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1 MAYIS 1977 KATLİAMI’NIN SORUMLUSU
KONTRGERİLLA DEVLETİDİR!
1 MAYIS 77 ŞEHİTLERİ VE TÜM HALKIMIZ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!
Mayıs Kavga Günümüz yaklaşıyor. Burjuvazi,
işçi sınıfına ait her şeyi nasıl çarpıtıyor, kavramların içini nasıl boşaltıyorsa, 1 Mayıs da
bu saldırıyla karşı karşıyadır. 1 Mayıs’ın anlam ve
önemi değersizleştirilerek, sadece “İşçi Bayramı” statüsüne indirgenmek isteniyor. Oysa 1 Mayıs’ın siyasi
anlamı çok daha büyüktür.
İşçi Sınıfının Birlik ve Mücadele günü olan 1
Mayıs’ın siyasi önemi nedir ve neden 1 Mayıs’ta
hedef Taksim’dir?
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1- 1 Mayıs’ın kökeni nedir, nasıl işçi sınıfının birlik ve dayanışma günü olmuştur?
133 yıl önce, yani 1886 yılında
Amerika’da işçiler 8 saatlik iş günü
için bir mücadele başlattılar. Bu mücadele, işçi sınıfının örgütlü mücadelesinde çok önemli bir adımdır.
1 Mayıs 1886’da Amerika’da 8 saatlik iş günü için 350 bin işçinin katıldığı bir genel grev örgütlendi. Ülke
çapında yapılan bu grev Amerikan burjuvazisini iyice korkutmuştu. Amerikan
sermayedarlarının ilk kontra örgütü
olarak bilinen PİNKERTON örgütünü
kurdular.
Chicago, grevlerin en örgütlü olduğu
yerlerden biridir, 8 saatlik iş günü mücadelesinin öncüleri de buradaydı. Chicago’da grev yapan Mc Cormic işçileri
ile grev kırıcılar arasındaki çatışmayı
bastırmak bahanesiyle, 3 Mayıs günü polis tarafından
grevcilere ateş açıldı. 4 işçi öldürüldü. Chicago’lu
işçi önderlerinden August Spies, polis katliamının
ardından işçileri silahlı mücadeleye çağırdı.
Polisin saldırısını protesto etmek amacıyla 4
Mayıs’ta August Spies önderliğinde Haymarket Alanı’nda bir protesto gösterisi düzenlendi. Miting alanı,
patlayan bombalarla karıştı. 66 polis yaralandı, 7
polis öldü. Saldırının ardından 30 işçi lideri gözaltına
alındı. Amaç, 8 saatlik iş günü mücadelesinin öncülerini
yok etmek için kullanılacak deliller elde etmektir. Hakkında dava açılanlar, 8 saatlik iş günü mücadelesinin
öncüleridir.
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Tutuklanan 8 işçi önderinden yedisi o gün Haymarket Meydanı’nda hiç bulunmamışlardı; 8.si
ise olay sırasında kürsüde konuşmaktaydı. Ancak
8 saatlik iş günü hakkı için grev yapan işçilere “bir
ders vermek isteyen” burjuvazinin mahkemeleri suçu
“Chicago sekizleri”nin üzerine atmakta kararlıydı.
7’si hakkında idam, 1’i içinse 15 yıl hapis cezası
kararı verildi. İşçi önderlerinden birisi idam edilmesine 4 gün kala hapishanede ağzında dinamit
patlatılarak öldürüldü.
Kontrgerilla, Haymarket’ten Taksim’e kadar halkın mücadelesini bastırmak için çalışıyor. Biz,
tarih bilinciyle bu amacı görüyoruz ve bu nedenle
Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu
ve 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın
nedenlerini güçlü olarak açıklayabiliriz.
Yaşananlar üzerine Enternasyonal,
1889 yılında, bu mücadeleyi tüm işçilerin mücadelesi haline getiren 1 Mayıs’ı, kavga günü olarak belirler.
Sınıflar ortaya çıktığından bu yana
ezen ile ezilenlerin yürüttüğü kavgada
bedellerin ödendiği her mevzi bir savaş
alanı olmuştur. 1 Mayıs da bedeli
ödenmiş bir mücadele günüdür.
Tüm dünya halklarının ortak kavga
günüdür 1 Mayıs. Kimileri içini boşaltmaya, eğlence ve bayram günü
diye kutlamaya çalışsa da 1 Mayıs,
sömürü ve zulüm ortadan kalkana kadar işçi ve emekçilerin kavga günüdür.

2- Ülkemizdeki 1 Mayıs’ın tarihsel gelişimi
nasıl olmuştur?
Anadolu’da ilk 1 Mayıs kutlaması 1906 yılında
gerçekleşti. Kurtuluş Savaşı sırasında bağımsızlık
talebiyle tüm yasaklamalara rağmen kutlanan 1 Mayıs,
Cumhuriyet döneminde yasaklandı. Yasak, Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) başvurusuyla 1976 yılında İSTANBUL TAKSİM MEYDANI’nda kitlesel ve coşkulu bir 1 Mayıs kutlaması ile
kaldırıldı.
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3- 1 Mayıs ‘77 Katliamı Nedir, o gün neler
yaşandı?
1976 1 Mayıs’ındaki kitlesellik, oligarşiyi ve tekelci
patronları çok korkuttu. Halk düşmanları ciddi bir
siyasi ve ekonomik kriz içindeydi. Mahirler’in, Denizler’in
ardından gençlik ile yeniden yükselen devrimci mücadelenin ne olursa olsun tasfiye edilmesi, her
gün artan yoksulluk ve baskılar karşısında halkların
susturulması düşmanın temel politikasıydı. Ve
bunun için resmi ve sivil faşist terör giderek tırmandırılıyor, oligarşi sivil bir sıkıyönetimin ve
yeni bir cuntanın hazırlıklarını yapıyordu.
Halkın sınıf bilincine sahip olmasından korkan işbirlikçi tekelcilerin devleti, 1 Mayıs ’77’de Taksim’de
halka yönelik bir katliam gerçekleştirdi. 1 Mayıs
1977’de Taksim Meydanı’nı kana buladılar. Taksim
Meydanı’ında, Sular İdaresi binasının üzerinden
500 bin emekçinin üzerine kontrgerilla tarafından
ateş açıldı. Hem açılan ateş nedeniyle hem de halkın
dağılabileceği yerler önceden kapatıldığı için izdiham
oldu ve kimi ezilerek kimi kurşunlarla öldürüldü.
O gün Taksim Meydanı’nda 36 insanımız hayatını
kaybetti. 1 Mayıslar tarihinde yaşanan en büyük
katliam olarak geçti 1977 1 Mayıs’ı.

4- 1 Mayıs ‘77’de oportünizmin-reformizmin
tavrı nasıl olmuştur?
Oportünistler ve revizyonist kesimler Sovyet-ÇinArnavutluk yanlıları olarak ayrılmış; birbirlerini “Maocu
bozkurtçuluk” ve “sosyal faşistlik” ile suçluyorlardı.
Sosyalist ülkeler arasındaki ideolojik çatışmalar ülkemize karikatürize edilerek taşınmış, henüz çok yeni
olan, daha başlangıç aşamasında olan devrimci mücadele hedefinden saptırılmaya çalışılmıştır. Öyle ki
iş devrimci kanı dökmeye kadar vardırılmıştı.
Oligarşi 1 Mayıs 1977’den haftalarca önce; solun
bu didişen, gerektiğinde kan dökeceğini söyleyen
tavrının propagandasını yaparak katliam zeminini hazırlamaya başladı. Hareketimizin provokasyona karşı
uyarıları dikkate alınmıyordu. Ve nihayetinde o gün
Taksim Meydanı’na toplanan 500 bin insanın üzerine
ateş açmada, bombalar patlatmakta hiçbir tereddüt
yaşamadı kontrgerilla.
Oportünist ve revizyonist hareketler, yaşanan
katliam karşısında hazırlıksızdılar. Bireysel can güvenliklerinin derdine düştüler. Alanda güvenlik alan
yalnızca Dev-Genç’lilerdi.

5- 1 Mayıs ‘77 Katliamı’nda, daha çok
insanın katledilmesinin engellenmesinde
Dev-Genç’lilerin payı nedir?
Kontrgerillanın provokasyonunu, oportünist ve revizyonist hareketlerin bu provokasyona zemin hazırlayan tavırlarını gören Dev-Genç’liler, halkın yükselen

mücadelesini susturmak için yürütülen yasal,
yasa dışı, gayrı meşru onlarca yöntemi boşa çıkarma çağrısı yaptı.
Kontrgerillaya karşı silahlı direniş gösteren
Dev-Genç’liler, panzerlerin üstüne yürüdüler ve
düşmana ateş açarak, daha büyük bir katliamın
yaşanmasını engellediler. Halka “Yere yatın, kaçmayın” çağrısı yaparak hem halkı korudular hem
de halka yön gösterdiler.

6- Kontrgerilla neden 1 Mayıs ‘77 Katliamını
Gerçekleştirdi?
Devrimci mücadele yükselmiş, işçi-emekçi kesimlerin
grevleri yaygınlaşmış, öğrencilerin boykot ve işgalleri
öne çıkmış, kısacası halk hareketinin, toplumsal mücadelenin her alanda yaygınlık kazandığı bir süreç
yaşanmaktadır. Faşist saldırı ve kuşatmalara karşı
kan-can pahasına direnişler yaratılmaktadır.
Halkın devrimci muhalefetini bastırmak için de
kontrgerilla eliyle katliam örgütlenmiştir.

7- Kontrgerilla ne demektir?
Kontra ve gerilla kelimeleri biraraya getirilerek
oluşturulan kontrgerilla kelimesinin anlamı, gerilla
karşıtı, anti-gerilla demektir.

8- Kontrgerilla kavramı ne zaman
kullanılmaya başlanmıştır?
Emperyalistler, 2. Paylaşım Savaşı sonrasında,
Dünyanın 1/3’ünü ele geçiren sol-sosyalist cepheyi
bölmek ve ilerleyişini engellemek için örgütlenmeye
gittiler. 1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı
(NATO) bu amaçla kuruldu.
Türkiye NATO’ya 13 Şubat 1952 tarihinde girdi.
Giriş bedeli ise sosyalist Kuzey Kore’ye emperyalistlerin
denetiminde asker göndermek oldu.
İlk kurulduğunda NATO üyesi ülkeler şöyleydi:
ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya,
İzlanda, Kanada, Luxemburg, Norveç ve Portekiz.
1952’de Türkiye ve Yunanistan da katıldı. Almanya
ise 1955 yılında üye oldu.
NATO’nun ilk anlaşma metninde bir de gizli madde
yer almaktadır. Bu maddeye göre NATO’ya üye
olmak isteyen her devlet, komünizmle mücadele
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edecek bir devlet örgütlenmesi oluşturmak zorundadır. Bu örgütlenme
içinde ABD denetiminde
gizli bir komite oluşturuldu. Her üye devlet, 6 ayda
bir toplanan bu komiteye
delege vermek zorundaydı.
NATO üyesi ülkelerde
süratle anti-komünist yeraltı örgütleri inşa edilmeye
başlandı. Her ülkede farklı bir isim alan bu kontrgerilla
örgütlerinin inşaası Counter Guerilla Warfare adlı
FM 31-20 kodlu talimnameye göre yapıldı.
Amaç bu dost ülkelerde ‘istikrarı sağlamaktı’. Pentagon’un FM 30-32 Ek B kodlu talimnamesinde ‘istikrar’
şöyle tarif edilmekteydi: “Eğer dost hükümet yeterince
anti komünist değilse, muhtemel yapısal değişikliği
gerektirecek durum yaratılmalıdır. Eğer dost ülkenin
gayreti yeterli olmazsa, ABD gizli servisinin denetimindeki gruplar harekatı başlatabilir. Gizli servislerin
denetlediği grupların eylemi durumun doğasına uygun
olmalı, gerekiyorsa şiddeti içermeli, gerekmiyorsa
şiddet eylemleri dışındaki yollara başvurulmalı.” (Semih
Hiçyılmaz, Halklara Karşı Bir Örgütlenme: NATO)
Yani emperyalistler eliyle, kontrgerilla örgütlenmeler
oluşturuldu. Hedef sosyalizmi boğmak, ideolojik
kuşatmayı derinleştirmek, emperyalist terörü
meşru hale getirmekti.
Kontrgerilla örgütlenmeleri, kendiliğinden ya
da tek tek ülkelerde bağımsız olarak gelişmemiş;
aksine tek merkezden, NATO eliyle, anlaşmalar
imzalanarak resmi olarak kurulmuştur. Yani aslında
yeni-sömürge ülkelerde kontrgerilla; devletin bizzat
kendisi olmuştur. Bu yüzden de halklara, devrimcilere
karşı yapılan hiçbir katliam, saldırı tesadüf değil; emperyalistler eliyle örgütlenmiş merkezi bir saldırının
parçasıdırlar.

9- 1 Mayıs 77 Katliamında kontrgerillanın
rolü nedir?
Devlet, katliamı devrimcilerin üzerine yıkmak
istemiş; ama deliller katliamı Amerikan ajanlarıyla
birlikte kontrgerillanın düzenlediğini ispatlamıştır.
Bu deliller nelerdi? Dönemin 2. Ağır Ceza Mahkemesi
savcısı olan ve 1 Mayıs 77 Katliamı’nın soruşturmasını
yürüten Çetin Yetkin, delilleri şöyle anlatıyor:
“ - Yaralıların durumları izlenmemiş, içlerinden
aldığı yaralar yüzünden ölen olup olmadığı araştırılmamış, kesin ya da hiç olmazsa geçici raporları
alınmamıştı,
- Ele geçirilen tabancalarla ve 2000’e yakın
mermi çekirdeği ve kovanla ilgili ekspertiz raporları
alınmamış, mermilerin bu tabancalardan ateşlenip
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ateşlenmediği, başka silahların kullanılıp kullanılmadığı araştırılmamıştı,
- Olay öncesinde, sırasında ve hemen sonrasında çekilen fotoğraflar
ve filmler incelenmemiş,
silahla ateş ederken fotoğrafları çekilen ve yüzleri açıkça görülen kişilerin bu fotoğrafları polis
arşivlerinde bulunanlarla karşılaştırılmamış, bunların kim oldukları araştırılmamıştı,
- Görevlilerden kimlerin kusur, ihmal ya da kasıtları bulunduğu, iddianamenin 36. ve 39. sayfalarında bazı kamu görevlileri açıkça suçlandıkları
halde bunların kim oldukları ve ne yaptıkları belirtilmemiş ve haklarında hiçbir işlem yapılmamıştı,
- Polis telsiz konuşmaları değerlendirilmemişti.
Cenkdağ ve ekibinin olayı o tarihte bildikleri ama
üzerinde her nedense durmamışlardı.
Sonradan The Marmara adını alacak olan ama o
zamanki adı Intercontinental olan Taksim Alanı’ndaki
otele o gün hiç müşteri alınmaması gerektiği yetkililerce
ilgililere bildirilmiş olmasına karşın, bakın Cenkdağ,
Barış Yetkin’in TV 8 için hazırladığı belgeselde ne diyor:
“Ben THY’ye yazı yazdım, oradan bir cevap
geldi. Olaydan bir gün evvel bir uçak dolusu
heyet gelmiş İstanbul’a. Polis raporuna göre o
gün Yeşilköy’deki bir otelde yer tutmuşlar. Ama
onlar geliyorlar ve otele giriyorlar.
- Emniyet Müdür Yardımcıları Zeki Tamay ve
Salih Bora’nın Savcılık’ta verdiği anlatımlardan
ise, polis panzerlerinin “sinyal çalarak, su sıkarak
ve gürültü bombası atarak” halkın üzerine yürüdükleri anlaşılıyor.
Panzer şoförlerinin anlatımları da bu doğrultuda.
Ne ki, bir başka polis yetkilisinin telsizle verdiği emir
ve yaptığı uyarıya kimsenin aldırmamış olduğu görülüyor: “Bu panzerler sakin bir şekilde ortalığı dağıtırsa
iyi olur. İzdihamdan birçok yaralı çıkabilir. Sakin bir
şekilde olması lazım bu işin”.
Gerçekten de, paniğin önemli bir nedeni panzerler
olacak, hatta ölenler arasında panzerlerin ezdiği
kişiler de bulunacaktı. Panik çıkmasının nedenlerinin
başında polis panzerleri gelmekteydi. O halde, panzerleri halkın üzerine salan, halkı ezdiren, bir yerlere
sığınmaya çalışan insanların üzerine su sıkan, ateş
açan, kalabalığın arasına ses bombaları atan sorumluların da 1 Mayıs 1977 davasında “sanık” olmaları
gerekmez miydi?” (Çetin Yetkin, Kanlı 1 Mayıs’ın
Perde Arkası 1-2-3, 2010 - Yeniçağ)
Çetin Yetkin, katliamın sorumlularını açığa çıkartmak
isterken, Kontrgerilla Devleti, Yetkin’i de görevden
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alarak, kendi sorumluluğunu
itiraf etti. Öte yandan, katliam sırasında Kazancı
Yokuşu’nda, bir torba içinde, tahrip gücü yüksek
bombalar bulunmuştu.
Çetin Yetkin, bu bombaların akıbetini şöyle anlatıyor: “Pekiyi, ele geçirilen
bu bombalar ile ilgili olarak
ne yapıldı ve bunlar ne
oldu? İnanılması çok güç,
ama olayı soruşturan savcıların başı olan Muhittin
Cenkdağ’ın ele geçirilen bu bombaların yüzlerce
olduğunu bildirmesine, bunları açıkça da tanımlamasına karşın, dava dosyasının ve dosya içindeki
konu ile ilgili yazışmaların incelenmesinden bir kere
bunların “delil” olarak saklanmadığı anlaşılıyor. Nerede
oldukları ise hiç belli değil. Saklanmaları tehlikeli bulunarak imha edildiklerine ilişkin bir tutanak da yok.
Bu patlayıcıların nerede imal edildikleri, herhangi bir
kuruluşun elinde bunlardan bulunup bulunmadığı da
hiç araştırılmamış. En önemlisi ise, bunların başka
olaylarda kullanılmış bulunan patlayıcı maddelerle
aynı cinsten olup olmadığını saptamak için de hiçbir
şey yapılmamış!”
Deliller bu kadar da değildi üstelik. Kontrgerilla en
başından, devrimcilerin alana geç girmesine neden
olarak, katliamı adım adım örgütlemişti. 36 insanın
öldüğü, 126 kişinin yaraladığı katliamın soruşturması
sadece 28 gün sürmüştü. Rekor bir sürede bitirilen
soruşturma sonucunda katiller yakalanmadı.
O dönem muhalefette olan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e yazdığı 7 Mayıs 1977
tarihli mektupta, katliamı gizli bir örgütün düzenlediğini
yazıyordu. Ecevit şöyle yazmıştı: “... Söz konusu
örgüt, gerilla ve kontrgerilla savaşları için ve her türlü
yeraltı faaliyeti için planlar yapar ve insan yetiştirir…
gizlilik içinde çalışır, demokratik hukuk dışındadır...
1974’e kadar Amerikalılar’dan gizli destek görürdü,
Amerikan asker heyetiyle aynı binada çalışırdı... Bu

örgütte iyi niyetli kimselerin
dışında siyasî düşünceleri
yönünden yurt savunması
için gördükleri eğitimi Türkiye’deki şiddet eylemlerinde kullanabilenlerin bulunabileceği güçlü olasılıktır...” Ecevit, kontrgerillanın
varlığını itiraf ettiği için, sonrasında Demirel tarafından
ölümle tehdit edilmişti.
İşte bu kadar aleni bir
şekilde düzenlenen 1 Mayıs Katliamı’nın hesabını
sormak için 1 Mayıs’ta Taksim’de olmalıyız.

10- Taksim Neden 1 Mayıs Alanıdır?
Tarihte bazı olaylar, yaşandığı mekanla veya zamanla anılırlar. 1 Mayıs denildiğinde ise ilk akla gelen
Taksim’de 77’de yaşanan katliamdır.
Katliamın sorumluları yakalanmadı. Mezarlarında
yatan ölülerimizin hesabı sorulmadı. Halkın hakkını
aramasının önünü katliamla kesmek istediler. Birlik
ve mücadele günümüzü katliama dönüştürdüler. Bu
nedenle Taksim 1 Mayıs alanı olma payesini kazanmıştır.
1 Mayıs’ı Taksim dışında kutlamak, Taksim’i
tamamen programdan dahi çıkartmak, katliamı
unutmak demektir. Katillere suç ortağı olmak demektir.
Burjuvazi hem bizi katlediyor hem de unutmamızı
istiyor. Biz ise diyoruz ki, unutmayacağız!
1 Mayıs ‘77 Şehitleri ve Tüm Halkımız İçin
Adalet İstiyoruz!
Tarih bilinci çok önemlidir. Tarih bilinci olmayanlar, çırılçıplak demektir. Katillerini unutanlar,
katliamı bilmeyenler 1 Mayıs’ın anlamını da unuturlar.
Burjuvazinin bizi yozlaştırma, yabancılaştırma,
yalnızlaştırma saldırısına karşı biz de diyoruz ki,
“bu sene de Taksim’deyiz.”

Hatay Cephe Milisleri,
30 Mart - 17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluşunu Kutlama günlerinde çalışmalar yaptı. Samandağ Merkez’de 3 Nisan’da
üzerinde; “Şafak ve Bahtiyar Olup Yine Geleceğiz!
Cephe” sloganının yazılı olduğu pankart asıldı.
Ve birçok yere “DHKP-C” yazılaması yapıldı. Samandağ Deniz bölgesinde
ise “30 Mart – 17 Nisan Şehitlerini Anıyor, Partiyi
Selamlıyoruz! Cephe” imzalı pankart asıldı. Antakya
Armutlu Mahallesi’nde ise “Mahir, Hüseyin, Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş!” sloganının yazılı olduğu
pankart merkezi bir yere asılarak Cepheliler tarafından
bulundukları her yerden umudu selamlayacakları
ve umudu büyütecekleri belirtildi.

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!

İşçi Katliamlarının Hesabını
İşçi Milisleri Soracak
İstanbul Kuruçeşme’de 8 Nisan’da halkın matbaası duvarlara;
“Katledilen İnşaat İşçilerinin
Hesabını Soracağız! Cepheli
İşçiler” imzalı yazılamalar birçok
yere işlendi.
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1 Mayıs Şehitlerimiz

Mehmet Akif Dalcı

1 Mayıs; işçinin ve emekçinin bayramıdır.
Mücadelenin, dayanışmanın günüdür. Ülkemizde bu bayramımızda 1977’den bu yana
şehitler veriyoruz. 1 Mayıs 1977 yılında
yarım milyon emekçi omuz omuza İstanbul
Taksim Meydanı’nı zapt etmişlerdi. Yüz binler
coşkuyla alana akın ederken oligarşinin provokasyon saldırısıyla yaşanan katliamda 36
emekçi öldürüldü. Kitlenin üzerine açılan
ateş sonucu 5 kişi, yaşanan izdihamda 28
kişi, bir kişi panzer tarafından ezilerek öldürüldü.

77 1 Mayıs şehitleri:

Öztürk Acari

Salih Kul

Nazan Ünaldı, Jale Yeşilnil, Meral Özkol,
Tevfik Beysoy, Ercüment Günkut, Hüseyin
Kırkın, Bayram Eyi, Nazmi Arı, Hikmet Özkürkçü, Ahmet Gözükara, M. Atilla Özbelen,
Mehmet Ali Genç, Bayram Sürücü, Kenan
Çatak, Özcan Gürkan, Hülya Emecan, Karabet Akyan, Rasim Elmas, Ali Yeşilgül, Mustafa Ertan, Diran Nergis, Kıymet Duman,
Ömer Narman, Kahraman Alsancak, Ziya
Baki, Aleko Konteus, Hacer İpek Sarman,
Bayram Çıtak, Hasan Yıldırım, Niyazi Darı,
Leyla Altıparmak, Hamdi Toka, Sibel Açıkalın,
Mustafa Elmas, Yücel Elbistanlı ve Kadir
Balcı.
1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de katledilenlerden Sibel Açıkalın Dev-Genç’liydi.
Sibel Açıkalın: 1 Mayıs 1977’de, katledilen
34 şehitten birisi olan Sibel Açıkalın Dev-Genç
sempatizanıydı. 1 Mayıs 1977’de Dev-Genç
kortejinde yürüdü. İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi’nde okuyordu. 1 Mayıs 1977’de
kontrgerilla tarafından katledildi.

88 1 Mayıs şehitleri:
Uğur Yaşar Kılıç

Öztürk Acari ve Salih Kul zor yıllarda
mücadeleyi sürdüren iki Devrimci Sol militanıydılar. Öztürk ve Salih de 1 Mayıs eylemine
hazırlanıyorlardı. 1 Mayıs’ı yasaklayanlara söyleyecek sözleri vardı. İstanbul Okmeydanı
Gürsel Mahallesi’nde kaldıkları evde kuşatıldılar.
Teslim olmayı reddettiler. 30 Nisan 1988’de
İstanbul Okmeydanı’nda katledildiler.

89 1 Mayıs şehitleri:
Taksim Meydanı’na, 1 Mayıs Meydanı’na,

1 Mayıs’ta binler sınıf bilincini kuşanmış akıyordu. Binlerden biri Mehmet Akif Dalcı’ydı.
Oligarşi yine saldırdı, Mehmet çatışmanın
en öndekilerindendi, elindeki taşı fırlatmaya
hazırlanırken vuruldu.
Mehmet Akif Dalcı: Devrimci Sol taraftarı
genç bir işçiydi. 1 Mayıs gösterisinde İstanbul
Şişhane’de polis tarafından açılan ateş sonucu katledildi. Çevresinde çok sevilen, yardımsever, dürüst bir insan olarak tanınmıştı.
Özel bir saygı uyandırmıştı. Çevresindeki
insanlardan ayrılan bir özelliği de okuyup
araştıran bir genç olmasıydı. 18 yaşındaydı
şehit düştüğünde.

93 1 Mayıs şehitleri:
U. Yaşar Kılıç ve Şengül Yıldıran, İYODER’li iki devrimci öğrenciydiler. Ertesi gün
1 Mayıs’ta taşıyacakları pankartı yazarken,
30 Nisan’da İstanbul Moda’da kaldıkları
evde katledildiklerinde, 1993 1 Mayıs’ının
arifesiydi.
Uğur, 1974 doğumluydu. İstanbul Ü. Veteriner Fakültesi öğrencisiydi. 1992-1993
öğretim yılı başında İYÖ-DER’li öğrencilerle
tanıştı. Kendini hızla geliştiren, değiştiren
bir devrimci oldu. Kısa sürede İYÖ-DER yöneticilerinden biri olarak görevler üstlendi.
Şengül, lise yıllarında devrime sempati
duymaya başladı. Örgütlü mücadele ile 8990 yılında İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıştı. DEV-GENÇ çalışmaları içinde
yer aldı. Öğrenci gençliğin İstanbul’daki hemen her eyleminde onun emeği vardı.

96 1 Mayıs şehitleri:
Gecekondular, İstanbul’un dört bir yanından
Kadıköy’e akmıştı o gün. On binler toplanmıştı.
Yüz bini aşkın emekçinin yürüyüşü başlayacakken saldırdı katiller. Toplanma yerlerinden
biri olan Hasan Paşa’da polisin kitlenin üzerine
açtığı ateş sonucunda Dursun Odabaş ve
Hasan Albayrak şehit düştü. Ateş altında
kutlandı 1 Mayıs. Mitingin dağıldığı anda yeniden saldırdı oligarşi. Kurtuluş okuru Yalçın
Levent şehit düştü bu saldırıda da. Onlarca
kişi gözaltına alındı sonrasında.
Onlardan biri olan Akın Rençber, gördüğü
işkenceler sonucunda şehit düştü ve 1996 1
Mayıs şehitlerinin sayısı dört oldu.

Şengül Yıldıran

Sibel Açıkalın

Yalçın Levent

Hasan Albayrak

Dursun Odabaş

Akın Rençber
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

NATO, DÜNYANIN EN KANLI TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!
ABD EMPERYALİZMİNE “MODERN” DEMEK,
ONLARIN “GÜVENİLİR MÜTTEFİKİ” OLMAK, HALKLAR ADINA UTANÇTIR!
EMPERYALİZME KARŞI TÜRK ve KÜRT HALKLARININ
ORTAK ÖRGÜTLENME, ORTAK MÜCADELE, ORTAK İKTİDAR SAVAŞI!
DOST İLE DÜŞMANIN, DOĞRU İLE YANLIŞIN, İLERİCİLİK İLE GERİCİLİĞİN
KARIŞTIRILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ!
BİZ VARKEN, ABD EMPERYALİZMİNİN ÜS DEVLETİ
“DEVRİM” DİYE DÜNYA HALKLARINA YUTTURULAMAYACAK!
BİZ VARKEN, KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET,
KÜRT HALKINA İHANETİ MEŞRULAŞTIRAMAYACAK!
1 Nisan tarihli Özgür Politika gazetesinde
Ahmet Kahraman’ın bir yazısı yayınlandı.
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Yazının her cümlesi, kopkoyu bir milliyetçilik ve
doğal olarak da faydacı ve küçük hesaplarla söylenen
yalan ve aldatmacadan ibaret.
Yazıda faşizm yok, onun yerine “Erdoğan devleti”
var. Faşizmi, yalnızca talancılığa ve hırsızlığa indirgiyor.
“Türk ordusu 2015 yılında, Cizre’ye, Şırnak’a,
Silopi, Nusaybin, Silvan ve öteki şehirleri muhasara
ettiğinde, hırsızlar, asker ile polisten sonra, ganimete
hücum için kamyonlar, tırlarla sıraya girmişlerdi.
Erdoğan devleti, yükte ağır ganimeti kazanca dönüştürmek için, yıkıntılar arasında kalmış hurdalaşmış
inşaat demirini, ev eşyası, perde kornişlerini bile
ihaleye çıkarmıştı.”
Elbette faşizm; yağma, talan, soygun, sömürü,
rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma ve her türlü kokuşmuşluk demektir. Bu doğru; ancak kesinlikle yetersizdir.
“Finans kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür.”
diye tanımlıyor Dimitrov. Yani faşizm, iktidar partisine
veya kişiye göre değişmez.
Ahmet Kahraman’ın da bunları bildiğini sanıyoruz.
Ama milliyetçiliğin, gözleri kör eden dar bakış açısıyla
“Erdoğan devleti” veya “Türk ordusu, Türkler’le savaş”
demeyi tercih ediyor.
Emperyalizm ve faşizm gerçeğini yok sayan Kahraman, Kürdistan’da yaşanan katliam için “muhasara”
diyor.
Muhasara, sözlük anlamıyla kuşatma, çevirme demek. Bodrumlarda ve onlarca noktada yaşanan,
aylar süren ve Kürt milliyetçi hareketin katliamını

durdurmak için hiçbir şey yapmamasını yok sayarak, faşizmin vahşetini, ‘Türk ordusunun’ buraları
‘çevirmesine’ ve yıkıntıları satarak ranta çevirmesine
indirgiyor.
Kürt milliyetçi hareketin, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan “özerklik” politikasıyla 21 yerde kazılan hendekleri bahane ederek AKP faşizmi katliama başladı.
Cizre’de evlerini terk etmeyerek bodrumlara çekilen
halk, çoluk-çocuk, yaşlı-hasta demeden aç ve susuz
bırakıldı. Tanklarla evlere girildi, tank mermileriyle
vuruldu ve sonuçta yalnızca Cizre’de bodrumlardan,
içinde çocukların da olduğu 120 cenaze çıkarıldı.
Kürt halkı “bir yudum su” sayıklarken katledildiler.
Sokağa çıkma yasakları, elektrik kesintileri haftalarca devam etti. Bugün hala devletin yaptığı katliamın bilançosu tam olarak açıklanmasa da, uluslararası raporlara giren 5 BİN kişinin katledildiği
şeklinde. İşte Kahraman’ın muhasara dediği budur:
Kürt halkımızdan 5 bininin katledilmesi!
Yazının, ideolojik olarak yanlış ve çarpıtmalarla
dolu her cümlesine ilişkin sayfalarca yazılabilir. Ancak
asıl vurgulamak istediğimiz, Rojava ve NATO’ya
ilişkin söyledikleridir. Ahmet Kahraman, Kürt milliyetçi
hareket gibi ABD, AB emperyalizmini ve NATO’yu
Kürtler’in kurtarıcısı ve “Türk Devleti’ne” karşı üstünlüğün aracı gibi görüyor.

NATO, DÜNYA HALKLARININ
KANINI EMEN EN BÜYÜK
TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!
Kürt milliyetçi hareketin, ‘Kürtler’in özgürleşmesi
ve modernleşmesini sağlayan’ NATO nedir?

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü), “Komünizm tehlikesi”ne karşı, emperyalistleri dünya halklarının
öfkesinden korumak için, halklara karşı bir katliam ve
savaş örgütü olarak 4 Nisan 1949’da kurulmuştur.
Kurucu 11 ülke olsa da, alenen Amerika’nın politikaların hizmetindeki askeri bir katliam örgütüdür. Daha
net ifade edecek olursak; NATO demek ABD emperyalizmi demektir.
NATO’daki belirleyiciliğini anlamak için, ABD’nin
verdiği asker sayısına, finansmanına bakmak yeterlidir.
Amerika, NATO’nun her karar ve operasyonunda son
söz sahibidir.
Şimdi Ahmet Kahraman’ın yazısına tekrar dönelim:
“Dindar kılığında gelenler soyguncu, hırsız ve zulümbazdı. Ama dikkatler, yalancılar ve talancılar
üstünde toplanmışken, Kürtlerin dünyasında, yepyeni
gelişim ve dönüşümler yaşanıyordu. Örneğin, 2012
yılına kadar, adı bile olmayan Rojava Kürtleri, bölgesel
aktörlükte bir adım daha ileri gidiyor, doğrudan NATO’dan destek alıyorlardı.”
Emperyalizm, tarihsel ve siyasal olarak gericidir.
Kürt halkının kurtuluşunu, özgürlüğünü, bölgesel aktör
olmasını kısacası başarısını NATO’ya bağlıyor ve
bunu gururla ifade ediyor.
NATO, Kürtler’e “bu büyük iyiliği” neden yapıyordu?
‘Türk Devleti’ne karşı gerçekten Kürt ulusunun kurtuluşunu mu savunuyordu?
“1950 seçimleriyle iktidara gelen ve geleceğini
emperyalizmle işbirliğinde gören Menderes iktidarı,
NATO’ya üyelik başvurusu yaptı. Ama önce oligarşinin rüştünü ispat etmesi gerekiyordu. Oligarşi
için Kore savaşı bu açıdan iyi bir fırsattı. 28
Temmuz 1950’de Kore’yi işgal eden NATO güçlerine
Türkiye de 4500 askerle katıldı. Kore’de en şiddetli
çatışmaların yaşandığı cephelere Türkiye askerleri
sürüldü. Kore’ye giden 4500 askerden 3130’u bu
cephelerde öldü. Böylece Menderes iktidarı, binlerce gencimizin kanıyla emperyalistlere iyi bir
işbirlikçi olacaklarını ispat etmiştir. Ödül olarak
da 18 Şubat 1952’de Türkiye NATO üyeliğine kabul
edildi.” (BDY Yürüyüş, Sayı 228)
Emperyalizme göbekten bağımlı ve NATO üyesi
olan Türkiye, emperyalist efendilerinin isteği ve onayı
olmadan mı yapılıyordu yurt içinde ve dışındaki katliamları? Elbette böyle olamayacağını Kürt milliyetçi
hareketin bilmemesi mümkün değildir. Ama ideolojik
ve siyasi önderliğini emperyalizmin yaptığı uzlaşmatasfiye-teslimiyet saldırısına öylesine gönülden uyulmuştur ki, emperyalizmi kurtuluş olarak göstermekte
kararlıdır.
Ortadoğu’da emperyalizmin önce paralı askeri,
sonra kara ordusu ve nihayetinde üs devletine dönüşmüştür. “Devrim” diye halkları inandırmaya çalıştıkları Rojava’da bugün, 25 ayrı yerde üssü ve
askeri varlığı mevcuttur. Bunun dışında Suriye’de
Kürt bölgelerinde İtalya ve Fransa’nın da askeri
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üsleri de mevcuttur.
Bir kez daha yineliyoruz: Rojava’da yaşanan bir
devrim değildir, emperyalizmin silahlarıyla, onların
eğittiği paralı askerlerle halkların kurtuluşu sağlanamaz.

NATO’NUN MÜTTEFİKİ OLMAK
GURUR DEĞİL,
UTANÇ DUYULACAK BİR ŞEYDİR!
BAŞTA KÜRTLER OLMAK ÜZERE
DÜNYA HALKLARINA İHANETTİR!
Kürt milliyetçileri, nasıl “bölgesel aktör” olmuş?
“Türk devleti”ne karşı nasıl bir üstünlük sağlanmış
Rojava’da? Ahmet Kahraman’dan dinleyelim:
“Ama Türk medyası, işgal arayışlarını, bütün olarak
boşa çıkarıp Kürtlere güven veren “kara haberi” dertlenerek veriyordu: ‘NATO’ya ait 100 Tırlık bir askeri
malzeme ilk defa bölgeye girdi. 100 TIR’ın yaklaşık
60’ı zırhlı araç, tank ve ve diğer malzeme. NATO askerlerinin, önümüzdeki günlerde bölgeye gönderilmesi
bekleniyor.’ Kürt kanı dökmek için, diş gıcırtanlar için,
kara haberdir bu. Ama Kürtler’in hayatında, yeni bir
aşama. NATO, kendi çıkarını korurken, müttefiklerini
de gözetiyor. Bu nedenle, Kürtler bir gün öncesine
göre, daha güvende. Katil kurt için, Kürtler tek yalnız
yaşayan kuzu değildir.”
Dünya halklarıyla emperyalizm arasındaki çelişki
yerine, “Amerika, Britanya ve Fransa en başta, NATO
ülkeleri, ta baştan beri PYD’nin yanında, IŞİD’in kişiliğinde Türklerle savaştaydı.” deniyor. Emperyalizmin
verdiği silahlarla, “Kürt kanının” dökülmesinin önüne,
bölge halklarının kanını dökerek geçmeyi umuyor ve

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI SORMAK İÇİN
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tırlar dolusu silah ve katillerden askeri eğitim almayı
‘yeni bir aşama ve kurdu bekleyen kuzu olmamak’
şeklinde anlatıyor.
Hiçbir Şey, Emperyalizmin Denetimine Girmeyi,
23 Sentlik Asker Olmayı, Kara Ordusu Olup Üs
Devleti Kurulmasını Meşrulaştıramaz!
Halkların Tek Kurtuluşu, Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık Savaşındadır!
“Dindar kılığında gelenler soyguncu, hırsız ve zulümbazdı. Ama dikkatler, yalancılar ve talancılar
üstünde toplanmışken, Kürtlerin dünyasında, yepyeni
gelişim ve dönüşümler yaşanıyordu. Örneğin, 2012
yılına kadar, adı bile olmayan Rojava Kürtleri, bölgesel
aktörlükte bir adım daha ileri gidiyor, doğrudan NATO’dan destek alıyorlardı.” diyor Kahraman.
İLERİ gitmek, emperyalizmle işbirliği yapmak
demek değildir. Tam tersine, tarihsel ve siyasal
olarak geri olan emperyalizmdir. Ama tarihsel ve
siyasal gerçeklerle, sınıf bilinciyle bakmaktan çok
uzak olan Ahmet Kahraman şöyle diyor:
“Kuzey Suriye yönetimi bugün, Tiranlar diyarının
kıyıcığında, gücün her türlü müdahalesi ve yasaklardan
ari bir sistem yoluna girmiş, yürüyor. Bu yaşanan,
ütopya (hayal) değil, bir gerçektir. Gerçeğin yaratıcıları
da, can feda Kürtlerdir.” Ve devam ediyor: “Bu Kürt
Kürttür, burada. Ermeni, Ermeni, Arap da Arap’tır yönetimde, okulda, çarşı ve pazarda. Başlıca yasak ise
ırkçılıktır bu düzende. Kürtçe şarkı dinleyen, bir melodi
mırıldanan veya Kürtçe konuşan katledilmiyor. Erdoğan
gibi ırkçılar çıkıp da, bir halka savaş açamıyor ve
“Kürdistan diyen defolsun gitsin” diyemiyor. Kürt de,
Ermeni, Çerkez, Arap da ötekiye hak ile özgürlüklere
sahiptir.”
Bahsedilen ‘ari sistem’in kurulduğuna inandırmak,
emperyalizm ile işbirliğini kanıksatmak, Kürt sorununun
başka çözümünün olmadığına ve tek çözümün gücü
kadr-i mutlak olan ABD’nin güdümüne girmek olduğuna
ikna edebilmek için yapmayacakları şey yok.
Dünya halklarının ortak düşmanı nezdinde ‘siyasi
aktör’ olabilmek için Kürt gençlerini önlerine serdikleri
yetmiyor, tarihsel ve siyasal bütün gerçekleri de
açıkça çarpıtıyor.
‘Ari sistem’ kurduklarını söyledikleri Rojava’da gerçekte ne oldu?
Suriye’ye emperyalist müdahale başlayınca Esad,
Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgelerinden çekildi ve
PKK önce Kobane’de sonra Rojava’nın tamamında
“DEVRİM” ilan etti.
4 parçalı Kürdistan’ın en küçük parçası Suriye’de
‘Devrim’ ilan edilmişti.
Elbette ortada, kapitalizmin aşağıdan yukarıya
parçalanıp, yukarıdan aşağıya sosyalizmin inşası
yoktu. Esad’a karşı bir savaş ve kazanılan bir bağımsızlık yoktu. Nüfusun yalnızca %7’sinin Kürt olduğu
bölgede yönetimin ‘devrim’ diye bir talebi de sonrasında
devrim yaptıklarına ilişkin bir iddiası da yoktu.

Suriye’de halkların dininden, mezhebinden, milliyetinden ötürü aşağılamanın yasak olması, sosyalizmden etkilenen BAAS rejiminden kaynaklıdır. Yani
sosyalizme duyulan sempatinin yarattığı sonuçtur.
Emperyalizmin güdümünde Kürt milliyetçilerinin, Arap
bölgesi olan Rakka’ya kadar girmesi ile asla açıklanamaz.
Ahmet Kahraman, bu yazı ile Rojava’nın emperyalizmin güdümünde kurulduğu gerçeğinin bir kez
daha itirafıdır. Kısaca tekrarlayacak olursak; “Özgürlük,
demokrasi” diye pazarlanan, emperyalizmin güdümünde
hareket etmektir. Oysa NATO’nun emperyalizmin
çizdiği sınırlarda halklar için bir özgürlük ve demokrasi
olamaz.
Emperyalizmden icazet alınmadan o devleti kuramayacakları çok açık. Emperyalizm onay verdiği için
Rojava tüm dünyaya “barış adası” diye pazarlanıyor.
Emperyalizmin pazarladığı bir “solculuk” ve “demokrasi”
modeli tüm dünyaya Ulusların Kendi Kaderini Tayin
Hakkı (UKKTH) yerine model olarak sunuluyor.
Çünkü UKKTH’yi ancak Marksist-Leninistler savunabilir. Ve emperyalizm için en büyük tehlike Marksist-Leninist örgütlerin halkta yarattığı savaşma iradesi
ve kurtuluş umududur.
Emperyalizm UKKTH’ye “alternatif” olarak, Rojava
üzerinden bir sempati yaratarak “Solu” birleştiriyor.
Hangi sol? Uzlaşmacı, tasfiyeci, teslimiyetçi, reformist,
sivil toplumcu yani ideolojik gıdasını burjuvaziden
alan “sol”.
Rojava, İspanya iç savaşıyla benzeştiriliyor. “Enternasyonalizm” çağrılarıyla sol Rojava’ya savaşmaya
çağrılıyor. ‘IŞİD’e karşı savaş, Kürtler’in kurtuluşu’
denilerek sempatik gösteriliyor ve ne hikmetse emperyalizm tüm bunlara sessiz kalıyor. Rojava’nın
“silahlı mücadele” çağrısı, Rojava’da verilen “silahlı
mücadele”, “bağımsızlık” dünya halklarına bizzat emperyalizm tarafından model olarak sunuluyor. Emperyalizmin icazetinde ve onayında bir “bağımsız adacık”.
Bugün Suriye’nin kendi toprak bütünlüğünü koruması
üstelik de bir devlet olarak SUÇ; ama Rojava’nın NATO
silahlarıyla bağımsızlık ilan etmesi, silahlı mücadele
vermesi ve özerk bir bölge yaratması emperyalizme
göre meşru ve desteklenmesi gereken bir hareket.
Kahraman’ın ağzından çıkan bakla, emperyalizmin
oyununu gözler önüne seriyor: “Kürtler’in önderlik
ettiği Kuzey Suriye, resmen ilan edilmemiş, ama
çağın kabul görmüş en modern yapılanmasıdır.
İsteyen devlet der, isteyen bilmem ne”
Ciddiyetsiz, apolitik dahası emperyalizmi tek kurtuluş
yolu ve Rojava’daki 25 üssü, “modernizm” adıyla
savunuyor. NATO’nun müttefiki olmak, dünya hakları
için bir övünç değil, utanç kaynağıdır. Sol adına bütün
değerlerin alt üst edilmesi, çarpıtılmasıdır. Kavramlar
sınıfsal anlamlarından çıkartıldığında işte böyle demagoji ile dünya halklarının can ve kan bedeli yarattığı
değerler bizzat kürt milliyetçi hareketi tarafından yerle
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bir edilerek emperyalizmin ekmeğine yağ sürülmektedir.
Emperyalizmin istediği “sol” budur. NATO toplantılarına
Demokratik Suriye Güçleri adına katılan sol. Tam da
böyle örnekler olsun istiyor; çünkü dünya halklarının
emperyalizme karşı ayaklanmalarından ve gerçek anlamda bağımsızlık savaşı vermesinden korkuyor.
Bu nedenle Rojava’da “Kürtler’in kurtuluşu”nu isteyenler, Kürtçe şarkı söylediği için Grup Yorum’u yasaklıyor, albümlerini kurşunluyor, işkencelerle gözaltına
alıyor, konserlerini yasaklıyor, albümlerini toplatıyor.
Çünkü Grup Yorum, Kürt sorununun çözümü, Kürt
halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanabileceği
koşullarda gerçekleşebilir diyor. ABD emperyalizminin güdümünde bir kurtuluş olamaz diyor.

Sonuç olarak;
1- Ahmet Kahraman’ın kaleminden dökülenler,
küçük burjuva milliyetçilerinin bakış açısının bir
sonucudur. Emperyalizm gerçeğinin olduğu bir
dünyada, bütün topraklar paylaşılmıştır. Yeni-sömürge bir ülke olan Türkiye, sömürgeci değildir.
2- Emperyalizm, halkları milliyetçilik ve dinle
böler, parçalar ve küçük lokmalar halinde yutmak

Türkan Albayrak İşi Ve Emeği İçin
Direnişini Kararlılıkla Sürdürüyor
Türkan Albayrak’ın direniş günlüklerinden...
11 Nisan – 220. Gün:
Saat 11.00’da önce DİSK başkanları geldi. Ben
de parka geçtim. Basın gelmemişti, Limter İş başkanına “basın açıklaması yapmayacak mısınız?” dedim,
o da basının olmadığını söyledi, “neden haber vermediniz?” dedim, haber verdiklerini, kimsenin gelmediğini söyledi. Ben de etrafa bakın bir yığın polis
ve yeteri kadar kameraları var, basın açıklaması
yapın dedim. Direniş sürecini, KHK ile atılanlardan,
kıdem tazminatının kaldırılmaya çalışılmasından
bahsetti ve bitirdi. Ben olabildiğince yüksek sesle
direnişimi ve DİSK’in 7 ay sonra ben iki kez binalarına
gidince geldiğini anlattım. Daha sonra kafede oturduk,
desteklerinin devam etmesinin gerektiğini söyledim.
Önlerinde 1 Mayıs olduğunu, bildiri dağıtacak
kişi bile bulamadıklarını ve 1 Mayıs’a kadar destekte
bulunamayacaklarını söylediler. Direnişime ve direnenlere bu günden sonra da sahip çıkmaları gerekiyor.
Bu DİSK yöneticilerinin görevi.
15 Nisan
– 224. Gün:
H a f t a
sonu Düzce’deydim,
cumartesi
günü 7 yaşındaki yeğenim
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ister. Sosyalistler ise enternasyonalisttir, tüm
dünya proletaryasını bir çatı altında birleştirmek
ister.
3- Milliyetçilik, burjuva ideolojisidir ve eninde
sonunda emperyalizmle uzlaşacaktır.
4- Emperyalizmin silahlarıyla, askeri eğitimiyle,
üsleriyle, bayrakları altında katillerle omuz omuza
halay çekerek bir halkın kurtuluşu sağlanamaz.
5- Sosyalistler, ulusal sorunun çözümünü, halkların kendi kaderini tayin hakkında olduğunu savunur. Kürt halkı da bu hakkını; ancak emperyalizmin kovulduğu, oligarşinin iktidarının yıkıldığı,
demokratik, özgür bir ülkede kullanabilir.
6- Biz varken, emperyalizmle işbirliği meşrulaştırılamayacak. Biz varoldukça dünya halklarının
dostlarıyla düşmanları birbirine karıştırılamayacak!
Kürt halkını, halkların katili yapmalarına, Kürt milliyetçilerinin ihanetinin meşrulaştırılmasına izin
vermeyeceğiz!
7- Halkların tek kurtuluşu devrimdedir. Tek Yol
Devrim Tek Kurtuluş Sosyalizm!
genetik bir hastalıktan dolayı
vefat etti. Yedi
yıl
boyunca
anne-babası ve
Setenay (Çerkez dilinde savaşçı kadın demek) hastanelerde ve yoğun
bakım koşullarında yaşadı ve
sürekli acı çektiler. Eğer insan
gibi bir düzen
olsa asla bu
acılar çekilmez
ve çocuklar daha doğmadan bu rahatsızlıklar tespit
edilir ve bunca acıyı çocuklar ve aileler yaşamaz.
Bizi hasta eden, bizi tek başımıza mücadele etmeye
zorlayan bu düzeni değiştirmek ve direnmekten
başka çaremiz yok.

Halkın Mimarı Alev Şahin, Halk İçin
Mimarlık İçin Direniyor, Kazanacak!
800. Gün: “Adımın KHK listelerine
yazdırıldığı binanın önündeyim. Kalitesiz beton dökülüyormuş, döktürtmem dediğim için intikam almak isteyen cemaat itirafçısı, tetikçi medyası, yargısı, polisi, faşist provokatörü bir olup üstünü örtmek istese
de gerçekler balçığınızla sıvanmaz”.
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Kürt Milliyetçi Hareket, Dersim’de Belediye Başkan Adayını Tehdit Etti!
Tehdit, HDP’nin Dersim’de Kaybetmesini Engelleyemedi!

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET, YÜZÜNÜ EMPERYALİZME ve
FAŞİZME DEĞİL; HALKA DÖNMELİDİR!
KURTULUŞ EMPERYALİZME TESLİMİYETTE DEĞİL,
HALKIN İKTİDARINDADIR!
1 Mart günü yerel seçimler yapıldı. Sonuçlara
göre HDP’nin oyları Halkların Demokratik
Partisi (HDP) Dersim Milletvekili ve Örgütlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican
Önlü, HDP’nin Dersim’deki seçim sonuçlarını değerlendiren açıklama yaptı.
16 Nisan tarihli Yeni Yaşam gazetesinin haberine
göre Öncü şunları söyledi: “İl genel meclis üyeleri ve
merkezdeki belediye meclis üyeliklerinde partimizin
de içinde yer aldığı Dersim Devrimci Güç Birliği’nin
adayları birinci olmuş, kayyum atanan Akpazarı (Peri)
Belediyesi kazanılmıştır. Ancak Dersim geneline ilişkin
ise özellikle Dersim’de kazanabilmek için dışımızdaki
gelişmelerden kaynaklı, örgütlülüğümüze yönelik son
yıllardaki yoğun saldırılar ve doğru seçim stratejimize
doğru bir pratik öncülük yapamadığımız, çalışmalarda
yetersiz kalmamızdan dolayı halkımızdan özür diliyoruz.” diyerek özeleştiri vermiştir.
Bu bir özeleştiri midir? Bunu anlamak için, özeleştirinin ne olduğunu, nasıl yapılması ve yapılmaması
gerektiğini biraz açalım.
Sözlük anlamıyla özeleştiri; bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik. Yani kişinin
kendini aşma ve aştırma sürecinin önemli bir parçasıdır.
Ama bu dönem asla kendi gerçekliklerimizi, hatalarımızı
veya eksikliklerimizi gözardı etmeden yapılırsa geliştiren
ve dönüştürendir.
Devrimciler için ise vazgeçilmez ve sürekli işletilmesi
gereken bir mekanizmadır eleştiri-özeleştiri. Sosyalizmin, kapitalizm karşısındaki en büyük üstünlüğüdür. Çünkü kendini yeniler, geliştirir. Oysa kapitalizm asla özeleştiri vermez, kendini yenileyemez
ve kendi kendinin mezar kazıcısı olur.
Pratiğimizi, yaptıklarımızı veya yapamadığımızı
sorgulatır. Eksik ve hatalarımızdan kaynaklanan engelleri açığa çıkartmak için tartışmalı, eleştiri-özeleştiri
mekanizmasını cesurca işletmek zorundayız. Çünkü
muhasebesi yapılmamış, özeleştirisi verilmemiş
yanlışlar; o başarıları yenilgilere dönüştürme, sağ,
reformist çizgilere geri döndürme potansiyelini
hep taşırlar.
Savaştan, örgütlenmeden, kitle faaliyetinden soyutlanmış bir muhasebe, pratiğe yol göstermeyen,
yeni oluşumları ele alıp somutlamayan genel geçer
özeleştiri, gelişime hizmet etmez. Neyi nasıl yaptın,
yanlışa-zaaflara yol açan objektif ve subjektif etkenler
nelerdir? Bütün bunlara yön veren yönetici, hangi adımı
nasıl attı, nasıl karar verdi, nasıl yönetti, nasıl eğitti,
nasıl yaşadı vb. onlarca sorunun cevabı verilmelidir.
Yöneticilik, kurmaylık, gerilla savaşı, kitle faaliyeti,
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örgütlenme biçimleri, bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler vb. hemen her şey yeni baştan şekillenmeli, küçük burjuva kişilikle devrimci kişilik,
yer değiştirmelidir.
Peki, Dersim yenilgisinden sonra, HDP’nin yaptığı
“özeleştiri”de bunlar var mıdır? Yazılanlara bakıldığında,
hayır yoktur! Açıklamada belirtilen “Dışımızdaki gelişmelerden kaynaklı, örgütümüze yönelik son yıllardaki
saldırılar ve doğru seçim stratejimize doğru öncülük
yapmadığımız, yetersiz çalışmalar”dan dolayı özür
dilendiği belirtiliyor.
Peki, nedir bu dışınızdaki gelişmeler? NEDEN
“doğru strateji”nize öncülük yapamadınız, NEDEN
yetersiz çalıştınız, son yıllarda gerçekleşen o saldırılara
NASIL cevap verdiniz? HDP, bu soruların cevaplarını
vermemektedir. Bahsedilen sonucu ortadan kaldırmak
için NE YAPTILAR, NE DERS ÇIKARDILAR? Onun
da cevabı yoktur.
Özeleştiri bir “taktik” değildir. Bile-isteye, yanlışı
çizgi haline getirip, sonra özeleştiri yapıp üstünden
atma taktiği özeleştiri değildir.
HER ŞEYE YÖN VEREN İDEOLOJİDİR!
İDEOLOJİLER ÇATIŞIR, İDEOLOJİLER SAVAŞIR,
İDEOLOJİLER DOĞRUYA YA DA YANLIŞA GÖTÜRÜR!
HDP’YE KAYBETTİREN, UZLAŞTIRAN MİLLİYETÇİLİKTİR!
2014 seçimleri, ateşkesler, Kürt milliyetçilerinin
barış, uzlaşma yolundaki önemli dönemeçlerdir. Pragmatizmin bütün bu süreç boyunca izlediği bu politikalar,
“taktik”ler, o süreçteki sonuçları ne olursa olsun, gerçekte Kürt milliyetçi hareketin sırtında birer kambur
olarak kalmıştır. Bugünkü siyasal tıkanıklık, bu kamburların oluşturduğu yükün sonucudur.
Bir yandan emperyalizmin işbirlikçisi, paralı askeri,
kara ordusu, üs devleti olup; bir yandan devrimci
siyaset yapılamaz. Böyle bir tarz halka güven veremez,
inandırıcılığı kalmaz. Her fırsatta, “barış” dilenirken,
emperyalizmin, oligarşinin karşısında siyasal açıdan
dik duramamakta, politikaları her geçen gün biraz
daha geriye savrulmakta, talepleri her geçen gün
biraz daha küçülmektedir. Ki gelinen noktada Kürt
sorunu, Öcalan’ın tecriti sorununa indirgenmiştir.
HDP; siyasi anlayışını, küçük burjuva ideolojisi
olan milliyetçiliği, pragmatizmi halka açıklayamaz haldedir. Dersim’de belediyeyi elinde tuttuğu yıllarda
ortaya koyduğu olumsuz pratik, emperyalizm karşısındaki teslimiyet nedeniyle, devrimci dinamikleri
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güçlü olan Dersim halkı nezdinde inandırıcılığı kalmamıştır.
Dersim halkını öyle bir hale getirmiştir ki, kendi insanları bile birçok eylemlerini savunamamıştır. Savunamadıkları nokta, kendilerini inkar etmeye başlayıp,
yoksul Kürt halkı için değil burjuva siyaseti yapar hale
gelmişlerdir.
Önlü’nün açıklamaları, ’90’lardan bu yana günden
güne eriyen, halkı umutsuzlaştıran, yorulan ve
yenilen bir siyasi tarzı benimsemenin itirafıdır.
Şemdinli, Roboski, Sur, Cizre, Hendek, operasyonlar, sahiplenilmeyen cenazeler, katliamlar karşısında halkı korumayan, yapılanların hesabını
sormayan, halkın öfkesini sürekli törpüleme ve
talepleri geriye çekmeleri nedeniyle halk desteğinin
çekilmesinin itirafıdır.
Yanlış yapmışlarsa, kendilerine rağmen gerçekleşen
bir şeyler olmuşsa bunları üstlenip, özeleştiri yapmaları
ve aynı hataları tekrarlamamaları gerekir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, yanlış olan yalnızca
pratik değil; o pratiğe yön veren ideolojidir. Milliyetçilik, yorulmaya yenilmeye mahkumdur.

çalışmışlardır. Amed’de Dev-Gençliler’e silah doğrultarak, “Ya burayı terk edersiniz ya da son insanınız
kalana kadar sizinle savaşacağız” denilmiştir.
Faşizme duymadıkları kini devrimcilere duyanlar,
faşizme “son düşmanı yok edene kadar savaşacağız”
diyemeyip devrimcilere silah doğrultanlar, elbette
halktan destek göremezler.
Tehdit, yasak, yalan, demagoji, saldırı, HDP’nin
siyaset tarzıdır, bir çizgidir. HDP, solu düzene çekme
misyonunu üstlenmiştir. Devrimcilere, kendi güdümüne
alamadığı herkese karşı sık sık saldırmıştır. Tehdit
ederek devrimci, demokrat, muhalif olanları susturarak
bölgede tek güç olmak, emperyalizme rüştünü ispat
etmek, ne kadar iyi “müttefik” olduğunu göstermek
istemektedir.
Biliyoruz saldırı, tehdit sizin alışkanlığınız, kültürünüzdür. Bu kültür, değişmelidir. Biliyoruz; siyasi arenaya çıktığınızdan beri devrimcilere karşı pek çok
kez tehditlere, saldırılara, öldürmelere başvurdunuz.
Nedeni, ideolojik mücadele cesaretinizin olmayışıdır.
Söylenecek sözünüzün olmamasından, savunacak
bir ideolojinizin olmayışındandır.

KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ, MÜLKİYETÇİDİR!
YILLARDIR KÜRDİSTAN’DA ‘MİSAFİR’ OLARAK
GÖRDÜKLERİ SOL’A KARŞI ŞİDDET VE TEHDİTLE
SÜRDÜRÜLEN POLİTİKANIN, HALKTA DESTEK
BULMA ŞANSI YOKTUR!
Ali Haydar Kaytan, Avrupa’da yayınlanan Yeni
Özgür Politika gazetesindeki yazısında “Komünist
Başkan” olarak bilinen Dersim Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Maçoğlu’nu seçimlerden önce hedef alarak
“Maçoğlu’nun şu anda göstermesi gereken en
doğru tutum adaylıktan çekilip HDP adaylarını
dekteklemesidir. Dersim’de devrimci örgütlerin
ve demokratik kurumların güç birliği yaptığı dönemde Maçoğlu’nun güç birliği dışında hareket
etmesi kendisi açısından doğru olmayacaktır.” diyerek açıkça tehdit etmiştir.
Kürt milliyetçi hareket, mademki o “güç birliği”ne
bu kadar güvenmektedir, neden tehditler savurmaktadır? Çünkü Kürt milliyetçileri, eleştiri-özeleştiriyi
bilmez, ideolojik mücadele gibi devrimci yöntemler
onlara yabancıdır.
Maçoğlu’nun kimliği, devrimci olup olmadığı,
belediye başkanlığı için desteklenip desteklenmeyeceği
ayrı bir konudur. Üzerinde durulması gereken, milliyetçiliğin nasıl bir çıkmaz olduğudur.
Rojava’da yaşananın “devrim” olmadığı gerçeğini
anlatan Grup Yorum’un sahnesini basıp, enstrümanlarını kırmış, Ölüm Orucu şehidi Canan Kulaksız’ın fotoğraflarını çiğneyebilmiştir. İstanbul’un
mahallelerinde devrimcileri kurşunlamış, dernekleri
basmış, 200’ün üzerinde Halk Cepheli’yi yaralamıştır.
2006’da Yunanistan’da ölüm orucu gazilerinin
kaldığı yeri önce ateşe vermiş, sonra suyla boğmaya

İKTİDAR HEDEFİ OLMAYANLAR HALKA GÜVEN
VEREMEZ!
İktidar hedefi olmayanların dost ve düşman kavramı
da buna göre şekillenmektedir. Savaşanlar, savaşmak
isteyenler, halkı ve devrimcileri dost, sömürü düzeninin
sahiplerini düşman olarak görürler. Ancak iktidar
hedefi yoksa, savaşta tıkanıklık, yorgunluk ve kendine
inançsızlık başlamışsa, artık emperyalizm ve faşizme
teslimiyet yoluna girilmiştir.
Savaşmak yerine barış ummak... Savaşı yükseltmek
yerine beklemek... Dostunu yanlış yerde aramak...
Kürt sorununun çözümünü ABD’de, AB’de aramak...
Emperyalistlerden medet ummak, 25 üs kurdurmak,
NATO’nun müttefiki olmakla övünmek… Tüm bunlar,
halka ihanete giden yolu döşeyen taşlardır.
Milliyetçiliğin çıkmazına halkımız neden girsin?
İşbirlikçiliğe, ihanete, Ortadoğu halklarının gönüllü
katili olan siyasi anlayışı neden desteklesin? HDP,
suçu Dersim halkında, Malkoçoğlu’nda değil,
siyasi çizgisinde aramalıdır.
Kürt milliyetçi hareket, bütün bu yaptıklarının özeleştirisini vermeli, halkta kabul görmek istiyorsa öncelikle
emperyalizmle işbirliğine son vermelidir. Halk düşmanlarına karşı gerekli tavrı almalı, savaşmalı, halka
yapılan zulümlerin hesabını sormalı, halka ve sola
verdiği zararlardan, ihanet yoluna sapmaktan ötürü
köklü bir özeleştiri vermelidir.
Bunları yapar mı? Sanmıyoruz; ama devrimci
sorumluluğumuz gereği doğru çizgiye çağrı yapmayı gerekli görüyoruz. Kürt halkının sorunları,
ancak Devrimci Halk İktidarı’nda çözülecektir.
HALKLARIMIZIN KURTULUŞU İÇİN ORTAK ÖRGÜTLENME, ORTAK MÜCADELE, ORTAK İKTİDAR!
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Adaletin Olmadığı Bir Ülkede Evlatlarımızın Katledilişini İzleyecek miyiz?
Ethem’in Hayatı 15 BİN 200 TL Mi?
Neden Berkin’in Vurulduğu Yerde Keşif Yapmak İçin 6 Yıl Beklendi?
Rabia Naz Neden Öldü?
Rabia’nın Babası Neden Akıl Hastanesine Gönderildi, Gözaltına Alındı?
Yılda 1500 Kişinin Kaybolduğu Meriç Nehri’nde Mahir Mete Kul NASIL BULUNDU?
Sorularımızın Cevabı;
Adalet için birleşme, mücadele etme nedenimizdir.

ADALET ARAYANLARIN GÜVENEBİLECEĞİ TEK GÜÇ HALK CEPHESİ’DİR!
ocuklarımızı katleden katil, faşist düzenden
adalet beklenemeyeceğini onlarca davada öğ-

Ç

rendik.
Berkin, Ethem, Mete ve Rabia… NEDEN ÖLDÜLER?
NEDEN ÖLÜMLERİNİN ARKASINDAN AİLELERİNİN ADALET İSTEMESİ ENGELLENİYOR?
Bu soruların cevabı bizim mücadele nedenimizdir.
Halkımızın acılarını, öfkesini, sınıf kinine dönüştürerek mücadeleye katmak boynumuzun borcudur.
Herkes şu soruyu kendine sormalıdır?
Yılda 1500 kişi neden Meriç’in sularında boğuluyor?
Onların içinden NEDEN sadece Mete bulunabildi ve
Mete NASIL bulundu?
Nasıl oldu da BERKİN’in adını bu ülkede duymayan
kalmadı?
Bu sorularımızın cevabını bulmak için son günlerde
gazetelerde çıkan haberlere bakmak bile yeterlidir.
“Gezi Parkı Direnişi sırasında Okmeydanı’nda
polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu
ağır yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın, vurulduğu sokakta 6 yıl sonra ilk kez keşif
yapıldı.” (11.04.2019, Cumhuriyet)
Peki bu keşif nasıl yapılıyor?
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, jandarma
bilirkişi geliyor, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Keşfin yapıldığı sokak trafiğe kapatılıyor. Basın
keşif alanının dışına çıkarılıyor. 6 yıldır süren bir
davada yeni keşif yapılabiliyor, o da olağanüstü koşullarda.
Neden yargı işlemiyor?
Çünkü ülkemizde faşizm var. Dönemin Başbakanı
Tayyip Erdoğan, Berkin’in katledilmesi talimatını
kendisinin verdiğini söyledi ve katliamı sahiplendi.
Faşizmin yargısı, bu kadar açık beyanda bulunan
başbakana karşı değil, Berkin Elvan için adalet isteyenlere karşı harekete geçti. Adalet isteyenler tutuklandılar, işkenceden geçirildiler, katledildiler.
Berkin’in katili polis Fatih Dalgalı’nın ismini tespit
etmek, avukatları ve Halk Cepheliler’in büyük mücadelesi, ödediği bedeller sonucunda yıllar sonra mümkün
olabildi.

“SARISÜLÜK DAVASI ADALETSİZLİKLE BİTTİ!
Bir yaşam 15 Bin lira
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gezi Direnişi sırasında
Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren polis
Ahmet Şahbaz’a verilen 15 bin 200 TL’lik adli para
cezasını onadı. Sarısülük ailesinin avukatı Murat
Yılmaz; ‘Bu tamamen cezasızlık politikasıdır. Yargı,
kolluk kuvvetlerini bu tür olaylarda kolluyor. Kamuoyu
önünde gerçekleşen bir cinayet 15 bin TL ile kapatılamaz. Anayasa Mahkemesi ve AİHM’ye itiraz edeceğiz.’ dedi.” (12.04. 2019, Cumhuriyet)
Ethem Sarısülük Davasında Neler Yaşandı?
- Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Ankara
Kızılay’da Haziran Ayaklanması sürecinde yapılan
bir eylem sırasında polis Ahmet Şahbaz’ın silahından
çıkan kurşunla ağır yaralandı. Sarısülük 14 Haziran’da
hastanede yaşamını yitirdi.
- Şahbaz, 24 Haziran 2013’te adliyeye polis ordusu
eşliğinde getirilerek ifade verdi ve meşru müdafaa
gerekçesiyle serbest bırakıldı.
- Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan
dava sürecinde de emniyet mahkemeyi ablukaya
aldı. Şahbaz; duruşmaya peruk, takma bıyık ve gözlük
takarak “gizli” tanık gibi geldi.
- 7 Temmuz 2014’te tutuklanan Şahbaz, 3 Eylül
2015’te tahliye edildi. Mahkeme, dava sonunda Şahbaz’a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi.
- Ancak Yargıtay kararı usulü, eksiklikler gerekçesiyle
bozdu.
- 6. Ağır Ceza Mahkemesi, adli tatildeyken nöbetçi
heyet tarafından dosya güvenlik gerekçesiyle Aksaray’a
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gönderildi. Katil Ahmet Şahbaz, Aksaray’da hiçbir
duruşmaya katılmadı.

Haziran Ayaklanmasının “Savcısı”
Erdoğan, Katliamları Nasıl Savundu?
İlk mahkemede Şahbaz’a 7 yıl ceza verildiğinde
Erdoğan, ‘paralel yargı polise çok fazla ceza verdi’
diye açıktan yargıya müdahale etti.
Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Berkin
Elvan, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Gedik katledildi.
O dönem Başbakan olan RecepTayyip Erdoğan;
“Emri ben verdim, polisimiz destan yazdı” diye
katliamı savundu.
Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Berkin Elvan
ve Medeni Yıldırım’ın davası sürüyor.
Hasan Ferit Gedik’in katledilmesi ile ilgili 35
kişi yargılanırken sadece 3 kişi ceza aldı.
Haziran Ayaklanması’nda Hatay’da ODTÜ’ye destek
eylemlerinde yaşamını yitiren ve neden öldüğü halen
belli olmayan 22 yaşındaki Ahmet Atakan için 6
YILDIR DAVA BİLE AÇILMADI.
Soruşturma halen devam ediyor!
Onlarca genç benzer şekilde değişik zamanlarda
katledildi. Katilleri değil, gençleri sahiplenenler, onlar
için adalet isteyenler cezalandırıldılar!

Rabia Naz Neden Öldü?
Basında, televizyonlarda haftalardır Rabia Naz’ın
ölüm nedeni tartışılıyor.
“Susturmaya çalışacaklar, GİRESUN’un Eynesil
ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli bir olay sonucu
yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası
Şaban Vatan adalet arayışını sürdürüyor. Giresun
Sulh Ceza Mahkemesi kızı için adalet arayan Şaban
Vatan’ın kardeşi Muhammet Vatan’ın “kardeşinin
akıl sağının yerinde olmadığı” yönündeki ifadesine
dayanarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının
tespit edilmesini istedi. Karara göre Şaban Vatan,
polis marifetiyle evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürülecek. Medyablok’a
konuşan Şaban Vatan; “Asılsız belgelerle beni hastaneye götürüyorlar. Şimdilik 3 hafta yatış verdiler.
Ama herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar
beni” dedi” (11.04.2019, Birgün)

Rabia Naz’a Ne Oldu?
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- Rabia Naz Giresun’un Eynesil ilçesindeki
evinin önünde yaralı bulunup hastaneye
kaldırıldı ve hastanede yaşamını yitirdi.
- Rabia Naz’ın intihar ettiği ileri sürüldü.
Ancak baba Şaban Vatan, kızının araba
çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, edindiği bilgilere göre Eynesil Belediye Başkanı
Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığı
arabanın çarptığını, AKP Giresun Milletvekili Nurettin
Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etti.
- Giresun Adli Tıp Kurumu’nun açıklanan raporunda,
Rabia Naz’ın ölümünün “yüksekten düşmeye bağlı
genel beden travması neticesinde meydana gelmiş
olabileceği” belirtildi.
- Şaban Vatan’ın, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp
Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan mütalaa talebinde
bulunduğu belirtilen açıklamada, yetkisiz kişilerce hazırlanan raporla yargının ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmek istendiği ileri sürülerek; “Anılan kurumdan
soruşturma savcısının resmi rapor talebi bulunmadığı
gibi, bir ihtimal değerlendirmesi içeren raporun hangi
bilgi ve belgelere dayalı olarak düzenlendiği de bilinmemektedir” denildi.

Rabia Naz’ın Ölümünün Ardında
Neler Gizlendi?
- 155 hattına gelen bir ihbarda; “Rabia Naz siyah
bir Doblo aracın çarpması sonucu öldü” iddiası dikkate
alınmadı.
- Rabia Naz’ın kaldırıldığı hastanede ilk muayeneyi
yapan ve “Düşme değil, araba çarpması” teşhisi
koyan ortopedi doktorunun ifadesi talep edilmesine
rağmen alınmadı.
- Dosyadaki deliller ve raporlar üzerinden Hacettepe
Tıp Fakültesi’nden bir uzmana hazırlatılan adli tıp raporunda Rabia Naz’ın ölümünün araç çarpması
olabileceği yönündeki tespit dikkate alınmadı.
- Adli olaylarda uzman kişilere bilirkişi ya da adli
tıp raporu hazırlatmanın önünde yasal bir engel bulunmamasına rağmen savcılık, rapor veren uzmanla
ilgili yasal süreç başlatılacağını açıkladı.
- Rabia Naz’ın giysileri, olaydan sonra Adli Tıp
Kurumu’na gönderilmedi. Bir ay Emniyet’te bekledi.
8 Mayıs 2018’de kriminal incelemeye gönderildi. İncelemede şahitlerin giysilerde gördüğü toz ve talaşlar
çıkmadı. Sadece pantolon paçasında bulunan 2 damla
kan rapora girdi.
- İlk muayeneyi yapan doktorun ‘üzerinden teker
geçmiş’ tespiti yaptığı, kopmak üzere olan sol ayak
bilekteki kan izleri de kayıtlara girmedi.
- Olay gününe ait Rabia Naz’ın istikametiyle
bağlantılı cadde ve sokaklardaki kamera kayıtları,
babanın talebine rağmen muhafaza edilmedi. Görevli
polis tarafından kayıtlar silindi.
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- Belediye başkanının oğlunun; “Rabia Naz’ı dondurma yerken gördüm.” dediği ifadesini, bölgedeki
kamera kayıtları çürütmesine rağmen herhangi bir
işlem yapılmadı. Şüpheli duruma rağmen belediye
başkanının oğlu ve yeğeninin HTS kayıtlarının inceleme talebi de işleme konmadı.
- Baba Şaban Vatan’ın iddiasına göre Rabia Naz’ın
yaralanmasının ardından götürüldüğü kulübe şeklindeki
bina belediye ekiplerince yıkıldı. Taleplere rağmen
bu binada inceleme yapılmadığı gibi yıkım işlemi de
sorgulanmadı.
- Şaban Vatan’ın kardeşi Muhammed Vatan’ın
suç duyurusunda “İki kez akıl hastanesinde yatarak
tedavi gördü” bilgisinin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen konu kapatıldı.
- Muhammed Vatan’ın eşi, olay günü kayıtlara
geçen ifadesinde; “Rabia Naz’ın üzerinde toz ve talaş
vardı” gibi ifadesindeki tespitlerden daha sonra
vazgeçti. Bu çelişki de soruşturulmadı.
- Rabia Naz’ın atladığı ileri sürülen binanın alt kısmında iki çıkıntı (çatı) bulunuyor. Fiziken bu çıkıntılara
çarpmadan aşağıya düşmesi mümkün değil. Bu
gerçekleşse bile elektrik tellerine çarptıktan sonra
yere düşmesi gerekiyor. Oysa direkt aşağıya düştüğü
söyleniyor.
- Olayla ilgili keşif raporunda “Naz’ın kendini binadan aşağıya bırakmasıyla düşmediği, verandayı
aşması için de en az 11.3 km/saat hızla koşmuş
olması gerektiği” görüşüne yer verildi. Raporda 70
kilo olan Naz’ın fiziksel özellikleriyle birlikte değerlendirdiğinde bu hıza ulaşmasının bile orta olasılık
olduğu ifade edildi.
- Baba Şaban Vatan; “Olay yerinde yavruma ait
hiçbir bulgu yok, ayrıca olay yeri inceleme 4 ayrı
yerde yaptığı incelemeden video kaydı kullanmamış,
bu suç değil mi?” diye sordu. (27 Mart 2019, Karar)
Rabia Naz’ı AKP, polis, yargı, Giresun Adli Tıp
Kurumu hep birlikte öldürdüler. Bütün deliller yaşananın açık bir cinayet olduğunu göstermesine rağmen, 11 yaşındaki kızını kaybeden bir baba deli ilan
edilerek, dava kapatılmak istendi. 11 yaşında bir çocuğun ölümünün üstünü kapatan bir yargı, Rabia
Naz’ın katilini sırf AKP’li olduğu için koruma altına
aldı.
Ülkemizde yargı sistemi işte bu kadar çürümüştür.
AKP iktidarı o kadar
güçsüzdür ki, 11 yaşında bir çocuğun neden
öldüğünün açığa çıkartılmasına bile müdahale
edip, soruşturmayı kapatmak istemiştir. Babanın ısrarı ve basının
gündem haline getirmesiyle halkta oluşan öfke

üzerine, 2 polis hakkında göstermelik soruşturma açılmıştır.
Bu soruşturmayı açtıran, Vatan
ailesinin adalet talebindeki ısrarı ve bu adaletsizliğin üzerine
giden halkın dayanışma eylemleridir.
Mahir Mete Kul Nasıl Bulundu?
Mahir Mete, 24 Mart günü
Edirne’den Meriç üzerinden Yunanistan’a geçiş yaparken botun batması sonucu kaybolmuştu. 21 yaşındaki bir genç
Türkiye faşizminden kaçmak
isterken canından oldu.
Mete 8 Nisan’da Yunanistan Halk Cephesi’nin başlattığı bir kampanya sonucunda bulundu.
Mete’nin bulunmasını sağlayan; Cepheliler’in sahiplenmesi, TAYAD’lı annesinin çadır direnişi ve sonuç
alıcılıktaki ısrar ve devrimci irade oldu. Devrimcilerin
bu sahiplenmesi olmasaydı Mete de kaybolan yüzlerce
göçmenden biri olacaktı.
Aynı irade sayesinde hiçbir devrimcinin cenazesi
morglarda bırakılmamıştır. Aynı kararlılık kaybedilen, katledilen hiçbir gerillanın cenazesini ortada
bırakmamıştır. Günlerce açlık grevleri yapılmış;
165 parça kemik, bedel ödeme pahasına bulunmuştur.
Emperyalizm ve faşizm gençlerimizi bir atari oyunu
oynar gibi katlederken, onları yaşlarına, daha çocuk
olduklarına bile bakmadan, gözünü kırpmadan öldürürken biz onların cenazelerini bulmak için, öldürenlerin
cezalandırılması için direniyoruz.

Faşist AKP İktidarı Yargıyı
Kendi Çıkarlarına Göre Kullanıyor!
Ergenekon Davaları:
Bu davada gücü olmayanlar mağdur edildi, ağır
bedeller ödediler, hukuksuzluklar meşrulaştı, devrimcileri, ilericileri Ergenekoncu diyerek suçladılar. Antipropaganda malzemesi olarak kullandılar.
İktidar bu davaları kullanarak, Kürt milliyetçi hareketi,
liberal solcuları ve demokrasiyi ‘askeri üniformanın
olmadığı yer’ diye tanımlayanları arkasında saflaştırdı.
Ergenekoncular bugün iktidarın küçük ortağı oldular.
Faşist AKP 12 Eylül’ü Sahiplendi:
‘80 darbesini yargılayacağız’ dediler.
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Eylül darbe-
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cileri hakkındaki davanın kaldırılmasına karar verdi.
Evren ve Şahinkaya’nın mal varlıklarına el konulması
ve sanıkların TSK’den çıkarılması ile rütbelerinin geri
alınmasına yer olmadığına hükmetti.
Yani manevi de olsa darbeyi mahkum edemediler.
Davanın peşinde demokrasi arayanlar elleri bağırlarında kaldılar. Balyozlarla, Ergenekonlarla faşizmden adalet bekleyenler hüsrana uğrarken, biz
oligarşi içi it dalaşında taraf olma yanılgısına düşmedik.

Mehmet Ağar’ı Akladılar:
‘Kontrgerillayı yargılayacağız’ dediler, Mehmet
Ağar’a göstermelik davalar açıldı.
Biz ise yargılamaya ve suçlarını açığa çıkarmaya
gücünüz yetmez, çünkü KONTRGERİLLA DEVLETTİR
dedik. Katillerin peşini bırakmadık.
Mehmet Ağar tatil yapar gibi birkaç ay hapis yattı.
3000 kişi ziyaret etti onu bu sürede.
O yıllarda sözde ‘çözüm süreci’ yürüyordu. Sırrı
Süreyya Önder gibi Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna
takılanlar “devletlerin” kapısındaydı. İtibar görüyor
neredeyse devlet içinden sayılıyorlardı.
Bugün Sırrı Süreyya ve milletvekili, belediye
başkanıyla yüzlerce HDP’li tutuklu. Mehmet Ağar
ise Tansu Çiller ile birlikte miting meydanlarında
Cumhurbaşkanı tarafından ağırlanıyor.
Yargı Eliyle Seçimlere Müdahale Edildi:
Faşist AKP, kendi iktidarını seçim oyunu ile kazanıp
korumasına yönelik olarak çıkarttığı kanunlar ile seçim
kazanan muhalefet partisi adaylarına haftalarca mazbatası verilmedi.
Faşizm yasa devletidir. Onlar iktidarlarına yarayacak
yasayı ya hemen yaparlar ya da ona göre uyarlarlar.
Çok sıkışırlarsa terör uygular ve yasaları askıya alırlar.
Örnekleri ile anlatmak gerekirse 2004’te verdiği
kararı 2019 yılında unutan bir Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) ile aynı yıl Eruh için verdiği kararı İstanbul için
uygulamayan bir YSK vardır karşımızda.

ADALET MECLİSLERİ’NDE BİRLEŞELİM!
Her iktidar, elinde bulundurduğu devleti kullanarak
kanunlar çıkarıp kendi hukukunu oluşturur.
Çünkü hukuk denilen şey, gerçekte, mevcut devletin
ve o devleti elinde bulunduran egemen sınıfların
varlığını güvence altına almak için yapılır.
Hukuk, mevcut üretim ilişkilerini, mevcut ekonomik
ve siyasi sistemi sürdürmenin bir aracıdır.
Her hukuk sınıfsal bir nitelik taşıdığından dolayı,
sınıflı toplumlarda hukuk “herkesin haklarının” savunucusu değildir. Herkese “eşitlik” ilkesi koca bir ya-
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landır.
Sömürücü sınıfların damgasını taşıyan hukuk,
çoğunluğa karşı, sömürücü azınlık iktidarını savunduğu için, en başından itibaren adalet değil,
adaletsizlik üretir.
Tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en saldırgan ve en kanlı iktidarı olan faşizmin de bir “hukuk”u
vardır. Bu hukuk doğal olarak faşist bir hukuktur.
Faşizm en genel anlamda baskıdır, terördür. Fakat
faşizmin de bir “meşruluk” sorunu vardır. Faşizm
meşruluğunu “kanun devleti” olmaktan alır. Yani yürürlükte kanunlar olması ve devlet güçlerinin bu kanunlara uyması, faşizmin olduğunun veya olmadığının
kanıtı olamaz.
Faşizmin varlığını veya yokluğunu belirleyen “devletin kendi yasalarına uyup uymaması” değil, bizzat o
yasaların muhtevasıdır. Devletin kendi yasalarını bile
çiğnemesi faşizmde sık rastlanır. Faşist bir devlet,
sık sık kendi yasalarını çiğnese de sonuçta bunu asgaride tutmak zorundadır.
Faşist hukukun var olduğu bu adaletsiz düzenden
kimse adalet beklememelidir.
Çünkü;
Hukuk, yeni sömürge ülkelerde faşizmin üzerindeki şaldır.
Hukuk, aynı zamanda faşizmin sopasıdır.
Hukuk, faşizmin siyasetinin en kullanışlı aracıdır.
HHB avukatları halkın adalet talebinin savunucu
oldukları için, Berkin’in, Soma’nın, yoksul halkın,
hakkını arayanların, devrimcilerin avukatları oldukları
için tutuklandılar.
Rabia’nın babası bir yıldır adalet talebinden vazgeçmediği için polis eşliğinde akıl hastanesine götürüldü. Yalanla, tehditle, komployla Rabia’nın ölümünün
açığa çıkması engellendi.
Devrimcileri “gizli tanık” ifadeleriyle tutuklayan
yargı, faşist katillerin, polislerin yargılanmasında da
delilleri karartıp, adli tıp raporlarını değiştiriyor.
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Hukuk sadece faşizmin yararına işliyor.
Halkımız!
AYM (Anayasa Mahkemesi) ve AİHM’e (Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi) gitmek ADALET GETİRMEYECEKTİR.
Halkların maruz kaldıkları baskı ve zulüm karşısında
başvurabilecekleri, adaletin yerine getirilmesini isteyecekleri hiçbir “uluslararası” kurum yoktur! Dünya
halkları zulme karşı sadece halklara seslenebilirler
ve sadece devrimci, demokrat, yurtsever örgütlerden
bir şeyler bekleyebilirler.
Adaleti getirecek olan; ADALET talebiyle birleşmemiz
ve adaleti bulana kadar mücadele etmemizdir.
Adaletin A’sının kalmadığı bir dünyada ve ülkede
yalnızca devrimciler ADALET için SAVAŞIRLAR.
Yalnızca devrimciler güçlü bir adalet bilincine sahiptirler.
Yalnızca devrimciler o davaları sonuna kadar takip
edip, suçluları bulabilirler.
Bugün birçok katliam davasının üzeri kapatılamamışsa bu yalnızca devrimcilerin ve devrimci avukatların sayesindedir.
Adalet neden bu kadar önemlidir?
“Adalet, güneş gibi yerinde durur ve geri kalan her
şey onun çevresinde döner.” Konfiçyus’a ait bu söz,
adaletin yaşam içindeki yerini en iyi şekilde anlatır.
“Bir memleket yalnız adaletle ebedileşir, adaletsizlikle yıkılır.” (Alman Atasözü)
“Adaletsiz bir memleket, güneşsiz bir dünyaya
benzer.” (Arap Atasözü)
Adalet, sadece bugünün değil; aslında yarının,
tüm bir geleceğin sorunudur.
Çünkü, bir halk adaletsiz yaşayamaz!
Çünkü, adaletin olmadığı yerde acıların üstü kapanmaz!

Çünkü, ADALET HALKIN EKMEĞİDİR!
Çünkü, adalet kendiliğinden gelmez!
Çünkü, adaletsiz bir dünyada hak verilmez alınır!
Faşizm koşullarında adalet istemek; unutmamaktır,
vazgeçmemektir, direnmektir, hesap sormaktır! Faşist
devlet, adaleti kendisi için en büyük tehlikelerden biri
olarak görür. Hiçkimsenin adalet arayamayacağı,
arasa da bulamayacağı, devletin istediği gibi katliamlarını gerçekleştirebileceği, yargının göstermelik olduğu
bir ülkede yaşıyoruz.
Devlet halkın adalet talebini bastırmak için sürekli
katliamlar, baskılar, yasaklar gündeme getiriyor. Tarih
boyunca tüm baskıcı rejimler bu yollara başvurmuşlardır.
Ama ADALET öyle güçlü bir istektir ki, hiçbir güç,
bunu bastırmaya yetmemiştir.
Halkımız sadece devrimcilere güvenebilir!
Halkımızı adaletsiz bırakmayacağız. Nasıl ekmek
bize gerekliyse adalet de öyle gereklidir. Adaleti kendi
meşruluğumuzla, haklılığımızla sağlayacağız. Halkın
çıkarlarına uygun olmayan, halktan yana olmayan
hiçbir şey adil değildir, kabul etmeyeceğiz.
Adalete açlık, hiçbir açlığa benzemez. İşte bu nedenledir ki adalete açlık, ne hapislik dinler, ne de zor
koşullar. Bu açlık, tüm açlıkları bastırır, bu açlığı doyurmak uğruna, tüm açlıklara katlanılır. Halkın adaleti
er ya da geç yerini bulur.
Evlatlarımızın Katillerinden Birleşerek Hesap
Soralım!
Herkes Bilsin Ki, Hak Yerini Bulacak, Kısa Çöp
Uzundan Hakkını Alacak!
Adalet İçin Güçlerimizi Birleştirelim, Adalet Talebimiz Etrafında Örgütlenelim!
Adalet Meclisleri’ni Kuralım!
Adalet İstiyoruz, Alacağız!

Özgür Tutsaklar Onurumuzdur!
Ankara Sincan Hapishanesi’nde tutsaklar üzerindeki yoğun
bir baskılara ilişkin, 14 Nisan’da açıklama yapan Ankara Halk
Cephesi ‘Özgür Tutsaklara Kalkan Elleri Kıracağız!’ dedi.

Evlatlarını Katleden Polis Annelere Yardım Edemez!
Ankara polisi devrimcilerin ailelerini arayarak; “Size yardım
edelim, çocuklarınızı örgütün elinden kurtaralım, yardım ister
misiniz?” diye sormuş. Bu olay üzerine 15 Nisan’da yazılı
açıklama yayınlayan Ankara Halk Cephesi kısaca sözlere yer
verdi; “Ankara polisini uyarıyoruz; devrimcileri terörize etmekten,
ailelerimizi taciz etmekten vazgeçin! İşkencelerin, tacizlerin
hesabını vereceksiniz!”

Sakarya Dev-Genç’e Katıl
Dev-Genç’liler 12 Nisan’da Sakarya Üniversitesi Esentepe yerleşkesinde bulunan Hukuk Fakültesi ve FenEdebiyat Fakülteleri’nde bildiri dağıtımı
yaptı. Ayrıca 13 Nisan’da üzerinde;
“Dev-Genç’e Katıl!” sloganının
yazılı olduğu pullamalardan yaptı.

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!
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ojda Yalınkılıç öğrenci gençliğin mücadelesi içinde demokratik faaliyetlerinden ötürü tutuklandığı 2013 yılından bugüne defalarca kez
gözaltına alındı, tutuklandı.

R

Mersin’de yaz kampına katıldığı için gözaltına alındığında şaşırmadı.
Tatildeyim şaşkınlığına düşmedi. Memleketi Amed’de faşizmin azgınca
saldırıları sürerken Sur’daki kuşatmayı teşhir etmeye çalıştığı için yeniden
tutuklandı.
Üzerindeki baskılar tutuklu olduğu hapishanelerde de devam etti. Ağır
tecrit ve hak gasplarını kabul etmedi. Sürgün sevk işkencesi ile Adana’dan
Sincan’a oradan da Gebze’ye sevk edildi.
Tahliyesinin üzerinden 3 ay geçmeden yeniden tutuklandı. Bu kez tutuklu
olduğu dönemde dışarıda suça karıştığı söyleniyordu. Mahkeme durumu anlayınca tahliye edildi. Fakat bu kez de ziyarete gittiği gençlik federasyonu
basıldı ve Rojda’ya yeniden hapishane ve hücre duvarları göründü.
15 Şubat 2018’de tahliye olduğunda hapishane kapısında yine onu
bekleyenler vardı. Daha gökyüzünü bile göremeden yeniden yakalandı.
Hakkında bir iftiracı ifadesi vardı. Ama asıl sorun neredeyse hiç dışarıda kalmamış birinin nasıl olup da iftiracılar tarafından tanınıyor olduğu idi.
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ADALET İSTİYORUZ ÇÜNKÜ BİZ DEVRİMCİYİZ!
DÜZENİN ADALETSİZLİKLERİ DEVRİMCİLİK NEDENİMİZDİR!
ADALETSİZLİKLERE KARŞI SINIF KİNİNİ BÜYÜTELİM!
- Uzun zamandır Nazilli Devlet
Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan silikozis hastası maden işçisi Sedat Kara yaşamını
yitirdi. Sedat Kara ve onun gibi
çalıştırıldıkları işler ve alınmayan
sağlık güvenliği nedeniyle silikozis
hastalığına yakalanan onlarca
işçi için adalet istiyoruz. Sağlığımızı elimizden alıp, tedavimizi
de yapmayan bu düzene karşı
ADALET için mücadele etmek
onurumuzdur!
- Aslan Durman, KHK ile
ihraç edilmiş bir
öğretmendi. İşten atılınca, ailesinin geçimini
sağlayabilmek
için inşaat işlerinde çalışmaya
başladı.
Urfa Viranşehir’de tadilat halindeki 2 katlı bir evde
çalıştığı sırada göçüğün altında kalan Durman, hayatını
kaybetti. Ağır yaralı iki işçi ise hastaneye kaldırıldı.
Aslan Durman ve onun gibi güvenlik önlemleri alınmadığı için hayatını kaybeden tüm işçiler için, KHK
ile bir gecede emeği gasp edilen öğretmenler için
adalet istiyoruz, alacağız!
- Polis katliamlarına bir yenisini daha ekledi. 15
Nisan’da Diyarbakır Sümerpark’ta arkadaşıyla oturan
20 yaşındaki Recep Hantaş, polis tarafından başından
vurularak öldürüldü.
Polis, hurdacılıkla geçimini sağlayan Recep’i
“yanlışlıkla” vurduğunu
söyledi.
Bu kaçıncı yalan? Bu
kaçıncı katliam?
Katil Polislerden Hesap
Sormak İçin Örgütlenelim.

Recep Hantaş’ın Katilleri Cezalandırılsın!
- Demirören-Kalyoncu tekellerinin düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı önünde
trafiğin kesilmesine
itiraz eden Sertuğ Sürenoğlu isimli avukat,
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları tarafından gözü morarıncaya, şişinceye kadar dövüldü.
Trafiğin açılmasını istemek dahi dövülmek için bir
gerekçe. Bu düzeni kabul etmemeliyiz. Sürenoğlu’na
atılan dayağın hesabını soruyoruz, Sürenoğlu için
adalet istiyoruz.
- Antalya Kepezaltı Sur
Yapı’da çalışan 28 yaşındaki
işçi Ferman Keserci, inşaatın
11. katından düşerek hayatını kaybetti.
Emeğimizi çok ucuza satın alarak, bizi ölüm riski altında çalıştıran bu düzenden
hesap sormak boynumuzun
borcudur. Ferman Keserci’nin hesabı da bizim omuzlarımızdadır. Ferhan İçin
Adalet İstiyoruz!
- Ankara Çankaya’da ekonomik sorunlar nedeniyle
bunalıma giren bir Resul K., üzerine benzin döküp
kendini yakacağını söyledi. Polis, Resul K’nın sorunlarını
çözeceğine, onu gözaltına
aldılar. Halkımızı intihara
sürükleyen bu düzene karşı mücadele etmeliyiz.
Kendimizi yakarak bir şeyi
değiştiremeyiz. Öfkemizi
kendimize değil düşmana
yöneltmeliyiz. Adalet talebimizi sınıf kinimizle büyüteceğiz!

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!
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FAŞİZME KARŞI İLLEGALİTE SUÇ DEĞİLDİR!
FAŞİST YASALARA KARŞI YASA DIŞI OLMAK SUÇ DEĞİLDİR!
YASALARIN ZORA, ZORBALIĞA, SÖMÜRÜYE, SOYGUNA, AHLAKSIZLIĞA
ÖRTÜ OLDUĞU YERDE, “YASA DIŞI” OLMAK HAKTIR, MEŞRUDUR!

GİZLİLİK ADALETİN BİTTİĞİ YERDE BAŞLAR!
SOSYALİZME KADAR,
HALKIN İKTİDARINI KURANA KADAR,
GİZLİ YAŞAYACAĞIZ!
GİZLİ SAVAŞACAĞIZ!

7. Bölüm

E MPERYALİZMİN YAKIP YIKTIĞI, İŞGALLERİN, KATLİAMLARIN,
YAĞMA VE TALANIN “HUKUKA UYGUN” OLDUĞU BİR DÜZENE KARŞI
SAVAŞMAK MEŞRUDUR!
“GİZLİ İŞKENCE MERKEZLERİ”NİN OLDUĞU BİR DÜZENDE

GİZLİLİK DE İLLEGALİTE DE HAKTIR!
mperyalistler ve işbirlikçileri çıkarları gerektirdiğinde hiçbir kural, hiçbir yasa, hukuk
ilkesi tanımazlar. Sömürü ve karlarının önündeki engelleri aşmak için ne pahasına olursa olsun
her yola başvururlar. Hukuk da bunlardan biridir.
Hukuk ve emperyalizm arasındaki ilişkide belirleyici
olan hukuk değil emperyalizmdir. Çünkü halklar üzerinde egemenlik kuran emperyalizmin çıkarları
neyi gerektiriyorsa “hukuka uygun” olan odur.
Çünkü hukuk, bizzat o çıkarların ifadesi ve koruyucusudur.
Emperyalistler ve işbirlikçileri kendilerine karşı
çıkan her kesime, devrimcilere, halklara karşı hukuk
silahını her dönem pervasızca kullandılar, kullanmaya
devam ediyorlar. Hukukun halklara karşı kullanılmasının
en önemli biçimi de “uluslararası hukuk” statüsüdür.
“Uluslararası hukuk” emperyalist saldırı ve sömürünün kılıfından başka bir şey değildir. “Uluslararası
hukuk” denilen esasen işgallerini, katliamlarını, ambargolarını, işkencelerini bilgiden mahrum bırakılmış
dünya halkları nezdinde meşrulaştırma aracıdır. Çoğu
zaman ise emperyalistler uluslararası hukuku da yok
sayarak, açıkça çiğneyerek, uluslararası hukuku işledikleri suçlara uydurur ya da uyduğunu iddia ederler.
“Uluslararası hukuk” kavramını 1990’lardan itibaren
sıkça duymaya başladık. ‘90’ların başında Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra “Yeni Dünya Düzeni”nin
ilanı ile birlikte ABD’nin “uluslararası hukuk”u kendi
çıkarlarına göre kullandığı yeni bir “imparatorluk
kurma” süreci de başladı çünkü. Bu süreçle birlikte
emperyalistlerin askeri saldırıları da yoğunlaşmaya
başladı.

E
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İşgaller ve yeni sömürgeleştirme politikaları artarak
sürdürüldü. İşte emperyalizmin bu saldırılarında en
çok kullandığı silahlardan biri de uluslararası hukuk
oldu. Özellikle ABD emperyalizmi, ekonomik-askeri
çıkarları için “terörizmle mücadele”, “insani yardım”
maskesini kullanarak ekonomik-siyasi planlarını hayata
geçirdi.

BİR ÖRNEK: NATO, BM Anlaşmasını
Çiğneyerek Kosova’ya Saldırdı,
BM Onayladı
1991’de emperyalizmin saldırılarıyla Yugoslavya’nın
parçalanmasının ardından bağımsızlığını ilan eden;
ancak iç savaşın devam ettiği Kosova’ya 1999’da yapılan NATO saldırısı uluslararası hukukun, bizzat o
hukukun sahipleri emperyalistler tarafından açıkça
çiğnenmesinin bir örneğiydi yalnızca.
Emperyalizmin savaş örgütü olan NATO’nun kuruluş
anlaşmasında, NATO’nun; “Birleşmiş Milletler Şartı”
içinde faaliyet göstereceği vurgulamıştır. Buna göre
NATO, “meşru savunma” hali dışında, yalnızca BM
tarafından yetkilendirilmek koşuluyla “kuvvet kullanma”
yetkisine sahiptir. BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan
“kuvvet” kullanamaz. Ama Kosova’ya yönelik saldırı
böyle bir karar olmadan yapılmış, BM Güvenlik
Konseyi sonradan bu saldırıya onay vermiştir.
Yani önce minareyi çalıp sonra kılıfını hazırladılar.
Böylece saldırının hukuka uygun olduğunu iddia ettiler.
ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra da terörist
saydığı örgüt ve ülkelere; “ya onları adaletin önüne
getireceğiz ya da onlara adalet götüreceğiz” diyerek
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tehditler savurmaya ve saldırmaya devam etti. Afganistan’a yaptıkları saldırıya da; “Sonsuz Adalet Harekatı”
adını verdiler.
Tıpkı 19 Aralık katliamına “Hayata Dönüş” adını
verdikleri gibi… Onların adaleti katliam, işkence, talan
üzerine kuruludur. Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de
yaşananlar emperyalizmin adaletidir. Adaleti B-52
uçakları, uzun menzilli füzeleri, “akıllı bombaları” ile
götürdüler halklara! Bunu yaparken de hiçbir hukuk
kuralına uymadılar. “Uluslararası hukuk”u açıkça çiğnediler.
Biliyorlardı ki o hukuk, kendilerine karşı değil
aksine kendilerini korumak için vardı. Zaten o hukuku
yaratan da kendileriydi.

BİR ÖRNEK: Savaş Suçları Mahkemesi
Emperyalizmin Savaş Suçlarına Kör
‘Savaş suçlularının, soykırımların ve insanlığa
karşı suç işleyenlerin yargılanması’ iddiasıyla 2002
yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM),
ABD’nin Afganistan’a yönelik işgal saldırısında işlediği
savaş suçları ile ilgili verdiği kararla gerçek kuruluş
amacını ortaya koydu. UCM, 12 Nisan tarihinde aldığı
kararla Afganistan’daki savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı reddetti. Böylece UCM hem gerçek kuruluş
amacını hem de uluslararası hukuk kurumlarının kimlerin hizmetinde olduğunu da göstermiş oldu.
“Lahey’deki mahkeme yaptığı açıklamada, böyle
bir soruşturmanın adalete hizmet etmeyeceğini söyledi.
Mahkeme ayrıca CIA’nın, Polonya, Romanya ve Litvanya’da bulunan gizli cezaevlerinde işkence uyguladığı
Afganlılara ilişkin soruşturmayı da tümüyle reddetti.
Bu soruşturma talebinin ardından, ABD UCM’yi
“yaptırım” ile tehdit etmişti ve çeşitli yollarla engellemeye
yönelmişti. Amerikan askerlerine karşı Afganistan’daki
araştırmalara katılan UCM çalışanlarına vize vermemiş
ve soruşturmanın başını çeken Savcı Bensouda’nın
ABD vizesini iptal etmişti.” (Gerçek Haber Ajansı, 16
Nisan 2019)

BİR ÖRNEK: Gayrı Meşru Irak İşgaline
“Meşru Müdafaa” Kılıfı
Emperyalist haydut ABD ve müttefikleri NATO
şemsiyesi altında Irak’ı işgal ederken uluslararası
hukuktaki en temel anlaşma olan BM Anlaşması’nı
bir kez daha yok saydılar.
BM Anlaşması 2/4 Maddesi’ne göre devletlerin
kuvvet kullanması yasaktır. Bunun iki istisnası
vardır: Birincisi “meşru müdafaa hakkı”, ikincisi ise
BM Güvenlik Konseyi’nin “uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla son çare olarak askeri
müdahale” kararı vermesi.
Bu iki durum dışında devletlerin başka devlet veya
devletlere askeri müdahalesi yasaktır. Ama yasağı
koyan da delen de aynı olunca iş değişiyor. ABD’nin

Irak’ı işgal etmesinde bu kural işletilmemiş, ABD uluslararası hukuku açıkça çiğnemiştir. Kendisine yönelik
bir saldırı olmamasına rağmen meşru müdafaa diyerek
Irak’a saldırmıştır. Bunun sonucu Amerikan işgali sırasında ve sonrasında, çoğu çocuk olmak üzere
1,2 milyon Iraklı katledilmiştir. (Kaynak: www.insamer.com - 29 Ekim 2016)
Aynı durum Suriye için de geçerlidir. ABD ve müttefikleri uluslararası hukuku çiğneyerek, IŞİD’e karşı
mücadele maskesiyle Suriye’de suç işlemeye devam
ediyorlar. ABD’nin Irak’taki operasyonları, Irak Hükümeti’nin daveti ile gerçekleşirken Suriye’den alınmış
bir rıza söz konusu değil.
BM Güvenlik Konseyi’nin de Suriye ile ilgili
kararı da mevcut değil. Yani her anlamda gayrı
meşru bir saldırı vardır. Ama emperyalizm için
bunun bir önemi yoktur. Çünkü onları bağlayan
bir hukuk yoktur.

BİR ÖRNEK: Gizli İşkence Merkezleri
Emperyalizmin hiçbir hukuk, hiçbir kural, gelenek,
ahlak tanımadan işlediği suçlar sadece katletmekle,
işgal edip yakıp yıkmakla sınırlı değil elbette. Düşman
gördüğü kim varsa, kurduğu yağma ve talan düzenine
biat etmeyen kim varsa yok etmek için her yöntemi
kullanıyorlar. Bunlardan biri de kendilerine biat etmeyen
örgütlerin önderlerini ve üyelerini kaçırıp sorguladıkları
gizli işkence merkezleridir.
“CIA’nın Avrupa’daki gizli gözaltı merkezleri, işkence
uçaklarının havaalanlarını kullanmasına ilişkin, aralık
ayında başlatılan soruşturmanın raporu tamamlandı.
Avrupa Konseyi üyesi İsviçreli Parlamenter Dick Marty
tarafından hazırlanan rapor, 7 Haziran’da basına
açıklandı.
17 Haziran’da AKPM’de tartışılacak olan raporun,
Avrupa devletleri tarafından onaylanıp onaylanmayacağı
merak konusu. Zira rapor, sadece CIA’yı değil, işbirlikçilerini de suçluyor ve suçun bilerek işlendiğini
söylüyor.
CIA’nın suç ortağı ülkeler şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye, İsviçre, Bosna-Hersek, İngiltere, İtalya, Makedonya, Almanya, Polonya, Romanya, İspanya,
Kıbrıs Rum Kesimi, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan.”
(Yürüyüş, 6 Kasım 2006, Sayı 77)
Sadece emperyalistlerin, CIA’nın gizli işkence merkezleri yok. Ülkemizde de kontrgerillanın gizli işkence
merkezleri var. Burada Türkiye faşizminin işkencecileri
CIA uzmanlarından aldıkları eğitimle devrimcilere işkence yapıyorlar.
Türkiyeli bir devrimci Ayten Öztürk’ün, Lübnan
Refik Hariri Havaalanı’ndan CIA yöntemiyle ve muhtemelen CIA işbirliğiyle kaçırılarak özel bir uçakla
Türkiye’ye getirilmesi ve kontrgerillanın gizli işkence
merkezinde 6 ay sorgulanması, işkenceye uğraması
bunun yaşanan son örneğidir.
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BİR ÖRNEK: Guantanamo Hukuku
Amerikan hukukuna göre hükümet ister bir yabancıyı, isterse kendi öz vatandaşını “düşman savaşçı”
ilan ettiği durumda bu kişiye hukuk dışı davranabiliyor,
bütün sivil haklarından mahrum edebiliyor, suçlamaksızın tutuklayabiliyor, avukat veya hukuki süreçlerden
uzak tutabiliyor, dahası bu şahsı neden “düşman savaşçı” sınıfına soktuğunu da kimseye açıklamak zorunda bırakılamıyordu.
11 Eylül 2001 olayından sonra dünyanın değişik
ülkelerinden yüzlerce kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına
alındı, Guantanamo üssüne kapatıldı, aileleriyle görüşmelerine izin verilmedi, avukat yardımından yararlanma hakkı tanınmadı.

BİR ÖRNEK: VAHŞİ BATI
HUKUKU-KELLE AVCILIĞI
ABD emperyalizmi, ne ulusal ne uluslararası anlamda hiçbir hukuk tanımıyor, kendini hiçbir hukukla
bağlı hissetmiyor. Guantanamo hukuku da yetmiyor
ABD emperyalizmine. Hiçbir hukuki temeli olmayan
terör listelerini, bir adım daha ileri taşıyarak Hollywood’un western filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz
şekilde kişilerin başına ödül koyuyor, böylece “kelle
avcılığını” meşrulaştırıyor.
ABD’nin teröre karşı mücadele gerekçesiyle 2002
yılından bugüne başına ödül koyduğu, kelle avcılığına
soyunduğu kişiler arasında Türkiyeli devrimciler de
var. Bunlardan üçü, Halkın Hukuk Bürosu’nun da
müvekkilleridir. ABD’nin müvekkillerinin başına ödül
koymasına karşı hem hukuksal, hem de meşru bir
mücadele yürüten halkın avukatları da bugün faşizm
tarafından tutsak edilmiş ya da gizli yaşamaya zorlanmıştır. Başına ödül koymanın pratik anlamı, hakkında
arama kararı çıkartılan, başına ödül konan kişinin
infaz edileceğidir. Bunun adı kelle avcılığıdır. Bu
orman kanunudur.
Tablo budur.
Ne vardır anlattıklarımızda:
- Emperyalizmin “terörle savaş” adını verdiği saldırı,
işgal, katliamlar halklara karşı savaştır. Guantanamo’dan
kelle avcılığına, saldırı, işgal, katliamlardan gizli
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işkence merkezlerine… kullandıkları bütün yöntemler,
bütün araçlar gayrı meşrudur.
- Emperyalizmin yakıp yıktığı, işgallerin, katliamların,
yağma ve talanın “hukuka uygun” olduğu iddiası koca
bir yalandır.
- Uluslararası hukuk dedikleri haydutluk hukukudur,
dünya halklarına düşman bir hukuktur.
Emperyalizm işine gelmediğinde bu hukuku da bir
çırpıda yok sayabilmektedir. Çıkarına hizmet ettiklerinin
bile uymadığı bir hukuka dünya halklarının saygı
göstermesini kimse dayatamaz.
Katliam, işkence, sömürü perdesi bu hukuka değil
saygı göstermek, bu hukuku yok etmek için savaşmak
meşrudur.
- Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin “gizli işkence
merkezleri”nin olduğu bir düzende, devrimcilerin aylar
boyu faşist hukuka bile uymadan işkencelere maruz
kalıp, vücuduna 868 yara açılan bir ülkede gizlilik de
illegalite de haktır.
Onların gizli işkence merkezleri varsa bizim de
gizli direniş merkezlerimiz, sığınaklarımız olacak!
Biz meşruluğumuzu halkın adaletinden, Ayten’in
vücudunda açılan 868 yaradan, tek bir hukuksal zorunluluk yerine getirilmeden onlarca yıl cezalara çarptırılan halkın avukat ve sanatçılarına uygulanan zulümden, bu zulmü ortadan kaldırma zorunluluğundan
alıyoruz.
Sığınaklarımız da olacak, yer altı stüdyolarımız
da...
Tünellerimiz de olacak, gizli üslerimiz de!
BUNU KİMSE ENGELLEYEMEZ!

Her Alanda, Her Yerde Direnerek Zaferler
Kazanacağız!
Kamu Emekçisi Nazife Onay 15 Nisan’da Bakırköy
Özgürlük Meydanı’nda gözaltına alındı.
Haftalardır işleri ve ekmeği için direnen 30 yıllık
öğretmen Selvi Polat ve 15 yıllık öğretmen Nursel
Tanrıverdi’nin 4. kez tutuklanması sonucuyla Nazife
Onay 15 Nisan 2019 tarihinde tutsak iki öğretmenin
direniş alanındaydı. Alana çıkan Nazife Onay yaptığı
açıklamanın ardından oturma eylemine başladı ve
gözaltına alındı. Polis, gözaltına tepki gösteren vatandaşlara bağırarak hakaret etti.
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BM ŞEMSİYESİYLE EMPERYALİST İŞGALE BİR ÖRNEK:

Jadotville Kuşatması
mperyalizm, özellikle
de dünya jandarmalığına soyunan ABD
emperyalizmi, ‘60’lı yıllarda
Latin Amerika’da Kalın Sopa
politikalarını, darbeleri, işkence-katliam-kaybetmeleri,
burjuva demokratik hakları
devreye sokarak, devrimci
mücadelenin önünü kesmeye
çalıştı. Bilinçlere ulaşıp, ideolojik olarak bitirdiği örgütleri,
ardından pratik olarak da bitiriyordu.
Afrika’da da aynı politikaları
devreye soktu. Önce Lumumba’yı General “Çombe”-ye katlettirip, Katanga bölgesini ele
geçirmesine yardımcı oldu.
Böylece Lumamba’nın kamulaştırmayı düşündüğü Katanga’nın Bakır-Kobalt ve Uranyum maden ocakları politikasını devre dışı bırakmış
oldu. Maden ocakları Belçika
şirketlerinin elinde kalmaya
devam etti.
Ama emperyalistlerarası
çıkar çatışması bitmedi. Sovyetler Birliği Kobalt-Uranyum
gibi hammadde ihtiyacının
bir kısmını Kongo’dan karşılıyordu. Belçika bu maden
ocaklarına, yerel işbirlikçi General Çombe aracılığı ile hakimdi.
ABD emperyalizmi bu durumu kendi lehine çevirmek
için, BM Barış Gücü’nü devreye sokuyordu. Katanga’da,
seçilmiş olan Başkanı öldürerek. Haksız bir şekilde iktidara gelmiş olan General
Çombe’yi durdurmak için. Barış Gücüyle müdahale edildiğini öne sürüyordu. Sözde
üçüncü bir dünya savaşının
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önüne geçmeye çalışıyordu.
Bunun için de, sicilinin temiz olduğunu düşündüğü İrlanda Cumhuriyeti Ordusunu
General Çombe’den izin dahi
almadan. Katanga’da, Barış
Gücü Askeri olarak, hakimiyetini kurmak için kullanıyordu.
Ve kısa süre sonra da Lumumba’yı katlederek, bir darbeyle Katanga Bölgesi’nde
iktidara gelmiş olan Çombe’ye
karşı, yeni bir darbe organize
edip, iktidardan aldırıyordu.
Bu sefer yerel işbirlikçinin
adı, MOBUTU idi...
Emperyalistler arası haksız
bir paylaşım savaşı içerisinde
kendini bulan. İdealist bir tabur komutanı. Katanga’ya
gerçekten barışı savunmak
için geldiğini düşünüyordu.
Çünkü onun için BM, barışı
tesis etmek ve müttefikler
arası bir savaşı önlemek için
kurulmuştu. Buna da içtenlikle inanıyordu.
Savaşı ve savaş gerçeğini
de, kitaplardan öğrenmeye
çalışıyordu. Katanga’ya vardığında, bu düşüncelerinin
yanlışlığını pratik içinde gördü.
Savaş savaş içerisinde öğreniliyor ve eğitimle ustalaşılıyordu.
BM Bir Barış Gücü Değil.
Emperyalizmin Maden Ocaklarına Hakim Olmak İçin Kullandığı Bir Savaş, Bir Paylaşım Aracı Olduğu Anlaşılıyordu.
Belçika maden ocaklarını
elde tutabilmek için, Fransız
Lejyonerlerini kullanırken,
ABD de BM’yi ve askeri gü-

cünü kullanıyordu.
Bunu anlayan Tabur Komutanı, çatışmalar ilerledikçe
ve ölüme, imhaya terk edildiğini anladıkça tavrı değiştiriyordu.
Önce büyük bir kahramanlık sergiliyor. Mühimmatı bittiğinde, düşmandan bunu
elde ediyor ve kendi gücünden hem sayı, hem de teçhizat
bakımından üstün olan bir
güce karşı savaşma kararlılığını gösteriyordu.
Sonra ise, askerler teslim
olmayı reddetmelerine rağmen teslim oluyordu. Çünkü
bu savaşa ve haklılığına olan
inancını yitiriyordu.
Lumumba’nın dediği gibi;
“Bu gökyüzünün altında
olan her şey, sadece ve sadece halkımıza aittir!
Bu ülke Belçika’ya ait değil!
Bu ülke Amerika’ya ait değil!
Hele sana hiç ait değil! Anlıyor musun?...”
Biz de diyoruz ki, Anadolu
ve zafer;
Sadece ve sadece haklı bir
savaş yürütenlere aittir.
Emperyalizm-kapitalizm ve
yerli işbirlikçisi oligarşi ile
faşist AKP iktidarına ait değildir!
Haksız bir savaş yürüten
teslim olur!
Haklı bir savaş yürüten
bizlerin teslim olduğunu ise,
asla göremeyecekler!
Gizli yaşayacak, gizli savaşacak ve zaferi kazanacağız!

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!
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Ülkemizde Gençlik
GENÇLERİN GELECEĞİ, İÇİ BOŞALTILMIŞ ÜNİVERSİTELERDE DEĞİLDİR!

GELECEĞİMİZ İÇİN DEV-GENÇ SAFLARINDA ÖRGÜTLENELİM!
- “İşsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu aştı.”
(TÜİK, 2018)
- “Son 5 yılda 1 milyon 115 bin öğrenci kayıtlı oldukları üniversiteden kaydını sildirdi veya dondurdu.”
(MEB)
- “2005’te 77 olan üniversite sayısı bugün 203.”
- “Devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde
doluluk oranı: 2015’te %99’dan %85’e, vakıf üniversitelerinde ise %91’den %73’e düştü.” (ÖSYM)
ÜİK, ÖSYM ve MEB’in vermiş olduğu bazı
istatistikleri paylaşarak başladık yazımıza.
Nihayetinde tüm bu verilerin etkilediği milyonlarca gencimiz, insanımız için ve bizim için ifade
ettiği çok şey var. İstatistiklere göre ülkemizdeki üniversite sayısı 13 yılda 77’den 203’e çıktı. Dükkân
açar gibi adım başı açılan üniversitelerde, üniversite
personeli diye de birinin çocuğunu, öbürünün kocasını
yerleştirip sözde eğitim veriyorlar.
Eğitim adı altında bize sorgulamayan,
üretmekten uzak, ezberci bir zihniyeti
aşılıyorlar. Yetmiyor; üniversitelerin
kontenjanlarını şişirdikçe şişiriyorlar.
Peki, bunu gençlerimiz okusun da
iş güç sahibi olsun diye mi yapıyorlar?
Elbette hayır!
Üniversiteden mezun olmanın istihdamla doğrudan ilişkisi olsaydı bugün diplomalı işsiz sayısı 1 milyonu
aşmazdı. TÜİK’in Aralık 2018 İşgücü
Araştırması geniş işsiz tanımına göre; ülkemizdeki 7
milyon 153 bin işsiz içerisinde, bir üniversiteden
mezun olan 1 milyondan fazla işsiz demek, binbir
zorluğa göğüs germiş, emeği ve hayalleri çalınmış
milyonlarca insanımız var demektir.
Bu düzenin gençlerimize reva gördüğü büyük hayaller ve meslek planlarıyla üniversiteye yerleşip diploması elinde iş arayan veya evde bekleyen mezunlar
olmasıdır. Aramaktan, beklemekten yılıp, umutsuzluğa
kapılan, intihar eden veya bu boşluklarında yaşamlarını
sürdürebilmek adına ucuz işgücü olan gençlerimizin
hiç mi hiç önemi yoktur faşizmin gözünde.
Tüm bu sonuçlar, son 5 yılda kayıtlı olduğu üniversiteden kaydını sildiren veya donduran 1 milyon
115 bin öğrenciyi de, üniversite doluluk oranlarının
son 3 yılda %96’dan %73’e düşmesini de açıklıyor.
Üniversitelerin özellikle lisans programlarında bu denli
hızla artan bir arz varken, talep yıldan yıla düşüyor. 1
milyonu aşkın üniversite mezunu, geleceğini alacağı
diplomaya tabi kılmıyor.
Üniversite öğrencilerinin kayıtlı oldukları üniversiteden ilişiğini kesmesinin veya üniversite doluluk
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oranlarının düşmesinin nedenlerini şu şekilde ifade
edebiliriz:
- Ülkemizde sürekli derinleşen bir ekonomik kriz
var. Bu krizin en çok etkilediği, zaten zar zor geçimini
sağlayan ve her gün katlanan zamlar sonucu geçimi
gitgide zorlaşan yoksul halkımız. Kazandığı para
temel ihtiyaçlara yetmezken çocuğunun üniversite
masraflarını karşılayamıyor. Özellikle de ailesinin yaşadığı şehrin dışında yükseköğrenim gören gençler
için maddi imkânsızlıklar üniversiteden ayrılmanın
çok sık görülen bir nedeni. Kimi aileler ise çocuğunu
üniversiteye hiçbir şekilde yollayamadığından üniversite
doluluk oranları düştükçe düşüyor.
- Üniversite öğrencilerinin çok büyük bir kısmı
hem okuyor hem de çalışıyor. Yarı zamanlı işlerde
harçlığını çıkarmak için çalışan gençlerin derslerine
yeterince vakit ayıramaması veya okuldan kopması
nihayetinde üniversiteyi bırakmasını-ara vermesini
hızlandırıyor.
- 1 milyon insanın üniversite mezunu olduğu halde işsiz olması gençlerimize çok şey anlatıyor: Üniversiteye
devam ediyor evet; ancak mezun olduğunda sonunun 1 milyon insandan
farklı olmayacağını ve diplomalı işsizler kervanına katılacağını bile bile
üniversiteye devam etmek, hem
madden hem de harcanacak zaman
açısından üniversitelilere mantıklı gelmiyor.
Her halükarda işsiz kalacaksa, bunun için diploma
almasına, bunca çile çekip çektirmesine gerek var
mı? Elbette hayır. Bu düşünceyle gençlerimiz ya üniversiteye kayıt yaptırmıyor ya da kayıtlı olduğu bölümü
yarıda bırakıyor.
- Üniversitelerdeki doluluk oranı azaldı; çünkü
kapasite planlaması, koşullar değil kar oranları gözetilerek yapılıyor. Sürekli üniversiteler açılıyor ve var
olanların kontenjanları artırılıyor. Ancak bu üniversitelerden mezun olanların ne olacağı gözetilmiyor. Bu
konuyla alakalı hukuk kontenjanlarındaki artış dikkat
çekicidir. Sadece 7 yıl içerisinde devlet üniversitelerindeki ve özel üniversitelerdeki toplam kontenjan
ikiye katlandı ve yılda 16.000’ı geçti.
Öte yandan öğretim üyelerinde aynı oranda bir
artış söz konusu değil. Yani kontenjan sayısı ha bire
artırılırken öğretim üyesi sayısı artırılmıyor! Sonuç
olarak 8.000 kontenjana göre planlanan hukuk fakültelerinde imkanlar iki katı zorlandığında, sınıflar
büyüyor, kürsüden öğretmeye dayalı hukuk öğretimi
yaygınlaşırken araştırma ve pratiğe dair bir pratik
ortaya konulmamaktadır. Bunun sonucunda öğrencilerin
%60’ı derslere devam etmeden mezun olmakta, işsiz
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Ülkemizde Gençlik
avukat sayısı da her geçen gün artmakta ve bazı
avukatlar asgari ücretle çalıştırılmaktadır.
- Dönem dönem sağlık gibi, bazı mühendislikler
gibi belli alanlara talep artabiliyor. Bu yüzden belirli
alanlara yoğun talep olurken, bazı bölümler hiç tercih
edilmiyor. Takip eden yıllarda bu bölümlerin mezun
sayısı ile istihdam edilen sayısı arasında hayli fark
oluyor. Mezun sayısı ile mezun olduğu alanda çalışan
sayısı açısından eğitim fakültesi mezunları istatistiklerine
bakılabilir:
440 bin öğretmen atama beklerken her yıl ilgili bölümlerden mezun olanların sayısı artmaktadır. Her
gün yeni eğitim kurumları açılıyor olsa dahi, bu eğitim
kurumlarına ataması yapılıp yerleştirilecek öğretmenler
devlet için fazladan bir “yük”tür. Dolayısıyla bir öğretmen ilgilenmesi gereken öğrenci sayısından çok
daha fazlasından sorumlu tutulmakta, hem atamadaki
açık artmakta hem de zaten düşük olan eğitim kalitesi,
bir de bu sebepten düşmektedir. Bu durumun bir
sonucu da öğrencisini yeterince tanımayan, her birine
yoğunlaşamadığından kitaptakini anlatıp çıkan öğretmenlerin ve derslere ilgisi her geçen gün azalan
öğrencilerin artmasıdır.
Bu örneğin tam karşısına koyabileceğimiz, sosyalist
ülkelerdeki eğitim ve istihdamdır. Örneğin Küba, tıp
alanında oldukça başarılı bir ülkedir. Gerek doktorların
yetkinliliği gerekse sadece Küba’yla sınırlı kalınmayıp
bilgi ve mesleki tecrübelerini dünya halklarına taşıma
politikalardan yola çıkarak denilebilir ki; Türkiye gibi
emperyalizmin yeni sömürgesi ülkelerde seri üretim
halinde diplomalı işsizler üretilirken Küba gibi sosyalist
ülkelerde doktor sayısı istihdam edecekleri aşsa dahi,
Küba dışındaki halkların tedavi edilmesi noktasında
yer alırlar.
SONUÇ OLARAK;
Ülkemiz, emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkedir.
Yükseköğretim kurumları başta olmak üzere tüm eğitim-öğretim kurumları kendi aşağılık düzenlerinin yarattığı zihniyeti aşılayacakları birer mevzi haline
gelmiştir. Bu yüzden, gençlerimizi donatıp yetkinleştirecek, yeteneklerini ve bilgisini pekiştirecek bir eğitim
vermez, veremez. Ne bunu sağlayacak bir eğitim sistemi ne de mezuniyetin ardından istihdam sağlayabilir.
Mezun olup mesleğini yapanlar da tekellerin veya
devletin çıkarlarına katkıda bulunmaktadır. Bugün işbirlikçi faşist AKP iktidarının tek yaptığı televizyon ve
diğer medya araçlarından “Şu kadar üniversite açtık,
bu kadar üniversite öğrencisi yarattık” gibi bomboş
propagandatif cümleler sarf etmek ve her yıl sözde
istihdam planları hazırlamaktır.
Biz “Kimse üniversiteye gidemez veya üniversiteden
mezun olamaz.” demiyoruz. Biz bu düzende milyonlarca
üniversite mezunu gencimiz istatistiklerin bir kısmının
kanıtladığı gibi işsiz kalır veya yeteneği ve bilgisi doğ-

rultusunda istihdam edilemez diyoruz. Mesleğini halkın
çıkarına göre şekillendirdiğinde ödenecek şey bedeldir
diyoruz!
Gelecek kurma hayaliyle yıllarca üniversite kapılarında binbir zahmet çeken milyonlarca gencimize
sesleniyoruz:
Geleceğiniz ne yap-boza dönmüş, dönemin
politikasına göre şekil alıp boşaltıldıkça boşaltılan
bu eğitim sisteminde ne de bu eğitim sisteminin
“yüksek” kurumu olan üniversitelerdedir! Gençliğimizin en güzel yılları emperyalist tekellere ve
işbirlikçilerine hizmet edebilir duruma gelmek için
harcanamayacak kadar kıymetlidir!
Gençliğimiz, halk düşmanları için ehlileştirilecek
ucuz işgücü değil, onları vurup hesap soracak
birer silah olmalıdır elimizde! Geleceğimiz adına
en ufak bir hayal kurabilmek için önce bu düzen
adına en ufak bir kalıntı bırakmamamız gerekir!
Geleceğimiz için çözüm üniversitelerde değil;
DEV-GENÇ saflarında!
Geleceğiniz için DEV-GENÇ’e gelin!

Umudun Gençliği Her Koşulda Mücadelesini
Büyütüyor…
Boğaziçi Üniversitesi:
Dev-Genç’liler 10
Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi’nde kitle çalışması yaptı. Yapılan
çalışmalarda, 18 yaşında komplolarla tutuklanan ve uydurma
gerekçelerle yaşı kadar
ceza verilen DevGenç’li Pınar Birkoç’un
faşizm tarafından aldığı cezalar teşhir edildi. Birçok
yere “Uydurma Gerekçelerle Verilen Cezaları Kabul
Etmiyoruz, Adalet İstiyoruz! Dev-Genç” yazılı afişlerden
asıldı ve 150 adet aynı içerikli bildiri dağıtıldı.
*
30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluşunu Kutlama günleri dolayısıyla üniversitenin farklı yerlerine “Kızıldere Yolumuz Cephe
Umudumuz!” yazılı kaşe baskısı yapıldı. Yine aynı sloganın yazılı olduğu kuşlamalardan çok sayıda yapıldı.
*
Her hafta düzenli olarak yapılan haftanın filmi
çalışması kapsamında,
Koro (Les Choristes) filminin çağrı afişlerinden
20 adet kampüsün farklı
yerlerine asıldı. Ve filme
dair kısa tanıtım yapıldı.
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Bölüm 2
egemenliğini yansıtır.
Halkın kültürü ise binlerce yıllık dayanışma, paylaşma, mütevazi ve içinde geri yanları barındırsa da
asıl olarak bunları yok etme eğiliminde olan ilerici bir
özellik gösterir.

Günümüzde Kültür-Sanatın Önemi Nedir?
Kültür ve Sanat Nasıl Bir İşleve Sahiptir?
ınıflı toplumlarda kültür-sanatın sınıfsal bir
karakteri olduğuna göre, her kültür-sanat
faaliyetinin aynı zamanda ideolojik ve siyasal
bir faaliyet olduğunu söyleyebiliriz.
Bundan hareketle, egemen sınıflar kültür-sanatı;
daima ezilenleri sömürüye rıza göstermeleri için bir
araç olarak kullanmıştır. Kendi kültürlerini halka benimsetmeye çalışan ezen sınıf böylelikle halkın kültür-sanat anlayışını yozlaştırmaya çalışır. Ezilen sınıfın
kültürüyle yoğrulmuş biri ezilmişliğini yaşamın doğal
bir döngüsü olarak kabul edecek ve egemenlere
karşı isyan etmeyi, yani yaşamın doğal döngüsünü
değiştirmeyi aklından bile geçirmeyecektir. Bu durum
toplumsal sınıfların oluşmaya başladığı zamanlardan
beri böyledir.
Sınıflar arasındaki uzlaşmaz çelişki egemen sınıf
tarafından ezilenlerin kültür-sanatını yozlaştırarak uzlaşılabilir yapılmaya çalışılır. Ancak bu imkansızdır.
Belli bir dönem için kültürel ve sanatsal bir tahakküm
kurmayı başarsalar da toplumsal gelişmenin önünde
engel olmaya başladıkça var olan düzenle birlikte
egemen kültür-sanat da çürümeye başlar ve ezilenleri
etkileme gücünü de yitirir. Bu nedenledir ki egemenlerin
en son geldiği nokta faşizmdir ve kültür-sanat
alanında faşizmin argümanlarını kullanmak zorunda
kalmışlardır. Bu da kapitalist toplumun çürümüşlüğünü gösterir.
Ezilen sınıfın kültürüyle mücadele eden MarksistLeninist devrimciler içinse durum tam tersidir. Yani
toplumsal düzeni halka tanıtmanın, ileri olanı bugünden
halka somut olarak göstermenin ve bunun için halkı
var olan düzeni değiştirmeye ikna etmenin en etkili
yollarından biridir kültür-sanat faaliyetleri.

S

Emperyalist Kültür ile Halkın Kültürü
Neden Birbirlerine Taban Tabana Zıttır?
Emperyalist kültür, egemen sınıfın binlerce yıllık
yönetme ve sömürme deneyiminin geldiği son noktayı
ifade eder. Yani köleci toplumun efendisinin de, feodal
toplumun derebeyi-aristokratının da, kapitalist toplumun
burjuvasının da karakteristik özelliklerinin kültürel toplamıdır, emperyalizmin kültürü. Aynı zamanda kozmopolittir. Yani ulusal ve halkçı bir özellik göstermez.
Ulusal özelliklerini yitirmiş burjuvazinin, asalaklaşan
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Emperyalizmin Kültür-Sanat Alanındaki
Saldırı Araçları Nasıldır?
Emperyalist ideolojiyi yansıtan her türlü kültür-sanat faaliyetleri emperyalizmin halka yönelik
saldırı aracıdır.
Bunun için aydınları kullanırlar. Sanatçı adı altında
parlattıkları şarlatanları, bireyciliği-bencilliği yüceltirler.
Her türlü kitle iletişim aracı emperyalizmin elinde,
halkın binlerce yıllık değerlerine saldırının aracı olarak
kulanılır. Konserler, festivaller, sinema ve tiyatrolar,
spor, edebiyat, resim, heykel ve daha yüzlercebinlerce alanda gerçekleşir bu saldırı.
Giyim kuşamdan yemek yeme alışkanlığına kadar
çok geniş bir yelpazede, yaşamın her anına müdahalede bulunan emperyalizm, halkın kültürünü etkilemeyi ve sanat anlayışına nüfuz etmeyi amaçlar.
Moda defilelerinden Oscar-Nobel tarzı ödül törenlerine kadar amaç halkı etkilemektir. Çürüyen kültürünü
canlandırmaya, pespaye sanatını parlatmaya çalışır.
Bu konuda bir sınırı yoktur. Okullarda çocuklara
verilen eğitim de, iş yerlerinde çalışan işçilere aşılanmaya çalışılan da; bu saldırı araçlarının birer parçasıdır.

Devrimci Kültür-Sanat Kaynağını
Nereden Alır?
“Mevcut toplumda asıl olarak üç kültür vardır;
burjuva kültür, halkın kültürü, devrimci kültür.
Bunların arasındaki melez kültürler, sonuçta birinin
damgasını taşırlar.” (Devrimci Okul, Yürüyüş, sayı
226)
Burjuva kültürün kaynağının, egemen sınıf kültürü
olduğunu söylemiştik.
Halk ve Devrimci kültürün kaynağı da ezilenlerin
bilgi birikimiyle oluşmuştur. Devrimci kültürün halk
kültürüyle sıkı ve kopmaz bir bağı vardır; ancak ikisi
aynı kültürü temsil etmezler. Halk kültürü, içinde geçmişin olumsuzluklarını da barındırır.
Devrimci kültür ise sosyalist toplumun kültürel
özelliklerini taşır. Yani devrimci kültür, kaynağını
halkın olumlu yanlarından alır ve yarının toplumsal
düzenini yaratacak güce kavuşturur. Halkın kolektivizmi devrimci kültürde komün anlayışına dönüşür. Halkın özveri kültürü, devrimci kültürde
feda bilincine dönüşür. En önemlisi devrimci
kültür halk kültürünün olumlu özelliklerini bilimsel
temelde yeniden işleyerek geleceğe taşır. Yani
devrimci kültürün kaynağı halk ve bilincidir.
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Kültür Sanatın Devrimci Mücadeledeki
Yeri Nedir?
Düzen sanatın içini boşaltıyor, kültür erozyonunu
yaratıyor, sanatı halka karşı kullanıyor.
Sanat halka ulaşmanın en etkili aracıdır. Halka
devrimci düşünceleri taşımanın, onu mücadeleye katmanın bu önemli aracı, elbette ki devrimciler tarafından
yadsınacak bir şey değildir. Bunun önemini görmemek,
devrimci mücadelenin bir yanını eksik bırakmak anlamına gelir.
Üstelik kültür-sanat alanındaki faaliyetleri, bir iki
konserden ibaret görmemek gerekir. Kültür-sanatla
mücadele arasındaki bağ sürekli, hayatın her alanına
yayılan mücadelenin, halkla her alanda kurulması
gereken bağıdır. Emperyalizmin halka yönelik kültürsanat alanındaki saldırılarına karşı güçlü bir barikat
oluşturabilir ve halkı savaşa katabiliriz.
Lenin; “Bizim ahlakımızın tamamen proleter
sınıf mücadelesi-

BURJUVA KÜLTÜRÜ
- Burjuva kültürü asalak ve bireyci, emekçinin
kültürü ise üretken ve kolektiftir.
- Egemenler halkımız için, gençliğimiz için bir
ÖRNEK oluşturan müziğimizden ve sanatımızdan
korkuyorlar. Egemenler ve onların ideolojik alandaki
uşakları yazarlar-gazeteciler-sanatçılar-politikacılardiplomatlar... Örnek oluşturamadıkları gibi halkın sanatçılarına; “örgüt” vs. diyerek saldırıyorlar, karalıyorlar.
- Burjuva-küçük burjuva sanat anlayışının YALANLARI:
“Biz faydacılık istemiyoruz!
Büyük keyif aldığım için yapıyorum!
Propaganda amacı gütmüyoruz!
Slogancı değiliz. Bildiri okumuyoruz, sanat yapıyoruz!
Sanat tıpkı hayatın kendisi gibi gerçektir. Gerçek
gibi zorunludur, bir amacı yoktur!”
Bu bakış yanlıştır. Bu bakış sanatı bütün sınıfsal
içeriğinden, toplumsal niteliğinden YOKSUN BIRAKMAK için söylenen KOCA KOCA yalanlardır.
Bu sanatın bayağılaşmasını, yapaylaşmasını ve siyasetten uzaklaşmasını istemektir.
- Burjuva köşe yazarları kalın kafalı, dar görüşlüdür.
“Okur-Yazar” değillerdir, OKUMAZ-YAZMAZLAR.
Çünkü onlar her şeyi “en iyi bilirler.” Okumadan bilmiş
gibi yaparlar.
- Burjuva sanatçılar ve yazarlar BURJUVA TOPLUMUNUN soysuzlaşmasını örtbas etme çabasındadırlar. (Halkın Örgütlü Sanatçıları Yenilmez, Sf.
48-49)

nin çıkarlarına tabi olduğunu açıklıyorum. Biz ahlakımızı proletaryanın sınıf mücadelesinin çıkarlarından çıkarıyoruz… Eski sömürücü sınıfın yıkılmasına ve bütün emekçilerin yeni bir toplum
kurmakta olan proletaryanın etrafında toplanmasına
hizmet eden şey ahlakidir.” (Seçme Eserler, Cilt 9)
diyor. İşte bu ahlakı halka taşıyacak olan şey Devrimci
Kültür’dür.

Kültür-Sanatta Devrimci
Alternatiflerimiz Nelerdir?
Burjuva kültürüne karşı sürekli ve militanca savaşmadan bu savaşı kazanamayız. Burjuvazinin
saldırı malzemesi yaptığı her alanda, devrimci alternatifi
oluşturmak öncelikli görevimizdir. Kültür-sanat alanındaki alternatiflerimiz de buna dahildir. Bugüne
kadar yarattığımız devrimci kültürle burjuva düzenine
darbeler indirdik. Yeryüzünün tüm maddi olanaklarını
elinde tutan burjuvazi, bizim sınırlı olanaklarla oluşturduğumuz alternatifler karşısında şaşkın ve çaresiz
kalıyor. Devrimci kültür ile baş edemeyince de baskılar,
yasaklarla, halka taşınmasına engel olmaya çalışıyorlar.
Her şeye rağmen devrimci kültür halka ulaşmaya
devam ediyor.
Grup Yorum üyeleri ya tutuklu ya da başlarına
para ödülleri konularak aranıyor; ancak Grup Yorum,
sanat faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. İdil Kültür
Merkezi, defalarca kez basıldı, talan edildi; ancak
faaliyetlerine devam ediyor. Yorum konserleri yasaklı
olmasına rağmen internet konserleriyle yeni alternatifler
yaratıyor. Yaratılan her alternatif faşizmin saldırılarına
verilen cevaptır.
Sanat Cephesi ve Sanat Meclisi ile yaratılan alternatif, burjuvazinin kültür-sanat alanındaki saldırısına güçlü bir cevaptır. Bunun temeli Grup
Yorum, FOSEM, İdil Halk Tiyatrosu ile atıldı. Bugün
çok daha güçlü bir alternatifle burjuvazinin karşısına
dikilen devrimciler, yarattıkları alternatifleri büyüterek
Devrimci Halk İktidarı’na giden yolu bugünden somutluyorlar.

Okmeydanı Halk Meclisi;
”Oyları Kimin Verdiği Değil,
Kimin Saydığı Önemlidir!”
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi 11 Nisan’da
afiş çalışması yaptı. Çalışmada Mahmut Şevket
Paşa mahallesinin dört bir yanına, üzerinde
büyük komutan Josef Stalin'in sözü; “Oyların
Kimin Verdiği Değil, Kimin Saydığı Önemlidir!”
ve “Seçimler Çare Değil, Kazanmak İçin Halk
Meclisleri’nde Örgütlen, Mücadele Et!” sloganının olduğu 60 adet afiş yapıştırıldı.
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Parti Beynimiz,
Cephe Yüreğimiz!
Beynimizle Düşünüp, Yüreğimizle Vuruyoruz!
49 YILDIR
BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ
SOSYALİZM YOLUNDA YÜRÜYOR,
30 MART-17 NİSAN
ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR,
KATLEDİLENLERİMİZ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ! 5. Bölüm

MAHİR’DEN DAYI’YA
KIZILDERE’DEN BUGÜNE
FEDA GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ!
972 yılının 30 Mart’ında Mahir Çayan, Türkiye
devriminin prestiji için, fiziki imhayı da göze
alıp kendilerini feda ettiler. Bu feda nedensiz,
geleceksiz değildi. Bu nedenle bir “son” da olmadı,
gelenek sürüyordu.
1978 1 Mayıs’ında “Yolumuz Çayanlar’ın Yoludur-Devrimci Sol” imzasıyla yeni bir hareketin
kuruluşu ilan edildi. Bu hareket Devrimci Sol’du. Mücadeleyi artık Dayı omuzlamış ve yoldaşlarıyla birlikte
Devrimci Sol’u kurup topraklarımızda emperyalizmin,
oligarşinin politikalarına karşı bağımsızlık mücadelesini
sürdürmüş ve büyütmüştü. Öyle ki, 12 Mart’ın Balyozcu
Başbakanı Nihat Erim ölümle cezalandırılmıştı.

1

KIZILDERE ADANMIŞLIKTIR
Kızıldere devrime adanmışlıktır. Kızıldere’de haklı
ve meşru olanlar kendilerini, hayatlarını söz verdikleri
davalarına, sosyalizme adamışlardır. İşsizliğe, açlığa,
faşist teröre karşı mücadele durmamış, devam etmiştir.
Devam ettirenler Kızıldere mirasını sahiplenenlerdir.
12 Eylül’de faşist cuntaya karşı ülkemiz solu teslimiyeti, mülteciliği tercih etmişti. Şimdi olduğu gibi o
zaman da Kızıldere’nin mirasından gelen Dayılar teslimiyeti, mülteciliği değil direnişi seçerek Anadolu
halklarına karşı tarihsel görevini yerine getirmişti.
“Amerikancı Faşist Cunta 45 Milyon Halkı Yenemeyecek!” denilmiş, tutsaklık koşullarında da
direniş geleneği sürdürülmüştür. Ağır baskı koşullarında
yaprak bile kımıldamazken TAYAD Taksim’e çıkmış
ve tutsakların sesi soluğu olmuştur.
Hapishanelerde Tek Tip Elbise (TTE) dayatmasına
karşı Devrimci Sol tutsakları ve TİKB tutsakları Ölüm
Orucu direnişiyle ölümüne direnmiş 79 günlük direniş
sonucunda siyasi zafer kazanılmış, tek tip elbise saldırısı
boşa çıkarılmıştı. TTE saldırısı; Apo, Fatih, Hasan, Hay-
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dar’ın ölüm orucunda şehitliğiyle püskürtülmüştür.
1987 yılında gençlik kabuğunu kırmış, Nisan direnişlerini örgütlemişti.
1988 yılında Devrimci Sol tutsakları tarihsel savunmaları HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ’ı yazmışlardı.
1 Mayıs 1989 yılında İstanbul’da 5 bin Mehmet
devrime koşuyordu. Ekim 1989’da da Devrimci Sol
tutsakları, özgürlük eylemleriyle sıcak savaşa koşmuş
ve Atılım yılları örgütlenmişti.
Atılım yıllarında CIA yetiştirmesi Hiram Abbas,
kontrgerilla komutanlarından Hulusi Sayın, General
İsmail Selen. Temel Cingöz halkın adaletine hesap
verdi.
Her alanda direnişler örgütleniyordu. İşçiler, memurlar,
gecekondulular, yoksul halkın, köylülerin, gençliğin direnişleri örgütleniyordu.
12 Temmuz’da Devrimci Sol önder kadro ve savaşçıları, geleceğe “Yoldaşlar Bizi Aşın” sloganını, çatışma,
teslim olmama geleneğini miras bırakmışlardı.
Dünyada ve ülkemizde sosyalizmin bayrakları indirilmiş, sosyalizm öldü propagandaları yapılmış, Kürt
milliyetçileri bayraklarındaki orak çekici çıkarmış, teslimiyet yoluna girmişlerdi.
Ama 1992 yılının 16-17 Nisan’ında, İstanbul Çiftehavuzlar’da Sabahat Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın
Usta bombalar-kurşunlar altında bulundukları üssün
penceresine sosyalizmin, ezilen halkların kurtuluş bayrağını asıp şehit düşmüşlerdi. Katledildikleri evin penceresinden dalgalandırdıkları sosyalizmin orak-çekiçli
bayrağının Anadolu’da hep dalgalanacağını müjdeliyorlardı. 8.5 saatlik çatışmanın sonunda, dillerinde iki
sloganla ölümsüzleştiler:
- “Bayrağımız ülkemizin her tarafında dalgalanacak
- “Yoldaşlarımız hesabını soracak”

PARTİ DÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ!
Bir düş sonunda gerçek olacaktı. Cepheliler’in ‘74’den
beri düşüydü partinin kuruluşu. Devrimci Sol, yıllarca
yaşadığı süreci hep “partileşme süreci” olarak ifade
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etmişti. Cuntalar, ihanetler, katliamlar bunu şu veya bu
ölçüde geciktirmişti, ama artık Parti engellenemezdi.
Parti Kuruluş Kongresi 30 Mart 1994’te yapıldı.
Klasik kalıpların dışında oldukça uzun süren bir
kongreydi bu. Geçmiş, gelecek, kadroların durumu,
hemen her şey tartışıldı ve sonuca bağlandı. Kongre
üyelerinin bir kısmı da, kongreye katılma koşulları olmadığından düşüncelerini yazılı olarak ilettiler. Devrimci
Sol Önderi Dursun Karataş DHKP-C Kuruluş Kongresi’ni
şu sözleriyle açıyordu:
“Yoldaşlar, Bu kongreyi düzenleyebilmemiz
için çok uzun zaman geçti. Bu uzun zaman, bu
kongrenin tarihi oluşumudur. Bu tarihte; acılarımız,
sevinçlerimiz, şehitlerimiz, ihanetler ve kahramanlıklar vardır... Bu tarih esas olarak; kanla yazılmış,
şehitlerimizin tarihidir.”
DHKP’nin kuruluşu resmi olarak eski Adalet Bakanı
Mehmet Topaç’ın DHKC savaşçıları tarafından suçlarının
karşılığı olarak ölümle cezalandırılmasıyla açıklandı.
1995 1 Mayıs’ında DHKC kızıl bayraklı 15 bin
kişiyle İstanbul’da 1 Mayıs’ta yürüyordu.
Bu kitlesellik 1996 yılında 30 bin kişi olacaktı.
Oligarşi Cephe’nin 30 bin kişilik kitlesinin üzerine kurşunlar sıkmış, 1 Mayıs’ta 4 kişiyi katletmişti.
25 Haziran 1995’te Dersim’de gerillalarla bir çatışma
çıkmıştı. Zehra Öncü, son mermisine kadar çatışmış,
düşmanın teslim olun seslerine; “Asıl siz teslim olun”
diyerek cevap vermiştir. Bütün yoldaşları şehit düşüp
mermisi bittikten sonra elinde kalan son silahı olan el
bombasının pimini çekmiş ve düşmana teslim olacağını
söylemiştir. Elindeki el bombasını gizleyerek düşmanın
yanına yaklaştığında düşman subayının üzerine atılmış
ve elinde sakladığı el bombasını patlatarak düşman
subayını ve bir askeri daha öldürmüş. Düşmana son
darbesini kendini feda ederek vurmuştu.
Hapishanelerde özgür tutsaklar, teslimiyet dayatmasına karşı direnerek, hapishaneleri devrimin okuluna
dönüştürmüşlerdi. Cepheli tutsaklar oligarşinin hapishanelerinde düşüncelerini düşmana teslim etmiyorlardı. Çünkü onlar özgür tutsaktı.
12 Mart 1995 tarihinde de İstanbul Gazi mahallesinde
kontrgerilla tarafından bir kahvehane taranmış ve
halk katledilmişti. Halk; düşmanlarının bu saldırısından
sonra, Cepheliler’in önderliğinde “Hedef karakol” sloganıyla ayaklanmış, savaşmıştı.
1995 yılında oligarşinin katilleri Buca Hapishanesi’nde Cephe tutsaklarına saldırdı ve üç tutsak katledildi.
Onur Buca, Vatan Buca, Namus Buca olmuştu.
Ümraniye Hapishanesi’nde, 1996’nın Ocak’ında, 4
Cephe tutsağı, devletin yaptığı katliam operasyonunda
katledilmişti.
Aynı yıl, İstanbul 4. Levent’te bulunan Sabancı
Center’in 25. katında Sabancı Holding’e karşı DHKC
savaşçıları eylem düzenledi ve oligarşinin sayılı ailelerinden Sakıp Sabancı’nın kardeşi Özdemir Sabancı
ölümle cezalandırıldı.

20 Mayıs 1996’da 69 gün sürecek ölüm orucu direnişi Cepheli tutsakların önderliğinde başlatılmış ve
12 şehit verilerek zafer kazanılmıştı. Devrim Kuşağının
kahramanıydı onlar. Parti-Cephe’nin ideolojisinin önderliğiyle, direniş diğer solla birlikte örgütlenmiş ve
zafer kazanılmıştı.

2000-2007 BÜYÜK DİRENİŞ,
BÜYÜK DESTAN
FEDA GELENEĞİ,
TEK BAŞINA KALMA,
122 KEZ ÖLME PAHASINA SÜRDÜ!
Emperyalizmin tasfiye-teslimiyet-uzlaşma, “Ya düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasına karşı 122
kez ölerek cevap verdik. Büyük Direniş ile halkımız
kahramanlaştı. Bunu yapan Cephe’nin ideolojisidir.
2 çocuğu olan TAYAD’lı Şenay Hanoğlu ve Gülsüman Dönmez, iki kız kardeş Canan ve Zehra Kulaksız
ve Büyük Direniş şehitleri; “ölüm pahasına devrimci
düşünceleri teslim etmemenin onurunu” miras bırakmışlardır. Dünya halklarının geleceği için, emperyalizme
karşı direniş destanı yazmışlardı.
19 Aralık’ta Ümraniye hapishanesinde Ölüm Orucu
1. ekip direnişçisi Ahmet İbili “bir canım var halkıma
vatanıma feda olsun” diyerek, katliamı durdurmak
için feda eylemi yapmıştır.
Dev-Genç’li Eyüp Beyaz, bedenine sardığı bombasıyla Adalet Bakanlığı’na girip yoldaşlarının hesabını
sorarken şehit düşmüştür.
Büyük direniş sürecinde, içeride ve dışarıda sayısız
ilk yaratıldı. Dünyada bugüne kadar süren en uzun
hapishane direnişi olmuştur. Bunu yaratan Cephe’nin
ideolojisidir. Bu ideoloji herkesi savaştırır. Düşmanın
direnişi kırmak için başvurduğu tahliye rüşveti Uğur
Türkmen’in dışarıda şehit düşmesiyle yere çalınmıştı.
Tahliye olan direnişçiler direnişlerine devam ediyorlardı.
Büyük sabır, emek, zorla sürdürülen Büyük Direnişte
Sergül Albayrak da tahliye olduktan sonra 26 Aralık
2016 tarihinde Taksim’de AKM önünde güpegündüz
‘TECRİT KALKSIN” yazılı döviziyle kendini yakıp feda
eylemi yapmıştı.
Avukat Behiç AŞÇI da “müvekkillerim” için diyerek
ölüm orucuna başladı. Bir avukat, müvekkillerinin
hakları için ölüme yatıyor, birlikte, omuz omuza ölüme
meydan okuyordu.
Fatma Koyupınar “Ben son olayım” diyerek başlamıştı
ölüm orucuna ve Büyük Direniş’in son şehidi olmayı
başardı. Emperyalizmin “Ya düşünce değişikliği ya
ölüm” dayatması, tasfiye, teslimiyet politikasına karşı
direnilerek, feda kuşağı yaratılarak parçalanmıştı.
Onların ardından gelen Engin, Hasan Selim, Bilgehan, Leyla, Mahir, Oğuz... Her biri yol açan, kızıl
karanfillerle döşenen yolu, fedalarıyla taçlandırdılar.
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga!
(Sürecek)
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KIZILDERE’DE TAYAD’LILARI GÖZALTINA ALAN KOMUTAN ARASINDAKİ KONUŞMA:
JANDARMA KOMUTANI: “Ben Daha 7 Yıl Buradayım. Sizi, Yedi Yıl Burayı Beklerim.”
YILDIZ ANA: “Geçen Sene de Geldim, Bu Sene de Geldim, Ancak Ölünce Gelmem!”

K

ızıldere’nin 47. yıldönümünde, Kızıldere
köyü’ne giden ve gözaltına alınan TAYAD’lılar
Mehmet Güvel ve Yıldız Turan ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz:
Yürüyüş: Türkiye devriminin manifestosunun
yazıldığı Kızıldere’ye giderken gözaltına alındınız.
Gözaltında yaşananları anlatır mısınız? Hangi gerekçeyle gözaltına aldılar, gözaltında size ne sordular ve siz ne cevaplar verdiniz?
Mehmet GÜVEL: Mahir Çayan ve arkadaşlarının
katledildiği evin önüne gidip orada karanfil bırakıp bir
basın açıklaması yapmak amacıyla yola çıktık. Yanımda
TAYAD’lı Yıldız Turan’la beraber gittik. Önce tabi Kızıldere’nin içinde değil oraya yakın bir ilçeye kadar
gittik. Ve o ilçede Kızıldere’ye dolmuşlar kalkıyordu.
Pazar günü olduğu için dolmuş olmadığından taksi
tutup, taksi şoförüne de Kızıldere’ye, Mahir Çayan ve
arkadaşlarının katledildiği evin önüne gidip karanfil
bırakacağımızı söyledik.
Taksici de, orayı ben biliyorum götürürüm, dedi ve
yola çıktık. Kızıldere’de çarşı içerisine geldiğimizde
orada barikatlar kurulmuştu. Her geleni mutlaka arıyorlardı.
Kamyon da geçse arıyorlar, insan da geçse arıyorlar,
herhangi bir vasıta da geçse durduruyor ve arıyorlardı.
Bizi de oraya geldiğimizde sivil giyimli askeri personel
ve polis durdurdu. Nereye gittiğimizi sordu. Biz de,
Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü evin önüne
gidip, karanfil bırakacağımızı söyledik.
Elimizde 10 tane karanfil vardı. Ve ayrıca da bir
pankart hazırlamıştık. Pankartta da; “Kızıldere Son
Değil Savaş Sürüyor” yazıyordu. Bez pankart cebimdeydi. Karanfiller de poşetin içerisinde elimizdeydi.
Oraya gelince, “Niye gidiyorsunuz” diye sordular. Biz
de “Karanfilleri bırakıp, Kızıldere’de katledilen Mahir
Çayan ve arkadaşlarını anmak için oraya gidiyoruz.
Orda karanfil bırakıp bir açıklama yapıp onlara
saygımızı ve düşüncelerine katıldığımızı belirten bir
açıklama yapmak istediğimizi belirttik.
Bize, “yasak oraya gitmek” dediler. Biz de, bu
bizim yasal hakkımızdır, buna mani olamazsınız diye
söyledik. Valiliğin ve kaymakamlığın bunu yasakladığını, bunu
niye yasakladığını bilemeyeceklerini, onun için de gidemeyeceğimizi söylediler.
Yıldız Ana’yı kadın polis aldı
götürdü bir yerlere. Ben orda kaldım. Üst araması, böyle sadece
elleriyle dokunarak bir arama yaptı.
Zaten her şeyimiz açıktaydı. Pankartı görünce çok şaşırdılar, telaşlandılar. Sağa sola telefonlar
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etmeye başladılar. Ve daha
sonra Yıldız ana geldi. Yıldız
Ana’yı yanıma getirdikten sonra
bizi aldılar, önce askerlik şubesine götürdüler. Askerlik şubesinde bize işte sizi savcılığa götüreceğiz, ifadenizi alacağız dendi. Biz ifade vermeyeceğimizi,
bizi haksız yere gözaltına aldıklarını, herhangi bir suç unsuru olmadan gözaltına aldıklarını söyledik. Ve onun için de
bu hukuksuzluğa karşı ifade vermiyoruz dedik.
Hiçbir şekilde ifade vermeyeceğimizi yazdı, imza
atmamızı söyledi. İmza da atmadık. İmzadan imtina
etti diye yazdılar. Ve bizi karakolun bahçesine oturttular.
Ve bizimle sohbet etmeye çalıştılar.
Sürekli “Her sene niye bunu yapıyorsunuz?
Biz 21 gündür burada bekliyoruz, bizi çok yoruyorsunuz. Niye bunu yapıyorsunuz?” diye sorup
duruyorlardı. Biz de kendilerine, “Mahir Çayan ve
10 arkadaşının düşüncelerine saygılıyız, onların
yapmayı istedikleri her şeyi doğru olarak biliyoruz
ve ona saygımızı ifade etmek için de her sene geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz.” diye
cevap verdik.
Aslında bu ülkede demokrasi olmadığını, gözaltıların
ve tutuklamaların hepsinin anti-demokratik bir şekilde
yapıldığını onlara ifade ettik. Bizi 2-3 saat beklettikten
sonra mahkemeye götürdüler. Önce savcıyla görüştük.
Ben savcıya aynı şekilde anlattım.
Savcı bana, “Ama dedi, orda çatışmalar olmuş,
işte güvenlik güçlerine karşı silah kullanılmış, bunlar
da yasalara göre suçtur. Bu durumda siz suçu da savunmuş oluyorsunuz.”
Ben dedim, “Ben onların sadece düşüncelerini,
doğruluğunu, dürüstlüğünü bildiğim için, bu saygımı
belirtmek için oraya gidip açıklama yapacaktım fakat
jandarmalar bizi alıp getirdi.”
Yıldız Ana’yı serbest bıraktı ve beni de hâkimliğe
sevk etti savcı. 4-5 saat sonra bir tane kadın hâkim
geldi ve sinirli bir şekilde içeri girdi. Bana savcılıkta
verdiğim ifadeyi sordu. Doğrudur, dedim.
Ama dedi, “Sen yasa dışı terör örgütünün propagandasını yapıyorsun, onun için seni iki gün denetimli
serbestlikle bırakıyorum. Yani haftada iki gün, çarşamba
ve cumartesi günü en yakın karakola imza vereceksin.”
dedi. Fakat biz de bedeli ne olursa olsun bu hakkımızı
kullanmakta ısrar ediyoruz.
Yıldız TURAN: Zaten köyün girişinde hemen bizi
gözaltına aldılar. Orda zaten her kapının önünde üç
tane jandarma duruyordu. Köyü abluka altına almışlardı.
Biz gider gitmez bizi gözaltına aldılar. Orda beni

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİN HESABINI SORMAK İÇİN

Röportaj
muhtarın evine götürdüler. Orda zorla üstümü soymaya
çalıştı polis. Ben çıkarmayacağım üstümü dedim, bağırdı bana, sen benim mesleğimi bana mı öğreteceksin
diye. Ben de dedim ki senin mesleğin onursuz aramak
mı dedim. Ondan sonra bayağı bağırdı, bana hakaret
etti. Zorla kendisi pantolonumu aşağı indirdi. Ben bırakmadım, ondan sonra yine bağırdı bana, çıkar üstünü
diye. Çıkarmayacağım dedim. Sadece pantolonumu
dize kadar indirdi. Baktı ki ben çıkarmıyorum devam
etmediler. Ben de aynısını ifademde savcıya söyledim.
Dedim beni onursuzca aradılar, dedim böyle böyle dedim işte.
Yürüyüş: Siz de bahsettiniz, her yıl 30 Mart’ın
yıldönümünde jandarma köye yığınak yapıyor.
Mahir Çayanlar’ı anmak için köye gelenleri, Halk
Cepheliler’i evlerine almaması için köylüleri tehdit
ediyor. Sizce bu korkunun nedeni nedir?
M. Güvel: : Aslında bunlar halkın sahiplenmesinden
korkuyorlar ve bize şunu dediler; burada halk sizi istemiyor. Dedik ki yalan söylüyorsunuz. Bundan önce
buraya 3-4 otobüsle beraber geldiğimizde yine alınmasak bile köylüler bizi çağırdı, evlerinde misafir etti.
Çay, su, yemek ikram ettiler ve bizi sahipleniyorlar.
Siz halka korku veriyorsunuz. Asıl halk sizden korktuğu
için size karşı böyle demiş olabilir.
Ve halk hem Mahir Çayan’ı hem de onları anmaya
gelen herkesi canı gönülden sahipleniyorlar. Ama
sizin baskılarınız, halklar üzerindeki baskılarınız, halkı
yıldırmaya çalışmanızdan sonra onlara gidip sorarsanız
belki biz istemiyoruz diyebilirler ama bu yalandır. Biz
buna onlarca defa şahit olduk. Halk, Mahir Çayan’ı
ve arkadaşlarını her zaman orada sahipleniyorlar.
Ve bu hatırayı unutmayan insanlar var o köyde.
Bunca sene geçmesine rağmen yaşlı insanlar örneğin Onlar’a olan saygılarını hep belirtiyorlar.
Y. Turan: Bizden korkuyorlar. Bizim varlığımızdan
korkuyorlar. Biz köye gidip sadece bir çiçek koyup
geri dönecektik. Ondan sonra işte, siz pankartı götürüp
de orda ne yapacaktınız, sosyal medyaya mı atacaksınız diyorlardı. Mehmet Abi de söylemiş, evet biz fotoğraf çekip medyaya atacaktık demiş. “İşte bizim
korkumuz da bu dediler, fotoğraf çekmeyecekseniz,
gidip ziyaret edip gelirsiniz.”
Yürüyüş: Mahir Çayan’ın, “Biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik” deyişinin ve katledilmelerinin
üzerinden 47 yıl geçti. TAYAD’llar her yıl Kızıldere’ye,
o kerpiç eve gitmekte ısrar ediyor. Sizi oraya götüren duygu ve düşünceler nelerdir? Kızıldere
sizin için ne ifade ediyor?
M. Güvel: Kızıldere aslında devrimin manifestosunun yazıldığı bir yerdir. Ve Mahir Çayan’ın, “Biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik” sözü, teslim
olmamanın, düşmana karşı direnişin tam mesajını
veriyorlar. Mahir Çayan ve onun düşüncelerine sahip

çıkan tüm insanlar bu geleneği hayata geçiriyorlar ve
hiçbir zaman hiçbir kuşatmada, hiçbir gözaltılarda direnmeden teslim alamıyorlar. Ancak zorla, işkenceyle
alınabiliyorlar ya da katlediliyorlar. Bunun örnekleri
bizde çoktur.
Sabahat Karataş’ın evi kuşatıldığında da aynı bu
örnek verildi. Cesaretiniz varsa gelin, denilerek kuşatanlara karşı kanlarının son damlalarına kadar savaştılar. İşte bunlar Kızıldere’nin, Mahir Çayan’ın ve
arkadaşlarının, THKP-C’nin yol göstericiliğidir. Ve bu
yol göstericiliğine, onlara layık olabilmek için hiçbir
zaman teslim olmadık, uzlaşmadık ve direndik. Ve
direnmeye de devam edeceğiz.
Y. Turan: Mahir’in düşüncesini sevdiğimiz için
oraya gidiyoruz. Tamam, Mahir şehit düştü ama düşüncesi bizi oraya götürüyor.
Yürüyüş: Faşizm Kızıldere köyünün adını bile
değiştirdi. Sizce neyi unutturmak istiyorlar? Unutturmayı başarabildiler mi?
M. Güvel: Hiç başaramadılar. Orda ne kadar onlar
başka isim dese bile oradaki halk hep Kızıldere diye
biliyor ve Kızıldere diye söylüyorlar. Bizim bindiğimiz
taksi şoförü bile oraya Kızıldere diyor. Ve oraya
gitmek için araştırdığımız birçok insan da Kızıldere’ye
mi gideceksiniz, ne yapacaksınız diye soruyorlardı.
Hiç kimse başka bir isim kullanmıyor. Oradaki herkes
oraya Kızıldere diyor ve hiçbir zaman da unutturmuyorlar. O direniş, oradaki halk üzerinde de büyük bir
etki yarattı ve büyük bir sevgi yarattı. O yüzden de
tamamen bunları unutturmaya çalışıyorlar ama hiçbir
zaman unutturamayacaklar. İstedikleri kadar isim değiştirsinler ama başaramayacaklar.
İşte örneğin burada İstanbul’da Küçük Armutlumuz
var. Devrimcilerin kurduğu bir yer. Oranın da ismini
değiştirdiler, Fatih Sultan Mehmet mahallesi dediler
ama hiç kimse oraya Fatih Sultan Mehmet mahallesi
demiyor. Armutlu’ya gideceğiz diyorlar örneğin. Bu
faşizmin çaresizliğinden ileri gelen bir olaydır. Hiçbir
zaman başaramadılar ve başaramayacaklar.
Y. Turan: Başaramazlar. Asla! Hiçbir zaman
başaramazlar. Hatta komutan bana dedi ki, sen
geçen sene gene gelmişsin. Ben de dedim evet
geldim dedim. Seneye de gelecem, her zaman
gelecem dedim. Ancak ölürsem gelmem, sürekli
ben gelcem. Çünkü bu benim doğal hakkımdır
dedim.
Ondan sonra “Ben 7 yıl burayı bekleyeceğim.”
dedi. Ben de; “ölene kadar geleceğim merak
etme” dedim.
Yürüyüş: Teşekkür ederiz.
Y. Turan: Ben teşekkür ederim.
Mehmet G: Ben teşekkür ederim, bütün yoldaşlara,
yoldaşlarıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Direneceğiz ve kazanacağız.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

KESK YÖNETİMİ; İŞİ, EKMEĞİ İÇİN DİRENEN
DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİNİ SENDİKADAN TASFİYE ETMEK İSTİYOR!
BU TASFİYE SALDIRISINI BOŞA ÇIKARMANIN TEK YOLU;
KAMU EMEKÇİLERİ VE KESK’İN TABANIYLA BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK,
KESK’TEKİ TASFİYE SALDIRISINI TEK TEK HER ÜYEYE ANLATMAKTIR!

KESK’TEKİ TASFİYECİLİĞİNİ, ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜNÜ UÇAN KUŞA ANLATACAĞIZ!

KEC’Lİ MEMURLAR BULUNDUKLARI YERLERDE ÜYELERE GİTMELİ,
İMZALAR TOPLAMALI, TASFİYECİLİĞE KARŞI VERDİĞİMİZ
İDEOLOJİK MÜCADELEYİ TABANA YAYMALIDIR!
iz hiçbir zaman, sola karşı yürütülen ideolojik
mücadelenin, faşizme karşı yürütülen mücadeleden bağımsız olduğunu düşünmedik.
Ve bu çerçevede gücümüz ve olanaklarımız yettiğince
KESK içinde bulunduğumuz sürece, sola karşı
ideolojik mücadelemizi sürdürdük. Bugün, zorunlu
olarak bu mücadele farklı bir biçim aldı. İdeolojik mücadelemizin bugünkü özgünlüğü, AKP’nin OHAL
sonrası çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname
(KHK)’lere karşı yürüttüğümüz mücadele ve KESK
yönetiminin teslimiyetçiliğinde yatmaktadır.
KESK’in, faşizmin saldırıları karşısındaki teslimiyeti
yeni değildir. Kurulduğu günlerden bu yana yürütme
kurullarında çoğunlukta reformistler oldu ve KESK’in
politika ve programları reformist ve küçük burjuva
milliyetçi anlayışlar tarafından belirlendi. Yüzbinleri
Kızılay’da toplayan KESK’ten, bugün sendika binaları
içinde basın toplantısı ve icazetli, göstermelik mitingler
yapan KESK’e bir günde gelinmedi. KESK’in bu hale
nasıl geldiğini çeşitli yayınlarda yazdık ve yazmaya
da devam edeceğiz.
KESK’le yürüttüğümüz ideolojik mücadelenin bugünkü özgün görünümü, hem KESK’in teslimiyetinin
geldiği noktayla hem de bizim mücadelemizin büründüğü biçimle yakından ilişkilidir. KESK’in teslimiyet
bayrağını aleni olarak çekmesiyle, bizim Nuriye ve
Semih’in açlık greviyle mücadeleyi yükselttiğimiz
seviye arasındaki ters orantı, KESK’le yürüttüğümüz
mücadeleyi de keskinleştirmiştir.
İki kamu emekçisinin açlıklarıyla, Anadolu halklarının
önünde faşizme karşı barikat oldukları ve ölüme yürüdükleri bir noktada; KESK’in hareketsizliği, pasifizmi,
teslimiyeti kabul edilemezdi. Onu mücadeleye zorlamak,
mücadele etmediği noktada kitleler nezdinde teşhir
etmek mücadelenin önümüze koyduğu tarihi bir görev
ve omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktu. Bu sorumluluğu imkan ve olanaklarımız dahilinde, direnişi
omuzlayan arkadaşlarımızın olağanüstü çaba ve inanmışlıklarıyla yerine getirdik.
24 Kasım 2017 tarihinde KESK genel merkez
binasında başlattığımız eylem, 15 Ekim tarihinde
sendika binasından tekme tokat dövülerek atılmamızla bitirilmeye çalışıldı. O tarihten Nisan
2019’a kadar toplam 14 kez sözlü ve fiziki saldırıya
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uğradık.
Saldırıda bulunanları teşhir ettiğimiz gerekçesiyle
hakkımızda soruşturmalar başlatıldı ve bugün gelinen aşamada BES üyesi Nazan Bozkurt’un ihraç
edilmesi talep edildi ve üyeliği askıya alındı, BES
üyesi Emre Kesikhalı hakkında kınama cezası istendi. Hakkında soruşturma başlatılan diğer 19
üye hakkındaki işlemler sürüyor.
Biz, en başından beri KESK MYK üyeleri ile tartışmak ve meseleyi tabanda tartıştırmak istiyoruz. Ancak
en başından beri bundan kaçıyorlar. Mayıs 2018’de
KESK MYK üyesi Elif Çuhadar’ın Nuriye Gülmen’e
verdiği tarihsel cevabı unutmadık. “Sen kimsin ki,
ben seninle üye önünde tartışacağım?”
KESK MYK’sı faşizm gibi; direnenleri yok sayarak,
kendince küçümseyerek, tecrit ederek, devrimci
sendikal anlayışın tasfiye sürecini tamamlamayı hesap
ediyor. Haksız oldukları için bizimle tartışacak ideolojik
güce sahip değiller. Üyelerini döverek sendikadan atmalarını savunabilecekleri bir platform yok. Ancak faşizmin temsilcileri gibi dedikodu yayarak, yalan ve
demagojiyle yaptıklarını gerekçelendirmeye çalışıyorlar.
Biz ise ideolojik olarak çok güçlü ve haklı bir noktadayız. Yaptığımızın doğruluğu Süleyman Soylu’nun
gündemine girecek güçte olmasından bellidir. Faşizm
de KESK’in kitleler nezdinde teşhir olmasını, devrimci
politikaların kamu emekçileri kitlesinde bir karşılık
bulmasını, bozulmuş bir araba olarak emekçilerin
önünde duran KESK’in engel halinin ortadan kaldırılmasını istemiyor. Yaptığımız teşhir faaliyetinden son
derece rahatsız.

Kampanyamızın Amacı
Bu tarihsel görevin layıkıyla amacına ulaştırılması
için yapmamız gereken, ihraçların durdurulmasıyla
ilgili başlattığımız kampanyayı yaygınlaştırmaktır.
Kampanya kısa vadeli olarak iki aşamadan oluşuyor.
Birincisi; üyelere gidip matbu olarak hazırlanmış
olan ihraçların durdurulması, soruşturmaların geri çekilmesi talepli dilekçeyi imzalamalarını istemek, broşürümüzü dağıtmak, yani KESK’in teslimiyetini, tasfiyeciliğini, bizi tasfiye etmeye çalışmaları üzerinden
anlatmaktır. Üyelere imza alma hedefiyle gideceğiz;
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ancak hedefimiz bununla sınırlı kalmamalıdır. Üyelerle
bağlarımızın güçlü olmadığı yerlerde, imza atmak istemeyenler olursa, KESK’in, üyelerini bilinçli olarak
apolitikleştirdiğini de göz önünde bulundurarak, durumu
kavrayamamalarını anlamamız gerekir.
Bizim için, imza atıp atmamaları da tek başına belirleyici değildir. İmza atmasalar da meseleyi bizden
dinlemiş olacaklar, olası bir karşı propagandaya
hazırlıklı olacaklardır. Konuştuğumuz her kamu emekçisinde, KESK’in tasfiyeciliğini anlattığımız her insanda
“Bir kişiye daha anlattım, emperyalizmin devrimcileri tasfiye saldırısı karşısında bir zafer daha
kazandım” diye düşünmeliyiz.
Kampanyanın ikinci aşaması KESK’e konuyu tartışmak üzere yaptığımız çağrıyı yaygınlaştırmak, bu
tartışma toplantısına katılmak ve insanları katmaktır.
11 Mayıs 2019 tarihinde KESK’e hem açık çağrı
yaptığımız hem de aydın ve sanatçıların görüşerek
KESK temsilcilerini davet ettikleri bir tartışma toplantısı
yapacağız. Bu toplantıda, devrimci sendikal anlayışımızı, faşizmin saldırılarını, direnişlerimizi ve
KESK içinde yürüttüğümüz ideolojik mücadelenin
temellerini, ideolojik mücadelenin araçlarından
biri olarak teşhirin ne olduğunu, sol içi şiddeti vs.
tartışacak ve tartıştıracağız.
Üyeler ile aydın ve sanatçıları da dinleyecek,
onların eleştiri ve önerilerini alacağız. Buradaki temel
amacımız soruşturmaların geri çekilmesini ve devrimci,
direnişçi kamu emekçilerine uyguladıkları şiddetin
mahkum edilmesini sağlamak ve bunu yapanları
kitleler nezdinde tecrit etmektir.

Kampanya Dahilinde Şimdiye Kadar
Ne Yaptık?
Kampanyanın başladığı tarihten bu yana belli bir
aşama kaydettik ve çeşitli illerde üyelere gidip imzalar
topladık. Süreci anlattık. Toplantıya çağrı yaptık.
İzmir’de bir ilçede okul gezileri yaparak üyelere ulaştık.
Ulaştığımız üyelerin çoğu dilekçeyi imzaladı. 4 haftada
93 imza topladık ve topladığımız imzaları şube üzerinden genel merkeze gönderdik (Şubede kayıt altına
aldırdık).
İzmir’de bir üye arkadaşımız, okuluna gelen Eğitim-Sen MYK’sından Derya Hanım ve üyenin bağlı
olduğu şubenin başkanının yaptığı toplantı sırasında

söz almış ve hakkımızda açılan soruşturmaları sormuştur. Bunun karşılığında şube başkanı, konuyu
özel konuşmak istediğini söylemiş; ancak devrimcilerin
dostu olan bu arkadaşımız meseleyi açık tartışmış
ve KESK’in direnenleri tasfiye çabasını mahkum etmiştir.
Bir başka ilde yürütülen tartışmanın değerlendirmesi
ise şöyledir:
“15 Ekim 2018 tarihinden sonra KESK’in Yüksel
direnişçilerine ve direniş dostlarına yaptığı saldırıdan
sonra gittiğimiz her işyerinde KESK’in saldırılarını,
üyelikten ihraç talepli başlattığı soruşturmaları
anlattık. Üyelerin ilk tepkisi genellikle şaşkınlık oluyor.
“Nasıl yani?” diye soruyorlar öncelikle.
Yaşananları ayrıntılı anlatıyoruz. Talebimizin soruşturmaların durdurulması; KESK yürütmede bulunan
anlayışların özeleştiri ve üyelerin önünde hesap
vermesi olduğunu söylüyoruz. Bu anlamda üyelerimizin
ve bizlerin başlattığı kampanya çerçevesinde dilekçeleri
doldurarak bu sürece katkı sunabileceklerini söylüyoruz.
“Tabi ki” diyerek hemen imzalayan da oluyor, biraz
düşünmek isteyen de. “Bunu size nasıl yaparlar?
KESK, Eğitim-Sen ne hale gelmiş? Burada yönetimde siz olmasaydınız hemen istifa ederdim.
Eğer sizi ihraç ederse toplu bir şekilde istifa edeceğiz.” şeklinde ifadelerle karşılaşıyoruz.
Kesinlikle istifayı düşünmediğimizi ve kendilerinin
de istifa etmemelerini söylüyoruz. Bazen de yaptığımız
açıklamaları ve sosyal medyadan paylaşmamızı ağır
ve yanlış bulan üyelerimiz oluyor. Biz de direnişçilere
ve direniş dostlarına, kadınlara saldırmanın ağır olduğunu ve asla kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. O
zaman da haklısınız diyorlar.
Ayrıca “sosyal medya hesaplarının incelenmesi
sendikanın görevi midir? Sosyal medya hesaplarını
inceleyip soruşturma açan ve ceza veren kimdir
bu ülkede?” diye sorduğumuzda “AKP iktidarı, faşizm” cevaplarını alıyoruz. Peki bunun adı nedir dediğimizde “işbirlikçilik” cevabını alıyoruz. “Ne farkları
var AKP’den?” sözleriyle çokça karşılaşıyoruz. Üyelerimizden, halkımızdan aldığımız destek çok güzel.
Her zaman yanınızdayız mesajlarını alıyoruz. Sizin
yaptıklarınız suç ise biz de bu suçu işliyoruz diyerek
faks dilekçelerini dolduruyorlar. Şimdiye kadar 200’den
fazla imza topladık.”
KEC’li kamu emekçileri bulundukları her yerde,
geceli gündüzlü çalışmalı, olmazcılığa düşmeden, o
dinlemez, bu anlamaz demeden üyelere anlatmalı,
ideolojik gücümüzün tabanda fiziki bir güce dönüşmesine hizmet edecek tarzda çalışmalıdır.
Tüm halkımıza ve kamu emekçilerine çağrımızdır:
11 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıya katılmalı,
faşizmin ve reformizmin her türlü saldırısı altında
devrimci sendikacılık bayrağını yükseltmeye devam
etmeliyiz.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Halkın
Hukuk
Bürosu

EV HAPSİ KANUNA KARŞI HİLEDİR!
MÜCADELE SONUCUNDA AV. EZGİ ÇAKIR’IN EV HAPSİNİ KALDIRTTIK!

aşizmin tetikçi mahkemesi 37. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından, halkın avukatlarına
toplam 159 yıl hapis cezası verildi. Bu ‘ceza’lardan biri de düşman ceza hukukuna göre Av.
Ezgi Çakır’a verilen 8 yıl hapis cezası ve karar kesinleşinceye kadar ev hapsi yaptırımıyla uygulanacak adli kontrol kararıydı.
Bu karara göre Av. Ezgi Çakır kendisinin gardiyanı
olacak, İstinaf ve Yargıtay mahkemeleri karar verene
kadar evinden çıkamayacaktı.
Verilen ev hapsi kararı, diğer cezalar gibi hukuki,
siyasi, ahlaki ve vicdani yönden kabul edilebilecek
bir karar değildi. Diğer kararlar gibi bu kararı da kabul
etmeyeceğimizi açıklamıştık. Av. Ezgi Çakır, yaptığı
açıklamayla durumu özetlemiş ve kararı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Ev hapsi, düzenin son yıllarda kullanmaya başladığı
cezalardan biridir. Bu ceza, hapishanelerin kapasitesinin üzerinde dolması ve verilen hukuksuz tutuklama kararlarına karşı duyulan tepkinin azaltılması için uygulanmaya başlanmıştır. Ev hapsi,
siyasal iktidarın krizini aşmak için kullanmaya
başladığı bir baskı aracıdır.
Ev hapsi kanuna karşı hiledir.
Ev hapsinin, normalde bir cezanın hükmünün çekilmesi için hukukta düzenlenen bir uygulama olması
gerekmektedir. Fakat bizdeki uygulamada, yargılama
sürecinde uygulanır olmuştur.
Tutuklanmaması gereken kişiler hakkında ve
tahliye olması gereken kişiler hakkında bir lütufmuş
gibi verilmektedir. “Sizin tutuklanmamanız gerekiyor;
fakat düşman ceza hukuku gereği bir ceza uygulayacağım” denilerek hüküm kurulan bir baskı aracıdır.
Bu şekilde ev hapsi kararı verilen kişiler kontrol
altına alınmak istenmektedir.
Ev hapsi bir ceza olmasına rağmen, bir kişi yargılama sonucunda ceza alsa bile, evde hapis kaldığı
süre, cezasından düşülmemektedir. Kişi yıllarca
ev hapsinde kalsa da, bu süre yargılama sonucunda
alacağı cezadan indirilmemektedir. Bunun hukuktaki
anlamı, kişinin iki defa cezalandırılmasıdır.

F

EV HAPSİ, TUTUKLAMA DEMEKTİR!
KİŞİNİN EVİNİ HAPİSHANE, KENDİSİNİ
GARDİYAN YAPMAKTIR!
Ev hapsi tutuklama aşamasında uygulanabilecek
bir yaptırım değildir. Kişinin hürriyeti kısıtlandığı
için ev hapsinin tutukluluktan bir farkı yoktur. Ev hapsi
tutuklamak demektir. Bu nedenle yargılama aşamasında
kişilerin haksız yere hürriyetinin kısıtlanmaması için
verilen adli kontrol tedbirlerinden değildir. Ev hapsi,
kişinin kendi gardiyanı olması demektir.
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Ev hapsi alan kişi, evinden çıkamadığı için hürriyeti
sınırlandırılmış kişidir. Hapishaneye konulan birisinin
hürriyeti, gardiyanlar tarafından hapishane duvarlarıyla kısıtlanmaktadır. Ev
hapsinde ise devlet yerine
bunu cezayı çeken kişi kendi
kendine evinin duvarları
içinde yapmaktadır.
Ev hapsinde bulunan kişinin çalışma hürriyeti elinden alınmıştır. Evinde hapsolan kişinin nasıl geçineceği
devletin umurunda değildir. Ev hapsi uygulanan kişi
çalışamadığı için geçimini sağlayamamaktadır. Bu
da açlığa mahkum olması demektir.
Devlet açısından ise ev hapsi, masraftan kurtulma
yöntemidir. Devlet, hapishaneye attığı kişi için yapılan masraflardan kurtulmaktadır.
Hukuken tutukluluğun bile istisna olması gerekmektedir. Bizde ise siyasi davalarda tutuksuz
yargılanmak bir istisnadır. Ev hapsinin yaygınlaşmasıyla, siyasi davalarda istisna olan tutuksuz yargılama tamamen ortadan kalkacaktır.
Ev hapsi, siyasi iktidarın baskı araçlarından birisidir.
Amacı, siyasi iktidarın düzenini devam ettirmektir.
Baskı altında tutulan kişilerin baskıdan yılarak adalet
mücadelesinden vazgeçmesi hedeflenmektedir.
Düşünceler teslim alınmak istenmektedir. Ev hapsi
de bu amaçla kullanılarak düzenin adaletsizliğinin
devam etmesi için uygulanmaktadır.
Ev hapsi, siyasi davalarda cezaların infazı aşamasında uygulanmamaktadır. Fakat düzenin hırsızlarına, tecavüzcülerine, katillerine; işledikleri suçların
ağırlığına rağmen cezalarının infazı aşamasında ev
hapsi kararı uygulanmaktadır. Zaten yargılama aşamasında tutuksuz yargılanan düzenin katilleri,
hırsızları ve tecavüzcüleri bu şekilde hiç hapishaneye girmeden cezalarını tamamlamaktadır.
Ev hapsi, hapishanelerin yaygınlaşması demektir. Bugün AKP iktidarı baskı ile ayakta kalabilmektedir. Milyonları tutuklama olanakları olmadığı
için, hapishaneleri günlük yaşama sokarak evlerimiz
hapishanemiz yapılmak istenmektedir. Ev hapsi
buna hizmet etmektedir.
Ev hapsi, eski ceza kanunlarında uygulanan sürgün
cezalarından daha ağır modern bir cezadır. Eski ceza
kanununda yargılama sonucunda verilen hapis cezası
dışında, siyasi tutuklulara sürgün cezası verilirdi. Buna
göre hapis yatan kişi, hapisten çıktıktan sonra belli bir
süre veya ömrünün kalan kısmını, belli bir şehirde
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geçirmek zorunda kalırdı. Sürgünle,
kişinin siyasi faaliyetlerinin engellenmesi yanında, nasıl yaşayacağı
da belirlenmiş olurdu.
Tutukluluk aşamasında ev hapsi verilerek ve yaşam alanının sadece evle sınırlanması nedeniyle
ev hapsi, sürgün cezasından
daha ağır bir yaptırımdır. Halkların vermiş olduğu mücadele sonucunda siyasilere verilen sürgün
cezaları kaldırılmıştı. Ev hapsinin
uygulanması ve yaygınlaşması
sürgün cezasının daha da ağırlaşmış halinin yeniden uygulanması demektir.
İşkence, hapishane, katletme,
devletin baskı araçları olduğu gibi
ev hapsi de bunlardan farklı değildir. Baskılar arasında kötünün
iyisi gibi bir kabullenme söz
konusu olamaz. Baskı baskıdır.
Zalimler hangi baskıyı ne zaman,
nasıl kullanacağına ihtiyaçlarına
göre karar vermektedir. Zalimin
baskısının her türlüsüne karşı
mücadele etmek gerekir. Baskılar arasında bir tercih yapılamaz.
37. Ağır Ceza Mahkemesi bu
hedeflerle Av. Ezgi Çakır’a ev
hapsi kararı vermişti. Diğer cezalar
gibi bu cezaya karşı da kampanya
örgütlendi. Barolar, meslektaşlarımız ve halkımız bu duruma karşı
eylemlilikler örgütledi.
Siyasi iktidar, bizim ve dostlarımızın bu sahiplenmesinden korktu. Tetikçi mahkeme 37. Ağır Ceza
mahkemesine talimat verdi. Talimatla hareket eden memur hakimler, kendi kararlarını 10 gün
sonra bizzat kendileri kaldırdılar.
Neticede Av. Ezgi Çakır’a 8 yıl
hapis cezası verilerek ev hapsi
cezası kaldırıldı.
Halkımızın, baroların, avukatların, uluslararası hukuk kurumlarının verdiği mücadele sonucu,
tetikçi mahkeme ev hapsini kaldırma kararı vermek zorunda kalmıştır. Aynı kararlılıkla sürdüreceğimiz mücadele sonucu, tetikçi
mahkeme tarafından verilen 159
yıllık hapis cezalarını kaldırıp;
halkın avukatlarını, zulmün elinden çekip alacağız!

Avrupa’da
 ALMANYA
Köln’de Devrim Şehitlerini Anmak ve Umudun
Kuruluşunu kutlamak için Avrupa
Halk Cephesi ta- Köln
rafından 14 Nisan
günü bir yürüyüş ve anma toplantısı
yapıldı. Önde ellerinde bayrakları ve
tek tip elbiseleri ile Dev-Genç’liler,
arkada pankartlarıyla 200 kişilik cephe
korteji yürüyüşe geçtiler. Marşlar ve
sloganlarla 2 kilometre yüründükten
sonra, toplantı salonuna varıldı. Salondaki program şehitler için saygı
duruşu, günün anlamı üzerine konuşmalar, şiirler, marşlar ve sloganlarla
3 saat sürdü.
“Bize Ölüm Yok” marşı salonda
hep bir ağızdan söylendi. Ve halaylarla anma ve kutlama programı
sona erdi.
Stuttgart:
Halk Kültür Evi’nde 7 Mart günü
devrim şehitlerini anma etkinliği yapıldı.
Marşlar ve şiirlerin okunduğu ve 60
kişinin katıldığı anma 2 saat sürdü.
Düsseldorf:
Oturum hakları ellerinden alınan,
imza zorunluluğu ve 30 km sınırlaması
dayatılan devrimcilerin 6 aydır İçişleri
Bakanlığı önünde süren direnişini
polis bitirmek istedi. Direnişçiler ise
15 Nisan günü çadırlarını yeniden
kurarak, gasp edilen haklarını alana
kadar alanı terk etmeyeceklerini,
polisin cezai işlem yapılacağını söylemesine rağmen direnişe devam
edeceklerini, gösteri yapmanın Anayasal bir hak olduğunu söylediler.
Hamburg’ta Musa Aşoğlu ve
Erdal Gökoğlu’na Özgürlük Çadırı
Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’nun mahkemesine çağrı içerikli
bildirileri dağıtmak üzere 12 Nisan
günü Altona’da çadır kuruldu. 13
Nisan günü ise hapishane önünde
çadır kurarak Almanca-Türkçe konuşmalar yapıldı.
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Duisburg:
Yürüyüş okurları
Yürüyüş dergisini
halka ulaştırmaya devam etti. Hamborn’da
21 dergi halka ulaştırıldı.
Mannheim:
Halk Meclisi Girişimi
olarak 13 Nisan Pazar
günü iki farklı taziye ziyareti gerçekleştirildi.

 FRANSA
Paris’te oturum belgeleri verilmeyen Zehra Kurtay ve Veli Yati,
13 Nisan cumartesi günü, eylemlerini
Sarı Yeleklilerle birlikte Republik
Meydanı’nda yaptı.
18 Nisan perşembe günü ise
Paris’teki OFPRA isimli iltica kurumunun önünde direnişe başlayacaklarını açıklayarak herkesi buraya
destek olmaya çağırdılar.

 YUNANİSTAN
Yunanistan’da tutuklu bulunan
9 Türkiyeli devrimcinin 16 Nisan’da
yapılan duruşmalarında, avukatlar
savunmalarını tamamladılar. Heyet
karar vermek üzere duruşmayı 15
Mayıs’a erteledi. Duruşmanın bitiminde tutsaklar ve izleyenler hep
birlikte Devrim şehitleri anması yaptılar. Bir metin okudular, sloganlar
atarak anmayı bitirdiler.
Atina’da 15 Nisan’da 30 Mart
konulu afişler Exerchia bölgesinde
asıldı.

 İNGİLTERE
Londra’da 17 Nisan günü Devrimci
Tutsaklar İçin Uluslararası Komite tarafından Birleşik Sendika’da bir seminer düzenlendi. Türkiye’den Anti
Emperyalist Cephe adına bir konuşmacı ise Türkiye’de hapishanelerdeki durumu, faşizmin avukatlardan
sanatçılara kadar her kesime yönelik
saldırılarını ve direnişi anlattı.
Londra’da 4 Nisan’dan bu yana
oturum hakkı için Wood Green Kütüphanesi önünde, pazar günleri
hariç her gün çadır kuran Çağrı
Güler direnişini sürdürüyor.
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“Özgürlük mücadelenin içinde olmaktır” Solmaz Karabulut

29 Nisan - 5 Mayıs
Selma KUBAT:
Selma 1978’de, Malatya Arguvan Koyuncu
Köyü’nde doğdu. Lise yıllarında devrimcileri
tanıdı. Tercihleri giderek netleşti ve gençlik
hareketinde görev ve sorumluluklar üstlendi.
F Tiplerine karşı Armutlu’da direnişe destek
eylemi
yaparken 13 Kasım 2001’de gözaltına
Selma Kubat
alınıp tutuklandı. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde
yer aldı. 1 Mayıs 2004’te, Saraçhane’de yoldaşları kızıl bayraklarıyla Büyük Direnişin kararlılığını 1 Mayıs alanlarına taşırken o da feda ateşleriyle katıldı 1 Mayıs’a. 1 Mayıs günü
Gebze Hapishanesi’nde bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.

Serpil YILMAZ,
Ayten Yüksel KELEŞ:
Dersim’in Pertek ilçesine bağlı
Ardıç Köyü Karabayır Mezrası ile
Altınçevre Köyü yakınlarında 4 Mayıs’ta Devrimci Sol gerillalarıyla janSerpil Yılmaz
Ayten Y. Keleş darma ve özel tim arasında çatışma
çıktı. 15 saat süren çatışmalar sonunda Serpil YILMAZ ve Ayten Yüksel KELEŞ şehit düştü.
Ayten bir Devrimci Sol gerillasıydı. Yaşamını halkın kurtuluş
savaşına adayan, mücadelede tereddüt yaşamamış bir savaşçıydı.
Serpil Yılmaz, 1991 yılında Dersim Cumhuriyet Lisesi’nden
mezun oldu. Devrim mücadelesine de daha öğrenciyken katıldı.

Ahmet Özdemir

Ali Yılmaz

Fikri Keleş

Halil Ateş

Solmaz Karabulut

Ali YILMAZ, Fikri KELEŞ,
Halil ATEŞ, Solmaz KARABULUT:
Ankara Dikmen’de bir Devrimci Sol üssü 4 Mayıs 1992
tarihinde polis tarafından kuşatıldı. Çatışmalar sonunda
dört savaşçımız şehit oldu. Halil Ateş ve Ali Yılmaz kuşatmayı
yarıp çatışmayı sokaklarda sürdürerek şehit düştüler.
Halil ATEŞ, 1960 Sivas Zara doğumluydu. Bir işçi ailesinin
çocuğu olan Halil, 12 Eylül öncesinden beri devrimci mücadelede yer aldı. Son olarak Ankara Silahlı Devrimci
Birlikler Komutanlığı görevini sürdürürken şehit düştü.
Solmaz KARABULUT, 1965 Balıkesir Bigadiç doğumluydu.
Okul yıllarında tanıştığı devrimci mücadelesine öğretmenliğinde de devam etti. Bir süre Ankara’da tutsak kaldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz, “mücadeleye hazırım” diyen Solmaz,
SDB savaşçısı olarak şehit düştü.
Fikri KELEŞ, 1969 yılında Sivaslı bir emekçi ailenin
çocuğu olarak İstanbul Çağlayan’da doğdu. 1989ʼda katıldığı
mücadelede gecekondu mahallelerinde çalışmalar yaptı.
SDB savaşçısı olarak şehit düştü.
Ali YILMAZ, 1971 Kastamonu doğumluydu. Önce mahalli
bölge çalışmalarında yer aldı. 1991’de SDB savaşçısı oldu
ve görevi başında şehit düştü.

S. Emir Çınaroğlu

Sadettin Emir ÇINAROĞLU:
1955 doğumlu olan Sadettin, Yüksek
öğrenim için geldiği Bursa’da devrimci mücadeleyle tanıştı. Bir Dev-Genç’li olarak
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine omuz verdi. İşçi sınıfının mücadele günü olan 1 Mayıs 1977’de katledildi.

Ahmet ÖZDEMİR:
Esenler Halk Meclisi Girişimi üyesi olan Ahmet,
askerlik yaptığı dönemde devrimciler lehine propaganda yaptığı için 2 yıl cezaevinde kalmış, 2 yıl da
kontrgerilla devleti tarafından Trakya’ya sürgün edilmişti. 1 Mayıs 1998’de Cephe saflarındaydı. 1 Mayıs’ta polis tarafından yaralanmasından sonra bunalıma girerek 5 Mayıs günü hayatına son verdi.

Sıddık ÖZÇELİK,
Güven KESKİN,
Esma POLAT:
30 Nisan 1992’de
Adana’da bulundukları üssün polis tarafından kuşatılması
Sıddık Özçelik
Güven Keskin
Esma Polat
karşısında direnerek
şehit düştüler. Üçü de SDB savaşçısıydılar. Üçü de savaşçı
olmadan önce gecekondu semtlerinde faaliyet yürüttüler.
1970 Çorum Mecitözü doğumlu Sıddık Özçelik, devrimci
harekete 1988’de katıldı. 1973 Adana Kozan doğumlu Güven
Keskin, 1991’de SDB savaşçısı oldu. 1971 Kars Sarıkamış
doğumlu Esma Polat, 1986 yılında mücadeleye katıldı. Şehit
düşerken örgütünün ismini duvara kanıyla yazdı.

Mehdi Duran Alkan

Mehdi Duran ALKAN:
1975 Tokat Zile İlçesi Karşıyaka Köyü doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik
Mühendisliği öğrencisi ve TÖDEF’liydi. İstanbul’da
1 Mayıs gösterilerine katıldıktan sonra, 2 Mayıs
1993’te Trabzon’a dönerken geçirdiği trafik kazası
sonucu aramızdan ayrıldı.

KAYBEDİLDİLER:
Soner GÜL,
Hüsamettin YAMAN:
Dev-Genç’liydiler. Soner, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiydi.
Hüsamettin İstanbul Üniversitesi
öğrencisiydi. 4 Mayıs günü İstanSoner Gül
Hüsamettin Yaman
bul’da gözaltına alındılar ve bir
daha onlardan haber alınamadı.

Anıları Mirasımız
Sessiz, sakin bir görüntünün altında bitip tükenmez bir
sabır ve korkunç bir inat. Sıddık’ın en belirgin özellikleriydi
bunlar. Önüne bir hedef koyar ve hedefine ulaşıncaya
kadar yakınmadan, bıkkınlık göstermeden uğraşır, didinir,
olmazsa bir daha, bir daha denerdi. Elde edinceye kadar...
Tuttuğunu koparan bir insandı.
Üzerine aldığı hiçbir görev için “Olmaz yapamam.” demedi. Çok zor görevlerde dahi sonuna kadar uğraşır, her
türlü yöntemi kullanarak, görevini mutlaka sonuçlandırırdı.
Bir emekçiydi Sıddık, örgütlü yaşamına da taşıdı bu
yanını. Çalışmaktan zevk alır, işlerinin az olduğu zamanlarda
sıkıldığını söylerdi. Fedakardı, ancak yaptıklarını fedakarlık

olarak görmezdi. “Bir devrimcinin fedakarlıkları değil, görev
ve sorumlulukları vardır.” derdi. Koca bir kışı, bir ceket ve
sağından solundan delinmiş ayakkabılarla geçirdiği halde,
kendisine gönderilen giysilerini daha çok ihtiyacı olduğuna
inandığı arkadaşlarına vermiş, korunması gerekenin onlar
olduğuna inandığını söylemişti.
“Yeni insan”da bulunması gereken birçok özelliği
üzerinde toplamıştı Sıddık. Onu düşündüğümde, inançları
uğruna hiçbir fedakarlık yapmaktan kaçınmayacak kadar
kararlı bir insan geliyor aklıma. Üstelik yaptıkları ne denli
önemli olursa olsun, bunu sessiz sedasız yapan, büyük
bir mütevazılıkla; “Yaptıklarının koca bir okyanustaki kum
taneciği kadar önemli olduğunu” iddia eden, aldığı övgüler
karşısında utanıp sıkılan, o geleceğin pırıl pırıl insanı
geliyor gözümün önüne. Sıcak, samimi, dürüst ve sevecen.
Kürdistan dağlarında daha hızlı yürümek için günde 1,5
saat koştuğunu söylemişti bir kez. Şimdi onun ve tüm
şehit yoldaşların açtığı yollardan yeni insanlar koşuyor.

Boby SANDS:
IRA önderlerinden biriydi. IRA’nın tutsak
üyelerinin hapishanelerdeki Tek Tip Elbise
ve tecrit uygulamalarına karşı başlattıkları
açlık grevinde, Boby Sands 5 Mayıs 1981ʼde,
direnişin 66. gününde şehit düştü. Sands,
açlık grevini sürdürürken yapılan seçimlerde

parlamento üyeliğine seçilmiş, fakat İngiltere Hükümeti
bunun üzerine tutsakların seçilme hakkını da ellerinden
almıştı. Bu direnişte toplam dokuz İrlandalı yurtsever şehit
verildi. Belfast’ta bir duvar yazısında, şehitlere ilişkin şöyle
yazıyordu: “They May Kill The Revolutionary, But Never
The Revolution” (Onlar devrimcileri öldürebilirler ama
devrimi asla!)

Bir Arkadaşı Sıddık Özçelik’i Anlatıyor:
“Bir devrimcinin fedakarlıkları değil, görev
ve sorumlulukları vardır. derdi.”

Boby Sands

30 Mart 17 Nisan Devrim
Şehitlerimizi Andık
İstanbul TAYAD’lı Aileler 14 Nisan’da, İstanbul Küçükarmutlu Cemevi’nde 30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini andı ve umudun kuruluşunu
kutladı. Program esnasında katil polis
mahalleyi kuşattı ve sürekli Cemevi’ni
taciz etti. Bunun üzerine sloganlarla
katil polis teşhir edildi. Anmanın yapılacağı alan kızıl bayraklar ile donatılarak süslendi. Hazırlıkların bitimiyle
birlikte aileler ve davetliler geldi. Program saat 15’te tüm devrim şehitleri
için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Yapılan selamlama konuşmasının
ardından TAYAD’lı Aileler adına Mehmet Güvel de konuşma yaptı ve davetlileri selamladı.

Sonrasında 30 Mart-17 Nisan ile
ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı, izleyenler tarafından sıklıkla alkışlandı
ve beğenildi. “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür! Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!” sloganları ve umudun sloganları da atıldı. Ardından Dev-Genç
adına konuşma yapıldı ve bir şiir okundu. Sonrasında umudun türkülerini
seslendiren Grup Yorum sahne aldı.
Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a geçmeye çalışırken Meriç Nehri’nde boğularak can veren Mahir Mete
Kul’un sevdiği türküler seslendirildi ve
“Mahir Mete Kul Ölümsüzdür!” sloganı
atıldı. Halayların çekilmesinin ardından
Cemevi’nde verilen yemeğe geçildi
ve sonrasında anma programı sonlandırıldı.

Ankara Halk Cephesi: 30 Mart‐
17 Nisan Devrim Şehitlerini Anıyor
Umudu Büyütüyoruz
Ankara Halk
Cephesi 14 Nisan’da, 30 Mart17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anma
programı düzenledi. Yenilen yemeğin ardından okunan yazıda Kızıldere’den bugünlere devrim yolunda
şehit düşenler anıldı. Şehitlerin anıldığı ve kurtuluşa kadar
savaşılacağının vurgusu yapılan anmaya
20 kişi katıldı.

Mahir Mete Kul’un Cenazesi Atina’da Kaldırıldı
Yunanistan’a geçmek isterken 24 Mart tarihinde
bindiği botun Meriç nehrinde batmasıyla kaybolan,
daha sonra yoğun çabalar sonucu cansız bedeni
bulunan Mahir Mete Kul 12 Nisan günü Atina’da
defnedildi. “Mahir Mete Kul Ölümsüzdür-Halk Cephesi” pankartı açılarak mezarlığa kadar yüründü.
Yapılan konuşmada; Mahir’in katilinin faşizm
olduğu, onun ve tüm halk çocukları için faşizme
karşı mücadelemizin daha da büyütüleceği sözü verildi.

Ö ğretmenimiz
Stratejik hedef nedir?
Kuşkusuz hepimiz biliyoruz. Stratejik hedefimiz
anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimdir,
yani devrimci halk iktidarıdır.
Bütün çabamız, bütün faaliyetlerimiz,
çalışma tarzımızın esasları, bütün alan ve
bölgelerin, birimlerin, tek tek kadroların,
özel görev ünitelerinin programları bu stratejik
hedefe kilitlenmek zorundadır.
Bu stratejik hedefe varmak için,
stratejik güçlerimiz, temel mücadele biçimimiz,
hangi sınıf ve tabakaları öncelikle
örgütleyeceğimiz belirlenmiştir.
Sorun; bunları nasıl örgütleyebileceğimiz,
bu örgütlenmede ve savaşta hangi araçları,
nasıl kullanacağımız, yöneticinin ve kadronun
oynaması gereken rol, halk kitlelerinin ve
düşmanın içinde bulunduğu durum ve
bunun için geliştireceğimiz programlar,
politikalar ve taktiklerin neler olduğunun
gerçekçi bir şekilde belirlenmesi ve
hayata geçirilmesidir.
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Özgür Tutsaklar Özel Bölümü

SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI
SÜREKLİ DİRENİŞ
2.5 Yıldır Aralıksız
Hücre Yakma, Kapı Dövme, Açlık Grevleri,
SEGBİS’e Çıkmama, Kamera Kırma,
Havalandırmadan Dönmeme, Hücreden Dışarıya Fırlama,
Hiçbir Dayatmaya Boyun Eğmeme...
Her Biçimde Direniş Sürüyor, Büyüyor, Büyütüyor!

ÖZGÜR TUTSAK;
Direnerek, üreterek, faşizme karşı direnişlerde
yaratılan geleneği her koşulda sürdürendir.
Savaşçı, militan, öncü ve yeni insandır.
Her koşulda direnmenin, üretmenin yolunu bulandır.

ÖZGÜR TUTSAK İÇİN HER YER DİRENİŞ MEVZİSİDİR!

Sayı: 115

21 Nisan 2019

10 SORUDA TUTSAK DERGİLER
1) Tutsak dergiler nedir?
Tutsak dergiler, özgür tutsakların hapishane koşullarında tüm engellemelere, baskıya karşı kendi el
emekleriyle çıkardıkları, tecrite karşı mücadelenin bir
parçası olan dergilerin ortak adıdır.

2) Tutsak dergiler ilk ne zaman, nerede,
hangi koşullarda yayınlanmıştır?
İlk tutsak dergiler 1983-1987 yılları arasında Metris
ve Sağmalcılar Özel Tip Hapishanesi’nde yayınlandı.
“Tutsaklık Koşullarında MÜCADELE” ve “Isırgan” isimli dergilerdi bunlar. “Tutsaklık Koşullarında MÜCADELE
(TKM) dergisi”, özgür tutsakların gerek iç eğitiminin
gerekse de burjuvaziyle, faşist cuntayla ve oportünizmle
ideolojik mücadeleyi sürdürdüğümüz yazıların araştırma-incelemelerin ve sanatsal-kültürel çalışmaların
yer aldığı A4 boyutunda çıkarılan bir dergiydi.
“Isırgan” ise; özgür tutsakların faşizmle ve oportünizmle mizah cephesinden ideolojik mücadelenin sürdürüldüğü yine A4 boyutunda yayınlanan karikatür
ağırlıklı bir mizah dergisiydi.

3) Tutsak dergiler niçin yayınlanıyor?
19-22 Aralık 2000’de gerçekleştirilen katliamla
birlikte 28 devrimci tutsak katledilmiş, katliam operasyonundan sağ kurtulan yüzlerce tutsak F Tipi hapishanelerdeki tecrit hücrelerine konulmuştur.
Dönemin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali
Suat Ertosun F Tipi hapishaneler politikasının amacını,
“Biz bir düşünceyi yok etmek istiyoruz” şeklinde ifade
ediyordu. Devrimci hareket şahsında yok etmek istedikleri şey devrim ve sosyalizm inancıydı. Sınıfsız,
sömürüsüz bir dünyanın mümkün olduğunu haykıranlara, bunun için vura öle savaşanlara yaşam hakkı
tanımak istemiyordu oligarşi. Bu yüzden tutsaklar
tecrit hücrelerine atıldı ve düşüncelerinden soyundurulmaya çalışıldı.
F Tipi Hapishaneler ve tecrit politikasına karşı fiili direnişlerden ölüm orucuna kadar
pek çok şekilde direndiler ve
bugün de çeşitli talepleri için
bulundukları tüm hapishanelerde direniyor özgür tutsaklar. Tutsak dergiler de
bu direnişin bir parçası, bir
ayağı gibidir. Bizleri tecrit
hücrelerine atan oligarşi,
yıllarca en yaşamsal ihtiyaçlarımızı dahi karşılamamıza engel oldu. Kitapyayın hakkımız, iletişim ve
daha pek çok hakkımız
gasp edildi. Yaşamdan

koparılmaya, politika üretemez hale getirilmeye
çalışıldık. Çünkü katliam
operasyonunun başından
beri hedef zihinlerimizdi.
Oligarşinin bu saldırılarının karşısına ideolojik
olarak devrimci alternatifimizle çıktık. Tutsak
dergiler çıkararak oligarşinin devrimci tutsakları ideolojik olarak
yok etmesinin önüne
geçtik. Tecrite karşı yayınlarımızla, dergilerimizle de mücadele ettik. Bu mücadele 18 yıldır
kesintisiz devam ediyor.

4) Tutsak dergiler nasıl hazırlanıyor?
Bugün bir özveri ve emeğin sonucunda ortaya
çıkan tutsak dergiler kolektivizm esasına dayalı
çalışarak hazırlanmaktadır. Dergi komitesi tarafından
yeni sayının içeriği, teması belirlendikten sonra tutsak
kitlesinden içeriğine, temasına bağlı olarak yazı, şiir
ve çizim önerileri istenir. Toplanılan bu öneriler dergi
komitesi tarafından değerlendirilir ve son şekli verildikten
sonra hapishanede tutsaklar arasında iletişimi sağlamakta kullandığımız toplar aracılığıyla konu tutsaklara
dağıtılır. Belli bir gün belirlenir ve süre içerisinde
yazılan yazı dergi komitesine teslim edilir. Komite yazıların son kontrollerini yapar. Son şekli verilen yazılar
yine tutsaklar tarafından iki nüsha elle çoğaltıldıktan
sonra fotokopi olmadığı için dergi sayfalarının bir
araya getirilip dikildiği hücreye gönderilir. Sayfa sıralaması yapılan ön ve arka kapakları (çizim eklenen
dergi) dikiş ipliğiyle dikilerek yayına hazırlanır ve yine
toplar aracılığıyla tutsakların okuması için yayına sokulur.
Aslında hazırlanmış ve yayın anlamında dışarıdan
farklı bir işleyişi yoktur. Taslak yazı, tashih, redaksiyon
işleminden sonra çoğaltmaya, temize geçilmeye gider.
Logolar, çerçeveler, kapaklar yapıldıktan sonra ciltlenerek dolaşıma hazırlanır. Bu yanıyla her hapishaneye
yayınevi-matbaa, her hücre bir dergi bürosu, her
tutsak bir köşe yazarı, muhabir olarak kendi misyonunu
yerine getirmektedir.

5) Tutsak dergiler hangileridir?
Türkiye hapishanelerinde nerede bir özgür tutsak
varsa orada bir tutsak dergisi yayınlanmaktadır. Geçmişten bugüne pek çok tutsak dergi yayınlanmıştır.
Kesintisiz olarak yoluna devam edenler arasında
Sincan F Tipi Vız Gelir, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Berdan’dan Berkana Gomedi, İleriden Zafere, Kandıra 1
No’lu F Tipi Masala, Kandıra 2 No’lu F Tipi Emperya-
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

lizme ve Oligarşiye Karşı Halkız BİZ, Duvar Gazetesi,
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Özgür Dolaşır, Umut, Gebze
Kadın Kapalı Cansuyu, Sincan F Tipi Kadın Voltada
Şiir, Bolu F Tipi Köroğlu dergileri yer almaktadır.

6) Tutsak dergiler ile tutsaklık koşullarında
eğitim yapılabilir mi?
Yaşamın kendisi bir eğitimdir. Özgür tutsaklar
olarak dünyada, ülkede, bulunduğumuz hapishanede
iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla her şeyi değerlendirir ve bunu eğitime çeviririz. Eğitime çevirdiğimiz
bu konuları yazılı hale getirir ve tutsak dergilerimizde
yayınlarız. Bu yanıyla tutsak dergileriyle eğitim yapılır.
Ya da yaptığımız eğitim çalışmaları tutsak dergilerimizin
özel sayıları şeklinde yayınlanır.

7) Tutsak dergiler, tutsaklık koşullarında
ideolojik mücadelenin aracı olabilir mi?
İçinde bulunduğumuz dünyada iki sınıfın mücadelesi
yaşanmaktadır. Proletarya ile burjuvazinin, ezen ile
ezilenin, kapitalizm ile sosyalim arasında süren bir
mücadeledir bu. Özgür tutsaklar da bu mücadelenin
dışında değil tam ortasındadır ve bir taraftır. Bu
nedenle de tutsaktırlar. Haklıdan, doğrudan, iyiden,
güzel olandan yana oldukları için.
Özgür tutsaklar olarak her ne kadar sıcak mücadeleden koparılmış olsak da iktidar iddiamız, devrim
mücadelemiz devam etmektedir. Hapishane koşullarında da olsak bu iddiamızdan vazgeçmiş, bunu ertelemiş değiliz. Tutsak dergilerdeki yazılarımız, konularımız ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylara devrimci
bakış açısıyla bakıyor, bu olaylara karşı devrimci alternatifimizi koyuyoruz. Yani gerek burjuvaziyle, gerek
oportünizmle ve reformizmle ideolojik mücadele ediyoruz. Bu yanıyla, evet, tutsak dergiler esasen hapishane koşullarında ideolojik mücadelenin en önemli
aracıdır diyebiliriz.

8) Tutsak dergilere sol nasıl bakar?
Özgür tutsaklardan etkilenen ve
rekabet dürtüsüyle
hareket eden “sol”
kısa süreli ve küçük burjuva aydın
tarzı bir-iki yayın
çıkarmışsa da aynı
devrimciliğe bakış
ve ele alış tarzları
gibi istikrarsız, kalıcı olmayan ve
devrime de hizmet etmeyen bir
bakış açısına sahip oldukları için
uzun vadeli ol-
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mamıştır.

9) Tutsak dergilere düşman nasıl bakar?
F Tipi Hapishaneler tecrittretman esasına dayalı yerlerdir.
Amaç sizi düşüncelerinizden soyundurmak, asalak ve çürüyen
bu düzene karşı sessiz, tavırsız,
biat eden insanlar olarak kalmanızı sağlamaktır. Yani faşizm
koşulsuz teslim olmamızı hedeflemektedir. Bu yanıyla devrimci tutsaklara düşman olan
hapishane idareleri, dergilerimize de düşmandır. Üretimimizi engellemek
için her türlü yönteme; kâğıt kalem engellemelerinden
tutalım da, aramalarda el koymaya kadar başvururlar.
Çünkü bilirler ki; o dergilerden umut yayılmaktadır.
Teslimiyet değil direniş yayılmaktadır. Silahları toprağa
gömme değil Leyla komutanın yaptığı gibi yerin yedi
kat altından silahları çıkarıp savaşma kültürü yayılmaktadır. Sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar emperyalizme ve faşizme karşı savaş çağrıları yayılmaktadır. Bu yüzden hazımsızdır düşman dergilerimize
karşı. Bir boğa kırmızı görünce nasıl içgüdüleriyle
harekete geçiyorsa, sallanan bezi düşman görüyorsa
hapishane idareleri de öyle saldırmaktadır dergilerimizi
görünce. Çünkü her tutsak dergisi düşmana sıkılmış
bir kurşundur.

10) Tutsak dergiler ‘direnerek üreten üreterek direnen özgür tutsakların önemli bir
aracıdır’ sözünden ne anlaşılmalıdır?
Emperyalizme ve faşizme karşı verdiğimiz haklı
savaşta tutsak edildik ama teslim olmadık. Nazım’ın
deyimiyle, “Mesele esir düşmekte değil teslim olmamakta bütün mesele.” Özgür tutsakları, her türlü baskının, işkencenin, keyfiyetin yaşandığı yerler olan hapishanelerde ayakta tutan şey bir yanıyla ideolojimiz,
halkımıza ve şehitlerimize bağlılığımız olurken, diğer
yanıyla her koşulda direnmeyi, üretmeyi, teslim olmamayı esas alan militan çizgimizdir.
Bizleri yok etmek için hayata geçirdikleri F Tiplerinde
yeniden doğuyoruz. Hücreleri ihanetin değil direnişin,
teslimiyetin değil kavganın tarihinin yazıldığı yerler
yapıyoruz. Bu köhnemiş hücrelerden Engin Çeber,
Erdal Dalgıç, Hasan Selim Gönen, Muharrem Karataş,
Elif, Şafak, Bahtiyar… olup çıkarak oligarşiyi sarsıyoruz.
Tutsaklık koşullarında direnerek üreten, üreterek
direnen özgür tutsaklar beyinlerini silahlandırıyor, dışarıda ise kavgamızın Mahirleri oluyorlar. Bunu sağlayan ise 12 Eylül zindanlarından F Tipleri’ne kadar
süregelen direnen, üreten geleneğimizdir. Tutsak dergiler de bu geleneğin ayrılmaz bir parçasıdır.

