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Yeni-Sömürgecilik;
Emperyalizmin Kendine Bağımlı Kıldığı Ülke Ekonomilerinin,
Siyasi-Sosyal-Kültürel Yapısının, Sporundan Eğitimine Her Şeyin
Doğrudan Bir Parçası ve Belirleyicisi Durumunda Olmasıdır.
Emperyalizmin İçsel Bir Olgu Haline Gelmesi Budur!

“Askeri dış yardım yatırımlarımızdan aldığımız
en büyük karşılık, ABD ve denizaşırı ülkelerdeki
eğitim merkezleri ve askeri okullarda yetiştirilen
seçme askerler ve uzmanlardan gelmektedir.
Bu öğrenciler, kendi ülkeleri tarafından,o ülkelerine
döndüklerinde eğitmen olmaları için seçilmişlerdir.
Bunlar, ülkenin gelecekteki liderleri,
iş yapmasını bilen ve bunu liderlik ettikleri kuvvetlere
öğretebilecek kişilerdir... Daha özel olarak Latin Amerika’ya
yapılan yardımın ana amacı, mümkün olan yerlerde polis ve
diğer güvenlik kuvvetleriyle birlikte gerekli ülke içi güvenliği
sağlayabilecek yarı-askeri ve askeri görevleri
yerine getirebilecek güçlerin sürekli olarak geliştirilmesidir.”
(Mc Namara, ABD’nin Eski Savunma Bakanı ve Dünya Bankası Eski Başkanı)
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Yeni-Sömürgecilikle İçsel Bir Olgu Haline Gelen Emperyalizm,
Eğitim Alanına da El Atarak Kendi Kadrolarını Yetiştiriyor!
Emperyalizmin Halklara Açtığı Savaş Sadece Askeri ve
Ekonomik Alanda Değil; Politik, İdeolojik ve Kültürel
Bütün Alanlarda Sürüyor!
EMPERYALİZMİN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR DÜNYADA TEK DOĞRU,
EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAKTIR!
FAŞİZMLE YÖNETİLEN YENİ-SÖMÜRGE BİR ÜLKEDE TEK DOĞRU,
FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAKTIR!
mperyalizm; ideolojik bombardımana hiç ara
vermeden, beynimize sızmaya, teslim almaya, aklımızı çalmaya çalışıyor.
Neden?
Çünkü akıl; sömürüyü kabullenme der. Kölece bir
düzene, bize ait her şeyin çalınmasına karşı çıkar.
Bu, bizim topraklarımızda Baba İshak’tan bu yana
böyledir. Baba İshak’tan, Bedreddin’den öğrendiklerimizi
tarihsel süzgeçten geçirip, diyalektik materyalizm ile
birleştirdiğimizde işte tarihin en militan sonucu olan
DEVRİM, Anadolu topraklarında da gerçekleşecektir.
Bunu emperyalistler; 20. yüzyılda dünyanın 1/3’ünü
kaybederek öğrenmişlerdir. Dünyanın farklı yerlerinde,
onlarca kez yaşadılar aynı yenilgiyi. Örgütlü halk karşısında durabilecek hiçbir güç olmadığını, tecrübeleriyle
öğrenmişlerdir.

E

Emperyalizmin 3. Bunalım Dönemi ve
Yeni Sömürgecilik Süreci
Emperyalizm; yaşadığı ilk ekonomik ve siyasi bunalımı 1. Paylaşım Savaşı ile, 2. bunalım dönemini
ise 2. Paylaşım Savaşı ile aşmaya çalışmıştır. 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonuna kadar emperyalistlerin açık işgal biçimi ve sömürgeleştirme yöntemleri
değişmemişti.
Emperyalistler askeri güçleriyle, baskı ve zorla
sömürgeleri ellerinde tutuyordu. Ancak 1. Paylaşım
Savaşı’ndan sonra sömürgelerde ulusal bilincin gelişmeye başlaması, emperyalistlerin açık işgallerine
karşı direnişi de büyütüyordu. Örneğin Anadolu’da
kurtuluş savaşı; emperyalist işgale karşı kazanılan
İLK BAĞIMSIZLIK SAVAŞIDIR.
Her iki paylaşım savaşı sonucunda da istediği sonucu alamamış, sömürgelerini kaybetmiş, yıkıma uğramıştır. Dahası; sömürü ve savaşlar ulusal ve sosyal
kurtuluş savaşlarını doğurmuş ve sosyalist ve halkçı
iktidarlar kurulmuştur. Ve gelinen süreçte dünyanın
1/3’ü emperyalist sömürü ağının dışına çıkmıştır.
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Solda Adnan Menderes, sağda Süleyman Demirel
ABD heyeti ile birlikte
1945 sonrası, emperyalistler karşısında artık tek
bir sosyalist ülke değil, bir blok vardı. Asya, Afrika ve
Latin Amerika’da Marksist-Leninist öncüler vardı. Bu
nedenle emperyalistler; yeni bir sömürü biçimi bulmak
zorundaydılar. Ve bu sömürü biçimi halkların mümkün
olduğunca tepkisini çekmeden, yani sinsice yapılmalıydı.
Emperyalistler, öncelikle kendi aralarında zorunlu
bir entegrasyona gittiler. ABD emperyalizmi, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan büyük yara alarak
çıkmış olan Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde
prestijli bir konuma gelen sosyalizmin etkisini kırmak
istedi. Bunun için güçlü bir kapitalist cephe oluşturmaya
ve bu cephenin liderliğini üstlenmeye girişti.
Bu amacın bir parçası olarak IMF (Uluslararası
Para Fonu), Dünya Bankası gibi ekonomik-siyasi
örgütlenmeler kurdu. 1949 yılında NATO’nun kurulmasına öncülük etti.
Ekonomik ve siyasi olarak anlaşmalar ve “yardım”
adı altında verilen kredi ve borçlarla emperyalizm,
ülkelerin kendisine bağımlılığını artırmış ve süreklileştirmiştir.
Ancak yeni-sömürgecilik yalnızca ekonomik,
politik, askeri bağımlılık değildir. Aynı zamanda
ideolojik, sosyal ve kültürel alanda da hegemonya
kurarak, bağımlılığın süreklileştirilmesidir.
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Karl Marks, kapitalizmin
iki sırrını çözmüştür: Sömürü
ve yabancılaşma.
Emek sömürüsü ile elimizin, yabancılaşma ile de
aklımızın ürününü çalmışlardır. Emperyalizmin, klasik
sömürgecilikten çok daha hilekar ve tehlikeli olan yenisömürgeciliği devreye sokmasının iki temel nedeni vardır:
1- Beyinleri teslim almak,
2- Devrimleri umut olmaktan çıkarmak.
Her alanda kendi örneklerini yaratmak, solu alternatif
olmaktan çıkarmak için her şeyi kendisi dizayn etmeye
başlamıştır. Eğer solculuk yapılacaksa da iktidar
iddiası taşımayan bir solculuğu gerekirse kendileri
yaratmaktan çekinmeyecektir.
Kadınlar, çocuklar, azınlıklar, eşcinseller, ötekiler
vb. diyen “sol”, kendini bunlarla sınırlayan bir
“devrimcilik” anlayışı hakim kılınmak istenmektedir.
İşte bu nedenle emperyalistler açısından, yerli
işbirlikçiler yaratmak, kendi düzenine uygun kafalar
yetiştirmek hayati önemdedir. Bu da ancak kendi
eğitim anlayışı ile kendi kadrolarını yaratabilmesiyle
ve yerli işbirlikçilerine sınıf bilinci vermesiyle gerçekleşebilecektir.

Emperyalizmin Yeni-Sömürgecilik
Dönemindeki Eğitim Politikası
Emperyalizmin, daralan pazarların genişletilmesi
ve dünyanın sosyalist olmayan bölümünde kesin bir
imparatorluk sağlama ihtiyacının ürünü olarak ortaya
çıkardığı yeni-sömürgecilikte temel mesele “dış yardım”lardır.
ABD Başkanlarından J. F. Kennedy, bu ‘yardımların’
amacını; “Dış yardım, ABD’nin dünya çevresindeki;
etkili durumunu ve kontrolünü devam ettirmek, kesin
olarak çökecek ya da Komünist Blok’a geçebilecek
birçok ülkenin yaşamasını sağlamanın bir yöntemidir.”
diyerek itiraf etmiştir.
Yine ABD Başkanlarından Eisenhower ise şöyle
diyor: “Hükümetimizin elindeki bütün olanakları seferber
ederek dışarıya daha çok özel sermaye akmasını
sağlamak... Bu, bizim dış politikamızın en ciddi ve
gayet açık amacıdır. Bütün iş, yabancı ülkelerde
böyle yatırımlarımız için yeni ve daha iyi bir iklim yaratmaktır.”
“Yardım ve yatırımların diğer işlevini ise dönemin
Savunma Bakanı Mc Namara açıkça itiraf ediyordu:
‘Askeri dış yardım yatırımlarımızdan aldığımız en

KIZGIN FIRINLAR SAATİ FİLMİNDEN:
“Vietnamlılar, düşmanı görmek için sadece
başlarını kaldırmalı.
Bizim için, bu daha zor.
Yeni-sömürgecilik bizimle aynı dili konuşuyor,
bizim deri rengimize ve milliyetimize sahip, bizimle dindaş.
Düşmanı tanımak o kadar kolay değil.
Arjantin’de, en geniş manevra alanıyla çalışıyorlar.
Eğer iç güçler olanaklı kılmasaydı, yeni-sömürgecilik var olamazdı.
Ülkemizde, bu faktörler tarımsal oligarşi ve
büyük endüstriyel burjuvazidir.
Silahlı güçler, bu politikayı koordine ediyor
ve legalleştiriyor.
Herkesin çıkarı tek bir yerde toplanıyor: Sistem.
Sistem, ülkenin kapılarını yeni-kolonyal nüfuza
açık tutan iç düşman. Her şehirde izin verilen
görevler.
Yüzlerce “Barış Heyeti” organizasyonları
kırsal kesime sızıyor.
Tüm dinlerden misyonerler, her ülkenin en
ücra köşesinde cirit atıyor.
Burslar ve krediler, üniversitelere, sendikalara
ve entelektüellere yapılan destekler özendiriliyor.
Bu sızmaları ortak bir amaç birleştiriyor:
Ulusal bilincin yok edilerek, ülkenin baskılanmasını kolaylaştırmak.
Askeri varlıklarını sürdürmek, doların stabilizasyonu için benzersiz hizmetler sağlamak,
deniz aşırı yatırımlarımızı genişletmek...
Asya ve Afrika’da yardım ve işbirliği, programlarımızı sunmak ve yarım küremizin gelişimi
için müttefiklerimizden gelen vaatlere koşulsuz
şartsız saygı duymalıyız.
büyük karşılık, ABD ve denizaşırı ülkelerdeki eğitim
merkezleri ve askeri okullarda yetiştirilen seçme
askerler ve uzmanlardan gelmektedir. Bu öğrenciler,
kendi ülkeleri tarafından, ülkelerine döndüklerinde
eğitmen olmaları için seçilmişlerdir.
Bunlar, ülkenin gelecekteki liderleri, iş yapmasını
bilen ve bunu liderlik ettikleri kuvvetlere öğretebilecek
kişilerdir... Daha özel olarak Latin Amerika’ya
yapılan yardımın ana amacı, mümkün olan yerlerde
polis ve diğer güvenlik kuvvetleriyle birlikte gerekli
ülke içi güvenliği sağlayabilecek yarı-askeri ve
askeri görevleri yerine getirebilecek güçlerin
sürekli olarak geliştirilmesidir.” (Yeni Sömürgecilik
ve Türkiye, Syf. 15)

BASKILARA KARŞI 23 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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Türkiye’nin başkentinde Türkiye’nin eğitimi
ile ilgili bir Amerikan Eğitim Komisyonu kurulmuş fakat Türk hükümetine bu komisyonun
çalışmalarını kontrol ve denetleme hakkı dahi
verilmemiştir.
Her alanda olduğu gibi eğitim hakkında da
ABD’nin bilgiye ihtiyacı vardır. Bunun için de
Amerika’dan uzman, araştırmacı, öğretim üyesi
adları altında, bu anlaşma ile kurulan Amerikan
Türkiye’de kendisine yardım edecek ve işbirliği
yapacak, Amerika’da yetiştirilmeye “uygun”
Türk öğrenci, öğretim üyesi ve araştırmacılarına
da ihtiyacı vardır. Amerikalılar tarafından tespit
edilen bu kişiler de “eğitim, araştırma, görgü
ve bilgilerini artırmak” üzere Amerika’ya gönderilirler. Bunlardan bir kısmı -Amerika için
Amerika’da yararlı olacaklar- dolgun ücret ve
görev teklifleriyle orada bırakılır, bir kısmı da
süreleri bitince Türkiye’ye dönerler. Türkiye’ye
dönenler iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup,
Amerikan hayranı ve onların her şeyini benimseyip Amerikancılaşanlardır. İkinci grup
da bunların dışında kalanlardır. Bunların her
biri hakkında Amerikalılar, hal tercümeleri ve
albümleri hazırlarlar.
Birinci gruba dahil olanlardan en kabiliyetlilerinin gerektiğinde kullanılmak ve işbirliği
yapmak üzere devletin, hükümetin en önemli
yerlerinde görev almaları veya tayinleri sağlanır.
Bunlardan bir kısmı da Türkiye’deki Amerikan
yardım kuruluşları, Amerikan şirketleri ve diğer
Amerikan örgütlerinde görevlendirilir.
Hedeflenen açıktır, devletin bütün kurumlarının, Amerikan eğitim anlayışıyla “yeni davranışlar kazandırılan” yöneticiler tarafından
yönetilmesini sağlamak.
ABD, ayrıca Amerikan düşünce tarzını tüm
dünyaya hakim kılmak için dünyanın dört bir
yanından seçtiği öğrencilere Amerikan burslarıyla Amerika’da eğitim vermektedir.
Dünyanın 145 ülkesinden 400 bin öğrenciye
ABD bursuyla Amerika’da eğitim vermektedir.
Türkiye ise her yıl ABD’de Amerikan burslarıyla okuyan öğrenci sayısında 12.197 öğrenciyle dünya sıralamasında 10. sırada yer
almaktadır.
Yeni-Sömürgecilik, Emperyalizmin; Kendine
Bağımlı Kıldığı Ülke Ekonomilerinin Siyasi-Sosyal-Kültürel Yapısının, Sporundan Eğitimine Her
Şeyin Doğrudan Bir Parçası ve Belirleyicisi Durumuna Gelmesidir.
Emperyalizmin içsel bir olgu haline gelmesi, işbirlikçi
oligarşinin yaratılması ve Türkiye’nin yeni-sömürgecilik
sürecinin başlangıcı, 1945’e dayanır.
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“Yabancı bir devlete verilecek bazı imtiyazların tohumlarını taşıyan ilk anlaşmanın 23 Şubat 1945 tarihinde Amerika Birleşik Devletleriyle imzalanmış olduğunu görüyoruz. Bu anlaşma ile Amerika’nın 11
Mart 1941 tarihinde çıkardığı Ödünç Verme ve Kiralama
kanundan yararlanan ülkeler arasına, savaşın sonuna
yaklaşıldığı bir sırada, Türkiye de alınmış oluyordu.
4780 sayılı (5) kanunla T.B.M.M.’nin onayından geçen
bu anlaşmada, Türkiye Cumhuriyeti savunmasının,
A.B.D. savunması için hayati haiz olduğu belirtilerek,
1. maddesinde, A.B.D. Hükümeti T.C. Hükümetine,
A.B.D. Cumhurbaşkanı’nın devir veya tedarikine yetki
vereceği savunma maddelerini, savunma hizmetlerini
ve savunma bilgilerini vermeye devam edecektir, denilmekteydi.” (İkili Anlaşmaların İç Yüzü, Haydar Tunçkanat)
Bahsedilen, ABD eğitimiyle şekillendirilen halkların
kendi kimliğinin unutturulup “Küçük Amerika” olmaya
özendirilmesidir.
Sömürü, bundan böyle yerli işbirlikçileri eliyle sürdürüleceğine göre, öncelikle düzeni yönetecek kadroların yetiştirilmesi gerekmektedir.
ABD emperyalizminin “uzmanları” eğitim alanına
özel olarak yönelmişlerdir. Eğitimin yeniden organize
edilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. “Barış Gönüllüleri” adı altında Amerikan ajanları okullarda
cirit atmış ve belli zeminlerin yaratılması için çabalamışlardır.
Özellikle ‘parlak’ öğrenciler avlanıp devşirilmiş,
yeni sömürge ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda mühendislik fakültelerine özel bir önem verilmiştir.
Büyük emperyalist umutlarla Türkiye’de kurulmuş okullardan biri de ODTÜ’dür; ancak Anadolu’nun güçlü direngen damarı bu politikayı
tersine çevirmiş; ODTÜ’den devrimci önderler
çıkmıştır.

Bu Okulların “Ünlü” Mezunları
Kimlerdi?
Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü,
Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Abdullah Gül,
Hüsamettin Cindoruk, Turgut Özal, Mesut Yılmaz,
Tansu Çiller, İsmail Cem, Kemal Derviş ve bugün
hala AKP içinde yer alan birçok halk düşmanı, ya
bizzat emperyalistlerin burslarıyla yurt dışında okutulmuş ya da Türkiye’de bu amaçla kurulan okullarda
yetiştirilmişlerdir.
* 1950 seçimlerine işbaşına getirilen Adnan Menderes, tam bir sömürge valisi idi. Çok partili hayata
geçişte, CHP’nin yerine getirilen Demokrat Parti (DP),
seçim propagandalarını “Demokrasi, özgürlük getireceğiz” yalan ve demagojilerini de bunların üzerine
oturttu. Özgürlük, hürriyet, demokrasi yalan ve demagojileriyle aydınlar da dahil mevcut Kemalist ikti-
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Turgut Özal, ABD Başkanı George Bush ile birlikte
İstanbul’da

dardan hoşnutsuz olan, hemen hemen tüm kesimlerin
desteğini almayı başardı.
“Marshall yardımları” ile bağımlılığın perçinlenmesinde imzası olan Menderes, 10 yıl boyunca Başbakanlık yaptı. Hürriyet, özgürlük, demokrasi vb.
bunlar birer aldatmacadır. Tüm bunlar egemen sınıflar
içindir. Sömürünün özgürlüğü içindir. Hür teşebbüs
dedikleri özel sermayedir. Hürriyet onlar içindir.
Hürriyet sömürü hürriyetidir. Hürriyet vatanı satma
özgürlüğüdür.
Menderes döneminde, egemen sınıfların işbirlikçi
ihanet ilişkileri özgürlüğün, demokrasinin değil, yenisömürge Türkiye’nin açık işgal yerine gizli işgal zincirleriyle bağlanmasının tarihsel dönüm noktasıdır.
DP’nin lideri Adnan Menderes, büyük toprak
ağasıdır. DP’nin dayandığı sınıfsal taban ise işbirlikçi
tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahipleridir. DP
iktidarı, geniş ve yoksul emekçi halk kitlelerinin çok
da yararına olmayan kimi düzenleme ve uygulamaları
büyük bir demokrasi şovuyla pazarlamış ve kitleleri
aldatarak desteklerini almayı başarmıştır.
* 5 kez Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevi
verilen Süleyman Demirel, ‘Morrison Süleyman’ diye
anılır.
1950’de Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak için Amerika Birleşik
Devletleri’ne (ABD) gönderildi. Türkiye’ye dönüşünde,
1953 yılında Seyhan Barajı inşaatı başladığında proje
mühendisi iken Başvekil Adnan Menderes’in dikkatini
çekerek 1954 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğü’nde Barajlar Dairesi Başkanlığı’na atandı.
1955 yılında da DSİ Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Eisenhower Vakfı’nın onu bursiyer olarak seçmesiyle yeniden ABD’ye gitti. Askerliğini yapmak
üzere 1960 yılında genel müdürlük görevinden ayrıldı.
1962-1964 yılları arasında serbest müşavir-mühendis
olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği alanında dersler verdi.
Boğaziçi Köprüsü’nün ilk projesini (1954) hazırlayan, ABD’nin uluslararası mühendislik ve mü-

teahhitlik firması Morrison Knudsen Inc.’in Türkiye
temsilciliğini üstlendi.
1965 tarihli Amerikan New York Times gazetesindeki
bir yorumda; “Mr. Demirel, Eisenhower bursuyla
bir zamanlar eğitim yapmış olağanüstü zeki bir
mühendistir. Kendisi ve partisi ABD ile yakın
ilişkiler kurmayı ve Türkiye’nin NATO’da kalmasını
sağlamayı yüklenmiştir.” denilmektedir.
İşbirlikçilik gizlenmeye gerek olmayacak şekilde
açık biçimde itiraf edilmektedir. Ve bundan sonra Demirel’in yükselişi başlayacaktır. Kapatılan Demokrat
Parti’nin yerine kurulan AP (Adalet Partisi)’nin Genel
Başkanı olduğunda yıl 1965’tir. Parti içinde çok
genç ve tecrübesiz olmasına rağmen Amerikan
emperyalizmi, kendi yetiştirdiği beslemesi Demirel’i
tercih etmiştir.
Yerli işbirlikçiler eliyle Demirel desteklenmiş, işbirlikçi
tekelci burjuvazinin en bilinenlerinden Vehbi Koç
“Ford ve Mobil şirketlerinin isteği doğrultusunda
taşradaki bayilere telkinde bulunarak” Demirel’in
seçilmesini sağladıklarını söylemektedir.
Süleyman Demirel, AP Genel Başkanı seçilmesinden
önce yayına başlayan Adalet Gazetesi’nde şöyle tanıtılmıştır: “Türkiye’nin geniş halk kitleleri Süleyman
Demirel’i henüz siyasi bir şahsiyet olarak tanımıyorsa
da Türk iş hayatı, geniş yatırım sahaları, yabancı
muhitler, bilhassa tahsilini yaptıktan sonra mevcut ilgilerini iş münasebetleriyle büsbütün artırdığı Birleşik
Amerika, Başkan Johnson dâhil, bütün siyasi
mehafil ve büyük iş müesseseleri bu başarılı, yüksek
bilgili ve yapıcı insanı çok yakından tanıyor.” (Doğan
Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 787-788)
* Erdal İnönü, 1947’de Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi fizik-matematik bölümünü bitirdikten sonra
ABD’ye gitti. California Teknoloji Enstitüsü’nde
(Caltech) fizik dalında yüksek lisans (1948) ve doktora
(1951) dereceleri aldı. Bir süre Princeton Üniversitesi’nde araştırma yaptıktan sonra 1952’de Türkiye’ye
döndü.
Asistan olarak girdiği Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 1955’te doçent oldu. 1958-60 arasında
Princeton Üniversitesi’nde ve Oak Ridge Princeton
National Laboratory’de konuk araştırmacı olarak bulundu. Ardından kuramsal fizik profesörü olarak ODTÜ’ye girdi.
ODTÜ’de teorik fizik bölüm
başkanlığı (196064), Fen ve Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı (196568) yaptı. 1968’de
ABD’ye giderek
Princeton ve Columbia ÜniversiBülent Ecevit ve
teleri’nde bir yıl
ABD Başkan yardımcısı Dick Cheney
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süreyle konuk profesör olarak ders verdi. 1969’da
yurda dönerek ODTÜ Rektör Vekilliğine, 1970’te
de Rektörlüğüne seçildi.
1974’te fizik dalında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl altı ay kadar Princeton Üniversitesi’nde
konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1975’te Boğaziçi
Üniversitesi’ne geçti.
Bir yıl sonra aynı üniversitenin Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na getirildi. Altı yıl süren bu görevden
sonra 1982’de, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu’nun (TÜBİTAK) İstanbul’da kurulan Temel
Bilimler Araştırma Enstitüsü (Feza Gürsey Enstitüsü)
Müdürlüğü’ne atandı.
* Turgut Özal da emperyalizm yetiştirmesi kadrolardan biridir. ABD üniversitelerinde eğitim görmüş,
DTP’de müsteşarlık yapmış ve 12 Eylül 1980 sonrası
önce başbakanlık sonra da cumhurbaşkanlığı yaparak
emperyalizm ve oligarşiye büyük hizmetlerde bulunmuştur.
1977 genel seçimlerinde Millî Selamet Partisi’nden
aday olmuş, seçilememiştir. Emperyalistlerin isteği
doğrultusunda 24 Ocak ekonomik kararlarını hazırladı.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, bu politikaları devam ettirmek amacıyla Bülend Ulusu Hükümeti’nde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı
görevine getirildi.
Amerikancı faşist cuntanın ardından, emperyalizm tarafından ilk ‘sivil’ hükümete getirilen
Turgut Özal, Türkiye halklarının hafızasına; zamlar,
özelleştirmeler, enflasyon, çernobil ve Irak işgali
döneminde (Körfez Krizi) oynadığı rolle kazınmıştır.
* Alparslan Türkeş de ABD’ye gittikten sonra
yıldızı parlatılanlardandır, o kadar ki “Türk milliyetçiliğinin
başbuğu” denilerek ‘lider’ yapılmıştır.
Bir subay olan Türkeş, 15 subayla birlikte 1947’de
ABD Kara Harp Akademisi ve Piyade Okulunda iki
yıllık bir süre eğitim görür. 1955 yılında Harp Akademisi’nden Kurmay Binbaşı olarak mezun olur. 1955’te
dış görev için açılan sınavı kazanarak ABD Pentagon’da NATO Türk Temsil
Heyeti üyeliğine atanır, orada Uluslararası Ekonomi
eğitimi görür. 1957 yılında
Türkiye’ye döner.
1959 yılında Almanya’ya
Atom ve Nükleer Okulu’na
gönderilir ve okulu bitirdiğinde artık kurmay albaydır.
27 Mayıs 1960’ta Milli Birlik
Bülent Ecevit, ABD Başkanı Komitesi’nin ülke yönetimine
Jimmy Carter ile birlikte
el koyduğunu açıklayan bilBeyaz Saray’da
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Bülent Ecevit, ABD Başkanı George W. Bush ile birlikte
Beyaz Saray’da

diriyi radyodan okuyan kişidir ve kurulan hükümette
Başbakanlık Müsteşarlığı görevini üstlenir.
Ülkemizde milliyetçiliğin yayılması ve kontrgerilla
örgütlenmesinin yani faşist devlet ayağının en önemli
ayağı sivil-faşist çetelerdir. Bunun ülkemizdeki örneği
MHP, Ülkü Ocaklarıdır.
1960’larda küçük bir parti olan Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi (CKMP), Türkeş ve çevresindeki emekli
ırkçı subaylar tarafından bir gecede ele geçirilmiş,
CIA ve MİT’in desteğiyle MHP’ye dönüşerek (Komünizmle Mücadele Dernekleri ve dinci akımlarla
birlikte) kısa sürede bir cinayet örgütü haline
gelmiş, halklarımıza ve devrimcilere karşı saldırıların, katliamların odağı olmuştur.
Sosyalizmin tüm ezilen dünya halklarını birleştirmesine karşılık; emperyalizm sömürüsünü
sürdürebilmek için milliyetçilik ve dinle halkları
bölüp parçalamaktadır.
* Necmettin Erbakan, ise dinci sıfatıyla öne çıkarılmış, Alman Emperyalizminin ordusu için çalışmış,
Leopard tanklarının mühendisliğini yapmıştır.
1951 yılında Almanya’da Reinisch Westfalische
Technische Hochschule Aachen (Aachen Teknik Üniversitesi)’de doktorasını yaptı. Klockner Humboldt
Deutz AG motor fabrikasına davet edildi.
Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi’nde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar
yaptı ve Alman üniversitelerinde doktorasını verdi.
1953’te doçentlik sınavını vermek üzere İstanbul’a
döndü ve 27 yaşında 1954’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nde doçent oldu.
Araştırmalar yapmak üzere tekrar Deutz fabrikalarına (Köln) gitti. Leopard tanklarını geliştirme
çalışmasında araştırma başmühendisi olarak, halkların katledilmesinde görev aldı.
1956-1963 arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru
üretecek olan Gümüş Motor’u kurdu ve Motor üretimini gerçekleştirdi.
Milli görüş denilen gericiliğin öncüsü Erbakan,
1965’te profesör yapıldı. 1967’de ve 1969’da TOBB
Genel Sekreterliği’ne seçildi, 1996-1997 döneminde
ise başbakanlığa kadar yükseltildi.
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Emperyalizmin,
yeni-sömürgelerinde kadrolaşması,
sadece devlet yönetimiyle de sınırlı
kalmamıştır. Yetiştirme kadrolar neredeyse, emperyalist sömürü ağı da
oraya kadar uzanmıştır.
Üniversiteler,
Bülent Ecevit, ABD Başkanı Clinton ile
birlikte Beyaz Saray’da
sendikalar, kültürsanat alanı, basın,
yayın, eğitim, sağlık vb... Bu alanlardan da işbirlikçi
politikalarını destekleyecek, onun propagandasını yapacak kadrolar devşirmiş, çekirdekten yetiştirip bu
alanlara yerleştirerek yeni-sömürgeciliğin devamını
sağlamıştır.
* “Halkçı Ecevit”, “Bizim Karaoğlan” bu politikanın
tipik örneklerindendir. Bülent Ecevit, Robert Koleji
mezunudur. 1946-1950 yılları arasında Londra Elçiliği’nin Basın Ataşeliği’nde çalıştı. 1955 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinin Winston-Salem kentinde, The Journal and Sentinel’de
konuk gazeteci olarak çalıştı.
1957’de Rockefeller Foundation Fellowship
Bursu ile yeniden ABD’ye gitti, Harward Üniversitesi’nde sekiz ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu
tarihi üzerine incelemeler yaptı. Harward’da 1957
yılında, 1950-1960 arasında verilen anti-komünizm
seminerlerine Olof Palme, Bertrand Russell gibi
kişilerle birlikte katıldı.
Bütün bunlar, Maraş Katliamı ve 19 Aralık katliamı sırasında iktidarda olan Bülent Ecevit’in
nasıl bir işbirlikçi, satılmış bir uşak olduğunu,
neden 4 kez başbakanlığa seçildiğini anlamaya
yeter.

Emperyalizm, Yeni-Sömürgelerinden
Devşirdiği, Yetiştirdiği İşbirlikçileri
Aracılığıyla İçsel Bir Olgu Haline
Gelmiştir!
Emperyalizmin “içsel bir olgu” haline gelmesi
demek aynı zamanda ülkemizdeki tüm ekonomik,
politik, askeri operasyonların doğrudan sorumlusunun
emperyalizm olduğu anlamına gelir. Egemenliğini,
yukarıda örneklerini verdiğimiz işbirlikçileri devşirerek
sürdürmüş, halkların kurtuluş savaşının önünü kesmiştir.
“Nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde yaşadığı
yoksul köylü halkın eğitimi için 1930’ların başında

CHP tarafından açılan Köy Enstitüleri, oligarşik yapının
iktidardaki etkinliğini artırdığı 1948 yılında yine CHP
tarafından kapatılmıştır.
Köy Enstitüleri’nin mimarı İsmail Hakkı Tonguç;
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılmak zorunda
kalmış, yerine Hitler’e hayranlığıyla bilinen ve ilerleyen
yıllarda Türkiye’ye Mc Carthy dönemi yaşatacak olan
Reşat Şemsettin Siner getirilmiştir. 1948 yılında çıkartılan bir kanunla Köy Enstitüleri’nin beyin kadrosunu
yetiştiren Yüksek Köy Enstitüleri kapatılmıştır.” (Yeni
Sömürgecilik ve Türkiye, Syf. 58)
Ecevit’in de mezun olduğu Robert Koleji nasıl
bir okuldur?
İstanbul Amerikan Robert Lisesi veya eski ismiyle
Robert Koleji, Osmanlı Devleti bünyesinde “Amerikan usulü” eğitim vermek üzere 1863 yılında İstanbul’da kurulmuş okuldur.
Halen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı, İngilizce eğitim yapan özel bir eğitim kurumu
olarak geçiyor. Yatılı bölümü de olan okul, Cyrus
Hamlin ve Christopher Robert adında iki Amerikalı
tarafından kurulmuştur.
1971 yılında okulun yüksek öğrenim veren bölümü
Türk hükümetinin üstüne geçirilmiş ve arazisinde Boğaziçi Üniversitesi kurulmuştur.
Aynı yıl Amerikan Kız Koleji ile birleşen ortaöğrenim
bölümü, o tarihe kadar Kız Koleji’nin kullanımında
olan Arnavutköy’deki kampüste eğitim vermeye devam
etmektedir. Öğretmenlerinin %50’si Türk, %32’si
Amerikalı, %8’i İngiliz, geri kalan %10’u diğer ülkelerdendir.
Robert Koleji ve 1871’de kurulan kardeş okulu
Amerikan Kız Koleji, Amerika Birleşik Devletleri
sınırları dışında kurulan İLK AMERİKAN OKULLARI
İstanbul’da açılmıştır.

İkili Anlaşmalar ile Eğitim Tamamen
ABD’ye Teslim Edilmiştir!
27 Aralık 1949’da Türkiye ve ABD hükümetleri
arasında Eğitim Komisyonu kurulması hakkındaki anlaşma şöyle diyor:
“Eğitim sahasında yapılacak temaslarla bilginin
ve mesleki istidat sahiplerinin daha geniş ölçüde mübadelesi suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika
Birleşik Devletleri milletleri arasında karşılıklı anlaşmayı
daha ziyade inkişaf ettirmek arzusunda bulunduklarında:
(…)
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde 1: Türkiye’de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu namı altında bir komisyon teşkil olunacak
ve bu komisyon iş bu anlaşmanın hükümleri devrinde
T.C. hükümeti tarafından temin edilen paralardan finanse edilecek olan eğitim programının idaresini kolaylaştırmak için ihdas ve tesis edilmiş bir teşekkül
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olarak T.C. ve ABD hükümetleri tarafından tanınacaktır.
(…) 1- Türkiye’de kain okul ve yüksek öğretim
müesseselerinde ABD vatandaşları tarafından veya
bunlar namına yapılacak tahsil, araştırma, öğretim
ve sair faaliyetlerini nakliye, tahsil ücreti, maişet ve
öğretimle ilgili diğer masrafların tediyesi de dâhil
olmak üzere finanse etmek…” (Haydar Tunçkanat,
İkili Anlaşmaların İçyüzü, syf. 43-45)
Yeni-sömürgeci gizli işgal olgusu, bütün diğer ekonomik-politik sistemlerle birlikte baskı aygıtları bakımından da pekişmiş, bu alanda da emperyalizme tamamen bağımlı, onun çıkarlarını koruyan bir mekanizma
kurulmuştur. Türkiye’deki solcuların nefeslerini dinlemek
için her yıl milyonlar harcamakla övünülmektedir.
Bugün Anadolu’nun dört bir yanında TED (Türk
Eğitim Derneği)’in açtığı 39 okulda; başta bağımsızlık
olmak üzere ilerici düşünce ve duygular yok edilmekte,
öğrenciler asimile edilerek halka ve Anadolu kültürüne
uzaklaştırılmakta, idealist bir eğitim anlayışıyla şekillendirilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TED okullarına
yönlendirilmekte, Avusturya Lisesi, Galatasaray Lisesi
gibi okullar, ülkenin “en başarılı ve en prestijli”
okulları denilerek özendirilmektedir.
Amaç; bu okullarda yeni Demireller, Ecevitler,
Menderesler, Kavalalar yetiştirmektir. Amaç; solu
solla vurmak, beyinleri teslim alıp devrimleri umut
olmaktan çıkarmak olunca, örnek tipler yaratmaları
gerekmektedir.
Halkçı olunacaksa Ecevit gibi, insan hakları
savunucusu-solcu olunacaksa Osman Kavala gibi
olunmalıdır. Onlara göre normal olan, düzenle uzlaşmak; anormal olan devrimcilik yapmaktır.
Bu dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz! Doğru
ile yanlışın, normal olanla anormal olanın karıştı-

Hesap Sorduk Soracağız…
Geldik Yine Geleceğiz!
Eskişehir Cephe Milisleri, 14 Mayıs’ta DHKC savaşçılarının meclis eylemiyle ilgili 30 Mayıs’ta yazılı
açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi;
“Cephe savaşçıları adalet talepleriyle sizin bulunduğunuz her yere girecek, her yere gelecek ve
hesap soracak! İki cephe savaşçısını selamlıyoruz,
savaşlarına bağlılığımızı sürdürüyoruz! Aciz, adi, düzenin kuklası olanlar, sizler korkacaksınız! Korkunuzdan uyuyamayacaksınız! Kendinizi en güvende
hissettiğiniz, halkı göz göre göre kandırdığınız,
yalanlar sıraladığınız meclise girdik, yine gireceğiz.
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TED Nasıl Bir Kurum?
1928 yılında, M. Kemal’in öncülüğüyle kurulan Türk Maarif Cemiyeti’nin ilk genel başkanlığını İsmet İnönü yapıyor. Cemiyet’in adı
1946’da Türk Eğitim Derneği (TED) olarak değiştiriliyor.
Türkiye’nin modernleşmesinde ve eğitimde
vazgeçilmez bir unsur olarak görülen TED’in
tüzüğünde şöyle deniyor: “Cumhurbaşkanı,
Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Bahsedilen ‘modernleşme’ ile kastedilen
elbette asimilasyondur.
Kültürü, yaşam alışkanlıkları ve ideolojisiyle
emperyalizmin şekillendirdiği, dahası yoksul
ailelerimizin çocuklarına verilen burslarla, emperyalist tekellerin çıkarı için özel olarak seçilen
ve bu hayranlıkla genç beyinleri şekillendiren
kurumlardır.
TED’in; “Uygarlık değerlerini koruma ve
geliştirme çabasında etkin rol oynama ve çağdaş, ilerici bir vizyon”a sahip olduğunu söylüyor.
Bugün Tayyip’in koruyuculuğundaki TED’in,
10’u özel olmak üzere Batman, Antep, Diyarbakır, Urfa, Elazığ gibi şehirler ve Kıbrıs da
dahil toplamda 39 okulu bulunmakta. (EOK
Yürüyüş, Sayı 105, Syf. 12)
rılmasına izin vermeyeceğiz!
Beyinlerimizi asla teslim etmeyecek, halklarımızı
ideolojik hegemonyadan koruyacak, sivil toplumculuğa geçit vermeyeceğiz!
Emperyalizmin hüküm sürdüğü bir dünyada
tek doğru, emperyalizme karşı savaşmaktır.
Faşizmle yönetilen yeni-sömürge bir ülkede
tek doğru, faşizme karşı savaşmaktır.
Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı
demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelemiz zafere kadar sürecek!

Sizin en güvenli
gördüğünüz
yerlere girdik,
yine gireceğiz!
Siz eylemi küçük düşürücü
yalanlarınızla,
aciz savunmalarınızla karalamaya çalışıyorsunuz. Ne kadar uğraşsanız da başaramayacaksınız. Tüm güç sizin elinizde olsa da, halkın gücü ve adalet isteği bizimledir.
Berkin için, Roboski için, katledilen çocuklarımız için
adalet istedik, istemeye devam edeceğiz!”
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F‐35’LERİN SATIŞINDAN KAZANACAK OLAN
EMPERYALİZM VE OLİGARŞİ,
KAYBEDECEK OLAN HALKLARDIR!
3. Bölüm
BOR’U; HAMMADDE HALİYLE
TONUNU 200 DOLARA İHRAÇ EDİP
İŞLENMİŞ HALİYLE TONUNU 400 BİN DOLARA İTHAL EDİYORUZ!

ARADAKİ DEVASA FARK; BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE
KIZILDERE’DEN BU YANA TÜM ŞEHİTLERİMİZDİR!
HALKLARIMIZIN GÖZYAŞI, KANI ve CANIDIR!
eçen haftaki yazımızda; emperyalizmin “insan
hakları ve barış savunucusu, Kürt halkının
dostu” diye pazarladığı Osman Kavala’nın
MİKES ve İki Nokta Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
ile nasıl halk düşmanlığı yaptığını anlattık.
MİKES ile F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu ve F-35’e parçalar üreterek halkların katledilmesi
üzerinden nasıl milyon dolarlar kazanmaya çalıştığını
ve Roboski Katliamı’ndaki rolünü örnekledik.
Osman Kavala bir burjuvadır ve doğal olarak
halklara dost olamaz, demokrat olamaz! Yazı dizimiz
boyunca sıkça vurgulayacağımız gibi; emperyalizmin
yeni-sömürgecilikle iki amacı vardır:
Beyinleri teslim almak ve devrimleri umut olmaktan çıkarmak.
İşte Osman Kavala ve işbirlikçi tekelci burjuvazi
ile ülkemizde yapılmak istenen de budur. Ülkemiz
devrime gebedir; evrim ve devrim süreçlerinin iç içe
geçmesi nedeniyle, kof gücünün örgütlü halk karşısında
bir anda tuz-buz olacağını bilir. Yani bir yandan devrimcileri fiziki olarak ezmez ve halkın kurtuluş umudunu
düzeniçileştiremezse iktidarını kaybedecektir.
Bu yüzden iktidar iddiasını yitirmiş-uzlaşmış solu güdümüne alabilmiştir. Sosyalist olmayı sivil toplumculukla aynılaştırmış ve bir burjuvayı, “sol”cu-demokrat diye ülkemiz soluna kabul ettirebilmiştir.
Oysa “Ülkemizde tekelci kapitalizm kendi iç dinamiği ile gelişmediğinden ve de yerli tekelci burjuvazi, baştan emperyalizmle bütünleşmiş olarak doğduğundan,
stratejik hedefimiz anti-emperyalist
ve anti-oligarşik devrimdir.” (Mahir
Çayan-Bütün Yazılar, Syf. 419)
Yani emperyalizm tarafından
saksıda yetiştirilen işbirlikçi tekelci
burjuvazi; halktan yana olamaz,
halkın yararına hiçbir faaliyeti olamaz. Aksi; sınıflar gerçeğine, tarihe

G

ve bilime aykırıdır. Bugün AKP ile çelişkileri nedeniyle
tutuklanmış olması, Osman Kavala’nın üstlendiği misyonu ve gerçeği kesinlikle değiştirmez.
Devrimci-solcu-demokrat olmanın ölçüsü emperyalizme ve oligarşiye karşı alınan tavırda kendini belli
eder. Burjuvazinin, kültür-sanat-yayınevi-sergi-eğitim
vb. “yardım veya etkinlikleri” hem gerçek yüzlerini
halktan gizlemeye, kendilerini meşrulaştırmaya hem
de karlarına kar katmaya hizmet eder.
‘Hayırsever işadamı, binlerce insana iş kapısı
açıyor’ denilen işbirlikçi tekellerden biri olan ve aynı
zamanda F-35’in ülkemizdeki ortaklarından Kale Grubu’ndan söz edeceğiz.
Adını Kale Bodur olarak duyuran ve 1957 yılında
İbrahim Bodur tarafından kurulan şirketin, 47 ortaklı
fabrikasının temeli, dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından atılmıştır.
Daha sonra tamamen aile şirketine dönüşen Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (Çanakkale Seramik Fabrikaları Limited Şirketi tarafından ilk yer karosu üreticisi
olan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 1957 yılında
kurulmuştu) ve Çanakkale Seramik
Fabrikaları A.Ş. (yine aynı yıl kurulan duvar karosunda öncü firmanın) tek isim altında bir araya
gelmesi ile Kale Holding kurulmuştur. Holding bünyesinde 17 şirket
ve beş bini aşan çalışan bulunmaktadır.
Şirketin ana faaliyet konusu
olan seramik sektöründe Avrupa’nın
3., dünyanın 12. en büyük seramik
karo üreticisi, yapı kimyasalları
sektöründe ise üretim ve satış
kapasitesi olarak Türkiye’de 1., Avrupa’da ise 5. en büyük şirketi durumundadır.
Bütün tekeller gibi, yalnızca seramik alanıyla kalmamış; makine
ve parça imalatı, kimya, elektrik
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malzemeleri, enerji, bilişim, nakliye, turizm, havacılık,
gayrimenkul ve gıda alanlarında da şirketleri vardır.
Ekonominin askerileştirilmesinin doğal sonucu olarak; savunma sektöründen de geri durmamıştır. Ve
elbette bir yandan halka karşı savaşı büyütmekte bir
yandan da karını büyütmektedir.
Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 12’inci seramik üreticisi.
Yapı kimyasallarında Avrupa’nın beş büyük üreticisi.
100 ülkede, 400’ü aşkın noktada satış yapıyor.
Yüzde 100 özel sermayeli bir Türk şirketi olarak
havacılık ve savunma konusunda Boeing’den Airbus’a,
Lockheed Martin’den Pratt&Whitney’e kadar tüm
büyük tekellerle ortaklık yapıyor.
2016’da ölen İbrahim Bodur’un yerine, tek çocuğu
Zeynep Bodur Okyay geçer. İtalya Lisesi ve Harward
Üniversitesi’nde yetiştirilen Zeynep Bodur, bugün İtalya’nın seramik sektöründe de belirleyici bir rol üstlenmektedir.
“Babamın bana en büyük vasiyeti şu sözdür: ‘Evladım
her zaman çalışırsın, para kazanmanın binbir türlü
yolu var, bir günde kazanır bir günde kaybedersin, ben
sana itibar bırakıyorum, senin için en büyük miras bu,
buna leke sürmeyeceksin’ derdi. Bu da benim için en
büyük değerdir.” diyor Zeynep Bodur Okyay. Bütün
kan emici burjuvalar gibi demagoji yapıyor.
Onların tek değeri para, itibarı karlarıdır. İşbirlikçi
tekelci burjuvalar dışında hiçkimse “Türkiye’nin ilk
milli piyade tüfeğinden ilk turbojet motoru ve ilk
İnsansız Hava Aracı’na (İHA) kadar pek çok yenilikçi
projeyi hayata geçiriyoruz” diyemez. Kendi halkını
katledecek araçlar imal etmekle ancak bir halk düşmanı
övünebilir.

KAPİTALİZM KRİZ DEMEKTİR!
NE YAPARLARSA YAPSINLAR
KRİZLERİNİ AŞAMAZ, KENDİLERİNİ
BEKLEYEN SONDAN, HALKIN
İKTİDARINDAN KAÇAMAZLAR!
Zeynep Bodur Okyay, 2017’de verdiği bir röportajda
F-35 projesini anlatırken yaptığı açıklamalar çarpıcıdır.
‘Ülkeler silahlanıyor. Savunma alanında yatırımlar
arttı. Sizin de yurt dışı bağlantılarınız var. Ama bir
yandan da ülkeler içine kapanıyor, siz bundan nasıl
etkileniyorsunuz?’ sorusuna şöyle diyor Zeynep Bodur:
“Hiç silahlanmayan İsveç bile açıklama yaptı, savunma yatırımı yapacaklar. Japonya bile silahlanmaya
başlıyor. Trump dönemiyle birlikte savunma daha
önemli hale geldi. Amerika 90’dan fazla ülkeden
daha fazla savunma ve silahlanmaya bütçe ayırıyor.
Türkiye ateş çemberinin içinde. Milliyetçilik akımları
güçleniyor. G20 toplantılarında sivil toplum bölümünde C20’ye başkanlık ettim. Dünyada 85 milyon
insan göç ediyor. Meksika’dan Uzakdoğu’ya her
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yerde sorun var. Ülkelerde de
korumacılık dönemi başladı.”
‘Yabancı şirketlerle işbirliğiniz
etkilendi mi bu süreçten?’ sorusunu ise şöyle cevaplıyor:
“Etkilenmedi demek zor. Bazı
şirketlerin yöneticileri Türkiye’ye
gelmiyor. Yıllardır “Küreselleşiyoruz” diye başladığımız konuşmalarımızın ilk iki cümlesine koyduğumuz her şey
anlamını yitirdi. Dünya büyük bir köy olacak derken,
hangi noktalara geldik. Global problemler de bizi çok
etkiliyor. Amerika, Çin, Rusya, Hindistan gibi büyük
ülkelerin takınacakları tavrı görmeliyiz. Dileğim dünyanın itidalle hareket etmesi. Keskin söylemlerin
ortadan kalkması.”
‘Hepimiz aynı gemideyiz’ demeye çalışıyor Bodur,
biz istediğimiz gibi sömürelim, dünyayı kan gölüne
çevirelim, katledelim; ama halklar itiraz etmesin. Emperyalistler ve işbirlikçileri olarak nasılsa problemlerimizi
çözeriz; yeter ki halklar ayaklanmasın diyor. Biz silahlanıp hem kendimizi korumak hem de satışından
milyon dolarlar kazanacağız diyor.
Ve röportajda konu F-35’lere geliyor.
‘Siz savunma sanayi alanında Ar-Ge’ye büyük yatırım yaptınız. Türkiye’nin en önemli savunma projelerinden ‘Müşterek Taarruz Uçağı F35’ projesindesiniz.
Dünyada bu alanda ileri teknoloji rekabeti yaşanıyor.
Son noktada ne üzerine çalışıyorsunuz? Nasıl rekabet
ediyorsunuz?’ sorusunu ise şöyle cevaplıyor:
“Küresel işbirliklerimiz var. Turbojet motordan F35 projesine kadar pek çok önemli projede varız.
Lockheed Martin’in en önemli parça üreticisiyiz.
Dünyanın en önemli savunma ve havacılık projesi
olan F-35 projesinde 400 parça ile katkı sağladık.
Böylelikle, babamın bir hayalini daha gerçekleştirmiş
olduk. Merkezimizde mühendislerimiz lityum pil başta
olmak üzere çok stratejik bazı işlerin geliştirilmesine
çalışıyor.”
İşte onların hayallerini bu projeler süsler. Bir siyaset
bilimci gibi konuşan kişi, kan emici değildir sanki.
Halk çocuklarının siyaset yapma hakkını, “terör” diyerek boğarken, kendileri ise her konunun hakimidir.
Babası TÜSİAD’ın belirleyici isimlerinden olan
Zeynep Bodur, Kale Grubu’nda 2007’de Yönetim
Kurulu Başkanı oldu. İSO (İstanbul Sanayi Odası)
Başkanı, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Vekili,
TÜSİAD, DEİK, TOBB’ta aktif isimlerden biridir.
Yani bu düzen Bodurlar’ın düzeni, bu devlet işbirlikçi
oligarşinin devletidir.
O çok güvendikleri korunaklı yaşamları da, paraları, İHA’ları ve F-35’leri de onları korumaya yetmeyecek! Emperyalizme ve işbirlikçi tekelci burjuvaziye karşı savaşı biz kazanacağız!
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Bayramda Şehitlerimizin Baş Ucundaydık…
n Güzel Bayramları Şehitlerimizin Anısını
Yaşatarak ve Sosyalizmi Kurarak Yaşayacağız
Halk Cepheliler bulundukları bölgelerde ve mahallelerde Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler
düzenledi. Halk Cephelilerin yaptığı mezar ziyaretlerinden derlediklerimiz şu şekildedir;

E

İzmir

Hatay

Hatay:
Halk Cepheliler 3 Haziran’da, devrim şehitlerinin
mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında mezarlar
temizlendi, yeni çiçekler ekildi, genel bakımlar yapılarak
şehitlere bağlılık sözü verilerek ziyaret programı sonlandırıldı.
İzmir:
Halk Cepheliler ve TAYAD’lı Aileler 2 Haziran’da
Buca Kaynaklar, Karşıyaka, Uzundere ve çeşitli ilçelerde
bulunan şehitlerin mezarlarına giderek mezar ziyareti
yaptı. İlk olarak şehit mezarları temizlendi, ardından 1
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yapılan konuşmaların sonunda “Bize Ölüm Yok” marşı
ile mezar anması sonlandırıldı.
İSTANBUL
Çayan:
Halk Cepheliler ve TAYAD’lı Aileler 4 Haziran’da
mezar ziyaretleri dahilinde şehit aileleri ile Hasdal Mezarlığı ve Gazi Mezarlığı’nı ziyaret etti. Mezar ziyaretinde,
mezarlar temizlenip kızıl bayrak ve karanfillerle anıt
mezarlar süslendi. Son olarak toplu bir şekilde Dayı’nın
mezarı başında saygı duruşunda bulunuldu ve ardından
“Bize Ölüm Yok” marşı okunarak ziyaret sonlandırıldı.
İkitelli:
Halk Cepheliler 3 Haziran’da, yozlaşmaya karşı
mücadele ederken şehit düşen Kemal Delen’i Gazi
Mezarlığı’nda, Birol Karasu’yu Levent Mezarlığı’nda
ziyaret etti. Ayrıca Günay Özarslan, Dursun Karataş
ve tutsak avukatların annesi Fatma Timtik’in mezarları
da ziyaret edildi. Halk Cepheliler şehitlerin mezarı başında, şehitlerin bıraktığı mücadele bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerine and içtiler.
Okmeydanı:
Halk Cepheliler 4 Haziran’da, Beyoğlu Kulaksız
Mezarlığı’nda bulunan Kubilay Yeşilkaya’nın mezarını
ziyaret etti. Mezar ziyareti sırasında orada mezar ziyaretinde bulunan Yeşilkaya’yı tanıyan bir aile “onları
vuran eller kırılsın” diyerek şehitlerle ilgili anılarını
anlattı. Ardından Kurtuluş Savaşı kahramanlarından
Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Hanım’ın mezarı da
ziyaret edildi. Sonrasında Hasköy Çıksalın Mezarlığı’na
geçildi, devrim şehitlerinden Güzel Otluçimen, Erol
Yalçın ve Selma Doğan’ın mezarları ziyaret edildi, temizlikleri yapıldı.

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Dev-Genç’liler Vatanseverdir,
Vatanının Yağmalanmasına Sessiz Kalmaz!
İstanbul Sarıyer Dev-Genç’liler, 30 Mayıs’ta mahalledeki bir otobüs durağına; vatanının sahip olduğu zenginliklerin bilinciyle, vatanının her karışının satılmasına,
emperyalizme peşkeş çekilmesine göz yummayacağı
ifadesiyle hazırladıkları afişleri astı. Ayrıca çalışma ile
ilgili açıklama yayınlayan Dev-Genç kısaca şu sözlere
yer verdi;
Ülkemiz, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından
zengin bir ülkedir: Dünya maden rezervlerinin %2,5’i,
Dünya bor minerali rezervlerinin %72’sinden fazlası, Perlitin
yarısından fazlası ülkemizdedir. Ancak maden alanlarının
%19’u tapularıyla birlikte yabancı şirketlere satılmıştır!
Maden bakımından bu kadar zengin topraklar üzerinde
yaşarken, madenlerimizi kendimiz işletemiyoruz!
Fındık üretiminde 412 bin tonla Dünya 1.siyiz.
Ülkemiz toprakları, tarımsal olarak oldukça bereketliyken,
emperyalistlerin tohumunu ve gübresini almaya mecburuz! Kısırlaştırılmış tohumlarla yapılan tarımda emeği
sömürülen yine halkımız, kazanan yine emperyalizm
ve işbirlikçileridir! Bulunduğumuz her yerde, ülkemizin
zenginliklerini, halkımızın alın terini sahiplenecek; vatanımızı yağmalayanları ve peşkeş çekenleri halka
teşhir edeceğiz!
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BİZ ÖLÜRKEN ZENGİNLEŞENLERİN DÜZENİNE KARŞI
ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
* Kastamonu’da Matematik öğretmenliği bölümü mezunu olan
21 yaşındaki Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti. Atanması yapılmayan yüz binlerce öğretmenden
sadece birisiydi Kevser Öğretmen.
Ama tüm eğitimini, yaşamını
adadığı mesleğini yapması engellendi. Üniversiteyi birincilikle bitirmiş
olan Kevser Öğretmenin intihar
nedeni henüz net değil ama net
olan şu ki, bu düzen onun geleceğini çalmıştır. Eğitimini yaptığı
mesleğini yapmasına engel olarak,
hayallerine, geleceğine son vermiştir. Kevser Öğretmenin katili bu düzendir.
Kevser Öğretmen hayatını kaybederken; Kırıkkale
Üniversitesi rektör yardımcısı Nihat İnanç’ın kızı
Ayşegül İnanç, 3 farklı sınavdan geçememesine
rağmen babasının rektör olduğu üniversitede birinciyi
de geçerek akademideki işine başladı. ADALET NEREDE?
ADALET HALKIN ELLERİNDE!
KEVSER ÖĞRETMENİN HESABINI DA BİZ SORACAĞIZ. KEVSER ÖĞRETMEN İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
* Karaman’ın Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı
üzerinde bulunan bir markette çalışan 41 yaşındaki
Yunus Durmaz, marketin bodrum katındaki deposuna
mal indirilen yük asansörüne sıkışarak hayatını
kaybetti. Canımız ne kadar ucuz! Sorun bizim dikkatsizliklerimiz değildir. Bu düzen; kendi hatalarımız nedeniyle değil, kârdan başka bir şey düşünmeyen, güvenlik önlemi almayan burjuvazinin düzenidir. Merak
etme Yunus, senin hesabını da biz soracağız.
YUNUS DURMAZ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!

için yapıldı bu eylem. İşçiler; “Memlekete gideceğiz,
otobüse binecek paramız yok. Firma yetkililerinden
ses yok. Bizim hakkımızı yiyorlar.” dediler.
Burjuva medya ise işçilerin eylemini İNTİHAR GİRİŞİMİ olarak verdi. Bu utanmazlıklarının sebebi
halktan duydukları korkudur. Bir eyleme bile eylem
diyemeyenler, eylemi intihar olarak gösterip işçileri
zayıf gösterenler suçlulardır. Suçluluklarının itirafıdır
bu. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin direnişteki işçilerine
dayanışma selamlarımızı iletiyoruz. ÖRGÜTLÜ HALK
YENİLMEZ! ÖRGÜTLÜ HALK KENDİ ADALETİNİ
KENDİSİ SAĞLAR!
* Bayram tatilinin ilk 5 günü 53 kişi öldü, 355
yaralı var. Her bayram bu kazaların olacağını adı gibi
bilen, insanlarımızı bile bile ölüme gönderen bu
düzene bir son vermeliyiz. Bayramlar cenaze günümüz
olmamalı. BAYRAM YOLLARINI ÖLÜME GÖTÜREN
BU DÜZENE KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
* Zonguldak-Ankara Karayolu 10. kilometresinde
bir ormanlık alandaki kaçak olarak işletildiği iddia
edilen maden ocağında dün göçük meydana geldi.
Ocakta çalışan işçilerden 2’si göçük altında kaldı. 31
yaşındaki Erol Maraz göçükte hayatını kaybetti.
MADENLERİNDE İŞÇİLERİN ÖLMEDİĞİ BİR
DÜNYA HAYAL EDİYORUZ. ÖZEL MÜLKİYETE SON
VEREN, KÂR YERİNE HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ
DÜŞÜNEN BU GELECEĞİ, HALKIN ÖRGÜTLÜ ELLERİYLE KURACAĞIZ. EROL MARAZ VE DAHA
BİNLERCE KATLEDİLMİŞ MADEN İŞÇİSİNİN HESABINI SORACAĞIZ. EROL MARAZ VE TÜM MADENCİLER İÇİN ADALET İSTİYORUZ.

* Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ücretlerini alamayan
işçiler, dün hastane çatısına
çıkarak eylem yaptılar. CCN
isimli şirket, inşaat işçilerinin
2 aylık ücretlerini ödemediği
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aim Feyzullah Eminoğlu 12
Ekim 2017 tarihinden bu yana
tutuklu. Dava dosyasında kendisinden başka tek bir tutuklu sanık bulunmuyor. Stajyer Avukat Naim Eminoğlu’nun tutuklu yargılanmasının iki
sebebi var;

N

1- Kuzey Kore’nin manevi lideri Kim İl Sung’un 105.
doğum günü etkinlikleri sebebiyle ülkeye ziyaretçi kabulü
ile Kuzey Kore’yi ziyarete gitmiş olması. Kuzey Kore’den
döndükten sonra bir basın toplantısı ile Kuzey Kore hakkındaki yalanları açıklayan Eminoğlu’nun beyanlarına
burjuva medya kulaklarını kapatmıştı.
2- Naim Eminoğlu’nun kendisini hiç
tanımayan Berk Ercan’ın iftiralarına
maruz kalmasının ikinci sebebi ise
Halkın Avukatı olmasıdır. Mahkeme
ise bu iftiracı sanığı bir türlü duruşmaya
getirememekte ve Berk Ercan’ın dinlenmemiş olması bahanesiyle Avukat
Naim Eminoğlu’nu tahliye etmemektedir. Çünkü siyasi iktidar halkın avukatlarına düşmandır.
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HALKIN TUTSAK AVUKATLARI, HÜCREDEN ŞİİRLERİYLE DE
HALKIN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDİYORLAR!
NİSANIN 5’İNDE BİR AVUKAT
13 yıl öncenin 5 Nisan’ı
Açıkladı kararını
Müvekkillerim, dedi
Düşünceleri için öldü
Direnme hakkı yok sayıldı
Savunma hakkı gasp edildi
En önemlisi de insanlık susturulmak istendi
Bir avukat “Savunacağım” dedi
Açlığımla gerekirse ölerek, müvekkillerimi
Direneceğim direnme hakkı için
Yemek yemeyeceğim savunma adına
“Biz bir düşünceyi yok etmek istiyoruz” diyenlere
karşı
Göstereceğim “bir düşüncenin” gücünü
5 Nisan: Bu karar öncesi
Sıradan günlerden biriydi
İstanbul Barosu kurulmuştu o gün
Avukatlar günü ilan edildi yıllar önce
Ama bilinmezdi pek
Ta ki savunma adına bir avukatın
Tarih boyunca yazılan en büyük manifesto günü
ilan edilene dek
5 Nisan günü;
O zaman çıktı takvimdeki sıradan yapraklardan
biri olmaktan
Direnme hakkının, savunma hakkının
hatırlandığı
Bir güne dönüştü 5 Nisan
Devrimci avukatlığın mihenk taşlarından biriydi
artık Nisan’ın 5’i
Ve bugün adalet uğruna direnebiliyorsak,
Savunma hakkı için salonlardan çıkmıyorsak,
Kurabiliyorsak geleceği adım adım
5 Nisan 2006’da alınan karar sayesindedir
Stj. Av. Naim Feyzullah Eminoğlu Burhaniye Hapishanesi

16

ÖĞRETMENİN OLACAK SULTAN NİNE
Yaklaşırken günler anneler gününe
Bir haber vardır gazetede:
Adı Sultan nine
Yaşıyor Muğla’da tam 80 yaşında
Yaşıyor 51’indeki oğlu Şevket ile
Dünyanın Türkiye’sinde
80 yaşında bir kadın
Yazıyor analığın manifestosunu
51 yıllık bir hikaye
Emeğin, bağlılığın ve sevmenin,
ölümüne sahiplenmenin hikayesi
Sultan nine 51 yıldır bakıyor oğluna
Şevket felçlenmiştir 2 yaşında
44 yıldır hastadır yatağında
Ama mecbur insandır annesi
Mecburiyet değildir fiziki
Mecburluk değerlerdedir yürekteki
Ve bunlardır ki bırakamaz oğlunu anne,
Bağlıdır ona sevgisinin gücüyle dünyanın
Türkiye’sinde
80 yaşındaki anneden akar bilgeliğin incileri:
“Doğarken iyi, bakarken zor olmamalı” diyor
“Kuru ekmek ve soğan yiyeyim bozulmasın
ağzımın tadı” diyor
Bellidir onur ve namusudur hayatının
kerterizi
Sultan nine değerleri öğretiyor
Bu şiirin kıssadan hissesi
Öğreneceksin Sultan nineden
Anneliğin güçlü duygu ve değerlerinden
Fırsat vermeyeceğiz değersizliğe
Ölçün olacak senin Sultan nine
Kıyas edeceksin kendini
51 yıl temizler misin bir insanın altını
Besleyebilir misin onu bir bebek gibi
Çekebilir misin derdini, tasasını
Yapabilir misin şu an bütün bunları
O zaman öğreneceksin Sultan nineden
hayatın sırlarını…
Av. Aytaç Ünsal ‐ Burhaniye Hapishanesi
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OLİGARŞİNİN KORKUSU SÜLEYMAN SOYLU’NUN
KONUŞMALARINDA DİLE GELİYOR;
İDDİANAMELERE YAZILARAK HAKİMLERİ, SAVCILARI,
AİLELERİ KORKUTMA ARACINA DÖNÜŞÜYOR!
dil Kültür Merkezi, son iki yılda 9. kez basıldı.
Bu sefer gerekçesi “örgütsel toplantı yapacakları” ihbarı idi. İdil Kültür Merkezi, aslında
iki yıl önce ilk baskında savcıların kulaklarına üflenen
bir korku hatırlatılarak basılıyordu. Neydi bu korku?
Bütün korkularını Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’ne yaptıkları baskında önlerine gelen herkesi tutukladıkları dosyanın iddianamesinde yazdılar;

İ

“Devrimci Memur Hareketi (DMH) içerisinde faaliyet
gösterirken ve OHAL kapsamında yayınlanan Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç
edilen akabinde gündem oluşturma amacıyla Ankara
ilinde açlık grevine başlayan Nuriye GÜLMEN ve
Semih ÖZAKÇA isimli şahısların 22.05.2017 tarihinde
gözaltına alınarak tutuklandıkları ve bu durumu bahane
ederek 2. Gezi Parkı olayları tarzında bir halk
ayaklanması oluşturmaya çalıştıkları,
29 Mayıs 2017 Pazartesi günü sabah saatlerinde
DHKP/C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten
İlimiz Şişli ilçesi …….adreste bulunan İdil Kültür
Merkezi binasında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde
yer alan şahısların katılımıyla örgütsel toplantılar düzenleneceği, söz konusu toplantıların önümüzdeki
günlerde sürekli yapılacağı, toplantılarda örgüt tarafından yapılması planlanan eylem/etkinliklerin örgüt
mensubu şahıslara aktarılacağı talimat verileceği,
toplantıda yurt dışında bulunan örgüt üst yönetimi tarafından şifreli olarak gönderilen mesajların/talimatların
bulunduğu dijital kartlar ile örgüt mensuplarına talimatların aktarılacağı şeklinde bilgiler elde edilmesi
üzerine...”
Önce içeriğinin doğru olmadığını söyleyelim. O
dönemde eylemlere katılanlar bilir ki Nuriye ve Semih
için kurulan birlikler hem Ankara’da hem de İstanbul’da
faaliyet yürütüyordu.
Yüksel direnişçileri ne zaman ne yapacaklarına,
kimin ne zaman hangi eylemleri yapacaklarına vs.
kendileri karar veriyorlardı. Direnişçilere destek toplantıları da gizli saklı değil herkese açık kafeteryalarda,
polisin gözleri önünde yapılıyordu.
Yine bu tartışmalar sosyal medya üzerinden ve
çeşitli iletişim hatları üzerinden gruplar yoluyla gerçekleşmiştir ve bunların bir tanesi bile gizli değildir.
Bizim amacımız bu iddianın doğru olup olmadığını
tartışmak değildir. Fakat iktidarın korkusuna dikkat

çekmektir. İçinde bulunduğumuz günlerde Haziran ayaklanmasının yıl dönümü etkinlikleri yapılırken iktidarın
“ayaklanma” korkusunu somutlaması açısından önemlidir.
Birkaç kişinin trafiğe kapalı bir alanda oturma eylemi yapması suç olduğu için değil, haksızlığı
gösterir de halk arasında ayaklanma çıkarır diye
Nuriye ve Semih’i gözaltına aldılar.
O zamana kadar kurumları, partileri ziyaret eden
Nuriye ve Semih açlık grevine başlayarak eyleminin
dozunu yükselttiler. Öyle bir sahiplenmeyle ve sevgi
seliyle karşılandılar ki İnsan Hakları Anıtı’nın önü
çiçek bahçesine döndü.
Acun’u, Nazan’ı, Nazife’yi, Mehmet’i durdurmaya,
korkutmaya çalıştılar olmadı. Sonunda incecik kalmış
bedenlerini gözaltına aldılar. Bu bile tek başına onların
direnişinden duyulan korkuyu gösteriyordu.Sonunda
hızlarını alamayıp İnsan Hakları Anıtı’nı bile gözaltına
aldılar.
Nuriye ve Semih’ten duyulan korku Haziran ayaklanmasından duyulan korkuya katıldı. Onların korktukları
protestocular değildi, çadırcılar değildi. Ne zamanki
halk, mahallelerden akıp ana yolları doldurmaya
başladı, işte o zaman Taksim Meydanı’nda bekleyen
kitle de umutlandı. “Dayanın Cepheliler geliyor” diyorlardı birbirlerine.
Korku yenildi, biber gazının, jopun, tutuklanma
tehdidinin yenildiğini gören polisler üniformalarını,
kalkanlarını bırakıp kaçmaya başladılar.
Yalnızca işlerini geri isteyen iki kamu emekçisinin
mütevazi eylemlerinin onlarda yarattığı korku halkın
umudunun korkusudur, halkın öfkesinin korkusudur.
Bu haziran günlerinde korkunun bekçileri polisleri,
kurumların kapılarında bekleten, insanlarımızı adım
adım takip ettiren, ne olur ne olmaz diyerek her
Allah’ın günü baskın yaptıran kendi zulümlerinden
duydukları korkudur.
Evet, halka ettikleri zulümden korkmalıdırlar. Çünkü
halkın protesto etmekle yetinmeyeceklerini bilirler
onlar. Halk ayaklanırsa gerisi devrim olabilir; bilmekte
onlar. Bunun için de dehşetli korkmaktalar.
Bizim işimiz de bu korkuyu büyütmek ve kendi
korkularında boğulmalarını, halka yaptıkları zulmün
karşılığını görmelerini sağlamaktır!
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BİR KALEM, BİR JİLET, BİR DE CÜRET
AKP FAŞİZMİNİN AKLINI ALMIŞTIR
İKTİDAR İDDİAMIZ VE CÜRETİMİZLE KAZANACAĞIZ
MECLİSİNİZDE, EVİNİZDE, VİLLANIZDA,
GÖKDELENLERİNİZDE, YOLUNUZDA,
GÜNÜNÜZDE GECENİZDE, RÜYANIZDA SİZE
BİR SES KADAR, BİR NEFES KADAR YAKIN OLACAĞIZ!
ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ!
4 Mayıs 2019’da iki Cephe savaşçısı,
TBMM’ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) girdi.
Adalet talebiyle güvenlik şube polisini rehin
aldı. Bir polis yaralandı, yarasına beş dikiş atıldı.
Bir Kalem Bir Jilet Bir de CÜRET!
Halk düşmanlarının işlediği hiçbir suç, yanlarına
kar kalmayacak. Tüm adaletsizliklerin hesabını tek
tek soracağız. İki Cephe savaşçısı, halkımızın adalet
talebini yerine getirmiştir.
İki Cephe savaşçısı, ‘Adalet’ diye haykıran annelerin
öfkesini kuşandılar. Tüm bu adaletsizliklerin sorumlusu
olan TBMM’ye girdiler. Hesap sordular. Onlarca, yüzlerce insanın ölmesi AKP’nin umurunda bile değildir.
Ama Cephe’nin eylemleri ölümü bu kadar yakından
hissetmelerini, enselerinde hissetmelerini sağlıyor.
İşte bu nedenle korku, panik halinde hareket ediyorlar.
Halkımıza karşı işledikleri hiçbir suç cezasız kalmayacak.
Bu cüreti nereden alıyor Cepheliler?
Haklılıklarından ve meşruluklarından alıyorlar.

1

ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
14 yaşında Berkin Elvan’ı katlettiler. Tayyip Erdoğan
“Emri ben verdim” diyerek katliamı savundu. 269
gün boyunca komada kaldı Berkin. Cepheliler 269
gün boyunca her gün eylem yaptılar. Her gün gözaltına
alındılar, her gün işkence gördüler. Ama Berkin’in
adını tüm dünyaya duyurdular. Bu cüret, Berkin için
verdiğimiz adalet kavgasından geliyor.
Dilek Doğan’ı katil polis Yüksel Moğultay, ailesinin
evinde kurşunladı. Onlarca özel harekat polisiyle evin
içine doluşan katil sürüsü, evinin içinde Dilek’i katletti.
Herkesin gözleri önünde katletti. Katiller, hala polislik
yapıyor, başka halk çocuklarını katletmeye devam
ediyor.
Bu katliamların bir hesabı olacak!
Roboski’de 34 köylü, F-16 uçaklarından atılan
bombalarla katledildi. 24’ü aynı ailedendi. Sorumlular
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hakkında tek bir soruşturma dahi açılmadı. Roboski
katliamı göstermiştir ki; faşizm halka düşmandır, halkın
yaşam hakkına düşmandır.
Küçükarmutlu’da Yılmaz Öztürk evine giderken
polis tarafından katledildi. Karakola saldırı yaptığı
yalanını uydurdular. Oysa işinden evine dönüyordu
Yılmaz. Yine hiçbir polis cezalandırılmadı.
Devrim Top, uyuşturucu çetelerine karşı savaştığı
için katledildi. Onlarca özel harekat polisi; zırhları, kalkanları, maskeleriyle, kaldığı eve girerek katlettiler.
Devletin Katletme Özgürlüğü mü Var?
Bu kararlar TBMM’den çıkıyor. Halkımıza karşı
silah kullanma, uçaklardan halkımızı bombalama yetkilerini bu Meclis veriyor. Açık ya da gizli, tüm halk
düşmanı kararları TBMM alıyor.

TBMM, MİLLETİN İRADESİNİ
YANSITMAZ. TBMM; HALKIN
TEMSİLCİLERİNİN MECLİSİ DEĞİL,
OLİGARŞİNİN AHIRIDIR!
Yayıla yayıla oturmanıza izin vermeyeceğiz, halkımızı katleden kararlar almanıza izin vermeyeceğiz!
TBMM’nin suçları saymakla bitmez. Halkımıza
karşı katliam kararları almakla kalmıyor. Ülkemizin
parsel parsel Amerika’ya ve diğer emperyalist ülkelere
satılmasının kararlarına da imza atıyor.
TBMM’nin Diğer Suçları;
- 27 Şubat 1946 gün ve 4882 sayılı yasayla kredi
anlaşması kabul edildi. Bu anlaşmanın özü dünyanın
değişik yerlerinde ABD’nin elinde kalan ve ülkesine
geri götürmesi pahalı olan eskimiş savaş artığı
malzemeleri satın alması koşuluyla Türkiye’ye
borç verilmesiydi.
SONUÇ: Türkiye ordusu yıllarca ABD’nin eski silahlarını kullandı.
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- 25 Haziran 1950: Güney Kore’ye 4500 kişilik ordu
gönderir.
- 18 Şubat 1952: Türkiye NATO’ya katılır. NATO’YA
katılmanın bedelleri vardır. Demokrat Parti döneminde,
1954 yılında petroldeki devlet tekelini kaldıran Petrol
Yasası çıkarıldı. Yasa tasarısını, uluslararası petrol
şirketlerinin adamı Max Bell hazırladı. Bu yasanın
136. maddesi şöyleydi:
“Bu yasa yabancı şirketlerin izni olmadan değiştirilemez.”
- 5 Mart 1955: Adana’daki İncirlik Havaalanı inşası
tamamlanarak, ABD Hava Kuvvetleri bu üsse yerleştirilir.
- AKP iktidarı döneminde “Babalar gibi satarım”
diyerek parsel parsel sattılar ülkemizin her karış toprağını.
- Tüm fabrikalar satıldı.
- İşçilerin tüm hakları gasp edildi.
- Suriye’ye tırlar dolusu silah gönderildi. Suriye
halklarının kanının dökülmesinden de sorumludur
TBMM.
TBMM neden burjuvazinin ahırıdır?
Çünkü, muhalefet partileri itiraz edeceklerdir. “Biz
itiraz ettik” diyeceklerdir.
İşte tam da bu nedenle burjuvazinin ahırıdır TBMM.
Çünkü bu tür işbirlikçi meclislerin temel çalışma kuralı
budur. Sanki gerçekten halkımız için mücadele ediyorlarmış gibi tartışırlar. Hatta yumruklaşırlar.
Ama nihayetinde emperyalizmle uzlaşmaya gelince
hepsi ortaklaşırlar. Burjuvazinin çıkarı esastır. Muhalefet partilerinin de misyonu, demokrasicilik
oyununun gereği olarak, TBMM’yi meşrulaştırmaktır.
TBMM eyleminin hedefi nettir. Ki bunu Süleyman
Soylu da söylüyor; “Ama hedef bendim dediğiniz, denildiği zaman, bu ne DHKP-C’nin eylem biçimine
benzer. Ne de böyle bir hedefi bizim de bizim anlayabildiğimiz, çözebildiğimiz bir durum söz konusu.” (Süleyman Soylu, 16 Mayıs TGRT)

AKP’liler şaşkındılar, korkularını uzun süre üzerlerinden atamadılar. Çünkü suçlarını biliyorlar, itiraf
ediyorlar. Dolaylı olarak “Hedef Bizdik” diyor...
Eylem AKP’nin aklını almıştır. 7 saat eylemi nasıl
açıklayacaklarına, nasıl duyuracaklarına karar verememişlerdir. Apar topar özel TGRT programı yaparak
20 dakika eylemimize ilişkin konuşmuşlardır.
Ne kadar karalamaya çalışırsa çalışsın, 20 dakikalık konuşmasında DHKP-C’ye övgüler dizmiştir
Süleyman Soylu. Çaresizliklerini dile getirmiştir.
7 saat bekledikten sonra haberi yapmak zorunda
kaldılar. Korkularından ne diyeceklerini, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Burjuva medyada birbiriyle çelişkili
birçok haber yaptılar.
Eylemi küçümsemeye çalışsalar da korkuları ağır
bastı ve birçok bilgiyi vermek zorunda kaldılar. Hiçbir
görüntü yayınlayamadılar. Saatlerce içeride kaldı iki
Cepheli. Uygun gördükleri anda da eylemlerini gerçekleştirdiler.

BİR KALEM, BİR JİLET, BİR DE CÜRET,
HALK SAVAŞININ ÖZETİDİR!
Halk savaşının özetidir eylem. Açların, yoksulların
savaşıdır bu. Adaletsizliğe mahkum edilen halkımızın
adalet savaşıdır bu.
Üstün silahlarla donanmış, dişinden tırnağına
silahlı, zırhlara bürünmüş halk düşmanı bir iktidara
karşı halkımızın haklı ve meşru bir savaşıdır. Gecekondulardan gelip, oligarşinin gırtlağını kesecek olan
halkın adaletidir bu.
Dünyanın hiçbir yerinde halk kurtuluş savaşı
veren halkların üstün silahları yoktu. Büyük silah
beklentisi içine girenler kaybederler. Emperyalizmle
uzlaşıp, Amerikan silahları dilenerek, savaşanların
geleceği yoktur.
Amerikan silahlarıyla savaşan bir örgüt, halkını
köle olmaya mahkum eder.
En büyük güç, silahlanmış örgütlü halktır. Her
şeyi silaha dönüştürebilen, örgütlü bir halkı hiçbir
güç yenemez!
Vietnam halkı bunu tüm dünyaya göstermiştir.
Dünyanın en büyük askeri gücü Amerika’ya tarihinde
unutamayacağı ağır bir yenilgi tattırmıştır.
Dünya tarihinde direnen halklar savaşmanın yolunu
mutlaka bulmuştur. Yaratıcılıklarını kullanmışlardır.
Vietnam’da yaşlı bir kadın, Amerikan askerlerinin
dinlenmek için çizmelerini çıkardığını ve tarlada dolaştığını görmüş. Fasulyelerin içine dikenler yerleştirip
tarlaya atmış. Bir gün sonra bakmış ki, Birçok asker
topallayarak yürüyor.
Sonra silahını biraz daha geliştirmiş, zehirli iğneler
hazırlamış. Zehir daha etkili olsun diye bunları kava-
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nozun içine koyup, paslanmaya bırakmış. Sonra fasülyelerin içine yerleştirip, yine tarlaya atmış.
Çok daha fazla Amerikan askerinin topalladığını
görmüş. Sonrasında da Vietkonglar o Amerikan
birliğine saldırıya geçmişler.
Filistin halkı kuşatma altındadır. Ağır silahlı İsrail
askerleri büyük bir saldırganlıkla, büyük bir hapishaneye
çevirmiştir Filistinliler’in yerleşim bölgelerini. Filistinliler
her koşulda savaşmanın yolunu bulmuşlar, bir bıçakla
İsrail askerlerine karşı cezalandırma eylemleri yapmışlardır.
Cezayir ulusal kurtuluş savaşının bir bölümünü
anlatan Kanunsuzlar isimli filmde de görürüz. Halk
savaşçılarının elinde hiçbir silah yoktur. İlk cezalandırma
eylemlerini bir metrelik bir iple gerçekleştirirler. Halk
düşmanı, işbirlikçi bir haini iple boğarak cezalandırırlar.
Oligarşinin temsilcileri “Gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler” diyorlardı. Bu korkuları gerçektir.
Bir kalem ve bir jilet burjuvazinin gırtlağına dayanmıştır.
AKP’yi bu kadar korkutan da bu gerçektir. Televizyonlarda uzun uzun üzerine konuşmalarının nedeni
de bu korkularıdır.
Açlığa açlar son verecek,
Yoksulluğa yoksullar son verecek,
Adaletsizliğe, en çok adaletsiz bırakılan halkımız
son verecek!
Bunu en basit silahlarla yapacak. Oligarşinin
korkusu budur. En büyük korkusu budur. Çünkü doğrudan zenginleri hedef alır örgütlü halkın eylemleri.
Bugün dünyamızda burjuvaziyi hedef alan tek
örgüt Parti-Cephedir. Çünkü Marksizm Leninizm çizgisinden milim sapmamıştır.
Bir kalem bir jilet ne kadar etkili olabilir ki?
Evet bir kalem ve bir jilet tek başına iktidarı ele
geçirmek için hiçbir etki gösteremez.
Ama bir kalem ve bir jilet burjuvaziyi hedef alırsa,
iktidarın temsilcilerini hedef alırsa, o zaman işler
değişir. Çünkü halkımıza gerçek suçluları hedef
gösterir. İnsanlarımız kendisini ateşe veriyor işsiz
kaldığı için.
Bir kalem ve bir jilet, “Hayır” diyor halkımıza. Niye
kendimizi yakalım? Bu açlığın sorumlusu oligarşidir.
O halde halk düşmanlarını yakalım. Bizim canımızı
yakanların canını yakalım!
Bir çağrıdır bu. Halkımıza, savaşa katılmaya bir
çağrıdır. İşte bu nedenle sadece AKP faşizmi değil
Amerikan emperyalizmi de, Avrupa emperyalizmi de
Cephe’yi baş düşman ilan etmiştir.
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Amerika’nın en tehlikeli örgütler listesinin
birinci sırasında DHKP-C vardır. Atom bombaları
olan, uçak gemileri olan, bombardıman uçakları olan
ABD, neden Cephe’den bu kadar korkuyor?
Avrupa emperyalizmi, neden Cepheliler’e en ağır
hapis cezaları veriyor?
Çünkü sadece Türkiye halklarına değil, dünya
halklarına da örnek oluşturuyor DHKP-C.
Bir kalem ve bir jilet Parti-Cephe ideolojisiyle
cürete dönüşüyor. Halkımızın ve dünya halklarının
bu cüreti kuşanmasından korkuyorlar.
PKK’nın yüzlerce kilo bombalar patlatarak yaptığı
eylemler değil, bizim eylemlerimiz düşmanın aklını
alıyor. Çünkü iktidar iddiası taşır, eylemlerin siyasi
mesajı çok nettir. Her eylemi, halka siyasi gerçekleri
açıklar, düşmanının kim olduğunu ve güçsüzlüğünü
gösterir.
Silahlı mücadelenin amacı; halkımızı savaşa katmak,
hedefi göstermektir. Devrim süreci boyunca oligarşi
silah ve asker sayısı üstünlüğünü koruyacaktır.
Hiçbir halk savaşında, halk güçlerinin silahları
daha üstün olmamıştır. Vietnam savaşında Amerika
her gün bin ton bomba yağdırdı Vietnam halkının
üzerine. Vietnam halkı ise en ilkel silahlarla savaştı.
Halk savaşıyla zaferi kazandılar.
Silahlı propagandanın amacı da, silahlı mücadeleyle
hedefi göstermek ve halkımızı savaşa katmaktır. Halkımıza gerçek hedefi, silahlı mücadelenin meşruluğunu
gösteren bir eylem oldu.

HİÇBİR SALDIRI, PARTİ-CEPHE’NİN
SAVAŞMA İRADESİNİ KIRAMAMIŞTIR!
Önemli olan savaşma iradesidir. Bir halk için felaket
olan şey, büyük askeri kayıplar vermek değildir. Önderlerinin katledilmesi değildir.
En büyük felaket, halka öncülük etmesi gerekenlerin
savaşmadan teslim olmasıdır.
Çünkü bu, halkın tüm savaşma iradesini yok eder.
Bu nedenle savaşan güçlerin hedefi iradeyi teslim almaktır. Savaşın kanunu budur.
Cephe’nin savaşma iradesini teslim alamadılar.
Bu anlamıyla 1984 Ölüm Orucu bir dönüm noktasıdır.
Ülkemizde tüm sol örgütler teslimiyet bayrağını çekmişken, Devrimci SOL önderi ve kadroları ölüm
orucuna yattılar. 4 şehit verildi ve Askeri Cunta siyasi
tutsaklık statüsünü kabul etmek zorunda kaldı. Direniş,
siyasi tutsakların iradesinin kabul edilmesiyle zaferle
sonuçlanmıştır.
19 Aralık Katliamı ve devamında F tipi hapishanelerle, devrimci tutsakların iradesini teslim almaya çalıştılar. Ve esas olarak DHKP-C’yi bitirmek için büyük
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bir saldırı başlattılar.
2000-2007 arasında Büyük Ölüm Orucu direnişiyle
AKP iktidarı Parti-Cephe’nin iradesini kabul etmek
zorunda kalmıştır.
2016 yılından itibaren Cephe’ye yönelik sürekli
saldırı yapıyor AKP iktidarı. Süleyman Soylu, TGRT’deki
programda bunu da itiraf ediyor. Her defasında “Yok
ettik, bitirdik” demelerine rağmen, Parti-Cephe’nin
savaşma iradesine karşı çaresiz kaldıklarını itiraf ediyordu.
AKP’nin en büyük korkusu DHKP-C’dir. Çünkü ne
muhalefet partileri, ne de Kürt milliyetçileri, ne de
“sol” örgütler... Hiçbirisi emperyalizmi ve oligarşiyi
hedef almaz, almayacaktır. Hepsi de iktidar iddiasını
taşımayan, uzlaşmaya hazır durumdadırlar.
Ama DHKP-C’nin dediğini yapacağını biliyorlar.
Eninde sonunda, işledikleri tüm suçların hesabının
sorulacağını biliyorlar. İşte bu nedenle, en çok saldırdıkları bir süreçte, bitirdik, yok ettik dedikleri bir
süreçte, en korunaklı yerlerine iki Cepheli’nin girmesi
akıllarını almıştır.
Burjuva basına ilk yaydıkları haber, “bomba süsüyle
meclise girmeye çalışan iki DHKP-C’li yakalandı...”
şeklindeydi.
Bu yalanı bulmak için 7 saat beklediler. Ama kısa
süre içinde birbiriyle çelişen haberler çıkmaya başladı.
Gerçekte Cepheliler; jiletle meclise girip, eylemlerini
planladıkları şekilde gerçekleştirmişlerdir. Çok korktular,
paniklediler, şaşırdılar. Çünkü “sorumlularını aldık,
bitirdik” diyorlardı. Cephe’nin artık kıpırdayamayacağını
düşünüyorlardı. Ancak her insanımız bir komutandır,
bunu görmüş oldular.
Eylemde doğrudan TBMM hedeflenmişti. Enselerine
kadar yaklaştı savaşçılar. Her türlü katliam kararlarına
imza atanların hepsi korku duymuştur.
Halk düşmanları, enselerinde hissettiler Cephe
savaşçılarının soluklarını.
Soylu açıklamalarında, Cephe’den neden korktuklarını defalarca söylüyor;
- Allah muhafaza Savcı Selim Kiraz benzeri bir
şey yapabilirlerdi.
- Bazen Allah adamın aklına bir şeyler getirir.
İçişleri Bakanlığı’yla Meclis karşı karşıya.
- Başka bir tehlike daha var. Cumhurbaşkanı
da Meclis’e gelmeye başladı, grup toplantılarına.

AKP İKTİDARI’NIN YALAN
HABERLERLE CEPHE’NİN TBMM’YE
YÖNELİK EYLEMİNİN ETKİSİNİ
ZAYIFLATMA ÇABASI BOŞUNADIR!
Tüm medya organları ellerinde olmasına rağmen,
eylemin etkisini zayıflatamadılar. Çünkü korkularından
ne yapacaklarını şaşırdılar. Birbiriyle çelişkili haberler

yaptılar.
Eylemin hedefi nettir, hiçbir şekilde karalayamayacakları kadar nettir. “Terör” diyerek karalayamadılar.
Çünkü halka zarar veren hiçbir eylemi olmamıştır
DHKP-C’nin. Bu eylemin hedefi de çok nettir. İktidar
can derdine düşmüş, ne diyeceğini şaşırmıştır.
Eylem anında çekilmiş videoları yayınlamaya
cesaret edemiyor AKP iktidarı. Korkak polislerinin
acizliklerini göstermeye cesaret edemiyor. Onlarca
silahlı halk düşmanı polisin içinden bir polisi
rehin almayı başarmıştır iki Cephe savaşçısı.
Sonuç Olarak;
1- Süleyman Soylu TGRT’deki programında 20
dakika boyunca eylemi konuştu. Ancak DHKP-C’ye
övgüler dizdi. Çaresizliklerini açıkladı.
2- Cephe’nin eylemi AKP’nin aklını almıştır. Büyük
silahların çıkardığı ses değil, eylemin hedefi belirleyicidir,
nerede ve nasıl yapıldığı belirleyicidir. TBMM’ye
yönelik Cephe’nin eylemi bir kez daha göstermiştir
ki; halk adaletsiz kalmaz.
3- Emperyalizme ve faşizme karşı yapılan eylemler
halkımızda sempati yaratır. Halk düşmanlarının korkusunu büyütür. AKP iktidarına korku salmıştır TBMM
eylemi. Halkımıza umut vermiştir.
4- Cephe, AKP’nin korkusunu büyütmeye devam
edecektir. Ve hiçbir korkuya benzemez halkını-vatanını
satanın korkusu. Çünkü halk düşmanları, örgütlü
halkın ne zaman, nerede ve nasıl vuracağını bilemezler.
Halkımızın çocukları Adaleti kendi elleriyle almaya
devam edecekler!

Çayan’da Uyuşturucuya Karşı
Dayanışma Kahvaltısı Yapıldı!
Çayan Mahallesi’nde 2 Haziran günü ailelerle
beraber uyuşturucuya karşı dayanışma kahvaltısı
düzenlendi. Aileler’in bazıları gelirken börek yapıp
getirdi, bazıları kahvaltı hazırlığına yardım etti. Her
alanda dayanışmanın gücü bir kez daha hatırlatıldı.
Kahvaltıda yapılan konuşmada: “Faşizm yoksul
mahallelerde halkı kendi politikalarına karşı sessiz
kalmasını sağlamak için uyuşturucu, fuhuş ve kumarla yozlaştırıyor. Bu şekilde halkı yalnızlaştırarak
dayanışma gücünü kırıp sömürü ve yağma düzenini
rahatça sürdürmeyi hedefliyor. Ancak halk dostunu
ve düşmanını iyi tanıyor. AKP’nin halkı zehirlemesine,
yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Halkla beraber
yozlaşmaya karşı mücadele edeceğiz.” denildi.
11.00’da başlayan uyuşturucuya karşı dayanışma
kahvaltısı bir saat sürdü. Kahvaltıya 15 kişi katıldı.

BASKILARA KARŞI 23 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

AKP-MAFYA İTTİFAKI,
UYUŞTURUCU SERBEST OLSUN İSTİYOR!
Uyuşturucu Kullanımını Yüzde 658 Artırdılar; Yetmedi!
Yasallaştırıp Daha Da Yaygınlaştırarak Halk Çocuklarının
Beyinlerini Çalmak İstiyorlar!
afya şefi bozuntusu Sedat Peker, geçen
hafta şöyle bir açıklama yaptı: “Bazı dizi
oyuncularına karşı operasyon düzenlenmiş
ve bu oyuncuların her biri 7-8 sene ceza almışlardı.
Bu cezayı almalarının sebebi uyuşturucu içmeye yer
temin etmekti. ... Şu an cezaevlerinde sırf bu suçtan
yani uyuşturucu içmeye yer temin etmekten yatan
belki on binlerce insan var.”
“Benim fikrimi sorarsanız; yakalandığında üzerinde
10 gramdan az mal olanların hepsi zavallı içicilerdir.
Bu kişilere uygulanacak bir ceza indirimi vicdanlarda
hiçbir yara açmaz.
Çünkü bu işleri bilen herkes bilir ki, üzerinde 10
gram veya daha az uyuşturucu yakalanan bir kişi,
asla büyük bir torbacı değildir ve bu kişilerin gitmesi
gereken yer cezaevi değil, uyuşturucu bağımlılarının
gittiği tedavi merkezleridir”.

M

Bu sözleri nasıl değerlendireceğiz?
Bir mafyacının, uyuşturucunun serbest bırakılmasını
istemesinden daha doğal ne olabilir ki diye mi düşüneceğiz?
Hayır, o kadar basit değil.

SEDAT PEKER, AKP’NİN
KAFASINDAKİNİ SÖYLÜYOR!
Mafyacının para kazanma kaynaklarından biri
uyuşturucudur ve her mafyacı uyuşturucu kullanımını
şu veya bu şekilde meşrulaştırır ve yasallaştırmak
ister. Bu doğrudur. Ama Sedat Peker’in açıklamasını
sadece bu açıdan değerlendiremeyiz.
Çünkü bu alçak, AKP’nin tetikçisidir. Bu alçak,
AKP’nin doğrudan söyleyemediklerinin sözcüsüdür.
Halka, devrimcilere, tüm muhalif kesimlere yönelik
tehditleri, AKP’nin tehditleridir.
Bu sözlerin de AKP politikasını yansıttığından
emin olabiliriz.
Yarın, Peker’in açıklamasına yönelik bir AKP’li bakan
veya milletvekili, Peker’in dediklerine katılmadıklarını
söyleyebilirler; ancak bu belirttiğimiz gerçeği değiştirmez.

AKP MAFYALAŞMIŞTIR,
MAFYA AKP’LİLEŞMİŞTİR!
Bilindiği gibi, AKP iktidarı, hapishanedeki ve dışarıdaki mafyacılarla pazarlıklar yapmış ve bu pazarlıklar
sonucunda kendisini desteklemeyi kabul eden 21
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mafya şefini bir gecede hapishanelerden tahliye
etmiştir.
AKP iktidarının kontrgerilla operasyonlarında yer
alma ve AKP’ye mali destek karşılığında, bu mafyacıların önü açılmıştır. Şu veya bu nedenle AKP’ye
biat etmeyen mafyacılar, ekonomik ve polisiye operasyonlarla etkisizleştirilmekte ve meydan AKP mafyasına bırakılmaktadır.
AKP yöneticileri, patronları, bu ittifaktan hem
büyük parasal kaynak elde etmekte, hem de onları
çeşitli operasyonlarında kullanmaktadır.

UYUŞTURUCUYU TÜM
SÖMÜRÜCÜLER VE MAFYACILAR
SEVER. ÇÜNKÜ...
Uyuşturucu; zehirler, öldürür.
Bu, uyuşturucunun sonuçları açısından “tali” olan
yandır.
Uyuşturucu; uyuşturur ve kullananı, toplumsal, sosyal, siyasal açıdan “yok” haline getirir.
Tüm sömürücü iktidarların uyuşturucunun önünü
açması da işte onun bu özelliğinin sonucudur.

AKP’NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE BAKIN!
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, daha geçen
yıl, 2018 Nisanında,Yeşilay ödül töreninde yaptığı
konuşmada şöyle demişti:
“Emperyalistlerin en büyük silahı alkol ve afyon
olmuştur... Anayasa’da devletin gençlikle ilgili görevi
sayılırken orada ‘Devlet gençlerini kumardan, uyuşturucudan korur’ diyor. Bizden önce gelen yönetimlerin
hiçbiri bunu uygulamadı. Ama biz uyguluyoruz. Şu
anda bizim yönetimimizde olan yerlerde asla böyle
bir şey olamaz.”
Oysa rakamlar farklı bir şey söylüyor.
AKP mafyasının şefi Sedat Peker farklı bir şey
söylüyor.
Rakamlara bakalım:
Rakamlar, devletin resmi kurumlarının rakamlarıdır:
- AKP iktidarında uyuşturucu kullanımı %658 arttı.
- Madde kullanımı ile ilişkili tedavi merkezlerine
ayaktan başvuruda %674 artış oldu.
- Uyuşturucudan yatan hasta sayısında %381,
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- Madde bağlantılı toplam ölüm sayısında %220
artış oldu.
- Uyuşturucudan hapishanelerde bulunanların sayısındaki artış oranı %401 oldu.
Ve son olarak;
- AKP iktidarında geçen 16 yılın sonunda, uyuşturucu
maddeyi ilk kullanım 10 yaşına inmiştir.
BU TABLOYU, AKP-PEKER ALÇAKLIK İTTİFAKI
YARATMIŞTIR!
Bir rakamlara bakın, bir Erdoğan’ın sözlerine.
Ya rakamlar yalan, ya da Erdoğan’ın sözleri.
Kimin yalan söylediği ortadadır.
Bunlar da bir yana; uyuşturucuya karşı mücadeleye
niyetli olan biri, bir gecede 21 mafya şefini hapishaneden tahliye eder mi?

PEKER KİMDİR?
KUMARHANECİ, ÇETECİ, HARAÇÇIDIR!
Sedat Peker diyor ki; “bilen bilir, o işler şöyle olur”...
Doğrudur. Kendisi o işleri çok iyi bilir.
Bilen bilir... diyor. Doğrudur, kendisi piyasayı biliyor.
“Bu işleri” biliyor.
Uyuşturucuyu iyi bilirler. Kumarhane işletmeyi,
haraç kesmeyi, uyuşturucu ticaretini ve dağıtımını,
uyuşturucuyu nasıl pazarlayacaklarını ÇOK İYİ BİLİRLER.
Bu alçaklar, lafa gelince milliyetçiliği, mukaddesatı
kimseye bırakmazlar. Ama her türlü ahlaksızlığı, namussuzluğu, alçaklığı yaparlar.
Sedat Peker alçağı da böyledir.
Uyuşturucu baronudur. Haraççıdır. Tahsilatçıdır.
Bu alçaklar, zehir taciridir, kumarhanecidir.
Peker, AKP mafyasının ve kontrgerillasının başına
Erdoğan tarafından atanmıştır.
Güya hapishanedeki “arkadaşlara” sahip çıkarken,
aslında suçunu itiraf ediyor.
10 gr. uyuşturucu taşımak suç olmasın... İnsanlar
boşuna yatmasın... derken, bırakın daha rahat uyuşturalım diyor. Uyuşturucuyu yasallaştırmanın kapısını
aralamak istiyorlar.

ONLAR UYUŞTURUCUYU YAYIYOR!
ONLAR UYUŞTURUCUYA
SERBESTLİK İSTİYOR!
BİZ ÇETELERE KARŞI SAVAŞIYORUZ!
Düzen uyutmak ve uyuşturmak istiyor. Bunun
için mafyaya özgürlük tanıyor. Mafya da “işini”
yapıyor ve üstüne uyuşturucuya özgürlük istiyor.
Hiçbir faşist, emperyalist devlet uyuşturucuyu önlemez. Uyuşturucuya karşı mücadele etmez. Onların
programları YAYMAK VE DENETİMLERİ ALTINDA
TUTMAK üzerine şekillenir.

Uyuşturucuya karşı, kumara, fuhuşa, çetelere
karşı, SADECE BİZ MÜCADELE EDİYORUZ.
Hasan Feritler, Birol Karasular bunun için öldüler.
AKP uyuşturucuyu yüzde 658 artırırken, Peker
gibi şerefsizler, halkın çocuklarını zehirlemek için
“serbestlik” isterken, biz çetelere karşı savaşırken
ölüyoruz.

NE ERDOĞANLAR,
NE ONUN BEKÇİ KÖPEĞİ PEKERLER,
HALKI UYUŞTURAMAYACAKSINIZ!
Uyuşturucu kullanım oranını yüzde 658 değil, 1658
kat da artırsanız; uyuşturucunun 10 gramına değil,
10 kilosuna da serbestlik tanısanız; halkımızı, gençliğimizi size teslim etmeyeceğiz.
Halkı sindirerek, uyuşturarak, kendi korkularınızdan
da kurtulmak istiyorsunuz.
Bunu da başaramayacaksınız.
Tıpkı Sabancılar’ın gökdelenlerine çıkıldığı gibi,
tıpkı Çağlayan Adalet Sarayı’na girildiği gibi, tıpkı
TBMM’ye girildiği gibi, sizin villalarınıza da girilebileceğini
hiç aklınızdan çıkaramayacaksınız. Daha fazla kontrgerilla çetesi örgütleyelim, daha fazla Cepheliyi tutuklayalım, daha fazla uyuşturucu satalım diye çırpınmaya devam edeceksiniz. Fakat yine de tıpkı
plajda karşısında halkın savaşçılarını gören Nihat
Erim gibi, kırmızı ışıkta bir anda halkın adaletiyle karşılaşan Hiram Abas gibi, halkın adaletinin nerede,
nasıl karşınıza çıkacağını kestiremeyeceksiniz.
Son sözümüz, HALKI ZEHİRLEYEMEYECEKSİNİZ!
Unutmayın! Halkı sömürdüğünüz her dakikanın,
halka indirdiğiniz her copun, halka verdiğiniz her gram
uyuşturucunun HESABINI DA VERECEKSİNİZ.

Çocuklarımızın Uyuşturucu, Kumar Yoluyla
Tetikçileştirilmesine ve Torbacılaştırılmasına
İzin Vermeyeceğiz!
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi “Çetelere Karşı
Savaş Başlattık!” kampanyasının duyurusunu 28 Mayıs’ta; mahallenin birçok yerine astıkları uyuşturucuya,
yozlaşmaya karşı sloganların yazılı olduğu afişlerle
duyurdu. Kampanyanın duyurusu ile ilgili de 2 Haziran’da yazılı açıklama yayınlayan Halk Meclisi kısaca
şu sözlere yer verdi;
“Çeteler tarafından çeşitli kumar, uyuşturucu araçlarıyla borçlandırılan, çaresiz bırakılan gençlerimiz
ve her yaştan insanımız; öz örgütünüz Halk Meclisleri’ne
sığının! Biliniz ki, halkın örgütlü gücü sizin de örgütünüzdür. Halk Meclisleri; halk düşmanı olmayan, eli
halkın kanına bulaşmayan herkesin çözüm ve örgütlenme odağıdır. Halk Meclisleri’nde örgütlen ve güçlen!
Biz Çocuklarımıza Onurlu Bir Gelecek İstiyoruz, Ya
Siz?”
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HALKIMIZA REVA GÖRÜLEN SEFALET
FAŞİST AKP İKTİDARININ PAYINA DÜŞEN SEFAHATTIR!

16 UÇAĞI, 130 BİN MAKAM ARACI KULLANAN AKP FAŞİZMİ,
YAPTIĞI ZULÜMLERİN ve SEFAHATİNİN HESABINI VERECEK!
HALKIMIZA REVA GÖRÜLEN SEFALET!
- ASGARİ ÜCRET 2.020 TL 90 KURUŞ
- AÇLIK SINIRI: 2.028 TL 84 KURUŞ
- ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI
5 MİLYONUN ÜZERİNDE
- 2 MİLYON İŞÇİ ASGARİ ÜCRETİN
ALTINDA ÇALIŞIYOR!
- 2.4 MİLYON İŞÇİ KAYITSIZ, SİGORTASIZ
YASA DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR!
- 81 MİLYON HALKIMIZIN YÜZDE 14’Ü
İŞSİZ
ASGARİ ÜCRET KADAR BİLE EVİNE PARA
GİRMİYOR...
FAŞİST AKP İKTİDARININ PAYINA DÜŞEN
SEFAHATTIR!
- 16 UÇAK
- 130 BİN MAKAM ARACI
- TAYYİP ERDOĞAN’IN SADECE
KATAR’DAN ALDIĞI 400 MİLYON DOLARLIK
“HEDİYE” MAKAM UÇAĞI 1 MİLYON 188 BİN
118 ASGARİ ÜCRET YAPIYOR!
- Almanya’da 9 bin, Japonya’da 10 bin,
Fransa’da 8 bin makam aracı var.
Türkiye 125 bin makam aracıyla Dünya
BİRİNCİSİ!
umhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin kullanımı için devlet envanterinde
16 UÇAK, 130 BİN MAKAM ARACI bulu-

C

nuyor.

Tayyip Erdoğan’ın sadece Katar’ın “hediye” ettiği
400 milyon dolarlık süper lüks uçağı 1 milyon 188
bin 118 askeri ücretlinin bir aylık maaşına denk
geliyor...
Basında çıkan haberlere göre; Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Yeni Zelanda’ya gidiş gelişinde kullandığı 238
tonluk dev uçağın sadece yakıt maliyeti 1 milyon
lira.
Yani; 495 BİN 049 Asgari ücretlinin bir aylık
maaşına denk geliyor...
Devlet görevlilerine makam aracı tahsis edilmesi
bakımından Türkiye dünya rekorunu elinde bu-
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lunduruyor.
Almanya’da 9 bin, Japonya’da 10 bin , Fransa’da
8 bin makam aracı bulunurken Türkiye’de tam 125
bin makam aracı bulunmaktadır.

TAYYİP ERDOĞAN’IN “İTİBAR”ININ
KARŞILIĞI HALKIMIZIN AÇLIĞIDIR!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
sarayının maliyetine ilişkin yapılan eleştirilere “itibardan
tasarruf olmaz” diye cevap veriyor.
Tayyip Erdoğan’ın itibarının karşılığı açlık sınırının
altında çalışan 5 milyonun üzerinde asgari ücretlidir...
Açlık sınırının altındaki Asgari ücreti bile alamayan
2 milyon işçidir...
2 milyon 400 bin kayıtsız, sigortasız, hiçbir sosyal
güvencesi bulunmayan kaçak işçidir...
81 milyon nüfuslu ülkemizde 10 milyonun üzerinde
insanımız açlık sınırının altındaki asgari ücretle bile
iş bulamayan işsizdir...
“İtibardan tasarruf olmaz” diye Tayyip Erdoğan’ın
“itibar”ının karşılığı halkımızın açlığı, yoksulluğu, halkımıza çektirilen zulümdür, faşist terördür.
21 Mart 2019 tarihli Sol Portal’ın haberinden kısaltarak aktardığımız şu tablo, AKP faşizminin “itibar”
diyerek bir kene gibi, sülük gibi halkın kanını nasıl
emdiğini çarpıcı bir şekilde göstermektedir.
“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu’nun Yeni Zelanda’ya 238 tonluk
dev uçakla gitti, geldi. Uçağın sadece yakıt maliyeti 1
milyon lira civarındaydı. Bu uçak devletin VIP hizmetlerde kullandığı tek uçak değil. Katar’ın AKP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği 400 milyon
dolarlık son uçakla birlikte devletin ve Cumhurbaşkanlığı’nın toplam 13 uçağı var.
Fakat geçen 2017 yılında bu 13 uçağın devlete
yetmediği anlaşıldı ve yeni uçak alımlarına karar
verildi. Türk Hava Yolları (THY) VIP hizmetlerde kullanmak için yeni Airbus ACJ318 alacağını açıkladı.
13 olan VIP uçak sayısı yeni alımla 14’e çıktı. THY
en son Cumhurbaşkanlığı için A340 – 500 tipi bir
uçağı 77 milyon dolara satın almıştı.
VIP filosundaki uçak ve helikopterler şöyle:
Devlete ait VIP uçak filosundaki en büyük uçak
Airbus A330-200 Pestige modeliydi. TC-TUR kuyruk
tesciliyle uçan A330-200, bu unvanını A340-500’e
teslim etti. Uzun menzilli 330 modeli 90 koltuk
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Kanını emdiğiniz milyonlarca halkımızın öfkesinden
sizi jammer’larınızın, filitreli camlarınızın, füze savarlı
uçaklarınızın koruyacağını mı sanıyorsunuz?

kapasiteli. A319 Corporate Jet tipi TC-ANA uçağı ise
36 yolcu kapasiteli. İtalyan Hava Kuvvetleri’nden
2005 yılında satın alınan bu uçak, 2000 model ve
İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından kullanılmış.
Bunlardan başka 2 adet 16 koltuklu Gulfstream
G550 (TC-DAP ve TC-KOP), 14’er koltuklu tescilli
Gulfstream G450 ve 550 (TC-ATA ve TC-GAP) ve
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde
kalibrasyon uçağı olarak kullanıldıktan sonra kabinleri
modifiye edilen, 8 koltuklu iki Cesna Ciatiton V (TCLAA ve TC-LAB) bulunuyor. Ayrıca devlet filosunda,
3 adet de döner kanat hava aracı olarak Amerikan
Sikorsky yapımı S-92 helikopter bulunuyor.
ARAÇ SAYISI DUDAK UÇUKLATICI
Sarayı ile ilgili eleştirilere “itibardan tasarruf olmaz”
diye cevap veren, 2017 verilerine göre Erdoğan’ın
emrinde 268 tane araç var. Bu araçlardan ikisi limuzin,
14 tanesi zırhlı araç, 28 tanesi 4x4 jeep, 6 tanesi ambulans, 30 tanesi motosiklet, iki tanesi itfaiye.
Markalara göre dağılımı şöyle: 83 tanesi Volswagen,
10 tanesi Audi, 33 tanesi Mercedes. Makam aracı
olarak kullanılan Mercedes S600 marka aracın tanesinin
fiyatı alındığı tarihte 1.5 milyon lira civarındaydı.”
“Bu araçların çoğunda özel ek ekipmanlar da bulunuyor. Bu Mercedes’lerden birinde 283 bin TL değerinde özel amaçlı görüntüleme ekipmanı, zırhlı
jip’lerde 315 bin TL değerinde Jammer ve radyasyona
karşı koruyucu özelliği olan filtreli cam takılı.”
Tayyip Erdoğan’ın uçak filosunda yer alan TCCAN adlı 17 bin 700 kilometre menzilli uçak Tunus’un
devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali’den alınmış. Uçağın
THY’ye maliyeti 78 milyon dolar olup üzerinde füzesavarı da var. 78 milyon dolarlık bu uçak, 231 bin
683 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor.
TC-TUR; TC-ANA olarak bilinen ve 185 milyon
dolara alınan uçak ise 90 koltuk kapasiteli, ekstra
yakıt tankları ile birlikte 15 bin kilometre menzilli. Bu
uçak da 549 bin 504 asgari ücretlinin bir ay maaşına
denk gelmektedir.
Zırhlı jip’ler, Jammer ve radyasyona karşı koruyucu
filtreli camlar... Yüz milyonlarca dolarlık füze savarlı
uçaklar... Kimden bu korkunuz? Neyin korkusu bu?
Kime ve neye karşı bu önlemleri alıyorsunuz?

Cumhurbaşkanlığı’nın envanterinde bulunanlar sadece bunlardan ibaret değil.
“Kasko listesinde 6 tane ambulans var. 1 tanesi
“hasta nakil ambulansı” olarak kayıtlı. İhale dosyasına
göre, 4 ambulans için 115 TL değerinde “her ambulans
içinde bulunan iç donanım tıbbi cihaz” var.
Hasta nakil ambulansı olarak kayıtlı aracın içindeki
sağlık ekipmanının bedeli ise 30 bin TL. Ambulansların
içinde bir tanesinin iç donanımının değeri ise diğerlerinden ayrılıyor. Mercedes marka Sprinter model ambulansın iç donanım tıbbi cihaz bedeli ise 188 bin TL.
Cumhurbaşkanlığı’nın emrindeki 268 aracın toplam
piyasa değeri 2017 yılı itibariyle yaklaşık 54 milyon
TL civarındaydı.
Fakat bu 268 araç Saray ihtiyaçlarını karşılayamadı.
Cumhurbaşkanlığı için 2019 yılında 28 adet taşıt alımı
öngörülüyor. 2018 yılı için de 38 adet araç alımı öngörülmüştü. Erdoğan’ın bizzat kullandığı makam aracı
sayısı ise 21.”
“AKP’NİN HAVA FİLOSUNDA 16 UÇAK BULUNURKEN,
81 MİLYONLUK HALKIN ACİL DURUMLARI İÇİN
KULLANILMAK ÜZERE SAĞLIK BAKANLIĞI HAVA
FİLOSUNDA SADECE 4 UÇAK BULUNMAKTADIR!”
(Cumhuriyet, 18 Eylül 2018)
Görüldüğü gibi bir avuç AKP’nin emrinde bulunan
uçak ve makam araçlarının maliyeti 5 milyonun üzerindeki tüm asgari ücretlinin maaşlarından daha fazladır.
“İtibardan tasarruf olmaz” diyerek lüks uçak ve makam araçlarına milyarlarca doları harcayan AKP iktidarı,
açlık sınırının altında ücretle yaşam savaşı veren asgari
ücretli işçi için kuruşun hesabını yapmaktadır. İşçiye
1 kuruş bile fazladan vermiyor.
2019 yılı itibariyle asgari ücret 2020 TL 90 KURUŞ’tur. Rakama dikkatinizi çekmek istiyoruz. 10 kuruş
daha fazla zam yapsa 2021 TL olacak. Asgari ücret
tespit görüşmeleri her yılın, aralık ayının son iki haftasında yapılan toplantılarda belirlenir. İki hafta süren
bu toplantılarda yapılan pazarlığa bir bakın; tespit
edilen rakam 2010 TL 90 KURUŞ... İşçiye 1 liradan
10 kuruş daha az ücret verebilmek için patronların
temsilcisi, AKP iktidarı ve işbirlikçi sarı sendikacılar
iki hafta boyunca tartışmışlar ve açlık sınırının altında
olan 2020 Lira 90 Kuruş ücreti belirlemişlerdir.
Yüz milyonlarca dolarlık füze savarlı uçaklara AKP
faşizmi ihtiyaç duymasın da kim duysun?
Halkımız, bütün bunların hesabını AKP’nin burnundan fitil fitil getirecektir!
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EMPERYALİZMLE VE FAŞİZMLE UZLAŞANLAR,
HALKLARIN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZLER
EMPERYALİZM ve FAŞİZMLE UZLAŞANLAR,
EN KÜÇÜK BİR DEMOKRATİK HAKKI BİLE SAVUNAMAZLAR!
LEYLA GÜVEN’DE ve SON AÇLIK GREVİ SÜRECİNDE DE
ÖYLE OLMUŞTUR
eyla Güven; HDP’nin tutuklu milletvekillerinden
biri idi. 7 Kasım 2018 tarihinde, Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması talebiyle süresiz
açlık grevine başladığını duyurdu. 25 Ocak 2019 tarihinde tahliye edildi, açlık grevini sürdürdü. Açlık
grevi eylemi başka katılımlarla büyüdü, sonra 15
tutsak eylemini ölüm orucuna çevirdiğini açıkladı.

L

Güven, eylemini tecrit kaldırılana ve yargı hukuksuz kararlarına son verene kadar sürdüreceğini
ve gerekirse ölüm orucuna dönüştüreceğini ifade
etti.
26 Mayıs 2019 tarihinde direnişin bitirildiği
açıklandı.
Neden bitti? Öcalan üzerindeki tecrit mi kalktı?
Hayır! Sadece 2 Mayıs’ta, Öcalan 8 yıl aradan sonra
ilk kez avukatlarıyla görüştürüldü.
Ki, Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesi başlangıçta Kürt milliyetçi hareket tarafından “direnişi zayıflatmak ve İstanbul belediye seçimlerinde Kürt oylarını
almak için AKP’nin bir oyunu” diye değerlendirilmişti.
Sürecin sadece bunlarla sınırlı bir oyun olmadığı
da düşünülebilir. Emperyalizm ve AKP iktidarı, Suriye’yi
de içine alacak şekilde, daha geniş bir alanda Öcalan’ı
kullanmak için bu adımı atmış görünmektedir.
Öcalan’la görüşme yapan avukatlarının açıklamasında, Öcalan’ın tecrite karşı yapılan açlık grevinin
bitirilmesi için çağrısı da yer aldı.
Öcalan adına yapılan açıklamanın diğer başlıkları
da görüşmenin içeriğini veriyordu:
“Derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır.
“Suriye’de Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır.
“Direnişler, sağlıklarını tehlikeye atacak ve
ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşınmamalı.”
“Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır.
“Bizim için onurlu bir barış ve demokratik
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siyaset çözümü esastır. İmralı’daki duruşumuz
nedeniyle merak eden, tavır koyan herkesi saygıyla
anarken yüksek bir teşekkürü de borç biliriz.
Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri
Konar, Veysi Aktaş”.
Peki, Bu Çağrı Kime Hizmet Etmiştir?
Çağrı, AKP’nin politikalarına hizmet etmiştir.
Bu çağrı AKP’yi rahatlatmıştır.
AKP, ülkede tek bir direniş olmasın istiyor. Tüm direnişleri baskıyla, işkenceyle, tutuklayarak, yıllara
varan hapis kararlarıyla, katlederek bastırmaya
çalışıyor. En küçük bir direniş sesinin çıkmasına izin
vermek istemiyor. Öcalan’ın çağrısı da bu koşullarda
çıkan direniş sesini bitirmek için olmuştur. Ve direniş
bitirilmiştir!
Görüşmenin özünde, emperyalizm ve Türkiye
oligarşisiyle uzlaşma, teslimiyet, tasfiyecilik vardır.
Üstelik, İmralı’da kurulan masanın yıkılmasının
üzerinden geçen yıllarda, AKP iktidarının her türlü
katliamı yok sayılarak, bunların hesabının sorulmasına
ilişkin tek bir cümle kurmadan, sanki hiçbir şey
olmamış gibi “barış”, “müzakere” kelimeleri tekrar
kullanılıyor.
AKP iktidarına Öcalan aracılığıyla verilen bu
desteğin hesabını halka vermek gibi bir sorumluluk
taşımamaktadır Kürt milliyetçi hareket. İmralı’da alınan
tavır ve yapılan görüşmelerin içeriği netti; uzlaşma,
teslimiyet ve tasfiye sürecinin sorunsuz sürdürülmesi!
Görüşmenin hemen ardından, HDP Diyarbakır
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Milletvekili İmam Taşçıer, İstanbul belediye seçimiyle
ilgili ‘Kürtlerin oyu çantada keklik değil. Kim Kürt sorununun çözümü için adım atarsa Kürtler ona oy verebilir. AKP adım atacaksa AKP’ye verir” dedi. DTP
eski Eş Genel Başkanı Nurettin Demirtaş da aynı
içerikte bir yazı yazdı.
Yani Öcalan’ın verdiği mesaj benimseniyor ve destekleniyordu. Fakat AKP iktidarına bu desteği, yaşanan süreçlerden sonra halka doğrudan anlatmak
ve benimsetmek kolay değildi. Bu nedenle de
AKP’ye bu açık destek, kısmen örtülü hale getirilmeye çalışıldı.
Fakat, İmralı’nın rolü konusunda kafalarda bir soru
işareti yok!
Örneğin Yeni Özgür Politika yazarlarından Veysi
Sarısözen bu rolü şöyle tanımlıyor;
“Türkiye’deki krizin aşılmasında kim rol oynayabilir?
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Bahçeli mi, Akşener
mi? ...Bunlar rollerini oynadılar ve iflas ettiler. ...Bir
tek PKK Önderi’nin rolü krize çaredir ve rejim Öcalan’ın
çözücü bir rol oynamasını önleyerek kendi krizini derinleştiriyor. Oysa 2013 Newrozu’nda çözüm yolunu
çizen Öcalan tam iki yıl boyunca Türkiye’ye rahat bir
nefes aldırmıştı. ... Öcalan’ın rolünü oynaması tecritle
engellendiğinden her şey tersine döndü.”
Yani Öcalan’ın rolü sistemin krizini çözmekte
verilen görevin yerine getirilmesi rolüdür. Bunun
için kullanışlı bir araçtır ve Kürt milliyetçiliği gibi,
onun destekçileri de bu aracın kullanılması için
faşizme akıl veriyorlar.
PKK de 28 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada,
bu teslimiyet sürecini bir zafer kabul ettiğini açıklıyor.
Öcalan’ın verdiği 7 maddelik teslimiyet mesajını sahiplendiklerini belirtiyor ve sahiplenme çağrısı yapıyordu;
“Önder Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer yoldaşların
yayınladıkları 7 maddelik duyuruyu önemsiyor, buradaki
görüşlerin daha yaygın tartışılmasını, daha güçlü sahiplenilmesini ve hayata geçmesi için aktif mücadele
edilmesini istiyoruz.”
O halde direnişin bitirilmesinin nedeni, direnişin
kazandığı zafer değildir. Tersine Kürt milliyetçiliğinin,
faşizmin tek bir çağrısıyla yeniden teslimiyet ve tasfiye
masasına koşarak gitmesidir.
Ki, Kürt milliyetçi çevrelerde de, yeni bir “görüşme
sürecinin” (siz bunu teslimiyet ve tasfiye süreci anlayın)
başlayıp, başlamadığı tartışıldı.
Kısacası, Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesi,
yeni bir kullanma sürecinin başlamasından başka
bir şey değildir.

DİRENMEK KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNİN
ÇİZGİSİNDE YOKTUR!
Kürt milliyetçi hareketin hapishanelerde bir direniş
tarihi yoktur. 80’li yıllarda başta Diyarbakır Hapishanesi

olmak üzere, hapishanelere yapılan işkence, katliam
politikaları ve teslimiyet dayatmaları karşısında bireysel
tavır alışları olmuş, şehitler vermiş, fakat Öcalan’ın
önderliğinde yaptıkları Zindan Konferansı ile bu
direnişleri, hapishane direnişlerini mahkum etmiştir.
O tarihten itibaren de Kürt milliyetçi hareketin hapishanelerde de, dışarıda demokratik mücadele içinde
de direniş çizgisi olmamıştır.
Hapishanelerde hücre tipi hapishane saldırıları olmuş, katliamlar olmuş, Kürt milliyetçi hareketin tutsakları
direniş örgütlememiş, yapılan direnişlerin içinde olmamış, tersine karşısında olmuştur.
Diyarbakır Hapishanesi’nde 10 PKK’li tutsak katledilmiş, buna karşı tek bir eylem yapılmamıştır.
Öcalan tutsak edilerek tecrit edilmiş, İmralı Adası’na
konulmuştur, ama buna karşı da bir direniş politikası
geliştirilmemiştir.
Çeşitli zamanlarda açlık grevi, ölüm orucu açıklamaları yapmış, fakat herhangi bir sonuca ulaşmadan
bitirilmiştir.
Bu ciddiyetsizlik nedeniyle, yaptıkları ölüm
orucu eylemine “süresiz dönüşümsüz ölüm orucu”
dediler.
Ölüm orucu eylemi zaten süreli ve dönüşümlü
olmaz. Süreli ve dönüşümlü olursa ölüm orucu
eylemi olmaz.
Ölüm Orucu eylemi, ölüme adım adım ilerleyen
bir eylemdir. Alınan sıvılar, şeker buna uygun ölçülerde
ve biçimdedir. Vücudu besleyecek vitamin içeren limonata, kahve gibi içecekler ölüm orucu direnişinde
alınmaz. Çünkü, direnişin gücü ölme kararlılığındadır.
Kürt milliyetçi hareket ölüm orucu der, yaratılan
ölüm orucu direnişlerinin gücünü kullanır, ama
ölme kararlılığı göstermez. Direnişi sulandırır.
Böylece ölüm orucu direnişinin de etkisini yok eder.
Bu hem direnmeyen bir tarzdır, hem de yaratılan direnişlerin etkisini ortadan kaldıran bir tarzdır. Kürt
milliyetçiliğinin bu tarzıyla direnişlerimizin gücünü yok
etmesine izin vermeyeceğiz!
Kürt milliyetçi hareketin direniş ciddiyetsizliği nedeniyle, ölüm orucu direnişi açıklamaları halkı ikna
etmiyor, zafere ulaşmadan bırakılacağı biliniyor.
“Süresiz dönüşümsüz” açıklamaları bu nedenle yapı-
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lıyor, halkın direnişlerini ciddiye almasını saklamaya
çalışıyorlar. Fakat, yine aynı sonuç ortaya çıkıyor,
direniş sonuna kadar götürülmüyor.
Neden?
Çünkü; Kürt milliyetçi hareket, milliyetçi ideoloji direnemez.
EMPERYALİZME ÜS DEVLETİ KURDURUP, KARA
ORDUSU OLANLAR, OLİGARŞİNİN TESLİMİYET,
TASFİYE POLİTİKASININ ARACI, UYGULAYICISI
HALİNE GELENLER, EN KÜÇÜK DEMOKRATİK
BİR HAKKI BİLE SAVUNAMAZLAR
BİR DİRENİŞİ BİLE SONUNA KADAR GÖTÜREMEYENLER, KÜRT HALKININ BAĞIMSIZLIĞINI
DA SAVUNAMAZLAR
DİRENEMEZLER, SAVAŞAMAZLAR!
Halk için savaşmaktan vazgeçenler, emperyalizmin
çıkarlarına hizmet etmeyi meşrulaştıranlar direnemezler.
Direnmek sınıfsal bir tavırdır, faşizme karşı direnebilmek için anti-emperyalist olmak gerekir.
Emperyalizmle uzlaşanlar faşizmle de uzlaşırlar.
Emperyalizmin paralı askeri olmayı kabul edenler, direnemezler.
Beyinlerini emperyalizme teslim edenler, emperyalizmin ideolojik önderliğini kabul edenler direniş
politikası üretemezler, direnemezler.
Bu gerçeğe karşın, Kürt milliyetçiliği, hala direnmekten, savaşmaktan, zaferlerden söz etmeye devam
ediyor. Başka Kürt halkı olmak üzere, halklarımızı aldatmaya çalışıyor.
Bugün Kürt milliyetçiliğinin oligarşi ve emperyalizm
için değeri, Kürt halkının emperyalist ve faşist politikalar
için kullanılmasında aracı rol oynamalarından geliyor.
Eğer, Kürt halkı üzerindeki etkilerini kaybederlerse,
bu kullanışlı araç olma rolünü de kaybederler. Bu nedenle de Kürt halkına yalan söylemeye, savaş, direniş
gibi kelimeleri kullanmaya devam ediyorlar.
Gerçekte ise, görülmüştür ki; ideolojik, politik olarak
kendini emperyalizme ve faşizme teslim edenlerin en
küçük demokratik bir hakkı savunabilmeleri bile söz
konusu değildir.
Savunamazlar; çünkü sistemin dışındaki bir güç,
sistemin karşısındaki bir güç değillerdir. Tersine
sistemin içindeki bir güçtürler.
Savunamazlar; çünkü gündemleri halkın sorunları,
talepleri değil, sistem içinde kendilerine yer bulmaktır.
Sistem onları, sistem dışına atmadığı sürece, sistemin
kullandığı bir araç olma rolüne en küçük bir itirazları
yoktur.
Ne yaşanırsa yaşansın, onlar Kürt halkına yönelik
tüm zulmü, katliamları unutmaya, katillerinin elini sıkmaya hazırdırlar. Onların kullanımına açıktırlar. Bunu
ifade etmekten çekinmiyorlar.
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Kim halkların talepleri için savaşabilir, direnebilir?
Görülmüştür ki, bunu sadece ve sadece emperyalizme ve faşizme karşı savaşmaktan, direnmekten
vazgeçmeyen devrimciler, Cepheliler yapabilir.
Yıllarca tek bir demokratik hak için gözaltına alınmayı, işkence görmeyi göze alanlar yapabilir.
Yıllarca tek bir demokratik hak için her gün sokaklara
çıkanlar yapabilir.
Bedenini açlığa, ölüme yatırmakta tereddüt etmeyenler yapabilir.
Halkın çıkarlarını her koşulda savunanlar, Marksist-Leninist ideolojiyi her koşulda savunmaya devam
edenler yapabilir. Marksist-Leninist ideolojiyi halkların
tüm sorunlarının tek çözümü olarak görenler yapabilir.
Yani Yüksel Caddesi’nde, Düzce’de, Dersim’de,
Bakırköy’de, Sarıyer’de işleri için, ekmekleri için
direnenler yapabilir.
Adalet için faşizmin ahırına girme cüretini gösterenler ve bunu başaranlar yapabilir.

Her Türlü Saldırıya, Zor Güce, Para
Cezalarına Karşı Direnişimiz Sürecek!
Halkın Mimarı Alev Şahin,
emeği için direnişini ısrarla sürdürüyor. Şahin’in direniş günlüklerinden derlediklerimiz şu
şekildedir;
29 Mayıs - 845. Gün: Bugünden yarına bu zafer bizim!
Bugün de direndim, bugün
de serbestim. 3 yasak, 17
gözaltı, 5.440 TL para cezası,
bir kırık parmak ve milim geri
adım atmayan bir irade ile selamlıyorum sizleri. Yarın Düzce AKP İl Binası önündeyim.
30 Mayıs - 846. Gün: Haklı olanın sesi AKP Binası
önünde yankılanacak. 18. gözaltı ile keyfi biçimde alınan
3 eylem yasağı kararı bugün sona erdi. Devam eder
mi? Keyfilikte sınır tanınmayan, yasaların muhalifler
üzerinde iktidarın sopasına dönüştüğü bir dönemde
eder mi eder. Ne diyelim; hakkımızda devlet vermiş
fermanı, ferman Valinin, alanlar bizimdir.
3 Haziran - 850. Gün: İşimden atıldığımdan bu yana
nice bayramlar geçti. Bayramlarda da, arife günlerinde
de işim-ekmeğim için direnmenin onuru ve bize bayramları yaşatmayanlara olan öfkemle direniş alanımdayım. Anamızın ak sütü gibi helal ekmeğimizi aldığımız
bayramlarımız da gelecek! Yeni yasaklar, yeni gözaltılar
ve yine direnişle bir gözaltı daha yaşadım. Onlarca insanın arasından ‘Direne direne kazanacağız’ sloganı
ile sürüklenerek araca atıldım. Halkın hafızası kayıttaydı.
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mperyalizme, faşizme, oligarşiye karşı haklı
bir savaş veriyoruz. Haklı olmak, sözlüklerde
“Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi adalete
uygun olmak” diye tanımlanır.
Bizler sömürü düzenine karşı mücadele edenler
olarak, yeni-sömürge bir ülkede Bağımsız Türkiye
için savaşanlar haklıyız.
Kapitalizme karşı sosyalizmin kızıl bayrağını dalgalandıranlar olarak, tarihsel ve siyasal olarak biz
haklıyız. Haklı savaşın savaşçılarıyız.
Clausewitz; “Savaş, politikanın şiddet araçlarıyla
sürdürülmesidir” demektedir. Bu sözü tarih kanıtlamıştır.
Haklı savaş, Lenin’in tanımıyla; “ezilen sınıfın
ezen sınıfa, kölenin köle sahibine, serfin toprak
beyine ve işçilerin burjuvaziye karşı verdiği savaşlardır.” (Lenin Sosyalizm ve Savaş)
Biz haklı ve ilerici olan savaşın tarafıyız.
Bir savaşın ilerici ya da gerici veya haklı ya da
haksız olduğunu değerlendirirken belirli kıstaslar
vardır. Ve bu kıstas değişmez! Mevcut savaş; egemenlerin çıkarına mı, yoksa ezilen halkların çıkarına
mıdır? Eğer bir savaş ezilen halkların çıkarına değilse asla hiçbir açıdan desteklenemez. Bu savaşta
bir taraf olunamaz.
Emperyalistlerin daha fazla kar, daha fazla pazar
alanı için yarattığı savaşı yine emperyalistlerin halkları
birbirine düşürüp çalıştırmasını haklı savaş olarak
göremeyiz! Sömürü çarkının büyümesi için egemenlerin
kendi aralarında verdikleri savaşlar da haksız savaşlardır.
Ezilen halkların kendi iktidarlarını kurmak, büyütmek ve korumak için emperyalist sömürgecilere
ve işbirlikçilerine karşı verdikleri devrimci savaş
Marksist-Leninistler tarafından haklı ve meşru bir
savaştır.
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BİZİM SAVAŞIMIZ HAKLIDIR!
Biz; hırsız-katil-ahlaksız faşizme, emperyalist düzenine karşı savaşıyoruz.
Her gün 16 milyon insan aç yatıp aç kalkıyor.
Halklarımızı açlığa mahkum eden sömürü düzenine
karşı ekmeğimizi geri almak için savaşıyoruz.
Yoksulluk her geçen gün büyüyor.

Bizim Savaşımız Haklıdır!
Televizyon ekranlarında, gazetelerde, sokakta...
kısaca hayatın içerisinde yozlaşma bataklığı her yanı
sarmış durumda. AKP iktidarının savunucusu işbirlikçi
tekeller daha fazla kar için ülkemizin yeraltı-yerüstü
zenginliklerini; üretilen her şeyi işbirlikçi tekellerin denetimine, emperyalist tekellere verdi.
İşsizlik rakamlarına her gün onlar-yüzler ekleniyor.
Sonuç milyonlarca insanımızın işsizliği.
Açlık, yoksulluk, işsizlik nedeniyle kendini yakmalar,
intiharlar çoğalıyor. Çalışıyorsak sabah kalktığınızda
mesaj ile işten çıkarıldığı haberini alan emekçiler var.
Bizler emperyalizmin kendi karı için çıkardığı bütün
işgallere, emperyalist saldırganlığa karşıyız. Afrikayı
kurutan emperyalistler ve işbirlikçileri değil mi?
Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Filistin’de halkların
üzerine düşen her bomba, her kurşun emperyalistlerin
ve kukla orduların halkları teslim alabilmesi içindir.
Peki böyle bir savaş haklı olabilir mi?
Elbette hayır!
Sömürü ve zulüm devam ettikçe sınıf savaşımları
ve direnişler de devam edecektir.
Bu savaşı biz değil, egemenler başlatmıştır. Bize
düşen; ilk kurşunu sıkan burjuvaziye karşı direnmektir.
Tarihsel, siyasal, bilimsel olarak haklı ve meşru olan
biziz. Doğru olan biziz.
Hırsız, katil, obur, ahlaksız, soyguncu, vatanı satan
biz değiliz. Onlar, haksızlığını gizlemek için askeri
teçhizatla donanıyorlar.
Biz ise; halkımızın desteğiyle, gücümüz oranında
bulabildiğimiz ne varsa onunla savaşıyoruz. Çünkü
özünde savaşan ideolojilerdir. Biz sosyalizmin bütün
ayrıcalıklarına ve üstünlüklerine sahibiz.
Yeri geldiğinde lavla, yeri geldiğinde kurşun kalemlerimizi, jiletlerimizi çıkarır, cüretimizle birleştirir hesap
sorarız. Cüretimizin kaynağında tarihsel ve siyasal haklılığımız vardır, halk ve vatan sevgimiz vardır.
Vietnam devriminin önderi, askeri sanatıyla emperyalizmi alt eden Giap’ın aşağıdaki tespitleri gerçekliği,
hiç yitirmedi yitirmeyecek. “Bizim askeri sanatımız,
silahlı kuvvetleri, teçhizat ve teknik bakımdan hala
zayıf olan fakat, maddi açıdan çok daha güçlü bulunan
bir düşmana karşı çarpışmak için ayaklanan, küçük
bir ulusun askeri sanatıdır. Bu, niteliği maddi gücü
moral güçle yenmek, güçlü olanı güçsüz olanla
yenmek, modern olanı ilkel olanla yenmek, saldırgan
emperyalistlerin modern ordularını, halkın yurtseverliği
ve devrimi tam olarak gerçekleştirmek azmiyle yenmek
olan bir askeri sanattır.
Bizim askeri sanatımız, güçlü bir düşmanı yenme
amacıyla, strateji, harekat ve taktiklere ilişkin birçok
sorunu başarıyla çözümledi. Silahları ve tekniği de
önemli sayarken, insan faktörünü ve siyasi faktörü
tayin edici kabul ederek insan silah ve teknik arasındaki
ilişkileri doğru bir şekilde tespit etti.” (Giap-Halk Savaşının Askeri Sanatı, Sf. 182) Halkın savaşçıları da
haklıdır, kazanacaktır.
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Eşinden Dayak Yiyen Kadınlarımızın
Sorunlarını da Halk Meclisi’nde Çözeceğiz!
azi Mahallesi’nde
Kazova’yı
halka duyuracaktık.
Halkla birlikte, halk
için ürettiğini anlatmak için bir
sokakta çalışma yapıyorduk.
Bir akşam, bir evin bahçesinde yerde baygın yatan
bir kadın gördük. Kadını ayıltıp ilgilendik ve neler olduğunu sorduk.
45 yaşlarında Erzurumlu bir kadındı. Ayağında
ayakkabı, çorap bile yoktu. Kadın; kocasının onu
dövdüğünü, kendisini sokağa zor attığını, komşusunun
evine sığındığını anlattı.
Halk Meclisi’ne gitmeyi düşünmüş; ama artık bir
yeri olmadığı için nasıl ulaşacağını bilemediğini, polise
gitmeye karar verdiğini söyledi.
Kadını sakinleştirip polisin sorunlarımızı çözmediğini,
tam tersine şiddetin en çok polis tarafından uygulandığını anlattım. Sorunların çözümünün devrimcilerle,
halkla birlikte olacağını anlattım.
Kadının kocası da çıkmış sokakta sarhoş sarhoş
bağırıyordu. Kadının oğlunu çağırıp babasını evden
uzaklaştırdık. Sakinleşip ayılınca getirmesini söyledik.

G

Kadınla; ev içi sorunların aslında bu düzenin yoksulluğu sonucu yaşandığını, kadının kurtuluşunun da
örgütlü mücadele içinde olabileceğini anlattım. Ertesi
gün gelip ziyaret edeceğimizi de söyledim.
Sonraki günlerde Meclis’ten arkadaşlarla eve gittik.
Yoksulluk evin her yerinden akıyordu. Ailenin yoksulluğunu şu sözler somutluyordu:
“Biz meyve yemeyeli neredeyse yıllar oldu, bazı
meyvelerin tadını bile unuttum.”
Kadının kocası yoksul bir hurdacıydı. Neden eşini
dövdüğünü sorduk.
Geçinemediğini, iki yakasını bir araya getiremediğini,
bir de eve gelip çocuklarla ilgli bir sorun görünce sinirlendiğini, her şeyi unutmak için içtiğini ve karısını
dövdüğünü anlattı.
Karısı da “Valla bunlara denk gelmeseydim polise
gidecektim, bu kız vazgeçirdi beni. Yoksa artık son
çare polise sığınacaktım, bıktım dayaktan” dedi.
Aileye, bir sorun yaşarlarsa Halk Meclisi’ne gelmelerini, polisin mahallemizdeki uyuşturucunun çeteleşmenin sorumlusu olduğunu, bizi aç ve yoksul bırakan bu düzenin bekçisi olduğunu anlattık. Amcadan
bir daha karısını dövmeyeceğine dair söz aldık. Dertleşmek istediği zaman yanımıza gelmesini söyledik.
Bizi yemeğe davet ettiler. Yıllardır evine meyve
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alamayan bir ailenin bizi yemeğe davet etmesi,
halkın paylaşımcılığının da bir örneğiydi.
Daha sonraki günlerde ziyarete geleceğimizi
söyleyip ayrıldık.
Yaşadığımız bu olaydan öğrendik ki halkın sorunlarını Halk Meclisleri’nde, halkla birlikte çözmeliyiz.
Halkımız bizi bulamayınca polisi, mahkemeyi çözüm
olarak görmemeli.

Halkın sorunlarını halk çözer. Bu yüzden Halk
Meclisleri’ni yaygınlaştırmalıyız.

Hissemize Düşen:
- Kötü insan yoktur, insanı şekillendiren
koşulların niteliğidir belirleyici olan. “Erkek
şiddeti” denilerek sorunun kaynağı gizlenmek isteniyor. Elbette kadınların yaşadığı
sorunlar da bizim sorunumuzdur ve çözmeliyiz. Ancak “sol” saflarda da yaygın olarak kullanılan bu anlayışa kesinlikle karşı
çıkmalıyız.
Baskıcı, gerici, gaddar koca-baba-abi değildir sorunun kaynağı. Mutsuz her ailede
YOKSULLUK ve YABANCILAŞMA sorunu
vardır; yani kapitalizmin yarattığı iki temel
sonuç. Biz sorunlara böyle bakar, böyle
çözeriz.
- Yoksulluk, kimi zaman çevremizde gördüklerimizden çok daha derindir. İstanbul’da
yaşayıp da denizi hiç görmemiş, yaşadığı
semtin dışına hiç çıkmamış, yol parası olmadığı için akrabalarını bile ziyarete gidemeyen, kirasını ödeyemediği için kapıları
sökülüp götürülen, borçları nedeniyle esnafın
önünden geçemeyen binlerce insanımız var.
16 milyonumuz, yatağa her gece aç giriyoruz. Biz öncelikle en yoksullara gideceğiz.
Çünkü açlığa ancak açlar, yoksulluğa ancak
yoksullar son verebilir.
- Bütün sorunlarımızın kaynağı bu düzendir. Sorunlarımızı yaratanlar sorunlarımızı
çözemezler. Halkımızın tek umudu biziz.
Halk Meclisleri’nde halkımız; kendi sorunlarını kendisi çözmeyi, yönetmeyi öğrenecek.
Tek Yol Devrim, Tek Kurtuluş Sosyalizm!
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POLİS, DEVRİMCİLERE CEZA VERMEK İÇİN
HASTALARDAN MEDET UMUYOR;
ÇÜNKÜ, ANCAK ONLARI İTİRAFÇI YAPABİLİYOR!
YALANCILIK RAPORLA İSPATLANSA BİLE,
HAKİMLER TUTUKLUYOR VE CEZA VERİYOR!

BU ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
olis psikolojisi bozuk bir itirafçı daha buldu.
İftiracı Özgün Yiğit Taş hakkında,
psikiyatrik-psikolojik sorunları olmasından kaynaklı “Ağır davranış
patolojileri ile seyreden kişilik
bozukluğu” tanısı konulmuştur.
Özgün Yiğit Taş’ın, devlet hastanesinde belli bir süre yatılı kalması
ve yapılan testler neticesinde hastalığı tespit edilmiştir. Sonrasında
hastalık için tek bir doktor kararıyla değil, doktor heyeti tarafından sağlık kurul raporu düzenlenmiştir.
Bu tanıya göre Özgün Yiğit
Taş;
- Sık sık yalan söyleyen,
- Kurgular yapan,
- Ben merkezci, hayatta en
önemli merkeze kendi çıkarını
koyan,
- Kendisine ve çevresine güvensiz,
- Hep başkalarını suçlayan,
- Anti-sosyal kişilik bozukluğu
üst düzeyde bir kişidir.
Böyle bir rapor ne anlama gelmektedir?
Bu kişinin güvenilmez, yalan
söyleyen ve kurgu yapan bir kişi
olması demektir. Halk arasında
bu tip kişilere “çıkarı için anasını,
babasını bile satar” denilmektedir.
Peki böyle bir kişi tanık olabilir
mi? Yanıt basittir. Olamaz!
Bunun tanıklığına ve sözlerine
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güvenilmeyeceğini bilmek için hakim olmaya gerek yoktur. Bu gerçeği herkes bilebilir.
Hakimler bu gerçeği bilmiyorlar
mı? Biliyorlar!
Buna rağmen niye tanık olarak
kabul ediyorlar? İftiralara dayanarak
insanlarımızı tutuklayıp, ceza vermek için!
Çünkü onlar halka düşmandırlar.
Adalet, hukuk, kanun, vicdan, insanlık gibi kavramlar hakim ve savcılar için hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Onların hiçbir değeri yoktur.
Onlar için tek önemli şey mevkilerini korumak için faşizmin
isteklerini yerine getirmektir. Düzenin sağladığı çıkarları, mevkileri
ellerinde tutmaktır.
Verdikleri kararlarla 18 yaşındaki
gençler için ömürlerini aşan cezalar
vermek önemli değildir.
Yaşlı, hasta insanların hapishanede sağlıklarını kaybetmesi
önemli değildir. Halkın ezilmişliği
umurlarında değildir.
Varsa yoksa ceplerini doldurup
halk düşmanlığına devam etmek
tek gayeleridir.
Hakim ve savcılar yaptıkları
düşmanlığın farkındadır. Her şeyi
bilerek ve isteyerek yapmaktadırlar.
Böyle düşünceye sahip hakim ve
savcıların önüne tanık olamayacak
ve sözüne güvenilmeyecek bir kişi
hakkında ne koyarsanız koyun
önemli değildir.
Yoksa bu tür rapora sahip bir

kişinin yalanlarını ispat etmek için
başka bir şeye gerek bile yoktur.
Tanık, gerçeği ortaya koymalıdır.
Psikolojisinin yerinde olmadığı
konusunda rapor varsa, hakimler
bu kişinin tanıklığını kabul edemezler.
Şayet hakim raporun doğru olmadığına inanıyorsa, raporu yeni
bir heyete gönderebilir. Yoksa bu
raporu kabul etmek zorundadır.
Bunun yerine hakimlerin yaptığı
her işlem hukuksuz ve kanunsuzdur.
Başka gizli tanık ve açık tanıklar
içinde içinde hakimler aynı hukuksuzluğu yapmışlardır.
Halkın avukatlarının yargılamasında Derya Altın mahlaslı Gizli
tanık duruşmada açıkça “Psikiyatrik nedenlerle ilaç kullanıyorum, uyuşturucu kullanıyorum,
hiçbir ismi aklımda tutamıyorum,
olayları unutuyorum” demiştir.
Bunu duyan hakimin ne yapması
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gerekir?
Tanığın sözlerine güvenmemesi
ve tanık beyanlarını kabul etmemesi. En azından “emniyette olayları ve isimleri nasıl hatırladın?”
sorusunu sorması beklenir.
Bunu da yapmıyorsa soru sorulmasına izin vermesi. Fakat hakim tam tersi sanığa olayları hatırlatıp, isimleri tek tek sayıp, tanık demiş gibi kabul etmiştir.
Buna itiraz eden avukatları ve
tutuklu halkın avukatlarını duruşmadan atmıştır.
Gizli tanıklar ya da itirafçılar,
kendilerini kurtarmak için ifade verdiklerinden, sözlerinin doğru olamayacağı herkesçe kabul edilen
bir gerçekliktir. Polisler delil bulamadıklarında devrimcileri tutuklatmak için bu yöntemlere başvuruyorlar. Hakimler de bunu biliyor;

ama ona uygun davranıyorlar.
Özgün Yiğit
TAŞ’ın raporlarını bu
nedenle dikkate almıyor, geçersiz olması gereken ifadeye dayanarak insanları tutuklayıp ceza
verebiliyorlar. Yapılan işlem yargılama
değil, formaliteyi yerine getirmektir.
TSK’nın geri hizmete alıp patates bile soydurmadığı birini,
hem tanık hem de gizli tanık yaparak imzalatılan bazı evrakları
dosyalara koydular.
Gizli tanıklık yapan kişilerin ortak
özelliği ya öncesinde ya da sonrasında psikiyatrik tedavi görmek zo-

runda kalmalarıdır. Çünkü bu kişiler
ya polisin oyuncağı olur ya da korkudan ve vicdan azabından, değersizlikten hastalanır.
Hasta düzene de ancak hastalıklı kurgular yakışır. Çünkü
bozuk düzende sağlam çark olmaz!

Cepheliler’in Halkla Olan Bağları Hiçbir Zaman Kopmayacak ve
Halkın İçerisinde Halkla Birlikte Savaşmaya Devam Edecek!
KP’nin katil polisleri Çayan Mahallesi’nde
bulunan Hüseyin Aksoy Parkı’nda, 30
Mayıs gecesi operasyon yaptı. Arama
adı altında 5 özel harekât aracı, onlarca polis ve 4
zırhlı araçla düşman topraklarını işgal edermişçesine
halka gözdağı vermeye geldiler. Bastıkları park bir
çocuk parkıdır, her gün yüzlerce çocuğun aileleriyle
beraber geldiği, akşam saatlerinde çayların demlenip
oturulduğu halkın yaşam alanı olan bir parka bu
saldırının amacı; Cephe’lilerin halkla olan bağını koparmaya yöneliktir. Bahaneleri ise çoktur.
Yüzlerce çocuğun ve ailenin
olduğu parka ellerinde uzun
namlulu silahlarıyla, 5 araç ve
zırhlı araçlarla baskın yapmanın
nedeni nedir?
Halkla bütünleşmiş Cephe’den korkusudur, biliyorlar ki
halkın olduğu her yerde Cepheliler var. Biliyorlar çünkü hiç
beklemedikleri, kendini en güvende sandıkları yerde elleri
yakalarına yapıştı halkın adaletinin. Korkaklar, çaresizler,
acizler. Bu durum her geçen
gün daha da derinleşiyor.
AKP’nin yönetememe krizleri
derinleştikçe acizliği daha da
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artıyor ve her fırsatta halka, Cephelilere saldırıyor.
Acizce halka ve devrimcilere saldırmaktan vazgeçin, bu şekilde sonuç alamazsınız. Bizim 800’ü
aşkın CIA’nın yönettiği gibi yayın organlarımız yok,
evet. Televizyon kanallarımız, kalemini satın aldığımız
yazarlarımız yok ki almayız da. Bizim duvarlarımız
var. Halkın duvarları matbaamızdır. Şerefsiz Akın
Gürlek’i teşhir eden bir yazılama sizi panik haline
sokuyor. Acizsiniz, acizleştikçe alçaklaşıyorsunuz.
Şerefsiz sizsiniz! Neden mi? Çünkü ellerinde
uzun namlulu silahlarla çocuk parkını basıyor, uyuşturucu satıcılarını kollayıp mahallelerimizde uyuşturucunun,
ahlaksızlıkların ortağı olduğunuz için şerefsizsiniz. Halkımızı açlığa, yoksulluğa mahkûm
eden AKP’nin köpekliğini yaptığınız için şerefsizsiniz. Şerefsizsiniz çünkü; halkını, vatanını parsel parsel satanlara
göz yumduğunuz ve emperyalizmle işbirliği yapan AKP iktidarının köpekliğini yaptığınız
için şerefsizsiniz. Bu nedenle
şerefsizlik sadece size yakışır!
Çayan Halk Cephesi
31 Mayıs
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SON İKİ YILDA, İDİL KÜLTÜR MERKEZİ 9. KEZ POLİS TARAFINDAN BASILDI!

GRUP YORUM ÜYELERİ SEHER ADIGÜZEL ve BETÜL VARAN
YAŞADIKLARI İŞKENCEYİ ve TACİZİ ANLATIYOR...

G

rup YORUM’un Çalışmalarını Sürdürdüğü
İdil Kültür Merkezi’nin Son Baskınında
Gözaltına Alınan Seher Adıgüzel ve Betül
Varan ile Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Öncelikle geçmiş olsun. Son iki yılda
İdil Kültür Merkezi 9. kez basıldı. Sizler de gözaltına
alınmıştınız. Şubede neler yaşadığınızı anlatır mısınız? Gözaltı gerekçesi neydi?
Seher Adıgüzel: Saat öğlen 13.30 civarı idi. Kameralardan gördük geldiklerini ve hemen harekete
geçtik. O an korku hissetmiyor insan. Kobraları gördük,
o büyük zırhlı araçları gördük; ama zerre kadar korku
yoktu. Çünkü içinde sadece korkudan maske takan
suçlular var bunun bilincindeyiz.
O an kurumumuzu öğlen vakti basan gayrı meşrulara müthiş bir öfke hissediyor insan. Korku uyuşturur
bizi. Korku değil, halkımızı teslim almak için sanat
anlayışmızı yok etmeye çalışanlara karşı öfke ile ve
sanatçı görev bilincimizle halka gerçekleri anlatmak
için telefona sarıldık ve haykırdık canlı yayında bizi
bitiremeyecekler diye...
Yarım saat sürdü girmeleri. Geldiklerinde çullandılar
üzerimize. Yüzü maskeli suçlular tokat attılar hepimize,
yerde yatarken ters kelepçe taktıklarında Taylan abiyi
gördüm, yüzü kanlar içindeydi.
İşte faşizm bu; ancak ters kelepçeli bir biçimde
savunmasız bir insanı kanlar içinde bırakır dedim
kendi kendime... Biz her şeye sloganlarımızla karşılık
verdik, susmadık, sinmedik karşılarında.
Her saldırıya bir cevap vermeye çalıştık. Gözaltı
aracına götürdüklerinde, belki de aylar yıllar sonra
göreceğimiz halkımıza anlattık yaşadıklarımızı. “Konser
yapmayalım diye basıyorlar, gerçekleri haykırmaktan
vazgeçelim diye basıyorlar kurumumuzu.” dedik.
Sonra otobüste gözlerimizle vedalaştık halkımızla...
Polisler arada psikolojik yüklenmeye başladı hepimize. Tek tek etkileyemediklerini görünce sinirlenip
fiziksel şiddet uygulamaya başlayıp, kafalarımıza vuruyorlardı özellikle Taylan Abi ve Fırat’a...
Sağlık kontolünde bir doktor vardı, doktor demeye
bin şahit gerek. İlgisiz demek az gelir, adeta yüzümüze
bakmadı. Anlattıklarımıza bir cevap dahi vermedi.
Vatan emniyete götürdüler, ondan sonra zaten araçta sürekli “Bir Vatan’a gidelim hepiniz göreceksiniz”
falan diyorlardı. Amaç belli zaten, korkutmak. Biz pek
ciddiye almıyorduk. İşkence de yapsalar moral üstünlük
bizde çünkü.

Araçta sürekli
slogan atıyorduk,
bu onların yenilgisi
olduğu için böyle
şeyleri söyleme ihtiyacı duyuyorlar.
Vatan’a gittik, bizi
zorla araçtan indirdiler, üst araması
yapmak istediler.
Kabul etmeyince
zorla yaptılar. 5
kadın üzerime
çullandı, cinsel
organıma parmağını sokmaya çalıştı, soktu ve her yerime elleyerek
taciz ettiler. Ben de slogan attım, bu onların pislikleri. Tacizci dedim hepsine.
Sonra işkence ile nezarethaneye attılar. Gözaltına
alındığımız günden itibaren her sağlık kontrolünden
önce ve sonra zorla ters kelepçe taktılar bize. Yani
her gün işkence yapıyorlardı bize bu vesile ile... 4
gün boyunca su ve şeker verilmedi. Doğallığında
halsiz düşenlerimiz, düşenlerimiz bayılanlarımız
oldu. Bu bir irade savaşı. Bizim irademizi kıramazlar
bu kesin, bunu biliyorlar ama her seferinde deniyorlar.
3. gün akşamı hiçbir şey yokken Beyhan ablayı
kaldığı nezarethaneden zorla çıkarıp bayıltana kadar
dövüp başka bir nezarethaneye götürdüler. Fırat’ı da
keza öyle su ile boğmaya çalışmışlar. İşkence bir insanlık suçudur. Orada bulunanların Nazilerden tek
bir farkı yoktur. Faşizmin karakterinde vardır işkence.
Pratikteki hali de bu işte. Bizim üzerimizde öfkeden
başka bir şey bırakmaz işkence.
Unutmayız, her birimize yapılan şeyler kaydedilir
ve halk yeri geldiğinde sorar bundan eminim. 4 gün
adliyeye çıkarılıp Adli kontrol ile serbest bırakıldık.
Düşman bir yandan yalnız hissetmemizi istiyor ama
biz her daim halkın desteğini hissediyoruz. Asla yalnız
değiliz, orada da değildik.
Bunu her anında hissettik. Baskının nedeni bariz
ortadaydı. Hem konserler yapmamız hem açlık grevine
başlamamız onlar için bir sebepti. Korkuyorlar; bizi
baskınlarla, tutuklamalarla bitiremiyorlar ama çaresiz
saldırıyorlar işte.
Ne oldu konseri mi engelleyebildiler? Biz gözaltındayken arkadaşlarımız Alibeyköy’de bir kez de bizim
için söyledi şarkılarımızı. Ne oldu, kurumumuz sahipsiz
mi kaldı? Dostlarımız topladı İdilimizi ve geceye kadar
açık kaldı kurumumuz. Ne oldu? Bergün baskın günü
sokağa çıkıp işkencecileri teşhir etti ve 1 gün sonra
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Röportaj
planlandığı gibi Açlık grevine başladı. İşte bunlar
yetiyor düşman yenildi demek için. Baskınları, gözaltıları
da boşuna. Bu pratik bunun göstergesi.
Betül Varan: Öğlen saat 13.30 gibi geldiler. Geldiklerini hemen fark ettik. Zırhlı araçlarıyla geldiler.
Akreplerle, kobralarla geldiler. Geldiklerinde hemen
özel harekatçılar kapıyı kesmeye başladılar. Biz de
bu sırada hemen canlı yayın yaptık telefonumuzdan.
Canlı yayında nasıl korkarak geldiklerini anlattık. Bu
baskını aslında bir yandan da bekliyorduk. Neden?
Çünkü Grup Yorum tekrardan uzun bir aradan sonra
bir konser verecekti ve yeni bir direnişe başlayacaktık.
Konser yasakları için, Grup Yorum elemanlarının özgürlüğü için, davalarımızın düşürülmesi için ve
listelerinin kaldırılması için açlık grevine başlayacaktık.
Polis elbette bizi korkutmaya gelecekti, bunun bilincindeydik.
Biz de onları her zamanki gibi direnerek karşıladık. Her bastıklarında burada bir direnişle karşı
karşıya kalacaklar. Sloganlarımızla, halaylarımızla
cevap verdik baskın anında. Yarım saat sonra içeri
girdiler. Polisler her zaman ki gibi korka korka,
uzun namlularını bizlere doğrultarak girdiler.
Biz o sırada yere oturup kenetlendik. Uzun namluları bize doğrultarak bizi korkutmaya çalıştılar.
Sonra da TEM bürodan gelenler, bizleri zorla yere
yatırıp işkenceyle gözaltı aracına götürdüler. Bu
sırada ajitasyon çektik dışarıdaki halka. Öğlen geldikleri için dışarısı kalabalıktı. Halk her şeyi de
görmüş oldu.
Gözaltı aracında psikolojik ve fiziken işkence yapmaya başladılar. Durmadan arkadaşlarımıza tokat atıp
kafalarına vuruyorlardı. Biz de onlara cevaplarımızı
sloganlarımızla veriyorduk. “9 kere bastınız ama ne
oldu şimdi, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Siz de biliyorsunuz ki kaç defa basarsanız basın hiçbir
şey olmayacak. Yine konserler devam edecek,
yine açlık grevimiz devam edecek. Hiç bitiremediniz
Grup Yorum’u, şimdi de bitmeyecek. Anlamıyorsunuz... Bu dışarıdaki insanlar yani halkın hepsi
sizlere düşman. Her zaman bizim arkamızda olacaklar.” diye cevabımızı verdik.
Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Hastane
önünde araçta fiziken işkence yapmaya devam ediyorlardı. Ama aracın camlarında film olmadığı için
amirleri diyordu; “tamam burada dövmeyin, herkes
sizi görüyor, camda film yok” diye. Hastanede bize ilk
önce keyfi olarak üst araması yaptılar. Keyfi bir şey
çünkü daha sonra karakolda zaten üst araması yapacaklardı, yine korkularının bir davranışıydı bu. Muayene esnasında doktor hiç ilgilenmedi, zaten oraya
kendi adamları diye doktoru koymuşlardı. Kendileri de
diyorlardı “istediğiniz kadar ayrıntılı yazdırın raporu”.
Yani o rapordan zaten bir şey çıkmayacaktı çünkü
kendileri nasıl istiyorsa doktorlar da ona göre davranıyorlardı bizlere karşı.
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Daha sonra bizleri Vatan TEM Şube’ye götürdüler. Şubeye bizleri araçtan
zorla indirerek, yerde
sürükleyerek götürdüler beni. Ordada
ilk önce bizlere işkenceyle zorla üst
araması yapıldı. Üst
araması esnasında
ben de dahil hepimiz tacize uğradık.
Üst aramasında
benim kafamı duvara vurdular. Bu esnada burnumu da duvara vurmuş oldular. Daha sonra burnum şişmişti.
Hepimizi yine işkenceyle yerlerde sürükleyerek
nezarethaneye götürdüler. Kadınlar olarak 3 kişi aynı
nezarethanedeydik, aramızdan bir kişiyi yanımızdaki
nezarethaneye almışlardı. Daha sonra arkadaşımızı
yanımıza aldık.
Ertesi gün yanımıza geldiklerinde bir kişi çağırdılar.
Biz neden diye sorduğumuzda bize ‘ifade’ diyerek
yalan söylediler. Fakat bu konuda tecrübeli olduğumuzdan kaynaklı işbirlikçilik teklif edeceklerini
anlamıştım. Tartıştık. Ne ifadesi daha geleli 1 gün
oldu. Daha avukatımızla bile görüşmedik diye. Bizi
kandırmaya çalıştılar.
İşte avukatımız orada olacak diye ama biz inanmadık
onlara. Biraz tartıştıktan sonra bize bu defa da ayrılmamız gerektiğini söylediler. Tekrar tartıştık, siz kendiniz
buraya koydunuz bizi şimdi ise güvenlik amaçlı bizi
ayırmaya çalışıyorsunuz diye. Neyin güvenliği diye
sorduğumuzda ise cevaplayamadılar. Bize ayrılmayacağımızı söyledik. Bizim yanımızdan ayrıldılar.
Aynı şeyi erkek arkadaşlara da yapmışlar. Ayhan’a
işbirlikçilik teklif etmişler. Kendi abilerinin boşuna öldüğünü ve Ayhan’ı kurtarmak istediklerini söylemişler.
Bunun için onlarla işbirlikçilik yapmasını söylemişler.
Ayhan bunu kabul etmemiş. Kabul etmeyince ise
dövmüşler.
Her gün hastaneye götürülüyorduk ama tabi işkenceci polisler her şeyi işkenceye çevirdikleri gibi
hastaneye gidip gelmeyi de bir işkenceye çeviriyorlardı.
Öncelikle yine bir ters kelepçe işkencesi uyguluyorlar.
Kabul etmeyince ise zorla takıyorlar. Giderken gelirken
de hem fiziken hem psikolojik işkence yapıyorlardı.
Hastanenin önünde beklerken de sataşıp duruyorlardı,
dövüyorlardı. Gidiyorduk sözde rapor almaya ama
daha odadan çıkmadan tekrar yeni bir işkenceyle
karşı karşıya kalıyorduk.
Üçüncü gün ben avukat görüşüne çıktım. Avukat
görüşü dönüşünde bana keyfi üst araması yapmak
istediler. Ben de kabul etmedim. Orada avukat görüşü
yaparken zaten beni izlediğini ve keyfi bir şey olduğunu
söyledim ve kabul etmedim. Bu tabi işkence yapabilmek
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için bir bahaneleriydi. Bana zorla üst araması yaptılar.
Zaten bütün gün bize işkence yapmak için bahane
arıyorlardı. Hemen peşine Beyhan ablanın kaldığı
yeri aramak istediler. Neden? 5 gün önce biri kalmış
ve duvara yazı yazmış, yazılan kalem var mı yok mu
diye.
Tamamen bir bahane olduğu apaçık ortadaydı
çünkü biz oraya girdiğimizde orası zaten temizlenmişti
ve aradan 5 gün geçmiş yani kalem falan yoktu
orada. Beyhan abla bunu kabul etmeyince zorla, işkenceyle onu dışarı çıkarttılar. Ve onu işkence yaparak,
yerlerde sürükleyerek başka bir koridora koydular.
Koydukları koridor bize uzaktı, orada kendisini 5
kişi bayıltana kadar dövdü.
Bu esnada bizler tepki gösterdiğimiz için Fırat’ı alıp
ona da taciz edip işkence yapmışlar.
Ağzına su doldurup “ben Hüseyinim” diyerek boğulmasına az kala suyu verdiler ağzına. Bu işkenceler
4 gün boyunca sürdü. 4 gün gözaltında kaldıktan
sonra adli kontrol ile mahkemeden serbest bırakıldık.
Yürüyüş: Neden açlık grevi yapıyorsunuz, talepleriniz neler? Grup Yorum’a bu saldırılar neden,
neden bitirmek istiyorlar?
Seher A.: Grup Yorum 34 yıllık bir tarih demek,
miras demek. Kaç iktidar gelip geçti ama halkın sanatını
yapan Yorum kaldı. Elemanları değişti belki ama savundukları, uğruna müziklerini yaptığı halkla bağı hiç
kesilmedi.
Faşizmin en koyu olduğu 80’lerde çıktı Grup
Yorum. O zamandan bu zamana kadar Yorum hiçbir
iktidara boyun eğmedi bugün de gerçekleri savunmak
pahasına halka gerçekleri sanatımızla göstermek için
her koşulda direniyoruz.
Faşizm gerçeklere, halka düşmandır yani gerçekleri
savunan, onları halka gösteren her şeye düşmandır.
Biz halkın sanatını yaparak gerçekleri haykırıyoruz.
Şarkılarımızda halkın sorunlarını anlattığımız kadar
halka yol göstermeye çalışıyoruz. Kurtuluşun nasıl
geleceğini anlatıyoruz. İşte tam da buna düşmanlar
tam da bu nedenle bizi bitirmeye çalışıyorlar. Biz
para için değil halk için sanat yapıyoruz. Grup Yorum
olarak 1 milyon kişiyi topladık Bağımsız Türkiye Konserleri’ne, yasakladılar. Yeri geldi gazlar altında, kamyon
kasalarında, damlarda verdik konserlerimizi; ama asla
vazgeçmedik.
Halktan bağımızı koparmaya çalıştılar, bizi üretemez
hale getirmeye çalıştılar. Ne oldu; sayısız üretim yaptık
son senelerde. 11 üyemiz tutsakken 3 internet konseri yaptık. İşte bu yetiyor Grup Yorum Halktır Susturulamaz demek için...
Mesele şu; iki seçenek var ya iktidarın sanatçısı
olursun ya da halkın... Biz her zaman ister işkencede olsun ister dışarda hücrelerde her zaman halkın sanatını yapmayı seçtik. O nedenle listelere

konulduk, başımıza ödül kondu, tutuklandık. Bugün
hala konser yasakları devam ediyor. Hala terör
listelerindeyiz hala 5 üyemiz tutsak ve kurumumuz
basılıyor. Biz bunlara karşı bir şey yapmak zorundayız. Bizi yıldırmaya çalışanlara bir cevap vermek
zorundayız.
Bugün şunun bilincindeyiz. Hiçbir hak bedeli göze
almadan kazanılmıyor. Biz sanatımızı yapabilmek için
konser yasaklarına karşı kurumumuz basılmasın diye
tutsak üyelerimize özgürlük için ve listelerin kaldırılması
için bugün 19 gün oldu, açlık grevindeyiz. Taleplerimiz
çok net, biz sanatımızı yapmak istiyoruz. Halkın sanatını
halkın çocukları ile halkın meydanlarında.
Betül V.: Bu baskıların hepsi Grup Yorum’u bitirememenin hırsıdır. Biz her zaman onlardan bir adım
daha ilerdeydik. Onlar yasakladılar, biz daha güzelini
yaptık. Hiçbir politikalarına teslim olmadık. Meydanları
yasakladılar. Kamyon kasalarında, damlarda konser
verdik.
Kurumumuzu 2 sene içinde 9 defa bastılar, her
zaman daha güzelini yaptık. Bütün Grup Yorum elemanlarını tutukladılar. Halkımız çıkıp konserler verdi.
Bu baskında da yine aynı sebeplerden dolayı geldiler. Konser veriyoruz, açlık grevine giriyoruz.
Bu direniş demektir.
Halkımıza bir şeyler anlatmamızı durdurmak
istiyorlar ama yine olmadı. Biz çıktığımızda yine kurumumuzda karşılandık. Bitiremezler çünkü biz
halkın sanatçısıyız. Bizim halkla olan bağımızı koparmak istiyorlar ama koparamazlar. Biz çünkü türkülerimizi, marşlarımızı onlar için söylüyoruz, onların
sesi oluyoruz. Halkımız tarih boyunca her zaman
onların sesi olanların, onlara umut taşıyanların, direnenlerin yanında olmuştur, bağrına basmıştır. Şimdi
de halk yine Grup Yorum’u bağrına basıyor. Biz gücümüzü tarihsel ve siyasal haklılığımızdan alıyoruz.
Her zaman söylediğimiz gibi; şimdi de tekrar ediyorum:
“Grup Yorum Halktır”
Grup Yorum 80 milyondur. Halk hiçbir zaman
bitmez, Grup Yorum da hiçbir zaman bitmeyecektir.
Yine gelirlerse yine onları halaylarımızla, sloganlarımızla
karşılayacağız. Onlardan korkmuyoruz. Sonuna kadar
da türkülerimizi söylemeye, halkımızın sesi olmaya
devam edeceğiz.
Yürüyüş: İftiracı itirafçıların ifadeleriyle verilen
cezalar, Yorum’a hapishanedeki hak ihlalleri, enstrümanların verilmemesi, mektup-görüş yasakları...
Her şeye rağmen direnişler ve hapishanedeki üretimleri devam etti. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Seher A: Şu an hala 5 üyemiz tutsak. Birçoğumuz iftiracıların ifadesi ile tutsaklıklar yaşadık. Tahliye
olduk, bazılarımız hala bundan kaynaklı tutsak. Bizim
için yer önemli değil, üretmektir aslolan. Ürettiğimiz
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Röportaj
her yer bir yaşam alanıdır, yani hapishaneler de öyle.
Beyin özgürse, sınırsızsa her yerde üretebilir insan...
Bobby Sands’lar tecrit hücrelerinde direnirken, ellerinde hiçbir şey yokken, kendi arkadaşından hayat
hikayesini dinleyerek besteler ve üretimler yapmış.
Bizim de bir özgür tutsaklık geleneğimiz var.
Arkadaşlarımıza uzun bir süre enstrümanları verilmedi. Onlar elleri, kolları bağlı oturmadı. Senaryolar,
besteler yaptılar. Bazıları mektup okuma komisyonları
tarafından engellendi ama ona rağmen durmadan
ürettiler, üretiyorlar...

Onlar fiziken tutsak olsa da bizimleler, halkın tam
ortasındalar. Besteleri öyle çıkıyor ortaya. Hapishanelerde var olan hak gasplarına karşı direniyorlar,
yıllara varan mektup-görüş-telefon cezaları alıyorlar,
buna rağmen vazgeçmeden direniyorlar.
Bundan sonra da içeride-dışarıda direnmeye,
halkın sanatını yapmaya devam edeceğiz.
Yürüyüş: Çok teşekkür ediyoruz. Yürüyüş emekçileri olarak tekrar geçmiş olsun diyoruz.

MERAL HIR: “İnternet Konserinde, 6 Ay İşkencede Kalan Ayten Öztürk
Hakkında Yaptığım Konuşmadan Ötürü 6,5 Ay Tutsak Edildim.”

İ

dil Kültür Merkezi’nden Gözaltına Alınıp
Tutuklanan Meral Hır Tahliye Oldu.
Tutsaklık Sürecine İlişkin Yaptığımız Röportajı
Yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Merhaba. Yeni tahliye oldunuz. Ne
zaman ve neden gözaltına alındığınızı anlatır mısınız?
Meral Hır: 9 Kasım 2018’de İdil Kültür Merkezi’ne
yapılan operasyonda gözaltına alındım. Geliş nedenleri
yine Grup Yorum'u susturmaktı. Ellerinde silahlarla
kapılarımızı, camlarımızı kırıp dökerek içeriye girdiler.
Geliş nedenlerini sorduğumuzda ise yüzümüze dipçikler yedik, işkencelerle alındık. Vatan Emniyeti’ne
götürüldük. Orada da işkence devam etti, hala
işkence izleri var vücudumuzda.
Yürüyüş: Sizce Grup Yorum üzerindeki bunca
baskı, işkence neden?
Meral H: Yapılan bu baskının, işkencenin nedenlerini çok iyi biliyorum. 34 yıldır susturamadıkları
bir halk türküsüdür. Her gelişlerinde karşılarında dik
duran halk çocukları vardı, türkülerimiz vardı. Bunun
için öfkeleri, kinleri her gelişinde daha da artıyordu.
Öldürmek istercesine dövülüyorduk. Gözaltında özellikle Grup Yorum elemanlarına, öğrencilerine özel
bir baskı kullanıyordu polisler ve hala devam etmektedir.
Bunu yeni gözaltına alınan arkadaşlarımızdan
da duyuyoruz. Bizler; Grup Yorum’a ve kurumumuza
yapılan baskınları çok iyi anlıyoruz. Bizleri bu köklerimizden koparmak istemeleridir, yıllardır bu topraklarda
yaşayan ve çok güçlü bir tarihin mirasına sahip olduğumdan susturmak istiyorlar. Bir iktidar işi gücü
bırakmış, Grup Yorum’u susturmak istiyorsa, şunu
anlamalıyız. Bizler doğru yoldayız ve bu bozuk düzenin
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çarkını türkülerimizle sarsıyoruz
demektir. Ruhi Su
ustamızın dediği
gibi; “Bir düzen türkülerden korkmaya başladıysa o
düzeni artık ayakta tutacak hiçbir
şey yoktur.”
İşte bizler Ruhi
Su ve nice ozanlarımızın, ustalarımızın bayrağıyla
yürüyoruz. Bunun
içindir ki susturulmak isteniyoruz. Kurumumuza
yapılan her yeni bir baskında, yeni bir üyemizle karşılaştı AKP’nin işkenceci polisi. Çünkü Grup Yorum
sadece sayısını verebileceğimiz kişilerden ibaret
değildi. Grup Yorum’un sahnesi Anadolu Halklarının
tarihiydi. Bunun için bu gerçeklikle faşizmin karşısındaydık her seferinde. Bizim baskına uğrama nedenimiz; yaptığımız internet konserleriydi. Bu konserlerle faşizme cevap veriyordu Grup Yorum. Bize
alanları, meydanları ve bütün konser salonlarını yasakladı AKP iktidarı, ama bizler yeni bir politika yüreterek bir kez daha cevapsız kalmadık. İnternet konserlerimizle yalnızca Türkiye halklarına değil, aynı
zamanda Dünya halklarına ulaşıyorduk. Bunun için
sürekli saldırıya ve baskıya maruz kalıyorduk. 3. internet konseri hazırlığı içndeyken iki defa basıldı
kurumumuz. Bizim alındığımız baskın, konserden
bir hafta sonraydı. Bir ay içinde iki defa kurumumuz
basıldı.
Yürüyüş: Tutuklanma gerekçeniz neydi?
Meral H: Bütün baskılara rağmen bizler konserimizi
yaptık. 4 gün bir gözaltı sürecinden sonra adliyeye
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Röportaj
çıkarıldık ve tutuklandık. Nedeniyse konser yapmamızdı ve internet konserinde yaptığım konuşmaydı.
6 ay boyunca Ayten Öztürk’e yapılan işkenceye değindiğim içindi. Şarkılarımızda, halkın gördüğü zulmü,
baskıyı söylediğimiz içindi.
Yürüyüş: Hapishanedeki yaşamımızından, tutsaklar üzerindeki baskı ve yasaklardan, mahkeme
sürecinden bahseder misiniz?
Meral H: 6,5 ay tutuklu kaldım Silivri Kapalı Hapishanesi’nde. Silivri Hapishanesi’nin Vatan Emniyeti’nden bir farkı yoktur. Sürekli baskınlar, sürgünler,
çeşitli hak gaspları saymakla bitmez. Bir hastaneye
çıkmak için 4, 5 ay bekletiliyorsun. Çünkü yaptıkları
işkenceleri kayıtlara geçmesini ve belgelenmesini
istemedikleri için bekletiliyor tutuklular. Grup Yorum
ve öğrencilerine yine hapishanede özel tecrit politikaları
uygulanıyor.
Gelen enstrümanları aylarca bekletiliyor nedensiz.
Gelen mektuplar ya verilmiyor ya da Disiplin Kurulu
tarafından sakıncalı bulunarak, karalama kararı alınarak, çizilerek veriliyor. Mahkemelere çıktığında ise
mahkeme başkanı sürekli senin savunmanı kesiyor.
Kısa yap, propaganda yapma, devam edersen seni
salondan çıkartırım... ya da mahkemene gelen kişiler
üzerinde çeşitli baskı uygulanıyor.
Her yerde senin sesini susturmak istiyor. Hapishanede dışarıdan Yorum adına ya da çok basit Grup
Yorum’un öncesinde yapılmış bir konser bileti yollanıyor bir dinleyici tarafından, onu bile vermiyor. Bu
Grup Yorum konser biletidir diyor hapishane idaresi,
veremeyiz. Bakanlığın kararı diyor. Hücrene ayda
bir defa keyfi bir şekilde arama yapılıyor, hoşuna gitmeyen bir resim ya da bir yazı varsa onu zorla senden
alıyor ya da çalıyor. Altı buçuk ay tutuklu kaldım.
50’den fazla disiplin cezası aldım. Nedeni; yapılan
baskılara, işkencelere susmamaktı. Mahkememe 2
hafta kala işkenceyle hücremden beni yoldaşlarımın
YANINDAN ALARAK, TEKLİ HÜCREYE GÖTÜRDÜLER. Bir hafta boyunca tecrit altındasın. Yoldaşlarının olmadığı ve hapishanenin en uç kösesine götürülüyorsun. Hücrede verilen her şey teklidir. Kitap
bir tane alabiliyorsun. Kalem vb. aklımıza ne geliyorsa.
Bu da tecrit politikasıdır, biat ettirme çabasıdır.

olmalı diyor. Bir türküdür direniş, boy verir zindanlarda
diyor. Bu gerçeklik var Grup Yorum şarkılarında. Nasıl
susar ve nasıl, ne şekilde, hangi iktidar susturabilir Grup
Yorum’u? Son sözü Türkiye halkları söyleyecek Grup
Yorum sahnesinden...

Direnişlerden Haberler... Direnişlerden Haberler...

Türkan Albayrak Direnişine
Kaldığı Yerden Devam Ediyor
Türkan Albayrak eşinin
rahatsızlığından dolayı 40
gün direnişine ara verdikten
sonra 31 Mayıs’ta, 270.
gününde direnişine kaldığı
yerden saat 13.00’da Sarıyer Kaymakamlığı önünde
devam etti. Katil polis Türkan Albayrak’ı gözaltına alıp 2911 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıp daha sonra serbest bıraktı.

Bakırköy Direnişinin 114. Haftası

“Baskılar Bizi Yıldıramaz”
Kamu Emekçileri Cephesi’nden öğretmen Selvi
Polat, her hafta Bakırköy
Meydanı’nda yaptıkları direnişin 114’üncü haftasında 3 Haziran’da bildiri dağıtarak haksızlığı duyurmaya çalıştı. Çalışma sırasında gözaltına alınan öğretmen Selvi Polat için
kısa bir açıklama yayınlayan KEC şu sözlere yer
verdi; “Direnişimizin 114. haftasındayız. Yine alanımızda seçim stantları var. Çünkü ülke bitmeyen bir
seçim içinde. Polis direnişimizi çeken Meltem Servi’yi
yasak diyerek engellerken, halka direnişimizin “yasa
dışı” olduğunu beyan ederek yalan söylüyor! Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız!”
Öğretmen Selvi Polat gözaltının ardından, 4 Haziran’da her pazar imza şartıyla serbest bırakıldı.

Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

Basın Emekçisi Oktay İnce Sinema Genel
Müdürlüğü’nde Gözaltına Alındı

Meral H: Bizler şunu biliyoruz, biz kazanacağız.
Haklılığımızın verdiği bir gerçeklik var. Bunun için Grup
Yorum Susturulamaz. Grup Yorum halkın türkülerini
söylüyor, nerede bir zulüm varsa türküleriyle zulmün
karşısında duruyor, ezilen halkların yanında ezene
karşı duruyor. Devrimci müzik yapıyor. Sınıf bilinciyle
Türkiye halklarına umut oluyor, bu uğurda bedel ödüyor. Grup Yorum faşizme karşı halkı bu onurlu kavgaya
davet ediyor. Söylediğimiz türkülerde senin de sesin

Evine yapılan baskın
ile arşivine el konulan ve
geri almak için haftalardır
“Özgür Basın, Özgür Sinema” diyerek direnen Oktay İnce, kendini Sinema
Genel Müdürlüğü bayrak
direğine zincirledi. Yaptığı
zincirleme eyleminde taleplerini dile getiren İnce, 30
Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alındı.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

GRUP YORUM; BASKILARA TESLİM OLMUYOR,
HER YOL YÖNTEMLE
UMUDUN SESİNİ HALKA ULAŞTIRIYOR!
Faşizm, Yasaklarla Salonu Doldurmamızı Engelleyemedi!
Salonlara Sığmayan Coşkumuz Canlı Yayınla Binlere Ulaştı!
rup Yorum’un 26 Mayıs’ta İstanbul-Beyoğlu
Ferhan Şensoy Sahnesi’nde verdiği konserde, salon kapasitesi balkon ve locaları
ile beraber 550 olmasına rağmen 600’den fazla kişi
tarafından katılım sağladı.
Bunun yanında Grup Yorum’un (https://www.facebook.com@grupyorum1985) link adresli facebook
adresinden konserin birinci ve ikinci bölümleri canlı
olarak yayınlandı.
Canlı yayın videosu konser sonrasından 4 Haziran’a
kadar toplam izlenme sayısı şu şekildedir:

G

Konserin birinci bölümünü Grup Yorum’un facebook
adresi üzerinden; 44.000 (kırk dört bin) kişiden
fazla kişi izledi.
Konserin ikinci bölümü, Grup Yorum’un facebook
adresi üzerinden; 29.000 (yirmi dokuz bin) kişiden
fazla kişi tarafından izlendi.
Aynı zamanda Fotoğraf ve Sinema Emekçileri’nin
(FOSEM) sosyal medya hesaplarından da konsere
ait videolar yine binlerce kişi tarafından izlendi.
(Elbette bu sayılar, tam olarak kaç kişi tarafından
izlendiğini değil, tıklanmaları göstermektedir. Toplu
izlemeler bunlara dahil değildir.)
OHAL ilanının ardından Grup Yorum’a baskılar
gün geçtikçe faşizm tarafından arttı, grup üyelerine
saldırılar rutin haline getirildi.
İki yıl içinde Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü
İdil Kültür Merkezi 9 defa işkenceci katil polisler tarafından basıldı, talan edildi, enstrümanlar parçalandı,
sanat emekçileri işkencelerle gözaltına alındı.
Kol kırma, parmakları bükme, saçları kökten koparma, kaba dayak gibi işkenceler ve makata parmak
sokma gibi tacizlerle Yorum emekçilerinden umudun
türkülerini söylemenin intikamını almaya çalıştılar.

Yetmedi, tutsak ettiler, hapis cezaları verdiler.
Onlar halkın sanatçıları, elbette halk için, umuda dair
bütün türküleri coşkuyla, heyecanla, kinle, sevgiyle
söyleyecekler.
Sanatçı taraf tutar, Grup Yorum da tarafını var
olduğu günden bugüne belirlemiştir; Halkın Tarafındayız,
Halkın Safındayız diye.
34’üncü yılında Grup Yorum aynı çizgide devrimci
sanatçılığını sürdürüyor. Bugün, onlarca saldırıya
rağmen, emekçilerinin hedef gösterilerek faşizmin
‘terör listeleri’ne konulmasına rağmen, tacizlere, gözaltılara, işkencelere, tutuklamalara rağmen yeni eserlerini yapıyor, ustaların bestelerini kendi yorumlarıyla
okuyarak halka ait türküleri yaşatıyor ve geleceğe taşıyor.
Bunun yanında Grup Yorum yeni yeni Yorum elemanları yetiştirerek faşizmin saldırılarına bu yanıyla
da cevap veriyor.
Grup Yorum koca bir ailedir, 80 milyon Anadolu
halkıdır, 7 milyar dünya halklarıdır.
Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, hepsi boşunadır.
Çalışmalarımız aksayabilir, bestelerimiz, ezgilerimiz
baskınlarda çalınabilir, yok edilebilir. Ama ne olursa
olsun üretmeyi bırakmayacağız, yeni Yorum’cuları
yetiştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz!

Faşizmin Saldırıları Varsa,
Halkın da Susmayan
Grup Yorum’u Var!
“Grup Yorum Halktır!” yalnızca bir slogan değil,
yaşamda, pratikte karşılığını bulmuş bir cümledir.
Grup Yorum’un 26 Mayıs konserinden sonra, Grup

38

1 HAFTADA 2 BÜYÜK KONSER VEREN GRUP YORUM

Sayı: 122

9 Haziran 2019

Bir kişinin yıkılması demek, saçınızdan bir telin kopması demek.
Lyudmila: Grup Yorum susmadı, susmayacak.
SUSTURAMAYACAKSINIZ!

Yorum dinleyicilerinin, internetten konsere ilişkin yazdıkları düşüncelerinde somut olarak görüyoruz. Yazılan
duygu ve düşüncelerden bir kısmı aşağıdaki gibidir;
Gürhan Torun: Susturulamayacak bir sesin evrende
her daim yankıları vardır. Dünya’nın dört bir yanında
kendini ispatlamış Grup Yorum doğayla, yaşamla bir
bütündür. Gücünü toprağından, suyundan, halkından
alır. Bu yüzden burjuvazinin karşısına her daim güçlü
ve kararlılıkla çıkacaktır.
Nazım Yazırlı: İşte bir kar Makinası, devrimci okul
Grup Yorum; onun içindir ki hiç tükenmez, damarları
Anadolu’ya dayanıyor.
Mahir6206: Öyle çok özlemişiz ki sizleri, kelimeler
yetmez anlatmaya.

Zafer Köse: Yıllardır @Grup_YORUM konserlerini
yasaklıyorlar.
Yorum ise, elbette direniyor. Sokak aralarında,
damların üstünde, traktör kasalarında...
Ve işte sonunda bir salon konseri! Faşistler bir
kez daha çaresiz!
Yakında alanlarda da buluşacağız.
Türkümüzü söyleyen dillere selam!
En genç, en köklü, en güzel, en yiğit sesimiz Grup
Yorum bir kez daha sahnede. Yasaklar, barikatlar
aşıldı. Bahtiyarım! Duygularım... Sağ olasın #GrupYorum!
Cengiz: Grup Yorum, tüm baskı ve yasaklara rağmen türkülerini büyük bir coşkuyla söylüyor hala...
Çetin Koçyiğit: Kar makinasıydılar, Anka kuşu
da oldular.
oğuz kaçmaz: Bugün uzun zamandır görmediğim
akrabalarımı görecek kadar sevinçli, umudun turnalarını
göreceğim için bir o kadar umutluyum.

qbishim: Umudun Sol Gözünden Öpün...
Engin Zeren: Grup Yorum’un çalışmalarına özellikle
son 2 yıldır büyük bir baskı var, 9 kez kültür merkezleri
basılıp Vatan’da türlü işkencelere uğruyorlar. Ona rağmen profesyonel denilebilecek bir konsere imza attılar.
Serdar Can: Çok uzun süredir bu denli hisli bir
durum yaşamamıştık.
Bu süreçte, bu şartlarda... Her anlamda, çok güzel
bir konserdi. Tebrikler. @Grup_YORUM
1987’de OKM’de yapılan konser kıvamında.

***
Grup Yorum’un 26 Mayıs’ta İstanbul-Beyoğlu
Ferhan Şensoy Sahnesi’nde verdiği konseri izlemek
ve yaygınlaştırmak için link adresleri:
Konserin Birinci Bölümü Link Adresi:
https://www.facebook.com.grupyorum1985.videos10
76264309233801
Konserin İkinci Bölümü Link Adresi:
https://www.facebook.com@grupyorum1985.videos435036893946030

Anka kuşu: İçimize atıp kanser olacağımıza, dışımıza artık #konser oldu.
#grupyorumüzerindekiteröreson
Caner: Baskılara, yasaklara, tutuklamalara, işkencelere inat dimdik ayakta duran @Grup_YORUM
ile dayanışmak için konserdeydik!
ferdi: Sizi hiçleştirmek için iradenizi çökertip teslim
almak için, aranızdan bir kişiyi ayırmak için her yolu
deniyorlar.
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GRUP YORUM, 1 HAFTA İÇİNDE HEM TÜRKİYE
HEM DE ALMANYA’DA KONSER VERDİ!
ALMAN EMPERYALİZMİNİN TEHDİT ve BASKILARINA RAĞMEN
LUDWIGSHAFEN’DE IRKÇILIĞA KARŞI
TEK SES TEK YÜREK KONSERİ’NİN 8.’Sİ DÜZENLENDİ!
aklaşık 3 haftalık bir çalışma sonucunda 1
Haziran 2019 tarihinde, Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde, 8. Irkçılığa Ses Tek
Yürek Konseri gerçekleşti.
Tekrar salonlara döndüğümüz bu konserde, salonumuz kızıl bayraklarla donatılmış, halkımıza her türlü
olanak sağlanmıştı. Çocuk parkından yüz boyamaya
kadar 7’den 70’e hitap eden bir konser gerçekleştirdik.
Giriş kısmında Solingen’de Naziler tarafından yakılan
halkımızı ve yine Haziran Ayaklanması şehitlerini birer
anma konserimizde yaşatmış olduk. Konser salonuna
girişler saat 15.00 itibariyle başlamış oldu.
Avrupa’nın birçok yerinden bir araya gelen halkımız,
zengin bir programa eşitlik etti. Programın başlamasından hemen davul zurna eşliğinde kızıl bayrağımızın
başını çektiği görkemli halaylar kuruldu. Saat 17.00’da
ise ilan edilen program Sunucular Avrupa’daki ırkçılığa
ve yozlaşmaya dikkat çektiler, bu iki soruna karşı örgütlenme çağrısı yaptılar.
Şiirlerle tamamlanan açılış konuşmasında konsere
katılım sağlayan herkes selamlandı, selamlananlar
ise sunuculara alkışlarıyla cevap verdiler.
Açılış konuşmasından sonra Almanya Halk Meclisleri’nden bir temsilci meclis çalışmasına yönelik okudu,

Y
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halkı kendi sorunlarını çözeceği özyönetim mekanizması olan halk meclislerinde örgütlenmeye çağırdı.
Halk Meclisleri’nden sonra ilk sanatçımız Erdoğan
Emir sahne aldı. O, nesli tükenmek üzere olan Zaza
dilinde söylediği türküleriyle sahnemize Kürt halkının
sevgilerini taşımasını başardı.
Sol Parti’den Avrupa ve Federal Almanya Parlamentoları’nda milletvekili olan ve Grup Yorum’la her
daim dayanışma içinde olan, Parlamento’da Grup
Yorum için birçok soru önergesi yapan Diether Dehm
sahneye çıktığında Grup Yorum’un susturulamayacağını
vurguladı.
Diether Dehm; bu konserin de yasaklanmasına
karşı direnen bir dostudur. Bu dostluğu, halkımız tarafından ‘Yaşasın Uluslararası Dayanışma’ sloganıyla
karşılandı.
Diether Dehm’den hemen sonra sıra ikinci sanatçı
Erdal Bayrakoğlu’na geldi. Erdal Bayrakoğlu nesli tükenen bir diğer dilde, Lazca dilinde türkülerle sahnemizi
zenginleştirdi. Yarım saatlik programını güçlü sesiyle
dolu dolu geçirdi.
Birinci bölümün sonunda MLPD isimli partinin temsilcisi sahneye çıkıp Grup Yorum’u ve direnişini selamladı.
Direnişler Meclisi üyeleri de pankartlarıyla sahneden
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Avrupa’daki hukuksuzca yapılan hak gasplarından
ve bu hak gasplarına hangi şekilde direndiklerini dile
getirdiler.
Ara verildiğinde, halkımız özveriyle hazırlanan ve
devrimci tutsaklara adanan yemek stantlarında yemeklerini yediler ve yine davul zurna eşliğinde kocaman
bir halay yarım saatlik bir aradan sonra programımız
uyuşturucu ve kumara karşı mücadele merkezi
HFG’den iki temsilcinin konuşmalarıyla başladı.
Halkımızın en büyük sorunu olan uyuşturucu ve
kumara karşı HFG’ler yarattığımızı, bu HFG Merkezleri’nde insanlarımızı kurtardığımızı anlattılar. HFG
konuşmasından sonra son konuk sanatçısı sahneye
çıktı. Tolga Sağ, deyişleriyle ve sesiyle insanları büyülemeyi başarmıştı. Üç sanatçımız, Kürt, Laz ve
alevi halklarından türküler söyleyerek kapsayıcı bir
Anadolu sahnesi hayata geçirmiş oldular.
Grup Yorum sahne almadan önce ise Avrupa DevGenç’liler sahneye çıktılar. Kitlenin arasından ayak
sesleriyle ve kızıl bayraklarla oluşturdukları kortej
şeklinde sahneye yürüdüler. Halkımızın alkışları eşliğinde ‘Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler’,
‘15’inde bir fidan Berkin Elvan’ ve ‘Elif Şafak Bahtiyar
Yıkılacak Saraylar’ sloganlarını sahnede ırkçılık sorununa dikkat çeken ve bu soruna karşı Dev-Genç
saflarında örgütlenme çağrısı içeren bir açıklama
okundu.
Dev-Genç’liler, yaptıkları eylemle militanlıklarını
kattılar. Artık herkes Grup Yorum’un sahne alması için
hazırdı.
Tek Ses Tek Yürek Konserlerine karşı Almanya
Emperyalizmi tarafından 2015 yılından beri süren
yasaklama çabaları var. Haziran Ayaklanması’ndan
sonraki süreçte Yorum ülkemizde milyonları bir araya
getirmeyi başarmıştı. İnönü stadında 55.000 insanı
bir araya getiren bu güç, İstanbul ve İzmir’de 1 Milyon,
Ankara’da 500 bin insanı bir araya getirmişti.
Bu güç, faşist AKP iktidarına korku salmıştı. Çünkü
halk bu konserlerde, kendi gücünü görmüştü. Bir araya
geldiğinde neler yapabileceğini görmeye yine aynı
süreçte, Tek Ses Tek Yürek Konserleri’ne; Avrupa’da
yaşayan halkımız on binlere varan bir katılım sağlamıştı.
2012 yılında Düsseldorf Mitsubishi Arena’da katılımla

başlayan konserlerimiz, 2014 yılında Oberhausen
König-Pilsner-Arena’da 15.000 kişiyi bir araya getirmişti.
Ve 15 bin insana Irkçılık, NSU çetesinin katliamları,
emperyalizmin suçları anlatılmıştı. Almanya emperyalizmi işte bu güçten rahatsız olmuştu. Almanya emperyalizminin konserimizi engelleme çabalarını sayarsak;
- 2015 yılında Türkiye’den gelen Grup Yorum üyelerine Almanya’ya giriş yasağı ve Schengen yasağı
konulmuştu. Ayrıca salonun sahibi Grup Yorum’a sahne
verdiği bakanlığı tarafından tehdit edilmişti.
- 2016 yılında bahçesinde açık hava festivali
yapmak üzere anlaştığımız Gladbeck Alevi Kültür
Merkezi Anayasayı Koruma Örgütü tarafından tehdit
edilmişti, bu tehditler sonucu bizimle olan anlaşmasından geri çekilmişti.
- 2017 yılında Fulda şehrinde Fulda Fuar Merkezi’yle
anlaştığımız sözleşmeden Fulda Belediyesi geri çekilmişti. Gerekçe olarak Grup Yorum’un katılımı gösterilmişti.
- 2018 yılında Frankfurt Belediyesi polis iş birliğiyle
Grup Yorum’un sahne almasını yasaklamıştı. Yine
aynı yılda Düsseldorf’ta yapılacak Festival’de; festival
alanındaki sandalyeleri, çadırların kapatılmasını, Mahir
Çayan ve Dursun Karataş tişörtlerini, kızıl fularları ve
Grup Yorum’un 6 parçasını yasaklamıştı.
- 2019 Ludwigshafen konserimizi ilan ettiğimizde
Almanya İçişleri Bakanlığı salon sahibine; Grup Yorum’un terör örgütüne bağlı olduğu yalanını ileterek
salon sahibini korkutmayı başarmıştı.
Salon sahibi bize, yapılan sözleşmeden geri çekildiğini bildirmişti. Direniş sonucu bu karardan vazgeçilmiş
olsa da polis konseri taciz edeceğini bildirmişti. Nitekim
konser gününde Ludwigshafen şehrinde konser
salonuna giden bütün yollar kapatılmış, gelen
kitleyi engellemek için ellerinden geleni yapmışlardı.
- Konserde polis, 3 defa konseri basar şekilde
üniformalı ekiple konser salonuna girmişti. Yalnız halkımız onları salona bırakmadı. ‘Burada ancak bizim
çemberimizde yürüyebileceksiniz’ denildi ve halkımız
tarafından çembere alınan polis ekibi; tek bir hedefine
ulaşamadan tam 3 defa çember eşliğinde yuhalanarak
konser salonunu polis, üniformalı girişini 3 kez dayatarak
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

keyfiliğini ve acizliğini göstermiştir. ‘Şimdi terör propagandası yok, ama belki biz gidince propaganda
yapacaksınız’ diyerek, katılan 2500 kişiyi potansiyel
terörist ilan edip kriminalize etmiştir. Polis; halk
düşmanı olduğunu, özellikle Almanya polisinin yabancı
düşmanı olduğunu ve hiç de çalışıldığı gibi türkiye
faşizmine muhalif olmadıklarını halkın gözleri önüne
serdiler. Her girişlerinde daha da rezil olup çıktılar.
Rezil olmaya devam edecekler!
Anayasayı Koruma Örgütü Almanya genelinde
3000 kişiden fazla insan alabilen bütün salonların sahiplerine tek tek giderek Grup Yorum’a sahne verilmemesi doğrultusunda genelge iletmiştir.
Biz; tüm bu saldırıların, tehditlerin ve yasakların
keyfi olduğunu söyledik, tüm bu saldırılara karşı direndik.
Biz; söylediğimizi yapar, yaptığımızı savunuruz. Bu
yüzden; her sene olduğu gibi tüm yasaklama çabalarına
rağmen ilan ettiğimiz şehirlerde ve tarihlerde konserlerimizi ve festivallerimizi gerçekleştirmeyi başardık. Yorum
halktır ve milyonlara hitap eden Grup Yorum’u yasaklamaya hiçbir güç yetmez, yetmeyecek!
Ve sonunda... Saat 21.00’da herkesin heyecanla
beklediği an gelmişti. Grup Yorum sahne aldı. Ayakta
alkışlanan Grup Yorum; türkülerle, marşlarla, halaylarla
halkımızın olan özlemini gidermeyi başarmıştı.
Grup Yorum başta emperyalizm ve faşizm tarafından
katledilen tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı
duruşuna çağrı yapmıştı. ‘Grup Yorum Halktır Susturulamaz’, ‘Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz’,
‘Katil ABD İşbirlikçi AKP’ vb. sloganlar atıldı, bayraklar
sahne önünü kızıla boyadı.
Halaylar halkımızın deyimiyle ‘iğne atsaydın yere
düşmezdi’. Grup Yorum; ‘Ulaş’a Ağıt’, ‘Başeğmeden’,
‘Cemo’ ve ‘Dersim’de Doğan Güneş’ gibi parçalarıyla
dinleyicileri büyüledi, özlemini ve faşizme olan öfkeyi
bir kez daha sahnelere taşıdı.
Yaklaşık 8 saat süren konsere toplam 2500’den
fazla kişi katılım sağladı.
Konser; 3 hafta içinde, yani çok kısa bir süre
içinde halkımızın desteğiyle, irili ufaklı gönüllü komi-
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teleriyle gerçekleşti. Bu 3 haftanın 5 gününde konser
resmi olarak iptal edilmişti, yalnız direnişimiz sonucu
iptal kaldırılmıştı ve görkemli bir konser gerçekleştirildi.
Yorum Almanya’dan Peru’ya, ülkemize; dünyanın her
yerinde sahne alacaktır. Grup Yorum’a ne salonlar
ne de meydanlar yasaklanamaz. Bu gücü durduramayacaklar.
Halk var olduğu sürece, Grup Yorum var olmaya
devam edecektir.
Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Tek Ses Tek Yürek!
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
Kahrolsun Faşizm ve Emperyalizm
Yaşasın Mücadelemiz!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!
Grup Yorum Gönüllüleri

Grup Yorum’un Festivale Katılmasını
Engelleyerek Kimlere Mesaj Veriyorsunuz?
Emperyalizme ve Faşizme Hizmet Ediyorsunuz?
Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu bünyesinde
16 Haziran’da, Paris’te yapılacak Alevi Festivali ile
ilgili yapılan toplantıda festivale katılacak sanatçılar
listesinde Grup Yorum’un da olması kararı alınmıştı.
Grup Yorum’un festivale katılıyor olması FUAF merkezini rahatsız etmiş olacak ki, FUAF merkezi yeni
bir toplantı yapılmasını sağlamış ve merkezden bir
yöneticisini de bu toplantıya dahil etmiştir. FUAF
yönetim kurulu adına bu toplantıya katılan Erdal Kılıçkaya, Grup Yorum’un listeden çıkarılmasını sağlamıştır.
FUAF merkezine ve toplantıya katılan temsilcileri
Kılıçkaya’ya soruyoruz; bilinçli bir şekilde Grup Yorum’un festivale katılmasını engelleyerek kimlere
mesaj veriyorsunuz? FUAF merkez yöneticilerine
hatırlatıyoruz; halkın, devrimin müziğini yapan Grup
Yorum’a karşı uyguladığınız yasakçı ve yanlış politikadan vazgeçin.
29.05.2019
Fransa Halk Cephesi
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Direnişler Meclisi’nden Nuriye Gülmen, Grup Yorum
Sahnesinden Direnme Çağrısı Yaptı!
“ ‘Koskoca’ Odaların, Örgütlerin, O Koca Görünen
Kof Görüntülerin Ardındaki, Teslimiyet”i Mahkum Etti!
6 Mayıs 2019 günü, yapılan Grup Yorum konserinde Direnişler Meclisi de
yerini aldı.
Meclis adına sahneye Nuriye
Gülmen çıktı. Direnişler Meclisi’ni
ve direnmenin zorunluluğunu anlattı.
Bir tabeladan başka bir şey olmayan teslimiyetçi sendika yönetimlerini teşhir, sol içi şiddeti mahkum etti.

2

Nuriye Gülmen’in
Konserde Yaptığı
Konuşma:
Herkese merhabalar. Hepinizi,
direnişlerimizin coşkusuyla, sevgi
ve saygıyla selamlıyorum.
Burada olmak gerçekten çok
güzel. Grup YORUM’a bir kez
daha, bizi umudun türkülerinde,
halaylarda birleştirdiği ve sahnesinde yer verdiği için teşekkür ederiz.
Bugün Direnişler Meclisi adına
buradayım. 9 Kasım 2016 tarihinde,
Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları
Anıtı önünde; “İşimizi Geri İstiyoruz”
talebiyle çıktığımda, fiziken tek başıma görünüyordum. Tabi ki tarihsel olarak asla yalnız değildim;
o gün o alana tek başıma çıkmıştım.
Bugün karşınızda Direnişler
Meclisi’nin bir üyesi olarak bulunuyorum. Bunu şunun için söylü-

yorum; bugün, o alana çıktığımız
ilk günden çok daha güçlü ve
örgütlüyüz.
Direnişler Meclisi nedir? Direnişler Meclisi; bugün Türkiye’de
devam eden bütün direnişleri bir
araya getirmeyi hedefleyen, birlikte
hareket etmesini, daha örgütlü bir
güç hale getirmeyi hedefleyen bir
meclis.
Şu an 10’a yakın direniş zaten
Meclis içerisinde birleşmiş durumda.
Kimler var bu mecliste? Yüksel Direnişi, Kanun Hükmünde Kararnamelerle işlerinden atılan emekçiler, Ankara’da Mahmut Konuk ve
Cemal Yıldırım, Düzce’de Alev Şahin direnişi, Bodrum’da Engin Karataş, İstanbul’da Bakırköy direnişi,
Sevgili Mahir Kılıç aramızda, İstanbul’da o da işini geri istiyor CHP
İl Binası önünde; 3. kez işinden
atıldı. Oktay İnce var İzmir’de “Arşivimi geri istiyorum” diyerek direniyor.
Türkiye’de devam eden birçok
direniş var. Sibaş Direnişi var,
Cargill direnişi var, Makro direnişi
var; daha şu anda sayamayacağım
birçok direniş var.
Biz bu direnişleri; Türkiye halklarının en güçlü yanları olarak görüyoruz. Öyledir de. En güçlü yanlarımızı birleştirip, faşizmin örgütlü
gücü karşısında daha örgütlü bir
güç olmak istiyoruz.
Bugün bu direnişler çok daha
önemli. Neden?
Sevgili Dostlar, biz öyle bir süreçte sokaktayız ve direniyoruz ki
Yüksel direnişi bugün 959. gününde. Demokratik Kitle Örgütü diye
bir şey artık ülkemizde kalmamış,
tüm demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri teslim olmuş durumda.
Yargı kurumları dışındaki bütün
kurumlar Devlet Denetleme Kurumu’na bağlandı.

Bu, şu demek: Artık sendikalar,
odalar, bunların hiçbiri bağımsız
değil. Birer devlet organı haline
gelmişler. Bunun karşısında söyleyecek bir tek söz bile yok.
Bizi sendikalardan atıyorlar! Direnenleri ihraç ediyorlar sendikalardan! Bizleri, şiddet kullanarak
sendikalarımızdan attılar, onların
teslimiyetini teşhir ettiğimiz için.
Şimdi böyle bir durumda ‘koskoca’ odaların, örgütlerin, o koca
görünen kof görüntülerin ardındaki teslimiyet!
Onların teslim olduğu bir süreçte
bizler sokaktayız ve direnmeye devam edeceğiz. Haklarımızı alana
kadar, bu ülkede gerçekten adalet
yerini bulana kadar siz hep direnenleri göreceksiniz!
Belki bugün biz olmayacağız,
yarın bir başkası olacak; ama direnenler hep olacak!
Ve direnişleri birleştirdiğimiz
sürece, birlikte direndiğimiz sürece ve sizler sadece yüreğinizle
değil, sadece uzaktan bakarak
değil, bizlerle daha yakın temas
kurdukça, bizlerin yanında oldukça, koskoca HALK OLARAK
DİRENDİKÇE KAZANACAĞIZ!
BİZ HAKLIYIZ, BİZ KAZANACAĞIZ!
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Avrupa’da

 FRANSA
Paris Direniş Günlüğü:
1 Haziran Cumartesi
Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş
Bugün Cevahiriz... 51 saatlik
bir çatışmanın ardından şehit düşen
önderimiz Hüseyin Cevahir’in ölüm
yıl dönümü bugün...
Cevahir’i ve Gezi’yi anarak ve
selamlayarak başladık direniş günümüze bugün.
Bu arada direnişçimiz Mahir
Kılıç arkadaşımızı da aradık ve direnmenin coşkusunu, yoldaş olmanın gururunu yaşadık.
Bir mastır öğrencisinin ziyareti
ayrıca mutlu etti bizi, yaşadığı ayrımcılığı ve yalnızlığını paylaştı bizimle. Direnişimiz kendi dostlarını
da yaratıyor böylelikle, ne güzel...
Avrupa’da Direnişçiler Meclisi
eylemlerine devam ediyor
Fransa’nın başkenti Paris’teki
direnişçiler de eylemlerinin dokuzuncu haftasına girdi.
Adalet İstemekten Vazgeçmeyeceğiz...
Bugün direniş günümüz, OFPRA
önüne giderek başladı. Pankartımızı
ve dövizlerimizi yerleştirdik, müziğimizi de açtık ve bildirilerimizi da-
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ğıtmaya başladık.
Sonrasında Strasburg Saint Denis’e Kemer önüne, yani eylem
yerimize geldik ve masamızı açtık.
Gelip bilgi alanlar gene şaşırıyorlar ve bizler de onlara tüm bunların nedenini anlatıyoruz... anlayamıyorlar, nasıl olur diyorlar... evet
oluyor.
Eğer devrimciyseniz başınıza
tüm bunlar ve daha fazlası gelebilir
ve anında terörist ilan edilirsiniz.
Asıl terörist kim, işte biz bunu
anlatıyoruz, daha da çok anlatmalıyız.
Bugünün en değerli anlarından
biri yurdumuzu aramamız oldu.
Tutsağımız Gürkan Türkoğlu’nun
ailesini aradık ve konuştuk.
Sonrasında Büyük Ailemizin
Koca Çınarı Mehmet Güvel amcamızı aradık ve Naime Annemizi de
görme imkânını yakaladık.
Sevincimize diyecek yoktu.
Uzakta ama en yakınında olmak,
can cana olmak, o büyük hasretle
birbirine gülümsemek yalnızca bize
hastır.

 ALMANYA
Hamburg:
29 Mayıs 2019 tarihinde, Erdal
Gökoğlu’nun mahkemesi görüldü.
Ve biliyoruz ki elbette BİZ KAZANACAĞIZ. Alman devletinin Belçika’da yakalama kararı çıkartarak,
Almanya’ya kaçırdığı Erdal Gökoğlu’nu tecrit hücrelerinde tutarak ıslah
etmeye çalışmıştır. Ancak tecrit işkencesine ve keyfi uygulamalara
rağmen devrimciliğin suç olmadığını,
bir görev olduğunu savunan Erdal
Gökoğlu’na Alman devleti yine 129A ile 129-B maddelerine dayanarak
3 yıl 10 ay ceza istemektedir.
Alman devleti terörist arıyorsa
öncelikle kendi tarihine bakmalıdır.
Alman devleti terörist arıyorsa
öncelikle destekleyerek eğittiği Neonazilere bakmalıdır.
Bizler devrimciler olarak dünya
halklarının baş düşmanı emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve oligarşiye karşı mücadele ediyoruz.
Musa Aşoğlu’na ve Erdal Gökoğ-

lu’na Özgürlük Komitesi-Freiheitskomitee
Devrimcilik Yapmak Suç Değildir.

 İSVİÇRE
AARGAU KANTON’UNDA
4000 BİLDİRİ DAĞITIMI YAPILDI!
İsviçre’nin her şehri, mahallesi
ve sokağına Halkın Avukatlarının
sesini taşımaya, AKP faşizmini teşhir etmeye devam edeceğiz!
31 Mayıs 2019 tarihlerinde Halk
Cepheliler İsviçre’nin Aargau Kanton’unda 4000 bildiri dağıtımı yaptı.
İSVİÇRE HALK CEPHESİ

 BELÇİKA
- Belçika’nın Ham bölgesinde
verilen Pannekoek etkinliğine katılarak Grup Yorum konseri hakkında bilgi verildi.
9 Haziran’da yapılacak olan
“Uyuşturucu ve Yozlaşmaya Karşı
Çaresiz Değiliz” paneli için, Limburg
HFG Gönüllüleri olarak ailelerle
görüşüldü ve bilgi verildi. Görüştüğümüz aileler 9 Haziran’daki panel
için psikolog da ayarlayarak geleceklerini söylediler.
Umutsuz Çaresiz Değiliz, Çözüm
Halk Meclislerinde!
Belçika Limburg HFG Gönüllüleri!

1 HAFTADA 2 BÜYÜK KONSER VEREN GRUP YORUM

“Ölümün gölgesinde mutluluk olmaz. Mutluluk, ölümü alt
ederken yakalanır.” Hüseyin Çukurluöz

17 Haziran - 23 Haziran
Hüseyin ÇUKURLUÖZ,
Bekir BATURU:
Ölüm Orucu direnişçisiydiler. 27 yıllık devrimci 42 yaşındaki Çukurluöz’le, 36 yaşındaki 11 yıllık devrimci Baturu, 22 Haziran 2004’te, SinHüseyin Çukurluöz
Bekir Baturu
can F Tipi’nin bir hücresinde,
elele, aynı ateş çemberinin içinde, bedenlerini tutuşturarak
şehit düştüler. Çukurluöz, feda eylemini gerçekleştirdikleri
gün, 22 Haziran’da şehit düşerken, Baturu bir gün sonra
şehit düştü.
Hüseyin, Çorum’un Sungurlu Kazası’nın Çukurlu
Köyü’nde doğdu. 1978 başında Bedii Cengiz’le tanışarak
mücadeleye katıldı. 1980 Nisan’ında tutsak düştü ve 11
yıl hapishanelerde kaldı. Tahliyesinden sonra Gebze’de
faaliyet yürütürken yeniden tutuklandı. 1996 Ölüm Orucu’nda birinci ekiplerde yer aldı. 19 Aralık 2000 katliamında
ağır yaralandı. 20 Ekim 2003’te 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde
yer alarak direnişin bayrağını omuzladı.
Bekir, 1968 Gaziantep doğumludur. 93 yılında Kastamonu
gençlik örgütlenmesinde yer aldı. Faşist saldırılarda yaralandı,
polis işkencelerinden geçirildi, tutsaklık yaşadı. 94’te Batı
Karadeniz’de öğrenci gençliğin örgütlenmesinde görevlendirildi.
97 Kasım’ında tutuklandı. 19 Aralık 2000 Katliamı’nda
Bartın’da daha sonra şehit düşecek yoldaşlarıyla omuz
omuza direndi. Onlardan öğrenerek devrimciliğini büyüttü.
Büyüyen inancı ve kararlılığıyla alnına kızıl bandı taktı.
Tecrite karşı direnişte ölümsüzleşti.

Mehmet Büçkün

Mehmet BÜÇKÜN:
1959 Malatya doğumludur. Adana ve
çevresindeki mücadeleye önderlik etti. Adana’da sol içi bir sorunu çözmek isterken
kendine “Devrimci Kurtuluşçu” diyen biri
tarafından 19 Haziran 1979’da öldürüldü.
Mehmet, bölgenin yönetici kadrolarından
biriydi.

Ali YÜCEL:
Kendini Dersim dağlarında bir savaşçı
olmaya hazırlarken Kırıkkale yakınlarında
23 Haziran 1995’te geçirdiği trafik kazasında
yitirdik. Ali 1978 doğumluydu. Kaybettiğimizde henüz 17 yaşındaydı. 17 yaşındaki
Ali’nin en büyük isteği bir gün halkı için
Ali Yücel
dağlarda gerilla olarak savaşmaktı. Özellikle
Dersim dağlarına sevdalıydı. Mezarı Çorum’un Kuşsaray
Köyü’nde.

Adalet YILDIRIM:
22 Haziran 1996’da, saat 21.35 sularında,
devrimci tutsaklara yapılan baskıların hesabını
sormak için DYP İstanbul Kâğıthane İlçe Binası’na
düzenlenen baskından sonra gerilla birliği geri
çekilirken çatışmaya girdi. Adalet kendini feda
ederek diğer yoldaşlarının geri çekilmesini
Adalet Yıldırım sağladı ve çatışarak şehit düştü.
1977 doğumludur. Dersimli olup Kürt milliyetindendir. Henüz
çocuk sayılabilecek bir yaşta atıldı kavgaya. 1994’te Dersim’de
kır gerilla birliğinde savaştı. 1996’da ise İstanbul şehir birliklerinde
istihdam edildi. Şehit düştüğünde 19’unda komutan yardımcısıydı.
Halkımız bu fedakâr kızını asla unutmayacak. Mezarı Dersim
Merkez Asri Mezarlığı’ndadır.

Kenan Aydemir

Kenan AYDEMİR:
1961 doğumlu olan Kenan, Dev-Genç’in militan kadrolarından biriydi.
14 Haziran 1979 tarihinde yapılan İstanbul
Kocamustafapaşa MHP binasının yakılması eyleminde ağır derecede yanıklar içinde kaldırıldığı
hastanede, 20 Haziran 1979 günü şehit düştü.

Hasan Hüseyin BOYRAZ:
1974 Sivas doğumlu. 1996’da Ankara’da gençliğin mücadelesine katıldı. AYÖDER komitesinde
ve Ege TÖDEF yönetiminde yer aldı. 2000 Temmuz’unda gerillaya katıldı. Abisi Haydar Boyraz
da aynı birlikteydi. Ağabey kardeş omuz omuza
aynı birlikte çarpıştılar. 2003 yazında Dersim’e
H.Hüseyin Boyraz giden ağabeyin Mart 2004’te şehit düşmesinden
üç ay sonra 22 Haziran 2004’te Tokat’ın Erbaa İlçesi Benli
Yaylası yakınlarında Karadeniz Recai Dinçel Silahlı Propaganda
Birliği’ne bağlı bir grup gerilla ile oligarşinin askeri güçleri
arasında çıkan çatışmada şehit düştü.
İlhami ÇAVUŞOĞLU:
Kocamustafapaşa MHP binasının yakılması
eyleminde şehit düşen Devrimci Sol savaşçısı
Kenan Aydemir’in cenaze töreni sırasında, jandarmanın cenazeye katılanlara açtığı ateş sonucu, 21 Haziran 1979’da şehit düştü.

İlhami Çavuşoğlu
Clara ZETKİN: “İnsanın inancı uğruna ölmeye hazır olması gerektiğini öğrendim.”
5 Temmuz 1857’de bir köy öğretmeninin
kızı olarak dünyaya geldi. Gençlik yıllarında
sosyalist düşüncelerle tanıştı. Almanya’da
mücadelenin en zorlu dönemlerinde mücadeleye büyük katkılar sundu. 1889’daki 2.
Enternasyonal’in hazırlanmasına katıldı. SparClara Zetkin
takistlerin kurulmasına önderlik etti. 20 Haziran
1933’te aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Hasan Hüseyin’i Anlatıyor:

“Tokat’tan selamladı, seven, tanıyan herkesi”
asan Hüseyin; mütevaziliğiyle; herkesi dinleyip,
derdiyle ilgilenmesiyle, sıcak ve sevecenliğiyle
gittiği her yerde kısa sürede çok sevilirdi.
Hani örnek yönetici denir ya... Hasan Hüseyin
öyleydi. Çalışkan, emekçi idi. İş ayrımı
yapmak, aldığı işi yarım bırakmak çok
uzaktı ona. Biz de Hasan Hüseyin’i pek
göremezdik. Çok sık gelmezdi ama
hep beklerdik “ne zaman gelecek”
diye. Sıcak, samimi sohbeti çekerdi
hepimizi. Kolay kolay da sinirlenmezdi.
Yani her şey kızdıramaz Hasan Hüseyin’i. Bazen takılırdık, anlardı kızdırmaya çalıştığımızı, “Allahsızlara
bak...” diyerek kendine has gülerdi.
Hasan Hüseyin geldiğinde tanıyan
sohbetini bilen herkes koştururdu yanına. Bize de haber Adıyamanlı bir arkadaşla gelirdi.
Hasan Hüseyin eve geldi mi bizim Adıyamanlı soluk soluğa bize gelir “Dayı bizim
evde TÖDEF’in Türkiye sorumlusu var” derdi. Anlardık ki Hasan Hüseyin gelmiş. Bu arkadaş öyle herkese
gidip gelmezdi böyle. Korurdu Hasan Hüseyin’i. Hasan
Hüseyin için şiveli konuşmasıyla “TÖDEF’in Türkiye sorumlusu” derdi. “Nerden biliyorsun?” deyince de “Dayı o

H

herkesten farklı, herkes çok seviyo, saygı gösteriyo. Hem
bak cep telefonu çantası da var. Yok yok kesin, TÖDEF’in
Türkiye sorumlusu...” diyordu. Sonraları Hasan Hüseyin
gelmez olunca bize gelir “gelmedi mi dayı. Bak gelip-gitti
de saklıyorsanız darılırım ha... Dayı ben onu çok seviyordum
da bize gelince korkuyordum. Yoksa H. Hüseyin’e can
feda. Aha bak, şimdi gelsin, canını ver desin veririm...”
derdi. Bir daha hiç görmedi Hasan Hüseyin’i ama hep
sordu.
Ankara’dan öğrenciler gelmişti bizim okula.
Formasyon dersi alıyorlar. Demokrat öğrencilerden 5-6 tanesi bizim evde kalıyor.
Sohbet arasında Hasan Hüseyin’in adı
geçiyor. Tanıyorlar, okul arkadaşları...
Bizim tanıdığımızı öğrenince ilk soruları
“nerde gördünüz en son? Nasıldı?”
Konuşuyoruz, onlar anlatıyor Hasan
Hüseyin’i; “Bizim okulda herkes severdi
onu. Okula gelmedi sonra. Üç gün,
beş gün... Baktık yok ortada. Başladık
sorup soruşturmaya. Nerde, niye gelmiyor? Bulamadık. Okulda o varken herkese güven geliyordu. Herkes saygı duyardı ona. Faşistler kendilerinden utanıyordu, yoksa onlar da sorardı “Hasan Hüseyin
nerde?” diye. Sorsak ne olur ki, en samimi arkadaşları bile “bilmiyoruz” diyor. Sanki yer yarıldı
içine girdi. Ama şimdi izini bulduk. Bakalım daha nerelerde
duyacağız” diye...
İşte Hasan Hüseyin Tokat’tan selamladı, seven, tanıyan
herkesi, halkını, yoldaşlarını...

Adalet İstemeye Devrimci Tutsakların
Sesi Olmaya Devam Edeceğiz

anlatıldı. Adalet nöbeti her gün saat 14.00-16.00 arasında
tutuluyor.

TAYAD’lı Ailelerin
devrimci tutsaklar için
başlattıkları adalet eylemi tüm hızıyla devam ediyor. Adalet talebini halka anlatan
TAYAD’lıların günlüklerinden derlediklerimiz aşağıdaki gibidir:

152. Gün: TAYAD’lılar Gazi Cemevi’nde bugün de,
yapılan hazırlıklar ve açılan masanın ardından gizli
tanıkların, itirafçıların düzmece ifadeleriyle tutuklanan
devrimciler için adalet istemeye devam etti.

29 Mayıs - 148. Gün: Gazi Cemevi’nde TAYAD’lı
Ailelerin oturma eylemi 148. gün de devam etti. Bugünkü
nöbeti Adalet Yürüyüşü sonrası Feridun abimiz ve Vefa
Evi’nden Yıldız ablamız tuttular.
151. Gün: Gazi Cem Evi’nde TAYAD’lı Aileler; devrimci
tutsaklar için oturma eylemine 151. gündür devam ediyor.
Oturma eyleminde Cemevi’ni
ziyaret edenlere işbirlikçi
AKP’nin özgür tutsaklar üzerinde yaptığı baskılar anlatıyor.
Bu düzenden adalet beklenmeyeceği, adalet talebini herkesin sahiplenmesi gerektiği

TAYAD’lı Ailelerin
Adalet İstiyoruz Eylemleri Devam Ediyor!
TAYAD’lı Aileler Adalet Yürüyüşü’nün ardından ‘Adalet
için 100.000 imza’ kampanyasına başladı!
“Gizli Tanıklar, İtirafçılar Tutuklansın! Haksız Hukuksuz
Cezalar Kaldırılsın” talebiyle 100 bin imza kampanyamıza
desteği büyütelim!
TAYAD’lı Aileler

Ö ğretmenimiz
Marksizm-Leninizm’e inananlar,
bu ideallerini tüm olumsuzluklara ve “sosyalist sistem” diye
adlandırılan revizyonizmin yıkılmasına rağmen
terk etmemişlerdir.
Öncelikle, yıkılan sosyalizm değil revizyonist sistemdir.
Marksist-Leninistler,
sosyalizmin kapitalizmin içinden doğup,
onun külleri arasından yükseleceğini bilerek
bu savaşa girmişlerdir.
Bu anlamıyla; sosyalizmin kurulmasının,
komünizme geçişin bugünden yarına sorunsuz, sancısız,
zikzaklar çizmeden gelişmesi mümkün değildir.
Yüzyılların ideolojik birikiminin,
bireyci kültürünün gücünü göremeyenler,
bu bireyci burjuva kültürün emperyalist güçle birleşen
büyük gücüne karşı, ülke ve dünya genelinde
devrimci politikalar geliştiremezler,
çok küçük de olsa, her gün artan oranda
yeni mevziler ele geçirerek,
emperyalist kapitalist kuşatmayı daraltmadıkça,
bu düşman cepheye vurmadıkça sosyalist sistemin
burjuva ideolojisi ve emperyalizmin saldırıları karşısında
uzun süreli geleceği olmayacaktır.
Emperyalizmin, tüm anti-emperyalist ve sosyalist güçleri
egemenliği altına almasını ve bitirmesini hedefleyen
bu reformist dalga bugün durulmuştur.

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

www.yuruyus-info.org

Haftalık Dergi
Sayı: 122
9 Haziran 2019
Fiyatı: 1 TL
yuruyus.biz@gmail.com

Liseli Gençlik Özel Bölümü

Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Öfkenle,
Halk ve Vatan Sevginle

Liseli Dev-Genç Saflarında
Yerin Hazır!

Gençlik Gelecektir,
Gelecek Ellerimizde!

BERKİN ve
RABİA NAZ
İÇİN
ADALET
İSTİYORUZ
ALACAĞIZ!

Söz, Karar, Örgütlenme Hakkımızı İstiyoruz!

Liseliyiz Biz! Bu Kavgada Biz de Varız!
iseliler Kimlerdir?
Liseliler vatansever, emekçi ve düşünmeye,
okumaya meraklı gençlerdir.
Liselilerin Üzerindeki Yozlaştırma Saldırısı ve Baskılar İdeolojiktir:
Ülkemizde geçmişten günümüze gençlik, egemen
güçlerin ve iktidarın korkulu rüyasıdır. Bu yüzdendir
ki; düzenin ideolojik saldırılarının ilk hedefi her zaman
gençlik olmuştur. Gençliğin üzerindeki baskılar, yozlaştırma politikaları her gün farklı biçimlerde artmaktadır.

L

NEDİR YOZLAŞMA?
- Okullardaki eğitim sistemi tamamen bireyciliğe
ve bencilliğe dayanmaktadır. Sınavlarıyla, verilen eğitimiyle tamamen kişi odaklıdır. Paylaşım, arkadaşlık,
hep beraber üretim yoktur.
- Vatan ve millet kavramları ile bir vatanseverlik
oluşturulur. Yaşar Kemal’in, Nazım Hikmet’in kitapları
okutulmaz. Necip Fazıl Kısakürek gibi milliyetçi
yazarlar, şairler anlatılır.
- Tarih kitaplarında halkın gelenek ve göreneklerine
yer verilmez, halkın yoksulluğuna ve yoksulluğa,
açlığa her dönem direndiğine; Şeyh Bedreddin’den,
Börklüce Mustafa’dan, dönemin devrimcileri olan halk
kahramanlarından bahsetmez.
- Okullarımızın önünde polis destekli uyuşturucu
satışı yapılmaktadır. Çeteleşme, mafyalaşma artmaktadır.
- Liseli Gençlik, soru soran, sorgulayan, araştıran
gençlik, ülke gündemine vakıf olan gençlik onlar için
bir tehdittir. “Bizde de şimdi okuma oranı arttıkça beni
afakanlar basıyor. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış cahil halk.” diyen eğitim sistemi mekanizması
içerisinde olan Rektör yardımcısı Bülent Arı’dır.
- Teknoloji gençliğe bilgi kullanımı için değil; bağımlı
hale getirip bilgi kirliliği içinde boğmaktadır. Bilgisayar
oyunları ile, playstation oyunları ile asosyal bir gençlik
yaratılır.
- Ailesinde, okulunda, liselilerin sözleri dinlenmez.
Ailelerimiz “senin boyunun harcı değil, bu yaşta size
mi kaldı mücadele etmek ’’ diyerek, bizi mücadeleden
uzaklaştırmaya çalışırlar. Biz ise “Gençlik Gelecektir”
deriz.

GENÇLİĞİN ÖRGÜTLENMESİNDE
BİZE DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR?
LİSELİ GENÇLİĞİ
NASIL ÖRGÜTLERİZ?
1- Yaz dönemine girdik. Okullar kapanıyor. Liseli

Gençlik yaz döneminde ya mahallelerinde iş bulup
çalışmakta ya da köylerine gitmektedirler.
Liseli Dev-Genç’liler olarak halkın içinde, her yerde,
gençliğin peşinde olacağız. Parklardan oyun alanlarına,
çalıştıkları iş yerlerine kadar hayatın içinde beraber
olacağız. İş yerindeki sorunundan, ailesiyle yaşadıkları
sorunlara kadar tek tek üstünde düşünüp, beraber
fikirler bularak hayata geçireceğiz.
2- Dünya genelinde kitap okuma oranlarına baktığımızda ülkemiz yüzde 0.1’lik bir oran ile 86. sırada
yer almaktadır.
Öncelikle gençliğe kitap okumayı, araştırmayı sevdirmeliyiz. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı tanımaya
ve anlamaya yarar okumak. Gençlik bilgiye açtır. Onlara gerçek bilgiyi sunacağız, gerçek ve doğru olan
biziz. Gençliğin heyecanını uyandıracak ve onları
sıkmayacak kitaplar okumalıyız. Bu konuda oldukça
geniş bir materyale de sahibiz. Kitap okumayı sevmeyenlere biz okuyacağız o dinleyecek, ya da sohbette
anlatacağız. Emek vereceğiz, her emek karşılığını
alır. Yıllardır yalanlarla kandırıldıklarını anlayınca
daha da hevesle kitap okuyacaklardır.
3- Gençliği tanımalı, mahallede onların arkadaşı,
dostu olmalıyız. Sorunlarını çözmeliyiz.
Hayatlarına gireceğiz, samimiyetimizi, saf güvenimizi
görecekler. Bu düzende ilişkilerde; dostluk da, arkadaşlık da çıkara dayalıdır. Ama liseliler çıkarsızdır,
bizlerin karşılıksız, onlar için emek harcadığını gençlere
hissettireceğiz. Önce bizi tanıyacak, yaşam biçimimizi
görecek ve doğruya güzele özenecek, yaşam biçimimizin örgütlülüğümüzden olduğunu, bireysel olmadığını
anlayacaklar.
Sevgilisiyle olan sorunundan, ailesiyle olan sorununa
kadar, her sorununa beraber kafa yorup beraber çözümler üreteceğiz, beraber hayata geçireceğiz. Asla
çözülmeyecek olarak gördükleri sorunları beraber
düşünüp çözüldüğünü görecekler.
4- Gençliğin sinemalara, tiyatrolara, geziye gitmeye
ayıracağı parası yoktur. Bunun yerine toplu şekilde
para toplayarak sinemaya gidilip ardından film üzerine
sohbet edilir. Ve ortak paylaşımı, kolektivizmin hayata
geçmiş halini görürler.
Böyle bir imkân yoksa bir liselinin evinde, ayarladığımız bir kafede, mahallede, bir parkta toplu film
izleyip değerlendirme yapabiliriz.
5- Düzenin çarpık eğlence anlayışına karşı devrimci
yaratıcılığımızla, Liseli Dev-Genç coşkusuyla kendi
etkinliklerimizi hep beraber örgütlemeliyiz. Futbol turnuvalarımız, voleybol turnuvalarımız, bilgi yarışmalarımız, pikniklerimiz, konserlerimiz…
6- Gençlerimizin teknolojiye ilgisi varsa; bir afişi
beraber bilgisayarda hazırlayabilir, onlara öğretebiliriz.
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Sinevizyonlar hazırlayıp etkinliklerimizde sunumlar
yapabiliriz.
7- Mahallemizin sorunlarına ilişkin gençliği katacağımız toplantılar düzenleyip mahallemizin sorunlarına
ve çözümlerine ilişkin birlikte değerlendirmeler yapabilir;
liselilerin fikirlerini alıp, onların da değerli olduğunu
gösterebiliriz.
8- Liselilerin ihtiyacı olan dersler için birebir kurslar,
ders çalışma saatleri örgütleyebiliriz. Örneğin bir liselinin matematiği iyi, diğerinin ki kötü ise bu ikisi arasında ders çalışma saatleri örgütleyebiliriz.
9- Mahallede liseler arası türkü günleri, şiir sohbetleri
örgütleyebiliriz.
10- Liselilerle kişi kişi yakından ilgilenerek... nasıl
yaşar, nasıl düşünür, nasıl çalışır, neleri sever, nelerle
ilgilenir? Düşünerek yoğunlaşmalıyız.
Önemli olan emek vermek, ısrar etmek ve sonuç
almak konusundaki kararlılığımızdır.
Hedefler koymalıyız. Her bir liseli için… Her hafta,
her gün; kişi kişi, küçük küçük hedeflerimiz olmalı.
Kendiliğindenciliğe bırakmadan ufak hedeflerle
ama ısrarla yol almalıyız. Kişi kişi, inatla, ısrarla çalışmalıyız.
Programlı çalışmalıyız. Her bir liseliye, her bir

liseye, mahalleye göre programımız olmalı.
Gençlik Gelecektir Gelecek Bizim Ellerimizde!
Gelecek bizim ellerimizdedir diyoruz, iyi ve güzel
olanı bizler kuracağız. Liseli Dev-Genç’liler olarak;
adaletsiz bu düzene karşı, sömürüye, yoksulluğa
karşı örgütleneceğiz, savaşacağız kazanacağız.
Daha çok çalışıp, daha çok emek vererek, Devrim
İçin Halk İçin Cephe için; kadrolaşacağız, savaşı büyüteceğiz. Gençlerimize Parasız-Bilimsel Eğitim, halkımıza Tam Bağımsız Türkiye sözümüz var!

KATLEDİLEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
AKP İKTİDARI, ÇOCUKLARIMIZI KATLEDİYOR!

AKP, RABİA NAZ’IN KATİLLERİNİ KORUYOR!
1 yaşındaki Rabia Naz; Giresun’un Eynesil
ilçesindeki evinin önünde, 12 Eylül 2018’de
yaralı bulunup hastaneye kaldırıldı ve hastanede yaşamını yitirdi. Rabia Naz’ın intihar ettiği
ileri sürüldü.
Ancak baba Şaban Vatan, kızının araba çarpması
sonucu yaşamını yitirmediğini, 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. (Yürüyüş,
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Sayı: 115)
Halk düşmanları şunu bilir; Rabia Naz’ın katilini
korumaz ortaya çıkarır ve katiline ceza verirse katledilen diğer çocukların katliamlarını da halka açıklamak zorundadır! Kürdistanlı çocukların katillerini,
oyuncak sanıp eline aldığı bombanın patlaması
sonucu ölen Ceylan Önkol’un, 12 Yaşındaki Uğur
Kaymaz’ın, polisin zırhlı araçların altında ezdikleri
çocukların… Elbette bu düzenin mahkemelerinden,
yargısından bir adalet beklemiyoruz. Onların adalet
dediği göstermelik adalet bile değildir! Ama biz ne
olursa olsun katillerimizin peşini bırakmayacağız! Onların katil olduğunu her zaman haykıracak, teşhir
edeceğiz. Adalet bizim ellerimizdedir, adalet Liseli
Dev Genç’lilerin ellerindedir!
Çocuk işçilerin, makinaya kaptırılan kolun sorumlusu bu düzendir!
14 yaşında Berkin Elvan’ın katili “emri ben verdim’’
diyen Tayyip Erdoğan ve polisleridir!
Uyuşturucudan ölen çocuklarımızın katili düzendir!
Şanlıurfa’da tonlarca pamuğun altında kalan mevsimlik işçi iki kardeş Harun Tekdağ ve Ali Tekdağ’ın
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katilleri bu düzendir!
Rabia Naz’ın katili AKP’dir!
Sınav stresine dayanamayıp intihar eden, bunalıma giren gençlerimizin sorumlusu bu düzendir!
Sevinçler, mutluluklar halk çocuklarına uzak ama açlık, yoksulluk,
zulüm, katliamlar yakındır.
Tarihler boyu iki sınıf var vardır.
Ezen ve ezilen, sömüren ya da sömürülen... Bu düzen halk çocuklarını
kendi emekleri, alın teri ile yaptıkları
gecekondulara sığdıramazken; halktan çalanlar ve çocukları saraylarda,
villalarda yaşarlar!
Halk çocukları her gün sabah
okula, işe insan istifi minibüs ve otobüslerle giderken; onlar özel, lüks
araçları ile gezerler. Halk çocukları
üstüne başına giymeye kıyafet bulamazken, onlar milyon liralık saatleri
kollarına takarlar. Kübra bebekler
açlıktan, kerpiç evlerde soğuktan
ölürken onların umurunda olmaz!
Altınşehir’de, Filistin Mahallesi’nde,
Tokat Mahallesi’nde yağmur yağdığında damdan akan sular, harcı
çamurdan yapılan gecekonduların
yıkılması onların umurunda olmaz.
Yoksul halkın elleri, alın teri ve kanı
ile inşaa ettiği Küçük Armutlu’yu denize nazırlığından, Boğazı gördüğünden halk çocuklarına yakıştırmazlar. Çocuklar aç mı kalmış, tren
kazasında kaç kişi ölmüş, Soma
Maden Ocağı’nda nasıl can vermiş
insanlar, iktidarın umurunda olmaz.
Ama adalet dedin mi bir kere, korkuları oluruz halk düşmanlarının!
Adalet istiyoruz deyince biz tehditleri
oluruz koltuklarının!
Son 11 yılda 241 çocuk devlet
tarafından katledilmiştir! Türkiye İnsan Hakları Vakfı (22 Ocak 2015,
Sözcü)
Yine 2015 yılında Sivil Toplum
Kuruluşlarının açıklamış olduğu rakama göre ise 477 çocuk devlet
tarafından katledilmiştir!
Bugün AKP iktidarda olduğu 17
yıl boyunca; kayıtlara geçmeyen
yüzlerce, binlerce çocuğumuzun
canına kıymıştır. Biz her bir çocuğumuz için adalet istiyoruz! Bugün
de Rabia Naz’ın katillerini istiyoruz!
Rabia Naz için adalet istiyoruz!

GENÇLİK BİZİM GELECEĞİMİZDİR,
GELECEĞİ KENDİ ELLERİMİZLE
KURACAĞIZ!
Liselileri Nasıl Örgütleyecek, Nasıl Eğiteceğiz?
ınıflı toplumlarda egemen sınıflar, sömürü ve zulüm düzenlerini korumak ve sürdürebilmek için gençleri kendi
ideolojisine, kültürüne uygun olarak yetiştirmek ister. Çünkü
gençlik nasıl eğitilirse toplum ona göre şekillenecektir. Bir toplumun
geleceği gençliğin alacağı eğitime bağlıdır. Bu nedenle her toplumsal
düzende eğitim, egemen olan sınıfın çıkarlarına göre şekillenmiştir.
Tüm sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalist toplumda da egemen
sınıflar, yani tekelci burjuvazi ve işbirlikçileri eğitim sistemleriyle düşünmeyen, sormayan, sorgulamayan, araştırmayan, sorun çözmesini
bilmeyen, düşünmeden üreten, verilenle yetinen, boyun eğen, yaratıcılıktan yoksun, bencil, bireyci, yoz bir gençlik yaratmaya çalışırlar.
“Düzenine uygun kafalar” yaratmak, düzene sadık bireyler yetiştirmek
isterler.
Çünkü egemen sınıflar şunu çok iyi bilirler: Kim gençliğin beynini
ve yüreğini kazanır, kendi ideolojisini, kültürünü gençliğe benimsetirse,
gençliği o kazanır, o örgütler.

S

Liseli gençliği eğitmek ve biz kazanmak zorundayız. Liselileri biz
örgütlemeliyiz.

Liselileri Nasıl Eğiteceğiz?
- Liselileri tanımalıyız.
- Liselilerle arkadaş olmalıyız.
- Liselilerin hayatına girmeli, onların güvenlerini kazanmalıyız.
- Liselilerin günlük sorunlarını çözeceğiz. Birlikte matematik sınavına
çalışacağız mesela.
- Liselilerin okul, aile, arkadaşlık ilişkilerinde sorunlarını çözen olmalıyız.
- Liselileri kendimize inandırmalıyız.
- Liselilere güven vermeliyiz.
- Liselilere değer verdiğimizi hissettirmeliyiz.
- Liselilerle sohbetimizde, eğitim çalışmalarımızda; sürekli konuşan
anlatan değil, dinleyen olmalıyız.
- Liselilerin düşüncelerini sormalıyız.
- Liselilere çalışmalarımızda söz ve karar hakkı vermeliyiz.
- Liselilere küçük çocuk “hiçbir şey bilmez’’ muamelesi değil de
yetişkin bir insan gibi oturup konuşmalıyız.
- Yoksulluklarına, günlük yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalıyız,
liseli arkadaş grubu içerisinde 3 günlük yol parasını dayanışma ile
örgütleyebiliriz mesela.
Önce arkadaş, sonra yoldaş olacağız.
Liseli Dev Genç’liler, tanıştığımız liseliler önce bizi sevmeli. Bizim
davranışlarımız, tavrımız, bizim konuşmalarımızda politik bilincimizden
etkilenmeli. Liseliler yaşları itibari ile de fazla ciddiye, resmiyete gelemezler. Şaka yapmayı, gülmeyi, eğlenmeyi, bağıra bağıra şarkılar
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söylemeyi, komedi filmleri izlemeyi, aşk dizileri izlemeyi
severler. Biz liselilerimizi hayatın içerisinde, kendi
çelişkileri ile örgütleyeceğiz. Çünkü yaşadığımız bu
düzenin her anı düzen ve devrim çelişkisi içerisindedir.
Liselilerin çok fazla kitap okuma alışkanlığı yoktur
ve liseliler arasında okuma oranı çok düşüktür. Kendi
okuduğumuz kitaplarda sohbet arasında alıntı yaparak
onların ilgisini uyandırmaya çalışmalıyız.
- Liselimize halk ve vatan sevgisini anlatmalıyız.
- Liselilerle kısa patikalar halinde liselileri sıkmayacak şekilde yazılar okuyabilir, çok kısa ilk aklına
gelen kelime ile, cümle ile kısa eğitim çalışmaları yapabiliriz.
- Liselileri günlük denetlemeliyiz. Neredeler, ne
yapıyorlar, nasıllar? Onların yaşantısına vakıf olmalıyız.
- Liselilerle Yürüyüş dergisinden bir bölümü okumalı,
üzerine sohbet etmeliyiz.
- Liselilerle film izleyebilir, üzerine yorumlar yapabiliriz.
- Liselilerle haftalık hedeflerimizin olduğu bir eğitim
programımız olmalı.
- Liselilerin nerede, nasıl bir eğitime ihtiyacı olduğunu iyi belirlemeliyiz ki hem onları sıkmayalım, hem
de örgütlenmeden ilerleme kaydedebilelim.
- Eğitim yazıları okuyup değerlendirmek, atasözü,
fıkra, halk kültürü, yozlaşma çalışmaları ile başlayıp
liselimizin ihtiyacına göre programda değişiklikler yapabiliriz elbette.
- Liselilerle pratik eğitim yapmalıyız.
- Okullarımızın içine spreyle olmasa da büyük tahta
kalemleri ile belirgin yazılamalar yaptırarak başlayabiliriz.
- Liselilerin de vakıf olduğu bir konuda ortak bildiri
yazabiliriz.
- Afiş, bildiri dağıtımı, yazılama, kuşlama yapılabilir.
- Şehit ailelerimizi ziyarete gidebilir, şehit anlatımı
çalışması yapabiliriz.
- Tutsaklarımıza mektup yazabilir, ihtiyaçlarını karşılamada birlikte hareket edebiliriz.
- Liseliler birlikte yemek yapabilir, temizlik yapabilir,
alışverişe gidebiliriz. Zamanımızı onların da istediği
gibi ama örgütlü geçirmeliyiz.
- Liseliler; yaşları gereği çabuk heyecanlanan,
çabuk sinirlenen, ufak şeylerden mutlu olanlardır. O
yüzden eğitim sürecimiz boyunca liselilere karşı
sabırlı ve anlayışlı olmak yine biz Liseli Dev-Genç’lilerin
payına düşmektedir.
Liseliler halkımızın en dinamik, en cüretli, en hareketli, kafaları en temiz fakat düzenin ideolojik saldırılarına en çok maruz kalan kesimdir, yoksuldurlar.
O yüzden de liselilerimizi eğitmeli, değişip dönüştürmeli,
devrimcileştirmeliyiz.
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Halkın Bütün
Duvarları Bizimdir!
azılamalarımız bizlerin kimliğidir. Yazılama
yapmak yıllardan beridir halk tarafından
kullanılan en klasik ve etkili yöntemlerdendir. Halkın sesini duyuracağı televizyonları,
büyük medya kuruluşları yoktur, olmayacaktır da.
Halkımız her zaman olanaksızlıklardan olanak
yaratan olmuştur ve en etkili yöntemleri geliştirmiştir.
Yıllardır süregelen sloganı yaratmışlardır “Halkın
Matbaasıdır Duvarlar”
Yazılamalarımız mahallelerde halka güven verir,
düşmana korku salar. Tüm mahallelerimizde halk
yazılamalarımızdan devrimcilerin mahallede olduğunun güvenindedir. Mahallelerimize yeni giren insanlarımız hemen duvarlara dikkat eder; “Burada
bizim çocuklar var” derler. Tam aksi de düşman
için geçerlidir. Halka nasıl güven veriyorsa düşmana
da devrimcilerin orada olduğundan korku duyar.
Düşman tek bir yazılamamızı silmek için onlarca
tenekesiyle mahalleyi kuşatır ve yüzü maskeli katilleriyle yazılamalarımızı siler. İşte düşmana her
alanda cevap vermenin, ideolojik darbe vurmanın
bir silahıdır yazılamalarımız. Bulunduğumuz her
yerde, her alanda yazılamalarımızı yapacağız, bir
imza, bir slogan ile düşmanın tam karşısına çıkacağız.
Her yaptığımız yazılama düşmana ve mahallelerimizde türemeye çalışan çetelere darbe olacaktır.
Liseli Dev-Genç’lilere Yazılama Yaptırabiliriz:
Liseliler doğası gereği atılgan ve hareketlidir, liselilere yazılama yaptırabiliriz. Liseliler ile görüştüğümüzde liselilere yazılama yapmanın önemini anlatıp, nasıl üretimler çıkartılabilir diye konuşabiliriz.
Aşağıdaki birkaç örneğe bakabiliriz.
Liseli Dev-Genç’liler Yaratıcıdır:
Liseli Dev-Genç’liler düşünen, hayal kuran ve
yaratıcı olandırlar. Liseliler en verimli çağlarında
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üretmek için, yaratmak için coşkuyla can atarlar.
Mahallelerimizde yazılamalarımızı çeşitlendirebiliriz.
- Grafiti tarzında belirli kalıplarda, renkli spreylerle
yazılamalar yapabiliriz.
- Kötü içerikli yazılamaları silip duvarları kireçle
boyayıp üstüne halkın kültürünü temsil eden (halk
sanatçıları, halk kahramanları) resimler çizebiliriz.
- Her yerde görmüşüzdür “şiir sokakta” diyerek
yazılamalar arabesk tarzında ve aşk şiirleri yazılmıştır.
Bizler de bunların yerine “slogan sokakta” etiketi yapabiliriz.
- Kavganın şairlerinin şiirlerinin kıtalarını duvarlara
yazabiliriz. Sloganımızı da yazarız ama bazen merkezi
yerlere slogan yazmak zor olabiliyor. Mahallelerin ve
merkezi yerlerin dikkat çeken kısımlarına slogan gibi
şiirler yazarız.
- Mizahi sloganlar yaratabiliriz. Yaşanan olayların
güncelliğine göre devrimci mizahı katarak sloganlar
üretebiliriz. Bu maddeye Liseli Dev-Genç’li bir arkadaşımızın yaşamış olduğu olaylardan bir örnekle
devam edeceğiz.
“O dönemler Armutlu’da sürekli olarak polis tarafından devrimciler takip edilip, kaçırılmaya çalışılıyor
ve evler basılarak fotoğraflar ile “bunları tanıyor musunuz?” denilerek halk baskı altına alınmaya çalışılı-

yordu. Birkaç gün üst üste İbrahim Devrim abi sürekli
olarak polis tarafından sıkıştırılıp kovalanıyordu ama
ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar bir türlü yakalayamıyorlardı. Buna karşılık olarak mahalle gençlerini
de toplayarak yazılamalara çıkmıştık. Polislerin sık
geçtiği ve karakol tarafından görünen ve gökyüzüne
doğru bakan bir duvara İbrahim abi ‘Sen söyle gökyüzü
burada çıkmaz sokak var mı?’ yazmıştı ve gençler
dahil herkes hem gülmüş hem de İbrahim Devrim
abinin yaratıcılığını çok beğenmişlerdi.”
- Yazılamalarımız için kalıplar çıkararak pratik resimler yapabilir, imzalar atabiliriz. Okul sırasına,
otobüs durağına küçük kalemlerle ya da yapışkan
notlar ile ülkedeki yoksulluğu, adaletsizliği somut örneklerle kağıtlara yazıp, geçtiğimiz her yere yapıştırabiliriz.
Liseli Dev-Genç’liler: Mahallelerimizde, Okullarımızda, Her Yerde Duvarları Yazılamalarımızla Donatıyoruz!
Bütün mahalleler, okullar, kaldırım taşları, sıralar
bizimdir. Yaratıcılığımızı, emeğimizi halkın yararına,
devrimci mücadeleye kullanacağız. Yukarıda saydığımız
ve daha da genişletebileceğimiz örnekler ile devrimci
yaratıcılığımızı kullanıp, çevremizdeki gençler ile
kolektif düşünerek duvarlarımızı çeşitli şekillerde donatacağız. Bazen bir slogan bazen bir şiir ile düşmanın
karşısına dikileceğiz.
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