmenimiz, Komutanımız Dayı’mızdan
Öğrendiklerimiz
- Şehitlerimizden Öğreniyoruz
Aşağıdaki linkten okuyabilir ve indirebilirsiniz...
https://halkinsesitv20.blogspot.com/2018/12/devrim
ci-sol-29-say-ckt.html
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KESK YÖNETİMİNİN İŞBİRLİKÇİLİĞİNİN VE İHBARCILIĞININ
ORTAYA ÇIKMASININ VERDİĞİ TELAŞLA YAPTIĞI
“YASAK SAVMA” MİTİNGLERİ;
DÜZENİÇİLİĞİNİN, AKP’YE İŞBİRLİKÇİLİK VE
İHBARCILIK YAPMANIN ÜZERİNİ ÖRTEMEZ!
Faşizme Hizme, Kamu Emekçilerine İhane, Kandırmayı Bırakın!
AKP’nin Korumasına Girmenin, Tasﬁyeciliğin Hesabını Verin!
ESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) Yönetimi’nin, Temmuz 2016’dan
bu yana OHAL (Olağanüstü Hal) ilanı ve
çıkarılan KHK (Kanun Hükmünde Kararname)’lerle
ihraç edilen ve açığa alınan yüzbinlerce kamu emekçisi
için hiçbir şey yapmadı.
İhraç edilenlerin yaklaşık 5 bini, KESK’e bağlı
sendikaların üyesiydi. Ne AKP faşizminin ihraçlar saldırısını durdurmak ne de kendi üyelerinin emeği ve
alın terini savunmak için hiçbir politikası olmadı.
Süreci kısaca özetleyecek olursak;
- İhraç edilenlerden biri de Nuriye Gülmen’di. İhraçlara karşı KESK’in tavır almasını, direnmesini sağlamak için görüşmeler yaptı, tartışmalar yürüttü. Ancak
KESK’in gündeminde kesinlikle direnmek yoktu. 9
Kasım 2016’da Nuriye Gülmen tek başına Ankara
Yüksel Caddesi’nde direnişe başladı. Direniş büyüdü,
halklaştı, tüm dünyada büyük bir sahiplenme kampanyasına dönüştü. Yeni direnişlerin önünü açtı.

K

- Ne 324 günlük açlık grevi, ne gözaltılar ne açlık
grevinin ilerleyen günlerinde Nuriye ve Semih’in tutuklanması ne de ölüm sınırına gelmeleri süreçlerinde
de politika üretmedi, üyelerini sahiplenmedi.
- 24 Kasım 2017’de KEC (Kamu Emekçileri Cephesi), KESK Genel Merkezi'nde “Başta NuriyeSemih olmak üzere KESK Bütün İhraçlara Sahip
Çıkmalıdır” diyerek oturma eylemine başladı.
Oturma eylemi ve düzeniçiliklerinin teşhir olması
nedeniyle Yüksel Okulu ve KEC’liler’in etkinlikleri için
sendika kapılarını direnişçilere kapattılar. Yüksel Direnişçileri’ni dışarı atmak için polis çağıracak kadar
düşmanlaştılar.
- 5 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; demokratik kitle örgütleri, odalar, sendikalar işlevsiz
hale getirildi. Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK)
yargı kurumları dışındaki tüm kurumlara idari soruşturma açma yetkisi verildi. KESK, kendi varlık nedenini
ortadan kaldıran böyle kapsamlı bir saldırıya karşı
değil direnmek, tek bir karşı çıkış göstermedi. Hatta
tabanını bilgilendirmedi bile. Böyle bir saldırı yokmuş
gibi davrandı. (Elbette DİSK, TMMOB, TTB, TBB ve
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diğer oda ve konfederasyonlar da aynı durumdadır.
Yazımıza konu olduğu için KESK üzerinden yazıyoruz.)
- 10 Ekim 2018’de KESK yönetimi; AKP'li Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç'u, KEC’lilerin oturma eylemi
yaptığı genel merkez binasında AĞIRLADI! Görüşmenin
nedeni ve içeriğine dair hiçbir açıklama yapmasa da
5 gün sonra açığa çıktı.
- 15 Ekim 2018 sabahı, Yüksel Direnişçileri’nin
eşyalarını, direnişçilerin olmadığı bir anı kollayarak
haydutça kapı önüne koydu. Yüksel Direnişçilerinin,
konuşmak için içeri girmek istemesi sonuçsuz kaldı.
Direnişler Meclisi, sendikaya her gidişinde saldırıya
ve hakarete maruz kaldı. Hala kapı, direnişçilere açılmadığı gibi yaptıklarının hesabını vermemişlerdir.
- 22 Ekim’de içinde Nuriye'nin de olduğu direnişçiler,
Ankara Eğitim-Sen binasında, KESK’lilerin saldırısına
uğradılar. Direnişçileri linç etmeye kalktılar, yerlerde
sürüklediler, küfrettiler.
- 2 Kasım’da Ankara siyasi polisi, KESK'e bir
yazı göndererek, KEC’lilerden şikayetçi olmasını istedi.
3 hafta kadar sonra, sendikaya giden direnişçilere,
sendika yöneticileri yine işkence yaptı. Ankara Eğitim
Sen 1 No’lu şube başkanı Sultan Saygılı; “15 dakikada
bırakılıyorsunuz” diyerek direnişçilerin daha çok işkence görmesini ve tutuklanmasını istediğini ilan etti.
Bu arada, polisin işbirliği ve ihbarcılık teklifini
öğrenen KEC’liler, yönetime polisin işbirliği ve ihbarcılık
teklifini halka açıklamasını ve polisin tavrını mahkum
etmesini istedi. Bu zorlamanın sonunda KESK, bir
açıklama yayınlamak zorunda kaldı; ancak açıklamada
faşist AKP’nin polisinden çok, direnişçileri suçlayan
bir dil kullanmayı da ihmal etmedi.
- 10 Aralık günü AKP, Ankara'da Direnişler Meclisi
çalışanları ve destekçilerinin evlerini bastı.
Direnişçiler, 4 günün ardından gözaltı süresinin
tekrar uzatılması üzerine suyu ve şekeri kesti. 17
Aralık günü mahkemeye çıkarılan 15 kişiden 13'ü
serbest bırakılırken, Sibel Balaç ve Ertuğrul Çağan
tutuklandı.

AKP’NİN KORUMASINDAKİ KESK, VALİLERLE ANLAŞARAK YAPTIĞI
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KESK, sekiz gün susuz-şekersiz ve işkence altındaki üyeleri için HİÇBİR ŞEY yapmadı.
- 16 Aralık günü Meclis’te bütçe görüşmelerinde
konuşan Süleyman Soylu; “... sivil toplum örgütüne
DHKP-C çökmeye çalıştı, yine biz müdahale ettik.
O sivil toplum örgütleri yöneticisi, başta KESK
olmak üzere, DHKP-C sabahtan akşama kadar
onların resimlerini ve isimlerini afişe ederek onlara
ölüm çağrıları yapıyor.” dedi.
Soysuz Süleyman; Yüksel direnişinin halkta yarattığı
sempatiden ve devrimcileri tasfiye edenlerin teşhir
edilmesinden en az KESK yönetimi kadar endişeye
ve korkuya kapılmıştı.
KESK yönetimi, ne ihbar ve işbirliği yapmadığını
ne direnişçilere yapılan operasyonla ilgisi olmadığını ne de AKP’nin KESK seçimlerine müdahale
etmediğini söyleyemiyor.

KESK YÖNETİMİ; SUÇLARINI
BASTIRMAK, DİRENİYORMUŞ GİBİ
GÖRÜNMEK İÇİN BÖLGE MİTİNGLERİ
KARARI ALDI
Yukarıdaki tabloya bütünlüklü bakıldığında HDP,
ÖDP, EMEP, Halkevleri ve CHP’li yönetim; AKP’nin
onayı ile seçilmiş olmanın mükafatını; devrimci
kamu emekçilerini kim adına ve neden tasfiye etmek
istedikleri ortadadır. AKP’nin korumasındaki KESK,
yukarıda saydığımız suçlarını örtme çabasıyla bölge
mitingleri yapma kararı aldı.
“Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte
Mücadeleye” adı altında 5 ilde gerçekleşen mitinglerde
yoksulun, emekçinin, halkın yanındaymış gibi, direniyormuş gibi bir ‘görüntü’ vermeye çalıştılar.
Ancak bu mitinglerde halk yoktu. Binlerce yoksul,
aç, işsiz, evsiz yoktu. KESK, DİSK, TTB, TMMOB,
siyasi partilerden insanlar vardı.
KESK’in kendi sitesinde, mitinglere ilişkin net bir
bilgi, ayrıntı verilmiyor. “Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele” şiarı ile başlatılan
mitingler;
- İlk miting, 17 Kasım’da İzmir’de yapıldı. Katılım
sayısı, kimler katılmış yok... “Kitle örgütleri, emek ve
meslek örgütleri, siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşti”
deniyor. Ancak ne net bir sayı veriliyor ne de memur,
işçi, işsiz, öğrenci, halktan bahsediliyor.
- 9 Aralık Samsun mitinginde de hiçbir bilgi yok.
Kaç kişi katılmış, kimler katılmış yazmıyor.
- 15 Aralık Adana mitinginde yine; hiçbir bilgi yok.
Kaç kişi katılmış, kimler katılmış yazmıyor.
- 16 Aralık Diyarbakır mitinginde ise “Binler Diyarbakır mitinginde seslendi” diye haberin başlığı var.
Rakam yine yok, kimler katılmış yok.
- 22 Aralık İSTANBUL mitinginde ise; hiçbir bilgi

yok. Kaç kişi katılmış, kimler katılmış yok.
Yaptıklarını bir “başarı” gibi gösterebilmek için
“binlerce kişi” yalanı söyleniyor. Çünkü kendi yayınladıkları fotoğraflardan görülen hiçbir fotoğrafta görülen
bin kişi bile yoktur. Burada önemli olan rakamlar
değildir. Anlatmak istediğimiz mitinglerdeki ciddiyetsizliktir. Yasak savma, suç bastırma telaşıyla alel
acele, yapmış olmak için yapılmasıdır. AKP’nin icazetinde, onların istediği yerde ve sınırlar dahilinde
yapılmış olmasıdır.
“Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte
Mücadele” edeceğim diye mitinglerden öteye gidemeyen, basın açıklamalarından ibaret bir tavır içindeler.
Aslında bu süreçte ciddi hazırlıklar yapılması, kitle
çalışması ile kitlesel alan eylemleri yapılmalıdır. Mitinglerde göze çarpan KESK’in hazırlıksızlığıdır.
Bu yetersizlik içinde nasıl bir tablo çıkacağını
bilmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bir şeyler yapılırken saldırıların boyutuna göre ciddi bir çalışma
disiplini ortaya konulmalıdır. Çıkıp “Krizin bedelini biz
yüzde 99 olarak ödemeyeceğiz” demek, ciddiyetsizdir
ve yetersizdir.
Kapitalizm zaten kriz demektir, krizin faturasını
ödemeyecekseniz nasıl bir sosyalist alternatif ortaya
konuluyor? Elbette bir alternatif yoktur! Peki mitinglerinden sonra ne yapılacaktır, amaç nedir? Devamı
gelecek midir?
Mesele kitle sayısı değildir tek başına; ancak bu
kadar imzacının ve şubenin, alanların olduğu bir mitingde, sadece şube yönetimleri ve üyeleri bile katılsa
yüzbinlerce insanın katılması gerektiğidir.
Ancak amaç; halkın memnuniyetsizliğini düzene
karşı örgütlemek veya üyelerinin hakları için mücadele
etmek olmadığı için böyle bir hazırlık ve kitle çalışması
yoktur.
Önemli olan, gerek talepleri, gerek ortaya koyduğu
alternatifleri, gerek katılımıyla dolu mitingler yapmak
ve bunu daha üst seviyeye taşıyıp ortaya koyduğun
hedefe doğru götürebilmektir. Bu tür eylemlerle amaç,
ülke gündemine girip, aynı zamanda örgütlenmeyi
hızlandıracak ve memur kitlesinde yeniden güveni
artırmak ön planda olması gerekirdi.
Yoksa mitingler düzenleyip, basın açıklamaları

MİTİNGLERLE SUÇLARINI ÖRTEMEZ, AKSİNE BÜYÜTÜR!
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yapıp dönmek, kitlenin enerjisini boşaltmak dışında
bir işlev görmeyecektir. Sonuç almayı hedefleyen bu
tip bir mücadeleyi örgütlemek ve uygulamak; iktidarın
zorunu göze alacak kararlı bir mücadeleden, ısrarlı
bir kitle çalışmasından geçer.
Bu mücadeleyi ideolojik olarak sağlamlığı olanlar
sürdürür. Bakın Yüksel Direnişi’ne; önce sadece
Nuriye, sonra Semih, Acun ve diğer direnişçilerin katılımıyla sürmüş ve ülkenin gündemini belirler, milyonları
çevresinde toplar hale gelmiştir.
Böylece KHK ile işinden atılanlara umut olmuştur.
Nuriye ve Semih eylemleri sayesinde ülkemizde
OHAL ile birlikte sinmiş olan korku, eylemsizlik ortadan
kalkmış, peşpeşe direnişler başlamıştır. Nuriye ve
Semih eylemlerinden sonra çıkan hakkını arayan insanlar eylem yapmaya başlamışlardır.

KESK, BÖLGE MİTİNGLERİ
YAPABİLİYORSA BU DA
788 GÜNDÜR ARALIKSIZ SÜREN
YÜKSEL DİRENİŞİ SAYESİNDEDİR!
Faşizmin her türlü baskısını yaşayan direnişçiler,
her gün, iki kez işkence ile gözaltına alınmış, her gün
para cezaları kesilmiş; ama yine de direnmekten vazgeçilmemiştir. Eğer KESK bugün bölge mitingleri yapabiliyorsa, bu Nuriye ve Semih’in her gün işkence
görmesi, 788 gündür aralıksız devam eden Yüksel
Direnişi sayesindedir.
Yüksel direnişi KESK yönetimine rağmen başlamıştır. Direnişi görmezden gelmeniz, küçümsemeniz
hatta eylemleri bitirme kararı aldığınız halde Kamu
Emekçileri Cephesi, Direnişler Meclisi, KESK’in kararını
tanımayarak direnmeye devam etti. Bu ısrar sayesinde
şimdi bu mitingleri yapma kararıyla AKP’den icazet
dilenebiliyorsunuz.
Aslında, KESK’in ne eylem yapmaya niyeti, ne de
eylemlerle bir hak kazanma düşüncesi vardır. KESK
yönetimi zaten, memurları, işçileri sömüren bu sistem
ile bir derdi olmadığı açıktır. Daha doğrusu bu sömürü
iktidarına, faşizme boyun eğmiştir.
Elbette memurların, işçilerin, ekmeği küçülen, her
an işini kaybetme korkusu yaşayanların, işçilerin
KESK’ten eylem ve miting yapma beklentisi vardır.
Bu baskılanma karşısında KESK’in “ustaca” geliştirdiği
politika ise oyalama ve tepkileri yumuşatmadır. Bu
kez de öyle yapmıştır. AKP faşizminin OHAL saldırılarıyla yaymaya çalıştığı korkunun yansıması olan
yılgınlığı örgütlemek için ellerinden geleni yaptılar.
Yüksel Direnişi’nin halklaştığı ortamda ise sembolik
bir biçimde gelip kendilerini göstermek zorunda
kaldılar. Ama hepsi o kadar. Bırakın mücadelenin öncüsü olmayı, Nuriye ve Semih’in açlık grevi sürecinde
de destek ve dayanışma anlamına gelecek herhangi
bir tavır geliştirmediler. Direnenleri desteklemediler,
kendileri bir direniş örgütlemediler. İşte bu nedenle,
son anda yapılan bu mitingler yasak savma mitingleridir.
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Yüksel direnişi, Düzce direnişi, Bakırköy direnişleri,
Türkan Albayrak direnişi ve son olarak da Mahir
Kılıç’ın zaferi ile sonuçlanan direnişler halkta büyük
sempati yaratıyor.
Bir yanda aralıksız bedel ödeyen ve zafer kazanan
Direnişler Meclisi varken, saldırıların bu kadar yoğunlaştığı, grevlerin, hak aramanın suç sayıldığı bir
süreçte reformizmin hiçbir şey yapmamasının bir
açıklaması olamazdı.
Direnişler Meclisi yalnızca faşizme değil tasfiyeci
solculara karşı da mücadeleyi ve teşhiri büyüttü.
KESK’in işbirlikçiliği ve ihbarcılığının ortaya çıkmasının
verdiği telaşla, suçüstü yakalanmanın verdiği telaştır
bu yasak savma mitingleri...
Bir yandan işsizlik ve yoksulluk büyürken, ard
arda irili-ufaklı direnişler olurken, sendika konfederasyonları direnişçilere saldırmasının hesabını veremez
duruma geldi. Yani KESK yönetimi, bir yandan iktidarın
tepkisini çekmeden bir yandan da direniyor görüntüsü
vermenin yolunu bulmak zorunluluktu.
“Dilenenler değil, direnenler kazanır” diyen KESK
yönetimi, direniyor mu gerçekten? Direnmeyeceğini,
onlarca yılın tecrübesinden tasfiyeciliği biliyoruz.
KESK’i direnişçilere saldırmasından ve onları
ihbar etmesinden biliyoruz.
KESK 11 Aralık 2016’da İzmir’de miting yapacağını
duyurmuş ve İzmir Valiliğince yasaklanmış, 2013
yılında “iş bırakma” eylemi yapan KESK, 2 bin kişi ile
Taksim’e yürümek istemiş, polis engel olunca yürümekten ve miting yapmaktan vazgeçmiştir.
Direnmemek, yalnızca yukarıda saydıklarımızla
veya AKP iktidarı dönemiyle sınırlı değildir, teslimiyet
bir çizgi halini almıştır.

İKTİDARIN YAPMAYACAKSIN DEDİĞİNİ
YAPMAMIŞ, TALİMATLARINI YERİNE
GETİRMİŞ, POLİSİN İHBARCILIK VE
İŞBİRLİKÇİLİK TEKLİF ETTİĞİ
KESK YÖNETİMİ!
İktidar bu cüreti nereden alıyor? İktidarın dediğini
yapan KESK’in kendisinden alıyor. Devlet direnmemeyi,
uzlaşmayı herkese kabul ettirmek istiyor. Başta aydınlara, reformist, icazetçi, düzeniçi solculara kabul
ettirerek, onlar aracılığıyla da halka teslimiyetçiliği
yaygınlaştırmak istiyor.
Devlet DİSK, TMMOB, TTB ve elbette KESK aracılığıyla direnmemeyi, uzlaşmayı kabul ettirmiş, onlar
aracılığıyla da kamu emekçilerini, işçileri dize getirmek
istiyor. İktidar istediği gibi oynuyor KESK yönetimiyle.
KESK’in bir tepkisinin olmayacağını biliyor; çünkü
o koltukları veren AKP’nin kendisidir.
Peki soruyoruz KESK yönetimine; direnmeyerek
mi “Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte
Mücadele” edeceksiniz? Direnmeyerek mi, uzlaşarak
mı, kabul ederek mi “krizin bedellini “ ödememeyi dü-
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şünüyorsunuz? Yaptığınız göstermelik mitinglerle mi
sendikacılık yapacaksınız?
Bırakın örgütlemeyi bir direnişe destek verdiğinizi
görmedik. Oysa, direnmemeyi kabul etmek her şeyden
vazgeçmektir. HER ŞEYDEN; yani adaletten, düşünce,
inanç, ifade, örgütlenme özgürlüğünden, sendika hakkından vazgeçmektir. Bağımsızlıktan, demokrasiden,
adil bir düzen isteğinden de vazgeçmektir.
Direnmemeyi kabul etmek sınıf gerçeğinin inkarıdır.
Dünyadaki, tüm haksızlıklara, adaletsizliklere, sömürü
ve zulme gözlerini kapatmaktır. Emperyalizmin her
türlü katliamına, tecavüzüne, işgaline, sömürüsüne
meşruluk kazandırmaktır.
Emperyalizm ve işbirlikçileri tam da bunu istiyor,
bunlardan vazgeçilmesini, hiçbir şart ileri sürmeksizin
koşulsuz teslim olmamızı istiyor. Bu anlamda bilinçli,
planlı ve hesaplıdırlar. Hem solcu geçinip, hem muhalif
geçinip, emekten, haktan bahsedip, demokrasi savunucusu kesilip, hem de direnenlere saldırmak, ihbar
etmek, tam bir riyakarlıktır.

KESK YÖNETİMİNE SESLENİYORUZ:
SİZ GÖZLERİNİZİ KAPATTIKÇA, BİZ AÇACAĞIZ!
SİZ DEVRİMCİLERİ TASFİYE ETMEYE ÇALIŞTIKÇA,
BİZ MÜCADELEMİZE DAHA SIKI SARILACAĞIZ!
SİZ UZLAŞTIKÇA, BİZ DİRENECEĞİZ! SİZ ASALAK
BURJUVAZİNİN DÜZENİ DEDİKÇE, BİZ HALKIN
İKTİDARI DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
KESK kendi söylediğinin bile arkasında duramamaktadır. KESK direnmediği için kaybedendir. Üye
sayısı bu nedenle 240 binden 130 bine düşmüştür.
Siz mücadeleden bahsedemezsiniz! Devrimcileri tasfiyeye girişenler değil; ancak direnenler ve savaşanlar
zafer kazanabilir.
KESK yönetiminin pratiğini ancak şu söz ifade
edebilir; “Direnmedik, söyleneni yaptık, direnenlere
saldırdık, direnenleri ihbar ettik, direnişsiz teslim
olduk.” Çünkü gerçekte olan budur. Kendi cephelerinden tek ‘başarı’, mücadeleyle kurulan KESK’i böyle
bir noktaya çekmek olmuştur.
HDP, ÖDP, EMEP, CHP ve HALKEVLERİ; KESK’teki
eriyişin baş sorumlularıdır. Devrimcileri tasfiye etmenin,
KESK’in “sağduyu” adına izlediği uzlaşmacı politikaların, memur hareketini kendi reformist parti ve politikalarının bir parçası haline getirebilmek için başvurulan her türlü manevranın sorumlusu bu anlayışlardır.
KESK’i adım adım atıllaştırmış, kendi düzen içi
politikalarına uygun hale getirmiş, kendi örgüt anlayışlarını memur hareketine taşıyarak örgütsüzleştirmişlerdir.
Politika, örgütlenme anlayışı, çalışma tarzı, yeni
mevziler kazanan değil kendini tekrar eden bir
mücadele çizgisi oluşmuştur. Kamu emekçilerinin
öncüsü değil; halkın direnişi önünde barikat oldular.

Ülkemizde yalnızca Cepheliler; uzlaşmaktansa
ölümü göze alarak direnmiş ve kazanmıştır. Bugün
tartışılır bir durumda olsa da DİSK, KESK, TMMOB
varsa bunu Cepheliler’in ödediği bedellere borçlulardır.
Bunu kendileri de çok iyi bilmektedirler.
Gerçekte bunu emperyalistler de, onların uşağı,
işbirlikçisi oligarşi de çok iyi bilmektedirler. Durmadan
yeni OHAL’ler yeni KHK’lar, yeni yasalar çıkarıp,
acaba daha başka hangi baskı yasalarını çıkarabiliriz
diye çırpınmaları, bunu bilmelerinin sonucudur.
Eğer bombalarla, katliamlarla, F tipleriyle halkı
teslim alamadılarsa; devrimci mücadeleyi bitirdilerse,
devrimcileri halktan tecrit edemedilerse Cepheliler’in
yarattığı gelenekler ve mücadele hattı nedeniyledir.
Bugün halkı örgütlememizden bunca korkmasalardı, bu kadar baskı yasasına gerek duymazlardı.
Solu “sol” ile, reformistlerle, KESK gibi sendika
ve odalarla vurmaya kalkmazlardı.
Halkımız çok iyi bilir; faşizm defalarca devrimci
mücadelenin “kökünü kazıdık” demişler; ama yapamamışlardır. Böyle olduğu içindir ki, dünyayı yakıp
yıkan, iktidarları deviren ABD, korkularından kurtulamıyor. Böyle olduğu içindir ki, 19 Aralık’ta direnen
onlarca tutsağı katleden, şimdi de onlarca devrimciyi
hapishaneye atarak onları tecrit altında bırakarak
susturmayı deneyen oligarşi, korkularından kurtulamıyor.
Kriz, sömürü ve zulüm düzenin zorunlu sonucudur,
kapitalizmin krizi yapısaldır. Sömürü ve zulmün olduğu
her yerde, halkların da mücadelesi, direnişi kaçınılmazdır! Gerçek bu kadar yalındır! Halkların kendi elleriyle sağlayacağı bir adaletten bahsediyoruz. Zulüm
düzeni; bizim güçlü, örgütlü, direnen kollarımızla yıkılacaktır!
Dünya ve ülkemiz halkları; umutsuzluğun egemen
kılınmasına, düzene boyun eğilmesine izin vermeden,
umutla ve inançla, emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı direnişi, mücadeleyi sürdürecektir. Daha da
güçlü direnmek soygunculara, işbirlikçilere, ihbarcılara
ve zulmedenlere daha güçlü vurmak için daha güçlü
örgütlenmeler yaratmalıyız.
Faşist AKP’nin yönetimine müdahale ettiği bir sendika konfederasyonu, halkın safında halkın yararına
çalışamaz. Onların işi; düzeni meşrulaştırmak,
halkın tepkisini düzene çekmektir!
Her yerde meclisler kurarak, direnişler örgütleyerek,
direnişleri DİRENİŞLER MECLİSİ çatısı altında birleştirerek kazanacağız!
Ne faşizm, ne de KESK, DİSK, TTB, TMMOB’un
düzeniçi politikaları, halkın mücadelesi önünde
engel olamayacak! İşbirlikçilik ve uzlaşmacılık,
devrimcilere saldırılar kendilerini vuran silaha dönüşecektir!
KESK Yönetimi, Direnişçilere Yaptığı Saldırıların,
İşbirlikçiliğin ve İhbarcılığın Hesabını Verecek!

MİTİNGLERLE SUÇLARINI ÖRTEMEZ, AKSİNE BÜYÜTÜR!
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Röportaj
DİRENİŞLER MECLİSİ’NDEN NAZAN BOZKURT:
“ Bundan Önce Ne Yapıyorduysak Bundan Sonra Da
Onu Yapmaya Devam Edeceğiz: DİRENECEĞİZ!”

1

0 Aralık Baskınında Gözaltına Alınan ve 8
Gün Boyunca Tutulan Direnişçilerden
Nazan Bozkurt ile Yaptığımız Röportajı
Yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Yüksel direnişçileri olarak haksız ve
hukuksuzca bir polis operasyonuyla gözaltına
alındınız. Bize o günü anlatır mısınız?
Nazan Bozkurt: Ellerinde otomatik silahlar, sırtlarında çelik yeleklerle sabahın köründe evlerimizi basıp
bizi gözaltına aldılar. Evde bulunan ve Yüksel direnişiyle
ilgili olan, bir kağıt üzerindeki bir harfe bile “delil”
diye el koydular. Eylem önlüklerimiz ve pankartlarımız,
Yüksel gazetelerimiz, çocukların çizdiği resimlere
kadar aldılar. “Amirim Nazan yine anıta girdi” minyatür
(oyuncak) pankartı, altında FOSEM yazıyor gerekçesiyle aldılar. Ne yalan söyleyim, en çok da ona üzüldüm.
Bir de alıp “delil poşetine” koydukları her şeye
imza atıp, beraberlerinde getirdikleri muhtar ve bina
yöneticisine de imza attırdılar! Adli muayene için götürüldüğümüz hastanede, diğer gözaltılarla bizi karşılaştırmamak için bekleterek, teker teker muayeneye
götürdüler.
Hastane önünde, araçta beklerken Acun Hoca’nın
polislere bağırışını duyduğumda anladım, Yüksel’in
hedef alındığını. Sonra hücrelere atıldığımızda isimler
de netleşmeye başladı. Fakat daha getirecekleri
varmış! Alev’i Düzce’den, Selvi Hoca’yı da İstanbul’dan
alıp getirmişlerdi. Acun Hoca, Alev ve ben aynı hücredeydik.
Yürüyüş: 4 günlük gözaltı süreniz çıkartıldığınız
mahkeme tarafından 8 güne uzatıldı, bu konu
hakkında neler söylemek istersiniz?
Nazan B.: Gözaltının 4. gününde sabah gelip
“savcılığa çıkartılıyorsunuz” dediler. Emniyet sorgusuna
çıkarılmamış olduğumuz için kendilerine inanmadık.
Avukatımızla görüşmek istediğimizi söyleyince “Avukatlarınız şu an Adliye’de, gidince siz de göreceksiniz”
dediler. Adliyede her şeyi çok hızlı yapmaları dikkatimizi
çekti. Savcıları sabahtan akşama kadar bekleriz normalde. Bizi hemen bir odaya soktular ve karşımızda
hakimi görünce neye uğradığımızı şaşırdık!
Meğer avukatlarımıza da haber vermemişler ve
gözaltı süremizi bu şekilde, yine yasadışı bir biçimde
uzatmış oldular. Duruşma salonunda çevik dışında
siyasi şube polislerinin de hazır bulunmasına tepki
gösterip hakimi uyardık.
“Sizi etkilemek için buradalar, lütfen dışarı çıkartılsınlar” dediğimizde hakim üstten bir tavır ve edayla

8

“Beniii? Hakimi etkileyecekler” dedi.
Fakat, daha biz gelmeden hakimin kararı vermiş olduğunu, önlerindeki
ekranı yanlışlıkla görebileceğimiz şekilde açık
bıraktıkları için arkadaşımız görmüştü.
Gözaltı süresi, daha biz gelmeden uzatılmış
meğer. Tabii ki bu kanunsuzluğa sloganlarımızla tepki
gösterdik. Adliye, sloganlarımızla inledi.
Yürüyüş: Gözaltı süresince yaşadıklarınızı
kısaca anlatır mısınız?
Nazan B.: Gözaltı süresince en büyük sıkıntı, su
şeker alınmamasıydı. En başından itibaren hem su
hem şeker almayan arkadaşlarımızdan Sibel 3 kere
bayıldı. Selvi Abla, fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
ki hastaneye götürülmesi de bizim zorlamamızla
oldu.
Ondan bir gece önce de ilaçlarını kesmiş olan
Acun hoca fenalaştı. Ben dahil birkaç kişi de su
alıp şeker almıyordu ki hepimizde baş dönmesi,
baş ağrısı, yüksek ateş, eklem ağrıları vardı. Gözaltının son günlerinde nefesimizi harcamayalım
diye fısıldayarak konuşuyorduk.
Hücreye giriş çıkışlarda, arama yerlerinde fiziki işkence de yaptılar. 3-4 gün boyunca göğüs kafesimi
ezmiş oldukları için nefes almakta güçlük çektim.
Mehmet ve Deniz’in onlarca darp izini yazmış doktor.
Sibel yerde baygın yatarken saçını çekip tekme
attılar; ki hiç unutamayacağım!
Faşist marşlar ve AKP’nin seçim müziklerini bangır
bangır dinlettiler. Hani şu “Biz burada nöbetçiyiz,
bizim konuyla bi ilgimiz yok” diyen nezaret gardiyanları
var ya, işte onlar yaptı bunu.
Gözaltı süresince çok kilo kaybettik. Ben 7 kilo
verdim, Gülnaz 6 kilo, Murat 8 kilo verdi, Alev 5
kilo verdi. Bildiklerim bunlar. Ve gözaltı boyunca da
her gün öğlen ve akşam açıklamalarımızı orda da
yaptık. Alandaki gibi konuşma yapıp slogan attık.
Orada da Yüksel direnişini sürdürdük.
Çok türkü de söyledik. Evet, soluğumuzun, sesimizin
azaldığı son günlere kadar söyledik. Şiirler okuduk,
hikayeler anlattık, birbirimize bilmeceler sorduk.
Nasıl olduysa arama esnasında birimizin saçında
tel toka unutmuşlardı. Tel tokayla yazı yazdığımı kameradan görüp geldiler. Daha sonra yerde bulduğum
alçı parçasıyla, hücrenin siyah parmaklıklarına kelimeleri
yazarken yine nöbetçiler geldi. Bu sefer kapıyı açıp
baktılar. Kadın nöbetçi sağ tarafa yazdıklarımı silerken
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erkek nöbetçi de sol tarafa yazdıklarımı merakla okumaya başladı. Oynadığımız oyunu bir şeyin şifresi
sandılar herhalde, güldük.
Kadın nöbetçiye “Neden sildin, sana ne zararı
vardı?” dedim. Acun Hoca’m bana dönüp “Her şeye
rağmen eğleniyoruz, mutluyuz, onlar mutlu insanlara,
güzelliğe tahammül edemezler” dedi.
Bu oyunlar, türküler, sohbetler, gözaltının ilk günlerinde çokça vardı; ama son günlerde gücümüz, nefesimiz azalmaya başladı. ‘tasarruflu’ konuşmaya
başladık.
Susuzluğun verdiği yanma hissini gidermek için
sık sık kendini musluğun altına atan Alev ve Acun
Hoca’nın, birbirine tutunup sallana sallana lavaboya
gidişlerinden sonra ıslanıp ıslanıp bir dönüşleri vardı
ki, çocuklar gibi şendiler! Sanki içleri de soğumuştu.
Normalde tuvalete tek tek çıkartıyorlardı ancak Acun
Hoca’nın tansiyon ve baş dönmesi yüzünden Alev de
O’na refakat etti sonraları.
Yürüyüş: KESK bugüne kadar kendi üyeleri
için tek bir adım atmadığı gibi bu konuda da bir
açıklama yapmadı, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nazan B.: KESK, anladığım kadarıyla biz direnince
kendisinin küçük düştüğünü düşündüğü için bize
böyle davranıyor. Bizse sendikamızın harekete geçmesini hep umutla bekledik. Fakat Sakarya Caddesi
eylemlerindeki polis yalakası tavırlarını gördükçe
hayal kırıklığı yaşamıştım.

Hiçbir şey yapmadıkları gibi, en sonunda direnenlere
hakaret etmeye, ettirmeye, direnişçilere işkence yapmaya kadar işi vardırdılar.
Bize karşı 40 tane açıklama yaparken hiç beklemeyen KESK MYK, Süleyman Soylu’nun bizi hedef
alan, KESK’in itibarıyla oynayan o korkunç açıklamalarına cevap vermek için iki haftadır bekliyor; ki
hala bir ses yok!
Biz 8 gün boyunca aç-susuz kaldık, bir tek açıklama
bile yapmadılar. Avukat göndermediler. KESK’in kurucularından 65 yaşındaki Selvi Hoca fenalaştığı
gece, yarı baygın “su..” diye sayıklamıştı. Yezid, Hüseyin’e böyle zulmettiğinde sessiz kalanlar öldürmüştü
Hüseyin’i aslında. Bu yüzden Hüseyin’in kardeşi Hz
Zeynep, O’nun ölümüne ağlayan Kufe halkına şöyle
seslenmişti: “Ehlibeytin ciğer paresini, Hüseyin’i siz
öldürdünüz! Şimdi neden ağlarsınız?”
Karşımızda faşizm azgınca saldırırken KESK MYK,
sendikayı hala kapalı tutuyor! Günlerce susuz ve aç
direnmiş üyelerini savunmak şurada dursun, kendilerini
savunmuyorlar aslında. Bu yüzden kapıları çalındığında Alman papazı hatırlayacak olmalarının kimseye
bir faydası olmayacak!
Yürüyüş: Son olarak bundan sonrası için neler
söylemek istersiniz?
Nazan B.: Bundan önce ne yapıyorsak bundan
sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. Direneceğiz!
re-devrimcilere duvar oluyor. Bunun üzerine 31
Aralık'ta da KESK önüne giden ve kapı önünde
nöbet tutan direnişçiler kısa bir açıklama yayınlayarak
şu sözlere yer verdi;
"Sendika kapılarını üyelerine açmalıdır. Kan can
bedeli kurulan KESK’i reformist, teslimiyetçi, icazetçi
anlayışlara bırakmayacağız. Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!"

2019 Da Bizim Olacak, Direnenlerin Olacak
Yüksel Direnişi yeni yılın ilk günü, 1 Ocak'ta da
yılın ilk eylemleri arasına girdi. Yüksel Direnişçileri'nden
Nazan Bozkurt, Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan
Hakları Anıtı'nın önünde basın açıklaması yaptığı
sırada işkenceyle gözaltına alındı. Ayrıca açıklamayı
görüntüleyen Umut Can Aybak da beraberinde gözaltına alındı.

KESK Faşizme Hizmet Etmeyi Bırakmalı
Kamu Emekçileri Cephesi ve Yüksel Direnişçileri
her gün Ankara'da bulunan KESK'in kapısına dayanıyor, ama kapılar her zaman olduğu gibi direnişçile-

İşte Yeni Yılın
İlk Eylemi 2019’da da
Direnenler Kazanacak
Yeni Yılın
İlk Gününde de
Adalet İstiyoruz.
Halkın Avukatı Av. Didem Baydar Ünsal eşi
ve çalışma arkadaşları
için, yeni yılın ilk günü
1 Ocak'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde
Adalet Nöbeti tuttu.
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1. ANLATIM:
Günlerden ADALET!
Yoksul mahalle sokakları
katilleri de tanır,
katillerden hesap soranları
da
Bu katiller faşizmin uyuşturucu çeteleri,
Bu katiller devletin polisleri
Hesap soranlar ise yoksul
halk çocukları, halkın en yiğit
evlatları.
Uyuşturucu, yoksul mahallelerde köşebaşlarında
Uyuşturucu, okul önlerinde
ekmek arasında
Uyuşturucunun karı ise
burjuvazinin kasasında!
Neden diye sordu Devrim!
Neden yoksul mahallelerde
satılır uyuşturucu?
ÇÜNKÜ;
Yoksulun karnı açsa eğer,
çocuğuna pantolon alamıyorsa eğer,
sobasında yakacak kömürü

10

yoksa eğer,
Başkaldırmasın, hakkını
aramasın, beyni dumanlı olsun ister burjuvazi!
DÜZEN, YOKSUL HALK
ÇOCUKLARINI ÇÖPE FIRLATIR!
Uyuşturucuyla aklını,
Fuhuşla bedenini,
Kumarla emeğini çalar!
Oysa binbir renkteki çiçektir onlar…
Hepsi YOKSUL HALK ÇOCUKLARI!
İbrahim Devrim, yani devrimcilik;
“Onları düzenin bataklığından, çöplüğünden çıkaracak!”
Dünyanın en güzel bahçesini kuracaklar kendi elleriyle,
emekleriyle
O çiçekler, kendilerinden
çalınan her şey için devrimcileşecek;
hayatlarını, geleceklerini
çalanlardan HESAP SORACAK, SAVAŞACAK ve YENİ
BİR DÜNYA KURACAKLAR!

Ve İbrahim Devrim, halkın
matbaasından cevap verdi kanımızı emen, beynimizi uyuşturan halk düşmanlarına:
“UYUŞTURUCU SATAN
EFO’YU CEZALANDIRDIK”
Torbacıların ağababaları
canevinden vurulmuş.
Kuşattılar İbrahim Devrim’in kaldığı evi!
Ve bir Cepheli nasıl direnir
düştü yine tarih notunu!
Düşen Cepheli’nin sıra neferliğiyle...
Duvara Cevahirmişçesine
dayadı sırtını İbrahim Devrim.
Maltepe’den bugünlere kuşatma aynı,
kuşatmayı dağıtacak irade,
inanç, kararlılık aynı,
Katillerin aldıkları cevap
aynı!
Direniş, kurşunlar, sloganlar...
İlk değildi, son da olmayacak yozlaşmaya karşı savaşanlar!
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Tarihe kanla yazılacaktı kavganın sıra neferleri.
Kemal, Birol, Recep, Hasan
Ferit’lerle geldik bugüne, İbrahim Devrim’e!
O GECE
Karanlığın ortasında, çakalların kuşatmasında, tarih
onurlu bir sayfa daha yazıyordu devrim için.
Ve VEDA ediyordu Devrim;
çetesiz, uyuşturucusuz, fuhuşsuz bir dünya için!
O GECE
Karanlık aydınlığa çıkıyordu. Polisler ve uyuşturucu
çeteleri sırt sırtaydı.
UYUŞTURUCU SATAN,
SATTIRAN, KORUYAN, KOLLAYAN ONLAR;
UYUŞTURUCUYA KARŞI
SAVAŞAN, SAVAŞTIRAN DEVRİMCİLER, İBRAHİM DEVRİM!
O GECE
Onurun kalesinde, dışarıda
torbacıları savunanlar, koruyanlar;
içeride torbacıları cezalandıranlar!

2. ANLATIM:
“ ‘Silahını bırak. Teslim ol’
sesleri geliyordu. O sırada
Devrim’in çatışmaya girdiğini
anladım. Eşim ve kızım korkup
ağlamaya başlamıştı. Onları
yere yatırıp yatağı üstlerine
çektim. Sonra ben sürünerek
Devrim’in yanına gittim.
O sırada sadece Devrim
ateş ediyordu. Duvara yaslanıp siper alıyor, sonra pencereden dışarıya ateş ediyordu. Heyecanlıydı...
Onu tuttum silkeledim.

“N’apıyorsun? Çıkacağın yeri
biliyordun” dedim. Arka camı
o bizde kalınca açık bırakıyorduk. Oradan kaçma şansı
vardı. Emin değilim tabii, belki
orayı da kapatmışlardı; ama
sanmıyorum.
Hiç o tarafa gitmeyi düşünmemiş. Ayakkabıları kapıda duruyordu. “Eşim var
çocuk var. Sen n’apıyorsun?”
dedim.
“Tamam abi sen içeri, onların yanına geç”
dedi bana.
“Abi; sizi, halkımızı çok seviyorum”
dedi.
“Abi, hoşçakal”
dedi.
Dışarıya:
“Evde çocuk var ateş etmeyin”
diye bağırdı.
Ben o sırada odaya eşim
ve kızımın yanına geçtim.
Dışarıdan:
“Çapraz ateşe alın” sesi
gelince eşim ve kızımın üstüne
yattım. Sonra kapının kırılmasının sesini duydum. Onlar
içeri girmeye çalışırken Devrim’in silahının sesini duydum.
Ben, eşim ve çocuğumun
üzerindeyken odaya girdiler.
Bağırdım ‘çocuk var’ diye.
“Kalk ışığı yak” dediler.
Işığı yaktım. Eşimi ve kızımı
görünce “Burada aile var” deyip beni odadan dışarıya çıkardılar.
Devrim’i gördüm. Sol şakağında bir iz gördüm. Kan
mı sıçradı anlayamadım o an.

Beni mutfağa götürüp dövdüler.
“Sıkalım mı lan kafana?
Teröristleri mi besliyorsun
evinde?” diye tehdit ettiler.
O sırada annem yukarıdan
bağırıyormuş.
“Oğlum nasıl? Gösterin
bana, atarım kendimi yoksa
aşağı” diye. Annem öyle tepki
gösterince beni eşimin yanına
aldılar. Üst kattaki ailemden
birini çağırdık. Kızımı onlara
verdim. Sonra eşim ve beni
çıkardılar. Eşim odadan çıkıp
Devrim’i görünce “Kardeşim”
diye bağırarak ağladı.
Devrim’in sesini hiç duymadım. Ne ah, ne de başka
bir cümle! Onlar kapıyı kırdıktan sonra sadece bir el silah sesi duydum. Sonra sesler
kesildi.

ŞARKI SÖZÜ:
Zulmün en büyük silahı
ölümse eğer,
Ölümü yenebilenin
hakkıdır zafer!
Sona eren bir ömürdür,
biten bir beden!
Yaşamak ki tereddütsüz
ölmektir bazen!
Amansız, vedasız bir
gidiştir bu,
Muzaffer kahraman, bir
gidiştir bu.
İşte belki son defa vuruyor
yürek,
Gönlümüzün toprağına
umut ekerek.
Amansız, vedasız bir
gidiştir bu,
Muzaffer kahraman bir
gidiştir bu.
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Bizim Nurhak dağına,
Kar yağar kar üstüne
Anadolu yiğidi
Yar sevmez yar üstüne

Keser döner sap döner
Et kaçar kasap döner
Perdenin arkasında
Bin türlü hesap döner

Keser döner sap döner
Et kaçar kasap döner
Perdenin arkasında
Bin türlü hesap döner

Mahsuni umut gitti
Kör felek bize ne etti
Yorgan yandı iş bitti
Çuvalı sar üstüne

Kazan karadır dibin
Senden kara sahibin
Derde düşümüş garibim
Vardıkça var üstüne

Keser döner sap döner
Et Kaçar kasap döner
Perdenin arkasında
Meclisin ötesinde
Bin türlü hesap döner

Grup YORUM, Faşizmin Listelerine Yeni Bestelerle Cevap Vermeye Devam Ediyor!
Bu Kuşatma Altında Ustalara Saygı ve Vefa Sorumluluğunu Yerine Getiriyor! Hiçbir
Engel, Yasak, Baskı, İşkence, Tutsaklık; Halkın Sanatçılarını Engelleyemiyor!
Halkımız da Grup Yorum’u Her Koşulda Sahipleniyor!
Şarkılarımızı Dilden Dile, Kulaktan Kulağa Daha Çok Söyleyelim, Yayalım!
Faşizmin, Halkın Sanatçılarını Halktan Tecrit Edemediğini Gösterelim!
Çünkü Grup Yorum Biziz, Grup Yorum Halktır,

SUSTURULAMAZ!
12
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DİRENEN FLORMAR İŞÇİLERİ
KAZANACAK!
DÜNYANIN EN GÜZEL İNSANI,
HAKKINI ARAYANIDIR!
Baharda başlayan direniş, kışın soğuğunda devam
ediyor. Gebze Kaymakamlığı, direnişçilere soba yakmayı, çadır kurmayı yasakladı. Kış soğuğunda Kaymakamlık direnişi zorlaştırmak istiyor. İşçiler battaniyelerle her gün Flormar’ın önüne geliyor.
İşçilerin neredeyse her gün İstanbul’dan ziyaretçileri
Direnenler halka umut ve ışık olur her zaman.
var. Bu ziyaretler direnişin kazanmasına ne fayda
Ve elbette direniş gücünü kararlılığından alır
sağlar? Bu kararlılık nasıl zafere dönüşür? Flormar
her zaman. Dergimizde yeni başlattığımız DİREişçisi nasıl kazanabilir? Elbette direnişin boyutlandıNİŞLER MECLİSİ köşemizde her hafta devam
rılması, çeşitlendirilmesi, güçlendirilmesi ile zafer kaeden bir direnişi ele alacağız. Bu hafta Flormar
zanılabilir.
direnişini anlatacağız.
Ülkemizin her yanındaki direnişlerle bir araya
gelerek, direnişlerden öğrenerek, direnişçilere öğakyaj malzemesi üreten Flormar’da işçiler
reterek kazanabilirler. Kaymakamlığın çadır, soba
uzun çalışma saatlerine ve düşük maaşlara
yasağına karşı gelemeyen sendikayla işçiler işlerini
karşı örgütlendi. Petrol-İş sendikasına üye
kazanabilir mi? Mümkün değildir!
oldular. Fabrikada sendika yasal sayıya ulaşınca
Flormar Direnişini zafere; ancak faşizme karşı
sendikalı işçiler işten çıkarıldı.
direnmenin bilincinde olan Direnişler Meclisi taFlormar işçileri işten çıkarıldıktan sonra evlerine
şıyabilir. Oturma eyleminden başka sonuç alıcı bidönmektense fabrikanın önünde direnişe geçti.
çimlere direniş deneyimleriyle çevirebilir. Direnenler
OHAL’de başlayan direniş, bugün iki yüz günü aşkın
birlikte olduğunda güçlüdür. Bu güç, Flormar İşçilerine
süredir devam ediyor. Çoğu kadın, yüzden fazla işçi,
zaferi hediye edecektir.
hakkını aramaktan vazgeçmiyor.
Direnişler tek tek, ayrı gayrı olduğu sürece devlet
Flormar şirketinin sahipleri; direnişi karalamak, durtarafından bitirilmeleri daha kolaydır.
durmak için elinden geleni yaptı. İşçilerin
Tıpkı şu meselede olduğu gibi:
yasa dışı eylem yaptığını, iş arkadaşBENDEN BİLMEYİN
Yaşlı bir adamın, kendi aralarında
larına saldırdığını, bununla ilgili belgeleri
İstanbul’da bir fabrika
sürekli
olarak tartışan üç oğlu varmış.
olduğunu iddia etti. Nasıl olduysa bu
Bir
gün
oğullarını karşısına almış ve
fabrikayı
ben
koymadım
belgeler hala açıklanmadı!
her birine birer çubuk vermiş. Sonra
oraya
Direnişle fabrikadaki işçiler arada ağaç çubukları kırmalarını istemiş.
ben diyorum ki size
sına dikenli teller, duvar ördü. DiOğulları, çubukları kolayca kırmışlar.
İstanbul’da bir fabrika
renişçilere selam veren, alkışlayan
Baba daha sonra, bir düzine çubuğu
işçiler işten çıkarıldı, istifaya zorfabrikayı işçiler çalış rır
bağlayarak bir deste yapmış. Ardından
landı. Flormar işçisi anayasal hakkını
işçileri bir milyoner
desteyi her bir oğluna vererek kırmasını
kullanmanın işten atılmayla sonuçistemiş. Ancak hiçbiri çubuk destesini
ben
diyorum
ki
size
lanmasından, kaymakamlık ve valiliğin
kırmayı başaramamış.
fabrikayı işçiler çalış rır
patronlarla işbirliğinden öğreniyor.
Bunun üzerine baba oğullarına
grev gi kçe büyüyor
Direniş, onlar için bir okul oluyor.
şöyle demiş:Tek bir çubuğun nasıl da
Faşizmin patronlarla olan göbek bağını
grevi ben istemiyorum
kolayca kırıldığını gördünüz. Bu, ingörüp öğreniyorlar. Halay çekmek için
ben diyorum ki size
sanlar için de geçerlidir. Birlik ve dases aracı kullanmaları yasaklanıyor.
grev gi kçe büyüyor
yanışma içinde olursanız çok daha
Grup Yorum’un direniş türküleri ile
güçlü olursunuz, zorlukların üstesinden
bini
boşaldıkça
biri
doluyor
halay çekilmesi, polisin saldırısıyla
çok daha kolay gelirsiniz.
binini ben boşaltmıyorum
sonuçlanıyor.
Yüksel Direnişçileri gözaltına alınBunlara rağmen halkta karşılık buben diyorum ki size
dığında Yüksel Direnişi’nin bitmeyişi,
lan direniş güçlendi. Flormar ve onu
bini boşaldıkça biri doluyor
basın açıklamalarının kesilmeyişi Disatın alan Fransız şirketi Yves Rocbu düzen beyler düzeni
renişler Meclisi’nin birliğinden ve güher’ın boykot edilmesi çağrısı yapıldı.
cündendir.
bu
düzeni
ben
yapmadım
Direnişler Meclisi, Flormar ve Yves
Flormar İşçileri bu birliktelik içinde
ben diyorum ki size
Roche’nin mağazalarının önüne gidaha güçlü olacaktır. Bu nedenle diderek boykotun sesini yükseltti.
bu düzen beyler düzeni!
yoruz ki, Direnişler Meclisi’nde BirHasan Hüseyin Korkmazgil leşelim, Kazanalım!

M
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DiRENiŞLER VE DAYANIŞMA
azımızın geçen haftaki bölümünde, emperyalizmin, halkların dayanışmasını yok
etme politikasının siyasi, ekonomik, askeri,
ideolojik ve kültürel ayağını anlattık.
ABD emperyalizminin Project Democracy ile
dünyaya vakıfları, dernekleri vb. kurumlarıyla nasıl
“demokrasi ihracı” gerçekleştirdiğini gördük. Ve
elbette bunun ülkemiz soluna reformizm-revizyonizm
cephesine yansımasını, DİSK ve KESK’teki duruma
değindik.
Emperyalizmin gizli ajanları gibi çalışan tasfiyeciler ve ideolojik bombardıman karşısında Yüksel
Meclisi ve Direnişler Meclisi’nin tek alternatif olduğunu anlattık.
Yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Y

TECRİT EDİP YALNIZLAŞTIRMA
TERÖRİZE EDİP İMHA ETME POLİTİKASI
Emperyalizmin ve oligarşinin halkların dayanışmasını
yok etmek, böylece direnenleri ve direnişi tasfiye
amaçlı saldırılarının başında tecrit edip yalnızlaştırma,
terörize edip imha etme politikası gelir. Emperyalizm
bu politikasıyla ülkeler, örgütler, halklar arasındaki
dayanışmayı yok ediyor.
Bu politikanın özü şudur: Emperyalizm teslim
almak istediği, politikalarının önünde engel olmaktan
çıkartmak istediği güçleri önce tecrit edip yalnızlaştırmakta sonra TERÖRİZM demagojilerini de kullanarak
İMHA’ya yöneltmektedir. Bu politikanın temelinde fiziki
imhadan çok BEYİNLERİN İMHA EDİLMESİ, beyinlerin
TESLİM ALINMASI ön plandadır. Fiziki imha buna
hizmet eden bir araçtır. Direnişi seçenler yenilseler
de yok olmazlar. Yeniden ayağa kalkarlar. Bu nedenle
düşüncelerin teslim alınması egemen sınıflar açısından
belirleyicidir.
Emperyalizmin bu politikası dünyada ve ülkemizde
solun büyük kesimi açısından başarılı olmuştur. Enternasyonalizmin gerçek içeriği tamamen reddedilmiş,
herkesin sözde üst perdeden bunu tekrarladığı ama
pratikte hiçbir şekilde dayanışmanın gerçekleşmediği
bir durum ortaya çıkmıştır. Öyle ki, emperyalizm herhangi bir örgüte “terörist” dediğinde bu diğer bir
devrimci örgüt için, dayanışma içinde bulunulması
gereken, emperyalizmin her türlü saldırısına ve
zulmüne karşı birlikte olunması gereken bir görevi
dayatırken tersi olmaktadır. “Aman bana dokunmasın,
bana da terörist derler” diyerek sinme, ortadan kaybolma genel kural haline gelmiştir.
Kendisi de aylarca tecrit hücrelerinde kalan Fidel
Castro, o zaman tecriti şöyle tanımlıyordu: “Tecrit:

Farklı Bir Kalıba Sokulmak İçin Preslenmek.”
Evet, emperyalizm ve oligarşi; ekonomik, siyasi,

DAYANIŞMA; DESTEK YA DA
YARDIMLAŞMA DEĞİL,
HALKLARIN BİR ARAYA GELMESİ,
BİRLİKTE MÜCADELESİDİR-2
kültürel, ideolojik tüm araçlarıyla, yargısı, hapishaneleri,
polisiyle dört bir yandan kuşatıyor herkesi. Nasıl bir
kalıba sokmak istediği ise açık: Yasaların dışına çıkmayın...
Mücadele edecekseniz size izin verdiğimiz kadar,
bizim kabul edeceğimiz biçimlerde edin. Sadece kendi
sorunlarınızla ilgilenin. Kimseyle dayanışmayın, kimseyi
desteklemeyin. Devrimcilerden uzak durun, hatta siz
de onları tecrit edin. Radikal olmayın, ılımlı olun. Militanca davranmayın, sağduyulu olun. Sivil toplumcu
örgütler gibi örgütlenin. Onlar gibi eylem yapın... vs.
vs.
Kısaca; dayanışma, halkın her kesiminin birlikte
mücadelesidir, mücadeleyi ortaklaştırmaktır. Oysa
artık sadece “...yalnız değildir” sloganından öteye
gitmeyen, dayanışma duygularının paylaşılmasından
ibaret, pratikte hiçbir karşılığı olmayan bir dayanışma
anlayışı ortaya çıkmıştır.

YOZLAŞTIRMA SALDIRISI
Emperyalizmin ideolojik saldırılarının özü halkın
moral değerlerini, dayanışma kültürünü, bir araya gelerek bir şeyleri değiştirebilecekleri inancını yok etmek
üzerine kuruludur. Çünkü ancak bu şekilde sömürüsüne
azgınca devam edebilir. Bu yüzden halkı bireycileştirerek kendisine, değerlerine, halka yabancılaştırmak
ister.
Tüketim kültürüyle insanları doyumsuz, bunalımlı
hale getirir. İnsanları kalabalıklar içinde yalnızlaştırarak
çaresizliğe, düzen karşısında güçsüz hissetmesine,
biat etmesine neden olur. Böylelikle insanın yerini
“birey” alır. İnsanlar kolektif hareket etmekten uzaklaşır,
halkın ortak çıkarlarının yerine kendi yegâne çıkarlarını
dayatmaya, kurtuluşu bireysellikte aramaya yönelir.
Dejenerasyon-yozlaşma, sadece uyuşturucunun,
fuhuşun yaygınlaşmasıyla sınırlı bir olgu değildir.
Bunlar, en uç biçimleridir. Bireycilik, çıkarcılık, kendi
arkadaşını, komşusunu, meslektaşını satmak, sınıfın,
halkın dayanışmasını reddetmek, bunun için sorumluluk
üstlenmemek, apolitikleşme gibi tüm davranış ve düşünce biçimleri de, dejenerasyonun farklı düzeylerdeki
yansımasıdır. İdeolojik, kültürel, siyasi mücadele, hem
bireysel, hem kurumsal düzeyde mutlaka bunları da
hedeflemelidir.
Emperyalizmin yeni sömürgesi olan bütün ülkelerde
olduğu gibi bizim ülkemizde de halk çok çeşitli
sorunlarla karşı karşıyadır. Bir yandan halkın emek
sömürüsü artarken, öte yandan yolsulluğu da büyümektedir. Ve elbette yoksulluk, barınmadan sağlığa,
eğitim ve beslenme gibi çok çeşitli sorunları beraberinde
getirmektedir.
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Devlet ise yoksulluğu yok etmek yerine yoksulluğun
bir direnişe dönüşmesini engellemek için yozlaşmayı
yayar. Halkı apolitikleştirir. Hayatın dayattığı sorunlara,
ki bunun baş nedeni kapitalizmdir, duyarsızlaştırır.
Böylece halkın dayanışma ve mücadele dinamiklerini
eritir.
Emperyalizmin bu politikasını en etkili biçimde uyguladığı yer Latin Amerika’dır. Bu durum “Gerilla Bilanço
Çıkarıyor” isimli kitapta şu şekilde ifade ediliyor:
“Kitleleri apolitikleştirmek ve dayanışma duygusundan yoksun bırakmak imparatorluğun oldukça
başarı vadeden yeni bir stratejisi; bu, uzun vadeli düşünüldüğü için, bir sağa kayıştan daha tehlikeli.
Avrupa sağı ideolojik zayıflığını, siyasi karşıtından
ödünç aldıklarıyla kapatıyor. Sol köşeden birçok eleştirmen sisteme entegre ediliyor, hem de sadece, ağızlarını kapamalarını sağlamak için değil. Yeni unsurlar
ve çelişkili düşünceler dinamiklik kazandıryor ve
devrevi krizlerine rağmen oldukça dayanıklı ve sağlam
olduğunu kanıtlayan ve ‘68 hareketinin söylediğinin
aksine dünya çapında çökmeyen kapitalist toplum
düzenini’ gençleştiriyor.” (Gaby Weber, Gerilla Bilanço
Çıkarıyor, S. 31)
Yine aynı kitapta emperyalizmin dayanışma kültürüne yönelik saldırıları şu sözlerle ifade ediliyor:
“...Sağın yeni ideolojisini toplum içerisinde de bazı
başarılar kaydediyor, liberalizmin bazı değerlerine
sarılıyor. Özel mülkiyet ve rekabete yüksek değer biçiliyor ve sosyal yükseliş, kişisel çabalara bağlı olarak
görülüyor. Dayanışma bu ideolojide artık görünmüyor.
Diktatörlük altında tekelci burjuvazi yeni bir ideoloji
geliştirdi, toplumsal hareketi ezdi ve sendikalarda birbirinden kopuk pazarlıklar yapıldı. İlerlemek istiyorsanız,
çalışın, kişisel olarak hazırlanın. O zaman bütün kapıların size açık olduğunu göreceksiniz! Parola buydu.
Yalnız iyi bir işçi olmalısınız, diğerlerinden daha iyi
çalışmalısınız, diğer işçilerle çatışmalı, şefle anlaşmalısınız! Grevlere katılmak bir şey getirmez, şefinizle
çalışma koşullarınızı birlikte belirleyiniz. Yeni özdeşleme
figürleri yaratıldı.” (Age, S. 227)
Burada emperyalizmin kullandığı en sinsi yöntemlerden biri de emekçiler arasında sürekli beklenti yaratarak, emekçilere bireysel kurtuluş, kişisel başarı
hayalleri kurdurarak dayanışma ve birlikte mücadele
etmelerinin önüne geçmektir.
Bu durumu da şöyle ifade ediyor Gaby Weber;
“Sınırlı demokrasinin artık entegrasyon gücü yok,
toplumun geniş kesimlerini dışlıyor. Ama egemen
sınıf politik söylemini belli bir popülizmle karıştırdı ve
bunun topluma da etkileri oluyor. Artık sloganları
şunlar: Modernleşme, özelleştirme, rekabet, kişisel
başarı, başkalarını kazıklamak, dayanışmayı kırmak.
Bütün bunlar oldukça karmaşık yürüyor.
Hükümet bölgesel olarak bazen popüler önlemler
alabiliyor, ev sorununu çözmese de sosyal konut yapımını yerel düzeyde teşvik ediyor ama, insanların
dayanışmasını yok ediyor, bunlar şurada veya burada
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beklentilerin doğmasına yol açıyor ve -hesap böyleeğer uslu davranırlarsa belki bir devlet desteğine ulaşılabilir diye düşünülüyor.” (Age, S.228)
Kısaca; emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi egemenliklerini sürdürebilmek, dünya ve ülkemiz emekçi
halklarına boyun eğdirebilmek, azgın sömürü ve
yağma düzeninin devamlılığını sağlayabilmek için
halkın dayanışmasını yok etmek gerektiğini çok iyi
biliyorlar. Biz de şunu çok iyi biliyoruz:
Emperyalizmin ve oligarşinin bu saldırılarına karşı
koyabilmenin tek yolu direnişi ve dayanışmayı büyütmektir. Kağıt üstünde, sözde değil mücadele içinde
örülen dayanışmanın, birlikte mücadelenin önemi
bugün her zamankinden daha açıktır.
Solun hemen tamamının “OHAL koşullarında bir
şey yapılamaz” diyerek sindiği, köşeye çekildiği koşullarda direniş ateşi yakan Nuriye ve Semih’in direnişleri etrafında örülen dayanışma, bugün Mahir
KILIÇ’ın direnişini zafere taşıyan dayanışma bu önemi
bir kez daha göstermiştir.

Sonuç olarak; emperyalizmin ve faşizmin saldırıları
karşısında imha olmamak, irili ufaklı zaferler kazanmak
ve nihayetinde bu sömürü ve baskı zincirini parçalamak
için direniş ve dayanışmayı büyütmekten başka yolumuz yoktur! Marks ve Engels’in tarihsel çağrısı bu
gerçeği ifade ediyor:
“Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!”
Bu çağrı bütün ezilenlere, yoksullaradır. Bu
çağrı birlikte mücadele çağrısıdır, savaş çağrısıdır.
Savaşımızı ortaklaş ralım! Birleşelim, savaşalım,
kazanalım!

Kezban Ana Direnişinin 151. Gününde
PSAKD yöneticilerinden olan kızı Zeynep Yıldırım’ın serbest bırakılması için, İstanbul Küçükarmutlu
Cemevi’nde oturma eylemini ısrarla sürdüren Kezban
(Bektaş) Ana, direnişinin 151’inci gününü geride bıraktı.
Direnişin 151. gününde, PSAKD İstanbul Şubelerinin Silivri Hapishanesi önündeki açıklamaya gidemeyen Kezban Ana, kendi eylem alanında sloganlarını attı, ardından hastaneye gitti.
Oturma eylemi alanında atılan “Zeynep Yıldırım
Serbest Bırakılsın!” sloganının sesi Silivri’de eylem
yapanlar için yankılandı.
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Alman Emperyalizmi Tarafından Tutsak Edilen,
Erdal Gökoğlu’nun Özgür Politika Gazetesine Gönderdiği
Açık Mektubu Yayınlıyoruz
rdal Gökoğlu, uzun yıllar tutsaklık yaşamış,
faşizm tarafından yoğun
işkenceler görmüş bir devrimcidir. 26 Eylül 1999 tarihinde Ulucanlar Hapishanesi’nde yaşanan
katliamda ağır yaralandı. 19-22
Aralık 2000 tarihindeki katliamda
yine yaralandı ve daha sonra
ölüm orucu direnişine katıldı.
Ölüm Orucundan kaynaklı
Wernicke Korsakoff hastalığına
yakalandı. Şu anda Almanya'nın
Hamburg şehrinde Damtor Hapishanesi’nde tutsaktır.

E

Özgür Politika Gazetesi Yayın
Yönetimi’ne,
Öncelikle, emperyalizme karşı
bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi ve sömürüye karşı sosyalizm
yolunda düşenleri ve dövüşenleri
selamlayarak başlamak istiyorum.
Almanya’nın Hamburg şehrindeki Damtor hapishanesinde tutulan
bir devrimciyim. Gazetenizi dışarıdayken de mümkün olduğunca
takip etmeye çalışıyordum. Ama
son bir yıldır, tutsaklığımla birlikte,
abone oldum ve düzenli okuyorum.
Malum, tutsaklık koşullarında
en önemli haber kaynaklarımızdan
biri gazetelerdir. Hapishanede gazete, dünyaya açılan bir penceredir.
Buradan halkın ve hayatın nabzını
tutmaya, gelişmeleri anlamaya çalışırız.
Özellikle de halkından ve vatanından uzakta, emperyalizmin tecrit
hapishanelerinde bunun önemi çok
daha yakıcıdır.
Genel olarak yayın politikanıza,
alternatif ve muhalif bir gazetenin
yayınının neden böyle olmayacağına dair de birçok eleştirim var.
Ama bu mektubumun amacı bunları
söylemek değil, umarım ileride
bunları da paylaşırız.
Türkiye hapishanelerinde ya-

şananları, sizler gibi, ben de yakından takip ediyorum, ki pek çok
hapishane ile mektuplaşıyor, bire
bir kendilerinden dinliyorum gelişmeleri.
Kaldı ki emperyalizmin hapishanelerindeki koşullar da farklı değildir. Tutuklandığım günden beri
tecritte tutulmaktayım. Ki, Almanya’nın Westfalen bölgesindeki Kleve
hapishanesinde, 17 Eylül 2018’de
katledilen, 26 yaşındaki Kürt mülteci
Amed Ahmed’in ölümünün üzerinden fazla geçmedi.
Faşizmin hapishane politikası
sır ve devrimci tutsaklara saldırıları
yeni değil. Zira halkı teslim almanın
yolunun, o halkı için mücadele
eden devrimcileri teslim almaktan
geçtiğini de her fırsatta söyleriz.
Bunun için ilk yaptığı şey “elinin
altında” bulunan tutsaklara saldırmak olmuştur hep. Dolayısıyla emperyalizmin ve işbirlikçilerinin, bugün
“yeni” keşfettiği, yaptığı bir şey
yoktur.
Bu mektubumun asıl nedeni,
gazetenizin 30 Kasım 2018 tarihli
nüshasında, Duygu Erol adıyla
yapılan “12 Eylül’den AKP’ye
Açlık Grevi Eylemleri” başlıklı
haberidir.
Amacım, ne sizlere gazetecilik
dersi vermek ne de tarih öğretmektir. Bilakis, adı geçen tarihlerdeki direnişlerin birçoğuna katılmış,
yaşamış biri olarak, sözünü ettiğimiz
haberdeki, editörün “gözünden kaçan hataların” düzeltilmesini istemektir.
Ha, “bu hata değil, bir tarih yazımı, bir bakış açısı” derseniz, o
zaman haberi değil bu “bakış açısını” tartışmamız gerekecektir. Ki
bu da başka bir tartışma ve eleştiri
konusudur.
Egemenler tarihi hep kendi istek
ve ihtiyaçlarına göre yazar. Ki faşist
Türkiye ve Osmanlı tarihini anlatan
şarlatanlar kan ve gözyaşı üzerine
kurulu iktidarlarını, şan ve şöhret

düşkünü sapık paşa ve padişahlarını değil, kendinden menkul “kahramanlıklarını” anlatırlar. Ama bu
tarih değil tahrifattır. Bu yüzden
de saldırılarının odağında halkları
tarihsiz ve hafızasız bırakmak
vardır. Ama tüm bunlar tarihsel
gerçekleri değiştirmez.
Muhtemelen rastlamışsınızdır,
Ulucanlar Hapishanesi katliamı
sonrasında basına yansıyan fotoğraflara 1999 yılında 10 tutsağı
işkencelerle katledip, yüzlercesini
yaralamışlar; ama yine de 4. Koğuşun duvarındaki bir sloganı silememişlerdi; orada “Kanla yazılan
tarih silinmez” yazıyordu.
Evet, kanla yazılan tarih silinmez! Çünkü bu tarih, halkın en
değerli evlatlarının canı kanı ile
yazılıyor. Ve bugüne kadar da halkların direnme tarihini yok etmeyi
kimse başaramadı. Öyle olmadığını
biliyorum; ama böyle bir amacınız
varsa da boşuna zahmet etmeyin,
nafile bir çaba olur!
Tekrar adı geçen haberinize dönelim.
Haberinizi gazeteciliğin, haberciliğin en temel kuralı olan “5N
1K”ya göre değerlendirecek olursak,
muhabirinizin gazetecilikten “bihaber” olduğunu düşünmek gerekecek.
Olabilir, gazetecilik yapmak için
illa bunları bilmek gerekmez. “Gazetecilik” değil devrimcilik aslolan.
Bir devrimci de olayları neden ve
sonuçlarıyla birlikte ele alır.
Yapılan bir haberde, yorumda
doğru bilgilere ulaşmak için bu soruları sormak gerekir. Bu yanıyla
muhabiriniz bunları bilmiyor olsa
dahi, en azından editörlerin dikkat
etmesi gerekir.
O halde, haberinizden hareketle
sizlere soralım, 12 Eylül’den bu
yana Türkiye hapishanelerinde
kimler, neden, nasıl, ne zaman,
ne için direnmişler ya da direnmemişlerdir?
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Adı geçen Metris, Mamak, Diyarbakır hapishanelerinde neler
oldu? Kimler ne için direndi ya
da teslim oldu? Buralardaki direnişler ya da teslimiyetler nasıl
bir siyasal sonuç yarattı? Soruları
uzatabiliriz ama lüzumu yok.
“PKK’lı tutsakların ilk açlık grevi”
diye başlıyor ve PKK’lı tutsaklar
tarafından ölüm orucu eylemleri
başlatıldığı, dört tutsağın şehit düştüğü anlatılıyor. Bu eylemlerin nasıl
ve ne için başladığı, nasıl sonuçlandığını…
Tarihe bakarak tekrar anlatmalısınız diye düşünüyorum. Misal,
şehit düşen iki tutsak başka siyasettendir. Hiç kuşku yok ki, 12
Eylül faşist cuntasının tutsaklara
yönelik saldırılarının başında tek
tip elbise dayatması vardı.
Peki, bu saldırılara karşı kimler
nasıl direndi? Neler yaşandı bu
süreçte?
Örneğin Metris adı geçmiş; ama
neler olduğundan söz edilmemiş.
Cuntanın teslim alma saldırılarını
boşa çıkartan, 4 devrimcinin şehit
düştüğü 1984’te yapılan ölüm
orucu eylemleri gözden kaçmış
olamaz.
Şayet direnmekten söz edilecekse bu direnişleri atlamak, yok
saymak mümkün mü?
Evet Cunta yıllarındaki hapishanelerde direniş deyince aklımıza gelen Metris’tir. Teslimiyet
deyince Mamak, Diyarbakır adlarını anmak elzemdir…
1996 Mayıs Genelgesi’ne ve
ölüm oruçlarına geçmeden örneğin
2 tutsağın katledildiği Eskişehir sürecine değinmek gerekir. 1995 Eylül’ünde Buca’da 3, 1996 Ocak’ında
Ümraniye’de 4 tutsağın vahşice,
işkence edilerek katledilmelerini
ve bu süreçte yapılan direnişleri
unutmamak gerekir.
Ve 96’daki, her anı eylem olan
ölüm orucunun nasıl örgütlendiğini,
PKK’lı tutsaklar dışında bütün
devrimci, sol hareketlerin direniş
içinde yer aldığını, içerisi ve dışarısıyla 17 devrimcinin hayatını
kaybederek Türkiye halklarına
armağan ettiği bu zaferi doğru
anlatmak gerekir.
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Çizim:
Erdal Gökoğlu

Ki faşist devletin, bu zaferin hazımsızlığıyla hemen akabinde Diyarbakır Hapishanesi’nde 10 tutsağı
katlederek PKK’lı tutsaklara vermek
istediği mesajı unutmamak gerekir.
Ama Duygu Erol (?) ne yapmış,
tarihi alt üst etmiş, 1996’daki ölüm
orucu direnişini PKK’lı tutsakların
öncülüğünde başladığını vermiş!
Mayıs genelgeleri için de “daha
sonra iptal oldu” demiş ve eklemiş
“Her ne kadar genelge iptal edilse de F tipi cezaevleri kapatılmadı
ve binlerce tutsak ‘tabutluk’ denen hücre tipi cezaevlerine gönderildi…” dedikten sonra ölüm
orucu eylemlerinin başladığından
ve “Hayata Dönüş” operasyonundan söz ederek 30 tutsağın katle-

dildiğini anlatmış!
Neresini düzeltsek diye baktım; ama olmuyor, iki yanlış bir
doğru etmiyor. Bir kalem oynatmayla, tarih çarpıtılarak değişmiyor. F Tipi tecrit hapishanelerinin ve ölüm orucu direnişine
gelinen süreci anlamak için öncesine bakmak gerekir.
Ne diye çağrı yapıyordu faşist
katiller Ulucanlar katliamı sırasında? “Ya teslim olursunuz, ya
da ölürsünüz”.
Evet, hapishanedeki tutsaklara
böyle sesleniyordu egemenler; “Ya
ölüm ya teslimiyet” dayatıyordu.
Peki, ne oldu? Birileri “Biz yokuz
binbaşım” deyip elleri havada teslim olurken, devrimciler “öleceğiz”
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dediler. Öldüler de…
Ve F tipi hapishaneler süreci,
ölüm oruçları, 19-22 Aralık katliamı… Hiç kuşku yok ki Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliamı yapılmıştı 19 Aralık 2000 yılında.
22 hapishaneye aynı anda on
binlerce asker, polis, çeşit çeşit silahlar, bombalar ve kimyasal gazlar
kullanarak 6 kadın diri diri yakılmış,
28 tutsak vahşice katledilmişti.
“(Katledilen tutsak sayısı 28’dir. 2
tutsağın akıbetini öğrenmek size
kalmıştır, bilen biliyor.)
Evet o tabloda direnenler vardı bir de yine o fotoğraflarda
gördüğümüz elleri havada teslim
olanlar.
Zira araştırmacı gazeteciliğinizle
bu fotoğraf görüntü ve belgeleri
kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve katliamın
kanı kurumadan, şehitler toprağa
verilmeden açıklamalar peş peşe
gelmişti:
“Farkımızı koyduk iyi oldu”,
“Aynı mahalleden değiliz…”,
“Cepte keklik mi sandınız…”,
“Devrimci demokrasi bitti…” diyenler ve direnenlerin cenazelerini
kaldırmaya girişenler sıraya girmişti.
Peki, ne oldu sonrasında? Özgür
Politika’ya göre tarih orada durdu!
Hayır, Tarihi Durdurmaya Kimsenin Gücü Yetmez! Sürecin ba-

şında birlikte hareket eden, direnişe
başlayan hemen tüm hareketler
direnişin dışına düştü. Ve bu büyük direniş 122 kahramanıyla
birlikte, tam 7 yıl sürdü! Direnmeyenler ise çürüdü!
Başta 2012 yılında yapılan açlık
grevleri olmak üzere PKK’lı tutsakların yapmış olduğu ve ne zaman, hangi taleplerle başladığı
ve nasıl ne için bitirdiği bilinmeyen eylemleri açıklamak ve anlatmak da elbette Özgür Politika’nın
işi.
Ama haberinizde ne yazık ki
bunlar da anlatılmıyor. Belki bunların
cevabı olsaydı bugünkü açlık grevi
eylemlerini anlatmak da daha kolay
olacaktı. Ama şunu da belirtmeliyim,
ne yapsanız da muhabirinizin kafa
karışıklığı sürerdi. Çünkü asıl sorun
hapishane direnişlerine bakış açısıyla ilgili. (Bunun için de bakınız
PKK Zindan Konferansları)
Sonuç olarak; faşizmin hapishanelerinde kalmış, işkence ve
katliamlara tanık olmuş ‘eski’ bir
tutsak olarak ve halen Alman ha-

pishanelerinde tutulan bir devrimci
olarak tarihin çarpıtılmasına ve
yok sayılmasına rıza gösteremem.
Muhabiriniz bilmiyor olabilir ama
bu başkalarının da tarih bilmediği
anlamına gelmez.
19-22 Aralık hapishaneler katliamının 19. yıldönümü içindeyiz.
Seyhan Doğan’ın, diri diri yakılan
tutsakların cesetlerine bakın, ne
demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Söz konusu haberin düzeltilmesini istiyorum.
Teşekkür ederim.
NOT: Bu yazı 03.12.208 tarihinde yayınlanan Adnan Çetin’in
yazısı için de geçerlidir.
Erdal Gökoğlu
02.12.2018
Adres: Holstenglacis 3,
20355 Hamburg

Direnişlerimizle, Umutlarımızla 2019’a Merhaba Dedik
Ankara Halk Cephesi, 31 Aralık’ta yeni
yıl programı düzenledi.
Devrim şehitleri için
saygı duruşuyla başlayan programda ilk olarak Cephe’nin yeni yıl
mesajı okundu.
Okunan mesajın ardından genel olarak
2018 yılında yaşanan,
komplo davaları, operasyonlar, kurum baskınları, gözaltılar, tutuklamalar, mahkemeler.
Ve bunların yanında Ayten Öztürk’ün süreci, İbrahim Devrim Top’un
şehitliği, Tek Tip Elbise’ye karşı sürdürülen direniş ve açıklamalar, hapishanelerde sürdürülen “Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş” kampanyası.
Ve tabi Mahir Kılıç’ın direnişi ve zaferi, Ethica direnişi ve zaferi,
Türkan Albayrak, Flormar ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kararlılıkla
süren işçi direnişleri, Düzce Direnişi, Yüksel Direnişi ve KESK’in
tutumu ile ilgili genel bir konuşma yapıldı.
Konuşmaların ardından, ‘Mahir Çayan’dan bugüne’ konulu bilgi yarışması yapıldı. Hep bir ağızdan söylenen türkülerin ardından 25
kişinin katıldığı program sonlandırıldı.

MİTİNGLERLE SUÇLARINI ÖRTEMEZ, AKSİNE BÜYÜTÜR!
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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!
Emperyalizminin, Başına Ödül Koyarak “Terör” Demagojisiyle Suçladığı,
Hamburg Damtor Hapishanesi’nde Emperyalizmi Yargılamaya ve Devrimciliğin
Meşruluğunu Savunmaya Devam Eden MUSA AŞOĞLU’nun Mektubunu Yayınlıyoruz
30.11.2018, Hamburg
erhaba Sevgili H;
MEB’in eğitim vizyon belgesini biraz takip
edebildim. Aslında ders sayısını düşürüp
teneffüslerin arttırılması olumlu bir adımdır diyebilirim.
Ama tabi azaltılan derslerin yerine sadece teneffüs
üzerine güzellemeleri de sadece sloganda kalıyor.
Köy Enstitülerinin en büyük özelliği; teori ve pratiğin
bir arada yürütülmesidir. Yani devrimci eğitim tarzını
kullanmasıdır. Ki, ortak emekle de dostluk, sahiplenme
ve dayanışma ruhunu örmesinden dolayı; uygulandığı
kısacık dönem bile, ülkemizin geleceği açısından
birçok değer yaratmıştır.
Son olarak Alman tv’sinde Avrupa’da eğitim konusunda bir belgesel izlemiştim. Şu an Avrupa’da en
başarılı eğitimin Norveç’te olduğu belirtiliyordu. İlk ve
orta dereceli okullarda bir süredir yeni bir program
uyguluyorlarmış. Püf noktası da derslerin günlük biriki saate düşürülmesi imiş. Çocuklar günlük yemeklerini
okulda birlikte hazırlayıp yiyorlar, bahçe işi, el becerisi,
spor ve ortak kültürel faaliyetleri öne almışlar.
Mesela ilkokullarda okuma yazma dersine, dünyada
en az zaman Norveç okullarında ayrılsa da, Avrupa’da
en hızlı okuma ve yazmayı Norveç’li çocuklar çözüyormuş.
Avrupa’daki orta ve yüksek eğitimde en başarılı
ülke de Litvanya veya Letonya (isimleri karıştırıyor
olabilirim) imiş.
Çünkü biraz da sosyalist sistemden kalan parasız-sınıfsız (zengin-fakir okulları gibi ayrım yokmuş)
eğitim sayesinde, şu an Avrupa’da ortalaması en

M

yüksek olan ülke durumunda. Her iki örnek de aslında
eğitimde devrimci anlayışın zaferini ortaya koyuyor.
Sevgili Arkadaşlar; ABD’nin PKK’lilere yönelik
ödüllü kelle avcılığı konusunu izlemişsinizdir. Çok
şaşkınlar; “Nereden çıktı şimdi bu, biz onların tavuğunu
bile ürkütmedik” anlayışındalar. En sert sözleri de
“ahlaksız çıkar ilişkileri ve vicdansızlık” teraneleri
oldu.
Karasu, kuyrukçularına yönelik olarak Özgür
Politika’da “Böylesi dönemlerde dostluğun göstergesi,
en azından örgütler adına açıklamalar yapılmalı”
derken, bir başka köşe yazarları da Kürt örgütlerine
açiklama yapma çağrısında bulunuyor... Ama ne hikmetse(!) en azından Ö. Politika’ya yansıyan tek bir
açıklama olmadı. Ki kendileri bile sadece KNK adına,
suya-sabuna dokunmayan bir açıklamayla sınırlı kaldılar.
Diğer taraftan; oligarşinin Rojava’ya yönelik saldırıları
ile birlikte, Derazor’daki IŞİD’le savaşı durdurmuşlardı.
Ödül ilanından sonra ABD’nin PYD’yi birbirinden
kopartacağız açıklamasından üç gün sonra; PYD
Derazor’da yeniden ABD adına savaşa başlama
kararı aldı. Ama o günden bu yana da Derazor’la ilgili
tek bir haber bile yapmadılar.
Önceki gün TAZ isimli Alman gazetesindeki bir
haberde, Derazor’da son üç gündür çatışmaların
yoğunlaştığı ve “92 PYD savaşçısı ile 61 IŞİD’li ve
52 de sivilin öldüğü” yayınlandı.
Şu rezalete bakın; şehitlerini bile üstlenemiyorlar.
“ABD komployu tazeliyor” derken; diğer yandan da
ABD adına yürüttükleri savaşta “şehit” vermeyi
nasıl anlatacaklar?
Tabi bir yandan da 41 yılda büyük “Kazanacağız”
masalları anlatıyorlar. Hangi moralle, nasıl olacak?
Sadece geçen hafta üç günde verilen 92 şehitten,
kendi savaşçıları hiç mi haberdar olmayacak?
Bunu hangi “Büyük politika” ile açıklayacaklar?
Diyelim ki kendi tabanlarını yine “uyuttular”.
Ama Kürdistan halkı da tüm gerçeği görüyor. Nasıl
ki Sur’da, Lice’de ateş içinde bıraktıkları Kürt
gençlerinin hesabını, belediyelerin gasp edilip,
vekillerinin tutuklanmasına karşı Kürt halkı da
tepki koyarak sahiplenmediyse... Şimdiki katışıksız
işbirlikçiliklerinin hesabını da Kürt halkı soracaktır.

Şimdi de Leyla Güven’in AG’si üzerinden politika
yapmaya çalışıyorlar. Yine her zamanki gibi ellili günlerde bir KNK açıklaması yaparak; “Artık bırak, mücadeleni biz dışarıda üstleniyoruz “diyebilirler.
Gerçi Leyla Güven’in “Ben kendimi, yaşamı, uğruna
ölebilecek kadar sevenlerin yoldaşı olarak görüyorum”
sözü kişisel anlamda çok değerlidir. Çünkü bu tavır
aslında Büyük Direniş’in, o saflarda bile ne kadar
etkili olduğunu gösteriyor. Ve gururlaniyorum.

Sevgili arkadaşlar; 868 yara ve 43 kilo...
O 868 yara aslında hepimizindir. Ve umarım o
yaralarımız hiç iyileşmez, hep kanayıp durur. Çünkü
o yaralar aynı zamanda direnişin, zaferin nişanesidir...
Ayten Öztürk çok hızla toparlıyormuş. Umarım en
kısa zamanda Ayten’in bedenindeki tüm yaralar iyileşir.
Ama yüreğimizde hep kanayadursun isterim.
868 yara ve zafer gösteriyor ki; 868 yarayla da,
968 yarayla da direnilebilir ve zafer kazanılabilir!
Hem de gözlerden onca uzak olunmasına rağmen....
Hem de işkencecinin elinin onca rahat olmasına rağmen.
Demek ki isteyince en az 868’den bir fazlasını
herkes yapabilir. Ayten’in direnişi muhteşem bir ders
oldu.
Sevgili arkadaşlar; her ne kadar bu mektubumun
da size ulaşacağından şüpheli olsam da, yine de
duygularımı paylaşmak istedim.
Mektubuma burada son verirken herkese selam
ve sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum.
Not: Benim davam sürüyor. Daha doğrusu halen
benim savunmam devam ediyor. Sanırım Aralık
sonuna bitiririm. Bakalım...Benden sonra da avukatların
savunmaları, savcılığın mütalaası vs. olacak. Şimdilik
Mart’a kadar haftada iki duruşmamız olacak. Sonra
da sanırım yeni duruşma günleri belirlenir. Yani daha
epeyce bir süre buralardayız....

Selamlar, Sevgiler... Musa
*****

01.12.2018, Hamburg
26 Ekim tarihli mektubunu aldım, çok memnun
oldum. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni
soracak olursanız, ben gayet iyiyim.
Irkçılık, çağımızın, daha doğrusu kapitalizmin
illetidir. Özellikle de halklar örgütsüz ve tepkisiz olduğunda daha bir başa beladır.
Resmi rakamlara göre, son on yılda 169 insan ırkçılar tarafından katledilmiş. Ki bu resmi rakama NSU
cinayetlerini katmamışlar bile. Yani bu cinayetler,
resmi olarak halen ırkçı terör olarak değerlendirilmiyor.
İnsanların önüne NSU diye uydurma bir örgüt
çıkardılar. Onların da ikisi öldü, biri de mahkum edildi
diyerek üstünü kapadılar. Oysa, NSU diye bir örgüt
hiç olmamıştır. NSU’lu denilen kişiler de esas olarak
NPD’lidir (Almanya’da Naziler’in seçimlere katılan
yasal partisi). Ve NPD’den de hiçbir zaman istifa
etmemişlerdir. NSU ise onların yeraltı birimlerinden
sadece bir hücredir. Ki, o hücrenin bile birçok üyesini
tahliye ettiler.
NPD uzun yıllar boyu “yasaklandı-yasaklanacak”
söylemleriyle kurumsallaştırıldı. Yıllarca, NPD yönetimindeki Anayasayı Koruma Örgütü ajanlarının,
güvenli şekilde istifa etmeleri beklendi.
Nihayet iki yıl önce Anayasa Mahkemesi “NPD,
Anayasa düşmanı bir örgüttür. Ancak 5-6 bin üyesiyle Anayasal düzeni yıkabilecek bir güce sahip
değildir. Onun için de yasaklamaya gerek yoktur.
Örgütlenme ve düşünce özgürlüğü içinde var olabilir. Ama karakterinden dolayı devlet yardımlarından artık yararlanmamalı.” kararı verdi.
Yüzlerce insanımızı katletmiş, binlerce insanımızı
diri diri yakarak katletmeye çalışmış, yüzlerce linç
örgütlemiş olan bu 5-6 bin eli kanlı faşist Alman
Anayasal düzenini tehdit etmiyormuş! Ama diğer
taraftan, bir avuç devrimci taraftarı Anayasal Düzene
tehlike olarak görüldüğü için yasaklanabiliyor.
NPD’deki faşistler ise, devletin bu koruma, kollama
ve desteği sonucu legal planda PEGIDA ve AfD
(ırkçılar) olarak örgütlenerek, marjinallikten de kurtulup
kitleselleştiler. Tabi akıl hocaları, danışmanları da
ortadadır. Chemnitz olaylarında adeta insanların
gözüne sokarcasına Anayasayı Koruma Örgütü
Başkanı’nın “Yabancılara yönelik bir kalkışma, linç
girişimleri yok. Görüntüler uydurmadır. Olayı saptıran SPD vs’nin içindeki aşırıcılardır.” sözleri, gerçekliğin en somut halidir.
Irkçılık konusundaki en tehlikeli yaklaşım da düzen
partileri ve basının faşist harekete verdikleri “popülist,
sağ popülist” isimlendirmelerdir. Ki bunu Yeşiller’den
Sol Parti’ye, TAZ’dan Junge Welt’e kadar sol kesim
de yapmaktadır.

Popülist, halkçı demektir. Popülizm de halk avcılığı
demektir. Oysa görüntü nettir: Sözkonusu hareket
faşisttir. Kelimeleri kavramları eğip bükmeye hacet
yok! Eskiden Neo-Nazi derlerdi. Niye neo-nazi?
Adamlar düpedüz Nazi!
Güya bu şekilde, şimdi ki faşistlerin 1945 öncesi
Hitlercilerden farklı olduğu algısı yaratıyorlar ki halk
içinde garipsenmesin. Ki bunu da başardılar. Artık
faşist olmak, faşizm propagandası yapmak Almanya
ve birçok Avrupa ülkesinde doğal ve katlanılabilir(!)
hale getirilmiştir.
İşte size “kelimelerin gücü’ne net örnekler. “NeoNazi, sağ popülist” gibi görünüşte masum olan
kelimeler, sistemin yarattığı faşist hareketi nasıl da
masumlaştırıp perdeliyor değil mi?
HPD’ yi bile yasaklamayarak, güya burjuva demokrasisinin ne kadar özgürlükçü olduğunu gösteriyorlar.
Oysa Türkiye faşizminin bile yasaklayamadığı
Yürüyüş Dergisi, Almanya’da yıllardır yasaklı,
Grup Yorum’u bile resmen olmasa da, fiilen yasaklı
hale getirdiler. Daha ne söyleyelim?
Son Chemintz olayları, aslında tam bir turnusol
görevi gördü. Kim, nedir; gözler önüne serildi. Chemnitz
sonrası sol da gözünü “biraz” açtı. Biraz diyorum;
çünkü halen gerçek tehlikeye gözlerini kapatıyorlar.
Güya dayanışıyorlar; yani yabancılarla dayanışıyorlarmış.
Yani halen gözlerini gerçeklere kapatıyorlar. Çünkü
faşizmin insanlık düşmanı bir ideoloji olduğunu görmek
istemiyorlar. Tabi, doğal olarak da AfD yükselmeye
devam ediyor. Çünkü arkalarında, onları destekleyen
tekeller var, kapitalizmin kendisi var.
Oysa, Yürüyüş ve Grup Yorum yasaklarına,
129-b’nin devrimcilere karşı, anti-faşistlere karşı
kullanılmasına karşı olunmadan; ırkçılığa karşı
olunamaz.
Güya herkes AfD’nin seçimlerdeki yükselişine şaşırıyormuş. Neden şaşırıyorlar ki? Bu ülkede 30 yıldır
Dazlakların terörü görmezlikten gelinmedi mi?
Yüzlerce evimiz gece yarıları ırkçılar tarafından
yakılıp katledilmeye çalışılmadık mı? Peki bunlara
karşı bugüne kadar ne önlem alınmış, hangi yaptırımlar
uygulanmış? Aksine destek verilmiş. Şimdi de timsah
gözyaşları döküyorlar utanmadan.
Peki bu şaşıranlar ne yapıyor? Güya AfD’nin
elindeki silahı almak için kendileri her gün daha ırkçıayırımcı oluyorlar. Yani faşist hareket günden güne
yükseliyor. Tüm burjuva partileri de buna ortaktır.
Chemnitz’in ortaya çıkardığı bir gerçek de, aslında
halk içinde ırkçılık ve faşizme karşı ciddi bir potansiyel
vardır. Ama Chemnitz’e tepki eylemleri içerisinde
hemen hemen hiçbir yabancı oluşumun olmaması
da bir çelişki gibi görünüyor. Yerlisi yabancısıyla
ırkçılığa karşı bir hareket olmadan; ırkçılık geriletilemez.
Tabi bunun yolu da ırkçılık karşıtı mücadelenin ortaklaştırılmasından geçiyor. Şimdiye kadar bunun ger-

çekleşmemiş olması bir dezavantaj. Ama bunun da
başka bir alternatifi yok.
İşte 35 yıldır devrimcilere karşı yürütülen yasaklar,
ırkçılığa karşı konserlerin, Yürüyüş, Grup Yorum
yasaklarının asıl amacı da, ırkçılığa karşı özörgütlenme
ve ortak mücadeleyi engelleme amaçlı olduğu ortadadır.
Devrimciler örgütlenmesin! Peki ne olsun? Hayat
boşluk tanımaz. Bir şekilde o boşlukları doldurur. İşte
bir yandaki boşluğu MHP’li faşistler, AKP-DİTİB gibi
İslamcılar ve IŞİD, El Kaide gibi halk düşmanları doldururken; diğer yandaki boşluğu da NPD, AfD gibileri
dolduruyor ve tüm bunlar bilinçli bir strateji ile yapılıyor.
Bugün ırkçılığa karşı mücadele ve konserler çok
kısıtlı olsa da, başka bir alternatif de, öz örgütlenmeler
dışında bir çözüm de yoktur.
Sevgili EKA (Essen Kültür Atölyesi) çalışanları;
Uyuşturucu ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi’nin
durumu nedir, neler yapılıyor merak ediyorum. Yozlaşma
da aslında ırkçılığın bir uzantısıdır. Irkçılığın terörüyle
başaramadıklarını, uyuşturucu ile çürütmek... Aynı
politikanın ve hedefin sonucudur.
Irkçılık, başka halklara ve halk olmaya yabancılaşmaya; uyuşturucu da kendine yabancılaşmaktır. Sonuçta emeğe yabancılaşmaktır.
Yabancılaşmanın temelinde bencillik ve egoizm
vardır. Bencillik ve egoizm de kapitalist-emperyalist
kültürün özüdür. Diğer her şey sadece ayrıntıdır.
Sevgili EKA çalışanları, şimdilik mektubuma son
verirken herkese selam ve sevgilerimi iletiyor, hepinizi
hasretle kucaklıyorum.
Selamlar, sevgiler... Musa

Halkın Matbaasıyla Sesimizi
Duyuruyoruz
Halk Cepheliler 27 Aralık'ta Samandağ'da, halkın
matbaası duvarlara; "19 Aralık Katliamı’nın Hesabını
Soracağız! Halk Cephesi" ve "Gücümüz Birliğimizdir!
Tekebaşı Halk Meclisi" imzalı yazılamaları işledi.

Adana Halk Cephesi:
Devrimcileri
İşkencelerle
Bitiremezsiniz
Ayten'in Sesi
Olmaya Devam
Edeceğiz!
Adana
Halk
Cepheliler, 27 Aralık'ta
Yamaçlı Mahallesi'nde,
Halk Cepheli devrimci
Ayten Öztürk'e 6 ay
boyunca yapılan işkenceleri teşhir etmek için
bildiri dağıtımı yaptı.
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TEK KİŞİLİK HÜCRELİ RİNG ARAÇLARI
İŞKENCEDİR VE DEVRİMCİ TUTSAKLARI
TESLİM ALMA SALDIRISIDIR.
KABUL ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ!

Özgür Tutsaklardan
ligarşinin temel hedefi;
devrimci tutsakların iradelerini zayıflatmak, kırmak ve devrimci tutsakları teslim
almaktır. Gündeme getirilen ve
tutsaklara yaşatılan hiçbir uygulama, teslim alma politikasından
ayrı değildir.
Bu nedenledir ki, 2016 yılından
bu yana devrimci tutsakların karşı
karşıya bırakıldığı tek kişilik hücreli ring araçları dayatması da
bir “uygulama değişikliği” değil,
bir saldırıdır.

O

2016 yılından bugüne, hastane
ve adliye sevklerinde dayatılan
bu araçları, özgür tutsaklar kabul
etmediği için; defalarca hastaneye
ve mahkemelere götürülmedi.
Başka bir deyişle, tedavi-sağlık
hakkı, savunma hakkı gasp ediliyor. Sonuç olarak; “Ya tek kişilik
hücreli ring araçlarına binersiniz
ya da hastaneye-mahkemeye gidemezsiniz” deniliyor.
Gündeme geldiği günden beri,
özgür tutsaklar bu dayatmayı
kabul etmediler. Tek kişilik hücreli
ring araçlarına binmedik ve bu
dayatmaya karşı direndik.
Tek kişilik hücreli ring araçları,
oligarşinin hapishaneler politikasının odağındaki tecrit politikasına
hizmet etmesi için özel olarak
üretilmiştir. Ve tek kişilik tecritin
hastane ve mahkeme sevklerinde
de devam ettirilmesidir. Tek kişilik
hücreli ring araçları, tecritin devamı
demektir.
Günün 24 saati hücrelerde bulunan tutsaklar hücrelerden çık-

tıklarında, hastane ve adliye
yolculuklarında ikinci bir kişiyi, bir yoldaşlarını görmek,
onunla sohbet etmek, yolculuk sırasında bir arada
olmaları engellenmek istenmektedir.

Bu Araçların
Fiziki Özelliklerine
Kısaca Bakalım:
Yarım otobüs büyüklüğünde
olan bu araçlar, şoför bölümü ve
askerlerin kaldığı bölüm dışında,
üçü solda, üçü sağda olmak üzere
toplam altı adet tek kişilik hücreden oluşmaktadır ve hücrelerde kamera bulunmaktadır.
Her hücre bir metrekareden
daha az bir alana sahiptir. Ve bu
alanın büyük kısmı da koltukla
kaplıdır. Dört tarafı demir-sac duvarlarla kapalıdır. Dikdörtgen bir
boru şeklindedir hücre. Sağasola hareket etmek mümkün
değildir.
Zaten, hareket edecek yer de
yoktur. Ön duvar nedeniyle, ayaklar hemen hemen sabit kalmak
durumundadır. Birkaç santim dışında, uzatmak mümkün değildir. Hücrede iki kolu tam olarak
açmak mümkün değildir.
Dışarıya bakan fakat önü demir
ızgarayla kapatılmış pencere, bir
karıştan biraz büyüktür. Ve oturur
durumdayken, kafa hizasından
yarım metre yukarıda kalmaktadır.
Ayağa kalkıldığında pencereden
bakabilmek için de şekilden şekle
girmeyi gerektirmektedir. Üstelik
eller de kelepçelidir.
Sadece bu bilgiler dahi tek kişilik hücreli ring araçlarıyla yapılan
sevklerin tutsaklar için eziyet ve
işkence amaçlı olduğunu söylemeye yetecektir. Yine ‘’kapalı alan
fobisi’’ni çeşitli şekillerde yaşayan
tutsakların olduğunu da gözardı
etmemeliyiz. Bu dayatma kabul

edildiğinde mevcut; “kapalı alan
fobisi” yaşayanlara yenileri eklenecektir.
Hasta biri bu koşullarda daha
da hastalanacaktır. Yolculuk esnasında yaşanacak sarsıntı, çarpma ya da bir trafik kazası olduğunda yaralanma kaçınılmazdır.
Bir kaza yaşandığında, kilit üstüne kilit vurulmuş bir tutsağın
bulunduğu tekli ring hücresinden
çıkarılabilmesi, normal ringlere
kıyasla kat be kat daha zordur.
Hatta imkansızdır. Dolayısıyla tekli
hücreli ring araçlarıyla yapılan
sevkler, tutsakları öldürmeye teşebbüs anlamına da gelmektedir.
Eziyet, işkence, öldürmeye teşebbüs mevcut hukukla dahi açıklanamayacak bir “taşımacılık” söz
konusudur.
Yine bu araçlarla yapılan yolculuk sonunda mahkeme karşısında savunmanın sağlıklı, verimli
bir şekilde yapılması da mümkün
değildir.
Sağlık-tedavi hakkını kullanmak
için, bulundukları illerde ya da
farklı illerde devam eden mahkemelere katılabilmek için bu işkence
ve eziyeti kabul etmeleri istenmektedir.
Tek kişilik hücreli ring araçları;
bir tecrit uygulamasıdır, tecritin
devamıdır. Tedavi- sağlık hakkına,
savunma hakkına yönelik bir saldırıdır. İşkencedir. Eziyettir. Siyasi kimliğe yönelik bir saldırıdır. İnsanlık onurumuza karşı
bir hakarettir. Suçtur. Hukuksuzluktur.
Oligarşinin devrimci iradeyi zayıflatmaya, kırmaya yönelik girişimlerinden biridir. Devrimci tutsakları teslim alma saldırısının
bir parçasıdır.
Tüm bu nedenlerle, tek kişilik
hücreli araçlarını kabul etmedik,
etmeyeceğiz!
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CEPHE’NiN 1 YILI

3. Bölüm

30 Mart:
- Mersin Cephe Milisleri Umudun
kuruluşunu kutlamak için pankart
astılar.
- Berlin Halk Cephesi 30 Mart
17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma
Haftası dolayısıyla bir anma gerçekleştirdi.
- Devrimci Halk Kurtuluş Partisi,
Kızıldere İhtilalin Yoludur, Dönülmez!
Teslim Olmayanlar Yenilmez başlıklı,
51 no’lu bültenini yayınladı.
31 Mart:
- Atina’da İsrail Büyükelçiliği
önünde toplanan Filistinliler, Halk
Cepheliler ve Yunanlı sol örgütler,
30 Mart’ta İsrail polisinin yaptığı
Toprak Günü katliamını protesto
ettiler.
- Almanya’nın Stuttgart ve Mainz
şehirlerinde Grup Yorum’a Özgürlük
eylemleri yapıldı.

NİSAN
- “30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anıyor Umudun Adını Selamlıyoruz” kapsamında Cepheliler
İstanbul Gazi-Nalbur bölgesinde,
Örnektepe’de, İkitelli’de, Kuruçeşme’de, Eskişehir Gültepe’de, Sakarya’da, İzmir’in çeşitli mahallelerinde, Adana Akkapı Mahallesi’nde, Mersin’de, Ankara Mamak’ta,
Hatay’da yazılamalar yaptılar; Hatay
Yaylıca mahallesinde ve İstanbul
İkitelli Kemal Paşa Caddesi’nde,
Kadıköy’de pankartlar astılar. Çayan
mahallesini, 40 tane kızıl bayrakla
donattılar, pankartlar ve ozalitler

astılar. Armutlu Mahallesi de pankart
ve kızıl bayraklarla donatıldı.
- Ankara Halk Cephesi 31
Mart’ta Mahir Çayan ve katledilen
9 yoldaşını, Mahir Çayan’ın mezarı
başında andı. İzmir’de şehit mezarları ziyaret edildi.
Ayrıca İngiltere, Avusturya, İstanbul’da şehit aileleri ziyaret edildi.
1 Nisan:
- Hatay’da mezar ziyaretleri yapıldı. Şehitlerimizin mezarlarına çiçekler bırakıldı ve kızıl bayrağımız
asıldı.
- Avusturya’da son dönemde
gündem olan çifte vatandaşlık hakkında Viyana Anadolu Kültür Merkezinde ve Ternitz Alevi kültür derneğinde panel gerçekleştirildi.
- Grup Yorum’dan yeni beste:
Burası İstanbul Maltepe
- Direnişin 500. günü kapsamında Yüksel direnişçilerinin çağrısı
ile ilk ihraçlar kahvaltısı yapıldı.
2 Nisan:
- Yüksel Direnişi’nin 500. Günü
etkinlikleri kapsamında, “Umudun
Kadraja Sığan Yüzü” başlıklı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
3 Nisan:
- İçişleri Bakanlığı’nın “arananlar” listesinden Grup Yorum üyelerinin isimlerinin kaldırması ve tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest
bırakılması talebiyle Grup Yorum
Aileleri ve Sanat Meclisi, Taksim
Aynalı Geçit’te basın açıklaması
yaptı.
- AKP’nin Tutuklama Terörünü
Boşa Çıkaracağız kampanyası kapsamında Bahçelievler Halk Cephesi
ve Liseli Dev-Genç’liler çalışma
yaptı.
- Ataşehir Belediye işçileri işten
çıkartmalara karşı direniş kararı
aldıklarını duyurdu.
5 Nisan:
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- Beşiktaş Belediyesi’nden işten
çıkartılan işçiler belediye önünde
“İşimizi Geri İstiyoruz” talebiyle
oturma eylemine başladılar.
6 Nisan:
- Yüksel Direnişçileri direnişin
500. günü etkinliklerinin sonuncusu
olan Açlık Grevi Zafer Kutlaması
Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Direnişçiler Açlık Grevi Zafer
Kutlaması’nı yapmaktan vazgeçmeyeceğini duyurarak destekçileriyle bir araya geldiklerinde saldırıya
uğradılar, gözaltılar oldu. Yine de
Grup Yorum’un türküleri ve Nuriye
Gülmen’in konuşmasıyla başlayan
kutlama, gözaltından çıkan direnişçilerin de katılmasıyla gerçekleşti.
7 Nisan:
- Musa Aşoğlu mahkemesi görüldü ve bir sonraki duruşma 12
Nisan’a ertelendi.
- TAYAD’lı Aileler, Galatasaray
Meydanı’nda Tek Tip Elbise dayatması ve hapishanelerdeki hak
ihlallerine yönelik basın açıklaması
yaptı. Her cumartesi eylemler aynı
yerde devam etti.
- Her Cumartesi Rotterdam’da
Grup Yorum üyeleri için yapılan
oturma eylemi devam ediyor.
8 Nisan:
- Almanya’nın Dortmund şehrinde Avrupa Halk Cephesi 30
Mart-17 Nisan Devrim Şehitleri’ni
Anma ve Umudun Kuruluşunu Kutlama Yürüyüşü ve toplantısı yapıldı.
İsviçre’de Boran Kültür Merkezinde,
Almanya Bielefeld’de anmalar düzenlendi.
- Ayrıca TAYAD’lı Aileler de İstanbul’da anma düzenledi.
9 Nisan:
- Ataşehir Belediyesi’nden işten
çıkartılan 109 işçi işlerine geri döndü. İşçiler direnerek, haklılıklarını
haykırarak, söke söke işlerini geri
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aldılar.
11 Nisan:
- Dev-Genç’liler, 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudumuzun Kuruluşunu kutlama
kapsamında, tüm ablukalara rağmen, Giresun’un Karabörk köyünde
şehidimiz Şafak Yayla’nın ailesi ve
mezarını ziyaret etti. Küba’dan getirilen Fidel Castro’nun mezarından
alınan toprak şehidimizin toprağına
serpildi.

NATO yolu ve Tuzluçayır’da “Halkız
Biz Faşizmi Yeneceğiz” pullamaları
yaptı.
- Fransa Nancy’de Grup Yorum
Gönüllüleri tarafından, Place Stanislas’ta Grup Yorum’a Özgürlük
talebiyle oturma eylemi yapıldı.
- Alev Şahin; “Meslek örgütüm
harekete geçene kadar, taleplerimi
yerine getirene kadar her cuma
saat 16:00-17:00 arası burada olacağım” sözleriyle TMMOB’da oturma eylemine başladı.

12 Nisan:
- Her perşembe Hamburg Hapishanesi önünde düzenlenen adalet nöbeti, Musa Aşoğlu’nun duruşma gününe denk geldi. Önce
mahkemeye katılan kitle, duruşmanın sona ermesinden sonra hapishane önüne giderek adalet nöbeti gerçekleştirdi. Mahkemeye katılım çağrısı “Musa Aşoğlu Adalet
okuluna katılın” başlığıyla yapıldı.
Mahkemede Musa Aşoğlu emperyalizmi yargılamaya başladı, devam
ediyor.

14 Nisan:
- Esenyurt Dersimliler Derneği’nde AKP’nin eli kanlı katil polisinin
tüm engelleme çabalarına ve tacizlerine rağmen 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitlerini Anma etkinliği
yapıldı.
- Yüksel Direnişçilerinden Acun
Karadağ ve Mehmet Dersulu ile
birlikte Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi’nde söyleşi
gerçekleştirdi.
- Fransa, Nancy’de Grup Yorum
gönüllüleri kahvaltı düzenlendi. Ayrıca aynı gün Nancy Halk Cephesi,
Macron hükümeti tarafından işçi
hakları ve öğrenci haklarının kısıtlanması konusundaki yasa değişikliklerinin yapılmaya başladığı
bu dönemde, Fransız Demiryollarının başlattığı ve ülke geneline
yayılan, öğrencilerin de destekledikleri grevler devam ederken, Edebiyat Fakültesi’ndeki grevci öğrencileri ziyaret etti.

13 Nisan:
- Yunanistan’ın Atina şehrinde
Amerika’nın Suriye’deki savaş çığırtkanlığına karşı Amerikan konsolosluğu önündeki eyleme Halk
Cephesi de pankartıyla katıldı.
- İzmir Halk Cepheliler, 30 Mart17 Nisan devrim şehitlerini anma
ve umudun kuruluşunu kutlama
haftası nedeniyle anma gerçekleştirdi.
- Çanakkale Biga’da DevGenç’liler Çanakkale Biga merkezde ve 18 Mart Üniversitesi Biga
kampüsü civarında artan faşizme
karşı pullama çalışması yaptılar.
Ayrıca Ankara’da Halk Cepheliler

15 Nisan:
- Yunanistan Atina’da, Avusturya
Viyana’da ve Almanya Stuttgart’ta
30 Mart-17 Nisan şehitleri anma
ve umudun kuruluşunu kutlama
günleri dolayısıyla anma programları yapıldı.
- NRW Halk Meclisi kuruluş toplantısını gerçekleştirdi ve 6 aylık
çalışma programı oluşturuldu.
- TAYAD’lı Aileler, Gazi Mezarlığı,
Cebeci Mezarlığı, Karacaahmet
Mezarlığı ve Sarıgazi Mezarlığı’nda
bulunan şehitlerimizin mezarlarını
ziyaret ettiler.
- Atina’da emperyalizmin Suriye’ye hava saldırısı protesto edildi.

Fransız, İngiliz ve Amerikan konsolosluğuna yürüyen Yunanistanlı
sol örgütlerin eylemine Halk Cepheliler de katıldı.
16 Nisan:
- Almanya, Hamburg’da özgür
tutsak Erdal Gökoğlu, hakları üzerindeki keyfi engelleme kaldırılana
kadar Açlık Grevine başladı!
- Londra Dev-Genç’liler Londra’da Türkiyeliler’in yoğun yaşadığı
mahallelere Musa Aşoğlu’na Özgürlük talebiyle pullama yaptı.
17 Nisan:
- Musa Aşoğlu’nun savunma
mahkemesi devam ediyor. Musa
Aşoğlu, yargılanma sebebinin devrimcilik yapmak olduğunu ve devrimcilik nedenlerini açıkladı.
18 Nisan:
- 17 yıldır Belçika’da yaşamasına ve hukuki açıdan oturum hakkının verilmemesi için hiçbir sebep
olmamasına rağmen, hakları gasp
edilen Cahit Zorel direniş başlattı.
19 Nisan:
- Musa Aşoğlu ile ilgili bilgilendirme ve dayanışma çağrısıyla,
tutsak edildiği, Hamburg şehrinde
panel düzenlendi.
20 Nisan:
- Halkın Hukuk Bürosu polis tarafından basıldı! Ayrıca günün ilk
saatlerinde helikopter eşliğinde Okmeydanı Halk Meclisi’ne polis baskını gerçekleşti.
- Cepheliler, Küçük Armutlu mahallesinde, halkların katili ABD emperyalizminin Suriye halkına karşı
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yaptığı saldırıları teşhir eden yazılamalar yaptı.
- Bahçelievler Halk Cephesi,
Kocasinan Mezarlığı’nda bulunan,
faşizme ve emperyalizme karşı
devrim mücadelesinde ölümsüzleşen kahramanlarımızın mezarlarını ziyaret etti.
- Antalya Kızılarık Cemevinde
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Antalya Şubesi, Grup Yorum’a destek amaçlı “Türküler Susmaz” etkinliği yaptı.
- Almanya Geleneksel Mannheim
Halk Cephesi Aile Ve Çocuk Kampı
yapıldı. Kamp üç gün sürdü.
- Ayrıca Avusturya’da da Gençlik
kampı yapıldı.
21 Nisan:
- Yüksel Direnişçilerinin, Direnen
Emekçiler Kendi Hikâyelerini Yazıyor
etkinliği Hatay’da gerçekleşti.
- Yunanistan Selanik’te, Atina’da
gözaltına alınıp, işkenceler ile tutuklanan 9 Halk Cepheli ile dayanışma gecesi düzenlendi. Yunan
komünist ve anarşist parti ve gruplarıyla oluşturulan Dayanışma Komitesinin düzenlediği gece, üniversiteler sahası içinde, yüzlerce
insanın katılımı ile gerçekleşti.
22 Nisan:
- Hatay’da TAYAD’lı Aileler yemekte bir araya geldiler.
- “KESK tüm ihraçlara sahip
çıkmalı ve kararlı, süreklileşmiş bir
mücadele programı ortaya koyarak
uygulamalıdır” talebiyle KESK Genel Merkezi’nde KEC’lilerin oturma
eylemi 150. gününe ulaştı.
- Özel Harekât Polisi, Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş
Ve Kurtuluş Merkezine Baskın düzenleyerek kullanılmaz hale getirdi
ve iki kişiyi gözaltına aldı.
- İsviçre Halk Cephesi düzenlemiş olduğu Grup Yorum Basel
konseri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Konsere 400 kişi katıldı.
- Stuttgart Halk Meclisi, 1 Mayıs
pikniği düzenledi.
23 Nisan:
- Musa Aşoğlu’nun duruşması
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görüldü.
- Erdal Gökoğlu 23 Nisan Pazartesi günü, hapishane yönetiminin
geri adım atması ve keyfi engelleri
kaldırması üzerine, 8 günlük açlık
grevini zaferle sonlandırdı.
24 Nisan:
- Küçük Armutlu’da Cepheliler
‘Kapitalistlerin Pervasızlığı Yoksulların Örgütsüzlüğündendir‘ yazılamaları yaptılar.
25 Nisan:
- Sarıgazi’de sabah saatlerinde
AKP’nin katil polisi, “1 Mayıs’ta eylem yapacaklar” gerekçesiyle Halk
Cephelilerin evlerine baskınlar yaptı,
8 kişiyi işkencelerle gözaltına aldı.
26 Nisan:
- İdil Kültür Merkezi çalışanları
Ayçe İdil Erkmen’in mezarını ziyaret
etti.
27 Nisan:
- Ankara Halk Cepheliler Geleneksel 1 Mayıs Pikniğinde buluştu.
28 Nisan:
- Antalya’da Dev-Genç’liler “Halkız Biz, Faşizmi Yeneceğiz” kampanyası kapsamında yaklaşık 2000
adet pullama yaptılar.
- İsviçre Zürih’te sol blokun organize ettiği 1 Mayıs festivali başladı. 3 gün süren festivalde Halk
Cephesi ve TAYAD komite de yemek ve dergi-kitap standı açtı.
- Küçük Armutlu Mahallesinde
Tayad’lı Aileler kahvaltıda bir araya
geldiler.
29 Nisan:
- Grup Yorum’un 8. Bağımsız
Türkiye İnternet Konseri gerçekleşti.
- Yüksel Söyleşileri: Direnen
Emekçiler Kendi Hikâyelerini Yazıyor Bartın’da gerçekleştirildi.
- İstanbul, Gazi Liseli DevGenç’liler 1 Mayıs pikniğinde buluştular. Aynı şekilde, İzmir Halk
Cepheliler de geleneksel 1 Mayıs
pikniği düzenlediler.

- Berlin Halk Meclisi Halk Sofrası
pikniğinde buluştu.
- Almanya, Essen Eğitim ve
Kültür Atölyesi’nde halk toplantısı
yapıldı.
30 Nisan:
- Aydın’da şafak operasyonuyla
ev baskınları ve gözaltılar.
- Banda Bassotti Grup Yorum’a
destek videosu yayınladı.

MAYIS
1 Mayıs:
- Dünya çapında İşçi ve Emekçinin Birlik ve Mücadele Gününde,
ülkemizde ve ülke dışında bulunduğumuz her yerde meydanlardaydık. İstanbul’da Taksim 1 Mayıs
Alanı iddiasıyla alanlardaydık. Defalarca saldırıya uğradık, onlarca
arkadaşımız gözaltına alındı.
- Almanya’da Berlin, Bielefeld,
Duisburg, Dortmund, Köln, Mannheim şehirlerinde; Avusturya’da Viyana ve İnnsbruck şehirlerinde;
Avustralya’nın Sydney Şehrinde;
Belçika’nın Brüksel ve Liege şehirlerinde; İsviçre’nin Zürih şehrinde,
İsveç’in Göteborg şehrinde; İngiltere’nin Londra şehrinde; Fransa’nın
Paris ve Strasbourg şehrinde; Yunanistan’ın Atina ve Selanik şehirlerinde 1 Mayıs’ta alanlardaydık.
4 Mayıs:
- Musa Aşoğlu’nun Mahkemesi
sürüyor. Sonraki duruşma 8 Mayıs’ta.
5 Mayıs:
- Hatay, Samandağ Abdullah
Cömert Parkı’nda TAYAD’lı Aileler
Tek Tip Elbise ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.
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6 Mayıs:
- Yüksel Söyleşileri: Direnen
Emekçiler Kendi Hikâyelerini Yazıyor Aydın’da yapıldı. Söyleşide
Düzce Direnişçisi Alev Şahin ve
Bodrum Direnişçisi Engin Karataş
konuştu.
- Liseli Dev-Genç’liler, Sıla Abalay’ın şehitlik yıldönümünde Küçükarmutlu’da, Okmeydanı’nda ve
Gazi Mahallesinde Sıla Abalay için
anma etkinlikleri düzenledi. Ayrıca
İkitelli sokaklarını da şehitlerinin
adıyla donattı. Ayrıca Ankara Halk
Cephesi pankart astı.
- Almanya, Duisburg Uyuşturucu
ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi-HFG tarafından gezi ve piknik
düzenlendi.
7 Mayıs:
- Eskişehir Halk Cephesi, Gazi
Mezarlığı’nda Dayımızın ve Devrim
şehitlerimizin mezarlarını ziyaret
ettiler
- Avusturya Alman polis işbirliği
ile Avusturya’da tutuklanan Özgür
Aslan 4 sene 10 ay sonra tahliye
oldu.
- Mannheim Halk Cephesi
MLPD’li dostlarıyla Heidelberg’de
“Devrimcilik yapmak suç değil görevdir.” kapsamında eylem gerçekleştirdiler.
8 Mayıs:
- Kurtuluş, Mayıs 2018 sayısı
çıktı.
10 Mayıs:
- Devrimci Sol, Haziran 2018
sayısı çıktı.
- İzmir’de, CHP’den milletvekili

adayı olan, sendika ağası Kani
Beko, DİH imzalı 300 adet afişle
teşhir edildi.
12 Mayıs:
- Ankara Halk Cepheliler Batıkent’de Halkız Biz Faşizmi Yeneceğiz afişlemesi yaptı.
- Aachen AKM’de Uyuşturucu
ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi-HFG çalışanları tarafından panel verildi.
- TAYAD’lı Aileler Galatasaray
Meydanı’nda hasta tutsakların tedavi haklarının engellenmesini protesto etti.
13 Mayıs:
- Kamu emekçileri ve Yüksel
Direnişçileri Düzce Direniş ailesi
ile bahar pikniğinde bir araya geldiler.
- İdil Kültür Merkezi Belgrad
Ormanı’nda geleneksel bahar pikniği gerçekleştirdi.
- 13 Mayıs günü Küçük Armutlu
Mahallesi’nde Halk Meclisi Birinci
Bölge’de toplantı yaptı.
- Küçük Armutlu Mahallesinde
moral günü etkinliği yapıldı.
- Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde Dev-Genç’liler Anneler Günü
kahvaltısı düzenledi.
14 Mayıs:
- Yüksel Söyleşileri: Direnen
Emekçiler Kendi Hikâyelerini Yazıyor Eskişehir’de gerçekleştirildi.
- Avusturya hukukunda bulunan
ve düşünce suçu paragrafı olan
278 maddesinden Anadolu Federasyonuna karşı açılan siyasi dava
ile ilgili Anadolu Federasyonu ile
Dayanışma Komitesi tarafından bir
panel düzenlendi.
- Stuttgart Halk Kültür Evi’nde
geleneksel kahvaltı düzenlendi.
15 Mayıs:
- Halkın Sesi Radyosu güncellendi. Günde üç defa haber bültenleri ve farklı programlarıyla yayın
sürüyor.
- Bugün katil ABD’nin Tel
Aviv’den Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliğinin açılışını protesto etmek

için sokağa çıkan Filistinlilere İsrail
askerleri ateş açtı. 49 Filistinli katledildi, 2000’den fazlası yaralandı.
Katliam, eylem, açıklamalarla ve
yazılamalarla protesto edildi.
- Mahir Kılıç ve Konak direnişçileri 184 gün sonra kazandı.
- Okmeydanı Halk Meclisi baskılara, baskınlara karşı ‘Halk Meclisi
Halkın Evidir, Her Ev Halk Meclisi’dir’ kampanyası çerçevesinde
her hafta düzenli olarak evlerde
toplantılar yaptı.
- Irak Sol Komünist Partisi –
Basra Bürosu, şair Bedir Şakir Al
Siyab heykelinin yanında Grup Yorum
ve tutuklu üyeleri için, Enternasyonalist dayanışma gecesi düzenledi.
16 Mayıs:
- İdil Kültür Merkezi’nde film
günü gerçekleştirildi.
17 Mayıs:
- Dortmund’da Tutsak Avrupa
Dev-Genç’liler için bir saatlik oturma
eylemi yapıldı.
- Londra’nın Fransız Elçiliği
Önünde Erdoğan Çakır’a Özgürlük
istendi.
18 Mayıs:
- Gülaferit Ünsal İltica, Oturum
Ve Sosyal Haklarımı İstiyorum talebiyle eylemleri başladı.
- Çayan mahallesine 10 akrep,
helikopter, yüzlerce AKP’nin katil
polisleri operasyon düzenledi.
19 Mayıs:
- Küçük Armutlu’da Avşa Sokakta evi olan Efo uyuşturucu satıcılığı suçuna, evini fuhuşa açma
suçunu eklemesi üzerine Cephelileri
tarafından cezalandırıldı.
- Hatay’da, TAYAD’lı Aileler Samandağ Abdullah Cömert Parkı’nda
bir araya gelerek hapishanelerde
uygulanmak istenen tek tip elbise
dayatmasına karşı yapılmak istenen
basın açıklamasına polis saldırdı.
20 Mayıs:
- Almanya’nın Duisburg şehrinde Uyuşturucu ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi-HFG’nin açılışı

MİTİNGLERLE SUÇLARINI ÖRTEMEZ, AKSİNE BÜYÜTÜR!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

yapıldı.
- Okmeydanı İdil Kültür Merkezi’nde halkımızın katılımıyla kahvaltı
etkinliği gerçekleştirildi.
- Ankara Halk Cephesi, Tuzlu
Çayır ve NATO Yolu’nda yazılamalar yaptı.
- Avusturya Neunkirchen’de Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Futbol
Turnuvası yapıldı.
21 Mayıs:
- Londra’da, dünyada ve ülkemizde emperyalizmin ve faşizmin
halklarımıza yönelik sömürü ve zulüm politikalarını teşhir eden yazılamalar yapıldı.
- Nürnberg Volkspark’ta bir araya
gelinerek aile pikniği düzenlendi.
25 Mayıs:
- Listelerinize Bestelerimizle Cevap Veriyoruz şiarıyla Grup Yorum’dan yeni şarkı: Diren Yoldaş
- Berlin Halk Meclisi, Kreuzberg
halk pazarında Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi’ne dair bildiri da-

26 Mayıs:
- Grup Yorum Gönüllüleri Berlin’de Türkiyelilerin yoğun yaşadığı
Kottbusser Tor’da Grup Yorum’a
destek amaçlı dövizleri ile bir saatlik
oturma eylemi yaptı. Eylem haftalık
olarak devam etti.
27 Mayıs:
- Charleroi Alevi Kültür Merkezinin 4. Geleneksel Dostluk Dayanışma Futbol Turnuvası’nda Belçika
Anadolu Halk Gücü futbol takımıyla
yerini aldı.
- Yüksel Söyleşileri: Direnen
Emekçiler Kendi Hikâyelerini Yazıyor Bursa’da gerçekleştirildi.
- NRW Halk Meclisleri, doğumunun 200. yılı vesilesi ile Marks’ı
anmak için doğup büyüdüğü Trier
şehrine gezi düzenledi.
- Londra’da Bedreddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor Oyunu
Sergilendi.
- İsviçre’nin Basel şehrinde Halk
Sofrası pikniği gerçekleştirildi.

Avrupa HFG, 8 Ocak’ta Yapacağı
Dayanışma Toplantısı İçin
Çağrı Yapıyor!
Uyuşturucuya Karşı Mücadele Merkezi-HFG Avrupa’da ilk olarak Almanya’nın Duisburg şehrinde
Mayıs 2018 tarihinde açtık.
Bu sürecin bize öğrettiği en temel doğru çok
doğru bir yolda olduğumuzdu. Yine ikinci bir gerçek
uyuşturucu emperyalizmin temel politikası olmasıydı.
Bunu somut olarak gördük, her yerde her an uyuşturucuya ulaşma kolaylığı ve satıcılarının dahi elini
kolunu sallayarak satması herkesin
bildiğini polisin görmemesi mümkün
olamaz. Bu şu demektir; biz göz yumuyoruz ve biz böyle olmasını istiyoruz,
bu yüzden de sesimizi çıkarmıyoruzdur.
Yine bu süreçte yoğun bir emek
var. Çok kolay değil bağımlılıkla mücadele, özellikle Avrupa’da. Yozlaşmanın bir kültür olarak dayatıldığı bir
ülkede yaşıyoruz. Bu yüzden öğretmeye çalıştığımız her değer onlara
uzak geliyor.
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- Almanya Mannheim Halk Meclisi Halk Pikniği gerçekleştirdi.

ğıtımı yaptı.

28 Mayıs:
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de
OHAL’e Karşı Mücadele Komitesi’nin
çağrısı ile Avrupa Komisyonu’nun
bulunduğu Schuman meydanında,
Türkiye’de tutsak avukatlar için adalet özgürlük eylemi düzenlendi.
29 Mayıs:
- Hakkında verilmiş bulunan
hükmün dolmuş olmasına rağmen
tahliye edilmeyen ve Türkiye faşizmine iade edilmek istenen Fransa’da özgür tutsak Erdoğan Çakır
süresiz açlık grevine başladı.
- Almanya’nın Solingen şehrinde
Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler
Solingen katliamını anma yürüyüşüne katıldılar.
30 Mayıs:
- Berlin’de Federal Adalet Bakanlığı’nın önünde yapılan eylemle
devrimci tutsaklara özgürlük istendi.

Rüyalarımız dahi HFG ile artık. Aldığımız nefes,
aklımız onları nasıl kurtaracağımız ile dolu. Çocuklarımızı çok seviyoruz, onları bu bataklığa sürükleyen
bu düzene karşı öfke doluyuz. Bir maddenin insanlarımızı nasıl böyle teslim aldığını beynini kalbini
söküp aldığını görüyoruz o zaman bu düzene öfke
duymamak mümkün değil. Bizim düşüncelerimizden,
yaşam tarzımızdan daha güçlü hiç bir şey yok.
Bunu yaşayarak görüyoruz.
Ama bir gerçek daha var ki, HFG halkın desteği
olmaksızın yaşayamaz. Bu destek dayanışma ilk
önce devrimci olandan gelmelidir. Emperyalizmin temel politikası olan uyuşturucu ile beyinleri uyutmasına karşı
panzehir en önemli kurumdur HFG. Bir
gencimizi değiştirmek, dönüştürmek,
onlar ile sohbet etmek dahi saatlerimizi
alabiliyor. Bu birkaç insan ile yapabileceğimiz bir durum değil. Bu yüzden
önümüzdeki süreçte HFG’yi daha güçlendirmek için bir araya gelmeliyiz ve
program çıkarmalıyız.
8 Ocak’ta HFG’nin gelecekteki programını tartışmak istiyoruz. HFG bizimdir
diyen bütün herkesi bu toplantıya davet
ediyoruz.

AKP’NİN KORUMASINDAKİ KESK, VALİLERLE ANLAŞARAK YAPTIĞI

Sayı: 100

6 Ocak 2019

İZME VE
L
A
Y
R
E
P
EM
ARŞI
K
E
M
Z
İ
Ş
FA

e
v
Ş
A
V
A
S
I
Ç
Ş
A
V
A
S

Silah ve kitleleri örgütlemek; iktidar hedefiyle
bir anlam kazanır.
(Guatemala, Gerilla Lideri Yon Sosa)
ilahlı mücadele, salt askeri değil, politik mücadeledir. Bizim amacımız askeri eylemlerle
halkın umudunu güçlendirmek, savaşa katılmasını sağlamak, emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye,
AKP faşizmine karşı SAVAŞTIRMAKTIR.
Çünkü;
Biz Cepheli, halk kurtuluş savaşçıları olarak, elimizdeki tüm olanakları silaha çevirerek savaşıyoruz.
Bugün temel görevimiz, halkın her kesimini örgütlemektir. Emperyalizmin ve AKP faşizminin katliamcı,
sömürücü politikalarını ve hırsızlıklarını anlatarak örgütlüyoruz, örgütleyeceğiz. Ve yayınlarımızla, kitaplarımızla, afişlerimizle, konserlerimizle ve silahlı eylemlerimizle örgütlemeye devam edeceğiz.
Çünkü;
Legal ve illegal faaliyetlerimiz, Anadolu devrimi
içindir. Her yaptığımız eylem, Anadolu devrimine
hizmet ediyor. Silahlı eylemlerimiz de Anadolu halklarına
umut olmak, düşmana korku salmak ve aynı zamanda
sömürü sistemini yıkmak içindir.
Çünkü;
Cepheliler dünyanın her yerinde Marksizm-Leninizm
bayrağını dalgalandırıyor. Bu nedenle; emperyalizm
ve yerli işbirlikçi iktidarlar Cepheliler’e saldırıyor, tutukluyor, katlediyor. Cephe’yi, tecrit edip yalnızlaştırmak
ve terörize ederek imha etmek istiyorlar. Cepheliler
olarak silahlı mücadeleyi yükseltmek için tüm olumsuzlukları, olumluya çevirerek savaşıyoruz.
Çünkü;
Faşizmin terörünü durdurmanın tek yolu, devrimci şiddettir.
Çünkü;
Savaşma gücümüzü ideolojik netliğimizden,
ideolojik kararlılığımızdan ve ideolojik bağımsızlığımızdan alıyoruz.
Latin Amerika’da beyaz gömlek giyip, emperyalizme
biat edip halkına ihanet edenlere; Kürt halkını AKP’nin
katliamlarıyla yüz yüze bırakarak, ABD emperyalizmden
tırlarla silah alarak Ortadoğu halklarının kara ordusu

S

SİLAH VE SİLAHLI MÜCADELE
KİTLELERİ ÖRGÜTLEMEK İÇİNDİR
olarak işgale girişenlere, halkların tek kurtuluş umudu
silahlı mücadeleyi terk edenlere söyleyecek bir çift
sözümüz var.
- Kürt halkını dört parçaya bölen ve her türlü katliama, asimilasyona ve sömürüye maruz bırakan emperyalizmdir. Baş çelişki; dünya halklarıyla emperyalizm
arasındadır ve bu hala değişmedi.
Bugün dünya halklarının baş düşmanı ABD emperyalizmidir. Dost ilan edilen, ittifak yapılan, halkların
umut bağlamasını, çözüm olarak görmesini istedikleri
böyle bir düşmandır!
- Emperyalizm bugün “destekliyor” gibi göründüğü
Kürt milliyetçilerinin ve Kürt halkının yaşadığı tüm
katliamlardan sorumludur.
Ülkemizde de Kürt halkını katledenler emperyalizmin
maşasıdır. Onlar ABD’nin onayı olmadan parmaklarını
dahi oynatamazlar. Bugün Kürdistan’da Kürt halkının
yaşadığı katliamları Amerika’dan bağımsız düşünenler;
ancak emperyalizme üs bölgesi açanlardır.
Bugün, dünya halklarının dökülen her damla kanının
sorumlusu, açlıktan ölen her çocuğun sorumlusu
Amerika’dır. Amerika’nın daha fazla kar, daha fazla
sömürü için yapmayacağı katliam yoktur. Amerika’dan
dost olmaz. Dünya halklarının ve Kürt halkının özgürlüğü ancak emperyalizme ve faşizme karşı savaşılarak kazanılır.
Dünyanın önce 1/6’sını, sonra 1/3’ünü sömürü
zincirinden koparan bir ideolojiyi savunuyoruz. Ulusların
kendi kaderini tayin hakkını savunan yalnızca Marksist-Leninistler’dir. Bu taleplerle yürüyerek, halklarımız
için adalet savaşını büyüterek örgütleyeceğiz!
Emperyalizme ve faşizme karşı savaşta başta
Türk ve Kürt ulusu olmak üzere bütün halklarımızı
örgütleyecek ve savaştıracağız!
Anadolu ihtilalini gerçekleştirmenin, halkın iktidarını
kurmanın tek yolu budur!
DÜNYA HALKLARININ KURTULUŞU İÇİN
ORTAK ÖRGÜTLENME, ORTAK MÜCADELE,
ORTAK İKTİDAR!

Umudun Sesini Halka Ulaştırmaya
Devam Edeceğiz
Adana:
Halk Cepheliler, 26, 28 Aralık’ta Akkapı Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmalarda, Halk Cepheli devrimci
Ayten Öztürk’e 6 ay boyunca yapılan işkenceler
ve genel olarak ülke gündemi hakkında bilgi
verildi. Çalışmalarda toplam 47 dergi halka
ulaştırıldı.

MİTİNGLERLE SUÇLARINI ÖRTEMEZ, AKSİNE BÜYÜTÜR!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Binler, onbinler, yüzbinler
onların şarkılarıyla
halaya durdu.
Binlerce el, onların
şarkılarıyla zafere durdu.
Bu yüzden saldırdı
faşizm onlara.
Bu yüzden teslim alamadı
onları.
Çünkü Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Seher Adıgüzel,
İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem, Özgür Zafer Gültekin, Meral Hır, Duygu Yasinoğlu

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
eni Yıl mesajımızı
okuyunca şöyle düşündüm:
1990’lara gelindiğinde emperyalizm, revizyonizme karşı
zaferini ilan etti ve devrimciliğin
önüne set çekti. Ülkeleri bıraktı
artık, tek tek örgütlerle uğraşıyordu. Onları nefessiz bırakmak istiyordu.
1990’ın üzerinden 28 yıl
geçti. Bizi hala yenemediler.
Durmadık yürüdük, beklemedik vurduk!
Sürekli saldırılara karşı sürekli direndik ve düşman siperlerinde delikler açtık. Oradan girdik. Yeni mevziler elde
ettik. F tipleri ilk açıldığında
düşmanın cehennemi olarak
tasarlanmıştı. Şimdiki hali ise
Parti-Cephe’nin direniş alanı
ve birer Parti okulu.
2016’da OHAL ilan edildi.
Devletin kalbi Ankara. Fakat
Ankara’nın kalbinde 800. günlere dayanan bir direniş var.
Faşizm ne yaparsa yapsın bu
direnişi bitiremiyor.
Onların mevzileri bizim
mevzilerimiz artık.
Israrla süngülerimizle ilerledik. Ve yol açtık, yol gösterdik. Örgütledik.
Marksizm-Leninizm budur.
Anadolu isyancılığı budur.
Ve bu iki olgunun müthiş
birleşimi Parti-Cephe!
Her gün kendini yeniden
üretiyor. Asla politikasız değil.
Beyinlerimize güveniyoruz.
Tüm dünya halklarının öz-

Y

lemleri bizimle. Devrimini yapmış; ama sonrasında ülkeleri
yıkıma uğratılmış, revizyonist
iktidarlarca ihanete uğramış
halkların özlemleri bizimle.
Che’nin devrimciliğini, enternasyonalistliğini esas alıyoruz.
Dünya üzerinde Che’nin mirasına sahip çıkan, onun prestijini koruyan başka hiçbir örgüt
yok. Biz bu misyonu taşıyoruz.
Che’nin umudu biziz.
Spartaküs’ün, Şeyh Bedreddin’in ve tüm isyancılarımızın mirası omuzlarımızda.
Onların düşleri beynimizde.
Onları kimseye satmayacağız!
Çoğalmalıyız, çoğaltmalıyız
düşlerimizi. Bunun yolu, bildiğimizi öğretmek, bilmediğimizi öğrenmek. İnsanlara dokunmak, yaşamlarına anlam
katmak, onlara güvenmek,
içinde akan nehirleri devrim
deryasına yönlendirmektir.
Örgütlenmemizi devam ettirecek alternatiflerimizi mutlaka yaratacağız. Onlar var
zaten, önce kendimize sonra
onlara adım attıracağız. Onlarla birlikte yöneteceğiz. Yönetmeyi, komutanlığı onlarla
beraber öğreneceğiz.
Önce kendimizi yönetmemiz gerekiyor bunun için. Kendini yönetmek iradeli olmaktır.
Temel mesele bu.
Evet potansiyel daima var.
Devrimcilik yapacak insanlarımız daima var. Ama önemli
olan bunları örgütlemek, yönetmek, komuta etmek, savaştırmak!

“Felaket” Halkımız,
Değersizliğimiz mi?
Yoksa
Düzenin sömürüsü
mü?
Bu düzen için asıl
olan
Sömürü.
Daha dün
Soma’da
bir maden ocağında
Kara gözlü
madenciler
Göçük altındaydılar
Ve
Başkentte
İki tren
Üst üste yığılmış
vagonlar
Birinci vagon
İkinci vagon
Üçüncü vagon
derken
Üst üste yığılmış
Ve
Altta kalan
Biz canlar...
Değeri yok onların
Çünkü
sömürü
Ve Faşizmin
İktidarı,
Canın değil
Kar ve sömürünün
Rejimi.
Asıl “Felaket”
buradadır!
14.12.2018
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Avrupa’da
 ALMANYA
Duisburg:
HFG’de Koro Çalışması ve Toplantı Çağrısı:
26 Aralık günü HFG çalışanları
“Bağımlılığa karşı mücadele ederken bağımlılıktan kurtulmak için
mücadele eden arkadaşlarımıza,
kendi kültürümüzü kendi türkülerimizi de öğretiyoruz.
Bağımlı oldukları şeyin yerine
yeni olanı, kendine ait olanı koyarak
kurtulma adımları atıyoruz. Bu bilinçle ve inançla, ortak bir şeyler
yapmanın güzelliğini yaşıyoruz.”
8 Ocak 2019 tarihinde HFG’de
yapılacak toplantıya herkesi davet
ediyoruz denildi.
Berlin:
Halk Cephesi tarafından 23
Aralık pazar günü, Türkiye hapishanelerinde 19-22 Aralık 2000 tarihinde yaşanan katliam ve direniş
ile ilgili bir anma yapıldı.
Saygı duruşu, konuşma, belgesel film gösteriminin ardından bir
panel düzenlendi. Özgür Tutsakların
direnme geleneğinin siyasal yaşamdaki yeri ve önemi vurgulandı.
Etkinliğe 42 kişi katıldı.
Stuttgart:
Halk Kültür Evinde, 23 Aralık
pazar günü 19-22 Aralık hapishaneler katliamı, Maraş ve Roboski
katliamları ile ilgili bir anma düzenlendi. Katliamların faşizmin gerçek yüzünü gösterdiğinin anlatıldığı
anmada, katliamlara direnişle karşılık verildiği vurgulandı. Etkinliğe
52 kişi katıldı.
Schwetzingen:
Cemaat Ocak’ın “Oturum hakkımı geri istiyorum” talebiyle başlattığı direniş, 14. haftasında devam
etti.
Düsseldorf:
Devrimci düşüncelerinden dolayı
iptal edilen oturum haklarının kabul
edilmesi, seyahat sınırlamalarının
ve imza zorunluluğunun kaldırılması
talebi ile 9 haftadır direniş devam
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ediyor.
31 Aralık pazartesi
günü direniş çadırı yeniden kuruldu. Bildiri dağıtıldı, talepler insanlara

anlatıldı.

Berlin

 FRANSA
Paris-Melun:
Melun’de Grup Yorum'a Özgürlük Konseri: 3 Aralık günü Paris
Grup Yorum Gönüllüleri tarafından
“Grup Yorum’a Özgürlük Konseri”
düzenlendi.
Coşkulu geçen konser ile baskılara, gözaltılara, tutuklamalara,
listelerinize karşı “Biz Varız” denildi.
Grup Yorum ile dayanışma amacıyla Grup Su-Idigna, Barış Güney,
Umuda Ezgi ve Selin Yıldız da
sahne alıp türküler söylediler.
Fransa’da, dördüncü Grup Yorum’a Özgürlük Konseri 2 Şubat
2019 tarihinde Marsilya-Marignane
şehrinde gerçekleşecek.

Paris

Nancy:
Nancy Halk Cephesi bir açıklama yaparak, “2019 yılında faşizme
karşı mücadeleyi daha da büyütme
inancı ve bilinciyle bütün halkımızın
yeni kavga yılını kutluyoruz” dedi.

Viyana

 HOLLANDA
Rotterdam:
Halk Cephesi, 23 Aralık pazar
günü bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Maraş, 19 Aralık hapishaneler
ve Roboski katliamlarında şehit
düşenlerin anıldığı etkinlikte, yapılan
konuşmaların yanı sıra FOSEM’in
hazırladığı sinevizyon gösterildi.
Etkinliğe 20 kişi katıldı.

Belçika

 AVUSTURYA
Viyana:
26 Aralık günü Anadolu Kültür
Merkezi’nde Maraş, 19 -22 Aralık
hapishaneler ve Roboski katliamları
ile ilgili bir anma düzenlendi.
Yapılan açıklamada özellikle özgür tutsakların destansı direnişlerinin üzerinde duruldu. Bugün için
karanlığı aydınlatan ışık olduğu
vurgulandı.
45 kişinin katıldığı anma etkinliğinin sonunda, tüm demokrat insanlara Avusturya Anadolu Fede-

Avrupa gençlik kampı
rasyonu hakkında açılan davanın
şubat ayında başlayacak duruşmalarına katılım çağrısı yapıldı.

 BELÇİKA
Brüksel:
Brüksel şehrinde, İnan Doğan'ın
serbest bırakılması talebiyle 27
Aralık günü Almanya konsolosluğu

AKP’NİN KORUMASINDAKİ KESK, VALİLERLE ANLAŞARAK YAPTIĞI

Direnişler Her Ne Koşulda Olursa Olsun Devam Edecek
önünde bir protesto eylemi gerçekleştirildi. İnan Doğan’ın resimlerinin taşındığı ve 25 kişinin
katıldığı eylem 1 saat sürdü.
İnan DOĞAN için her hafta 5
gün eylem yapılacağı açıklandı.
Belçika Halk Cephesi ayrıca
herkesi İnan Doğan'a mektup
yazmaya çağırdı.

AVRUPA GENÇLİK
KIŞ TATİL KAMPI
22 Aralık Cumartesi günü
başlayan kampın ilk iki günü
Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden
gelen gençlerin karşılanması
ve yerleşmeleri ile geçti, kamp
programı yapıldı.
Üçüncü gün, kamp programına göre etkinlikler başladı.
Sabah saat 8’de yapılan
kahvaltıdan sonra her gün bir
konu ele alınarak üzerinde konuşuldu, tartışıldı. Avrupa’da
emperyalizmin uyguladığı yabancılaşma ve kimliksizleştirme
politikalarına karşı “Biz kimiz
ve ne istiyoruz?” ilk konu idi.
Daha sonra ülkemizin yeraltı
ve yerüstü zenginlikleri ile tanıtıldı. Halk kahramanlarımız
ve direnişlerimiz başlıklı sunumda Pir Sultan Abdal, Şeyh
Bedreddin, Demirci Kawa anlatıldı.
Yine her gün belli saatler
arasında gruplar oluşturarak
üretim atölyelerinde el becerileri
çalışmaları yapıldı. Bileklikler,
tablolar üretildi.
Öğleden sonra kültürel etkinlik gruplarında tiyatro, halk
oyunları ve koro çalışmaları
yapıldı, halk oyunları çalışıldı.
Yılbaşı için kutlama hazırlıkları
yapıldı. Spor saatlerinde futbol
ve çeşitli oyunlar oynandı.
Akşam yemeğinden sonra
ise ateş başı türküler söylendi,
şiirler okundu, oyunlar oynandı.
Tüm bu etkinlikler sırasında
dostluklar, kardeşçe paylaşma
ve dayanışma duyguları ile her
zamanki tatillerden çok farklı
bir tatil yaşamanın coşkusu hakimdi.

İşi için direnişini sürdüren DİH’li Türkan Albayrak’ın direniş günlüklerinden derlediklerimiz şu şekilde;
24 Aralık – 112.
Gün:
Avukatım Direniş
alanımdaydı. Polise çekim yaptırmamaya çalıştı. Nasıl avukatın var
senin diyor AKP’nin polisi, avukat adliyede olurmuş.
Herkes bir avukat bulamazken
çifter avukatla geziyorsun deyip
işim için değil kışkırtma yapmak
için direniyormuşum. Kimi kışkırtıyorum? İşinden atılan, çalışırken
ölen, işsizlikten yokluktan yozluktan
intihar edenleri mi? Soğuktan donanları mı, kazanda yananları mı?
Evet, her gün kararlılıkla o alana
çıkıyorum direnmenin sorumluluğu
ve göreviyle, iki Avukatım Devrimci
ve Halkın Avukatlığı nasıl yapılır
meslektaşlarına öğretiyor.
Adaletsiz saraylarınız dışında
direniş alanında, karakollarda, hapishanelerde faşizme karşı direnenlerin yanında yanı başında direniyorlar.
25 Aralık – 113. Gün:
Soğuk, yağmur yağıyor. Düzce’de Mimar Alev Şahin, Flormar,
Cargil işçileri bu havada saatlerce
sokakta işi için direniyor. İşimiz, ekmeğimiz, onurumuz diyoruz.
Sokaklardayız, Halkın Avukatı
Selçuk Kozağaçlı ne güzel anlatmış
yazısında “Evimiz yok” diyor, “Ev
huzurla dinlendiğin kapısını gece
yarısı haramilerin basmadığı, kışın
sıcacık, yazın serin, karnın tok,
sırtın pek, çatısı akmayan bir yer
olmalı. Faşizm koşullarında bu yok,

biz de evimiz olsun
diye direniyoruz.”
26 Aralık – 114.
Gün:
45 dakika alanda
kaldım sloganlar atıp
direnişimi, direnenleri
neden direndiğimi anlattım. Boşluğa konuşuyormuş gibi kimse
yok ama dinlediklerini,
izlediklerini biliyorum.
Çay bahçelerine oturmaya gidince masama gelip direnişi soruyorlar. Korkuyorlar kırmızı yelekli
direnişçinin yanına gelmeye ama
umutla. ...Direnişin koşullar ne olursa
devam ettiğini, direnmenin bir görev
olduğunu halka öğretmek gibi bir
sorumluluğumuz var. Direnişin kazanımı halka direnmeyi öğretmek
olacak.
27 Aralık – 115. Gün:
Gözaltına alırken AKP’nin katil
kadın polisi üstümü aramaya çalışıyor ve şöyle söylüyor; “biz senin
amacını biliyoruz”. Sanki vatan hainini yakalamış, ya da hırsız uyuşturucu satıcısını. Ödleri kopuyor 55
yaşındaki kadından, 100 gündür
geliyormuşum, ne elde etmişim.
KESK’li yöneticilerle nasıl aynı
söz birliği etmişler, direniyorsunuz
ne elde ettiniz, diyor ya Ankara Eğitim-Sen 1 No’lu Şube yöneticileri.
Ne elde ettik; direniyoruz ayaktayız, icazet beklemiyoruz. Çürümüyoruz, halkın en direngen damarını canlı tutuyoruz. Halkın
dostunu düşmanını ayrıştırıyoruz.

Bahçelievler:
Liseli Dev-Genç’liler 30 Aralık’ta,
Güngören bölgesinde halkın matbaası duvarlara; “Ömer Akyel Onurumuzdur! Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!” sloganlarını işledi.

MİTİNGLERLE SUÇLARINI ÖRTEMEZ, AKSİNE BÜYÜTÜR!
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"Eve polis getirip yoldaşın yakalanmasına neden olacağıma
orada ölürüm" Birtan Altınbaş

14 Ocak - 20 Ocak
Birtan ALTINBAŞ:
Birtan Altınbaş, 1967 Tekirdağ Malkara İlçesi
Sarıpolat Köyüʼnde doğdu. 1987 sonundan itibaren
aktif biçimde DEV-GENÇ saflarında sürdürmeye
başladı. Devrimci mücadele içinde olgunluğuyla,
direngenliğiyle öne çıktı. 9 Ocak 1991ʼde Hacettepe
Birtan Altınbaş Üniversitesi Beytepe Kampüsüʼnün çıkışında gözaltına alındı. Ağır işkencelere maruz kaldı. 16
Ocak’ta işkenceden çıkarılıp Gülhane Askeri Tıp Akademisiʼne
götürüldü. Orada 16 Ocak 1991 günü şehit düştü.

Bahri Mutlu

Cemal Karapınar

Bahri MUTLU,
Cemal KARAPINAR:
Devrimci İşçi Hareketi’nin iki
neferiydiler. İstanbul’da Basın-İş
Grevinde, patronlara karşı direniyorlardı. 19 Ocak 1980’de grev
nöbetini bitirdikten sonra kurulan
bir pusuda faşistler tarafından

katledildiler.

Anıları Mirasımız
Buca Cezaevi DHKP-C Tutsakları Anlatıyor:
18 Ocak 1996 günü İzmir Buca’da, yoksul bir gecekondu
evinde, karanlık sokakları ışıldatan bir şimşek çaktı. Devrimci
Halk Kurtuluş Cephesi’nin kahraman bir savaşçısı, düşman
kuşatmasına meydan okuyup, yoldaşlarının teslim olmama
geleneğine yeni bir halka ekleyerek ölümsüzleşti. Halk
Kurtuluş Savaşımızın yiğit bir sıra neferi olan Ercan Özçeken
yoldaşın onurla dalgalandırdığı bayrağımız, savaşan yoldaşlarımızın ve uğruna savaştığımız emekçi halkımızın ellerinde kutsal bir emanet olarak zafere dek taşınacaktır.
Kürt milliyetinden yoksul bir ailenin çocuğu olan Ercan
yoldaşın ailesi Kars’tan gelerek İzmir Küçükçiğli’ye yerleşmiştir. Bu nedenle yaşamı Küçükçiğli’de geçmiştir. Evlerinde
Kürtçe konuşulur.
O, Küçükçiğli’nin “haydududur, rüzgârın oğlu”dur. Kime
sorsanız “delikanlı bir çocuktu” diyecektir onun için. Yiğit
bir delikanlıdır. Gözünü budaktan sakınmaz, korkularla
barışık değildir.
Onun kavgaları haksızlıklara, namussuzluklara, adaletsizliklere karşıdır. Her kavgasında haklıdır. Bu nedenle
tüm Küçükçiğli halkının sevdiği biridir. Küçükçiğli, devrimciliği
bilen; ama devrimcilik yapmayanların yoğun olduğu bir
yerdir. Ercan yoldaş devrimci düşünceleri ve halkı uğruna
ölümüne savaşarak Küçükçiğli’nin gururu olmuştur. Delikanlı

Ercan Özçeken

Ercan ÖZÇEKEN:
18 Ocak 1996’da İzmir Buca’da kuşatıldığı evde
teslim olmama geleneğimize yeni bir halka ekleyerek
şehit düştü. Aslen Kars’lıdır. Küçük yaştayken
ailesi İzmir Küçükçiğli’ye yerleşmiştir. Kürt milliyetindendir. Küçükçiğliʼde Devrimci Hareketʼin faaliyetleri
içinde yer aldı. Son görevinde silahlı bir ekibin
üyesiydi.

Rosa LUXEMBURG,
Karl LIEBKNECHT:
Alman devriminin kararlı,
cüretli, iki önderiydi Rosa ve
Karl. Polonyalı olan Rosa,
daha 15 yaşında mücadeleye
Rosa Luxemburg
Karl Liebknecht katıldı. Alman Sosyalist Demokrat Partisi (SPD) içinde
devrim ve sosyalizm için dövüştüler. SPD revizyonistleştikçe, onlar Marksizm bayrağını yükselttiler. 1. Emperyalist
Paylaşım Savaşı başladığında Sosyalist Demokrat Partiʼnin
birçok önderi burjuvaziyle aynı safta yer alırken, buna
karşı çıkan sadece iki kişi vardı: Rosa ve Karl. 1916ʼda
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring ve
Clara Zetkinʼin önderliğinde bir grup, Spartaküs Birliğiʼni
oluşturdular. Spartaküs Birliği, 1918 sonunda ayaklanmaya
önderlik ederek, sosyalist devrimi gerçekleştirmeye çalıştı.
15 Ocak 1919ʼda SPDʼli İçişleri Bakanıʼnın emrindeki
polisler Rosa ve Karlʼı bir otelde tutuklayarak orada
kurşuna dizdiler.

yaşamış, sözünün eri olmuş, kavgasına sadık kalmıştır.
Silahlı savaşa sempatisini lafta bırakmamış, savaşın istediği
bedelleri göze alarak kavgaya dalmıştır.
Ercan Özçeken yoldaş, kavgacı olduğu kadar duygusal
biridir. Saygıda kusur etmez. Sözünü bilir ve yeri gelince
efendi bir tavır takınır, yani kime nasıl davranacağını bilir.
Devrimcilere büyük saygı ve sevgi beslemiş, cüretini ve
kararlılığını mücadeleye taşımıştır. Örgütsüz yaşamından
tanıdığı arkadaşlarını lümpen ve serseri yaşamlarından
koparmaya çalışmış, onlara mücadeleyi ve onurlu yaşamı
taşımaya çalışmıştır.
Birgün Buca Hapishanesi’ne göndermek için eşya toplanmaktadır. Ercan yoldaş, yeni aldığı gömleği getirince çok yoksul
olduğundan ve üzerine giyecek elbisesi olmadığından "olmaz"
denir. "Yahu canımı sıkmayın, mutlu oluyoruz işte, hem
ben yeni şeyler giyemem" der. Gerçekten de yeni bir şey
giyince utanır, sıkılır. Mütevazi kişiliği giyimine kadar yansımıştır.
Övünmeyi sevmez, kendisini övenlere kızar…
Halk Kurtuluş Savaşçısı Ercan Özçeken 18 Ocak 1996
akşamı İzmir’de oligarşinin cellatlarınca kuşatıldığında yalnızdı. Kaldığı ev katil sürülerinin kurşun yağmuru altında
kaldığında Ercan yoldaş halkın umudunu savunmaktan
onur duyduğu Parti-Cephe’nin adına son nefesine kadar
sahip çıktı. O katledildiği evde düşman kurşunları altında
son nefesini vermeden önce kanıyla DHKC yazmaya çalıştı.
Ancak DHK... yazabildi ve şehit düştü. Ama o son nefesine
kadar düşmanla savaşını sürdürdü. Kendi kanıyla yazdığı
DHK... bir kez daha yeniyordu düşmanı.

Ö ğretmenimiz
Yoldaşlarımızla aramızda olan sevgi bizi mücadeleye bağlayan,
zorluklar karşısında direnme, zorlukları aşma gücünü veren
en kuvvetli duygulardan birisidir.
AYNI AMAÇ UĞRUNA BEDELLERİ GÖZE ALARAK
OMUZ OMUZA YÜRÜMEK
YOLDAŞLIKTIR!
İdeolojik birlik, yoldaşlık sevgisinin temel taşıdır.
İdeolojik birlik mücadele içinde, savaşın koşulları içinde sağlanır.
Aynı hedefe yürüyen insanlar aynı koşulları yaşar,
aynı düşünce ve duyguları taşırlar.
Eğitim ve ideolojik donanım süreçleri devam ettikçe
yoldaşa duyulan sevgi de aynı ölçüde büyür, devrimcileşir.
YOLDAŞ DEMEK ÖRGÜT DEMEKTİR!
YOLDAŞLIK SORUMLULUK DUYMAKTIR!
YOLDAŞLIK İLİŞKİLERİMİZ,
SEVGİ VE SAYGI ÜZERİNE KURULMUŞTUR!
Yoldaşlık gözü kapalı canını yoldaşına emanet etmektir.
Örgüt içinde kendini güvenli ve güvende hissetmektir.
Bu karşılıklı ilişkilerimizde yaratılan bir güvendir.
YOLDAŞLIK HER KOŞULDA YOLDAŞINI SAHİPLENMEKTİR!
YOLDAŞLIK BİZ OLMAKTIR!
Yoldaşlık bir bütünün parçası olmaktır.
Bu nedenle her tutsak, her şehit, ödediğimiz her bedel bizden
bir parça alır götürür.
Aynı zamanda her tutsağımızın, her şehidimizin direnişi;
gücümüze güç katar, yolumuzu açar.
Bizim olan her şey çok kıymetlidir.
Bir yoldaşımızın tırnağını dünyalara değişmeyiz.
Biz; birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için der ve ona göre savaşırız.
YOLDAŞLIK SEVGİSİ; DİRENME, SAVAŞMA GÜCÜ VERİR!
Yoldaşlarımıza olan sevgimiz, birbirimize harcadığımız
emek ve büyüttüğümüz güven
bizi güçlü kılar!
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Liseli Gençlik Özel Bölümü

SELAM OLSUN HER KOŞULDA
ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST
MÜCADELEYİ BÜYÜTEN
DEV-GENÇ’LİLERE!
DEV-GENÇ TUTSAKLARININ HAPİSHANE ADRESLERİ:
Ulaş İnci - Şakran 2 No’lu T Tipi HapishaneİZMİR
Hakan İnci - Kürkçüler F Tipi-ADANA
Alişan Taburoğlu - Burhaniye T Tipi HapishaneBALIKESİR
Tuğçenur Özbay - Şakran Kadın HapishanesiAliağa-İZMİR
Sevcan Adıgüzel - Bolu T Tipi Hapishane-BOLU
Cem Ömür - Maltepe Çocuk HapishanesiİSTANBUL
Cankat Özen - Kırıkkale F Tipi HapishaneKIRIKKALE
Aslıhan Burçaklar - Kepsut L Tipi HapishanesiBalıkesir
Aysun Kaşdaş - Kepsut L Tipi HapishanesiBALIKESİR
Pınar Birkoç - Düzce T Tipi HapishanesiDÜZCE
Ferdi İşçi - Edirne F Tipi Hapishanesi-EDİRNE
Denizcan Dil - Edirne F Tipi HapishanesiEDİRNE
Ali Ülgü - Edirne F Tipi Hapishanesi-EDİRNE
Rıdvan Akbaş - Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesi-Kocaeli

Dilan Uludağ - Sincan Kadın Hapishanesi-Ankara
Eda Kaya - Sincan Kadın Hapishanesi-Ankara
Seda Kaya - Kayseri T Tipi Hapishanesi-Kayseri
Mazlum Arslan - Silivri 6 No’lu HapishaneİSTANBUL
Vedat Doğan - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL
Yaprak Yılmaz - Kayseri T Tipi HapishanesiKAYSERİ
Kübra Sünnetçi - Şakran Kadın HapishanesiAliağa-İZMİR
Rojda Yalınkılıç - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL
Eser Çelik - 1 No’lu F Tipi Hapishanesi-Tekirdağ
Yunus Emre Didin - Maltepe Çocuk Hapishanesi-İSTANBUL
Rohat Kılıç - Maltepe Çocuk HapishanesiİSTANBUL
Neslihan Albayrak - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL
Rezzan Şengül - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL
Ömer Akyel - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL

Sayı: 100

6 Ocak 2019

LİSELİ GENÇLİĞİN SORUNLARININ KAYNAĞI DÜZENDE
ÇÖZÜMÜ LİSELİ DEV-GENÇ SAFLARINDADIR!
iseli gençlik, toplumun en dinamik, en atılgan,
militan, yeniliklere açık kesimidir. Düzen de
gençliğin dinamik yanlarını biliyor ve bu yanıyla düzen yararına, kullanmak istiyor. Düzenin
dışına çıkmaması için liseli gençliğe yönelik pek çok
politika ve yöntem kullanıyor. Liseli gençliğin sorunlarının
temelinde düzenin nasıl bir gençlik istediği vardır.

L

Düzen temel olarak boyun eğmiş, düşünmeyen,
sorgulamayan, yoz bir gençlik istiyor. Bunun için de
çok çeşitli araç ve yöntemlerle liselilerin üzerine saldırıyor. Liseli gençliği örgütlemek, mücadeleye katmak
için yaşadıkları baskıları, çevrelerindeki düzen kuşatmasını bilmeli ve buna uygun çözüm geliştirmeliyiz.
Her liselinin kendine özgü öne çıkan sorunu veya sorunları vardır ama genel olarak tüm liselilerin sorunları
ortaktır.
Aileler; liselilerin temel sorunlarındandır. Hatta
bazen polisten, gözaltına alınmaktan çok aileden çekinirler. Aileler genel olarak çocuklarını koruma, onlara
bir şey olmasın kaygısı ile çocuklarını her şeyden
uzak, ses çıkarmayan, başını dersten kaldırmayan
insanlar olarak yetiştirmeye çalışır. Ailelerin düzen
içinde duydukları korku çocuklarını yetiştirmelerine
yansır. Her ailede çocuğuna yaklaşımda farklılık gösterse de temeli budur.
Ailelerin böyle davranmalarının üç nedeni olur. Bir
benim çocuğumun başına bir şey gelmesin, o benim
çocuğum bencilliği... İki düzenden duydukları korku...
Üçüncüsü de çocuklarını hala küçük görme, onlardaki
değişimi ve büyümelerini kabullenmeme durumu
vardır. Ailelerin bu durumu liseli gençliği önemli oranda
etkiler. Liseliler kendi geleceklerine karar verme, mücadele etme ile aile arasında kalır.
Ailemizden gizlemek bir çözüm değildir. Bizim tavrımız onları kazanmaya, örgütlemeye yönelik olmalıdır.
Onların korkularını, kaygılarını da düşünerek, bunları
aşmalarını sağlamak ve onlara devrimciliği yaşamımızdaki değişimle göstermektir. Ancak bu şekilde,
onları kazanabilir ve önümüzde engel olmalarını engelleyebiliriz. Elbette bugünden yarına değiştiremeyiz,
emek ve sabır gerektirecektir.
Ailenin dışında okullardaki baskılar da gençliğin
önemli sorunlarındandır. Gerici, ezberci, anti-bilimsel
eğitim ile öğrencilere düzen ideolojisi dayatılır. Derslerin
hayatla hiçbir bağı yoktur ve çoğunlukla bir şey kazandırmaz. Ayrıca öğrenciler not baskısı ile karşı
karşıyadır. Yaptıkları her şey notla ölçülür. Ve bu

durum onlara karşı bir silaha dönüşmüştür. Düşük
not alma korkusu öğretmenler ve idare karşısında
öğrencileri aciz bırakır ve öğrenciler pek çok şeye
boyun eğer, sessiz kalır. Gerici eğitime ve not baskılarına karşı liselilerin bilimsel, demokratik eğitime
yönelik talepleri öne çıkarılmalı.
Üniversiteye giriş sınavları ise liseliler için bir ölüm
kalım savaşıdır. Öğrencilerin geleceği bir kaç saatlik
bir sınava bağlanmıştır. Lise yılları öğrenciler için bu
sınava hazırlanma olarak geçer. Tüm arkadaşları
onun rakibidir. Öğrenciler yarış atı gibi birbirleriyle
yarıştırılır. Baskı öyle üst boyutlara çıkar ki, her sene
dayanamayıp intihar eden veya bunalım geçiren
gençlerin haberlerini görürüz. Oysa her liselinin
sınavsız bir gelecek hakkı, yüksek öğrenim hakkı olmalıdır. Liselerde bu talebi öne çıkaracak çalışmalar
yürütülebilir.
Paralı eğitim gençliğin önemli sorunudur. Parası
olanın okuyabildiği, olmayanın okuyamadığı daha
küçük yaşlarda çalışmak zorunda kaldığı ülkemizde
paralı eğitim halkımız için büyük sorundur. Paralı
eğitime karşı çıkma sorunu halk çocuklarının eğitim
hakkını savunma sorunudur. Sadece öğrencilerin
değil ailelerin de önemsediği taleplerdendir. Bu nedenle
öğrencilerin ailelerine yönelik de çalışmalar örgütlenmeli
ve destekleri sağlanmalıdır.
Liseli gençliğin okullarda gördüğü baskıların merkezi
okul idareleridir. Okul yöneticileri adeta öğrencileri
sindirmek, ezmek, baskı altına almak için özel olarak
seçilmiştir. Elbette istisnalar vardır ama çoğunlukla
okul idareleri faşist niteliktedir. Polisle işbirliği içerisindedirler. İdarecilerin baskısını zaman zaman dayak
atma şeklinde de görürüz. Bu baskı, liselileri kişiliksiz,
dirençsiz, güçsüz, boyun eğen hale getirir ki bu da
onların düzene zararsız olması demektir. Okullardaki
idare ve faşist öğretmenlerin baskılarına karşı gençliğin
birlikte hareket etmesini sağlamak gerekir. Gerekirse
tüm sınıf, okul bir araya gelip baskıya uğrayan kimse
onu sahiplenmeli ve faşist baskılara boyun eğilmemelidir.
İdare baskısının yanında okullardaki disiplin yönetmeliği de öğrenci için ayrı bir baskı unsuru oluşturur.
Ki öğrencilerin pek çoğunun idarecilerin baskısına
karşı gelmemelerinde disiplin yönetmeliklerinin payı
büyüktür. Disiplin yönetmeliği ile öğretmenlere ve
idareye karşı gelme, herhangi bir protesto eylemi suç
haline getirilmiş ve uzaklaştırmadan atılmaya kadar
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değişik cezalar konulmuştur. Okul idaresine yöneticilere,
devlete karşı gelmek, sistemin dışına çıkmak en
büyük disiplin suçudur. Ceza almaktan duyulan korku,
her şeyi sineye çekmeye ve haliyle gençliğin kişiliğinin
de öyle gelişmesine neden olur. Okul yöneticileri, öğretmenleri tarafından aşağılanma, hakaretlere uğrama
ve yer yer dayağa maruz kalma gençliğin karşılaştığı
sorunlardır.
Düzenin liselilerden korkusu öylesinedir ki liseler
adeta hapishane gibidir. Okullar yüksek duvarlarla
çevrilir, o da yetmez, o yüksek duvarlara tel örgüler
çekilir. Her yer kameralarla donatılır. Bu şekilde liseliler
üzerinde baskı oluşturulur.
Okulda demokrat, devrimci gençliğin örgütlenmesi
yasak iken, sivil faşist örgütlenmeler idareler tarafından
oluşturulur ya da dışarıdan örgütlenir. Bu sivil faşist
örgütlenmeler devrimci, sol örgütlenmelerin önüne
geçmek ve liselileri baskı altında tutmak için kullanılan
bir yöntemdir.
Sonuç olarak okullardaki tüm bu baskılar ve uygulamalar eğitim sisteminin yapısı gereğidir. Bize düşen
görev de bu baskıların ve sorunların liselilerde yarattığı
öfkeyi büyütmek ve örgütlemek olmalıdır. Bu sorunlar
karşısında gençliğin demokratik ve bilimsel liseler
için haklı talepleri etrafında mücadele etmek ve
liselileri mücadeleye katmak olmalıdır.
Liseliler için önemli sorunlardan biri de “adam
yerine konmama”, “ciddiye alınmama”dır. Gerek ailede
gerekse de okullarda “yaşı küçük, aklı almaz” olarak
görülür ve fikirlerine, düşüncelerine değer verilmez.
Hatta söz hakkı, kendini ifadesine dahi izin verilmez.
Liselilerin ailede, okulda veya ülke genelinde olsun,
yaşamın her yerinde, söyleyecek sözü vardır, olmalıdır.
Liseli gençliğin sorunlarından biri de polis baskısı
ve korkusudur. Özellikle yoksul halk çocuklarının

gittiği liselerin önleri polisler tarafından kuşatılır. Bu
şekilde liseliler sürekli polis gücüyle tehdit altına alınır.
Güvenlik adı altında okul önlerinde bekleyen polislerin
tek görevi liselilerin örgütlenmesini engellemek, korku
vermek, tehdit etmektir. Bu yıl uygulamaya konan
Mobil Okul Timleri de bunun bir örneğidir; 30 bin
okula 30 bin polis uygulaması başlatıldı.
Polislerin liseliler üzerindeki baskısı sadece okul
önlerinde bulunma ile sınırlı değildir. Mücadele eden
liselilere yönelik taciz, gözaltı, kaçırma gibi yöntemlere
de başvurur. Hatta bununla da yetinmez ailelerini de
tehdit ederek aileler üzerinden de baskı kurmaya çalışır.Okullarda paneller, konferanslar, bildiri dağıtmak
gibi çalışmalar yaparlar.
Liseliler üzerinde oluşturulan polis korkusu ile
onların kaygıları büyür ve mücadeleye katılması engellenir. Bu durumda yapılması gereken bu polis baskısını kırmak ve yaratılmak istenen polis korkusunu
yok etmektir. Bu da korkunun yerine daha güçlü duygular koyabilmektir, arkadaşlık, yoldaşlık, sahiplenme,
bağlılık gibi...
Liseliler, düzen eğitimi ile “adam edilmek” istenir.
“Adam etmek”ten kasıt duyarsızlaştırmaktır. İstenir ki
liseliler çevrelerine, yaşadıkları yere, ülkeye dair sorunlara duyarsız kalsın. Düzenin yarattığı sorunlara
karşı duyarsız, tepkisiz, düşünmeyen, örgütsüz bir
gençlik yaratılmak istenir. Politikadan uzak, ailesinin
geçim sorunlarından çok saç şeklini, kıyafetini modaya
uydurma sorunu yaşayan bir liseli istiyor düzen.
Düzenin yozlaştırma saldırısında en çok televizyon,
internet gibi kitle iletişim araçları kullanılır. Televizyonlardaki dizilerden reklamlara kadar sürekli emperyalizmin kültürü aşılanır. Televizyondaki dizilerde
gençliğe örnek olarak sunulan kişiliklere, ilişkilere,
oradaki liseli gençliğin yaşamına bakalım. Orada
başına buyruk, sorumsuz, vurdumduymaz, özenti bir
yaşam vardır. Arkadaşlığın, dostluğun yerine birbirinin
kuyusunu kazmak, bencillik vardır. Giyim kuşamdan
konuşma tarzına kadar her şey özentinin, tek tipleştiren
emperyalist kültürsüzlüğün ürünüdür.
İnternet üzerinden oynanan bazı oyunlar ise gençliğin
intihar etmesine bile neden oluyor. Örneğin son zamanlarda çıkan Mavi Balina oyununun Türkiye’de 142
gencin intiharına neden olduğu düşünülüyor.
Gençlik sistemli bir politikayla uyuşturucu, alkol
ve cinselliğe yönlendirilir. Bunlar gençliği yozlaştırmanın
önemli araçlarıdır. Düzen için, gençliği mücadeleden
uzak tutacak, enerjilerini boşaltacak, zamanlarını dolduracak önemli araçlardır. Okul çevrelerinde torbacılar
cirit atar, uyuşturucu okul içlerine kadar girer. Ama bir
bildiri dağıtan, afiş asan gençliğe saldırılır, gözaltına
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alınır veya hakkında soruşturma açılır.
Yine özellikle yoksul halkın yaşadığı mahallelerde
çeteleşmenin önü açılarak gençliğin çeteleşmesi sağlanmaktadır. Televizyondaki mafya, çete dizilerinden
örnek olarak sunulan karakterlerle gençliğe çetecilik
özendirilir. Liselerde çetecilik bugün en önemli sorunlardandır. Türk Eğitim-Sen’in 2016 yılında 10 ilde
ve 63 ilçede yaptığı ankette öğrencilerin %13,3’ü
okulda ya da çevresinde fiziki bir saldırıya maruz kaldığını belirtiyor. Kim tarafından saldırıya maruz kaldınız
sorusuna ise verilen cevaplar şöyle: Fiziki saldırıya
uğrayanların %54,4’ü bunu okul içindeki güç kullanmaya
eğilimli öğrenci gruplarının, %30’u okul çevresine
gelen okul dışındaki öğrencilerin, %10’u güç kullanmaya
eğilimli sokak gruplaşmalarının, %5,6’sı da kötü alışkanlıklar edinmiş grupların -uyuşturucu satıcıları, tinerciler gibi- ifade etmiş.
Devrimciler saldırılara uğrarken çeteler korunmuş,
kollanmıştır. Uyuşturucunun liselerde yaygınlaştırılmasında kullanılan çeteler, polisin denetimi altında
çalışmaktadır. Uyuşturucu, fuhuş, haraç, tehdit, şantaj
bu çeteler aracılığıyla sürdürülmektedir.
Düzenin saldırılarıyla bencilleşen, bireycileşen
gençlik yalnızlaşır ve güçsüzleşir. Gençlik sırtını dayayacak güç arar ve bu da çeteleşme olarak ortaya
çıkar. Özellikle devrimci mücadelenin bir çekim merkezi
olamadığı yerlerde liseli gençlik güç olabilmek için
veya ezilmemek için bu çetelerin içine girer. Çete
içindekiler ne yapıyorsa bir süre sonra o da yapmak
zorunda kalır. Ve esrar, uyuşturucu, hırsızlık, fuhuş
batağının içine girer.
İstanbul Zeytinburnu’nda ilköğretim ve lise öğren-

cilerine yapılan bir araştırmada, bu bölgede okuyan
öğrenciler arasında sigara kullanım oranı %87, alkol
oranı %72, esrar kullanım oranı %32 çıkmış. Tüm
Türkiye genelinde de tablo farklı değildir.
Gençliğin önüne örnek olarak sunulan, “star” denilenler de uyuşturucu kullanmakta, her türlü ahlaksızlığı
televizyondan evlerimize sokmaktadır. Özendirilen
ve örnek olarak sunulan ünlüler aracılığıyla ahlaksız
yaşamlar övülmekte ve normalleştirilmektedir. Diziler
sadece çeteleri değil, sınıf atlama hırsı ile bunun yapılacak her türlü ahlaksızlığı insani olarak sunmaktadır.
Sapık ilişkiler onaylanmakta, bu tür ilişkiler kurmayanlar,
karşı çıkanlar ise “geri kafalı”, “bağnaz” olarak nitelenmektedir.
Tüm bu sorunlar karşısında, yozlaştırma saldırılarına
rağmen gençlik doğruluğa, dürüstlüğe, arkadaşlığa,
halkına, vatanına önem vermektedir. Devrimcilik gençliğin
bu duygularının karşılık bulduğu tek yerdir. Gençliği
kuşatan yozlaştırma saldırısına karşı örgütlenmede
ısrar edilmeli ve kararlı bir şekilde gençliğe ulaşılmalıdır.
Liseliler neredeyse orada olmalıyız, onlarla oturmalı,
sohbet etmeli, kuracağımız arkadaşlık, yoldaşlık bağlarıyla gençliği sorunları etrafında bir araya getirmeliyiz.
Arkadaşlık, paylaşma, birlik, dayanışma etrafında
birleşen liseli gençlik, gücünü devrimci değerlerden
alacak ve vatanın bağımsızlığı uğruna mücadelede
de kararlı olacaktır. Sorunlarımızın kaynağı düzen,
çözümü Liseli Dev-Genç saflarında, devrim mücadelesindedir!
Liseli Dev-Genç Saflarında Örgütlenelim!
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LİSELİ GENÇLİK İLE RÖPORTAJ
1- Liseli Olmak Nedir? Lise Olmak Deyince
Ne Anlıyorsunuz?
A: Benim için farklı bir arkadaş ortamıdır. Lise
çağı büyüme çağı, düşüncelerin olgunlaşma çağıdır.
Geleceğimle ilgili planlar yapma çağımdır. Haklıyı,
haksızı lisede ayırt edebildim. Ortam, konuşma
farkı lisede farklılaştı. Daha iyi düşünebiliyor karar
verebiliyorum. Lise güzel...
B: Lisede hayatına yön vermenin bir adımını
atıyorsun. Önceden çocuksu davranıyordum, lisede
her şeyin ciddiyetini anladım.
2-Bize kendinizi tanıtır mısınız?
A: Haksızlığa hiç tahammülüm yok. Olmasına
da izin vermem. Haksızlığa uğrayan varsa savunurum. Değer verdiklerime daha düşkünümdür, onları
daha çok korurum, savunurum. Yalanı sevmiyorum,
yalan zayıflıktır. İhaneti hiç kaldıramam. Hele ki
dost dediğim yapıyorsa. Eleştirilere açığım. Hatalarımı
düzeltmekte açık birisiyim; doğru ise söylenenler
hatamı kabul ederim, paylaşmayı severim. Kendimdeki özellikleri karşımdaki insanda da bulduğumda
daha yakın, daha içten davranırım.
B: Konuşmayı sevmem, bilime, evrene merakım
var. Film izlemeyi, kitap okumayı çok seviyorum.
Sevmediğim şeylerin inatla yapılmasından hiç hoşlanmıyorum. Duygusallığımdan insanlara çabuk
bağlanıyorum.
3- Ailenizle yaşadığınız en büyük sorun nedir? Bu sorunu nasıl çözüyorsunuz?
A: Çok büyük sorun yok; benim inatçılığımdan
kaynaklı çıkan tartışmalar oluyor. Denileni yapmamakta diretiyorum. Ailemin bana güven duymalarını
istiyorum. “Yapacağım” dediğimde inanmalarını istiyorum.
B: Ailemle yaşadığım çok sorun yok. Ama kardeşimle paylaşımlarımın daha çok olmasını isterim.
Kardeşimle arkadaş gibi olmak isterdim, onunla
paylaştıklarımı anneme anlatıyor. Bu sorun zamanla
kendi kendine çözülüyor, üstü kapanıyor.
4- Arkadaşlık ilişkileriniz nasıl? Arkadaşlık
ilişkilerinde belirlediğiniz bir kuralınız var mı?
A: Çok sayıda bir arkadaş taraftarı değilim. Şu
an ki lise ortamında yalan dolan dedikodu var. Arkadaş ortamında gülüp eğleniriz. Havadan sudan
sohbetler ederiz. Belirlediğimiz tek bir kural var;
güven... Arkadaş ortamında güven olmalı, güveni
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hissettiğim zaman her şeyiyle yardım ederim. Arkadaşlıktan çok dostluğa önem veriyorum.
B: Yeni arkadaşlarım var. Bir tanesi ile daha çok
yakınım. O da benim gibi duygusal ve çekingen.
Empati kurabiliyor, o yüzden çok sorun yaşamıyoruz.
Şimdilik paylaşımlarımız sınırlı oluyor. Belirlediğimiz
bir kural yok ama birbirimizi anlıyoruz, uyarıyoruz.

5- Yozlaşma denince aklınıza ne geliyor?
A: Yozlaşma özentiliktir, başkasının ağzından
konuşmak gibi. Bir insanda olmaması gerekiyor.
Yaptıkça yapasın gelir, moda diye illa bunu alacağım
gibi isteklerim yok, maddiyatı düşünmek zorundayım.
Bir insan kendisini bilmiyorsa kendisinin dışında
hareket ediyorsa o insan yozlaşmıştır.
B: Düzenin insanların, halkın önüne sunduklarısürdükleri şeyleri, insanlar kafasını kullanmadan
yapıyor. En çok yozlaşma lisede bile cinsellik konusunda var. Giyim tarzı da yozlaşmış, ünlüleri
taklit ederek, dizilerde gördüklerini giyiniyorlar.
6- Okula gidiş gelişler ücretli. Siz alınan bu
ücretlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ücretsiz
ulaşım hakkı için verilen mücadeleye dair söylemek istedikleriniz var mı?
A: Benim okulum yakın, yürüyerek gidiyorum.
Ücretli ulaşımı eğim sistemine bağlıyorum. Okulumuzdan ücretli ulaşımdan dolayı ayrılanlar olmuştu.
Öğrencilere ücretsiz kart yapılabilir. Ücretsiz ulaşım
yapılmalı. Geliş gidiş değil sadece. Öğrenci bütün
olanaklardan yararlanmalıdır.
B: Olmamalı. Eğitim zorunlu ise, ücretler de ona
göre ayarlanmalıdır. Yani evet parasız olmalıdır.
7- Demokratik Lise için, demokratik halk
iktidarı mücadelesi hakkında düşünceleriniz
neler?
A: Demokratik lise için kurallar olmalı. Ancak
okuldan soğutacak katı kurallar değil. Örneğin kravat
olmadan okula gidemiyorsun, kravat olmadan öğrenci
sayılmıyoruz. Makyaj yapmak istiyoruz ama çok
abartanlar olduğu için olmuyor. Okulda buna göre
ayarlanıyoruz. Bir puanla öğrenci yukarıda veya
aşağıda olur diye bir şey yok. Sınavla kişilik belirlenmez, herkes okumak istediği yerde olmalı. En
büyük sorun kimse istediği mesleği seçemiyor, okuyamıyor. Ben öyleyim. Okulumuzda mücadele yok.
Öğrenci sesini çıkaramıyor, çıkarana da disiplin soruşturması açılıyor, siciline işliyor. Okuldan uzaklaştırma tehdidi alıyor. Mücadele okulda olsa destek
veririz.
B: Şu an da Osmanlı Türkçesi dersi görüyoruz.
Bu dersi velilerin seçtiğini söylüyorlar ama biz öğ-
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renciler olarak istemiyoruz. Söz hakkına sahip
değiliz, sınav sisteminin de değişmesi bize denk
geldi. Bu yüzden de kötü liselere gittik. Haklarımız
için mücadele edip kazanmalıyız.

8- Ülkemizde emperyalizme ve faşizme karşı
uzun yıllardır verilen bir mücadele var. Siz bu
mücadeleyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gençliğe bu mücadeleyle ilgili nasıl bir çağrı yaparsınız?
A: Bir mücadele var evet. Halkta korku var. Ve
geri çekiliyorlar. Geri çekildikleri için kaybediliyor.
İster istemez yönetiliyor. Düzelir mi, umut hiçbir
zaman bitmez, umut var tabii ki. Ben de değişmesini
istiyorum, bu şekilde yaşamak istemiyorum. Gençliğe
cesaret, inanç, istek, umut gerekiyor. Ondan sonrası
zaten gelişecektir.
B: Bu mücadeleyi biliyorum. Takip ediyorum.
Mücadele halk için daha iyi bir dünya için veriliyor.
Halk devrimcilerin yanında olmalıdır.
9- Liseli Dev-Genç’lileri tanıyor musunuz?
Liseli Dev-Genç’li Olmak hakkında ne düşünüyorsunuz?

A: Tanıyorum, sohbetim var. Gençliği bir adım
öne çıkartacaklarını düşünüyorum, çok uğraşıyorlar,
yapmak istediklerini alıyorlar. Liselilere yararlı olacağını düşünüyorum. Genç kişilerle sohbetleri oluyor.
Yaşları bizim gibi olduğu için iletişim iyi oluyor,
Liseli Dev-Genç gençlerin sesi gibi. Liseli DevGenç arkanda bir güç oluyor. Bozulmaması gereken
bir örgütlenme.
B: Çok yakından tanıyorum Liseli Dev-Genç’lileri.
Olumlu düşünüyorum.

10- En büyük hayaliniz nedir? Hayalinize
ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz?
A: Kimsesiz, aç, sevgi yoksunu çocuklar için
daha çok üzülüyorum. Çocukları çok seviyorum,
bu yüzden çocuklar için bir şeyler yapmak hayalim.
Onlara bağış yapmak, ilgilenmek istiyorum. Çocuklar
koşulsuz sevgi verebilir, bunu bildiğim için çocukları
daha çok seviyorum.
B: NASA’ya gitmek, uzaya çıkmak hayalim var.
Çalışırsam, emek verirsem gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Bu hayal için, yurtdışında okunması
gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de koşulu yok,
bilime yatırım yok.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ÇALIŞMA ALANIMIZ OLAN LİSELERİ VE LİSELİLERİ TANIMALIYIZ!
LİSELİ GENÇLİK HALKIN CAN DAMARIDIR,
BU DAMARI DEVRİM MÜCADELESİNE KATMALIYIZ
lkemizdeki faşizmin yönetiminden kaynaklı
her yerde olduğu gibi eğitim sisteminde de
büyük adaletsizlikler yaşanıyor. Okumak,
mezun olmak, iş bulup çalışmak bir genç için oldukça
zorlu bir süreç! Okullarda öğrencilerin yaşadığı birçok
sorun var. Sınavlarla öğrenciler birbirleriyle rekabet
içinde tutuluyor. Kantin fiyatlarının yüksek olması,
okul aile birliği gibi birçok ihtiyaç için öğrencilerden
para toplanılması, öğretmenlerin şiddeti, ücretsiz
sosyal aktivitelerin-kursların olmaması, taciz olaylarının
yaşanması, okul içinde de dışında da uyuşturucu satılması, okul servisi ve yol sorunları... Ve buna benzer
birçok sorun sıralayabiliriz.
Okullarımızın önünden geçenler bir hapishane
önünden geçiyor hissini yaşar. Çünkü okullarımız
BİR HAPİSHANEYE ÇEVRİLMEK İSTENİYOR. Yüksek
duvarlar, tel örgüler ve gardiyan yerine polisler var
okullarımızda. Faşizm, kendisine biat eden, güçsüz,
yozlaşmış, apolitik bir gençlik yaratma hedefindedir.
Söz, karar, örgütlenme hakkımızı bu 'hapishaneler''
ile gasp ederek etkisiz “tutsaklar” haline getirmek
istiyor öğrencileri. Öğrenciler en ufak bir hak talebinde
dahi okuldan atılma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Ü

Parasız, demokratik liseler istiyor ve söz hakkımıza,
karar hakkımıza, örgütlenme hakkımıza sahip olmak
istiyoruz. Biz liseliler yaşadığımız adaletsizliklere, sorunlara karşı mücadele etmeden kazanamayacağımızı
biliyoruz. Bu nedenle tüm liselerde Bilimsel, Demokratik
Lise talebimiz için mücadele etmeliyiz.

LİSELERDE ÖRGÜTLENECEĞİZ
SAVAŞACAĞIZ-KAZANACAĞIZ
Öncelikle örgütlenme yapacağımız liseyi tanımalıyız.
Tanımak lise hakkında bilgi sahibi olmaktır. Hiç bilmediğimiz bir şey hakkında doğru düşünüp doğru
hareket edemeyiz. Bunun için sorular sorarak tanımaya
başlarız.
Okulumuz nerede? İli-ilçesi-mahallesi hakkında
ön bilgilerimiz olmalı. Yoksul bir mahallede mi, yoksulluk
düzeyi nasıl? Okulumuzun bulunduğu çevre hakkında
bilgi sahibi olmamız bize liselilerin nasıl bir mahallede
yaşadıklarını gösterecektir.
Çoğunlukla okula yakın olan yerleşim kesiminden
kayıt olunur. Okulumuzun bölgesinde yaşanan her
şey okulumuzu da etkiler, bu nedenle okul çevresi
hakkında bilgi sahibi olmamız önemlidir.
Okulumuzda öğrenci-öğretmen sayısı nedir?
Öğretmenlerin kaçı demokrat sol görüşlü, kaçı
faşist?
Sendikalı öğretmenler kimler?
Kaç sınıf var?
Mevcut sayı hakkında bilgiler bize okul hakkında
en geniş bilgiyi vermiş olur. Okulumuzda bulunan
teknik odaları, kütüphane, spor salonu... vb. yerleri
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ve bunların aktif durumunu öğreniriz. Okulumuzda
var olan-olmayan her şey bizleri ilgilendirir.
Okul idaresinin tavrını öğrenmeliyiz. Faşist bir
idare mi? Müdürü, müdür yardımcıları, idare içinde
yer alanlar kimlerdir? Polisle işbirliği var mı-ne
düzeyde?
Okulumuzun geçmiş tarihini bilmeliyiz. Önceden
yapılan örgütlenmeler nelerdi- nasıl gerçekleşti, ne
sonuç alındı. Karşı devrimci örgütlenmeleri olmuş
mu-nasıl? Okulun tarihinden belli başlı yaşanan
olayları bilmek bize bugün için yardımcı olacaktır.
Okulu tanımamızı kolaylaştıracaktır.
Örgütlülüğümüzün asıl gücü olan liselileri tanıyacağız. Ülkemiz lise gençliği kimdir, ne istiyorlar? Liseli
gençliğin ülkemizin geleceğindeki yeri nedir, bilirsek
Lise örgütlenmesinin önemini kavrarız.
Liseliler hangi kesimden geliyorlar? İşçi çocuğu
mu, memur çocuğu mu? vb. Okulda, ülkede yaşadığı
sorunlar nelerdir?
Örgütlenme nedenlerimiz yaşadığımız baskı, zulüm
adaletsizliklerdir.
Örgütlenme zeminimizi yaşadığımız sorunlar oluşturur. Liselilerin her sorunu bizim dikkatimizi çekmeli,
çözüm için yollar bulmalıyız. Okulumuzda hangi sorunları yaşıyoruz? Bunları iyi tespit etmeliyiz. En çok
yaşanan sorunlardan başlayarak bütün sorunları öğreniriz. Sabun sorunu, kantin fiyatlarının yüksekliği,
polis-idare işbirliği, ayrımcılık-milliyetçilik, ulaşım
zorluğu gibi sorunlardan iki liselinin kavgasına kadar
her sorun örgütlenmemiz için önemlidir.
Liseliler nasıl yaşarlar, ne tür özellikleri vardır, neyi
severler-neyi sevmezler? Arkadaş ortamlarında dikkat
ettikleri nelerdir? Hangi olumsuz özellikleri-olumlu özellikleri
vardır? Ailesi ile yaşadıkları sorunlar var mı? Bir arkadaş
olarak bu soruların cevaplarını öğreniriz.
Yozlaşma; Emperyalistlerin gençliğe yönelik olarak
en çok kullandığı silahlardan birisi, belki de en önemlisidir. Yozlaşma günden güne büyüyor. Kültürümüzden,
geleneklerimizden, ahlakımızdan uzaklaşmaktır yozlaşmak! Uyuşturucu, fuhuş, kumarın yaygınlaşmasıdır.
En çok hedef alınan gençlik kesimidir. Okulumuzda
yozlaşma ne boyuttadır?
Yozlaşmanın boyutuna göre liselilere nasıl yaklaşacağımızı anlarız. Onlara kızmak yerine, doğru bakarak yozlaşmanın sonucundan kaynaklandığını görürüz. Yozlaşmanın ne olduğunu anlatır, halkımıza
ait olan değerleri, ahlakı büyütmek için politikalar
üretiriz. Yozlaşmaya karşı mücadele ederiz.
Bir okulu tanımak için sorular daha fazla çoğaltılabilir.
Tanımak için sorularımızı sormalı ve doğru cevaplara
ulaştığımızdan emin olmalıyız. Tanıdıkça okulda ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Nasıl bir çalışma yolu izleyeceğimizi belirleyerek liseliler olarak haklarımız için
mücadele edecek bilimsel-demokratik lisemizi kazanacağız.

AKP’NİN KORUMASINDAKİ KESK, VALİLERLE ANLAŞARAK YAPTIĞI
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MOBİL OKUL TİMLERİ DENETİMİ SAĞLIYOR(!)

DENETİMİ SAĞLAYACAK OLAN HALK DÜŞMANLARI DEĞİL,
HALKIN KENDİSİDİR!
Başkan Erdoğan'ın 'İlk 100 günlük program'
çerçevesinde açıkladığı adımlardan biri olan
'Güvenlik önceliği olan 30 bin okula 30 bin
polis' uygulaması bugünkü ders zili ile başladı. Çok
sayıda okulun önünde 'Mobil Okul Timleri' okul önlerindeki yerlerini aldı. Ekipler okul çevrelerinde şüpheli
görülen araçlarda inceleme yaparken, şahısların da
kimliğini kontrol etti.” (Yeni Şafak, 17 Eylül 2018)

“

İstanbul Emniyet Müdürlüğü hazırladığı “İstanbul
Güvenli Eğitim Projesi” kapsamında Mobil Okul Timleri,
Çocuk Şube, Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin
bulunduğu ekipler, okullarda uygulama yaparak geniş
güvenlik önlemleri alındığının haberleri birçok haber
kaynağında yer aldı.
Bu “güvenlik önlemlerinin” tamamıyla içi boştur.
Amaçları; okullarda, okul önlerinde söz, karar, örgütlenme hakları için mücadele çağrısını dile getiren, faşizme ve kapitalizme karşı duran, liselerde Demokratik
Lise şiarlarıyla örgütlenen liselileri engellemeye çalışmaktır.
Söz, Karar, Örgütlenme Hakkımızı İstiyoruz, Alacağız! Diyen Liseli Dev-Genç’lileri, yabancılaşmaya,
yozlaşmaya, disiplin kurulu cezalarına karşı örgütlenen
liseli gençliği örgütlü mücadeleden uzak tutmak adına
Mobil Okul Timleri çıkarılmıştır.
Mobil Okul Timleri hangi uyuşturucu satıcısına
karşı gelmiştir? Hangi tacizci-tecavüzcüye müdahale
etmiştir? Bu düzen göstermelik verilen hafif cezalarıyla
bu suçları işleyenleri daha da teşvik etmektedir. Türkiye’de uyuşturucu kullanımının 9 yaşına kadar indiği
belirtilmişti. Peki, 9 yaşında uyuşturucu kullanan çocuklarımız, gençlerimiz bu bataklığa girene kadar bu
timler neredeydi?
Ve bunların önleneceği söylendiğinden beri, hala
lise önlerinde sorunlar devam etmektedir. Liseliler
birbirlerini bıçaklamakta, çeteleşmeler ortaya çıkmaktadır. Lise önlerinde sigara kullanımı, uyuşturucu kullanımı artarak devam etmektedir. Hala tacizler, ahlaksızlıklar olmaktadır.
Bunu engelleyecek olan onların timleri değildir.
Halkın örgütlü gücüdür. Liselilerin “Bu kavgada biz
de varız!” demesidir. Bozuk düzende sağlam çark
olmaz demiştir Pir Sultan. Evet, bozuk düzende bu
güvenliği sağlayamazlar.
Uyuşturucuya karşı çıkmadan, tacize-tecavüze yakın, halka, gençliğe uzak olarak bu önlemleri alamazlar.
Yozlaşmayı yayarak yozlaşmaya karşı mücadeleyi
yürütemezler. Yozlaşmaya karşı, yabancılaşmaya
karşı, yalnızlaştırmaya karşı sadece biz varız! Gü-

venliğimizi, halk düşmanlarının ellerinde değil, kendi
bilincimizle, kendi ideolojimizin verdiği güvenle, örgütlülüğümüz ile sağlarız.
Okul önlerinde mobil okul timleriyle, üniversitelerde
ÖGB’leriyle, mahallelerimizde bekçileriyle, karakollarıyla,
kalekollarıyla faşizm böyle baskı kurmaktadır halkın
üzerinde.
Ne zaman bir yerde güvenlik önlemi alıyoruz derse
oligarşi, orada güvenlik açığı ortaya çıkar. Ne zaman
çocuklarımızı, gençlerimizi yeni umutlar, yeni yaşamlar
bekliyor derse faşizm, orada umutsuzluklar, intiharlar
ortaya çıkar. Ne zaman açlık, yoksulluk bitecek,
herkes huzur içinde yaşayacak derse halk düşmanları,
o zaman açlık, sefalet, intiharlar ortaya çıkar!
Timleriyle, güvenlik güçleriyle okullarda terör estireceklerdir! Öğrencileri fişleyip, gözaltına aldıracaklardır!
Bu timler ne ilk ne de sondur. Faşizm var oldukça
mobil okul timleri gider, güvenlik timleri, uyuşturucuya
karşı timler vb. gelir de gelir… Bir afiş için okul
bekçileri nasıl ayağa kalkıyorsa, bu timlerde aynı o
şekilde olmuştur, olacaktır!
Timlere karşı kendi yol ve yöntemlerimizle, kendi
ideolojimizle hareket etmeliyiz! Gizliliğin bir suç değil
hak olduğunu, okullarımızın, liselerimizin bizlere ait
olduğunu tüm liseli gençliğe anlatmalıyız! Liselerden,
sıralardan, okullardan taşarak dolacağız sokaklarımıza.
Faşist baskı ve teröre karşı kendi güvenliğimizi
kendimiz sağlayacağız! Kavgamızı hayatımızın tüm
alanına taşıyarak örgütleneceğiz!
Liseli gençliği uyuşturucu bataklığına sürükleyen,
liselileri sınav stresleriyle intiharlara sürükleyen bu
faşist düzendir. Düzen bu yanlarıyla kimsenin, hiçbir
gencin güvenliğini sağlayamaz! Okul önlerinde uyuşturucu satımını arttıran, okul önlerinde tacizleriyle tecavüzcüleriyle birlik olan emniyet müdürlükleri hiçbir
şekilde güvenlik önlemi alamazlar!
Yalnızlaştırmaya, yabancılaştırmaya, yozlaşmaya
karşı biz Liseli Dev-Genç’liler varız! Demokratik Lise
kavgamız var oldukça, tüm engellemelere karşı daha
çok örgütleneceğiz!
SÖZ, KARAR, ÖRGÜTLENME
HAKKIMIZI İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
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