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Grisinden Kırmızısına Türlü Türlü Renklerde Listeler
Yayınlasanız Da, Albümlerini İmzalarken Kurumlarını Basıp

Beşer Beşer, Onar Onar Gözaltına Alsanız Da, İşbirlikçi Hainler
Yaratıp Haklarında Yalan Ifadeler Yazdırsanız Da,

Hapishanelerde Sürgün-Sevklerle, Hak Gasplarıyla,
Faşist Dayatmalarla Beyinlerini Teslim Almaya Çalışsanız Da

Kar Etmiyor
Tutsaklıkta Da Üretmeye Devam Ediyor Halkın Sanatçıları
İllegal Yaşamaya İtip ‘Ölüsü Mü, Dirisi Mi’ Diye Her Dakika

İnfaz Etmek Için Zemin Yaratsanız Da 
Onlar Halkın Sanatçısı Olmaya Devam Ediyorlar

Yaratarak En Zorlu Koşullarda,
Üreterek En Olumsuz Şartlarda!

Şiir: Çatlamış Sazım
Çatlamış sazım asılıdır sıvasız duvarımda
Bakar bin yıllık öfkesiyle yüreğimin içine
Can gövdesinden çatlamışsa da çalar usul
Bir vurdun mu teline baş eğmezlik yankılanır
Eğmeden verdiğimiz boyunların uslanmaz türküsü
Deviri tınısıyla düzü saran yoksul feryatları
Dağ havası kadar ferah, mavi ufuk gibi sonsuz
Tanık olup kara zulme ağıtlardan çıkagelmiş
Ey çatlamış sazım türküsünün sol yerinden
Bakar şimdi bin yıllık yenilmezliğiyle türküsünün...

*halk türkülerinin ve halk sanatının tarihselliğine ve
yenilmezliğine dair bir deneme...

ÖZGÜR Gültekin



ii ç i n d e k i l e r

Tutsaklık kavganın ve halkın
değeridir. Bu değere sahip
olmak da, sahiplenmek de
görevdir

21 Tutsak Yorumcular üretimlerine
devam ediyor, kendilerini
tecritte ezdirmiyorlar...

23 Mahalleler: Gazi
Katliamı’ndaki amaç, bugün
de geçerlidir!

25 Halk Meclisleri: En büyük
işimiz için de, en küçük
işimiz için de komiteleşelim!

27 Halkın Hukuk Bürosu:
Faşizm nereye saldırıyorsa
orası mevzimizdir.
Mevzilerimizi savunalım,
güçlendirelim, faşizmi
durduralım!

29 Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele Terörizm Değildir:
AKP faşizminin terör listeleri
ve ihbarcılara vaad ettiği
ödülleri, düzenin
gayrimeşruluğunun ilanıdır!

31 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

32 1900’lerden 2000’lere
Kurtuluş Savaşımız:
Kurtuluş Savaşı’nın çocuk

10 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Kürt milliyetçi
hareketin Sur politikası,
üstünkörü özürlerle
geçiştirilemez! PKK ve HDP
cevaplamak zorundadır:
Neden katliamları
seyrettiniz? İmralı’da,
Rakka’da, Türkiye’de
kimlerle hangi hesaplar
içindeydiniz? Kürt halkı
milliyetçiliğe veya gerici
dinciliğe mahkum değildir!

17 Bizden... Bizden... Bizden...

20 Devrimciliğin Köşe Taşları:

4 Emperyalizm başımıza ödül
koydu! Faşizm halkın sanatını
yapanları, türküleri halkı için
söyleyenleri “ihbar” listesine
aldı. Halkın sanatçılarının
“ölüsünü mü dirisini mi?”
tartışması yaptırıyor. Ölümüz
de dirimiz de korkunuzdur.
Saldırınız beyinlerimizi teslim
almak içindir. Teslim olmadık!
Biz sizi teslim alıyoruz! Bizi
aramayın boşuna, biz
geliyoruz!

Listelerinizi De Zulmünüzü De

YOK EDECEĞİZ!

kahramanları, kahramandır
çocukları

35 Gençlik Federasyonu’ndan: Emek
ile, sevgi ile, disiplin ile
örgütleneceğiz

36 Devrimci İşçi Hareketi: 3. Hava
limanının inşaatı, halk düşmanı T.
Erdogan’ın doğum gününe
yetişecekmiş

39 Anti-Emperyalist Cephe haber -
yorum

41 Sanatı ve sanatçıyı rahat bırakın,
yeter! 

42 Devrimcilik Yapmak Suç Değil,
Görevdir: Alman emperyalizmi,
devrimcileri suçlamak ve
yargılamak için kendi yasalarını
çiğniyor-3

46 Faşist AKP’nin tutuklama terörüne
karşı kampanya sürüyor

49 Polisin pankartlarını indirdiği,
katılan insanları gözaltına aldığı,
atılan sloganlara müdahale edip
susturduğu bir kongrede kazanan
halklar değil faşizmdir 

52 Avrupa’da Yürüyüş 

56 Yitirdiklerimiz

58 Suçlu değil devrimciyiz! Tek tip elbise
giymeyeceğiz!

Suçlu Değil Devrimciyiz,

Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!
TAYAD’lı Aileler olarak, her hafta cumartesi günü İs-

tanbul-Taksim’de, Galatasaray Lisesi önünde, saat 16.00’da
basın açıklaması yapıyoruz. Tüm halkımızı Tek Tip Elbise
saldırısına karşı basın açıklamamıza bekliyoruz!

TUTSAKLARA GİYDİRİLMEK İSTENEN TEK TİP ELBİSE
TÜRKİYE HALKLARINA GİYDİRİLMEK İSTENEN KEFENDİR! 

DUYURU



AKP’nin İçişleri Bakanlığı Grup
Yorum’un ve Devrimcilerin Başına
Ödül Koydu!

AKP halkımıza, devrimcilere ve
halkımızın sanatçılarına yönelik sal-
dırılarını tırmandırıyor.

AKP işlediği suçların korkusuyla
yaşıyor. Saldırdıkça korkusu büyüyor.
Korktukça saldırganlığı artıyor.
AKP’nin korkusunu büyütmeye de-
vam edeceğiz. AKP’ yi oburluğu bi-
tirecek, AKP’yi doymak bilmezliği
öldürecek!

Yoksuldan, halktan yana bir ülke
kuracağız!

AKP geçtiğimiz hafta 'arananlar' listesi
yayınladı. Fotoğraflarıyla birlikte yayın-
ladığı listedekileri ihbar edenlere para
ödülü vereceğini ilan etti. Bu liste içinde
Grup Yorum üyeleri ve devrimciler de
var.

AKP başımıza ödül koymuş, bak hele
hele.

Bu tür listeleri yıllardır Amerika ya-
yınlar. Tek tek insanları, örgütleri, hatta
devletleri "terörist" ilan ederek listeler
yayınlar. ABD emperyalizmi, yayınladığı
bu listelerle saldırılar düzenler. Tüm dün-
yada katliamlar, işkenceler yapar. Ame-
rika’ya göre, Amerikan emperyalizmini
zarara uğratan ne varsa "terör"dür. Halkı
ve vatanı için savaşan kim varsa
"terörist"tir. Oysa dünya halkları açısından
bunun hiçbir meşruluğu yoktur!

Küba, Kore terörist ülkeler olarak
ilan edildi. Marksist-Leninist örgütler te-
rörist olarak ilan edildi. Tüm dünya
halkları biliyor ki, dünyanın en büyük
silahlı terör örgütü Amerika’dır. 186
ülkede askeri üsleriyle işgalci olan Ame-
rika’dır. Bu nedenle yayınladıkları terör
listelerinin, halklar nezdinde hiçbir hükmü
yoktur! 

Bugün AKP iktidarı da, uşaklık yaptığı
Amerika’dan örnek alarak listeler ya-
yınladı. Bu "liste" AKP’nin faşizmini
meşrulaştırmanın, halkı düşman görme-
sinin listesidir. "Halkın sanatçısı, halkın
avukatı olmayacaksınız." diyor faşist
AKP. "Olursanız sarı, kırmızı, gri...
listelere girersiniz, terörist ilan edilirsiniz."
diyerek tüm halkımızı tehdit ediyor.

Tüm Türkiye'nin meydanlarında mil-
yonlarca dinleyiciye konser veren bir
grubun üyelerini terörist ilan ediyor. Grup
Yorum şarkıları dinleyen on milyonlarca
insanı terörist ilan ediyor. “Karşımıza
çıkmayın, ezeriz!” diyor. İşte AKP’nin
korkusu tam da burada başlıyor. Çünkü
on milyonlarca halkımızı karşısına alıyor. 

AKP faşizmi korkuyor! Faşizmi yön-
lendiren ise korkusudur, iktidarını kay-
betme korkusu, yaptıklarının hesabının
sorulacağı korkusu...
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FAŞİZM HALKIN SANATINI YAPANLARI,  
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Düzenine tek bir alternatif istemiyor.
O kadar çok suç biriktirdiler ki, hiçbir
şekilde kurtulamayacaklarını biliyorlar.
Yaptıkları bütün ihalelerde, inşaatlarda,
ülkeler arası anlaşmalarda satmadık şey
bırakmadılar. Bu nedenle iktidarlarını
tehlikeye düşürecek her şeye büyük bir
saldırganlıkla yaklaşıyorlar.

Dün yolları beraber yürüdüklerini
bile bir çırpıda terörist ilan ediyorlar.
AKP'nin kurucularından ve Cumhur-
başkanlığı da yapmış Abdullah Gül,
biraz kendini göstermeye başladı, tüm
şiddetiyle saldırıya geçtiler. Başta Tayyip
Erdoğan, hedef gösterdi. Koşulsuz itaat
etmeyen tüm üyelerini tehditle sustu-
ruyorlar. Belediye başkanlarını görevden
aldılar, ticari firmalara operasyon yapıp
ele geçiriyorlar. En büyük korkuları,
farklı bir grubun güçlenmesi...

Bunlar, oligarşi içi çıkar çatışmalarıdır
ve gün gelir hepsi uzlaşırlar. Çünkü
hepsinin ortaklaştığı nokta halklarımıza
düşmanlıkları, soygunlarıdır. Dün söy-
ledikleri her şeyi anında unuturlar. 

Düzenin alternatifini ise esas olarak
2013 yılındaki Haziran Ayaklanması’nda
yaşadılar. Halkımızın büyük bir kesimi
ayaklandı, AKP günlerce kabuslar gördü.
15 Temmuz’daki darbe girişimi değil,
esas olarak halkımızın ayaklanması kor-
kutmuştur AKP'yi. 

Bu nedenle halkımıza önderlik ede-
bilecek tüm güçleri tasfiye etmeyi, yok
etmeyi amaçlıyorlar.

İktidar; hiçbir yasa, hukuk, kural ta-
nımadan saldırıyor. Sokaktan adam ka-
çırıyor, kollarını meydanlarda kırıyor.
Hapishanelerde, kıyafetleri vermeyerek
işkence yapıyor. Falakaya yatırıyor, ha-
pishaneden hapishaneye sürgün sevkler
düzenleyerek teslim almaya çalışıyor.
Tek Tip Elbise dayatmasıyla düşünce-
lerinden arındırmak istiyor. Hasta tu-
tukluları tedavi etmeyerek katletmek
istiyor.

İşbirlikçiler, iftiracılar bularak yüz-
lerce kişi hakkında davalar açıyor.

En büyük korkusu örgütlü halktır!
Bu nedenle halkımızın örgütlü tüm güç-
lerine saldırıyor. Esas olarak da sosyalizm
iddiasından vazgeçmeyen devrimcilere
saldırıyor. Çünkü tek bir Marksist-Le-
ninist, burjuvaziyi alt edebilir. 

Grup Yorum üyelerinin
başına ödül koymasının
nedeni de budur. Çünkü
Grup Yorum ülkemizde
ve dünyada halkımızı ör-
gütlenmeye çağırıyor. Ek-
mek ve adalet için kav-
gaya çağırıyor. Çünkü
Grup Yorum milyonları
biraraya getirip, tek yürek,
tek yumruk yapıyor.

AKP faşizmi Grup Yorum’dan kor-
kuyor, çünkü Grup Yorum halkımızın
yumruğudur. 

Açlık büyüyor yozlaşma büyüyor,
AKP'nin işlediği suçlar dağ oldu. 

Zulmün, baskının büyüdüğü yer dev-
rime en yakın yerdir. AKP'nin hiçbir
zulüm politikasıyla yetinememesinin,
her gün onlarca yasa çıkarmasına rağmen
bir türlü durulamamasının nedeni kor-
kusudur. Açlık öyle büyüyor ki, yozlaşma
öyle artıyor ki, devrime ihtiyacı olanlar
her gün o kadar çoğalıyor ki, AKP so-
nunun ufak bir kıvılcıma bağlı olduğunu
biliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017
Mayıs ayı rakamlarına göre işsizlik
oranı yüzde 10.2. Resmi rakamlara göre
8 milyondan fazla insan işsiz. Gerçek
rakamların çok daha fazla olduğunu bi-
liyoruz. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan
şirket rakamlarını açıkladı. Buna göre;
kurulan şirket sayısında bir önceki aya
göre %3,35, kooperatif sayısında %5,43,
gerçek kişi ticari işletme sayısında
%16,28 azalış oldu. Kapanan şirket
sayısı bir önceki aya göre %28,28, ka-
panan gerçek kişi ticari işletme sayısı
%24,82 kapanan kooperatif sayısı
%39,13 oranında arttı.

Uyuşturucu kullanımı ve madde ba-
ğımlılığına bağlı ölümler, son 13 yılda
yüzde 1833 oranında arttı. Uyuşturucu
kullanım yaşı 14'e düştü.

KHK'ları bahane ederek on binlerce
kişiyi işten attılar. Birçok yerde yok-
sulluğuna isyan edip kendini yakan iş-
sizleri görmeye başladık. Meclis kapı-
sında dahi kendini yaktı işsiz bir insa-
nımız. AKP'ye oy verdiğini söyleyen
bir kişi olmasına rağmen artık canına

tak etmiştir. 

Bu anlattığımız tabloyu en iyi bilen
AKP iktidarının kendisidir. Çünkü tüm
istatistikler ilk başta AKP'ye gidiyor.
Bütün adliyeler, karakollar şikayetlerle
dolu. Her gün otobüste, metroda, iş ye-
rinde tek tek isyanların haberini iliklerine
kadar hissediyor.

"Bir düzen türkülerinden korkmaya
başladı mı

artık o düzeni kimse ayakta tuta-
maz."

RUHİ SU

Terör Ne Terörist Kim?
Grup Yorum'a, devrimcilere "terörist"

diyerek başlarına ödül koydular. Terör
nedir? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlü-
ğünde geçen anlamıyla şöyle:

"Yıldırma, cana kıyma, malı yakıp
yıkma, korkutma, tedhiş." Yukarıdaki
tabloya bakalım, kim terörist anlarız.
Uyuşturucuyu yaygınlaştırarak halkı-
mızın canına kıyıyorlar. Madenlerde
yüzer yüzer katlediyorlar işçilerimizi.
Yüzbinleri bir kalemde işten atıyorlar.
Kendi belediye başkanlarını dahi tehditle
istifa ettiriyorlar. Halkımızın üzerine
bombalar yağdırıyorlar.

Her gün sokaklarda silahlı, zırhlı
polisler halkımızı tehdit ediyor. Tek ya-
saları, AKP’yi korumak. Bunun dışında
hiçbir kurala uymuyorlar. Hırsızlık, te-
cavüz, katliam... Tam bir çürüme içinde
faşizm. Ancak ne devrimciler ne de
Grup Yorum bu teröre boyun eğmiyor.
AKP'yi çileden çıkaran da budur.

Çünkü suçlular. Çünkü halka düş-
manlar. Çünkü Nuriye ve Semih'in di-
renişi bütün güç gösterilerini yerle bir
etti. Kitapçıklar da yayınlasalar, terörist
diye mahkemeye karar da aldırsalar
halkımız nezdinde hiçbir hükmü yoktu
o kararların. Halkımız hükmünü vermişti.

25 Şubat
2018

Yürüyüş
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Nuriye Semih işe geri alınmalı!

Milyonluk silahlı askeri güçlerinin
hiçbir hükmü yoktur. 80 milyon halkımız
ve tüm dünya Nuriye ve Semih'in dire-
nişine sahip çıkmıştır. 

Grup Yorum'a terörist diyerek, baş-
larına ödül koymaları da yine AKP'yi
vuran bir silaha dönüşecektir. Çünkü
Grup Yorum baş eğmiyor. Çünkü Grup
Yorum üretmeye devam ediyor. Tutuk-
lasanız da hapishanede üretmeye devam
ediyor. Tutuklasanız da yeni yeni Grup
Yorumcular örgütlemeye devam ediyor. 

Devrimcileri tasfiye ederek kurtuluş
düşüncesini silme gibi boş bir çaba
içine giriyorlar. Bunun için bir yandan
korkutarak, bir yandan anti-propaganda
ile halkımızı aldatarak yapmaya çalışıyor.
Ve birçok kesimi kendi cephesinden
örgütlemeye, diğer yandan da zulme
karşı savaşta ısrar edenleri imhaya, tas-
fiyeye yöneliyor.

Çelişkileri derinleştiriyor AKP. 'Ya
benden yanasın ya da düşmanımsın'
diyor. AKP kongresinde Tayyip Erdoğan
yaptığı konuşmada "ben olursak biteriz,
biz olmalıyız" dedi. 

AKP’nin korkusunu en iyi gösteren
ifadelerden biridir bu. Ve soruyor Tayyip
Erdoğan: "En iyi kim bilir? Oranın yö-
neticisi kimse o bilir" diyor. Yani Tayyip
Erdoğan’ın emrindekiler bilir. Yüzbinler,
halk bilmez, düşünemez, söyleyemez
diyor.

"Biz" kavramı devrimcileri ifade
eder, halkımız kullanır. Milyonların
duygusunu, düşüncesini taşır. Çünkü
AKP’nin dediği 'biz' bir avuç asalağın
lüks içinde yaşamasıdır. Ve siz lüks
içinde yaşayacaksınız diye, milyonlarca
kişi aç kalmaya gönüllü olacak öyle
mi? Hayır! Siz, "Biz" olamazsınız. Siz,
hepimiz birimiz birimiz hepimiz için,
olamazsınız. Siz komşunuz açken, siz
de aç kalamazsınız. Siz madende işçiler
yanarken yanamazsınız. Siz soğuktan
donamazsınız...

Bu nedenle siz asla "biz" olamazsınız.
Her biriniz diğerinin kuyusunu kazmaya
çalışıyor. Hiç kimse diğerine güvene-
miyor. Ordularınız olmasına rağmen,
törenlerde polislerinizin, askerlerinizin
silahlarını alıp öyle törenlere sokuyor-
sunuz. Siz asla "BİZ" gibi, yumruk ola-

mazsınız. 

Ancak devrimciler "BİZ" olabilir!
Grup Yorum "BİZ" olabilir!

Halkımızla etle tırnak gibi birleşen,
halkımız neredeyse orada olan Grup
Yorum'dur. BİZ tarihimizdir, gele-
neklerimizdir, ilke ve kurallarımızdır.
Milyonluk orduları karşısında bir
avuç devrimciyi halktan koparırsa,
zulümden kurtuluş düşüncesini Ana-
dolu'dan sileceğini, devrimci düşünceleri
bitireceğini ve kendisi için tehlike ol-
maktan çıkaracağını düşünüyor. Yanı-
lıyorlar! 

Emperyalizmin inkar, imha ve tasfiye
operasyonunu ülkemizde sürdürmeye
çalışıyorlar. 

Devrimcileri tasfiye etmek için adım
adım bir programı, bir politikayı hayata
geçiriyorlar. Tek bir devrimciyi dışarıda
bırakmak istemiyorlar. Ki bu politika,
bu program emperyalizmin programı-
dır.

Ya düşünce değişikliği ya ölüm ile
ifade ettikleri, 30 yıldır dünyanın dört
bir yanında emperyalizme ve emper-
yalizmin beslediği faşist iktidarlara karşı
kurtuluş mücadelesi veren tüm devrimci,
vatansever örgütlere yönelik kuşatma
ve tasfiye politikası bizim ülkemizde
de hiç kesintiye uğramadan uygulanı-
yor.

Ülkeleri işgal ettiler, katliamlar yap-
tılar. Önderlerini katledip teslim aldılar.
En büyük korkuları sosyalizmdir. Tekrar
bir Marksist-Leninist örgütün güçlen-
mesine asla izin vermeyeceklerini ilan
ettiler. Çünkü Sovyetler Birliği'nin 70
yıl gibi kısa bir süre içinde bütün em-
peryalistlerle boy ölçüşebilecek kadar
güçlenmesi korkutuyor onları. Dünya
tekelleri de kabuslar görüyor. Milyarlarca
aç insanın, gırtlaklarına yapıştığını gö-
rüyor. Bu nedenle ada satın alıyorlar.
Adalara son teknoloji silahlar yerleşti-
riyorlar, yiyecekler stokluyorlar. Ancak
dünya halkları, bütün suçların hesabını
tek tek soracak. Bundan kurtulmaları
mümkün değildir.

Binlerce yıllık insanlık tarihi örnektir.
Nice Firavunlar, padişahlar, güneş bat-
mayan imparatorluklar, Büyük İsken-
derler, Sezarlar gördü halklar. Hepsi
yok oldu gitti. Belki bugün değil; ama

yarın mutlaka yıkılıp gidecektir! Em-
peryalizm bu kaçınılmaz sonu olabil-
diğince uzatmaya çalışıyor. Bu nedenle
işlemeyecekleri cinayet kalmamıştır.

"Çocukların neşeyle şarkılarını söy-
leyebilecekleri

tek sistem sosyalizmdir."

Victor Jara

Emperyalizmin Grup Yorum'u sus-
turma çabası yeni değildir. 

Grup Yorum ulusal ve uluslararası
çapta büyük bir görevi üstlenmiştir.
İster ülkemiz sınırları içinde olsun, ister
uluslararası alanda olsun, kazandığı ba-
şarılar, sömürücüleri ciddi biçimde te-
dirgin etmektedir. İlk önce İngiltere
vize yasağı uygulamaya başladı. Bütün
girişimlere rağmen vize vermediler ve
birkaç konser organizasyonu iptal edil-
mek zorunda kaldı. Ardından Almanya
sadece kendi ülkesinde değil tüm Av-
rupa'da Grup Yorum'un yasaklanması
için Schengen ülkelerine giriş yasağı
koydu. 

Elbette yasağın temel nedenlerinden
biri, Alman emperyalizminin ırkçılığın
nasıl devlet politikası olduğunu, Nazi
artıklarını yasal kılıfa büründürerek para
ve silah verdiğini söylemesiydi.

Tüm Avrupa'da, Almanya'nın ırkçı-
lığını konser afişlerinde gördü milyon-
larca insan. Grup Yorum şarkıları, Al-
manya dahil birçok ülkenin halkları ta-
rafından söylenmeye başlandı. Emper-
yalizmin; sosyalizm düşüncesinin mazide
kaldığı, bira partilerinde bir iki sol söy-
lemi solculuk diye yutturmaya çalış-
masına karşı büyük bir darbe vuruyor
Grup Yorum. Sadece Türkiye'de değil,
İngiltere'de, Avrupa'da, onbinlerce Tür-
kiyeli ve başka halklardan dinleyiciyle
sosyalizm şarkılarını gümbür gümbür
söylüyor. Devasa bütçeleriyle besledikleri
müzik piyasası karşısında, Yorum'un
bu kadar güçlü durmasından korkuyor-
lar.
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Çünkü sadece sıradan bir müzik
grubu değil Grup Yorum. Milyarlarca
yoksulun, ekmek adaletinin sesidir.
Marksizmin-Leninizmin güçlü sesidir.
Faşizmin başkentine kızıl bayrağı diken
Stalin'in önderliğindeki Sovyet ordula-
rının sesidir. Açlar ordusunun yaklaşan
ayak sesinden korkuyorlar. Bu nedenle
Avrupa emperyalizmi de, İngiltere de
engellemeye çalışıyor. Bilmiyorlardı!
Onlar da öğrendiler Grup Yorum'un
engellenemeyeceğini, Grup Yorum'un
halk olduğunu.

Çünkü ne vize yasakları, ne salon
yasakları, ne konsere gidenleri tehdit
etmeleri engelleyebilir.

Bugün Avrupa'da yapılan Grup Yo-
rum turnesi Alman emperyalizminin
çaresizliğidir. Türkiye halklarının umu-
dudur. 

Tasfiye operasyonunu ülkemizde
başaramadılar, emperyalizmi çılgına çe-
viren de budur.

Dünyada birçok örgüt silah bıraktı.
FARC bayrağına gül koydu, beyaz bay-
rağı çekti. Latin Amerika'da eski gerilla
önderleri, geçmişlerini inkar etmeye
başladı. Ama ülkemizde başaramadı!
Kaç kez bitirmek için saldırdı, hep ye-
nildi. Bugün de yine bitirmek için sal-
dırdığı dönemlerden birini yaşıyoruz.
Ancak yine yolumuzdan döndüreme-
yecek. Grup Yorum’u yolundan dön-
düremeyecek. Bu devran böyle gitmez.
Zulme isyan bitmez. Saflar netleşiyor
çelişkiler derinleşiyor. AKP’nin korkusu
an be an büyüyor.

Tecrit, Tutuklamalar, Listeler... Zulüm
Varsa, Zalim Varsa Direnen Devrimciler
de Olacak!

Biz Anadoluyuz! Halkız biz! Grup
Yorum halkımızın örgütlü sanatıdır. Ör-
gütlü halkın sanatını hiçbir ordu zapte-
demez. Çünkü halkın yüreklerini fet-
hetmiştir. Halkımızın kalbi zaptedile-
meyecek kalelerimizdir. Saldırılar kar-
şısında veya tasfiyeye yönelik girişim-
lerde en az zararla kurtulmak, saldırıyı
savuşturmak gibi reformist, oportünist,
uzlaşmacı bir tavıra girmemiştir Grup
Yorum. Kenara çekilip beklememiştir.
Faşizmin tüm yasaklarına karşı hızla
yeni politikalar üretmiştir.

Üçten, beşten, kavgadan geride kalan

olmamıştır. 

Grup Yorum sözünün eridir; söyle-
diğini yapar, yaptığını savunur. "Vata-
nımız zaten işgal altında. Ülkemizin
her tarafında Amerikan üsleri var, Ame-
rikan bombaları, uçakları var. Düşman
çizmesi altında yurdumuz. Biz de ba-
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm müca-
delesi veriyoruz. Yani bu savaşın bir
parçasıyız. Vatanımız onurumuz, na-
musumuzdur. Bu nedenle tavrımız nettir.
Ülkemiz gizli işgal edilmiş durumda,
açıktan işgal edilse de kavgamız devam
ediyor, devam edecek. Milyonlarca din-
leyicimiz bilir, biz bu kavganın en
önündeyiz. Sazımız düşmez elimizden.

“Gün gelirse eğer / halay çeker türkü
söyler gibi yanyana / mavzer mavzere
verip de / düşmana kurşun da atarız.”
diyerek faşizme meydan okuyandır
Grup Yorum.

Halkın sanatçısı, halkının kurtuluşunu
türküleriyle örgütleyendir. 

“Şarkı olmadan devrim de olmaz!”
demiş Salvador Allende. Peki devrimi
şarkılar mı yapar?

Ozanımız Hasan Hüseyin cevaplasın
bu soruyu; “Biliyorum / Matarada su /
Torbada ekmek 

Ve kemerde kurşun değil şiir / Ama
yine de / Matarasında su / Torbasında
ekmek / Ve kemerinde kurşun kalma-
mışları / Ayakta tutabilir."

Elbette devrimi tek başına müzikle
yapmak mümkün değildir. Devrim, ör-
gütlenmiş halkın eseri olacaktır. Örgütlü̈
mücadeleyle, devrimi halk gerçekleşti-
recektir. Müzik ise devrim öncesinde
de, devrim sırasında da, sonrasında da
devrimi destekleyen, ona hizmet eden
bir araç olacaktır.

Kavganın türküleri, halkı bir araya
getiren bir araç olarak etkilidir. Halklara
moral, motivasyon verme aracıdır. Sos-
yalizmin, sosyalistlerin onurlu ve rüya
gibi güzel yaşamını, tüm dünya halkla-
rına anlatır türkülerimiz. Evet tek başına
müzikle devrim yapılamaz. Ama devrim
mücadelesinde güçlü bir silahtır müzik.

Halkın, ezilenin elinde, dilinde, yüre-
ğinde guçlü bir silah... Müziğin gücüyle
halkımızın mücadelesinde omuz omuza
yer alıyor Grup Yorum.

Bu kavga faşizme karşı, bu kavga

hürriyet kavgasıdır! Her şeye düşman
olan faşizm tabi ki sanata da düşman-
dır.

Nâzım Hikmet'in Tan Matbaası'nı
yıkanlara karşı "7 Aralık 1945"te dediği
gibi;

"Bursa’da havlucu Receb'e / Kara-
bük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düş-
man / fakir-köylü Hatçe kadına / ırgat
Süleyman’a düşman / sana düşman /
bana düşman / vatan ki bu insanların
evidir / 

sevgilim / onlar vatana düşman"

Bu düşmanlık şimdi Grup YORUM
üyelerinin başına para ödülü koyan,
geçmişte de Victor Jara’nın bir daha
gitar çalamasın diye parmaklarını kıran
ve hıncını alamayıp Jara’yı kurşuna
dizen düşmanlıkla aynı düşmanlıktır.
Bu düşmanlık Ahmed Arif’ i öldüresiye
dövüp bir sokağa atan, Demirci Ka-
wa’nın ve halkının çocuklarının beynini
yiyen düşmanlık... Bu düşmanlık, mil-
yonlarca insanı diri diri yakan Nazilerin
düşmanlığı... Bu düşmanlık binlerce
üniversiteliyi nedensizce Güney Kore’de,
bu düşmanlık on milyonlarca Kızılde-
rili’yi Amerika’da katletti. Yüzbinlerce
yoksulu katletti madenlerde, sokaklarda,
meydanlarda, okullarda, sığınaklarda,
otellerde, evlerde, ailesinin gözleri önün-
de...

Bu düşmanlık halk düşmanlığıdır.
Halkın emeğine sahip çıkma, ekmeğini
alma fikrine düşmanlıktır. 

Grup Yorum’un başına ödül koy-
malarının nedeni düşmanlıklarındandır.
Fikirlerin bir bedene sığamayacak kadar
büyük olduğunu
bilemezler. Be-
denlerini tutsak
edince, yasakla-
yınca, katledince
yok edeceklerini
sanırlar ama na-
file. Bedreddin,
kendi ölüm fer-
manının altına
mührünü basar-
ken "Fikirleri için
ölen bir insan öl-
müş sayılmaz"
demişti. Peki ya
B e d r e d d i n ' i n
ölüm fermanına
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mührünü at-
maya bile kor-
kanları hatır-
layan var mı?
Onlar çoktan
öldü. Ve Bed-
reddin gelece-
ği görmüştü, o
debdebeli sa-
raylardan, sul-
tanlardan kim-

se kalmayacak demişti. Ne Osmanlı
kaldı, ne sarayları, ne saltanatları. 

Yaşarken sadece bedenleriyle yaşa-
yanlar, bedenleriyle birlikte çürürler.
Yaşarken halkın içinde olan, eserlerini
halk için halkla birlikte yapan sanatçılar
ise ölümsüzdür.

Derileri yüzülse de, diri diri yakılsalar
da yaşarlar. Halkın sanatçısı yoksulluğun
ve yozlaşmanın batağında boğulmaya
çalışılan halkıyla birlikte zulme boyun
eğmeyen, anti-emperyalist bilinci sa-
natıyla bileyen, inancı ve umudu sana-
tıyla besleyendir.

"Dost ve düşman herkes bilsin ki,
kazanacağız. 

Mutlaka kazanacağız." 

YILMAZ GÜNEY

AKP faşizminin sanatçıları, sahte
kahramanlar yaratmaya çalışıyor. Halk-
tan kopuk, gerçeklikle bağı olmayan,
kof eserler üretiyorlar. 

Grup YORUM, halkımızın kendi
kurtuluş savaşında, isyanında ve diren-
işlerinde kazandığı değerlerin, deneylerin
türkülerini yapıyor. Yaratılan kahra-
manlıkların, yiğitliklerin halklaşmasının,
kitleselleşmesinin türkülerini yapıyor.
Bu yüzden halkın sanatçısıdır Grup
YORUM. 

AKP faşizminin sanatçıları, “bu da
gelir bu da geçer” diyerek halkımızı
uyutmak için çabalıyor. 

Grup YORUM, halkımızı her türlü
baskı ve sömürüye karşı uyandırıyor,
mücadeleye seferber ediyor. Bu yüzden
halkın sanatçısıdır Grup YORUM.

Halkın sanatçıları dışında, hiçbir
sanat ezilen ve sömürülen bütün halkı-
mızın hayatını ve sosyalizm uğruna
verdikleri mücadeleyi anlatmamıştır. 

AKP faşizminin sanatçılarının sevgi
gösterileri sahtedir. Dillerindeki 'ezilenler,

hak, adalet, eşitlik’ sözleri yalandır.
Eşitliği savunamazlar; çünkü eşitsiz-
liklerin, hukuksuzlukların, iktidarının
soytarılarıdırlar. 

Sosyalist sanatçılar dışında, hiçbir
sanat akımı, hiçbir ülkede bütün ulusların,
ezilen halkların eşit haklara sahip ol-
masını savunamaz. Çünkü halklara hiz-
met etmeyen sanatları kapitalist düzene
hizmet eder.

Grup YORUM öncüdür.

Bizim ülkemizin sanatçısı da kur-
tuluş düşü içinde örgütlü yer alıyor. Bi-
zim ülkemizin sanatçısı kendi alanını
bu yolda cepheleştiriyor, saflaştırıyor.

Nazım Hikmet örgütlüydü. Örgütlü
olmayı sonuna kadar savundu. Onlarca
yıl hapis yattı, ülkemizde en uzun hapis
yatanların başında gelmektedir. Ancak
milim eğilmedi zalimin karşısında. “Sev-
dalınız Komünisttir, hapis ama zincirini
kırmış da yatar / en güzel mertebeye
ermiş de yatar / on yıldan beridir / yatar
Bursa kalesinde” diyerek meydan oku-
muştur. 

Faşizmi rahatsız eden budur. Düzen
sanatçısı, sınırda Afrin türküleri söyle-
yerek zalimin çanağından yemek yerken,
halkın sanatçıları iktidara destek ver-
medikleri için arananlar listesine giriyor.
OHAL koşullarında bile Grup Yorum
konserler düzenlemeye, meydanlara
çıkmaya devam ediyor. Hiçbir yasağı
dinlemiyor. Gücünü de örgütlü olma-
sından alıyor. Bu nedenle başlarına ödül
kondu.

Grup YORUM hayatın ve kavganın
her yerindedir. Halkımızın müziğini ge-
liştirmek ve yetkinleştirmek amacı taşır.
Müziğimizi ve sanatımızı yoz burjuva
etkilerin sızmasına karşı korur. Sadece
korumakla kalmaz, aynı zamanda yeni
yeni mevziler kazandırır.

AKP faşizminin sanatçıları, bunalım,
depresyon yayar, yaşama isteğini tüketir.
Grup YORUM müziği, ölüde bile sa-
vaşma isteği uyandırır!

Grup YORUM iddialıdır. Tüm geç-
miş uygarlık ve kültür tarihindeki en
iyi şeyleri bağrında toplayan sosyalizmin
sanatını yapar. Bu nedenle geçmişteki
en güzel eserleri geride bırakan, dünyanın
en ileri sanatını kültürünü yapmak için
sürekli üretir. Bu nedenle başlarına ödül

kondu.

Grup YORUM; sağlam ve coşkulu,
güçlüklerden yılmayan, sorunların üs-
tesinden gelebilecek bir kuşak yaratmak
sorumluluğuyla üretir. Bu nedenle baş-
larına ödül kondu.

AKP faşizminin sanatçıları tarihi
çarpıtır, atalarımız dedikleri Osmanlı
ailesidir. Kültür dedikleri, saray içindeki
bir avuç sömürücü asalağın çürümesi,
safahatidir. 

Grup YORUM, bütün halkların ve
çağların binlerce yıldır biriktirdiği kültür
hazinesine sahiptir. Anadolu halklarının
mücadelesinin başarı kazanması için
esin kaynağı olacak ne varsa, eleştirel
gözle inceler ve sahiplenir. Canla başla
sahiplenir. Bunu tarihsel bir görev olarak
alır. Emperyalizmin, kapitalizmin yoz-
laştıran etkilerine karşı sürekli halk kül-
türüne sığınır. Büyük zenginlik ve mirası
devrimci kültürle birleştirir.

Faşizmin müziği sürekli sağa sola
savrulur, iktidarda kim varsa ona eğilir
bükülür. Bir gün söylediğini unutur,
yarın bambaşka bir şey söyler.

Grup YORUM ise sağlamdır, sıkı
durur. Çünkü kendi ayakları üzerinde,
Anadolu topraklarına sağlam basar.
Çünkü halkımızın geleneklerinin yaratıcı
zenginliğini özümsemiştir. Çünkü hal-
kımızın iç dünyasının zenginliğini ortaya
çıkarabilecek, kendine özgü yollar aç-
mıştır. 

Bu yolları nasıl açmıştır Yorum, en
derinden kökleri neyle beslenir?

Grup YORUM'la Kandıra F Tipi
Hapishanesi’nde özgür tutsaklar röportaj
yaptı. Söyledikleri çok nettir: " Mil-
yonlara ulaşmamızı, 33 yıldır bütün
baskılara karşı halkımızın içinde daha
fazla kökleşmemizi, şarkılarımızın dilden
dile yayılmasını, üretkenliğimizi ve
sürekli büyümemizi sosyalist düşünce-
lerimize borçluyuz. Sanatımızı, en küçük
detayına kadar bu sosyalist düşüncele-
rimiz şekillendiriyor. Sosyalizm evsiz
hiç kimsenin kalmaması, kara kışta ev-
lerinde gürül gürül sobanın yanması
demek. Açlık diye bir şeyi tüm halkı-
mızın unutması demek. Halkımızın her
konu hakkında söz ve karar hakkı olması
demek. İşte bizim sanatımız yeni insanın
yaratılmasında aktif rol oynamayı he-
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defliyor. Sömürü sisteminin kültürel
saldırısı karşısında sosyalist düşünce-
lerimiz ve bu düşüncelerle üretilmiş
sanatımızla barikat oluyoruz. Sosyalist
düşüncelerimizle şekillenen sanatımızla,
yozlaştırma saldırısına karşı savaşıyoruz.
Bu sistem ne kadar çürütmeye çalışıyorsa
insanlarımızı, değerlerimizi; biz o kadar
kurtarmaya, temizlemeye çalışıyoruz.
Ve çok daha yüce olan, insanca olan
duygularla-düşüncelerle emperyalizmin
kültürünü yok edeceğiz. Ahlaksızlığın
yerine halkımızın ahlakını; hırsızlığın
yerine paylaşmayı, dayanışmayı; sahte
kahramanlar yerine halkımızın kahra-
manlarını; bencillik yerine 'biz' demeyi,
bütün halkımızın çıkarlarını gözetmeyi;
psikolojik bunalımlar yerine bilimsel
düşünceyi, sahiplenmeyi, paylaşmayı;
emperyalizmin işgaline karşı bağım-
sızlığı-vatan sevgisini, halk sevgisini
koyarak emperyalizmin kültürel saldı-
rılarını yok edeceğiz. Bizim savundu-
ğumuz değerler çok güçlüdür. Sosyalizm
halkın kültürünün, değerlerinin yaşa-
tılmasıdır aynı zamanda. Sosyalist
düşüncelerimiz gereği halkın değerlerini
anlatıyoruz sanatımızla. Bu sistem halkı
bencilleştirmeye çalışırken biz türküle-
rimizle “Yârin yanağından gayrı” her
şeyi paylaşmaya çağırıyoruz halkımızı.
Sadece ürettiklerimize yansımıyor sos-
yalist düşüncelerimiz. Doğal olarak tüm
yaşamımızı, çalışmalarımızı şekillen-
diriyor. Kolektif şekilde üretiyoruz. Ör-
neğin, ortakça yaşıyoruz. Adaletli ya-
şıyor, çalışıyoruz. Halkımızın mücade-
lesinin tam içinde yerimizi alıyoruz.
Bedel ödemekten kaçmıyoruz. Çünkü
biliyoruz ki zorlu yollardan geçiyor
sosyalizm yürüyüşü. Örgütlü sanatı, sa-
natçılığı savunuyor ve buna göre yaşı-
yoruz.”

Grup YORUM Halkımızın Mutlu-
luğudur, sanatı sadece halkımızın ve
vatanımızın mutluluğu, refahı ve çıkarları
için üretir. Halkımızın en derin duygu-
larının sesi olduğu için 33 yıldır ayaktadır
ve daha da yaşayacaktır. Çünkü halkı-
mızın beğenilerini geliştirmeyi amaçlıyor,
taleplerini sürekli yükseltmeyi hedefliyor.
Sürekli yeni fikirlerle donatmayı amaç-
lıyor, halkımızın hep daha ileri gitmesini
sağlıyor. Halkımızla birlikte yürüyor;
bazen yol öğreniyor, bazen ise yol gös-
teriyor. Çünkü onlar aynı zamanda

halkın önderleri. Haziran ayaklanması
bunu somutlamış ve düşmanı ürkütm-
üştür. AKP'nin kabusuna dönüşmüştür.
Bu kabustan kurtulmak için Grup YO-
RUM üyelerini tecrit hücrelerine attı.
Tutsak edemediklerinin de başlarına
ödül koydu. Ama nafile! Grup YORUM
tecrit edilemeyecek kadar büyük bir
türküdür. Hapishanelere sığmayacak
kadar kalabalıktır. 

Halkın Sanatçısı her yerdedir.

Halkın sanatçısını arıyorlar, onlar
her yerdedir. Halkımızın içinde... Tek
bir gün bile kesintiye uğratabildi mi?
Hayır! Çünkü halktır bu sanatın sahibi.
Başaramayacaklar...

Halk bitmiyorsa, halkın sanatçısı da
bitmez. Halk yok edilemiyorsa, halkın
sanatı da, sanatçısı da yok edilemez.
Arayın, her yerde arayın! Her sokakta,
her evde, her meydanda, her direnişte,
dağda taşta onlar var. Türkülerinin söy-
lendiği her yerde onlar var. Yeni yeni
Grup YORUM'lar çıkıyor. 

Faşizm tutukladıkça çoğalıyor halkın
sanatçıları.

AKP faşizmi her gün kabuslar gö-
rüyor. Her gün tutuklasa da çoğalıyor
devrimciler. Mahir Çayanlar’ı katlettiler.
Ama öldü denilebilir mi Mahir'e? Üze-
rinden çok uzun zaman geçmeden Mahir'
in adını taşıyan çocuklarımız büyüdü.
Mahir'in bayrağını devralıp faşizme
vurmaya devam etti halkımızın çocukları.
Devrimcileri tutuklayarak, halkın sa-
natçılarının başına ödül koyarak kor-
kularına çare bulmaya çalışıyorlar.

Şair Ataol Behramoğlu yıllar önce
cevabını vermişti:"

"Ne garip bir bilmecedir / öldürdükçe
çoğalıyor adamlar. Cellat uyandı yata-
ğında bir gece / "Tanrım"  dedi  "Bu ne
zor bilmece: Öldürdükçe çoğalıyor
adamlar / Ben tükenmekteyim öldür-
dükçe..." Ve tarih tanıktır ki, bizi bitire-
mezsiniz. Grup Yorum'u bitiremezsi-
niz!

Sonuç olarak; meşruluğumuz liste-
lerinizden, ödüllerinizden güçlüdür. Hal-
kımızı muhbirliğe, gammazlığa alıştı-
ramayacaksınız. Boşuna bir çabadır.
Osmanlı’dan beridir ihbarcılar, gam-
mazcılarla mücadeleleri yok etmeye
çalışırlar. Ancak ihanet en lanetli suç-

lardandır. Üç beş soysuz çıksa da asla
mücadeleyi engelleyemez. Grup Yorum
haklıdır, meşrudur. Terör listesi yayın-
layarak meşruluğunu yok edemezsiniz. 

AKP'yi listeleriyle birlikte Anado-
lumuz'un tarihine gömecek olan Grup
Yorum'dur.

Grup Yorum Pir Sultan Abdal’dır,
Şeyh Bedreddin’dir, Köroğlu’dur, Da-
daloğlu’dur, Ruhi Su’dur, Mahsuni Şe-
rif'tir. 

AKP iktidarı, Hızır Paşa’dır, Kuyucu
Murat Paşa’dır. Alişer'i katleden Ray-
ber'dir. 

AKP, listeleriyle birlikte tarihe gö-
mülecektir. Grup Yorum ise yaşaya-
caktır.

..

ŞARKILARIMIZ

Şarkılarımız 
varoşlarda sokaklara çıkmalıdır 
Şarkılarımız 
evlerimizin önünde durmalı 
camlara vurmalı
kapıların ellerini sıkmalıdır,
sıkmalıdır
acıtana kadar,
kapılar 
bağlı kollarını açana kadar...
Biz anlamayız 
tek ağzın türküsünü
Her matem gecesi 
her bayram günü, 
şarkılarımız 
bir gaz sandığını yere yıkarak
sandığın üstüne çıkarak
kocaman elleriyle tempo tutmalıdır
Şarkılarımız
çam ormanlarında rüzgar gibi bize

kendini 
hep bir ağızdan okutmalıdır!
Şarkılarımız 
ön safta en önde saldırmalıdır düşmana
Bizden önce boyanmalıdır 
şarkılarımızın yüzü kana...
Şarkılarımız 
varoşlarda sokaklara çıkmalıdır!
Şarkılarımız 
bir tek yüreğin 
perdeleri inik 
kapısı kilitli evinde oturamaz! 
Şarkılarımız 
rüzgara çıkmalıdır...

Nazım HİKMET
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HDP 3. Olağan Kongresi'nde Eş
Genel Başkan seçilen Pervin Buldan,
gerek kongrede yaptığı konuşmada,
gerekse de kongre vesilesiyle verdiği
röportajlarda, Sur katliamı döneminde
HDP'nin tavrına dair açıklamalar
yaptı. Buldan şöyle diyor: 

"Sokağa çıkma yasaklarıyla bir-
likte özellikle Cizre’de, Silopi’de,
Nusaybin’de, Yüksekova’da, o yı-
kımlar esnasında oradaki insanların
yanında olmaya elbette çalıştık. Ancak
bütün bu çabamıza rağmen çok kalın
bir duvarla karşılaştık. ...Elbette bu
duvar aşılabilirdi. Bir yol mutlaka
bulmalıydık.

Bölgede sokağa çıkma yasağıyla
birlikte katledilen insanlarımızın ai-
lelerine, işini ve aşını kaybeden es-
nafımıza karşı bir öz eleştirimiz var.
Sokağa çıkma yasaklarının kaldırıl-
masıyla birlikte eş genel başkanla-
rımız, milletvekili arkadaşlarımız
halkın acılarını paylaşmaya çalıştık

ama sanırım bu yeterli olmadı. Kon-
feranslarımızda insanlarımız bizi
eleştirmeye devam ettiler ve elbette
haklı eleştirilerdi." (15 Şubat 2018,
Evrensel)

Kürt halkı, her yerde eleştiriyor,
hesap soruyor, neden diye soruyor.
Burası açık. Bu sorular, Suriye'deki
Amerikan işbirlikçiliğiyle birlikte
giderek daha da artacaktır. 

Söyledik ve tekrar ediyoruz; 

Kürt halkı, Türk halkı ve dünya
halkları; 

Sur'daki sessizliği ve Suriye'deki
Amerikan işbirlikçiliğini asla kabul
etmeyecek ve affetmeyecek. 

PKK'nin bu iki politikasının he-
sabını soracak. 

Buldan'ın konuşmalarından anlı-
yoruz ki, Kürt milliyetçi hareketin
yöneticileri de bunun farkında. 

Farkında oldukları için de, Kürt
halkının tepkilerini yumuşatmak ama-

cıyla, katliamların üzerinden bu kadar
zaman geçtikten sonra, bu tür açık-
lamaları gündeme getiriyorlar. 

Ama işe yaramaz. 

Buldan'ın açıklaması, yüzeysel,
üstünkörü, geçiştirmeci bir açıkla-
madır. 

1- Sur Katliamı
Neden Yapıldı?
Siz Neden Sessiz Kaldınız?

Sur'un Nedeni Neydi?

Buldan, kongre konuşmasında şu
tespiti yapıyor: 

"Cizre’de, Sur’da, Gever’de, Nu-
saybin’deki ağır katliamlarla barıştan
intikam alındı. Halkımıza, partimize
ağır bedel ödetildi."

Sur, Nusaybin, Gever, Cizre, böyle
açıklanabilir mi?

"Barış", AKP'nin intikam alacağı
bir politika değil. Çünkü çerçevesi

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN SUR POLİTİKASI,
ÜSTÜNKÖRÜ ÖZÜRLERLE GEÇİŞTİRİLEMEZ!

TARİH BİR KEZ YAZILIR: 
Sur’da, Cizre’de, Gever’de, Nusaybin’de HALK KATLEDİLİRKEN,

SİZ ORTADA YOKTUNUZ. 
TARİHE BÖYLE YAZILDI!

VE GERİYE SORULAR KALDI

PKK VE HDP, CEVAPLAMAK ZORUNDADIR:
NEDEN KATLİAMLARI SEYRETTİNİZ?
İMRALI'DA, RAKKA'DA, TÜRKİYE'DE,

KİMLERLE HANGİ HESAPLAR İÇİNDEYDİNİZ?

KÜRT HALKI MİLLİYETÇİLİĞE VEYA 
GERİCİ DİNCİLİĞE MAHKUM DEĞİLDİR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Yürüyüş
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tamamen AKP'nin icazetiyle
çizilen bir politikadır bu. 

Çerçevesi, "devlete güven
vermek" olarak belirlenmiştir. 

AKP'nin burada "intika-
mını" alacağı bir şey yoktur. 

Tam tersine sizin barış
politikası dediğiniz süreçte
yaşanan her şey, barış poli-
tikası doğrultusunda attığınız
her adım, AKP'yi güçlendir-
miştir. Onun manevra alanını
genişletmiştir.

Yani sizin "barış süreci" dediğiniz
bu süreci belirleyen AKP'dir. AKP
bu politikaya ihtiyaç duymadığı nok-
tada da "masayı devirmiştir".  

Cizre’de, Sur’da, Gever’de Nu-
saybin katliamlarının amacı; Kürt
halkını teslim almak, PKK'yi ve ona
bağlı örgütlenmeleri, en güçlü olduğu
yerlerden söküp atmak, Kürt halkını
tam boyun eğmeye ve Kürt milliyetçi
hareketini askeri ve politik olarak
tasfiyeye zorlamaktır.  

2- HDP, "Yardımlaşma
Derneği" Mi?

Buldan konuşuyor: "Halkın acı-
larını paylaşmaya çalıştık ama sa-
nırım bu yeterli olmadı."

Sizin göreviniz "acıları paylaş-
mak" mı?

Ki onu bile tam yapamıyorsunuz. 

Yapamazsınız da. 

Sur katliamı sürerken, Diyarba-
kır'da bir "yürüyüş" yapmaya kalk-
mıştınız. Hatırlıyor musunuz?

Mahmut Alınak o yürüyüş "giri-
şimi"ni anlatmıştı. 

Polisin yürüyüşü engellemesi kar-
şısında HDP milletvekilleri, parti bi-
nasında çaylarını yudumlamaya de-
vam etmiş, yasağı kırmak için kıllarını
bile kıpırdatmamışlardı ve o sırada,
tam o sırada Sur'da katliam ev ev,
sokak sokak sürüyordu. 

Acıları paylaşmak... 

Faşizm koşullarında demokratik
mücadele dişe diş yapılır. Sur'un
önüne bir barikat kuramadık demi-
yorsunuz örneğin. Asgari bir oturma
eylemini bile hayata geçiremedik de-

miyorsunuz. 

Demokratik mücadele nasıl verilir,
sizin dışınızdaki devrimci pratikten
görebilirsiniz. 

Bir cenazemizi almak için, gün-
lerce barikatlar kurup direndiğimiz
gerçeğini bilmiyor olamazsınız. Kat-
ledilen gerillalardan kalan 165 parça
kemiği almak için nasıl direndiğimizi
biliyorsunuz. Nuriye-Semih direnişini
gördünüz. Türkiye'nin ve dünyanın
her yanında binlerce eylemle büyü-
tülen bir direniş... Gazi katliamında,
yoksul mahallelere yönelik operas-
yonlarda, nasıl öteki mahallelerin
Cephe'nin önderliğinde ayağa kalk-
tığını tarih yazıyor.

Demokratik mücadele böyle ve-
riliyor. Eğer bir özeleştiri yapacak-
sanız, bunları yapmadığınız için öze-
leştiri verin. 

Tabii asıl soru, bunları NEDEN
yapmadığınızdır? 

Buldan'ın konuşmalarında bu nok-
tada tek kelimelik bir açıklama yoktur. 

Tıpkı, PKK'nin de bugüne kadar
Sur'la ilgili yaptığı açıklama ve de-
ğerlendirmelerde "neden?" sorusuna
cevap vermediği gibi. PKK, o kadar
gerillayla hiçbir şey yapmamış ol-
manın nedenini bugüne kadar açık-
lamamıştır. Bazen sorumluluğu, genç-
lik örgütüne veya HDP'ye yıkmaya
kalkmış, bazen de "AKP'nin o kadar
katliamcı davranacağını bekleme-
dikleri" gibi inandırıcılıktan ve cid-
diyetten uzak açıklamalar yapmış-
lardır. 

Ama soru hala ortadadır. 

HDP ve PKK, böylesine üstünkörü
açıklamalarla, bu sorudan kurtula-
mayacaklar.    

3- Özeleştiri Nedir? 
NEDEN'i tespit etmeden,

SONUÇ'u değiştiremezsiniz. 

PKK veya HDP, var olan
halleriyle, hiçbir konuda köklü
bir özeleştiri yapamazlar. Çün-
kü, "sadece inançlı insanlar
özeleştiri yapabilirler."

Özeleştiride kuraldır: "Geç-
mişin özeleştirisinin gücü ge-
leceğin ne kadar güçlü kurula-
cağını belirler."

Peki, Buldan'ın özeleştirisine bak-
tığımızda ne görüyoruz. 

Yarım ağız, iğreti, "sanırız"lı, ek-
sikliği yumuşatan bir dil. 

Bu özeleştiriden, yarın yeni bir
Sur katliamı olduğunda, HDP'nin
militanca direneceği SONUCU ÇI-
KIYOR MU?

Kesinlikle hayır. 

Kürt milliyetçi hareket, gerilla-
sıyla, legal partisiyle Sur'un özeleş-
tirisini yapmalıdır. Bu tartışılmaz.
Fakat Buldan'ın yaptığı gibi değil.
Bu özeleştirinin, ideolojik, politik,
örgütsel bir temeli yoktur. İdeolojik,
politik, örgütsel ve PRATİK bir so-
nucu da olmayacaktır. 

Eleştiri-özeleştiri konusunda son
bir not: 

"Eleştiri-özeleştiri eşsiz bir yön-
temdir. 

Gerçeği savunur. 

Hataları düzeltir. 

Birbirimizi düşman karşısında na-
sıl savunacağımızı, sahipleneceğimizi
öğretir bize."

Kürt milliyetçi hareket ise,
PKK'siyle, BDP'siyle, HDP'siyle eleş-
tiri-özeleştirinin çok uzağındadır. O
kadar ki, Kürt milliyetçi hareket, yıl-
larca, Cephe'nin devrimci eleştirilerini,
ideolojik mücadelesini, Cephe'ye yö-
nelik saldırılarının gerekçesi yapmıştır. 

Burjuva politikacılığı içinde, sos-
yalist bir eleştiri-özeleştiri aranamaz. 

Buldanlar, bizim düşman dedik-
lerimizle dost.

Dolayısıyla "düşman karşısında
birlik" diye bir zemin de söz konusu
değil. 
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4- Sur'daki Sessizliğin
Sorumlusu PKK'dir

Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de aylar
süren katliam boyunca, hiçbir şey
yapılmamıştır. 

PKK gerillası bir şey yapmamıştır.
Demokratik alanda bir şey yapılma-
mıştır. Parlamento grubu bir şey yap-
mamıştır. Belediyeler üzerinden bir
tavır geliştirilmemiştir. 

Kesin rakam bilinmiyor; ama yak-
laşık bir rakam olarak bu sürede 5
bine yakın insan katledildi. Kuşatıldı,
yakıldı. Sorun sıradan veya anlık bir
tavırsızlık, politikasızlık meselesi de-
ğildir. 

Bu durumun elbette bir nedeni
vardır. 

PKK'NİN AMERİKAN EMPER-
YALİZMİYLE GİRDİĞİ İŞBİRLİĞİ
VE AKP FAŞİZMİNDEN BEKLEN-
TİLERİ, bu sessizliğin ana nedenidir.
Daha önce dediğimiz gibi: "SUR,
CİZRE, NUSAYBİN… AKP VE
ABD’YLE İŞBİRLİĞİ PLANLA-
RINA, TESLİMİYET VE TASFİYE
POLİTİKALARINA KURBAN
EDİLMİŞTİR.

SUR’DAKİ, CİZRE’DEKİ SUS-
KUNLUĞUN ARDINDAKİ GER-
ÇEK BUDUR!"

Serxwebun'un Ocak 2017 tarihli
sayısında, Sur katliamı karşısındaki
sessizliğin sorumluluğunu, tamamen
Gençlik örgütlenmesinin üzerine yı-
kan bir yazı yayınlandı. 

Gençlik örgütlenmesinin yanı sıra,
sessizliğin sorumluluğu, "demokratik
legal siyaset alanına", yani HDP'ye
yüklenmeye çalışıldı. 

PKK yöneticilerinden Duran Kal-
kan, katliamı,

“Ağır bir bilanço oldu. Bu dü-
zeyde saldırı beklemiyorduk; yanıl-

mışız, hata yapmışız. Düşman da
olsa, karşımızdaki güçlerin insan ol-
duklarını sanıyorduk" sözleriyle ge-
çiştirmeye çalıştı.  

Birincisi, Sur'da, Cizre'de, Nu-
saybin'de, Gever'de aylara yayılan
katliam karşısında, sadece şu veya
bu birimin, alanın sessizliği değil,
bir bütün olarak Kürt milliyetçi ha-
reketin tavrı söz konusudur. Bu ne-
denle, sorumlu PKK'dir. 

İkincisi, örgüt gerçeği nedir? Tüm
birim ve alanlardan elbette o örgüt
sorumludur. Bu basit örgüt gerçeği
nedeniyle bile, PKK sorumluluğu
kendi üzerinden atamaz. 

Üçüncüsü, 5 bin insanın katle-
dilmesinden ve binlerce gerillası olan
bir hareketten söz ediyoruz. O gerilla,
böyle bir saldırı karşısında bir şey
yapmayacaksa, varlık sebebi boşlukta
kalmaz mı?

5- Kimle İttifak
Yapacaksınız?
Emperyalistler ve Oligarşik
Güçlerle Mi?
Halklarla Mı?

Söylemleri ve yaptıkları farklı ol-
duğu için, Kürt milliyetçi hareket,
hızla burjuva politikasının yöntem-
lerinin içine gömülmüştür. GER-
ÇEKLER FARKLI, HDP KONGRE-
Sİ'NDEKİ SÖYLEMLER  FARK-
LIDIR.

Diyor ki Buldan: 

"Bizler Efrin’den Filistin’e kadar
Kürtlerin, Ermenilerin, Arapların,
Ezidilerin ve bütün Ortadoğu halk-
larının haklı mücadelelerinin yanında
yer alıyoruz."

Yanlış. Yalan. 

Halklarla emperyalizmin çıkarları
birbirinin tam tersidir. 

Halkların çıkarlarını savunan, em-
peryalizmle işbirliği yapmaz. 

Amerikan emperyalizmiyle işbir-
liği yapan, halkların çıkarlarını sa-
vunamaz. 

Formül bu kadar basit ve kesindir. 

Ya o, ya bu. 

Dünya halklarının baş katili Ame-

rikan emperyalizminin politikalarının
uygulayıcısı durumundaki bir hareket,
Kürtlerin, Ermenilerin, Arapların,
Ezidilerin ve bütün Ortadoğu halk-
larının yanında olamaz. 

Onun yeri bellidir. 

Bu yerin neresi olduğunu, Ame-
rikan bayraklarıyla, PKK-YPG bay-
raklarının yan yana dalgalanması
gösteriyor. 

Bu yerin neresi olduğu, Ameri-
kanın işkenceci, katliamcı, tecavüzcü
komutanlarıyla PKK-YPG komutan-
larının tokalaşmasını ve kucaklaş-
masını gösteren resimlerde gayet net
görünüyor.

Buldan, hala çözümü, kürt milli-
yetçilerinin, işbirlikçi Kürt hareket-
lerin "birlik ve ittifakı"nda arıyor. 

"...bugün AKP Hükümetinin
HDP’yi siyasetin dışına atma çaba-
larına karşı Kürtlerin yeniden bira-
raya gelmesi gerekiyor. Ayrıca sadece
Türkiye’deki Kürtler değil. Dört par-
çada yaşayan Kürtler açısından da
bunun önemli olduğunu ve acilen
ulusal birlik kongresine ihtiyaç ol-
duğunu düşünüyorum." (15 Şubat
2018, Evrensel) 

Kimle ittifak?

İçeride; yıllardır AKP'ye destek
veren Kürt kesimlerle mi?

Dışta, Amerikan emperyalizminin
Irak'ı işgalinin klavuzu, yol açıcısı
olan Barzani ile mi?

HDP, Kürt milliyetçi hareketinin
bugüne kadar ki "egemen sınıflar
içinde ittifaklar arama" politikasını
sürdürüyor. 

Geçmişten bugüne HEP, DEP ve
aynı çizgideki bu partiler, kimlerle
ittifak yapmaya kalkmadılar ki?

Erbakan'ın Refah Partisi, Mesut
Yılmaz'ın ANAP'ı, CHP ve SHP...

Bütün bu ittifakların ve ittifak ni-
yetlerinin halkların mücadelesini ge-
liştirmeye bir gramlık bir faydasını
kim gördü?

Ama Kürt milliyetçi hareket aynı
çizgiyi sürdürüyor. 

Evrensel muhabiri, Pervin Bul-
dan'a, İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener'in "AKP cumhurbaşkanlığı
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seçiminin ikinci turunda HDP'yle it-
tifak yapar" iddiasına ilişkin ne de-
diğini soruyor. Buldan şu cevabı ve-
riyor: "Şimdiden şu olur, bu olur di-
yemem. Önümüzdeki süreç, öncelikle
tıkalı olan siyaset kanallarının açıl-
masına yönelik olacak."

Cevaba bakın. Cevaptaki opor-
tünizme bakın. 

"Halkımızı katledenlerle ittifak
yapmayız" demiyor. 

"Suriye'de Kürt halkına karşı işgal
savaşı yürütenlerle biraraya gelme-
yiz" diyemiyor. 

Hala AKP faşizmine açık kapı
bırakıyor. 

O açık kapıdan giren ise, uzlaşma,
teslimiyet, tasfiyedir. 

6- AKP, "Mutabakat"
Yaparken De Faşistti,
Bugün De Faşisttir

AKP'nin baskılarını anlatıyor Bul-
dan ve ekliyor: 

"Sebep ne? Tekçi devlet sisteminin
yüzyıllık paranoyası olan beka so-
runu. ... Tekçi sistemler dünyanın
her yerinde aynı sistemi savunur.
Demokratik yönetimlerden haz et-
mezler. ... Rojova meselesi de budur.
Orada inşa edilen demokratik bir
yönetim modeli, Türkiye’deki tekçi
katı otoriter sistemi teşhir edecektir."
(ANF-11 Şubat 2018)

Faşizme faşizm demeyi öğren-
meden, hiçbir şeyi doğru anlatamaz-
sınız. Biz "tekçi devlet sistemi" diye
bir devlet biçimi bilmiyoruz.

Biz toplumları, devletleri, sınıfsal
ve politik nitelikleriyle tanımlarız.
Faşizmi biliriz, faşist diktatörlükleri
biliriz. Tüm kapitalist
sömürü düzenlerinin
burjuva diktatörlüğüyle
yönetildiğini biliriz. 

Emperyalizmin en
uygar ülkelerinin de
birer burjuva diktatör-
lüğü olduğunu biliriz. 

Bunu bilmeyenler
veya bilmezden gelen-
ler, yanılgılardan ya-
nılgılara, yenilgilerden

yenilgilere savrulmaya mahkumdur. 

İmralı'da Öcalan'la görüşmeler
yapılırken, Dolmabahçe'de masa ku-
rulup mutabakat açıklanırken, AKP
demokratikti. 

Katliamları, provokasyonları bile
AKP değil, "çözümü sabote etmek
isteyenler" yapıyordu. 

Müzakereler bitince, AKP faşist
oldu. "Tekçi sistem" haline geldi,
öyle mi?

Bunlar, ekonomik, politik karşılığı
olmayan tanımlamalardır. 

Türkiye, 1945'ten beri faşizmle
yönetiliyor. 

AKP, Öcalanla görüşürken de,
Öcalan'a tecrit uygularken de faşistti. 

AKP, "Kürt açılımı" toplantıları
yaparken de faşistti, Sur katliamını
gerçekleştirirken de. 

AKP, Öcalan'ın Newroz'da oku-
nacak mektubunu kendi kuryeleriyle
alıp getirirken de faşistti, Öcalan'a
tecrit uygularken de faşisttir. 

Faşizmin faşizm olduğunu unu-
tursanız, asla gerçekleşmesi mümkün
olmayan beklentiler içine girer ve
bu beklentiler üzerine politikalar üre-
tirsiniz. 

Bu, emperyalizm için de geçerlidir. 

Emperyalizmin emperyalizm ol-
duğunu unutursanız; BM'den, NA-
TO'dan, Papa'dan, ABD'den, "Kürt
sorununa çözüm" beklersiniz. Onlara
"çözün" diye çağrılar yaparsınız.   

Milliyetçiliğin ulusal dar görüş-
lülüğüyle şekillenen bu politikalar,
PKK'yi, dünya halklarının baş katili
Amerika'yla İTTİFAK VE SUÇ OR-
TAKLIĞI yapma noktasına getir-
miştir. 

7- Burjuva Politikacılığı,
Bataklıktır. Bir Kez Ayak
Attınız Mı, Her Gün Biraz
Daha Batarsınız

Kongrede Buldan Ortadoğu tahlili
yapıyor: 

"Değerli dostlar ...Yakın tarihte
olduğu gibi Ortadoğu ve yaşadığımız
bölge kirli hesapların ve savaşların
hedefi konumunda. Bir yanda em-
peryal politikalar ve bunun sonucu
olarak sürdürülen vesayet savaşları,
yıkımlar... Orada Suriye halklarının
kendi geleceğine dair karar vermesini
engelleyen bir savaş sürdürülüyor.
Ne yazık ki; Türkiye de, Afrin’e baş-
lattığı saldırı ile Suriye’deki bu kanlı
sürecin içerisine dahil oldu." (ANF-
11 Şubat 2018)

Burjuva politikacılığı, HDP'nin
esas siyaset tarzı olmuştur. 

Buldan'ın "emperyal politikalar"
dan söz etmesinin, Suriye halklarının
kendi geleceğine karar vermesinin
engellenmesinden söz etmesinin,
AKP'lilerin "emperyalizme karşı"
yaptıkları açıklamalardan hiçbir farkı
yoktur. 

AKP de emperyalizme, "batı"ya
atıp tutuyor, ama hayatın her alanında,
askeri, ekonomik, politik, kültürel,
emperyalizmle işbirliğini sürdürüyor. 

Kürt milliyetçi hareket de, "Or-
tadoğu'da emperyal politikalar"dan
sözediyor, fakat öte yandan o em-
peryalist politikanın baş sorumlusuyla,
askeri, politik her türlü işbirliğini
yapıyor. O emperyalist gücün 23
sentlik askeri oluyor. 

"Emperyal politikalar"dan söz eden
HDP, diğer yandan da AB'den, diğer

emperyalist kurumlardan
medet uman çağrılara de-
vam ediyor. 

Buldan'ın konuşma-
sına bakan sanır ki, Kürt
milliyetçi hareket, Su-
riye'de Amerikan em-
peryalizmiyle işbirliği
ve suç birliği içinde de-
ğildir. 

Suriye halkının ge-
leceğine kendisinin ka-
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rar vermesini engelleyen asıl güç
kim?

AMERİKAN EMPERYALİZMİ. 

Peki, Amerikan emperyalizminin
Suriye'deki BAŞ İŞBİRLİKÇİSİ kim?

PKK-YPG!

Buldan bu işbirliğine dair tek bir
kelime etmeden geçiştiriyor. 

Burjuva politikasının riyakarlığı
buradadır işte. 

Hem emperyal politikalardan şi-
kayet edeceksiniz, hem de o emperyal
politikanın uygulayıcılarından birinin
kendiniz olduğunu gizleyeceksiniz. 

8- HDP Kongresi'nin
Gösterdiği Şudur: 
Kürt Milliyetçi Hareketin 
Halkların Sorunlarının
Çözümü İçin Bir Programı
Yoktur; Bir Direniş Ve
Mücadele İradesi Yoktur

Buldan, Kongre'de yine iktidara
sesleniyor. Reformist bile olamayan,
uzlaşmacı, teslimiyetçi ve tasfiyeci
bir sesleniş şöyle diyor;

"Bu gidişat durdurulmazsa ülke-
miz uçuruma doğru hızla sürüklene-
cek. Buradan bir kez daha iktidara
çağrı yapıyoruz. Yol yakınken, bu
ülke daha kan kaybetmeden bu poli-
tikalarınıza son verin. Acı ve yıkım-
lara neden olan savaş politikaların-
dan vazgeçin. Çözüm savaşta değil
barıştadır. Çözüm ölme ve öldürmede
değil, yaşama ve yaşatmadadır.

Çözüm Afrin’e girmede değil, İm-
ralı’ya gitmededir." (agk)

Peki ne olacak İmralı'ya gider-
lerse? AKP katliamlar yapacak, Öca-
lan "Hakan'ın -MİT'in- işi değildir"
diyecek. Öcalan, "Tayyip'i kurtarma"
manevraları yapıp; sonra "Tayyip'i
ben kurtardım... iktidarı bize borçlu"
diye bununla övünecek. Ağır tecrit
koşullarında bile Tayyip Erdoğan'a
"evet" deyin diye haber gönderen
İmralı'ya gidilecek de ne olacak?

Burada bir politika yoktur. 

Kürt milliyetçi hareketin Kürt
halkına sunduğu, sunabildiği bir çö-
züm yoktur. Bir mücadele hedefi

yoktur. 

Bütün politika, ABD emperya-
lizminden ve AKP faşizminden bek-
lentiler üzerine kuruludur. 

Onlar insafa gelirse, onlar "akıllı,
mantıklı" davranırlarsa, faşist bas-
kılardan vazgeçip demokrasiyi uy-
gulamaya başlarlarsa, o zaman her
sorun çözülecek... 

Buldan'ın Kongre konuşması ve
Sur'la ilgili özeleştirisi, çarpıcı ve
öğreticidir; Kürt halkının direnişini
örgütleyecek, Kürt halkını emper-
yalizmin oyunlarına ve faşizmin bas-
kılarına karşı savunacak bir parti ol-
maktan tamamen uzaklaştıklarının
kanıtıdır. 

Kürt milliyetçiliği, ulusal haklarını
isteyen, açlıktan, yoksulluktan kur-
tulmak isteyen, onuruyla, namusuyla
yaşamak isteyen Kürt halkı için artık
bir "alternatif" değildir. 

Tek alternatif vardır; devrim! 

İki halkın birlikte savaşı, birlikte
devrimi, birlikte iktidarı. 

Ancak bu kendiliğinden hayat
bulacak bir alternatif değildir. 

Siyaset boşluk tanımaz. AKP fa-
şizmi ve tüm gerici tarikatlar, Kürt
milliyetçi hareketin politikasızlığından
ve teslimiyet tasfiye sürecinden doğan
boşluğa "alternatif" olarak ortaya çı-
kıp; Kürt halkını dinci gericiliğin
batağına çekmeye çalışıyorlar ve ça-
lışacaklardır. 

Devrim mücadelesini büyüttüğü-
müz ölçüde, Kürt halkı, milliyetçiliğin
ya da dinciliğin bataklığına mahkum
olmaktan çıkacaktır. 

SUR VE RAKAMLAR
Kaç yerde hendekler kuruldu?

Katliamlarda nerede kaç kişi kat-
ledildi? Bütün bu konularda Kürt
milliyetçi hareket tarafından ortaya
konulan derli toplu bir bilgi, ciddi
bir bilanço dahi yoktur. 

Sur karşısındaki suskunluk ve
sorumsuzluğun bir diğer boyutu
da budur. 

Bizim derleyebildiğimiz bilgi-
lere göre; 

- İlk “özyönetim” ilanı, 10 Ağus-
tos 2015’te Şırnak’ta yapıldı.

- Sur, Cizre, Nusaybin başta
olmak üzere, 27 yerde hendek veya
barikatlar kuruldu. (Bu kadar geniş
bir alanda böyle bir politikanın
hayata geçirilmesi, ne yerellikle,
ne gençlikle açıklanamaz doğal
olarak.) Hendekler, PKK'nin mer-
kezi politikasıdır. Tüm sorumluluğu
da PKK yönetimine aittir. Hendek
ve “özyönetim” politikası, PKK’nin
faşizm gerçeğini doğru değerlen-
dirememesinin sonucudur: 

- Oligarşinin saldırısı, hendek-
lerin kazıldığı, barikatların kurul-
duğu 27 yerde, yaklaşık 10 ay sür-
dü. 

10 ay boyunca sokağa çıkma
yasakları ve katliamlar sürerken,
ne askeri, ne kitlesel anlamda,
hiçbir etkili eylem yapılmamıştır.

- 10 ay süren saldırıda katledi-
lenlerin sayısı yaklaşık 5 bindir.

Yürüyüş
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DEMİRTAŞ, AKP FAŞİZMİNİ
AKLIYOR!

AÇIK BİR TESLİMİYETÇİ-
LİKTİR. 

AKP FAŞİZMİNİ AKLARKEN, 

HESABINIZ NE? BEKLENTİ-
NİZ NE?

HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, Ankara 19. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada,
"çözüm sürecine" ilişkin açıklamalarda
bulundu. 

Demirtaş'ın açıklamalarında, dikkat
çekici yan, AKP'yi değil, Fethullahçıları
hedef tahtasına koymasıydı. 

Demirtaş, duruşmada şöyle dedi: 

"Bu ülkede bizler barışı sağlayabi-
lirdik. Şiddeti, silahı bitirebilirdik. Par-
lamento olarak, siyasiler olarak bunu
sağlayabilirdik. Hükümet de çaba sarf
ediyordu, Allah var. Elini taşın altına
koymuştu. Doğru çok çaba sarf ettik.
Onlar da sorumluluk üstlendiler. Ama
...Cemaat onların altını oydu, çözüm
sürecinin altını oydu." (DHA, 15 Şubat
2018)

Bu açıklama, hala AKP faşizminden
bir şeyler bekleyen bir kafa yapısının
ürünüdür. Ne gerçeklere uygundur, ne
de siyasal olarak doğrudur. 

AKP kendi iktidarını sağlamlaştırma
sürecinde Alevileri, Kürtleri, herkesi
kullandı. "Kürt açılımı" diyerek, kürt
milliyetçi hareketini kendine yedekledi.
AB'ye üyelik sürecini devam ettiriyoruz
diyerek, ÖDP-DY dahil, reformizmi
kendisine yedekledi. Alevi açılımı diyerek
Alevi örgütlerini yedekledi... 

Kürt milliyetçi hareket zaten düzen
içine kabul edilme peşindeydi. Bu düzen
içi hesapları nedeniyle kendilerini AKP'ye
kullandırmakta bir mahsur görmediler. 

AKP'ye en güçlü dayanak oldular.
İmralı'da, Dolmabahçe'de masalar ku-
ruldu.

Kürt milliyetçi hareket "müzakereler
başladı" diye "barış politikasının başarıya
ulaştığı" tespitlerini yaptı.

Sonra AKP, yıkıverdi masaları.  

2011'den bu yana İmralı'yla görüşme
yapılamıyor. 

İktidar HDP'yi ise hiçbir konuda
kaale almıyor. Tersine, onlarca milletvekili
parlamentodan atıldı, tutuklandı. 

Yüze yakın belediye başkanı tutuk-
landı. KCK, HDP tutuklularının sayısı
binlerce. Sur'da, Cizre'de taş üstünde
taş bırakmadı, Kürt halkının tarihindeki
en büyük katliamlardan birini gerçek-
leştirdi. 

Ve Demirtaş kalkmış hala "Hükümet
de çaba sarf ediyordu, Allah var. Elini
taşın altına koymuştu. Doğru çok çaba
sarf ettik. Onlar da sorumluluk üstlen-
diler." diyor. 

Ya tutuklamalar, ihraçlar, katliamlar
gerçek değil ya da Demirtaş'ın dedikleri.   

Ortada büyük bir aldatma ve riyakarlık
olduğu kesindir. 

Demirtaş (ve bütün olarak Kürt mil-
liyetçi hareketin tüm yöneticileri), em-
peryalizme, faşizme dair tüm gerçekleri
unutmuşlardır.   

Düzen için düşünmek ve düzenden
beklentileri, tüm nesnel, bilimsel ger-
çekleri ezip geçmelerine yol açmaktadır. 

Demirtaş'ın, Sur gibi, Kürt halkının
yaşadığı en büyük katliamlardan birini
gerçekleştiren ve halen dağ dağ, sokak
sokak katliamlarını sürdüren bir iktidar
için "onlar da barışı istiyordu, çözümü
istiyordu" şeklinde bir açıklama yapa-
bilmesi, sorumsuz, gerçekdışı, icazetçi,
teslimiyetçi bir açıklamadır. 

Demirtaş da hala bilmiyorsa, bir kez
daha öğrenecekir; 

AKP'ye, faşizme yaranılamaz. 

AKP gibi faşist, katliamcı bir partiyi
aklamak, Kürt halkına karşı işlenmiş
bir suçtur.  

Amerikan Emperyalizmi Tarafından
Eğitilmek

UTANÇTIR

16 şubat tarihli gazetelerde bir haber
yayınlandı: 

"ABD, 11 bin PYD'li teröristi Eğitmiş
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)

Başmüfettişliği raporunda, ABD des-
tekli SDG ismini kullanan PYD/PKK'nın
Suriye'de, "sınır güvenliği gücü'' ve “pat-
layıcı uzmanı" eğitmeye başladığı ve
terörle mücadele güçlerini şekillendirmeyi
planladığı bildirildi. Başmüfettişlik ra-
porunda, ABD'nin Suriye'de toplam 12
bin 500 civarında asker eğittiği ve bunun
11 binden fazla kısmının PYD/PKK'den
oluştuğu belirtildi." (16 Şubat 2018,
Habertürk)

Yurtsever, demokrat, ilerici bir hareket,
kendisi hakkında böyle bir haber çıktı-
ğında ne yapar?

Hemen bir açıklama yayınlayıp, 

"Dünya halklarını katledenler, bizi
eğitemez" der. 

"Amerikan emperyalizmi, yeryüzün-
deki tüm katliamlardan, işkencelerden
sorumludur, örgütümüzün böyle bir
güçle, bir ilişkisi olamaz" diye açıklama
yapar.

Ama bu ve benzeri haberler, aylardır
yayınlandığı halde, PKK'den tek bir
açıklama yoktur. 

Çünkü, ne yazık ki, bunlar gerçektir. 

PKK-YPG'nin ABD'den binlerce tır
askeri malzeme aldığı gerçektir. 

PKK-YPG'nin ABD'nin planları doğ-
rultusunda Rakka'ya girdiği gerçektir. 

Rakka operasyonunda tek bir ABD'li-
nin ölmediği ve buna karşılık, Amerikan
çıkarları için, 400 PKK-YPG'linin öldüğü
gerçektir. 

ABD subaylarının PKK-YPG'li ge-
rillaları eğitip donattığı gerçektir. 

Amerika'nın bir askeri gücü nasıl
eğittiğini ve eğiteceğini tüm dünya halk-
ları bilir. 

ABD, Latin Amerika faşist diktatör-
lükleri adına savaşan kontrgerillacıların
eğitmenidir. 

ABD, Irak'ı işgale hazırlanırken de,
işbirlikçi aşiretlerin mensuplarından bin-
lerce kişiyi alıp eğitmişti. 

Şimdi PKK-YPG'lileri eğitip, Suri-
ye'yi işgal ettiği gerçektir. 

Halklar, bu işbirliğini dünya durma-
dukça affetmeyecek.  

SUR KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR İKTİDAR İÇİN
"Hükümet de barış için çaba sarf ediyordu... Elini taşın altına koymuştu..." DEMEK,

AKP FAŞİZMİNİ AKLAMAKTIR!
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AKP faşizminin, ABD özentisiyle
'Aranan Teröristler' listesi hazırlayıp,
devrimcilerin ve Grup Yorum üye-
lerinin başına ödül koymasına karşı
yapılan açıklamalardan bölümler ya-
yınlıyoruz:

İstanbul:
TAYAD (16 Şubat):
“Grup Yorum halk için müzik

üretmeye devam ediyor. Halk için
sanat üretmek suçtur, faşizmin hüküm
sürdüğü ülkelerde. Grup Yorum halk
için müzik üretme suçu işliyor! Bi-
limsel-demokratik üniversite müca-
delesinde öğrencilerin yanında olma
suçu işliyor. Alın terinin hakkını ala-
bilmek için direnen, greve giden iş-
çilerin, madenlerde ve iş cinayetle-
rinde katledilen işçilerin yanında
olma suçu işliyor.

Halkın her daim yanında olma
ve halk için müzik üretme suçu işli-
yor. Bu yüzden AKP’nin “Terör”
listelerine eklenip aranıyor. Oysa
gençleri, halkı yozlaştırıp, kendine,
ailesine, ülkesine, yabancı hale ge-
tirip, Amerika’nın çıkarları ve iş-
birlikçisi AKP’nin çıkarları için sanat
üretirsen halka yabancılaşırsan
AKP’nin sırça saraylarında ağırlanır,
milyon dolarlar kazanırsın. Aksi
halde Amerika’nın ve AKP’nin “Te-
rör” listelerine eklenip aranırsın.

Dünyada her şey sınıfsal olduğu
gibi sanat da sınıfsaldır. Ya burjuvazi
ve çıkarları için sanat üreteceksin
AKP’nin sırça saraylarında ağırla-
nacaksın ya da halk için sanat üre-
teceksin... Grup Yorum halk için
sanat üretmeye devam ediyor. Bunun
içindir ki 11 üyesi tutsak edildikleri
hapishanelerde, AKP faşizmine karşı
adalet savaşında tutsak düşen halkın
evlatlarına konser veriyorlar... AKP,
ağababaları Amerika gibi para ödülü
koydu, “terör” listesine eklediği Grup
Yorum’un 6 üyesine. Nafile bir çaba,
Grup Yorum halkın içinde, halkla
yaşıyor, halk için müzik üretmeye
devam ediyor.”

Gazi Halk Cephesi (18 Şu-
bat):

" 'İt ürür, kervan yürür' atasözün-

deki gibi, meyveli
ağacın taşlanması
gibi, iyilikte yarışan
kimselerle uğraşan-
lar çok olur. Kıs-
kançlık bazen insanı
kudurtur. Doğru yol-
da olanlara çatanlar,
bir yerden geçen ker-
vana ürüyen itlere
benzerler. Bu tür karşı
koyma ve sataşmalar,
yürüyüşü engelleye-
mez. Akıl ve inanç
sahibi insanlar, kına-
yanın kınamasına rağ-
men hak bildikleri yol-
da yürürler.

İçişleri Bakanlığı, halkın gönlünde
taht kuran, türkülerini korkusuzca
söyleyen Grup Yorum elemanlarını
arananlar listesine koymuş. Be hey
gafiller sürüsü, be hey alçaklar-soy-
suzlar! Siz kim, Grup Yorum kim?
Sizin elinizde baş düşman Ameri-
ka’nın sazı, dilinizde de onların tür-
küsü... Sizin adınız tarihe; eli kanlı,
katil, hırsız, işkenceci, işbirlikçi diye
geçti. Grup Yorum ise tarihe; türkü-
leriyle, yarattığı geleneklerle halkın
gönlünde yer edinerek geçti.”

İkitelli Halk Cephesi (21 Şu-
bat):

“ ...Grup Yorum’a vurulan zin-
cirleri kıracağız! Halkın sorunlarını
dile getiren, yoksulluğu, direnmeyi,
katledilen halk çocuklarını, devrim-
cileri, devrimci sanatçıları, türküle-
riyle haykıran bir cevherdir Grup
Yorum. Grup Yorum yıllardır halkın
içinde yaşamış, halkımızın evinde
kalmış halk sanatçılarıdır. O yüzden
Grup Yorum üyelerine işkence yap-
sanız da, tutsak etseniz de, ihbar da
isteseniz, başlarına ödül olarak 300
bin TL koysanız da bitiremezsiniz...
Grup Yorum’un sanatını, konserlerini
engellemeye ne kadar çalışırsanız
bizler o kadar sanatçı çıkaracağız
ve bir o kadar da konser yapacağız.
Bizler milyonlarız! Hadi gelin! Bizler
halkız, bizler milyonlarca Grup Yo-
rum’uz. Grup Yorum Bizim Evde!
İkitelli başta olmak üzere diğer ma-
hallelerde olan bütün konserlere sal-

dırarak elinize hiçbir şey geçireme
yecek ve bizleri bitiremeyeksiniz...”

Amed Dev-Genç (16 Şubat):
" ...AKP halkı işbirlikçileştirmeye

ve 'para ödülü' adı altında teslim al-
maya çalışıyor. Bu politikayı da
marşlarımızla, türkülerimizle boşa
çıkaracağız! Listeye baktığımızda
halkın bağrından çıkıp gelen Grup
Yorum elamanları, devrimciler, hal-
kını vatanının seven insanlarımız
var. Bu listeyi meşru göstermek için
de büyük meblağ para ödülleri koyup
insanları cezbetmeye çalışmaktadır...
Yozlaşmış, kokuşmuş düzeninize al-
ternatif olarak halkın yüreklerindeki,
beyinlerindeki düşünceleri, sözlerle
marşlarla dile getiren Grup Yorum'u
bitirmek istiyorsunuz. Meydanlardan
kondulara, stadyumlardan alanlara
kadar halkın içinde olan Grup Yo-
rum’a saldırmanıza şaşırmadık.

Biz bu halkı-vatanı, uğrunda öle-
cek kadar çok seviyoruz. Grup Yorum
bunu somut bir şekilde bugün de
göstermiştir. Çalışma yürüttükleri
kültür merkezleri basılmış, enstrü-
manları kırılmış, kulak zarları pat-
latılmış, tutuklanıp tecrit edilmişlerdir.
Halk var olduğu sürece ne AKP ne
bu kokuşmuş iktidarınızın gücü Grup
Yorum’a yetmeyecek. İsimlerimizi
terör listelerinde görüp susup sin-
meyeceğiz. AKP'den marşlarımızla,
türkülerimizle hesap sormaya devam
edeceğiz. Alanlar halkındır. Hepimiz
Grup Yorum’uz, bu politikalarınızı
da boşa çıkaracağız."

Aranan Halkın Sanatçıları Halk İle Yaşıyor
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STALİN'İN ÖLÜMÜ FİLMİNE İLİŞKİN
NİLGÜN CERRAHOĞLU’NUN KÖŞE YAZISINA CEVAP:

Hoşunuza gitmeyen doğruları saklarsınız. Saklanamayacak
kadar büyük doğruları da karalamaya çalışırsınız. Hayranlıkla
baktığınız Hitler'i yok eden ve 70 yıl boyunca kapitalizmin
baskılarına rağmen ayakta kalan bir devrim tarihini yaratan
Stalin'i karalamaya çalışmanıza şaşmamalı. Çünkü gizleye-
meyecek kadar büyük bir gerçek Stalin. Bütün kalemleriniz
bitene kadar karalamaya çalışacaksınız; ama işe yaramaz.
Hitler'i gözünüzde ne kadar büyütürseniz, onu yok eden
Stalin daha da büyüyecek.

Kapitalizmi ne kadar yüceltirseniz, onun baskısı altında
ayakta kalan 70 yıllık devrim tarihini o kadar büyüteceksiniz
halkların gözünde. Stalin ile ilgili ideolojik saldırılarınız,
dünya halklarının sosyalizm kavgasını engelleyemeyecek!  

“ORTALIK STARDAN GEÇİLMİYOR”
Ajda Pekkan, Sabah'ın Günaydın Ekinden Tuba Kalçık'a

Konuşmuş. Pekkan, Erdoğan'ı  Yere Göğe Sığdıramamış.
Erdoğan'a baktığı zaman, mütevazi ve samimi bir insan

gördüğünü ifade ederken, "Dünyadaki haksızlıklara karşı
da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman
mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider" diye
belirtmiş. Soytarı Ajda Pekkan, halkın acılarını, yokluğunu,
yoksulluğunu ne bilir? Günlük gazete takip eden, yarım
saat günlük haberi takip eden her insan zulmü görür. Gör-
memek için halk düşmanı ya da yalaka olmak gerekiyor.

- Üçüncü hava limanı in-
şaatında, 300  işçi bir eylem
düzenledi. İşçiler "İnsanca
yaşamak istiyoruz" sloganı
atmış. İşçiler, kamp amir-
liğine doğru yürümüş. 

31 bin işçinin çalıştığı 3.
Hava limanı inşaatının Ak-
pınar kampındaki işçiler,
barındıkları tek kişilik oda-
ların 2’ye 2 kişilik odaların
4’e, 4 kişilik odaların ise 6
kişiye çıkarılmasını ve ser-
vis koşullarını düzenledik-
leri eylemle protesto etti.

Protestodan sonra talep-
leri kabul edilmiş ve
eylem bitmiş. 

Patronları talep-
lerini kabul etmek
zorunda, böyle bir
alanda direnişin de-
vam etmesi onlar
için büyük risk çün-
kü. Direniş çelişki-
leri derinleştirir.
Gizlenen onlarca
gerçeğin ortaya çık-
masına neden olur.
Orada direniş de-

vam etse, onlarca hak ih-
laline, tehdide, korkutmaya,
sakatlanmalara maruz ka-
lanlar o merkezde topla-
nacaktır. Bu nedenle sür-
mesini istemiyorlar. 

Bu nedenle direniş ya-
ratmak önemli... 

Direnişler yaratmak, di-
renme kültürü geliştirmek
için...

TOKİ, EMEKLILER IÇIN EV YAPIYORMUŞ
2015 yılında hükümetin de aldığı bir kararla hemen hemen bütün

projelerde yüzde 25 kontenjanını, hiç ev sahibi olmayan emekliye sun‐
muşlar. "2017 yılında 15 binin üzerinde konutu, hiç ev sahibi olmayan
emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yıl da hedefimiz hiç ev sahibi olmayan
en az 15 bin emekli vatandaşımızı ev sahibi yapmak" demiş TOKİ başkanı.
Anadolu'nun birçok kasabasında 300‐400 liradan taksitle eve taşındıktan
sonra taksit ödemek kaydıyla dairelerimiz var diyor... 

TOKİ, emeklinin üç kuruşuna göz dikti. Onu da istiyor. Yaşlıları,
küçücük sağlıksız evlere tıkacaklar. Karşılığında yıllara varan taksitlerle
üç kuruşunu alacaklar. Bizim ülkemizde yaş ortalaması nedir ki... 65
yaş... Birkaç yıl sonra yaşamını yitirecek emeklileri borçlandıracaklar.
Ödemezlerse o ev tekrar TOKİ'ye geri dönecek... TOKİ ahlaksızdır...

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
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- Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın
15 aydır tutuklu olduğu davanın ikinci bölü-
münde çözüm sürecine de değinmişti.  De-
mirtaş, "Hükümet de çaba sarf ediyordu,
Allah var. Elini taşın altına koymuştu. Doğru
çok çaba sarf ettik. Onlar da sorumluluk üst-
lendiler. Ama onlar cemaati beslediler. Cemaat
onların altını oydu, çözüm sürecinin altını
oydu" dedi.

Demirtaş, siyasi kör mü, AKP'ye yaranmaya
mı çalışıyor belli değil... Hükümet çaba sarf
etmişmiş... Neden şimdi bir şey yapmıyor da
Afrin'e operasyon yapıyor. Bunu açıklayabilir

mi? Cemaat operasyon yap-
mışsa AKP neden devam
ettiriyor operasyonları, kat-
liamları, siyaset yasağını?
Hangi sorumluluğu üst-
lendiler? Bu tutukluluğun
sebebi tasfiye değil mi?
Kendi yargılanması ile
AKP'yi ayırıyor mu bir-
birinden... 

Bu söylediklerine
kendisi inanıyor mu bil-
miyoruz; ancak halkın
inanacağını sanmasın...
Demirtaş kör olabilir
ama bu halk kör de-
ğil...

Halkın böyle kan-
dırılmasına izin ver-

memek için... 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
3. Hava limanı inşaatıyla ilgili açıklama yapmış.
Hava limanı inşaatında bugüne kadar 27
işçinin hayatını kaybettiğini belirtmiş. 

Yalan söylüyorlar ya da kaydını tutmadılar,
resmi olarak da gizlediler bu ölümleri. Hem
katliam yapıyorlar hem de sahtekarlık yapmış
olmalılar. Katlettikleri kişilerin bir kısmı tür-
kiye vatandaşı olmadığı için de gizlemiş ola-
bilirler... Her türlü düzenbazlığı yapmış ola-
bilirler...

DEVRİMCİLİK NEDENLERİ:
- Oxfam denen yardım kuruluşu çalışanla-

rının Haiti'deki deprem bölgesinde kadınları
ve kızları fahişe gibi kullandığı ortaya çıktı.
Ahlaksızlar! Halkın yoksulluğunu, fakirliğini
kullanarak genç kızları ve kadınları, kirala-
dıkları lüks villada istismar ediyorlar. Em-
peryalizmin ürünü olan bu kurum, dünya
halklarına yardım edemez. İnsanları açlığa,
yoksulluğa mahkum eden emperyalizmdir.
Dünya halklarının emeğini, kanını sömüren
emperyalizmdir. Ülkemizde emperyalizmin bir
tek kurumu kalmaması için. Emperyalizmin
nasıl bir canavar
olduğunu tüm dün-
ya halklarına gös-
termek için...

- Pyeongchang'da
düzenlenen 2018 Kış
Olimpiyat Oyunla-
rı'nda yarışan spor-
cular çöpçatanlık uy-
gulaması Tinder’a yo-
ğun ilgi göstermiş.
Öyle ki; atletlerin Tin-
der hesaplarındaki
profillerinin paylaşıl-
dığı bir Instagram he-
sabı bile açılmış... Olim-
piyat komitesinden yet-
kililer yaptıkları açıkla-
mada daha önce hiçbir
organizasyonda böylesine
fazla sayıda prezervatif dağıtmadıklarını söy-
lemişlerdi. Komite sporculara toplam 110 bin
prezervatif dağıtmış. 

Bu tür siteler oluşturup ahlaksızlık meşru
hale getiriliyor, sonra önü alınmaz bir hale ge-
liyor. Bu haberlerin varlığı bile bu amaçla ya-
pılıyor. Dünya sporcuları bile böyle yapıyor,
siz de günlük yaşayabilir, internetten buldu-
ğunuz kişilerle birlikte olabilirsiniz diyorlar.

İnsanlığın çürümesine engel olmak için... 

- Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya

Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'deki

Başbakanlık konutunda biraraya gelmiş.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı

düzenlediler. �

Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Die

Welt muhabiri Deniz Yücel'in bir yıldır tu-

tuklu olmasına rağmen hakkında hazırlanan

iddianamenin tamamlanmamasına tepki gö-

stererek "Hukuk devleti ilkelerine sadık

kalınmalı" demiş. 

Merkel, hukuk devletinden bahsediyor.

Hukuk devleti onların umurlarında değil.

Aynı uygulamayı Musa Aşoğlu'na, Erdal

Gökoğlu'na uyguluyorlar. Onlarda hukuk

var mı ki?...

Yürüyüş

25 Şubat
2018
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- 3. Hava limanı işçi me-
zarlığına dönüşmüş durum-
da. Bunların tümünü gizli-
yorlar. Bir kamyon şöförü,
400 işçinin öldüğünü anla-
tıyor. 

C. isimli hafriyat kamyo-
nu şoförü, “Bir yandan ço-
cuklarımın geleceği için para
kazanıyorum bir yandan da
onların geleceğini yok edi-
yorum” diyor.  Bugüne ka-
dar 400 işçinin öldüğünü,
Anadolu’dan gelen işçilerin
ailelerinin ise para verilerek
susturulduğunu dile getiri-
yor. 

“Geçen gözlerimin önün-
de Ordulu bir formen (ekip
başı), şoförü Vietnamlı olan
ve 3 çeker dediğimiz yüksek
tonajlı, sadece yükü 80 ton
olan aracın altında kaldı.
Bu olayı özellikle takip ettim.
Hiçbir gazetede, televizyon
kanalında ya da sosyal med-
yada yer almadı. Başka bir
örnek vereyim, metronun
yapımında kullanılan büyük
taşlar taşınırken halat koptu.
Her biri 3.5 ton olan 3 taş,
çocuk yaşta olan iki işçinin
üstüne düştü. Basında bu
ölümün haberini de duyma-
dım. Hatta ambulans dahi
gelmedi ve çocukları özel
arabayla götürdüler. Hava
limanı yapımında şu ana ka-
dar 400 işçinin öldüğünden
bahsediliyor...

Katliam değil de nedir bu
yaşananlar? Duyulmasın

diye ailelere para ödüyorlar...
Ses çıkartırsa o parayı ala-
mayacağını düşünen çaresiz
aileler susuyor... 

Parayla ne kadar sustura-
bilecekler bu halkı? Bu halkı
ne kadar satın alabileceksiniz?
Bu halk sizin sonunuz olacak.
O harfiyatlar altında katlet-
tiğiniz işcilerin aileleri hesap
soracak sizden...

**********
- Pervin Buldan ile yapı-

lan röportajda demiş ki:
Sokağa çıkma yasakla-

rıyla birlikte özellikle Ciz-
re’de, Silopi’de, Nusay-
bin’de, Yüksekova’da, o yı-
kımlar esnasında oradaki
insanların yanında olmaya
elbette çalıştık. Ancak bütün
bu çabamıza rağmen çok
kalın bir duvarla karşılaştık.
Halkımızla birlikte olmamı-
za tahammül edemeyen zih-
niyet aramıza bir duvar
ördü. Elbette bu duvar aşı-
labilirdi. Bir yol mutlaka
bulmalıydık.

Bölgede sokağa çıkma
yasağıyla birlikte katledilen
insanlarımızın ailelerine, işi-
ni ve aşını kaybeden esnafı-
mıza karşı bir özeleştirimiz
var. Sokağa çıkma yasakla-
rının kaldırılmasıyla birlikte
eş genel başkanlarımız, mil-
letvekili arkadaşlarımız hal-
kın acılarını paylaşmaya ça-
lıştık ama sanırım bu yeterli
olmadı.

Özeleştiri, pratik adım
atmaktır, nasıl pratik adım
atılacağının gösterilmesidir.
Halka yönelik saldırılar de-
vam ediyor, Roboski dava-
sında bir ilerleme olmadı
örneğin, Kürdistan’da açık-
lama yapılmasına izin ve-
rilmiyor Afrin için... HDP il
binası kapalı hala... Ne yap-
mayı düşünüyorlar? Yapa-
caklar mı? 

**********
- Bir hafta önce görevden

alınan Eski Kadıköy İlçe
Emniyet Müdürü İbrahim
Kocaoğlu ve 11 polis, yürü-
tülen rüşvet ve fuhuş ope-
rasyonu kapsamında cum-
huriyet savcısının talimatıyla
gözaltına alınmışlar. Rüşvet,
suç örgütü ile birlikte hare-
ket etmek polislerin yapı-
lanmasında var. 

İlçe emniyet müdürünü
harcamışlarsa, uzlaşmadık-
ları için ya da gizleyeme-
dikleri içindir... Kendi için-
deki pisliklerin görünmesini
istemez, kazançtan pay al-
mak isterler... Organize şube
de... Diğer birimler de... Bun-
lar dışında daha binlercesi
aynı rüşveti ve suçları işli-
yorlardır... 

Hepsi ahlaksız ve hırsız-
lar... 

Bunların birkaçı ile sınırlı
değil... Sadece zorunluluktan
ya da it dalaşından görünür
olmuştur... 

25 Şubat
2018
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- Bir devrimci emperyalizme ve
oligarşiye karşı mücadele eder. Bu
yüzden tutsaklık, her devrimcinin
karşılaşabileceği bir bedeldir. Dev-
rimci bu bedeli halk ve vatan sevgi-
siyle göğüsleyen, bu bedeli ödeyendir. 

- Bir devrimci bulunduğu alanda
devrimci tutsakları sahiplenmeli, kit-
lelerin de sahiplenmesi için çalış-
malıdır. Tutsaklarımız hepimizin hak-
ları ve özgürlükleri için mücadele
ettiler, tutsak düştüler. Bunun bedelini
ödüyorlar. Sadece bunun için bile
olsa vefa borcumuz vardır onlara.
Bunun için değerlidir  tutsaklarımız.
Sahiplenilmeyi fazlasıyla hak ederler.  

- Bir devrimci için tutsaklar, da-
yandığı iki büyük değerden biridir.
Biri şehitleri, diğeri tutsakları. Tutsak-
larına sahip çıkmayan bir devrimci
kendi ödediği bedellere sahip çıkmıyor
demektir. Tutsağına sahip çıkmayan
bir devrimci çürümüş demektir.   

- Bir devrimci her yerde devrim-
cidir. Hapishaneler devrimciler  için
düzenin öngördüğünün tersine, mü-
cadele alanlarından biridir. Ve dev-
rimci bulunduğu her yerde ve koşulda
halkı için çalışmaya, üretmeye, ör-
gütlemeye, kendini geliştirmeye de-
vam etmelidir. Hapishaneler devrimci
için hala devrimin okullarıdır. Bu
okulu başarılı kılmak dışardaki her
devrimcinin görevidir.  

- Bir devrimci tutsaklara mektup
yazmalı ve yazdırmayı örgütlemeli-
dir... Mektup, ziyaret, kitap... tutsağın
gıdasıdır. Tutsakları sahiplenmek,
tutsağı mektupsuz, ziyaretsiz, kitapsız
bırakmamak demektir.  

- Bir devrimci halka tutsakları
sahiplendirmenin yollarını bulmalıdır.
Tutsak hangi devrimci alanın çocu-
ğuysa, o alanın onurudur.   

- Devrimcileri sadece tutsak etmekle
yetinmez faşizm, onu tecrit ederek
halkla bağını koparmaya çalışır. "İçeri"
ve "dışarı"yı birbirinden ayırarak "içe-
ri"dekini yalnızlaştırmaya çalışır. Tut-
sakları sindirme aracı olarak kullan-

dıkları disiplin cezalarının niteliği bile
aynı tecrit politikasının parçasıdır.
Görüş cezaları, mektup cezaları... tut-
saklara en sık uygulanan yaptırımlardır.   

- Bir devrimci tutsak ailelerini
sahiplenmelidir. Tutsak ve tutsak ai-
leleri bir bütündür. Aileyi sahiplenmek
tutsağı sahiplenmektir. Aileyi sahip-
lenmek, onu devrimin bir parçası,
tutsağı sahiplenmenin bir parçası ha-
line getirmektir. Bu emeğe ve prog-
rama sahip olmaktır.  

- Bir devrimci "dışarı"da hangi
alanda çalışırsa çalışsın, tutsaklara, ya-
şadıkları sorunlara, gelişen mücadeleye
duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Ha-
pishanelerdeki her olay, saldırı veya
direniş, halkın mücadelesiyle devrim
ve iktidar hedefiyle doğrudan ilgilidir.
Ödenen bedel sosyalizm için ödenen
bedeldir.  

- Bir devrimci için "içerisi" ile
"dışarısı" bir bütündür. Ve her zaman
"içerisi" ile "dışarısı arasında kopmaz
bağlar vardır. Tutsakların sergiledikleri
mücadeleye sağlanan her destek aynı
zamanda hapishanelerdeki direniş ru-
hunun, kitlelere maddi-manevi güç
olarak taşınması demektir. Emperya-
lizme karşı bağımsızlık savaşında ver-
diğimiz her tutsak geride bıraktıklarına
iktidar bilinci taşıyan birer köprüdür.  

- Bir devrimci için tutsakları sa-
hiplenmek sözde bir sahiplenme de-
ğildir. "Yaptığını savunan, savunduk-
larını yapan" bir geleneğin temsilcisi
olan Cepheli devrimciler bu alanda
da bu geleneği sürdürmelidirler. Tut-
sakların ihtiyaçlarının neler olduğunu
bilmelidir. Bu ihtiyaçları karşılamak
için uğraşmalıdır.  

- Bir devrimci oligarşinin tecrit
saldırısını cevapsız bırakmamalıdır.
Yapacağı her eylemle, tecrit duvar-
larını delmeye, tutsakların sesini dı-
şarıya taşımaya çalışmalıdır. Her ey-
lem tecrit duvarlarına atılan bir tek-
medir. Betonu delen su damlaları
misali tecrit duvarlarını deler.  

- Bir devrimci hiçbir Cepheli tut-

sağı faşizme bırakmaz. Her gün iş-
kence altında direnen tutsaklarını
duvarların ardından çekip almalıdır.  

- Bir devrimci, tutsaklarımızın
dışarıda sesi soluğu olmalıdır. Faşizm
tutsaklarımızın yasal ve şehitler bedeli
kazanılmış haklarını gasp ediyor,
seslerini kısmaya çalışıyorsa daha
çok eylemler yapmalı, devrimci ses-
leri olup daha yüksek haykırmalıdır.     

TTutsaklık kavganın ve halkın

değeridir... Bu değer olmak da,

sahiplenmek de görevidir

Okmeydanı Halk Meclisi:
Seçimler Çare Değil, Bozuk Düzende
Sağlam Parti Olmaz!
Tüm Kurumlarıyla OHAL Kanunlarının
İşletildiği Bir Ülkede Sandıklardan
Demokrasi Çıkmaz, Faşizm Çıkar!
Halk Meclisleri’nde Örgütlenelim!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir
Selvi 19 Şubat Pazartesi günkü köşesinde
şunları yazmış:

“Afrin operasyonuyla devlete ve hü-
kümete olan güven 8-9 puan arttı. Afrin
bu yanıyla 15 Temmuz’a benzedi. 15
Temmuz kadar olmasa da Afrin, siyaseti
etkilemiş gözüküyor.”

AKP faşizminin Afrin işgaliyle sandığa
oynadığı gerçeği kiralık kaleminin bu ya-
zısıyla somutlaşıyor. İşbirlikçilerin, hırsız-
ların, ülke yönetmeye talip olduğu bir yerde
bizler kendi kendimizi pekâlâ yönetebiliriz.
Faşizmin seçim oyununu bozalım! Seçimler,
açık-gizli faşizmin kendisini meşrulaştırma
aracı olmuştur. Düzen partileri sandığa
gidip oy kullanmanın vatandaşlık hakkı
olduğunu sık sık dillendirip dururlar. Hatta
oy kullanmayanları vatana ihanetle suçlarlar.
Senelerdir bizi soyanlar, yerüstü-yeraltı
zenginliklerimizi emperyalist tekellere
peşkeş çekenler bu düzen partileri değil
mi? Bu oyuna artık gelmeyelim. Vatandaşlık
hakkımızı onların bu oyununa alet olarak
değil, Halk Meclisleri’nde örgütlenerek
kullanalım. Emperyalizme Kapı Köpekliği
Yapanların, Hırsızların, Uyuşturucu Ba-
ronlarının, Çocuk Tecavüzcülerinin Bizi
Yönetmesine İzin Vermeyelim! İşbirlikçi
İktidarların Faşist Politikalarına Karşı Tek
Alternatif Halk Meclisleridir. Halkın Kendi
Kendini Yönetmesidir.

Yürüyüş

25 Şubat
2018

Sayı: 55
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“Sevgili Banu abla, arkadaşlar                                                          

04.02.2018

Merhaba

Özlemle sıkıca kucaklıyorum sizi.
Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Se-
rüvenciler gibiyiz. Dilimizden serü-
vencilerin şarkısı düşmüyor. "Ne
bir adresimiz var, ne de aşktan başka
bir sığınağımız"

Bazen türkünün sözleri yaşamı-
mız oluyor işte. Bugün buradayız,
yarın başka diyarlarda. Sıcak bir
selam bize yetiyor. Banu ablanın
faksını (29 Ocak olan) ve yine aynı
tarihli Meryem'in mektubunu aldım.
Cevaben gelirim. Banu ablanın ya-
tırdığı para da elimize ulaştı. Artık
buradan daha iyi yazışabileceğiz.
Sağlığım aynı hala sevk olmadım.
Geçen gün, gün içinde uyurken
kötü bir şekilde nefes alamadım
yani elimi bile kıpırdatamadım. Ar-
kadaşlar kabus gördüğümü zannet-
mişmişler. Halbuki nefes alamıyor-
dum. Butona 1 saat sonra geldiler.
Hastaneye falan götürülmedim. İlk
defa böyle oldu yolun sonu" dedim.
Tabi işin şakası. Burada 7 kişiyiz,
birarada kalıyoruz. Size bir adet
tablet kılıfı yaptım. Biraz büyük
oldu. Tam readerlık yani. Onu bu
hafta yollarım. Güle güle kullanın.
Silivri'de alamadığım yolladığınız
kitapları aldım. Şimdi Nazi İmp.nu
okuyorum. Bir de Portakal Ağacında
Oturan Kadın'a başladım. Sizden
isteğim Yorum albümü. Enstrüman
(acil), Tavır-Yürüyüş (Ocak sayıları)
çok iyi olur. Hava iyi oldukça spor
yapıyorum, çizim-şiir çalışıyorum.
Günler hızla geçiyor. Bu arada ar-
kadaş görüşçüsü için cevap bekli-
yorum. Kendinize iyi bakın. Sıkıca
kucaklıyorum.

*Helin'e geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletirsiniz.           

Sevgiler, selamlar

Dilan Poyraz

*****

Merhaba arka-
daşlar; nasılsınız?
04.02.2018

(Bu mektuptan
önce bir faks yol-
ladım. Umarım eli-
nize ulaşmıştır. Bu
sefer biraz daha
ayrıntılı geleyim)

Öncelikle her-
birinizi özlem, sev-
gi ve dirençle sı-
kıca kucaklıyo-
rum, kucaklıyoruz. Hasan ve Hakan
ile birlikte kalıyoruz, arkadaşların
selamları var.

Silivri'den Adana'ya 14 kişi sür-
gün edildik. 

Bir sabah elbiseleri yıkamak için
deterjanlı suya yatırmış beklerken,
çay-kitap keyfi yapıyordum. Kitabın
son 30 sayfası, heyecan dorukta, o
anda kapı açıldı ve içeri doluştular
"Kalk gidiyorsun!" dediler. "Ha-
yırdır nereye?" dedim. Sonrası ma-
lum, karga-tulumba (hayırdır, nereye
derken kitabı göstermişim), yere pa-
ralele gidiyordum kafayı güç bela
kaldırdım, bir de baktım Eren de
kervana katılmış, önüm sıra gidi-
yor.

14 kişi yola koyulduk. 12 kişi
bir ringe, Hakan ve ben bir trans-
porter'a... Galiba bizimki Vip oldu...
Şöyle ki, çıkış esnasında "bunlar
transporter"a dediler. Ama ringe
koydular, o sırada Eren'lerle karşı-
laştık. "nereyeymiş" dedik. "Adana"
dediler. Gayri ihtiyarı ringe kafa
atmışım. "açın laaan (o kadar saat
yolda midede ne var ne yok çıkardım
acayip kötü tutuyor, bir de dar, omuz
ağrısı yapıyor.) Hakan'ın da epi-
lepsisi varmış. Tam o esnada kapı
açılmaz mı, bizimkiler şokta. "Ada-
na'da görüşürüz ağalar" dedik, "Şe-
kil 1 a işte böyle..." dedik. Yol 20
saat çekti. Silivri'den Adana Kürk-
çüler 20 saat çeker mi? Pozantı yo-
lunda (Torosların eteği) kar-boran-

fırtınaya yakalanırsan çeker. Yola
çıkanların çoğunun o an üzerinde
ne varsa o. (Evet şu an kafanızdan
geçenler, aynen bizim de geçti. Li-
san-ı münasibi boşduk yani) Eşyalar
verilmedi. 20 saatin sonunda Ada-
na'ya geldik.

Yani şimdi Adana'dayız. İnce
Memed'in, Dadal'ın, Kozanoğ-
lu'nun, Gizzik Duman'ın diyarına,
öykülerde de denildiği gibi "ağası-
nın, puştunun, hırsızın, yiğidin, ka-
racalı sevdalının ambarı Çukuro-
va"ya...

Gündüz sıcak, akşam soğuk şu
an. Beynimizi zınklatmaya and içmiş
güneşin bir kez yüzünü göstermesi,
çifte kavrulmuş lokum olmamıza
yetiyor. İki günde fazlasıyla güneşe
doyduk... İlk güneşle karşılaştığı-
mızda ağır bir sessizlik çöktü. Na-
zım'ın şiiri aklıma geldi. Bugün
beni ilk kez güneşe çıkardılar..."

Buraya getirilişimizde eşyaları-
mız yoktu. Bu hafta alabildik hepsini.
Diğer arkadaşlardan bir iki gün
sonra aldık. Hapishanenin en kö-
şesinde, son bloğunda ve sonunda-
yız... Kitaplarımızı bu hafta alaca-
ğız...

Bir kere hastaneye çıktım. Tedavi
en baştan başlatıldı. Hastanede kan
verdim, tahlil için. Silivri'de yapılan
tedavilerde kan tahlillerinin temiz
olduğunu ama ağrılar için dinamik
emar çekilmesi gerektiğini söylemiş-
lerdi. Şimdi baştan başlıyoruz. Sol

TECRİT ve SÜRGÜN SALDIRILARININ ORTASINDAKİ
TUTSAK YORUMCULAR ÜRETİMLERİNE DEVAM EDİYOR, 

KENDİLERİNİ TECRİTTE EZDİRMİYORLAR...

F Tipi Filmden...



kasık bölgesinde bir sorun var ama
ona da bakılacak. (sanırım olimpi-
yatlara hazırlanırken (!) gözden kaç-
mış bir darbenin sonucu olabilir...)
Netleşince haber ederim...

Aile ile telefon görüşmesi yaptım.
Pazar günleri saat 10.30 civarı...
Görüş yasağından dolayı açık görüş
yapamadım.

Her birimizi 3'erli koydular.
Farklı bloklardayız. Umut, Emre,
Ulaş İçmez iki koridor arkamızda.
Seslerini duyuyoruz. Diğer arka-
daşlara iç posta yazdık. Yakında bi-
raraya gelmeyi umuyoruz!

Etraf "her biji". İlk şarkıda dört
bir yandan" her biji"ler yükseldi.
Çayımızı içtik, çiğ köftemizi yedik,
sonra koyulduk düşünmeye! Ne,
nasıl, nedenler? Size biraz buranın
havasından suyundan bahsedeyim.

Burada alıcı kuşlar geliyor. Şa-
hin, atmaca... O kadar yüksekten
uçuyorlar ki bazen ani dalışa geçi-
yorlar, bazen de yakından yakından
süzülerek hapishane çatılarını sü-
züyorlar. Serçeler için... Damlardaki
kuş yuvalarından ne koparsa... Ba-
zen birkaç tane oluyorlar. Tam ya-
nıbaşımızda köy var. Gün içinde
sürekli sesler geliyor. Potos ya da
biçerdöver sesi, eşek, inek, horoz,
anons sesi... Gün batımına doğru
ortalığı bir tezek kokusu sarıyor.
Muhtemelen bu saatte çayırdan köye
dönen hayvanların işi. Sabah da
yanmış odun kokusu... Bir de anons-
çu var... Köyün muhtarı mıdır, tellalı
mıdır, imamı mıdır bilemiyoruz ama
sürekli köylüyü azarlıyor. Bu zamana
kadar hiçbir şeyi normal bir şekilde
anons etmedi. Cenaze, düğün, "niye
yola çöp atıyoruz" vb. Geçen haf-
tasonu düğün vardı. Youtube'ta iz-
lemişsinizdir: "vela vela valvela"
Aynısı... Sürekli gürültüyle çalan
enstrümanlar, hep aynı ritim, önde
söyleyen solist abimiz, şarkı mı söy-
lüyor, konuşuyor mu, birilerine bir
şeyler mi anlatıyor... (Bizim Ha-
kan'ın en büyük eğlencesi haftasonu
düğünleri. Bir de maçta gol atınca
tutamıyoruz kendisini) Günde iki
üç kere tren geçiyor Osmaniye, Kay-
seri, Ankara hattı... Tam buradan

geçerken, düdük
sesi geliyor, sanı-
rım istasyon bura-
ya yakın bir yerde,
henüz netleştire-
medik... Komşuya
sorduk, Cem Yıl-
maz'ın "Faruk Ec-
zanesi"ne döndü
iş. Tamam neyse
dedik, sağol... Bu-
rası İncirlik'e ya-
kın olduğu için te-
pemizde uçaklar...
Kalkış ve inişleri
eksik olmuyor!!! Hastaneye çıktı-
ğımda tam anlamıyla Çukurova'yı
gördüm. Uçsuz-bucaksız düzlük...
(Dünya düzdür dedim..) Ama Ada-
na'dan Hatay'a geçerken Belen'den
Amik Ovasını gördüm, onun ya-
nında sön

(Bu arada Fıro diye seslenen,
takvimi alan arkadaş, beğendiyseniz
çeşitli çizim ve yazılarla gelebiliriz.
Tasarım çok... Ama teşvik yok teşvik.
Ata binmeyi öğrenmek istiyorsan
gel burası düzlük...)

Kırıkkale'ye sürgün olduğunu
oradan gelen mektuplardan ve gö-
rüşlerde öğrendik. Onun dışında
Silivri'de kimlerin kaldığını öğre-
nemedik. Sanki iki kişi orada kaldı.
Sürgün sayısı onu gösteriyor. Faks
çektik Remzi abiye... Orada mı bil-
miyoruz yine de denedik şansımızı.
Sultan, Dilan, Yaprak, Selçuk Koz-
ağaçlı ve İsmail abiye de bugün çe-
keceğiz. Aralarından sürgün olan
var mı bilmiyoruz. Bugün yarın öğ-
reniriz ama bekletmeden gidelim
dedik.

Buraya geldikten sonra Silivri'de
birikenlerle birlikte mektup yağmuru
oldu. İdil'den de gönderdikleriniz
(sanırım eksiksiz) geldi. Coşkun abi-
nin fotoğraflı mektubu, Banu'nun
birkaç mektubu, Meral ve Helin'in
ve diğer fotoğrafların, çocuk korosu
fotoğraflarının olduğu mektup...
Meryem'in iki ayrı zamanlarda Banu
ile yolladığı benzer iki mektup aynı
zamanda geldi. Yani aynı mektuplar
farklı zamanda yollanmış. Biri Si-
livri'den rötarlı, biri doğrudan  bu-

raya aynı zamanda geldiler.

Teneke gitarımı da aldım. Siliv-
ri'den başına bir hal gelmeden gel-
miş. (Youtube'da tek tel ile gitar
çalan bir siyahi abimiz var. İzler
misiniz?) O şarkıyı ve tek telli gitarla
moral, motivasyonu tavan yapan si-
yahi abimizin billur sesiyle armağan
ediyorum... Enstrümanı kalitesinden
çok nasıl, nerede, neden ve kim için
çaldığın daha önemlidir. Ama yine
de siz şu tenekeden kurtarsanız ne
iyice olur.

Bu hafta fotoğrafçı gelirse gelir
gelmez bir fotoğraf yollayacağız.
Pek bir değişiklik yok, aynı tas aynı
hamam... Bıyık falan yok yani...
Neyse magazini geçelim.

Bunlar dışında yazıyoruz, sohbet
muhabbet, spor, üretim... Daha önce
bestelik sözler yollamıştık, elinize
ulaştı mı, hala cevap alamadık. Bir-
kaç tane var, notalarını tam doğru
şekilde yazabilirsem yollarım.

Şu an kütüphaneden birkaç
kitap aldık. (Gerçi yazdıklarımızla
biraz alakasız gelmiş bazıları ama...
Yaaarabbi, yaraaabbi...) Şiir ve Halk
Dilinde Atasözleri ve Deyimler... Şu
an ona bakıyorum. Haftaiçi alacağız
kitaplarımızı. 

Tekrar görüşmek üzere arkadaş-
lar, sıkıca kucaklıyor, selam ve sev-
gilerimizi iletiyoruz.

Umut Daima, 

HİÇ DURMADAN!

Sevgilerle

Fırat Kıl       

SÜRECEK...

F Tipi Filmden...



Gazi katliamcıları, hala işbaşın-
dadır. Gazi’de katliamla ulaşılmak
istenen amaç, hala iktidardaki tüm
faşist partilerin amacı olmaya devam
etmektedir.

Gazi katliamında hayata geçirilen
politika hala yürürlüktedir. 

Sorun iktidarda hangi düzen par-
tisinin olduğu değildir. 

Belki o tarihleri bilmeyenler, özel-
likle gençler şaşıracaktır; Gazi kat-
liamında, yani 12 Mart 1995 tarihinde,
iktidarda DYP-CHP koalisyonu vardı. 

Gazi katliamının sorumluluğu fa-
şist gerici DYP çizgisiyle birlikte,
CHP’nin omuzlarındadır. Tıpkı Sivas
katliamındaki gibi, tıpkı Maraş kat-
liamındaki gibi...

AKP; Maraş, Çorum, Sivas, Gazi
katliamlarını gerçekleştiren kadroların
devamı niteliğindeki bir partidir.

Gazi’nin, Okmeydanı’nın, Küçü-
karmutlu’nun sokaklarında gezen her
toma, her akrep katliam politikasını
sürdürmektedir.

Amaç, yoksul mahalleleri tasfiye
etmek, yoksul mahalleleri devrim
mücadelesinden ve devrimcilerden
uzaklaştırmaktır. 

Teslim Alamadılar
Alamayacaklar

1995’ten 2018’e Gazi katliamının
üzerinden 23 yıl geçti.

“Oligarşinin o günkü amaçları
bugün için de geçerlidir” tespitinin
bir diğer yanı şudur: 

Faşist iktidarlar, 23 yıldır yaptıkları
katliamlara, baskınlara, Gazi halkın-
dan ve Gazili devrimcilerden onlar-
casını katletmelerine, Gazi’de nere-
deyse hapishaneleri tanımayan tek
bir ev bırakmamalarına rağmen, GA-

Zİ’Yİ TESLİM ALAMAMIŞLAR-
DIR. Hiçbir yoksul mahallemizi
teslim alamamışlardır. 

Mahallelerin bu direnişinin iki
temel ayağı vardır; birincisi, ma-
hallelerde Cephe’nin varlığıdır. Cep-
he’nin ideolojik-politik netliği, düzen
partilerinin tüm manevralarının yoksul
mahallelere uzanmasının önündeki
barikat olmuştur. Oligarşinin saldı-
rıları altında mahallelerde bir varlığı
kalmayan oportünizmin, reformizmin
tersine, biz hep buradayız. Biz halkız.
Cephe halktır. Uyuşturucuya, yoz-

Gazi Katliamındaki
Amaç, Bugün De

Geçerli!

��Gün 13 Mart'a döndü. Saatler 24.00'ü geçiyor.
Direnişçiler yeni barikatlar kurarak cemevine doğru
çekilmeye başladılar. Cemevi yöneticileriyle aynı
masaya oturmuş pazarlık yapan katil polis şefi Hü‐
seyin Kocadağ, Cephe taraftarları tarafından der‐
nekten kovuldu. 

Gazi'nin sokakları savaş meydanı görüntüsünde.
Gecenin bu saatinde sokaklar dolu. Grup grup otur‐

muş insanlar katliamı ve ayaklanmayı konuşuyor.
Ardından “Gazi halkı yalnız değildir” sloganlarıyla

Armutlu'dan, Okmeydanı'ndan, Nurtepe'den, Gül‐
tepe’den, Alibeyköy'den emekçiler Gazi halkına
desteğe geliyor.”

Gazi Ayaklanması, daha o günden yoksul ma‐
hallelerin ayaklanmasına dönüşmüştür. Tüm halk,
birlikte bedeller ödemiştir. 

Pratiğimiz: Gazi Anması, sadece Gazi’nin sorunu değildir
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laşmaya karşı mücadelede bedeller
ödedik. Oligarşinin faşist terörünün
karşısına çıktık. Halkı faşist terörle
başbaşa bırakmadık. 

Mahalleleri teslim alamama-
larının ikinci nedeni; düzenin yok-
sul halka verebileceği hiçbir şey
yoktur. Halk bunu kendi yaşamın-
dan tekrar tekrar görmektedir. 

Düzen Partilerinin 
Gündeminde Gazi’nin, 
Gazililerin Sorunları 
Yoktur

Mahallelerimize polis baskınları
düzenlenir, derneklerimiz kapatılır.
Akrepler, çocuklarımızı ezer. Tek
bir düzen partisinin gündemine
girmez bunlar. 

Birçok düzen partisinin ma-
hallelerimizde parti teşkilatları
vardır. Ama mahallelerimiz on-
ların gündeminde yoktur. Onların
tek gündemi, yalan dolanla halkın
oylarını almak ve mahallelerde
devrimcileri etkisizleştirmektir. 

Yoksul halkın sorunları ve ta-
lepleri, sadece devrimin ve dev-
rimcilerin gündemidir. 

İşsizlik almış başını gidiyor.
Yoksulluk büyüyor. Açların sayısı
artıyor. Uyuşturucu, fuhuş, yoz-
laşma yaygınlaşıyor. Ne AKP’nin,
ne CHP’nin, ne de başka bir düzen
gücünün bunlara dair bir çözümü
de yoktur.

Çözümleri olmadığı için bu
kadar baskı, terör uyguluyorlar
zaten. Halkın talepleri doğrultu-
sunda mücadelelerini büyütmesini
“baştan” engellemek istiyorlar.  

Engelleyemeyecekler.

Çünkü biz; 

1- Mahallelerimizdeki katli-
amları, direniş tarihimizi unutma-
yacağız, unutturmayacağız. 

2- Çünkü biz ideolojimizden;
bağımsızlık, demokrasi ve sosya-
lizmi savunmaktan asla vazgeç-
meyeceğiz.

3- AKP’nin terörü, mahallele-
rimizi teslim alamayacak! 

��Unutmamak ve unuttur‐
mamak, sıradan iki kelime de‐
ğildir. 

�Unutturmak, egemen sı‐
nıfların politikasıdır. Bunun
karşısında devrimci politika,
“UNUTMAMAK VE UNUTTUR‐
MAMAK”tır. 

� Bu nedenle, Gazi katlia‐
mını unutmamak ve unuttur‐

mamak, tüm yoksul mahalle‐
lerin, halkının sorumluluğudur. 

� Özellikle gençlerimize
anlatmalıyız Gazi katliamını.
23 yıl geçti. Halkımız 23 yıl
önce Gazi’de yaşananları unut‐
mamalı; gençlerimiz bilmeli.

� Tarihi bilmek, düzen par‐
tilerinden boş beklentilere ka‐
pılmayı önler.  

Politikamız: 
Unutmamak, Unutturmamak

İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ BU: 
Vefa Bizde...
Sahiplenme Bizde...
Çözümler Bizde... 

Pazartesi günü mahalleye git-
tim... Bir süredir oradaki arka-
daşlarla ilişki yoktu. 

Şehidimiz ...'nin ailesini ziyarete
gidelim dedik. Aradık, buyrun ak-
şam bekliyorum dedi. 

Akşama kadar zamanımız var-
dı. Ben de "bizi şehitlerimizin me-
zarlarına götür" dedim. Mezarlık
da yakınmış, yürüyerek gittik. Ar-
kadaşla ben mezar ziyaretleri
yaptık. 

Son şehidimizin mezarı ba-
şında anma yaptık ve mezarları
temizledik. 

Şehitlerimizin mezarlarına ar-
kadaş bakıyormuş. Mezarlar te-
mizdi, resimlerin hepsi tamam-
dı. Biraz toprakları eksikti, onu
da arkadaş alıp tamamlayacak
oldu. 

Ne büyük bir güç, ne büyük
bir bağlılık. 

Örgütsel bağlar kopsa bile...
operasyonlar olsa bile... herkes
tutuklansa bile... o mezarlar
tertemiz... O mezarların üzerinde
ot binmiyor. 

Mezarlıktan babanın oraya
geçtik. Çay yapmış bizi bekliyor-
du. Bizi, cepheyi çok seviyor. Yal-
nız olmadığını anlatıyor. Biz çay
doldurmaya kalksak, sekseni geç-
miş yaşıyla yok diyor, her şeyi
kendisi yapıyor. 

Evde otururken bir telefon geldi.
Mahallede bir genci vurmuşlar.
Hemen kalkıp gittik. Vuran da,
vurulan da yoksul halkın çocukları. 

İkisi de mafya çete tarzı yaşa-
yan gruplara mensuplar, her iki
grup da birbirlerini tehdit edip du-
ruyorlarmış... Mafya özentili grup-
lar çoğalmış mahallede. 

Gençlerle biraraya geldik, "bu
durumda biz ne yapacağız?" diye
sordular..

Biz de şunları önerdik:
- Yozlaşmanın, çeteleşmenin

önünü kesmek için, mafyalaşmayı
bitirmek için ailelere gidip çocuk-
larını devrimcilerden uzak tutmayı
değil mafyadan, çetelerden uzak
tutmayı anlatmalıyız.

- Bu çalışmalarımız sadece iki
üç aileyle, iki üç gençle, birkaç
duyarlı kesimle sınırlı kalmamalı,
her eve, her aileye, her gence
ulaşmalı, anlatmalıyız.

- Mafyaya, uyuşturucuya karşı
halkı mücadeleye katmalıyız. 

Yürüyüş
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Halk Meclisi halkın sorunlarının
birlikte çözümünün gerçekleştiği yer-
lerdir. Sorunları çözmeye çalışırken;

- her seferinde yeni şeyler öğ-
renmiş,  

- sorunları daha yetkin bir şekilde
çözebilir hale gelmiş, 

- biraz daha tecrübe kazanmış ol-
malı ve 

- örgütlülüğümüzü bir adım ileriye
taşımalıyız. 

Bunları gerçekleştirmenin en so-
mut ve kesin yolu, her türlü faali-
yetimizde, her sorunun çözümünde,
etkinliklerimizde, komite kurup ça-
lıştırmaktır. 

Komite örgütlenme faaliyetimizin
olmazsa olmazıdır. Yapılacak işin
hedefini, içeriğini, ilkesini, süresini,
aşamalarını belirleyip sonuç almayı
kolektif çalışma ile sağlayabiliriz.
Hep ileriyi yakalayıp gelişmeyi böyle
sağlayabiliriz.  

HIZLILIK ADINA GELE-
CEĞİMİZİ FEDA ETMEYE-
LİM; Bazı işler vardır, tek başımıza
daha rahat yapabileceğimizi, daha
hızlı ve daha kolay sonuç alacağımızı
düşünürüz. Yaptığımız işin siyasi ve
örgütsel yönünü unuttuğumuzda,

pratik, bir iş yığını gibi durur önü-
müzde. Ve bu noktada kolektif değil,
“iş bitirici” çalışma tarzı hakim hale
gelir ve bu da asıl yoğunlaşmamız
gereken noktalardan uzaklaşmamıza
neden olur. 

BİR ÖRNEK: Bu sorunu bir
toplantı örgütleme çalışması üzerin-
den örnekleyebiliriz: 

Herhangi bir sorun veya ihtiyaç
üzerine çevremizdeki insanlarla top-
lantı kararı alırız.  

Bir toplantıyı gerçekleştirmek,
birçok yönü içerir. Toplantıya katı-
lacakların çağrılması, toplantıyı yö-
netecek olanın belirlenmesi, toplantıda

sunulacak belgelerin, bilgilerin, ko-
nuşmaların hazırlanması, toplantı gün-
demi üzerine gerekirse bazı insanlarla
önceden konuşulması, sinevizyon
veya benzeri görsel materyalin ha-
zırlanması, toplantı yerinin hazırlan-
ması... 

Eğer bütün bu işleri, kolektif bir
şekilde örgütlememişsek, sayılanların
hepsinde aksaklıklar, eksiklikler bir-
birini izleyecektir. 

Mesela görürüz ki; toplantıya çağ-
rılması gerekenlerin bir kısmına “ula-
şılamamış”tır. Çünkü tüm çağrı işi
bir iki kişide kalmış, onlar da yetiş-
tirememiştir. 

Çağrılanların da bir kısmı gel-

EN BÜYÜK İŞİMİZ İÇİN DE 
EN KÜÇÜK İŞİMİZ İÇİN DE
KOMİTELEŞELİM!

� Halk Meclisleri, taban örgütlenmelerinin
bir çeşididir. Halkın sadece gidilen, örgütlenen, des-
tek-maddi güç veren değil, halkın mücadelenin asli
unsurunu, görevini yerine getirdiği örgütlenmelerdir. 

Halkın gücünü, taleplerini birleştirdiği, kendi so-
runlarına çözüm aradığı, söz-karar yetkisinin ta-
mamen kendisinde olduğu, sorunu tespit etmede ve
çözüm arayışında kendi iradesini ortaya koyduğu
örgütlenmelerdir. 

Günlük sorunlardan daha politik sorunlara kay-
dığı, bugünden kendi kendini yönetmeyi öğrendiği
politik örgütlenmelerdir.M
ec

li
sl

er

Atasözü:
Şikayet,
zayıfın

silahıdır.
(Arap Atasözü)

Anlamı: Zayıf olmayaca-
ğız; şikayet etmeyecek, çö-
zeceğiz. Her sorunun bir çö-
züm yolu vardır; onu bula-
cağız. 

25 Şubat
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memiş olabilir.  

İnsanların duyarsızlığını, ilgisiz-
liğini, sahiplenmemesini tartışabiliriz.
Ama sorun bu mudur, yoksa çalışma
tarzımız mıdır?

SONUÇ, HAZIRLIKTAN
BAŞLAR; İyi bir toplantı örgüt-
lemek, iyi bir hazırlık süreci ge-
rektirir. 

Toplantıyı yöneteceklerin, konuları
sunacakların hazırlığı kadar, katılacak
kişilerin katılımı ve hazırlığı da
önemlidir. 

Toplantı sayısı için hedef belirle-
mek, gelmesini hedeflediğimiz kişi-
lerin tümüne ulaşmak ve katmak,
katılacak kişilerin hazırlıklı gelme-
lerini sağlamak, canlı, geliştirici bir
toplantı olması, hazırlık aşamaların-
daki çalışmaya bağlıdır. 

Toplantıya katılmasını istediğimiz
kişileri gündem konusunda bilgilen-
dirmek, toplantının amacını ve öne-
mini belirtmek katılımı ve sonucu
etkileyecektir. 

Dolayısıyla, bir toplantı örgütle-
mek dahi, bir komite işi olarak ele
alınmalıdır. Toplantılar ne kadar ko-
lektif örgütlenirse, katılım sayısı ve
niteliği daha fazla olur. 

Toplantı hazırlıklarına katılan kişi
sayısı arttıkça gelecek sayı mutlaka
artar, hazırlık aşamasına katılan kişiler
aynı zamanda hazırlanmış olur. Top-
lantıyı iki kişilik bir komitenin ör-
gütlediğini düşünelim. Toplantıyı ör-
gütleyen her bir kişi, beş kişi ile bi-
rebir konuşmuş olsun. Hazırlığı yapan
kişi beş ayrı kişinin görüşünü almış

ve onlarla gündem üzerine tartışmış
olacaktır. Toplantıya hiç kimse gel-
mese dahi iki kişi artık iki kişi de-
ğildir.

İster önemli gündemler üzerine
yaptığımız toplantılar olsun, ister
haftalık düzenli yaptığmız toplantılar
olsun. Her toplantıyı daha ileriye ta-
şımak önceki hazırlıklarla ilgilidir. 

EYLEMLER FARKLI OLA-
BİLİR; ÖRGÜTLENMEMİZ-
DEKİ MANTIK AYNIDIR: Yu-
karıdaki örneği birçok olaya uyarla-
yabiliriz. 

Bir mahallede satabildiğimiz dergi
sayısı 50 tane ise, dergi dağıtımı için
bir komite oluşturabildiğimizde, ke-
sinlikle bu sayı daha da artacaktır.
Komite de yetmez, derginin önemini,
dağıtım sorunlarını halkımıza mal
edebiliyor muyuz? 

50 dergiyi nasıl dağıtıyoruz, dergi
okurları ile zaman zaman biraraya
geliyor muyuz, dergiyi tartışıyor mu-
yuz, dergi dağıtımı ile ilgili sorunları
paylaşıyor muyuz? 

İşte bunları yaptığımızda, dergi
dağıtımını kolektifleştirdiğimizde,
sahiplenmenin çok daha büyüdüğünü
görürüz. 

Faşizme, baskılara ya da uyuştu-
rucuya karşı yaptığımız eylemleri
ele alalım. Bunlara nasıl hazırla-
nıyoruz?

Bu eylemlere katılımı artırmak
için, eylemleri zenginleştirmek için,
eylemi daha ileriye taşımak için,
örgütlenmesine daha çok kişiyi kat-
mak için neler yapıyoruz? 

TEK BAŞIMIZA YAPMA-
YACAĞIZ! Bir eylemi, faaliyeti,
tüm bunlara hizmet edecek şekilde
örgütlemek, hazırlık sürecinin işidir.
Hazırlık açısından ise, belirleyici
nokta, hiçbir işi tek başımıza ör-
gütlememeliyiz. 

Bu hedeflere ulaşabilmenin ol-
mazsa olmaz koşulu, bir komitenin
olmasıdır. 

Mahallemizde meclis çalışması
örgütlemek istiyoruz, nasıl yapacağız?
Kaç kişi olduğumuza bakmadan hızla
biraraya gelip bu iş için bir komite
oluşturmalıyız. Diyelim topu topu
üç kişiyiz; tamam, üç kişi bir komite
olacağız ve öyle devam edeceğiz. 

Bir festival hazırlığı ya da deprem
tatbikatı mı yapmak istiyoruz. Hiç
fark etmez. İki ya da üç kişilik bir ko-
mite ile başlayabiliriz. Hiç kimse
yoksa tek başımıza en kısa sürede ko-
mite kurma iddiasıyla başlayabiliriz.

İhtiyaçlarımız ne, olanaklarımız
ne kadar ve bu olanaklarla nasıl ya-
pabiliriz? 

İlk adımı atmaya başladık mı yü-
rümeye başlamışız demektir.

O HALDE, 

HER İŞİ YAPABİLİRİZ, BU-
NUN İÇİN ÖNCE KOMİTE KUR-
MALIYIZ. 

İŞLERİMİZİ DAHA İYİ YAP-
MAK YA DA YAPILABİLİR OL-
MASINI SAĞLAMAK İÇİN KO-
MİTE KURALIM.

Hangi evde sorun varsa,
meclis orada olabilmelidir!

Mahallede bir ailenin çocuğu uyuşturucu
mu kullanıyor? O aileyi tanıyor olup olmama-
mızın bir önemi yok; o kapıyı gidip çalmalıyız. 

Bilgimizi, tecrübemizi, önerilerimizi söyle-
meliyiz; elini tutmalıyız. 

Bir ailede ağır hasta mı var? Gidip yardımcı

olabilir miyiz diye sormalıyız. Belki çok fazla

şey yapamayabiliriz ama anlatırız, derdine

ortak oluruz, dermanı gösteririz. 

Gençlerimize, yaşlılarımıza, sorunlu ailelere,

çözmenin yolunun politikleşmek, devrimcileşmek

olduğunu anlatmak için çalmalıyız kapılarını... 

Ekonomik sorunları çözemeyiz; ama pay-

laşmanın, dayanışmanın, kolektif üretimin gü-

cünü anlatabilir ve pratikte gösterebiliriz. 

Yürüyüş
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AKP KENDİ DENETİMİNE
ALAMADIĞI MESLEK ÖRGÜT-
LERİNİ, ODALARI, BAROLA-
RI, BİRLİKLERİ PARÇALAMA-
YA, YOK ETMEYE ÇALIŞI-
YOR...

FAŞİZMDE KAZANILMIŞ
HAKLARIN GÜVENCESİ YOK-
TUR

BU MEVZİLERİ KORUMA-
NIN TEK YOLU HER TÜRLÜ
BEDELİ GÖZE ALAN MİLİ-
TAN-MEŞRU MÜCADELE ÇİZ-
GİSİDİR

FAŞİZM NEREYE SALDIRI-
YORSA ORASI MEVZİMİZDİR

MEVZİLERİMİZİ SAVUNA-
LIM, GÜÇLENDİRELİM, FA-
ŞİZMİ DURDURALIM!

Türk Tabipler Birliği (TTB) Tür-
kiye’nin “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Afrin’e
yönelik başlattığı ve bir ayı aşkın za-
mandır süren operasyona karşı “Savaş
halk sağlığı sorunudur” başlıklı bir
açıklama yayınladı. Bu açıklamadan
sonra TTB yöneticileri gözaltına alındı. 

TTB yöneticilerinin gözaltına alın-
malarına ilişkin tartışmalar devam
ederken, 6 Şubat 2018 tarihinde Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan grup top-
lantısından sonra TTB hakkında so-
rulan sorulara ilişkin, “Onun başındaki
‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu
kararı, onun oradan süratle çıkartılması
lazım. Sadece Tabipler Birliği değil,
Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey.
Bunların milli, yerli, bu ülkenin yaptığı
vatanı koruma ile ilgili mücadelede
yanımızda olma durumları yok, tam
aksine karşımızda yer alma, teröristlere
sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi
bir durumları var. Bunları tamamen
kaldırıp, sadece Türk Tabipleri Birliği
değil, tabipler her grup kendi oluşu-
munu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı
şekilde hukukçular. Ondan sonra oraya
gelip çöreklenme diye bir şey olmaz.
Bu konuda karar Bakanlar Kurulu'na
aittir, Bakanlar Kurulu da gereken
adımı atar” şeklinde konuşmuştu. 

Tayyip Erdoğan bir yandan meslek
örgütlerine saldırırken öte yandan hal-
kın özellikle kendi tabanını ve “milli-
yetçi” MHP’nin tabanındaki  şovenist
duyguları bu kurumlara yöneltmeyi
de ihmal etmiyor. Faşizmin şovenizmi
körüklemeye ihtiyaç duymasının, böy-
lece tartışmaları bütün siyasi gündemi
belirlemek, yönlendirmek istemesinin
sebebi açıktır. "Türk", "Türkiye" kav-
ramlarına sahip çıkıyor gözükerek asıl
amaçlarını gizlemeye çalışıyorlar.  Asıl
amaç uzun süredir yapmaya çalıştıkları
meslek örgütlerine yönelik saldırıları
yaşama geçirmektir. Türk Tabipler
Birliği ve Türkiye Barolar Birliği
(TBB)’ne yönelik yapılan bu açıklama
elbette ki onlarla sınırlı kalamazdı.
Kendi himayelerine alamadıkları, kendi
politikalarına yedekleyemedikleri tüm
meslek odaları yeniden düzenlenme-
liydi... Nitekim, Erdoğan’ın açıkla-
malarının ardından Başbakanlık ha-
rekete geçerek meslek ve oda birlik-
lerine yönelik yeni yasal çalışma baş-
latıldığını açıkladı. Yapılan açıklamalara
göre;

- Türk Tabipler Birliği, Türk Mü-
hendis ve Mimarlar Odaları Birliği,
Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ec-
zacılar Birliği kanunundaki isimler
değişecek.  İsimlerinde Türk ve Türkiye
olan 40’a yakın meslek ve oda birliği
bulunuyor.

- Herhangi bir meslekte tek ya da
tekelleşmiş birlik olmayacak.

- Yeni düzenlemeyle aynı meslekte
birden fazla birlik kurulmasının önü
açılacak. Böylelikle tek bir birlik aynı
mesleğin tamamını temsil edemeyecek.

- Avukatlık, doktorluk, mühendislik
gibi meslek sahiplerinin oda ve bir-
liklere doğrudan ya da dolaylı olarak
üye olmaları zorunlu olmayacak.

- Birliklerin faaliyet alanları dışına
çıkması durumunda ağır cezalar da
gelecek.

Yeni düzenlemeye göre meslek
odaları ve birlikler, mesleki faaliyetler
ve ilgili meslek üyelerinin özlük hakları
gibi konular dışında faaliyette bulu-

namayacak, açıklama ya da görüş bil-
diremeyecek.

Böylece AKP hakim olamadığı
oda ve birlikleri bölmek suretiyle
kendi hakimiyetinde yeni oda ve bir-
likler oluşturacaktır.  Sendikal alanda
nasıl kendi hakimiyetinde sendikalar
yarattılarsa aynı biçimde kendi yan-
daşları, kendi siyasi örgütleri haline
gelen meslek örgütlerini de kurmaya
çalışacaktır. 

AKP’NİN MESLEK ODA VE
BİRLİKLERİNE YÖNELİK
SALDIRI PLANLARI YENİ DE-
ĞİLDİR, ESKİYE DAYANMAK-
TADIR. YENİ OLAN BAHANE-
LERİ, ŞOVENİST SALDIRILA-
RI İÇİN BULDUKLARI YENİ
MALZEMELERDİR 

AKP baroların niteliğini değiştir-
mek için daha önce de çalışmalar yü-
rütmüştü. Dönemin Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ bir yıl önce 5 Nisan
2017’de katıldığı bir yemekte Avukatlık
Yasası'nda köklü değişiklikler içeren
tasarıyı TBMM'ye sunacaklarını bil-
dirmişti. Meclise sundukları yasa ta-
sarısında "Avukatlık mesleğine geçişin
sınavla olması, bu adımların başında
geliyor. Biz bu adımı atacağız ama
mükteseplerin tamamını da koruyarak
atacağız. Avukatlar, hakimler, savcılar
için ayrı ayrı sınav uygulamasını kal-
dıracağız. Avukat, hakim, savcı adayı
da aynı sınava girecek." demişti. 

2014 yılı içerisinde de Adalet Ba-
kanlığı tarafından Avukatlık yasa ta-
sarısı hazırlanmıştı. Bu tasarıda da
Baroların hak arama hürriyetleri sı-
nırlandırılmış, TBB’nin dahil olmadığı
sınav sistemi gündeme getirilmiş ve
seçim sistemi değiştirilmek istenmişti. 

Aynı durum TMMOB için de söz
konusudur. 1 Haziran 2017 tarihinde
TMMOB yasasında değişiklik yapıl-
ması için tasarı hazırlandı. Bu tasarıda
“Birlik ve organları kuruluş amaçları
dışında faaliyette bulunamayacağı,
üyelerini mesleki olarak denetleye-
meyecekleri, organların “amaçları dı-
şında faaliyet gösterildiği” gerekçesiyle

FAŞİZM NEREYE SALDIRIYORSA ORASI MEVZİMİZDİR
MEVZİLERİMİZİ SAVUNALIM, GÜÇLENDİRELİM, FAŞİZMİ DURDURALIM!

FFAŞİZMDE KAZANILMIŞ HAKLARIN GÜVENCESİ YOKTURHalkın 
Hukuk
Bürosu

25 Şubat
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ilgili Bakanlığın veya Cumhuriyet Baş-
savcılığınca görevden alınabileceği şek-
linde düzenlenmişti. 

TMMOB’un mesleki denetiminin
olmaması maden katliamlarının artma-
sının, imar düzenlemelerinin ranta uygun
yapılmasının, tarım arazilerinin niteliğinin
değiştirilmesinin önünü açacaktı, en-
gelleri ortadan kaldıracaktı. Bu yasal
düzenleme de tasarı halinde kaldı. 

Yukarıdaki yasal düzenlemelerin
benzerleri tüm meslek odalarına geti-
rilmeye çalışılmaktadır. Şu an bunun
hazırlıkları yapılmaktadır. Bu hazırlıklar
sadece bir yıl önceye de ait değildir.
2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, emrinde olan Devlet De-
netleme Kurulu (DDK)'nun 28 Eylül
2009 tarih, 2009/6 sayılı raporunda
Meslek örgütleri için yapılan tespitlerin
bir kısmı şöyledir:

– Anayasa ve yasalarla belirlenen
kuruluş amaçları dışında faaliyet yürü-
tülüyor.

– Siyasi, ideolojik etkinlikler yürü-
tülüyor.

– Kamu tüzel kişiliklerine rağmen,
devletten bağımsız sivil toplum örgütleri
gibi hareket ediliyor, belli konularda
ise kamu tüzel kişiliği öne çıkarılıyor.

– Karar ve işlemlerde merkezi idareye
tanınan yetkiler kabullenilmiyor, merkezi
idarenin vesayet yetkisi özerkliğin ihlali
olarak kabulleniliyor.

– Devlet, merkezi ve yerel yönetim
uygulamalarına yönelik eylemlerde bu-
lunuluyor.

– Dava açma hakkı amacını aşacak
şekilde kullanılıyor.

DDK meslek odalarının ve birliklerin
bütün düzeniçi ve reformist yapılarına
rağmen, belli zamanlarda halkın çıkarına
göre haraket ediyor oluşlarından, devletin
uygulamalarını kabul etmiyor oluşla-
rından, rant projelerine karşı dava aç-
malarından, baroların işkence ve katliam
dosyalarına müdahil olmalarından, halkın
çıkarına aykırı olan uygulamalar için
mahkemeye başvurmalarından, demo-
kratik faaliyet yürütmelerinden rahat-
sızdırlar. 

Kendi denetimlerine alamadıkları
için, faaliyetlerini sınırlamaya, ekonomik
olarak zor durumda bırakmaya, üyeleri

arasındaki bağı koparmaya, yönetim
kurullarının seçilme biçimlerine müda-
hale etmeye çalışıyorlar. 

Meslek örgütlerine hem ekonomik
olarak hem de siyasi olarak hakim olmak
istiyorlar. Yaşama geçirmeye çalıştıkları
sınav sistemleri ile halk çocuklarının
da avukat, doktor, mühendis olmalarının
önüne geçmeye çalışıyorlar. 

Meslek örgütleri aynı zamanda de-
mokratik kitle örgütleridir. Demokratik
yapılarını tamamen tasfiye ederek bü-
rokratik teknik bir niteliğe kavuşturmaya
çalışmaktadırlar. 

TTB ve TBB devrimci kurumlar
değildir, devlete karşı çok ciddi bir mu-
halefet içeresinde olduklarını da bugüne
kadar görmedik. TTB, halk sağlığı çer-
çevesinde bazı faaliyet yürütmüş, ilkeli
ve sağlık haklarına saygılı bir hekimlik
anlayışı yaratmaya çalışmış, bazı siyasi
ve toplumsal konular hakkında güdük,
cılız bir siyasi muhalefet göstermiştir. 

Aynı biçimde başında Metin Feyzi-
oğlu'nun bulunduğu TBB de özellikle
son dönemlerde hükümete ters düşecek
hiçbir şey yapmamış, aksine yaptıkları
açıklamalar ile hükümeti desteklemiş
ve kendini kanıtlamaya çalışmıştır. 

Ancak tüm bunlar faşizmin saldırısını
durdurmamış, bu örgütler faşizmin hedefi
olmaktan kurtulamamıştır. AKP faşizmi,
odalar aracılığı ile kazanacakları mali
olanaklara konmak, idari düzenlemeleri
daha hızlı yapabilmek, hukuk alanında
muhalefeti yok etmek için saldırmaktadır. 

Faşizmin niteliği budur, kendisine
güvensiz, istikrarsız ve güçsüz olma-
sından ötürü en ufak karşı çıkışı ezmek
ister. AKP de bunu yapıyor. Bunun için
yasal düzenlemelere de uyma zorunlu-
luğu görmüyor.  

DEĞİŞİKLİK BAKANLAR KU-
RULU KARARI İLE YAPILAMAZ 

Söz konusu meslek odalarının yapısı
Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenme-
miştir. Meslek örgütleri Anayasanın
135’inci maddesinde belirtildiği üzere;
“belli bir mesleğe mensup olanların
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mes-
leki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mes-
leğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensup-
larının birbirleri ile ve halk ile olan iliş-

kilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını
korumak maksadı ile kanunla kurulan
ve organları kendi üyeleri tarafından
kanunda gösterilen usullere göre yargı
gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu
tüzel kişilikleridir.” Bu nedenle bu ku-
rumların yapıları,  Bakanlar Kurulu Ka-
rarıyla belirlenmiş değildir. Bu kurumlar
organları, görevleri ve çalışma şekilleri
Anayasaya göre her kurum için ayrı
ayrı kanunlarca belirlenmiştir.

Ancak AKP keyfiyette sınır tanıma-
dığı için Anayasa'ya, yasalara uymadan
her türlü düzenlemeyi yapmaktadır. Hu-
kuka aykırı olduğu halde meslek örgütleri
hakkındaki düzenlemeleri KHK'lar ara-
cılığı ile yapacaklardır. 

Meslek örgütlerinde yapılmak istenen
bu düzenlemeleri isteyen sadece AKP
değildir. Emperyalizmde kendi projelerini
rahatlıkla yaşama geçirebilmek için bu
tür düzenlemelerin yapılmasını iste-
mektedir. Her alanda gerçekleştirmeye
çalıştırdıkları tekelleşmeyi bu alanda
da gerçekleştirmek, mesleği piyasaya
uygun hale getirmek için yeniden dü-
zenlemeye çalışmaktadırlar. 

Yukarıda saydığımız Meslek örgütleri,
ülkedeki siyasi mücadelenin yansıması
olarak emperyalizmin istediği kadar
halka yabancılaşmamış, halkçı dina-
miklerini yitirmemişlerdir. Bu mesleğin
ahlakını, etiğini, geleneklerini, ilkelere
uygun denetimini yapmaya çalışmaktadır.
Mesleğin belli bir niteliğe kavuşmasını
sağlamaya çalışmaktadırlar.

Buna karşı çıkmak zorundayız. Bu
saldırıya karşı yapılabilecek tek şey,
etkili ve örgütlü mücadeledir. Meslek
onuruna sahip herkes eminiz ki kendisine
ve halkına yapılan bu müdahaleye karşı
direnecektir. Bunun için meslek örgüt-
lerinin öncelikle harekete geçmesi, üye-
lerini ileride oluşabilecek sonuçlar kar-
şısında bilgilendirmesi ve direnişe ça-
ğırması gerekmektedir. Mesleği özüne
uygun bir biçimde yürütebilmek ve hal-
kın çıkarlarına sahip çıkmanın yolu,
bedel ödemeyi göze almaktan geçer.
Avukatlar cüppeleriyle, doktorlar ön-
lükleriyle, mühendisler baretleriyle di-
renmeli, seslerini yükseltmelidirler.

DİRENE DİRENE KAZANACA-
ĞIZ!

Yürüyüş
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AKP, "Aranan Teröristler" listesini yenilediğini du-
yurdu. Basında, 'tehlike' sıralamasına göre dizdikleri
kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renkli listelerde
isimleri yazan kişileri ihbar edenlere, para ödülü vaadettiği
haberleri yayınlandı.

Öncelikle bir gerçeği hatırlatmak
gerekir: Emperyalizm ve faşizm açı-
sından 'tehlike' oluşturmak demek,
halkların o oranda güvende olmasını
sağlamak demektir.

Yani zalimler için 'güvenlik', halklar
açısından tehdit iken; halkların gü-
venliği, sömürücüler için 'terör' tehli-
kesidir. Bu sadelikte baktığımızda ger-
çek teröristin kim olduğu ortadadır.
Asıl terörist, devrimcileri ve halkı sö-
mürenler, katledenlerdir.

AKP’nin listesini okuyanlar,
AKP'nin pervasızlığını gördü. İçinde
yıllarca önce devrimciliği bırakmış
olan da vardır, şu anda özgür tutsak
olarak emperyalizmin ve faşizmin tecrit
hücrelerinde direnen de. Şehit de vardır,
Grup Yorum üyeleri de... 

11 üyesi tutsak olan Grup Yorum'un
5 üyesi de ‘arananlar’ listesine eklenmiş
oldu. Üstelik başlarına ödül koyarak
arıyor AKP faşizmi...

Haberleri okur okumaz halkımız
cevap vermeye başladı. Grup Yorum
gönlümüzde, evimizde, emekçilerin
direnişinde, maden ocaklarında, tekstil
atölyelerinde, halkın olduğu her yer-
dedir diye tanımlanıyor Grup Yorum.

12 Eylül cuntasının baskı koşulla-
rında doğan Grup Yorum, 33 yıldır
her türlü baskı, işkence, tehdit, baskın,
enstrümanlarının kırılması, üyelerinin
kaçırılıp tehdit edilmesi, kulak zarlarının
patlatılıp, kollarının kırılmasına rağmen
halka umut taşıyan şarkılarını söylemeyi
sürdürdü.

Milyonlarca insanı, emperyalizme
karşı bağımsızlık şiarıyla bir alanda

birleştirebildi. Her türlü engellemeye ve provokasyona
rağmen, üretimleriyle, projeleriyle, konserleriyle hem
eylemleri hem de şarkılarıyla halkı birleştirmeyi başar-
dı.

Grup Yorum için, ‘halktır’ tanım-
laması boşuna değildir. 33 yıldır ka-
nıyla-alın teriyle, şehitlik-tutsaklık pa-
hasına halkın sanatını yapması nede-
niyle hak etmiştir bu sıfatı.

Bağımsızlık ve demokrasi müca-
delesinde halkı birleştiren Grup Yo-
rum’u ve Halk Cepheliler’i en büyük
tehdit olarak gören iktidar, “Terörist”
yaftası yapıştırarak halkın gözünden
düşürmeye çabalıyor.

AKP; halk ile halkın sanatçıları
arasına duvar örmeye, devrimcileri
halktan tecrit etmeye çalışıyor. Listeler
ve ödüller bunun içindir.

Sanıyorlar ki, halkımız kendi sa-
natçısını, kendi evlatlarını ihbar edecek!
Yanılıyor AKP, yanıldığını çok kısa
sürede görecektir!

İşbirlikçileştirmekten medet um-
dukları halkımız, hemen verdi cevabı.
Tıpkı Elif Sultan Kalsen'i İstanbul’da
neredeyse ev ev ararlarken, internetten
evinin adresini vererek bağrına bastığı
gibi sahipleniyor. Bizi bitirmeden Grup
Yorum'u bitiremezsiniz diyor. AKP'nin
listesinin bir hükmü olmadığını hay-
kırıyor.

AKP, emperyalist efendilerini taklit
ederek, halkı teslim almak, para kar-
şılığında her türlü değerini ayaklar
altına alır hale getirmek için yayınladı
listeyi.

Ancak hesaba katmadıkları bir şey
var: Cepheliler ile halk arasındaki bağ,
üç kuruşa satılamayacak kadar güçlü-
dür... Ve burası Anadolu topraklarıdır.
Anadolu halkları, bırakın devrimcileri
ihbar etmeyi, muhbirlerin-işbirlikçilerin
yüzüne tükürür!

AKP FAŞİZMİNİN TERÖR
LİSTELERİ ve İHBARCILARA
VAAD ETTİĞİ ÖDÜLLERİ,
DÜZENİN
GAYRİMEŞRULUNUN
İLANIDIR!

Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TTERÖRİZM DEĞİLDİR

Terör; “kendini hiç-
bir yasa ve kuralla
sınırlandırmadan,

baskı, işkence ve katli-
am gibi yöntemlerle

halkı korkutarak sindir-
mek ve bu zeminde

yönetmek veya siyasi
amaçlarını gerçekleştir-

mektir.

BUGÜN DÜNYADA
EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ

DIŞINDA TERÖRİST
YOKTUR!

TERÖRİST DEĞİL
DEVRİMCİYİZ!

Mücadelemiz terö-
rizm denilerek yaftala-
namaz; biz halk kurtu-

luş savaşı veriyoruz.

Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme

Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı

Sosyalizm Mücadelesi
Vermenin Onurunu

Taşıyoruz!
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2018

Yürüyüş

Sayı: 55

29LİSTELERİNİZİ DE ZULMÜNÜZÜ DE YOK EDECEĞİZ!



Dünyanın her yerinde karalamalar, yalanlar, komplolar
ve demagojilerle sonuç alsalar da, Anadolu'da istediğini
alamayacak emperyalistler ve işbirlikçileri!

AKP'nin yönetememe krizi çok büyüktür ve krizi her
geçen gün daha da derinleşmektedir. 

Yaptığı her zulmün hesabını misliyle vermek zorunda
olduğunu bilen AKP, iktidarını kaybetmemek için her
şeyi yapıyor, yapacaktır da...

Yani ömrünü biraz daha uzatabilmek uğruna, halk
üzerindeki terörünü katmerleyecektir.

Terörün amacı, halkta korku ve tedirginlik yaratmaktır.
Evet belli oranlarda korkutup sindirdiği doğrudur. Ancak
halkın hiç de azımsanmayacak bir kısmı, Haziran ayak-
lanmasıyla birlikte o korku eşiğini aşmıştır.

Grup Yorum üyelerinin başlarına ödül koyarak ihbar
edilmesini istemesi, AKP'nin acizliğinin somut bir gös-
tergesidir.

AKP, çürüyen ve yozlaşan burjuvazinin düzeninin
temsilcisidir. Dolayısıyla halktan yana hiçbir şey yapması
mümkün değildir. O, yağmanın, talanın, yoksulluğun,
yozluğun, sömürünün, işkence ve katliamların sahibidir.

Grup Yorum ise, halktan-halkın değerleri ve adaletinden
yana tavrını belirlemiş ve milim sapmayarak sosyalist
kimliğinden, öyle devam etmiştir yoluna.

Milyonlarca insanın, sadece ülkemizde değil yurtdışında
da Grup Yorum’u bağrına basması, konserlerine adeta
koşarak gitmesi boşuna değildir. Hiç kimse saatlerce
yolu, polis saldırısını, baskıyı göze alarak sadece şarkı
dinlemek için gitmez.

Grup Yorum, bir müzik grubundan çok daha fazlasıdır.
Onlar halkın haykırışı, adalet duygusunun, gelecek güzel
günlere olan inancının, bağımsız bir ülke-özgür bir halk
olma özleminin tercümanıdır.

AKP, bunu bildiği için, kendi Kültür Bakanlığı’ndan
onaylı albümün tanıtım gününde İdil Kültür Merkezi’ni
basarak talan etti, üyelerini işkence yaparak gözaltına

aldı.

Grup Yorum 33 yıldır kavganın içinde aşılanmıştır
faşizmin baskılarına. Bu yüzden halkla buluşamasınlar
diye salon verilmeyince kamyon kasalarındadır umudun
sesi. Yasaklandıklarında, yoksul mahallelerde halkın
damlarında alırlar soluğu. Hapishanede enstrümanları
verilmeyince, “Saçımızın telinden saz yapar, akordunu
suyun sesinden alırız” derler. 

Her koşulda, ideolojisini, neden halkın sanatçısı ol-
duklarını haykırırlar. İşte bu baş eğmezlikle örnek ve
umut olmalarını engellemek için her dönem yemişlerdir
‘terörist’ damgasını. Ve her seferinde sahiplenen halk
boşa çıkarmıştır karalamaları.

Bu sefer de öyle olacaktır. Çünkü halkımız gerçek
teröristin kim olduğunu çok iyi biliyor. Bir avuç toprağına
göz dikilen, suyu satılan, siyanürle, HES’lerle yaşam
alanları yok edilen, iki göz kondusu elinden alınanlar
elbet bilirler dostunu-düşmanını. Elindeki iki kuruşa göz
diken, sebepsiz yere işinden eden, aç-yoksul bırakan,
zulmeden devletin gerçek yüzünü iyi bilir.

Aşağılanan, horlanan, emeği çalınan, evlatları katledilen
halkımız, 33 yıldır, Grup Yorum’un ‘terör’le yaftalanmasına
itibar etmiyor. Halkın gözünden düşürülemeyen Grup
Yorum, halkı kavgaya çağıran şarkılarını söylemeye,
sosyalizm düşünü anlatmaya devam edecek.

Bu halk; örgütlü mücadelesiyle, terörist AKP’yi tarihin
çöplüğünde hak ettiği yere gönderecektir.

YYürüyüş Halkımızın Ellerinde
Ankara Halk Cepheliler 15 Şubat'ta Mamak

ve Dikmen'de esnaflara umudun sesi Yürüyüş
dergisini ulaştırdı. Çalışmada genel olarak son
süreç ve Halk Cephesi'nin kampanyaları anlatıldı,
çalışma sonunda toplam 80 dergi halka ulaştırıl-
dı.

Yürüyüş
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.... Sanki tarih o balkona çıkmış
umut ve onur ile.
Bazen bir pencere önünde
görürsün onu 
bazen bir çatıda
bazen bir meydanda
sanki dalgalı bir bulut
halindedir ve yüreğini ferah
tutarlar
... Fuat Erdoğan’ın
öğrencisidirler 
paranın ve yalanın 
bekçilerini korkutan
onlardır...

“Burjuvazinin desteğiyle veya onun
çizdiği sınırlar içerisinde yapılan

sanat doğalığında ideolojik bağımlığı
da getirecektir. Burjuvazinin

beynindekilerin yayılmasına sanatını
alet edecektir ve maddi olarak da

ona bağımlı hale gelecektir.
Bu nedenle burjuva sanatçısı özgür

olamaz. Devrimci sanatçılar ise
tutsak edilseler bile yalnızca onlar

özgür olabilirler...”

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: Meral Gökoğlu,
Özgür Gültekin, Bahar Kurt, Dilan Ekin, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek,

Fırat Kıl, Taylan Gültekin, Seher Adıgüzel, İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,

Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket YILMAZ
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Anadolu Kurtuluş Savaşı’nın 
Çocuk Kuryeleri,
Sabotajcıları, Kuvvacıları,
Milisleri…

1000 Kişilik Çocuk Kervanı
1. Emperyalist

paylaşım savaşı sı-
rasında binlerce as-
kerin donarak öldü-
ğü Sarıkamış Hare-
kâtının yapıldığı
günlerde (1914)
cephedeki askerlere
yiyecek ulaştırılması
da aksamıştır. 

Galip Paşa’nın “yiyecek yetiştirin”
şeklindeki telgrafları üzerine, Erzurum
ve çevresinde ilk hamlede 150 bin kilo
buğday toplanır. 

Bu buğdayın 90-95 kilometre uzak-
lığındaki cepheye ulaştırılması için ça-
reler aranır. Araç yoktur, insan yoktur. 

İşte bu koşullarda cepheye yiye-
ceklerin çocuklar tarafından taşınabi-
leceği fikri ortaya atılır. Durum okullara,
muhtarlara bildirilir. Bir gecede bez-
lerden 30 kiloluk bini aşkın torba diki-
lerek unla dolduruldu. Sayıları bine
yaklaşan henüz çocuk yaştaki gençler,
Hükümet Konağı önünde toplanarak
Nebilhan’a kadar taşıyacakları unları
sırtlanarak aşırı soğuğa rağmen cepheye
yiyecek yetiştirmek için yola çıktılar.

Çığ Altında 82 Çocuk Şehit
Aynı dönemde, İran sınırında Ruslara

karşı savaşan tümen de cephanesiz kal-

mıştır. Van’dan yardım isterler. Aynı
koşullar söz konusudur; insan yok, araç
yok. Ancak cepheden yardım istenmiştir,
az da olsa cepheye götürülebilecek
mermiler de vardır ellerinde. Ama nasıl
götürülecek?

Yaşları 12-17 arasında değişen 80’i
öğrenci 120 çocuk’tan oluşan bir konvoy
oluşturulur. 

Yatak çarşaflarından ve perdelerden
kesilerek yapılan torbalara konulan
mermileri sırtlarına bağlayarak yanla-
rındaki jandarma erleri ile cepheye
doğru yola çıkarlar. Hava soğuktur.
Buz keser elleri ayakları. Ama o mer-
miler yerine ulaşmalıdır. Yolda fırtınaya
yakalanırlar. Sığınabilecekleri bir yer
yoktur; devam ederler. 

Çocuklardan bir süre haber alına-
mayınca, hemen arama çalışması baş-
latılır ve çığ altında kaldıkları belirlenir.

Çocuklardan
38’i ve 3 jan-
darma çığ altın-
dan son anda
kurtarılır. 82 ço-
cuk ve diğer
jandarma erleri
çığ altında şehit
düşmüşlerdir.

Çukurovalı Osman:
14 yaşındaki eylemci

Osman’ın soyadı belli değil, bu ey-
lemden sonra ne olduğu belli değil;
ama o tarih yazanlardan biriydi, şimdi
tarih, eksik bilgiyle de olsa onu yazıyor. 

14 yaşında, Anadolu’yu işgal eden
emperyalistlere karşı bir sabotaj eyle-
minin kahramanıdır Osman. “Toros-
larda sıkıştırılan tam teçhizatlı işgalci
Fransız müfrezesi kâgir (taştan ya-
pılmış) bir binaya sığınır. Günler geç-
mesine rağmen bina ele geçirilemez.
Fransızlara yardım gelmesinden kor-
kulur ancak askerler binadan çıka-
rılamaz. Bu sırada 14 yaşındaki Os-
man, gece karanlığında gaz yağı te-
nekesiyle çatıya tırmanır ve binayı
ateşe verir. Kargaşa içinde dışarı çı-
kan Fransız askerler ele geçirilir.”
(İsmail Habib Sevük’ün Yurttan Yazılar
kitabından alınmıştır.)

Sınıf bilinci, halk sev-

gisi, tarih bilinci ise vatan

sevgisidir. 

Vatan, büyük evimizdir. 

Vatan, tarihimiz, isyan-

larımız, bağımsızlık ve öz-

gürlük şiarımız, namusu-

muz, onurumuz, şehitle-

rimiz ve mezarlarımız, yer-

altındaki ve yerüstündeki

zenginliklerimiz, türküle-

rimiz ve oyunlarımız, ye-

diğimiz yemek, içtiğimiz

su, içimize çektiğimiz ha-

vadır.

Peki ne kadar tanıyoruz

vatanımızı? Tarihini ne ka-

dar tanıyoruz? Hangi zen-

ginliklere sahip olduğu-

muzu biliyor muyuz ger-

çekten?

Bu vatanın vatan ol-

masındaki önemli döne-

meçlerden biri, 1919-1923

Anadolu Kurtuluş Sava-

şı’dır.  

Vatanımız bugün yine

emperyalist işgal altında.

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

sürüyor. 

1900’lerde ve 2000’ler-

de, bu savaşın her ikisin-

de de,  kahramanlarımız

var, kahramanlıklar var.

Bu sayfada işte onları an-

latmaya devam ediyoruz.

1900’lerden 2000’lere

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

Destan Destan Anadolu

KURTULUŞ SAVAŞININ
ÇOCUK KAHRAMANLARI,

KAHRAMANDIR
ÇOCUKLARI

Yürüyüş
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11-12’sinde Milisler
Antep savunmasında Kebapçı Said Ağa’nın oğlu

küçük Mehmet, 

Şahin Bey’in oğlu Hayri, 

Şehit Yolağası’nın oğlu Mehmed Ali, arzuhalci Ali
Efendi’nin oğlu İsmail…

11-12 yaşlarındaydılar. Onlar, başında Arslan Bey’in
bulunduğu milis kuvvetlerinin içinde yer aldılar. Diğer
Kuvayi Milliyeciler gibi silahlıydılar, yeri geldiğinde
çatışmalara katıldılar; ancak çoğu zaman da istihbarat
görevlerini üstlendiler. Yaşları nedeniyle her yere dikkat
çekmeden girip çıkabiliyorlardı. 

*

Urfa’da 14 yaşındaki Bozan, Fransızlara karşı
Kuvayi Milliye önünde harbe katıldı. Bu yavrunun kah-
ramanlığını gören halk, Bozan için türkü yaktı.

Sebeke dağından indim dereye
Atılıyor bombalar, bilmem nereye
Türk çeteleri dönmez geriye
Be yürü! Yürü Bozan Yavrum yürü!
Vursun kırsın Fransızları, aslanım yürü...”

Klavuzluk Yaptılar
Köprüler Uçurdular
Tren Raylarını Söktüler

14 yaşındaki Sarıca köylü Ali, Maraş direnişinde as-
kerlerin klavuzuydu. Orası onun yurduydu, dağını taşını
en iyi o biliyordu. İşgalci orada yabancıydı. Yurdunu sa-
vunanların en büyük avantajı da buydu işte. 

Sarıca Köylü Ali, klavuzluk yapmakla da yetinmedi.
Bir seferinde de düşmanın yolunu kesmek için kendisine

verilen köprü uçurma görevini tereddütsüz ve başarılı
bir şekilde yerine getirdi. 

Aralarında Sarı İbrahimli köyünden Duran’ın (Kaleli)
da bulunduğu pek çok çocuk dağdaki askere yemek taşı-
dılar. Verilen talimat gereği o küçük yaşlarına rağmen
tren raylarını sökerek düşmanın hareket kabiliyetini ön-
lemeye çalıştılar. (İsmail Çolak’ın “Çocuk Mücaarihitler”
adlı makalesinden)

Kurye Niyazi
10 yaşındaki Osmaniyeli Pulcu Mehmet oğlu Niyazi

(Akyan) ise Çukurova bölgesinde kurye olarak yer aldı
Kurtuluş savaşında. Görevi, milisler arasındaki haber-
leşmeyi sağlamaktı.

Ordan oraya haber taşıyordu Niyazi. Gerektiği zaman
istihbarat görevleri de üstleniyordu. 

Kurtuluş savaşının 10 yaşındaki kuryesi Niyazi
Akyan, sonraki yıllarda kendisiyle yapılan bir röportajda
o zaman yaptıklarını şöyle anlatıyordu: 

“Babam dedi ki, oğlum sana mektup yazayım. Cebelli
Yemli Hacı Ali Efendi’ye götür. Hacı Efendi oranın çete
başıdır. Mektubu aldım ve Hacı Efendi’ye götürdüm. O da
bir mektup yazdı ve bana ‘Bunu Hacı Hüseyin Ağaya
götür’ dedi. Araplı’da Hüseyin Ağa’yı bulup mektubu
verdim. Sonra Kişnaz’a geçtim. Orada Hakkı Efendi ile
görüştüm. O bana yol gösterdi. Bahçe’ye geçtim. Orada
Mustafa Efendi’yi buldum. Beni atına bindirip Düziçi’ne
götürdü. Orada Sarp’ın ağzına indim. Sarp’ın ağzından
Acı Alma mevkiine geldim. Araplı’da Hamza Ağa’nın
yanında iki gün kaldım. Daha sonra Osmaniye’ye geldim.
Bu kadar dolaşmamın sebebi ise haber götürüp getirmekti.
O çevrede kurulan milis kuvvetler arasında mektup taşı-
yordum. Osmaniye’ye geldiğimde bugünkü Zafer camiinin
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olduğu yer kilise idi. Ben Ermeni gibi görünerek kiliseye
girdim. Ayağımda ham gönden bir çarık, sırtımda yamalıktan
oluşan bir kaput vardı. Kilisede bulunan tel örgüleri,
Fransız cephanelerini öğrendim. Onları babama anlattım.
Babam da bunları yazarak Küllü’ye Hasan Paşa’nın
yanına gönderdi. Böylece istihbarat sağlıyorduk.”

İşkencede Direnen İki Kurye: 
Çocuk askerlerden Mehmet ve İsmail’in yaşadıkları,

savaşta, çocukların yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını
gösteren örneklerden biridir. 

1920 yılı Ağustos ayında Antep kuşatmasının sıkışmış
olduğu bir günde, Heyet-i Merkeziye, Maraş yakınlarındaki
Sam köyünde bulunan Kolordu Komutanı Miralay
Selahaddin Adil Bey’e şehrin durumunu anlatan bir
rapor göndermek istiyordu. 

Mektubu yerine ulaştırabilmek için Fransız kuşatmasını
geçmek gerekiyordu. Bunun için de çocuklarla göndermek
en mantıklısıydı. 

Çocuk askerlerden Mehmet’le İsmail, bu göreve
talip oldular. Mektup onlara teslim edildi. 

Mehmet’le İsmail, başlarına keçe külah giyip dilenci
kılığına bürünerek yola çıktılar. 

Ama yine de yolda yakalandılar; kendilerinden şüp-
helenen Fransız askerleri tarafından gözaltına alındılar.
Mehmet, mektubu bir bağ kütüğünün altına saklayarak
düşmanın eline geçmesini önleyebildi. Fransız askerleri,

casus yakaladık diye çocukları, komutanlarının huzuruna
kadar çıkardılar. Konuşturmak için sorgu ve işkencelerden
geçirdiler. 

Fakat, ikisi de bir çocuğun dayanması imkânsız diye
düşünülebilecek işkencelere dayandılar. 

İşgalci Fransız askerleri, çocuklardan: “Bizim babamız
anamız şehit oldu. Dilenmek için çıktık. Şehirde yi-
yeceğimiz yok idi” cevabından başka bir şey alamadılar.
Sorguda sürekli bunu tekrarladılar. 

Bir şey çıkaramayınca, Mehmet ve İsmail’i şehre
geri dönmek şartıyla serbest bıraktılar. Ancak serbest bı-
raktıktan sonra da kalleşliğe devam ettiler. Siperdeki
Fransız askerlerinin kasten ateş açması üzerine Mehmet
4, İsmail 9 yerinden yaralandı. Düşman mıntıkasında
sabaha kadar kan kaybeden çocuklar, sabahleyin Fran-
sızların cephedeki kendi yaralılarıyla birlikte hastaneye
kaldırıldılar. 

Mehmet’in hastanede bir ayağı kesildi. İsmail ise
hastanede şehit düştü. 

Bir ayağı kesilen Mehmet, hastanede iyileştikten
sonra Türklerde esir bulunan iki Senegalli Fransız asker
ile değiş tokuş yapılarak esirlikten kurtarıldı. 

Gazi Mehmet geri döndükten sonra da tek ayağıyla
Arslan Bey’in komutasındaki milis müfrezesine katıldı;
görevler üstlenmeye devam etti. 

İşçiyiz, İşimizi
İstiyoruz Alacağız!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 ay
önce işten atılan işçiler, 16 Şubat’ta Kemeraltı
girişinde “Biz Kimiz? Neden İşten Atıldık, Ne İsti-
yoruz?” başlıklı bildiri dağıtımı yaparak İzmir
halkına haklı ve meşru taleplerini anlattılar. Ayrıca
yaptıkları açıklamada; “bizler Büyükşehir Beledi-
yesi’nin şirketlerinde çalışmaktaydık, sık sık ihale
kaybetme durumu ortaya çıkıyor, biz işçiler işten
atılma korkusuyla yaşıyorduk. Güvenli ve huzurlu
çalışmak için iş mahkemesine başvurarak kadro ve
muvazza davası açtık, mahkeme bizi haklı buldu,
kadrolu işçi statüsüne geçmemize karar verdi. Be-
lediyenin bütün itirazları red olunca İzmir BB, gruplar
halinde ‘Adalet Yürüyüşü’ başladığı tarihte 200 işçiyi
sokağa attı. Bunun üzerine tam 90 gün önce İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi önünde işten atılan işçiler olarak
oturma eylemine, direnişe başladık. Tazminatsız, Haksız,
Hukuksuz, adaletsiz bir şekilde GENEL-İŞ 2 No’lu şu-
benin belediye yönetimiyle ortak hareket ederek işten
attırdığı Mahir Kılıç arkadaşımız ise bedenini açlığa ya-
tırarak direnişe başladı. 3 ayı aşkındır gün gün eriyen

bir işçi var; adı Mahir Kılıç, onunla beraber işini isteyen
evine ekmek götürmek isteyen 6 onurlu işçi var. Halkımız!
CHP’li Büyükşehir Belediyesi kapısının önünde süren
mağdur ettiği işçilerin direnişini görmüyor, duymuyor,
sizlerin bize sahip çıkarak sesimize ses olmanızı istiyo-
ruz.”

Direnen işçiler 300 bildiriyi halka dağıttıktan sonra,
Konak PTT bürosundan CHP Genel Merkezi’ne toplu
faks çekerek işlerinin geri verilmesini talep etti.

Yürüyüş
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BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ
EN BÜYÜK MUCİZEMİZ
EMEĞİMİZDİR

Dev-Gençliler, örgütlenmek için
neye ihtiyacımız var? Örgütlenmek
için öncelikle herkesi örgütleyebile-
ceğimize, değiştirip dönüştürebile-
ceğimize, savaşın bir parçası yapa-
cağımıza inanmalıyız. 

İnanan ve yeterince isteyen bir
yolunu bulur. Bilgi ile hareket ede-
ceğiz. Devrimci yöntemleri kullana-
cağız. Doğru düşünerek hareket ede-
ceğiz. Yoğunlaşacağız, örgütlenmeye
yoğunlaşacağız. Nasıl örgütleniriz,
düşmanı nasıl alt ederiz, nasıl kitle-
selleşiriz bunları düşüneceğiz. Sorular
soracak, program yapacağız. Program
bir işi hayata geçirmenin, sonuca
ulaşmanın, koyduğumuz hedeflere
varmanın iradi ve tek yoludur. 

Kendiliğindencilik inisiyatifi düş-
mana bırakmak demektir. Kendi eme-
ğimizi kendimizin çarçur etmesi de-
mektir. Boşa kürek sallamakla eş de-
ğerdir. Bu yüzden sade ve basit prog-
ramlarımız olmalı. Aylık, haftalık,
günlük programlarımız olmalı. 

Hangi okula gidiyoruz, hangi li-
sede çalışma yürütüyoruz, ne sıklıkla
gitmeye karar verdik? Hangi çalış-
maları yapacağız, bu okullarda hangi

araçları kullanacağız, hedefimiz ne
olacak? Bu programı uyguladık mı,
uygulamadık mı, uygulamadıysak
eksiklerimiz nelerdi, neden bırak-
tık?

Kaç kişiyle görüşüyoruz birebir
örgütlemek için? 

Kimlerle eğitim çalışması yapı-
yoruz?

Eğitim ihtiyaca göre yapılır. Eği-
tim yaptığımız kişiye yoğunlaşıyor
muyuz? 

Nasıl yaşıyor, nasıl çalışıyor, nasıl
düşünüyor? Bunları düşündüğümüzde
neye ihtiyacı var biliriz. 

Komiteleşmeliyiz. 

Komiteler örgüttür. Komite ira-
dedir. Komite bir işi ne kadar istedi-
ğimizin göstergesidir. Komite örgüt-
lenme kararlılığıdır. Komite sonuç
alıcılıktır. Komite sosyalizmdir. 

Komite biz demektir. 

Komite iki kişiden oluşsa dahi
düzenli toplantılarıyla, önüne koyduğu
programlar ve hedeflerle örgüt olarak
hareket eder. Denetler, değerlendirir,
yeniden harekete geçer. Politika üretir.
Komite toplantı yapar, ortak aklı kul-
lanır. Gelişir, geliştirir. Bu yüzden
komiteleşmeliyiz.

Düşman saldırıyor, düşman vu-

ruyor, bunun karşısında tek güç ör-
gütlenme kararlılığıdır. 

Örgütlenmek istiyorsak şu 4 mad-
deyi unutmamalıyız:

1- Programlı çalışmalıyız. Bu bizi
disipline eder.

2- Komite kurmalı, toplantı yap-
malıyız.

3- Eğitim çalışması yapmalıyız.
Gelişmeli, geliştirmeliyiz.

4- Kitle çalışması yapmalıyız.
Coşkuyla, azim ve hırsla. 

Dev-Gençliler tarihimiz sayısız
başarıyla doludur. Olmaz denileni
olur kılan bir tarihin mirasçılarıyız.
Ancak unutmamalıyız. Mucize emek-
tir. Mucize disiplindir. Sevgi ve sa-
bırla, öfke ile, umut ile, disiplinle
umudumuzu büyütebiliriz. 

EMEK�İLE,�SEVGİ�İLE,�DİSİPLİN�İLE�ÖRGÜTLENECEĞİZ

Gençliğimiz Var Bizim…
Dev-Genç’liyiz…
Biz Yakıp Yıkmakla Bitmeyiz!
Geleceğin umudu Dev-Genç’lilerin yaptığı kitle çalış-

malarından derlediklerimiz şu şekilde-
dir;

İstanbul Armutlu:
Dev-Genç’liler 12 Şubat’ta Behçet

Kemal Lisesi’nde kitle çalışması yaptı.
Yapılan çalışmada lise duvarlarına “Liseli
Dev-Genç, Parasız Eğitim Sınavsız Ge-
lecek İçin Dev-Genç’e” yazılamaları ve

“Dev-Genç’liyiz Biz Yakıp Yıkmakla Bitmeyiz, Tutsak
Dev-Genç’lilere Özgürlük, Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!”
şablon yazı çalışması yapıldı.

İstanbul Okmeydanı – Örnektepe:
Dev-Genç’liler 12 Şubat’ta mahallede halkın yoğun olarak

geçtiği bölgelerde pankart astı. Çalışmada
üzerinde “Nuriye ve Semih’in Direnişi
Adaletsizliğe Boyun Eğmemenin Desta-
nıdır!” ve “Parasız Eğitim Tam Bağımsız
Türkiye Mücadelesini Sürdüren Tutsak
Dev-Genç’lilere Özgürlük! Dev-Genç”
imzalı pankart asıldı. Ayrıca çalışmanın
yapıldığı sırada halka, Nuriye ve Semih’in
direnişinin siyasi kazanımı anlatıldı.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Örnektepe
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Hava limanında çalışan bir işçinin
verdiği bilgiye göre “şantiye mezarlığa
dönmüş” durumda. 

Bugüne kadar 400 işçi bunun için
iş cinayetlerine kurban gitmiş durumda
ve bu gidişle inşaat bitene kadar daha
kaç işçinin öleceği belli değil. 

Hava limanı inşaatı T. Erdoğan'ın
doğum gününe yetişeceği için 30 bin-
den fazla işçiyi köle gibi çalıştırıyorlar.
İşçiler pislikten geçilmeyen barakalarda
barındırılıyorlar. 

Hava limanı inşaatı; 

T. Erdoğan'ın doğum gününe yeti-
şeceği için hafriyat yapan kamyonlarına
haddinden fazla yük  yükleniyor, daha
fazla mesai yapmaya zorlanıyor ve
işçilerin canına mal olan kazaların biri
bitmeden diğeri yaşanıyor. 

Hava limanı inşaatı;  T. Erdoğan'ın
doğum gününe yetişeceği için hava
limanı şantiyesi kapalı kutu. Ne yaşa-
nırsa üstü örtülüyor, ölen her işçinin
ailesine kan parası verilerek kölelik
düzeni güllük gülistanlık gösteriliyor.  

Ama bir yere kadar.

Bütün zulümler bir yere kadar sü-
rüyor. 

Bir yerden sonra işçi örgütlü de
olsa örgütsüz de olsa isyan ediyor. 

Hava limanı inşaatında da öyle

oldu. 

Taşeron şirketlerin kölesi durumuna
getirilen işçiler, bıçak kemiğe dayan-
dığında direnişe geçtiler. 

Diğer işçi direnişleri gibi bu dire-
nişin temel sorunu örgütsüzlük. 31
bin işçinin örgütsüz ve kendi imkanları
ile haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı
direniyorlar. "OHAL değil demokrasi
istiyoruz" diyen DİSK KESK
TMMOB VE TTB gibi kurum ve ku-
ruluşlar 3. hava limanındaki direnişi
görmüyorlar 400 işçinin katledilmesine
seslerini çıkartmıyorlar.

Her zaman yaptıkları gibi görmez-
den geliyorlar, geçiştiriyorlar. 

Biz ne yapmalıyız? 

1- Her şeyden önce ülkemizin
içinde bulunduğu koşulları anlamalıyız
ve kavramalıyız. 

AKP faşizminin ülkeyi yönetmek
için nasıl zorlandığını, bunun nedeninin
ülkemizdeki devrimci durumun her
geçen gün kabararak büyüdüğünü, elle
tutulur hale geldiğini görmeliyiz ve
göstermeliyiz. 

2- Var olan koşullarda işçilerin ör-
gütsüzlüğünün bizim eksiklerimiz ol-
duğunu görmeliyiz. 

Eksiklerimizin nedenini bulmalı
ve çözerek ileriye doğru adım atmalıyız. 

3- Nedir eksiği-
miz? 

Örgütlememek.

Örgütlenme-
mek. 

O zaman örgüt-
lenmeliyiz. 

Direnen, greve
çıkan işçileri örgüt-
lemeliyiz. 

Onlarla sonuna
kadar dayanışma

içinde olmalıyız. 

Her yerde, her şeyde hep beraber
diyebilmeliyiz. 

- Hava limanı işçilerinin çalışma
koşulları ortada... 

Buna karşı verdikleri tepki direniş. 

Bu durumda Devrimci İşçi Hareketi
olarak koşulsuz hava limanı işçilerinin
yanında, onlardan biri olmalıyız.

- Örgütlenmek gözde büyütülecek
bir şey mi? 

Kesinlikle değil. 

Ezen ve ezilen arasındaki çelişkinin
bu kadar yoğunlaştığı koşullarda, iş-
sizliğin, yoksulluğun alıp başını gittiği,
asgari ücretle geçinmenin imkansız
olduğu koşullarda, açız işsisiz deyip
işçilerin kendilerini yaktıkları bir ülkede
örgütlenebiliriz. 

4- Devrimci İşçi Hareketi olarak
hava limanı işçilerinin kanını emen
taşeronlarla dişe diş mücadele etmeliyiz.
Ölen işçilerin hesabını sormalıyız, yeni
işçi ölümlerinin önüne geçmeliyiz. 

5- Umut; 

emeğimiz, 

onurumuz, 

geleceğimiz, 

yarınımızdır. 

Açlığın, yoksulluğun son bulduğu;
emeğimizin karşılığını aldığımız ko-
şulların yaratılmasıdır.

Umudumuz; sıkılı bir yumruk ol-
maktır. 

Birlik beraberlik içinde bu düzene
karşı mücadele etmektir. 

Umudumuz; 

devrim cephesini büyütmektir.

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZA-
NACAĞIZ

3. HAVA LİMANININ İNŞAATI 
HALK DÜŞMANI T. ERDOĞAN’IN DOĞUM GÜNÜNE YETİŞECEKMİŞ 

Yürüyüş
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İŞTE AKP’NIN 15 YILLIK
İKTİDARINDA İŞÇİ DÜŞMANI
YÜZÜNÜN DÖKÜMÜ 

Grev Yasakları:
1– AKP Hükümetinin yasakladığı ilk grev 1 Temmuz

2003’te Petrol-İş’in örgütlü olduğu Petlas Lastik Sanayi
ve Ticaret AŞ’deki grev oldu. Grev Hükümet tarafından
yasaklandı.

2– Hükümet 8 Aralık 2003’te, Kristal-İş üyesi 5 bin
Paşabahçe işçisinin grevini daha başlamadan yasakladı.

3– Camda yasağın kalkmasının ardından, Paşabahçe
işçileri 30 Ocak 2004 günü greve yeniden başladı.
Ancak AKP, grevi ikinci kez yasakladı. Milli güvenliği
bozucu gerekçesine genel sağlık gerekçesi de getirildi.

4– 21 Mart 2004’te Lastik-İş’in toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca 20 ayrı fabrikada
5 binin üzerinde işçinin aldığı grev kararı Bakanlar
Kurulu tarafından yasaklandı.

5– 1 Eylül 2005’te, Türkiye Maden-İş’in örgütlü ol-
duğu Erdemir Madencilik’teki grev de yasaklandı.

6– 27 Haziran 2014’te 5 bin 800 işçinin Şişecam’a
bağlı 10 cam fabrikasında 8 gündür sürdürdüğü grev,
genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu
gerekçesiyle yasaklandı.

7– 21 Temmuz 2014’te ise Bakanlar Kurulu, Çöllolar
Kömür Sahası işyeri ile Çayırhan Kömür İşletmesinde,
Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev
kararını, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte
olduğu gerekçesiyle yasakladı.

8– 30 Ocak 2015’te Bakanlar Kurulu, Birleşik Me-
tal-İş’in, aralarında Anadolu Isuzu, Demisaş Döküm,
Federal Mogul, Sarkuysan ve Türk Prysmian Kablo’nun
da olduğu 22 fabrikada ilan ettiği grevi yasakladı.

9– Hükümet toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varı-
lamaması üzerine Asil Çelik’te ilan edilen grevi yasakladı.

10– Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu EMİS’e bağlı
işyerlerinde 20 Ocak 2017’de başlayan grev, Erdoğan’ın
da imzasının bulunduğu bir kararla ‘milli güvenliği bozucu’
nitelikte olduğu gerekçe gösterilerek yasaklandı.

11– 20 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanan kararla, Akbank grevi ‘Ekonomik ve finansal
istikrarı bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle başlamadan
yasaklandı.

12– Şişecam işçilerinin grevi “milli güvenliği bozucu
nitelikte olduğu” gerekçesiyle başlamadan yasaklandı.

13– Mefar İlaç’ta Petrol-İş Sendikası’nın grevi ya-
saklandı.

14– 26 Ocak’ta MESS kapsamındaki fabrikalarda
çalışan 130 bin işçi adına alınan grev kararı, milli
güvenliği bozucu olduğu iddiasıyla yasaklandı.

DİH KÖŞE TAŞI

BİR İŞİ, BİR KİŞİYİ,
BİR EYLEMİ ÖRGÜTLERKEN 

Bir işi, kişiyi, eylemi örgütlerken kesinlikle duygu-
larımızla değil bilimsel verilerle somut durumlar üze-
rinden hareket etmeli ve mutlaka her ayrıntıyı görmeliyiz. 

Yönetici olmak için, iyi yönetmek için burjuvazinin
okulları var ama bizim okulumuz mücadelenin içi ve
ihtiyaçları. Öğrenmeyi bilen her devrimci iyi bir yönetici
olabilir. 

Yönetmek tek tip insan yetiştirmekten çok, farklı
kültür ve kişilikteki insanları sosyalizmin değerleri
çevresinde birleştirip üretime katmaktır. 

“Devlet, sınıf karşıtlıklarını frenleme ihti-
yacından doğduğuna, ama aynı zamanda,
bu sınıfların çatışması ortasında doğduğuna
göre, kural olarak en güçlü sınıfın, ekonomik
bakımdan egemen olan ve bunun sayesinde,
siyasi bakımdan da egemen sınıf durumuna
gelen ve böylece ezilen sınıfı boyunduruk al-
tında tutmak ve sömürmek için yeni araçlar
kazanan sınıfın devletidir. İşte bundan ötü-
rüdür ki, antik devlet, her şeyden önce,
köleleri boyunduruk altında tutmak için,
köle sahiplerinin devletiydi; tıpkı feodal dev-
letin, serf ve angaryacı köylüleri boyunduruk
altında tutmak için soyluların organı ve mo-
dern temsili devletin, ücretli emeğin sermaye
tarafından sömürülmesi aleti olması gibi.
Bununla birlikte, istisnai olarak savaşım du-
rumundaki sınıfların denge tutmaya çok yak-
laştıkları öyle bazı dönemler olur ki, devlet
gücü sözde aracı olarak, bir zaman için, bu
sınıflara karşı belirli bir bağımsızlığını mu-
hafaza eder.”

AAilenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
Friedrich Engels 

Bertolt Brecht diyor ki;
"Ey mutsuzlar! Kardeşlerinizi boğazlıyorlar,

göz yumuyorsunuz. Çığlıklar duyuluyor, ama
siz susuyorsunuz. Aramızda dolaşıp kurbanını
seçiyor zorbanın teki, sessiz kalırsak bize do-
kunmaz diyorsunuz.." Yanılıyorsunuz! 

25 Şubat
2018

Yürüyüş
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51. YILINDA DEVRİMCİLİKTEN PATRON SENDİKACILIĞINA SAVRULMANIN ADI DİSK…
DİSK 51’inci kuruluş yıldönümünü

sendikalı oldukları gerekçesiyle işten
çıkartılan KOD-A işçileriyle kutladı.
Öncelikle şunun üzerini çizmemiz ge-
rekir. DİSK Türkiye’de işçi sınıfının
çıkarlarını savunmak adına kurulmuş
bir sendikadır. Kuruluş özü itibariyle
adındaki gibi devrimci bir sendikadır.
Bizzat ABD tarafından kurulan Türk-
İş’e karşı işçilere sınıf bilinci aşılamak,
sadece ekonomik değil aynı zamanda
demokratik mücadelenin de bir parçası
olmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Ancak kuruluş amacıyla bugün gel-
diği nokta arasında dağlar kadar fark
vardır. DİSK adındaki “devrimci” sı-
fatıyla tamamen tezat oluşturan bir
noktaya savrulmuştur. Bırakalım dev-
rimciliği işçi sınıfı için hayati önem ta-
şıyan ekonomik mücadeleyi vermekten
dahi yoksundur. Bu nedenle DİSK için
nice 51 yıllara diyemiyoruz. Çünkü; 

DİSK 12 Eylül 1980 öncesi kısa
bir süre devrimci ortamında etkisi ile
direnişler örgütlemiştir. 12 Eylül
1980’den sonra DİSK tarihi karanlıktır.
Sıkıyönetim mahkemelerinin önünde
oluşturulan kuyruklar, tutsaklık koşul-
larında teslimiyet ve 12 Eylül yenilgi-
sinin ortaya çıkardığı çağdaş yani düzen
sendikacılığını benimsemiş ve o günden
bugüne gelene kadar adım adım dev-
rimcilikten, sınıf sendikacılığından kop-
muştur. 

DİSK’in bugün geldiği nokta patron
sendikacılığıdır. 1 Mayıs’ta Taksim’in
yasaklanmasına karşı önce kendi bina-
sından çıkamayan, daha sonra da AKP
faşizminin istediği gibi Bakırköy pazar
alanına giderek faşizmden aferin alan
bir sendikadır. Gezi Ayaklanması sıra-
sında polis işçilere gaz atmasın baha-
nesiyle Gezi’ye dahi çıkamayan, 14
yaşındaki Berkin Elvanlar kadar ola-
mayan bir sendikadır. Adı devrimcidir,
lafazanlıkta ustadırlar. Ancak söz konusu
haklar için direnmek olunca işçi sınıfına
düzenin mahkemelerini gösterirler. 

Öyle ya direnmeye ne gerek var.
Nasıl olsa mahkemeler vardır. Onlar
çözerler. DİSK yönetimi dışında bir
direniş başlamışsa da ya o direnişi gör-
mezden gelir ya da en pasif biçimde
yürütmeye çalışır. 51. yılını beraber
kutladıkları KOT’A işçilerinin direnişi
140’lı günlere dayanmıştır. Sosyal İş

Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk,
"Burada gerek ortaya koyduğumuz ör-
gütlenme biçimiyle 134 gündür kar,
kış demeden aşımız, ekmeğimiz ve ge-
leceğimiz için direniyoruz. Direnişimizi,
DİSK'in kuruluş felsefesine, hedefine,
amaçlarına uygun davranarak gerçek-
leştirdiğimizi sevinerek ve onur duyarak
belirtmek istiyorum" dedi. Yine DİSK
Genel Başkanı Kani Beko ise, "Kurul-
duğumuz tarihten beri, bu topraklarda
demokrasi, barış, kardeşlik, özgürlük
ve sendikal hak ve özgürlükler için
taviz vermeden mücadele ettik" dedi.

Direniş alanında kuruluş kutlaması
yapıyor olmaları bile zevahiri kurtar-
maya yetmiyor. Yüzbinlerce üyesi olan
DİSK KOT’A işçileri için ne yapmıştır?
Nasıl bir direniş takvimi hazırlamıştır?
Bu soruların cevabı yoktur.

Kani Beko ise tam bir aymazdır.
Demokrasi için mücadele vermekten
söz ediyor. O halde soralım kendisine
OHAL’e karşı DİSK olarak ne yaptınız?
Bu sorunun cevabı koca bir hiçtir.
Genel İş üyesi 1961 işçi OHAL baha-
nesiyle işten atıldı. Kani Beko ise hala
demokrasi için mücadele ettiklerini
söylüyor. Daha işten atılan kendi sendika
üyesi işçilere dahi sahip çıkmaktan
aciz… OHAL’e karşı direnmek bir
yana düzenlemek istedikleri mitinglere
dahi izin verilmediği koşullarda kendi
eylemine dahi sahip çıkmadı. Tüm de-
mokratik haklar rafa kaldırılmışken,
açık faşizm yaşanırken bir şey yapmıyor
bir de demokrasi mücadelesinden bah-
sediyor. 

DİSK adındaki devrimci sıfatına
tamamen yabancılaşmıştır. 90’lı yıllarda
oligarşinin kendi içindeki saflaşmasında
MGK sendikacılığına savrulmuştur.
Bugün geldiği düzen sendikacılığı o
yıllarda temeli atılan patron sendikacı-
lığının bir sonucudur. Devrimcileri sen-
dikadan koparmak için her türlü çir-
kefliği, ayak oyunlarını yaparak bu
noktaya savrulmuştur. Doğal ki dev-
rimcilikten kopanlar burjuva ideolojisine
ve onun düşünce yapısına sahip olurlar.
51 yılında DİSK’in geldiği nokta tam
da burasıdır. 

Devrime, devrimciliğe düşmanlık...
- DİSK Genel Başkanı Kani Beko,

"Başbakan bir dönem şöyle ifade etti:
'Türkiye'de her işçi sendikasına üye

olabilir, korkmayın, sendikalara üye
olun' dedi. Evet, işçiler sendikalarına
üye oldular ama işverenler çok acımasız
bir şekilde iş yerlerinde sosyal cinayet
işlediler. Bizim geleneklerimize göre,
işçiyi işten atmak sosyal bir cinayettir." 

Bunu diyen Kani Beko Oya Bay-
dak’ı DİSK’teki işinden atmıştır. At-
makla yetinmemiş DİSK tarihine kara
bir sayfa açarak tıpkı faşist iktidarlar
gibi Oya Baydak ve DİH’lilere linç
saldırısı örgütlemiştir. İşini isteyen işçiye
ve ona sahip çıkan devrimcilere linç
saldırısı gerçekleştirmek hangi ahlakın
ürünüdür? 

51’inci yılında DİSK…
1- Devrimcilikten patron sendika-

cılığına geçişin adıdır.
2- DİSK işçileri örgütleyen değil

tam tersine örgütsüzleştirmenin adıdır.
2017 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye
genelindeki toplam 13 milyon 581 bin
554 işçiden, 1 milyon 623 bin 638'inin
sendikaya üyeliği bulunuyor. En fazla
üye sayısı 907 bin 328 ile Türk-İş'te
bulunurken, bunu 544 bin 566 ile Hak-
İş takip etti, DİSK'in ise 145 bin 988
üyesi bulunuyor. Bu rakamlar bile
DİSK’in sınıf sendikacılığından kop-
tuğunu göstermeye yeter.

3- DİSK son yıllarda hangi direnişi
örgütlemiş ve kazanımla bitirmiştir. Bu
sorunun da cevabı koca bir hiçtir. Çünkü
DİSK direniş örgütlemek bir yana,
süren direnişleri patron lehine bitirmenin
adıdır. Patronlarla kapalı kapılar ardında
gizli görüşmeler yaparak işçileri satandır. 

4- OHAL’e karşı olduğunu söyleyen
ama OHAL’e karşı hiçbir direniş ör-
gütlemeyen, direnen Nuriye ve Semih’in
yanına bir gün dahi desteğe gitmeyendir.
Kendi düzenlemek istediği mitinglere
yasak konulduğunda ona dahi sahip
çıkmayandır. 

5- 51. yılında DİSK’te devrimcilik
namına hiçbir şey kalmamış, tam tersine
devrimcilere düşmanlaşmıştır. Devrim-
cileri işten atarak, linç saldırıları örgüt-
leyerek patron sendikacılığı yaptığını
alenen ortaya koymuştur.

6- DİSK örgütsüzleşmenin adıdır.
Hiçbir direniş örgütlemeyen, kendi ira-
desi dışında gelişen direnişlere destek
vermeyen tavrı ile faşizmin koltuk değ-
nekliğini yapandır. 

Yürüyüş

25 Şubat
2018
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ANTİ EMPERYALİST CEPHE’DEN HABER -YORUM
HABER:

*Suriye, İsrail uçağını düşürdü

SANA Haber Ajansı, İsrail savaş
uçağının gece yarısı 01.00'da Suri-
ye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir
askeri mevziye saldırdığı, ardından
F-16 savaş uçağının ve bir İsrail in-
sansız hava aracının Suriye ordusunca
düşürüldüğü haberini geçti. Suriye
Devlet Televizyonu da "Hava savun-
ma sistemimiz İsrail F-16 jetini dü-
şürdü" duyurusu yaptı. İsrail ordu-
sundan yapılan açıklamada da, Su-
riye'de bir İsrail uçağının düşürüldüğü
belirtildi. 

Sol haber, 10 Şubat 2018

YORUM:

Siyonizme verilecek her zarar,
halkların çıkarınadır. Amerika'nın
Ortadoğu'daki jandarması Siyonist
İsrail kendini dokunulmaz görü-
yordu. Bu noktada uçaklarının dü-
şürülmüş olması son derece yerinde
bir hareket olmuştur. Belirleyici
olan; emperyalizmin teknolojisi
değil, halkların gücüdür. 60 yıllık
Sovyet yapımı füzelerle, son model
F-16 uçakları, İHA'lar düşürüle-
bilir.

HABER: 

*6 Şubat 2018, basın

İsrail güçlerinin yaklaşık 1 aydır
kovuşturduğu, Filistin'in 'hayalet kah-
ramanı' Ahmed Nasır Cerrar, bu gece
düzenlenen operasyonda işgal altın-
daki Batı Şeria'nın Cenin kentinde
şehit edildi. 

YORUM:

İsrail işgaline karşı savaşanlar,
Filistin halkının ve dünya halkla-
rının kahramanlarıdır. Ölümsüz-
dürler. Ahmet Nasır Cerrar, Filistin
halkının kalbinde yaşayacaktır. Fi-
listin halkı yeni Ahmet Nasırlar
yetiştirecektir. Çünkü halk bitmek
bilmez bir kaynaktır. Kahrolsun
İsrail Siyonizmi, yaşasın Filistin
halkının direnişi! 

HABER: 

12 Şubat 2018, isyandan.org

El Salvador'un En Berbat Bok
Çukurları ‘Made in America'

Yürüyüş botlarımda hala dışkı ve
pislik kalıntıları duruyor. Bunların
nedeni El Salvador'un en büyük bok
çukurları: Onun toplu mezarları. Ora-
daki kaynaklarımın haritasını çıkardığı
binlerce mezarın birçoğu ABD tara-
fından eğitilen ve fonlanan güvenlik
güçleri tarafından 80'li yıllarda kazıldı.
Kalanların çoğu da daha yakın za-
manlarda, 90'lardan beri ABD göç-
menlik kurumları tarafından düzenli
olarak El Salvador'a sürülen Los An-
geles'ta üslenmiş çeteler tarafından.

El Salvador'un Adli Tıp Enstitü-
sü'nün adli uzmanları ve dünya ça-
pında ünlü Arjantin'li adli ekip El
Mozote'deki kitlesel katliamın izle-
rinin -kemikler, ayakkabı markaları,
saç örnekleri, mermi kovanları- daha
önce kötü ünlü 'School of the Ame-
ricas' olarak bilinen Georgia'daki
Fort Bragg ve Fort Benning gibi yer-
lerde eğitilmiş Salvador'lu elit as-
kerlere işaret ettiğini bana anlattılar.
Katliam sırasında kullanılan botlar,
mermiler, silahlar, helikopterler ve
üniformaların hepsi ABD malıydı.

Salvador hükümeti ve FMLN ge-
rillaları arasında iç savaşın sonunda,
1992 yılında varılan bir anlaşmayla
kurulan Birleşmiş Milletler Hakikat
Komisyonu 75.000 kişinin ölümüne
yol açan savaş sırasında masum ki-
şilerin öldürülmesinin %85'inin ABD
tarafından eğitilen güvenlik güçleri
tarafından gerçekleştirildiği sonucuna
varmıştır. Faillerin çoğu halen öz-
gürdür. Salvador ordusu tarafından
kullanılan silahlar ve eğitim gibi bu
çetelerin kendileri de Birleşik Dev-
letler kökenlidir.

YORUM:

Emperyalizm, yeni sömürgeleş-
tirdiği ülkelerdeki devrimci örgüt-
lerden binlerce insanı vahşice kat-
letmiş, toplu mezarlara gömmüştür.

El Salvador'da toplu mezarlar, bok
çukuruna dönüşmüştür. Bu kat-
liamı, vahşeti yapanlar ve yaptı-
ranlar da ellerini kollarını salla-
yarak dolaşmaktadır. Bu; bir ta-
raftan emperyalizmin alçaklığıdır,
diğer taraftan da FMLN'nin güç-
süzlüğüdür. Yoldaşlarının beden-
lerinin bulunduğu yerleri o hale
çevirmemelilerdi. Marksist-Leni-
nistler, Cepheliler; şehitlerine ait
bir parça kemiğin bile sahipsiz
kalmaması, kurda kuşa yem ol-
maması için bedenlerini ölüme ya-
tırma pahasına direnmiştir.

Devrimcileri gömdükleri toplu
mezarları bok çukuru haline geti-
ren emperyalizm, bugün de Latin
Amerika ülkelerine bok çukuru
diyerek aşağılamaktadır. Ezilen
halklar, er ya da geç emperyalizm-
den ve işbirlikçilerinden hesap so-
racaktır.

HABER:

Sol haber / 11 Şubat 2018 

İsrail yayını Times of Israel, Su-
riye'de İsrail tarafından vurulan he-
deflere dair istihbaratın "muhalifler"
tarafından verildiğini açıkladı. Ha-
berde "Suriyeli muhalif bir komuta-
nın" İsrail'in vurduğu 12 bölgenin
konumunu verdiği söylenerek, İsrail'in
bilgiyi ÖSO'dan aldığı belirtilmiş
oldu. İsrail tarafından vurulan askeri
bölgeler arasında T-4 Askeri Hava
Üssü'nün yanı sıra, Şam ve Hu-
mus'taki askeri noktalar bulunuyor.
Golan yakınındaki cihatçı grupların
İsrail ile yakın ilişkileri olduğu bili-
niyor.

YORUM:

ÖSO da IŞİD gibi, El Kaide
gibi işbirlikçi bir çetedir. Emper-
yalizmle ve Siyonizmle birlikte ha-
reket eder. İslamcıların "İslam"ı,
emperyalizmin çıkarlarına hizmet
ettiği kadardır. Yeri gelir, "din kar-
deşiyle" emperyalizmin, siyonizmin
çıkarları uğruna savaşır, emper-
yalizmden yana taraf olur. Çünkü
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"düşmanımın düşmanı dostum-
dur" anlayışıyla hareket eder. Bu
pragmatist anlayışla hareket eden-
ler vatansever değil, halk düşma-
nıdırlar.

HABER:

Sol haber / 11 Şubat 2018 

Rusya Devlet Duması yetkilisi
Yuriy Şvitkin, Rusya'nın gerekli gör-
düğü yerlerde silah yerleştirmeye
devam edeceğini açıkladı. Russia
Today televizyonuna konuşan Şvıtkin
şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin sal-
dırgan doğaya sahip hava savunma
sistemini sınırlarımıza yerleştirmesi
bugün istikrar bozan en önemli unsur.
Biz, sınırlarımızı güçlendirmek ve
ABD'nin bizim topraklarımıza yakın
yerlerde füze savunma sistemleri ve
askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı
dengeyi korumak için bunları ve
buna benzer silahları gerekli her
yerde konuşlandıracağız." ABD Sa-
vunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü
Johnny Michael, İskender'in Kali-
ningrad'da kullanılmasının ABD ve

Rusya arasındaki hiçbir ikili anlaş-
mayı ihlal etmediğini, fakat Rusya
ve komşu ülkeler arasındaki krizi
artırdığını ifade etti.

YORUM:

Emperyalizm ve emperyalist
politikalar, dünya halklarının gü-
venliğinin baş tehlikeleridir. Silah-
lanma, savunma ve saldırı araçla-
rını geliştirme vb. tüm bunlar em-
peryalist güçler arasındaki çeliş-
kilerin, pazar kavgalarının yansı-
malarıdır. Rusya da ABD gibi em-
peryalist bir ülkedir. ABD'ye karşı
önlem almak için füze yerleştir-
dikleri söyleminin arkasındaki asıl
amacı, kendisine yeni pazar alanları
yaratmaktır. Dünya halklarına dü-
şen görev ise emperyalistlerin kendi
ülkelerini işgal etmelerine, baba-
larının malı gibi kullanmalarına
karşı çıkmaktır.

HABER:

16 Şubat, Sputnik

İsrail Başbakanı Benyamin Ne-

tanyahu; Almanya'nın Münih kentinde
gerçekleştirilen 54. Uluslararası Mü-
nih Güvenlik Konferansı'nda, Bir-
leşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Antonio Guterres ile görüşmesinde
"Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in
elinde kalacak" dedi. İran'ın Suri-
ye'deki askeri varlığına da değinen
Netanyahu, "İran Suriye'de üs inşa
etmemeli, buna karşı harekete geçe-
ceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail, Su-
riye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den
bu yana işgal altında tutuyor.

YORUM:

Siyonist İsrail'in halk düşmanı
başbakanının söylediklerinin Or-
tadoğu halkları nezdinde hiçbir
geçerliliği, hiçbir meşruluğu yoktur.
Hükümsüzdür. Çünkü Siyonistler
işgalcidir. İstedikleri kadar "sonsuza
kadar bizim olacak" diye sayıkla-
sınlar; Ortadoğu halklarının direnişi
ile işgal ettikleri topraklardan er ya
da geç defolup gideceklerdir. Halklar,
Ortadoğu'yu kendi elleriyle özgür-
leştireceklerdir.

Yozlaşmaya Karşı Halk
Cephesi’nde Örgütlen

Halk Cepheliler'in uyuşturucu
ve tecavüze karşı mücadelesinin
karşısına yine AKP'nin polisi dikildi.
Yoksulluğun ve yozlaşmanın so-
rumlusu, uyuşturucu çetelerinin ha-
misi AKP'ye boyun eğmeyen Halk
Cepheliler, bedeli ne olursa olsun
mücadeleye devam ediyor.

Ankara:
Halk Cepheliler 15 Şubat günü,

Mamak’ta bir kafede yaşanan uyuş-
turucu ve tecavüz olayıyla ilgili pan-
kart astı. Halk Cepheliler mahalle-
lerde artan yozlaşma, uyuşturucu
ve tecavüz gibi konularda mahalle-
liye durumu anlattı. Bu gibi olayların
artmaması için örgütlenmek gerek-
tiğini, faşizmin uyguladığı yozlaşma
politikaları karşısında harekete geç-
mek gerektiğini ve bu gibi olaylara
izin verilmeyeceğini, hesabının so-
rulacağını vurguladı. Sonrasında
mahallelinin de katılımıyla yürüyüşe
geçildi. Yürüyüşe AKP'nin katil ve

ahlaksız polisleri saldırdı ve ardından
çatışma çıktı. İsmi geçen kafenin
tabelası söküldü ve çatışılarak geri
çekilindi.

Ayrıca 20 Şubat’ta, mahallelerde
artan yozlaşmanın, uyuşturucu sa-
tışının, tecavüz vb. olayların artışını
teşhir etmek ve mahallelerde yoz-
laşmaya izin verilmeyeceğini vur-
gulamak için Abidin Aktaş Sokak
ve Süleyman Nazif Ortaokulu’na
pankart asıldı. Asılan pankartlarda
“Mahallemizde Uyuşturucu ve Te-
cavüze Geçit Vermeyeceğiz!” ve
“Uyuşturucuya Tecavüze İzin Ver-
meyeceğiz!” sloganları işlenerek,
yozlaşmaya izin vermeyerek müca-
delenin süreceği belirtildi.

İstanbul-Bahçelievler:
Halk Cepheliler 10 ve 18 Şubat

tarihleri arasında, Zafer Mahalle-
si’nde yozlaşmaya, uyuşturucuya
karşı mücadelesine hız kesmeden
devam etti. 10 Şubat’ta yapılan mü-
dahaleden sonra Cepheliler, halkın
memnuniyetinden dolayı artan ih-

barları dikkate alarak çalışmalarını
ve satıcılarla mücadeleye ev bas-
kınları, cezalandırma ve halka teş-
hirlere devam etti. 

Ayrıca yapılan açıklamada kısaca
şu sözlere yer verildi; “Ne gözaltılar,
ne de tutuklamalarınız bizi bugüne
kadar yolumuzdan çevirdi. Bağım-
sızlık demeye devam ettik siz top-
raklarımızı emperyalistlere peşkeş
çektikçe. Demokrasi demeye devam
ettik siz hukuksuzca arkadaşlarımızı
tutukladıkça. Sosyalizm demeye de-
vam ettik siz zenginler servetinize
servet katarken halkımıza yoksulluğu
reva gördükçe. Bu yüzden biz de
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Yürüyüş
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Sanata ve sanatçıya baskı uygulamayı kendine görev
edinmiş bir iktidar var karşımızda. Sanatın her alanına
düşman! İstiyorlar ki sanatçılar iktidara itaat etsin...

Oysa bu toplum sizden sadece daha iyi ulaşım, daha
iyi sağlık hizmeti, evine ekmek götürecek bir gelir, iş, iş
güvencesi ve bir parça huzur bekliyor.�

Huzur uzakta değil; var olanı da yok etmeyin, yeter!

Barış Atay tarafından hazırlanan “Sadece Diktatör”
adlı oyunun sahnelenmesi engelleniyor, yasaklanıyor,
sahneleneceği salonların önü ‘Toma’ adı verilen araçlarla
kapatılıyor. İlk etapta belirli yerlerde yasaklanan oyun
şu an tüm ülke genelinde yasaklanıyor.�

Sadece diktatörlüklerde görülen böyle uygulamalara
neden başvuruluyor?

Hangi İleri Demokrasi böyle bir fotoğraf verir?

Grup Yorum’un 11 elemanı tutsak, geri kalanı ise
“azılı haydutlar” gibi aranıyor. Kurulduğu günden bu
yana onlarca saldırıya maruz kaldı halkın sanatçıları.�

AKP iktidarı Grup Yorum üyelerini "aranan teröristler"
listesine alıyor. Haklarında 300 bin liralık "para ödülleri"
konuluyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı listede Grup
Yorum “terörist” olarak itham ediliyor.

Faşizmin "terörist" dediği devrimci sanatçılar; Bağımsız
Türkiye konserlerinde milyonları alanlarda biraraya
getiren, umudun, özgürlüğün, adaletin, direnişin türkülerini
yapanlardır.�

İktidarın sazını çalmayan devrimci sanatçılardan ne
isteniyor?

Üzerinde Kültür Bakanlığınca verilen bandroller
taşıyan müzik albümleri üreten Grup Yorum’a neden
korsan muamelesi yapılıyor, çalışmalarını sürdürdüğü
kültür merkezi neden son 1 yıl içerisinde tam 4 defa
polis tarafından basılıyor, talan ediliyor, kapıları pencereleri
kırılıyor, müzik aletleri parçalanıyor?�

Grup Yorum elemanı Dilan Ekin, felç olma tehlikesiyle
karşı karşıyadır.�

Hapishanede yaşadığı işkencelerden dolayı belindeki
platin kaymış durumdadır.�

Çıkarılan zorluklara rağmen doktora gittiğinde ken-
disine; “beterin beteri var, günde beş vakit namaz kılarsan
geçer” denilmiş!

Dilan Poyraz’ın ise ağzından ve burnundan bazen
kan geliyor, sırtında bir yumru var.�

Gerekli tetkikler yapılmıyor. Tedavi hakları neden
engelleniyor, mahkeme tarihleri uzatılıp keyfi bir şekilde
tutuluyorlar?

Grup Yorum’un hangi elemanı hangi suçu işlemiş;
hangi mahkemeye çıkarılmış ve hangi cezayı almış?

Belki ilk duruşmada serbest kalacak olan bu genç
devrimci müzisyenlerden ne istiyorsunuz?

Senelerce mazlum rolü oynadıktan sonra iktidara

gelip en zalim uygulamalara imza atmak da nedir?

Sanata destek vermeyeceğinizi zaten biliyoruz… Bari
gölge etmeyin!

Sanatçıya suçlu gibi davranmayın, öğrenebiliyorsanız
memleketi yönetmeyi öğrenin, yeter!

Bizler Sanat Meclisi olarak haksızlığa, adaletsizliğe
uğrayan tüm sanatçıların yanındayız. Sanata ve sanatçıya
saldırmaktan vazgeçin!

SANAT MECLİSİ�

Bursa Halk Korusu Kahvaltı Düzenledi
Grup Yorum Bursa Halk Korosu, 4 Şubat’ta dostlarıyla

kahvaltıda buluştu. Yapılan kahvaltının ardından katı-
lımcılar, tutuklu bulunan Halkın Hukuk Bürosu avukat-
larına ve Grup Yorum üyelerine kart yazdı.

Sonrasında koro adına yapılan konuşmada, OHAL’in
götürdükleri, aslında söylenenin aksine günlük hayatımızı
ve zaten olmayan demokrasiyi ne duruma getirdiği bir
kez daha hatırlatıldı.

Programın ilerleyen dakikalarında Nuriye ve Semih’in
direnişinin, karanlığa nasıl bir mum oldukları tekrar hatır-
latıldı. Bu esnada Nuriye Gülmen ile canlı bağlantı yapıldı.
Gülmen’e açlık grevi eylemi sonrası nasıl bir direniş yolu
çizecekleri soruldu. Bunun üzerine Gülmen; açlık grevini
sonlandırmanın, sadece ve sadece yeni eylemlerin yolunu
açmak anlamına geldiğini, mücadelenin şeklinin değişse
de direnişin talepleri yerine gelene kadar devam edeceklerini
ifade etti. Sonrasında ise Grup Yorum Halk Korosu, katı-
lımcıların şiir okuması ile birlikte müzik dinletisi yaptı.
Programın sonlarına doğru bilgi yarışması yapılarak 45
kişinin katıldığı program sonlandırıldı.
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9- Dergiye yazı yazmak, haber
yazmak suç değildir. 

Yazı yazmak düşüncelerin yazılı
olarak ifade edilişidir. Düşünceye
özgürlüğün olduğu iddia edildiği bir
ülkede de yazmak suç değildir. Çünkü
her insanın düşüncelerini yazılı olarak
ifade etme hakkı vardır. 

Yazı içeriğinde "emperyalizme
karşı olmak" suçun kanıtı olarak gös-
terilir. Oysa emperyalizme karşı ol-
mak bir düşünce biçimidir ve aynı
zamanda da bir ideolojik alt yapısı
vardır. Emperyalizme karşı olmak
sosyalizmi, M-L’yi savunmaktır. Ve
yazılan yazılarla savunulan düşünce
paylaşılır, ki bu da anayasal bir haktır
ve karşı olunan bir sisteme karşı mü-
cadeleye çağırmak, sempatizan, ta-
raftar kazanmakta meşru bir faali-
yettir. Neden meşrudur; çünkü em-
peryalizme karşı olmak sömürüye,
baskıya, zorbalığa, aşağılanmaya,
ırkçılığa... karşı olmaktır. Emperya-
lizmin halklara karşı işlediği suçlara
ortak olmamaktır. 

10- Türkiyeli halkımızın evlerini
devrimcilere açması suç değildir. 

Kendi geleneklerimiz, değerleri-
mizde bu vardır. AB emperyalizminin
bireyci kafa yapısı dayanışmayı bil-
mediğinden halkımızın evlerinde kal-
mayı suç olarak görür. Ona göre her
insanın bir evi ve bir adresi olmak
zorundadır. 

Zorunlu illegal yaşamı seçen in-
sanlarımızdan sabit ev adresi iste-

menin saçmalığı bir yana, bir dev-
rimcinin evi halkın evleridir ve bir
adresi olmaması suç kapsamına alı-
namaz. 

11- Operasyonlarda ele geçirilen
belgeler suçlamalarda kanıt olarak
gösterilemez. 

El yazısı ile yazılmayan bir belge
delil olarak gösterilemez. Ama em-
peryalizm kendi yasal sistemini dü-
zenleyerek el yazısı olmayan belge-
lerin birinci dereceden delil olarak
kabul edilmesini sağlamıştır. Mesele
belgelerin sahte mi değil mi olduğu
değildir. İllegal bir yapılanması olan
her örgütlenme kodlu şifreli haber-
leşme hakkına sahiptir. Şifreli yazışma
bir suç olarak gösterilemez bu ne-
denle. 

Emperyalizm nasıl ki kendi sır-
larını özel şifreli kasalarda tutuyorsa,
nasıl ki her şirket, banka vb. özel
şifreli haberleşme kanalları, hatta
şifreli interneti kullanıyorsa, her dev-
rimci örgütlenmenin de bu hakkı
vardır. Kendi içinde şifreli haberleşme
bu nedenle bir suç değil, verdiğimiz
emperyalizme karşı mücadelenin do-
ğal sonucudur. 

Bu yanıyla, belgelerdeki özel bil-
gilerin kullanılması kişilik haklarına
aykırıdır. Kişini kendi hakkında ver-
diği özeleştirinin delil olarak kulla-
nılması insan hakları boyutu ile de
kabul edilemez. Nasıl ki özel anı ve
mektuplar belli bir gizlilik kuralına
göre değerlendiriliyorsa özeleştiri,

özgeçmişler de bu kapsamda değer-
lendirilmelidir. Çünkü özeleştiri ver-
mek suç değildir. Kişinin kendine
yönelik eleştirel yaklaşımı ancak ki-
şinin kendi şahsi gelişimi ve bu sü-
reçteki samimiyetinin, örgütle pay-
laşımının bir göstergesidir. 

Verilen özeleştirilerden yola çı-
karak kişilik tahlilleri yapmak ve bu
zorlama kişilik tahlilleri ile bir "suçlu"
yaratmak ve kişi üzerinde bu bilgiler
doğrultusunda psikolojik baskı oluş-
turmak emperyalizmin başvurduğu
yöntemlerden biridir. 

Bir devrimcinin yaşamı birkaç
sayfadan ibaret değildir. Yaşanan so-
run ya da tartışmalarda açıklık da
devrimciliğin doğasında vardır. Bunu

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı

yazı dizisi / bölüm 12

ALMAN  EMPERYALİZMİ DEVRİMCİLERİ
SUÇLAMAK VE YARGILAMAK İÇİN  KENDİ

YASALARINI ÇİĞNİYOR-3 
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kapitalist bireyci beyinlerin anlaması
da mümkün değildir. Çünkü onlar
birbirlerinin kuyusunu kazma, arka-
dan iş yapma, kendi çıkarları için
her şeyi, herkesi feda etme zihniyetine
sahiptirler. 

12- Emperyalizme ve faşizme
karşı silahlı mücadeleyi savunmak
suç değildir. 

Ülkemizde faşizm koşullarında
halkı silahlı mücadeleye çağırmak
suç değildir, bir görevdir, meşrudur. 

Musa Aşoğlu'na yönelik suçla-
malardan biri de budur. Alman em-
peryalizmi açısından silahlı müca-
deleye bizzat kişinin kendisinin ka-
tılmış olması gerekmez, silahlı mü-
cadeleyi savunmak da aynı derecede
suç kapsamına girer. 

Faşizme karşı silahlı mücadele
meşrudur. Çünkü Türkiye devleti
devlet olarak halkına karşı görevlerini
yerine getirmemektedir. Açlık, yok-
sulluk, baskı, işkence, infaz, katliam,
adaletsizlik vb. halkımız her türlü
zora karşı kan can pahasına hayatta
kalma mücadelesi verirken bu zulmü
yapan devlete karşı silahlı mücadele
şarttır, tarihsel olarak meşrudur. 

Çünkü hiçbir zorba iktidar kendi
eliyle gücünü halka vermez ve dev-
letler kendi kendilerine ortadan kalk-
mazlar. Devletlerin sistemlerin yı-
kılması zorla olur. Zor da elde silah
ayaklanmış halktır. Bunu Avrupa em-
peryalizmi kendi burjuva devrimle-
rinden iyi bilir. 18. yüzyılda onlarca
ayaklanmaya tanık olmuş yüzbinlerce
insan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik
için canını ortaya koymuştur. 

Bu nedenle; ülkemizde yürütülen
mücadeleye lojistik anlamda her türlü
desteği sağlamak suç değildir. Cephe
gerisinin görevlerinden biri de ülkeye
lojistik destek sağlamaktır. 

Halk için savaşan M-L bir örgüt-
lenme her türlü ihtiyacını da halktan
karşılar. Bu dünyada devrimini yap-
mış tüm örgütlenmelerde de böyle
olmuştur. 

13- Halkımıza gerçekleri anlat-
mak, onları devrim safına kazanmak
için ikna etmek suç değildir. 

Halkımıza gerçekleri anlatmak,
onları devrimci mücadeleye kazan-
mak her devrimcinin görevidir. İd-
dianamelerde suç olarak geçen bu
iddia her devrimci için onur ve gurur
duyacağı bir özelliktir. 

14- M-L yayınları, kitapları oku-

mak suç değildir. 

Bilgilenmek, okumak her insanın
hakkıdır. Devrimcilerin de kendini
geliştirmesi, okuması ve okudukla-
rından sonuçlar çıkarması ve bunu
hayata, eyleme geçirmesi haktır. 

Entelektüel olarak birikimli olmak
sosyalist bir düşünce yapısının ve
eğitiminin getirdiği bir sonuçtur.
Devrimcilerin karşılarındaki düş-
mandan daha birikimli olması ise
iki farklı ideolojik kafa yapısının so-
nucudur. Kapitalist kafa yapısı çıkarı
için öğrenir, sosyalist kafa yapısı var
olan sistemi değiştirmek ve halkın
çıkarı için kullanmak için öğrenir.
Bu nedenle her devrimci okumayı,
öğrenmeyi ve öğretmeyi bir görev
olarak algılar ve buna göre yaşar,
buna göre davranır. 

15- AB emperyalizminin kadro
olarak tespit ettiği arkadaşlarımızın
düğününe katılmak suç değildir. 

Hem halk geleneklerimiz açısın-
dan hem de devrimci geleneklerimiz
ve yoldaşlık ilişkilerimiz açısından
bu bizim değerimizdir. Düğünde de,
cenazede de kendi geleneklerimizi
yaşatıyoruz. 

16- Türkiye devriminin önderi
Dursun Karataş'ın cenazesine katıl-
mak, cenazeyi sahiplenmek suç de-
ğildir. 

Yaşamını halkına adamış devrimci
bir önderi sahiplenmek bir görev ve
onurdur. 

Alman Federal savcılığının ha-
zırladığı iddianamede geçen "suçla-
malar" ana hatlarıyla bunlardır. Suç-
lamaların hiçbirinde suç unsuru yok-
tur, fakat buna rağmen Musa Aşoğlu
bir seneyi aşkın bir süredir tecrit iş-
kencesinde tutulmaktadır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi;
Alman emperyalizmi açısından en
büyük suç  savunduğumuz düşünce-
lerimizdir. “Devrimcilik bitti, M-L
öldü, tek alternatif kapitalizm” de-
nirken biz alternatif olanı yani sos-
yalizmi savunan, onu kendi yaşamı-
mızda hayata geçiren, düşüncelerimiz
uğruna yıllarca hapis yatmayı, ölmeyi

- Emperyalizm Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür.

- Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez.

- Emperyalizm, Özgürlüğe
ve Bağımsızlığa Düşmandır,
Özgürlük Götüremez.

- Dünyayı Kan Gölüne ve
Hapishaneye Çeviren
Emperyalizm, Demokrasiyi
Savunamaz.

- Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz.

- Emperyalizmin
“Medeniyetinin” Temelinde
Dünya Halklarının 
Kanı-Canı Vardır.

- Emperyalizm, Yüzyıl Önce
Ölümcül Hastalığa
Yakalanan, Can Çekişen
Kapitalizmdir.

- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır.

- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek ve Halklar
Özgürleşecektir.
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göze alanlarız. Yani tek başımıza da
kalsak ideolojik üstünlüğümüzü, ta-
rihsel haklılığımızı savunuyoruz. 

İdeolojik olarak kapitalizmden üs-
tünüz çünkü yeni olanı, insanın tüm
hakları ile özgür ve bağımsızca yaşa-
dığı bir sistemi savunuyoruz, bunu
yaratacak olan Marksizmi savunuyo-
ruz. Üstünüz çünkü savunduğumuz
düşüncelerimizi Leninist bir anlayışla
hayata geçiriyoruz. Savunduğumuz
düşünce için bedel ödüyoruz, bedel
ödetiyoruz. 

Silahların betona gömüldüğü gü-
nümüzde teslim olmuyoruz, emper-
yalizme karşı savaşımızı hem ideolojik
olarak hem de savaş alanında sürdü-
rüyoruz. 

Kısacası emperyalizmin yarattığı
her türlü- düşüncede ve pratikte- am-
bargoya karşı bulunduğumuz her
alanda savaşıyoruz, emperyalizme
karşı bağımsızlık, faşizme karşı de-
mokrasi, sömürüye karşı sosyalizm
istiyoruz ve diyoruz ki, BU DÜŞÜN-
CELERİ SAVUNMAK, DÜŞÜN-
CELERİMİZ İÇİN SAVAŞMAK
SUÇ DEĞİLDİR. 

Emperyalizm tutukladığı ve yar-
gıladığı her devrimci nezdinde halkın
umudunu yok etmek için kendi ala-
nında ideolojik bir mücadele verir.
Bu alan onun için kendi hakimiyetini
de ilan edeceği mahkeme kürsüleridir.
Her şey buna göre düzenlenir. Mah-
kemenin oturuş düzeninden hakim
heyetine, federal savcısına kadar her-
kes kendi rolünü oynar. Kapitalizmin
üstünlüğü ve mutlaklığıdır asıl mesele.
Çünkü orada oturan ve kendini hu-

kukçu olarak tanım-
layan her hakim de
bilir ki ortada kendi
yasaları gereğince
bile yargılanacak bir
suç yoktur. Devrim-
cinin işlediği tek doğ-
ru  düşünmek, ger-
çekleri görme ve on-
ları değiştirmek için
harekete geçmesidir.
Çünkü gerçek; em-
peryalizmin dünya halklarının düş-
manı olduğudur.

Yargılanan devrimci halka ör-
nektir, geleceğe umuttur... Bu umut
yok edilmediği müddetçe, savunulan
ideoloji yok edilmediği müddetçe
kazanan onlar değil devrimciler ola-
caktır, halk olacaktır. Çünkü, anti-
emperyalist olmak onurdur, görevdir.
Faşist olmak suçtur, anti-faşist olmak,
faşizme ve emperyalizme karşı sa-
vaşmak bir görevdir. Suçlu olan em-
peryalizmdir. 

Sonuç olarak; bu dava sadece
bir devrimciyi cezalandırma davası
değil, halkın geleceğinin yargılan-
masıdır. 

Devrimci Faaliyetlerimiz Terör
Değil Devrimci Mücadeledir 

Irkçılığa, yozlaşmaya, sömürüye
karşı yürüttüğümüz kampanyalar da
dahil olmak üzere yürüttüğümüz faa-
liyetler meşru, demokratik hakları-
mızdır. 

Musa Aşoğlu Alman mahkeme-
lerinde yaptığını savunan ve yargı-
lanan değil yargılayandır. Çünkü, Al-
man emperyalizminin keyfi ya da

yasal tüm yaptırımlara karşı
yaptığını savunma ve direnme
kendi geleceğimiz için verdi-
ğimiz mücadeledir. Emperya-
lizme karşı verdiğimiz bu onurlu
mücadelede her insanımız da
kendi üzerine düşen görevi ye-
rine getirecektir. 

Duruşmalarda yoldaşımızı
sahipsiz bırakmayacağız, mek-
tuplarla, hapishane önü eylem-
lerimizle, tecriti kıracak faali-
yetlerimizle Musa Aşoğlu’nu
ve devrimciliği savunacağız.

"Emperyalizm:
- Kapitalizmin özel bir
tarihsel aşamasıdır.
- Tekelci kapitalizmdir, 
- Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir, 
- Can çekişen
kapitalizmdir" 

LENIN
***********

EMPERYALİSTLER 
KAĞITTAN KAPLANDIR

“Tüm sözde güçlü̈
gericilerin sadece kâğıttan
kaplan olduklarını
söylemiştim. Bunun nedeni
onların halktan kopuk
olmasıdır. 
Bakın! Hitler kâğıttan bir
kaplan değil miydi? Hitler
devrilmedi mi? Yine Rus
Çarı’nın, Çin
İmparatorunun ve Japon
emperyalizminin de
kâğıttan kaplanlar
olduklarını da söyledim. 
Hepsinin devrildiğini
biliyoruz. ABD
emperyalizmi henüz
devrilmedi ve atom
bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da
devrilecek. O da bir
kâğıttan kaplan.
(18 Kasım 1957)

MAO
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Ülkemizde Yozlaşmanın, Yaşanan Tüm İğrençliklerin Sorumlusu
Emperyalizm Ve Onun İşbirlikçisi İktidarlardır
Çocuk Tecavüzleri AKP İktidarıyla Meşrulaştı

12 Şubat Pazartesi günü, Adana’da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
edildikten bir süre sonra vefat ettiği haberleri geliyor. 15 Şubat Perşembe
günü ise Antalya’da eşi kanser hastası olan adamın, küçük kızına 1,5 yıl
boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalardan
derlediklerimiz şu şekilde;

İstanbul:
Okmeydanı Halk Meclisi (16 Şubat): "Resmi makamların aktardığına

göre son 10 yılda tecavüze uğrayan çocuk sayısı 7 bin... Halkımız; Bu
ülkede bebeklere tecavüz ediliyor. Peş peşe alıyoruz böylesi haberleri.
Yanlış duymadınız. Bebek ve tecavüz... Bu iki kelime yan yana kol geziyor
bu ülkede artık. Hep birlikte ‘biz namusumuzu yolda bulmadık’ demenin
zamanı gelmedi mi? Örgütlenelim, çocuklarımıza onurlu bir gelecek yaratmak
için birleşelim ve kazanalım. Halk Meclislerinde kendi kendimizi yöneterek
sorunlarımızı çözebilir, yaşadığımız alanlarda yozlaşmayı, güvenlik kaygı-
larımızı asgari düzeye indirebiliriz. Temiz bir gelecek; ancak halkın iktidara
gelmesiyle gerçekleşebilir.”

Gazi Halk Meclisi (18 Şubat): " ... Halkımız bu yaşananlar bir sonuçtur.
Biz bu hale nasıl getirildik? Pezevenklerin bu düzenin mahkemelerinde
kravat takarak saygınlık kazandığını hep birlikte gördük, tanık olduk. Yine
bu düzenin mahkemelerinde tecavüzcülerin kravat takarak iyi hal indirimi
aldıklarına tanık olduk.

Bir ülkenin nasıl yönetildiğini görmek istiyorsanız hapishanelerine bakın
demişler. Hapishaneler adeta bu alçaklarla dolup taşmakta... Pezevenkler, teca-
vüzcüler, hırsızlar, soysuzlar ortalıkta kol geziyor. Sokaklarımız, caddelerimiz,
mahallelerimiz, uyuşturucu satıcılarıyla dolup taşmakta... Başta AKP iktidarı
olmak üzere tüm bürokrasi çürümüştür. Bu koku sokaklarımıza, caddelerimize,
mahallelerimize, tüm ülkemize, bizzat AKP tarafından yayılmakta.

Ensar Vakfı’nda olanlar ve daha sayamayacağımız onlarca, yüzlerce
pislik; AKP iktidarı döneminde saçılmıştır ortalığa. Bu bize aslında nasıl bir
düzende yaşadığımızı gösteriyor. AKP’nin itleri tecavüzcüdür, katildir, iş-
kencecidir... Bu düzenin ahlakını görmek istiyorsanız tepeden tırnağa AKP
iktidarına bakın yeter. İşte bu yüzden nefret ediyoruz bu düzenden. Bu
yüzden devrimcilik yapıyoruz. Biz devrimciler, onurlu, ahlaklı insanlarız.
Bu yüzden AKP'nin baskılarına, tutuklama terörüne karşı boyun eğmiyoruz.
Bu düzenin kirlettiği-pislettiği ne varsa biz temizliyoruz. AKP ve onun itleri
bu yüzden bizi sokak ortalarında kaçırıp tutukluyor. Bu yüzden daha tahliye
olmadan polis hapishane kapılarına dayanıp bizi tekrar gözaltına alıp işkence
edip tutukluyor. AKP’nin korkusu büyük. Bu korku, halkın adım adım gelen
ayak sesleridir. Ayaklar baş olacaktır! AKP de daha önceki iktidarlar gibi
yarattığı pislikler içinde boğulup gidecektir.

Halkımız; Bizler namusumuzu, haysiyetimizi, onurumuzu yolda bulmadık.
Bu soysuzlara, bu alçak düzene karşı durma vaktidir. İşe kendi kapı önlerimizden,
sokaklarımızdan, mahallelerimizden bu pislikleri, bu katiller sürüsünü atmakla
başlayabiliriz. Bakın o zaman çocuklarımız güvenli çıkacaktır sokaklara, daha
güvenli gideceklerdir okullarına. Hiçbirimiz sahipsiz değiliz! Birlik olma ve ör-
gütlenme zamanıdır. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak için birleşme ve
kazanma zamanıdır. Halk meclislerinde kendimizi yöneterek sorunlarımızı
çözebilir, yaşadığımız mahallelerde yozlaşmaya karşı birlik olabiliriz."

EMPERYALİZMİN
EKONOMİK
ÖZELLİKLERİ: 
1) Üretimin ve sermayenin
yoğunlaşması, tekellerin
ortaya çıkması 
2) Emperyalizmde
bankaların önemi 
3) Sermaye ihracı 
4) Dünya pazarının tekeller
tarafından paylaşılması 
5) Emperyalist ülkelerin
dünya topraklarını
paylaşması 

EMPERYALİZMİN
TARİHSEL
ÖZELLİKLERİ 
1) Emperyalizm, tekelci
kapitalizmdir. 
2) Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir. 
3) Can çekişen
kapitalizmdir

***********

"... Eğer yeryüzünde
anlamlı ve güzel bir şey
aranacaksa, işte en
anlamlısı; isyan... 
Doğal bir şey aranıyorsa,
işte en doğal olanı;
Emperyalizme isyan etme
hakkı! 
Eğer yeryüzünde uğruna
her fedakarlığın yapılacağı
bir ideal aranıyorsa, işte en
sade olanı; Emperyalizmin,
baskının, sömürünün
olmadığı bir dünya...
Emperyalizmden nefret
etmek ve asla boyun
eğmemek için milyonlarca
nedenimiz var..." 

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ
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Gazi Halk Cephesi
Açıklaması: Özgür
Tutsaklar Yalnız Değildir!

Kavga türküleri söyle kan revan
içinde, kör bir mahzende güneşi
görmesen de gülümse… Gülümse
gözlerindeki ışık ile…

Kimisi bir gece vakti derin uy-
kusundan uyandırıldı, kapısı kırıldı,
ellerine kelepçe takıldı. Kimisi sokak
ortasında işkence edilerek kaçırıldı,
gözaltına alındı. Kimisi daha 17’sin-
de liseliydi. Kimisi evli çocuk ba-
basıydı. Evladının kokusuna daha
doymadan gözaltına alınıp tutuk-
landı. Kimisi 60 yaşında ömrünü
bu rezil düzenin karşısına dikilerek
ayakta kalmış bir emekçi idi. Kapılar
kırıldı, analar ağlatıldı, çocuklar ba-
balarının arkasında nereye götürül-
düğünü bile anlamadan yaka paça
alındılar gözaltına.

Kimisi Sivaslı, kimisi Adanalı,
kimisi Muşlu, kimisi Kars Ardahanlı,
Kimisi Bingöllü yoksul bir Kürt
genciydi. Dini, mezhebi, milliyeti
ne olursa olsun hepsinin ortak bir
düşüncesi vardı. Bu vatan toprakla-
rında sınıfsız, sömürüsüz, insan gibi
yaşamak. Bu yüzden kimisi devrimci
oldu, kimisi devrimcilere kapısını
açtı, ekmeğini böldü. Kimisi ülke-

sinde yaşanılan adaletsizlik-
lere karşı susmadı, devrim-
cilerin yanında yerini aldı.

Hepsinin Ortak Özellik-
leri İşte Bu Alçak, Bu Ko-
kuşmuş Düzenin Karşısına
Çıkıp Dikilmeleridir

Gazi Mahallesi, devlet ta-
rafından yıllardır potansiyel
suçlu olarak ilan edilmiştir.

Tüm iktidarlar bu mahal-
leyi dize getirmek için her
türlü oyunu oynamışlardır.
1995 yılında açıktan tüm ma-
halle halkını katletmek iste-
miş; ama başaramamıştı dev-
let. Başaramamasının nedeni

katliama karşı halkın, Cepheliler
öncülüğünde direnmesidir. Direniş,
devletin katliamcı yüzünü ortaya
sermiştir. “Hedef karakol” diyen Ali
Haydar Çakmaklar hiç eksik olma-
mıştır bu mahallenin sokaklarında.
Devletin hazımsızlığı, bugün
AKP’nin hazımsızlığı işte bu yüz-
dendir. Cepheliler ve Gazi halkı tek
yürek, tek yumruk olmuş, düşmanın
tepesine inmiştir.

OHAL ilan edildiğinden beri ma-
hallemize saldırılar hız kazanmış,
FETÖ darbe girişimi bahane edile-
rek,  polis eşliğinde sivil faşist güruh
mahallemize sokulmak istenmiş,
karşısında yine Cepheliler ve Gazi
halkını bulmuştur…

Bir türlü teslim alamadığı Gazi
halkını, bu sefer de tutuklama terö-
rüyle teslim almaya çalışmıştır AKP
iktidarı.

Gazi Mahallesi, oligarşinin ve
AKP iktidarının korkusunu büyüt-
meye devam ediyor. Bu yüzden haf-
tanın iki günü, eli kanlı katil sürüleri
ellerinde uzun namlulu silahlarıyla,
tenekeleriyle, TOMA’larıyla Gazi
halkını sindirmeye, bastırmaya ça-
lışıyor.

Neydi AKP’nin bu kadar kork-
tuğu? Neydi AKP iktidarının Gazi
halkına karşı bu kadar hazımsızlığı?

Biz Gazi halkı olarak yıkımlara
karşı birlik olduk. Baskılara, sömü-
rüye karşı örgütlendik, hesap sorduk.
Yol vermediler; örgütlendik, yolu-
muzu yaptık. Su vermediler; örgüt-
lendik, suyumuzu getirdik. Otobüs
vermediler; örgütlendik, otobüs ge-
tirdik. Açlığa, yoksulluğa, zamlara
karşı örgütlendik. Sokaklara çıktık,
zalimin, zorbanın karşısına dikildik.
Baskıyla, katliamla teslim alamadılar.
Daha sonra uyuşturucuyu, kumarı,
hırsızlığı yaydılar. Biz  ise tüm bu
saldırıların karşısında örgütlendik,
karşılarına dikildik.

Yeri geldi, kendi meclisimizi
kurduk. Halk Meclisi çatısı altında
birlik olduk, sorunlarımıza çözüm
aradık. Yeri geldi Gazi Halk Cephesi
bayrağı altında kumara, uyuşturu-
cuya, yozlaşmaya karşı kampanya-
larla karşılarına dikildik. Onlar,
gençlerimizi uyuşturucu bataklığına
sürükledi. Biz karşılarına Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş
Ve Kurtuluş Merkezi’ni diktik.

Önce doğup büyüdüğümüz köy-
lerimizden edildik. Şimdi de ma-
hallelerimizden edilmek isteniyoruz.
Mahallelerimizi, bu itlere, hırsızlara,
uyuşturucu satıcılarına, uğursuzlara
mı bırakacağız? Hayır! Bu yüzden
devrimcilik yapıyoruz. Bu yüzden
DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ
DEĞİL GÖREVDİR DİYORUZ.

Yukarıda saydığımız tüm bu suç-
ları biz devrimciler bu mahallenin
kadını erkeği, genci çocukları yaşlıları
işledik. Biz binleriz, milyonlarız, bizi
tutuklayarak, katlederek bitiremez-
siniz. Biz halkız. Ya siz? Bir avuç
vatan haini, bir avuç asalaksınız.

- Ben Gökhan Kesgin, bu suçları
işledim.

- Ben İlker Altundal, bu suçları
işledim.

- Ben Umut Gündüz Altun, bu
suçları işledim.

- Ben Yoldaş Bingöl, bu suçları

GAZİ HALKI İLAN EDİYOR:
AKP FAŞİZMİNİN TUTUKLADIĞI

HER DEVRİMCİ ONURUMUZDURFaşizme Karşı Demokrasi

Keyfi Tutuklamalara Karşı

Adalet İstiyoruz!

FAŞİST 

AKP'NİN 

TUTUKLAMA

TERÖRÜNE KARŞI

KAMPANYA 

SÜRÜYOR
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işledim.
- Ben Tunç Ali Bayar, bu suçları işledim.
- Ben Oktay Kelebek, bu suçları işledim.
- Ben Volkan Pamuk, bu suçları işledim.
- Ben Eren Odabaş, bu suçları işledim.
- Ben Çağdaş Aydoğdu, bu suçları işledim.
- Ben Ali Önay, bu suçları işledim.
- Ben Serkan Fikir, bu suçları işledim.
- Ben Yasin Cihan, bu suçları işledim.
- Ben İlyas Argun, bu suçları işledim.
- Ben Hazal Bozdağ, bu suçları işledim.
- Ben Selda Karataş, bu suçları işledim.
- Ben Muratcan Arslan, bu suçları işledim.
- Ben Durcan Özel, bu suçları işledim.
Ben Cem Ömür, bu suçları işledim.
- Ben Gönül Papur Yıldırım, bu suçları işledim.
- Ben Şahin Keskin, bu suçları işledim.
- Ben Haydar Doğan, bu suçları işledim.
- Ben Murat Ertürk, bu suçları işledim.
- Ben Rıza Özçolak, bu suçları işledim.
- Ben Memet Yücetepe-Efo Dayı, bu suçları işledim.
- Ben Bayram Yıldırım, bu suçları işledim.
- Ben Gökhan Yıldırım, bu suçları işledim.
- Ben İleri Kızılaltun, bu suçları işledim.
- Ben Miktat Taş, bu suçları işledim.
- Ben Murat Tan, bu suçları işledim.
- Ben Bayram Güleç, bu suçları işledim.
- Ben Hakan Karabey, bu suçları işledim.
- Ben Mecit Şahinkaya, bu suçları işledim.
- Ben Muzaffer Elmastaş, bu suçları işledim.
- Ben Fikret Akar, bu suçları işledim.

Sonuç olarak biz, AKP’nin tutuklama terörüne karşı
boyun eğmedik. Savunduğumuz değerlere, mahallemize,
sokağımıza, vatanımıza sahip çıktık; çıkmaya da devam
edeceğiz. Belki fiziki olarak yanınızda değiliz. Ama
inanın yüreğimiz siz Gazi halkıyla atmakta. Biz özgür
tutsaklar olarak yine Gazi’nin onurlu evlatları olmaya
devam edeceğiz. Düşmana attığınız her taşta, kurduğunuz
barikatlar arkasında en ön saflardayız. Mahkeme salon-
larında, demir parmaklıklar ardında düşüncelerimizi sa-
vunmaktan bir an olsun geri durmadık. Yargılanan değil
yargılayan olduk. Meşru ve haklı olan bizleriz, bizim
mücadelemizdir. Meşru olmayan AKP iktidarı ve onun
beslemeleridir. Dedik ya, mahkeme salonlarında belki
sizi son kez göreceğiz ama “TEK TİP ELBİSELERİ
GİYMEDİK GİMEYECEĞİZ” ucunda ölüm olsa dahi…

Ne sürgün sevkler ne işkenceler ne de AKP’nin tu-
tuklama terörü bizleri teslim alabilir. Şimdi sıra sizde!
Gazi halkı; Gazi’nin onurlu evlatları için siz de bu mü-
cadeleye omuz verin. AKP’nin tutuklama terörünü de
boşa çıkartalım…

SUÇLU DEĞİL DEVRİMCİYİZ!
AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNÜ DE BOŞA

ÇIKARTACAĞIZ!
GAZİ HALK CEPHESİ
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Gazi Halkı!
Aşağıda Gazili tutsaklarımızın, onurlu Gazi evlatlarının

isim ve hapishane adresleri var. Onları sahiplenmek için
bir kart da siz yazın… Tutsaklarımızı sahiplenmek onurlu
bir davranıştır…

ÖZGÜR TUTSAKLARIMIZI SAHİPLEN-
MEK NAMUS BORCUMUZDUR.

YAZACAĞIMIZ HER KART ONLARI SAHİPLEN-
DİĞİMİZİ GÖSTERİR.

ADANA F TİPİ HAPİSHANESİ (KÜRKÇÜLER)
1- Gökhan Kesgin
2- İlker Altundal
3- Umut Gündüz Altun

BANDIRMA 1 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESi -
BALIKESİR

4- YOLDAŞ Bingöl

BURHANİYE T TİPİ HAPİSHANESİ-BALIKE-
SİR

5- Tunç Ali Bayar
6- Oktay Kelebek

BOLU F TİPİ HAPİSHANESİ
7- Volkan Pamuk

EDİRNE F TİPİ HAPİSHANESİ
8- Eren Odabaş

İZMİR KIRIKLAR 1 NO’LU F TİPİ HAPİSHA-
NESİ

9- Çağdaş Aydoğdu

İZMİR ŞAKRAN 1 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ
ŞAKRAN İZMİR

10- Ali Önay

KANDIRA 2 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ
KANDIRA-KOCAELİ

11- Serkan Fikir
12- Yasin Cihan
13- İlyas Argun

KARABÜK T TİPİ HAPİSHANESİ
14- Hazal Bozdoğan
15- Selda Karataş

KIRIKKALE F TİPİ HAPİSHANESİ-KIRIKKA-
LE

16- Muratcan Arslan
17- Durcan Özel
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Devrimcilik Suç Değil
Görevdir!

Faşizmin başına ödül
koyduğu, Nurhan Yıl-
maz’ın 14 Şubat’ta, İs-
tanbul Şişli’de gözaltına
alınmasının ardından,
Gazi Halk Cephesi ve
Okmeydanı Halk Mec-
lisi’nin yaptığı açıkla-
malardan bazı bölüm-
leri aktarıyoruz:

Gazi Halk Cephesi
(18 Şubat):

“Başımıza bir Ame-
rikan emperyalizmi ödül koydu, bir
de onun yerli işbirlikçisi AKP... Hak-
kımızda kırmızı bültenler çıkartıldı,
listeler oluşturuldu. Son günlerde AKP
iktidarı 'arananlar' listesi diye bir liste
daha açıkladı. Her tondan renk var.
Biz genelde kırmızı olanı severiz.
Çünkü kırmızı bizi temsil eder. Bu
topraklarda yaşayanlar kimin terörist
olduğunu, kimin olmadığını iyi bilirler.
Halkımız Mahirler'i, Denizler'i, İbolar'ı
iyi tanır. Biz bu geleneği yaratanların
soyundan geliyoruz. Ya hakkımızda
arama kararları çıkaranlar kimin so-
yundan geliyor? Onlar tarihler boyunca

halkını vatanını satanların soyundan
gelirler. Bizler 6. Filo’yu
denize dökenlerin de-
vamcısıyız.

Ya siz? Siz de başta
Amerikan emperyalizmi
olmak üzere onlara kul
köle olan alçaklar so-
yundan geliyorsunuz. So-
yunuzu-sopunuzu ataca-
ğız yurdumuzdan!

Nurhan Yılmaz da
arananlar listesinde adı
geçen bir devrimcidir.
Devrimcilik vatansever-
liktir. Biz de vatanımız
için ölenlerdeniz.    

Halkımızı üç kuruşa satın alabile-
ceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsu-
nuz. Bu halk sizin gibi soysuzlaşmadı.
Sizde her şeyin bir fiyatı olabilir.

Halkımız değerlerini, namusunu,
ahlakını üç kuruşa size satmaz! Ancak
siz, üç kuruşa kendinizi satarsınız!
Üç kuruş için yapmadığınız şey yok.
Birbirinizi boğazlıyorsunuz. Her türlü
ayak oyunları, alçaklık var sizde. Ama
devrimcileri kirletemediniz. Bu halkı
kirletmenize de izin vermeyeceğiz.

Baskılarınıza, estirdiğiniz tutuklama
terörüne boyun eğmeyeceğiz!”

Okmeydanı Halk Meclisi (16 Şu-
bat):

"...Okmeydanı halkı Nurhan Yıl-
maz’ı, meclis çalışmalarımıza katkı-
larda bulunduğu süreçte tanıdı ve
bildi. Mütevaziliği ile kısa sürede hal-
kımızın gönlünü fetheden, faşizme
asla boyun eğmeyen bir devrimci, va-
tanseverdir. Doğaldır ki, AKP için en
tehlikeli insan tipidir.

Bu yüzdendir ki, milyon lira kar-
şılığında afişe edildi, aranması çıkar-
tıldı. Devrimcilik suç değil, görevdir.
Onu kısa süre de tanımış olmak bizim
için onurdur. Türkmen kızı Nurhan
Yılmaz bizimdir, Amerika’nın kapı
köpeği AKP sizin!”

İşçi Hakları İçin Mücadele
Eden Devrimcileri Zulmün
Elinden Çekip Alacağız!

İzmir Devrimci İşçi Hareketi 21
Şubat’ta, Çiğli, Güzeltepe, Üçyol
ve Buca’da, komplolarla tutuklanan
DİH’liler için çalışma yaptı. Çalış-
mada Semiha Eylik, Belgin Aydın,
Garip Polat ve Damla Türkyıl-
maz’ın serbest bırakılmaları için,
şehrin farklı yerlerine 200 adet pul
yapıştırıldı.

MALTEPE ÇOCUK HAPİSHANESİ-MALTE-
PE

18- Cem Ömür

SİNCAN KAPALI KADIN HAPİSHANESİ
19- Gönül Papur Yıldırım

SİLİVRİ 2 NO’LU L TİPİ HAPİSHANESİ
20- Şahin Keskin
21- Haydar Doğan
22- Murat Ertürk

SİLİVRİ 9 NO’LU KAPALI HAPİSHANESİ
23- Rıza Özçolak
24- Mehmet Yücetepe - Efo Dayı
25- Bayram Yıldırım

TEKİRDAĞ 1 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ
26- Gökhan Yıldırım
27- İleri Kızılaltun

TEKİRDAĞ 2 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİ
28- Miktat Taş

TEKİRDAĞ 2 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ
29- Murat Tan
30- Bayram Güleç

TEKİRDAĞ 1 NO’LU T TİPİ HAPİSHANESİ
31- Hakan Karabey

VAN KAPALI YÜKSEK GÜVENLİKLİ HAPİS-
HANESİ-VAN

32- Mecit Şahinkaya

VAN F TİPİ HAPİSHANESİ
33- Muzaffer Elmastaş

BURHANİYE T TİPİ HAPİSHANESİ-BURHA-
NİYE

34- Fikret Akar
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HDP'nin 3. Olağan Kongresi, An-
kara Arena Spor Salonu'nda yapıldı.

12 Şubat’ta yapılan kongrede tu-
tuklu bulunan HDP Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş'ın ve Eş Başkan
Serpil Kemalbay'ın yerine HDP mil-
letvekilleri Pervin Buldan ve Sezai
Temelli seçildi.

HDP OHAL sonrası yaşanan baskı
ve saldırılara karşı sessizliğini korudu.
Kurumları basılan, belediyelerine
kayyum atanan, milletvekilleri ve
partilileri tutuklanan HDP hala barış
çığlıkları atmaktadır. Direnmeyi, mü-
cadeleyi sadece kelime olarak kul-
lanan HDP teslimiyetin, tasfiyeciliğin
içerisinde çürümüştür. Yaptıkları kon-
gre öncesi burjuva basınının diline
düşen HDP, bir de polisin baskısı al-
tında kongresini gerçekleştirmiştir.
Tüm yollar polis kontrol noktasına
dönüşmüş, kongreye gelenler birçok
kez GBT kontrolünden geçmiştir.

Kongrenin yapıldığı Ankara Arena
Spor salonunun güvenliğini polis al-
mıştır. HDP yaşanan katliamlardan
ne zaman ders çıkaracaktır? Parla-
mentoda koltuğu olması mı polisi
arama noktasında meşru kılmaktadır?
Diyarbakır mitinginde ve Ankara
Garı’nda (10 Ekim) katliamı kim
yapmıştır? HDP kongreye gelen in-
sanların canını hangi düşünceye da-
yanarak polise teslim etmiştir?  Yasal
bir parti olmak, demokratik mücadele
vermek HDP'nin halkın canını katil-
lere emanet etmesini meşru kılmaz.
Ankara Garı’nda 102 insanı katleden
de, Kürdistan’da halkı katleden de,
Afrin’e saldırarak her yanı bomba-
layan da AKP iktidarı değil midir? 

12 Şubat'ta gerçekleştirilen HDP
3. Olağan Kongresi’nin Serpil Ke-
malbay  konuşmasında 2018 yılının;
özgürlük için mücadele edecekleri
bir yıl olacağını söyledi. Serpil Ke-
malbay ezilenlerin, sömürülenlerin,
barışı ve demokrasiyi savunacaklarını
vurguladıktan sonra Türkiye'nin Af-
rin'de yürüttüğü askeri harekat ile
ilgili şunları söyledi: 

"Biz bu ülkede kanın durmasını

istiyoruz. Barış içinde, müza-
kere sürecinde halkların bir-
likte olması için çaba harcadık.
Mevcut iktidar bu imkanı or-
tadan kaldırdı. Burada bugün
11 askerin hayatını yitirdiği
bilgisi geldi. Askerler de insan
ve bizler insanı yaşatmalıyız.
Askeri de yaşatmalıyız. Her-
kesi yaşatmak bizim sorum-
luluğumuzdur. HDP bu bilinçle
bugüne kadar mücadele etti.
Kendi yaşamından yola çıktı.
Kimsenin, çocukları savaşa sürmeye
hakkı yoktur." (Evrensel, 12 Şubat
2018)

Serpil Kemalbay barıştan, 11 as-
kerin ölmesinden, bu askerleri ya-
şatmanın öneminden ve sorumlulu-
ğundan bahsediyor. HDP'nin bugüne
kadar bu bilinçle mücadele ettiğini
söylüyor ama AKP'nin Afrin’e hangi
amaçla girdiğinden bahsetmiyor.
AKP'nin Afrin’de kullandığı kimyasal
silahlardan bahsetmiyor.

Kürdistan başta olmak üzere ül-
kemizin her yerini kan gölüne çeviren
AKP'ye karşı bu bilinçle mücadele
etmişler. Bunun adı mücadele değil
teslimiyettir. Mücadelenin farklı bi-
çimleri vardır. Ama bu asla teslimiyet
ve uzlaşma çizgisinde yürütülemez.
Ekonomik, ideolojik ve politik mü-
cadele yöntemleri içeresinde halkı
katledenlerle aynı masaya oturmak
bir mücadele biçimi olamaz. Serpil
Kemalbay HDP'nin uzlaşmacı poli-
tikalarının bir parçası olarak bu sözleri
sarf etmiştir. Kendi de şunu çok iyi
bilmektedir ki yaşatma sorumluluğu
duyduğu AKP iktidarı halka katliam
uygulayandır. Bile bile, göstere gös-
tere halkı katledenleri sahiplenmek
çaresizliktir. Akan kanın durmasını
istiyorsa katilini sahiplenerek mü-
cadele edilmeyeceğini kabullenme-
lidir. Katilini sahiplenmek, yaşatma
sorumluluğu içerisinde olmak ideo-
lojik ve siyasi olarak ahlaki değildir.
Faşizm katlederken bu sorumluluğu
taşımıyor. Faşizm Roboski’de, Sur'da,
Derik’te, Cizre’de yaşatma sorum-

luluğu içerisinde olmuyor. HDP dos-
tunu, düşmanını ne zaman tanıyacak?
Birçok düzen partisini faşist sistemin
partisi olarak görüyorlar.  Peki HDP
hangi sistemin partisidir?

Kongrede HDP Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın mektubu okun-
du.

Barış çığlığı yükseltmenin barışı
sağlamaya yetmediğini ifade eden
Demirtaş, şunları söylüyordu:

“Elbette 'barış, barış' demekten
vazgeçmeyeceğiz. Ancak, bunu de-
mekle sorumluluğumuzu tam olarak
yerine getirmiş de sayılmayız. Bu
nedenle tüm arkadaşlarımızın, parti
yönetimimizin, kurumlarımızın ve
bileşenlerimizin katkısı ve desteği
ile somut bir 'Demokrasi ve Barış
Mücadelesi Planı' hazırlanması ge-
rekiyor.”

Selahattin Demirtaş; barış demek-
ten vazgeçmeyeceğini söylüyor. Yani
faşizm istediği kadar tutuklasın, is-
tediği kadar katletsin, köyleri, evleri
bombalasın, yine de demokrasi ve
barış mücadelesi planı hazırlayacak-
larını söylüyor. Bu kan denizinin or-
tasında barış mücadelesi demek düş-
künlüktür. Selahattin Demirtaş’ın
yükselttiği barış çığlığı, HDP'yi des-
tekleyen halkın acılarının çığlıdır.
Çözüm süreci adı altında demokratik
mücadeleyi bile tasfiye etmektir.
HDP denetimindeki sendikaların ol-
duğu işçi, memur eylemlerinden üni-
versitelere kadar tüm kitlesini pasifize
etti. Tüm Kürdistan kan gölüne dö-
nerken utanmadan barış dedi. Dire-

POLİSİN PANKARTLARINI İNDİRDİĞİ, KATILAN İNSANLARI GÖZALTINA ALDIĞI,
ATILAN SLOGANLARA MÜDAHALE EDİP SUSTURDUĞU BİR KONGREDE 
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neceğiz diyen HDP milletvekilleri
siz nasıl direneceksiniz? Kime karşı,
neye karşı direneceksiniz? Barış sü-
recinize zarar gelir diye tek bir kitlesel
gösteri yapmazken, kurumlarımıza,
derneklerimize saldırdınız. Sonra da
bundan bağımsızmış gibi davrandınız.
Katillerin elini sıkarken, devrimcilere
silah sıktınız. Bunlar da yetmezmiş
gibi Nuriye, Semih direnişine destek
verdiğinizi açıkladınız. Oysa hiçbir
zaman destek vermediniz. Binlerce
kamu emekçisi haksız yere işinden
çıkarıldı. KESK işten çıkarılan kamu
emekçileri için neden bir direniş ör-
gütlemedi? Neden bir gün bile  Nuriye
ve Semih için bir şey yapmadınız?
Yalanla, teslimiyetle, inkarla opor-
tünizmin gereğini yerine getirdiniz.
Siz Kürt halkının geleceği olamaz-
sınız. Siz emekçinin geleceği ola-
mazsınız. AKP'ye karşı “seni başkan
yaptırmayacağız” demekten başka
hiçbir şey yapamazsınız. Faşizmle
yönetilen bir düzende parlamentonun
bataklığına saplandınız. 

Selahattin Demirtaş AKP'li bir
Bakanın İmralı’yla görüşüp Abdullah
Öcalan’ın el yazısıyla referandumda
Evet oyu kullanın dediği bir mektup
getirdiğini söylüyor. Sorun AKP'nin
dediğini yapıp yapmamanız değil.
Nasıl olur da AKP'li bir bakan İmra-
lı’dan referandumda evet kullanın
talimatı getiriyor?  Bunun adı çözüm
süreci olamaz. Geldiğiniz nokta or-
tadadır. Hangi örtüyü kaldırsanız al-
tından Türkiye halklarının katili AKP
ile uzlaşmanız çıkıyor. Ama siz uz-
laşsanız da faşizm kimsenin gözünün
yaşına bakmıyor. 5000'in üzerinde
HDP üyesi tutuklandı. Selahattin De-
mirtaş 15 aydır tutuklu olmasına rağ-
men ilk defa mahkemeye çıktı. Hak-
kında 31 tane fezleke hazırlandı. Fa-
şizmin saldırıları altında, faşizmden
çare aramak anlamsız ve imkansızdır.
Faşizmle yönetilen ülkemizde De-
mirtaş'ın hümanist düşünceleri gerçek
dışıdır. Kürdistan faşizmin ağır sal-
dırıları altındayken HDP'nin barışçıl
politikaları bu katliamları asla dur-
durmaz. Faşizmin karşısında diren-
memek çürütür, tüketir.

Selahattin Demirtaş'ın yerine se-
çilen HDP Genel Başkanlarından

Pervin Buldan Kürdistan’da yaşanan
katliamlarla ilgili şu sözleri söylüyor
ve özeleştiri olarak görüyor.

"Halkımızın yanında olabilirdik.
Mutlaka bir yol var." 

"Sokağa çıkma yasaklarıyla bir-
likte özellikle Cizre’de, Silopi’de,
Nusaybin’de, Yüksekova’da, o yı-
kımlar esnasında oradaki insanların
yanında olmaya elbette çalıştık. Ancak
bütün bu çabamıza rağmen çok kalın
bir duvarla karşılaştık. Halkımızla
birlikte olmamıza tahammül edeme-
yen zihniyet aramıza bir duvar ördü.
Elbette bu duvar aşılabilirdi. Bir yol
mutlaka bulmalıydık.

Bölgede sokağa çıkma yasağıyla
birlikte katledilen insanlarımızın ai-
lelerine, işini ve aşını kaybeden es-
nafımıza karşı bir özeleştirimiz var.
Sokağa çıkma yasaklarının kaldırıl-
masıyla birlikte eş genel başkanları-
mız, milletvekili arkadaşlarımız halkın
acılarını paylaşmaya çalıştı ama sa-
nırım bu yeterli olmadı. Konferans-
larımızda insanlarımız bizi eleştir-
meye devam ettiler ve elbette haklı
eleştirilerdi. Bundan sonra halkımızın
yaşayacağı en ufak bir sorunda veya
acıda -umarım bundan sonra ülke-
mizde bu acılar yaşanmaz- yanlarında
olmaya devam edeceğiz.." (15 Şubat
2018- T24)

Pervin Buldan'ın söylediği bu
sözler bir özeleştiri olamaz. Bu sözler
ifade edildiği gibi masum değildir.
Pervin Buldan yaşanan bu katliamlara
sessiz kaldıklarını iyi niyetiyle mi
açıklayacak? Faşizmin ördüğü duvarı
aşamadık diye mi geçiştirecek? "Bü-
tün çabamıza rağmen duvarı aşama-
dık" diyor. Sizin çaba olarak göster-
diğiniz nedir?  Parlamento kürsüsüne
çıkıp dert yanmak mı? Kürdistan’da
kaç insan katledildi? Sadece 2016
yılında zırhlı araçlar tarafından on-
larca insan yaralandı, katledildi. (Hak-
kari Yüksekova’da zırhlı aracın ku-
lesindeki makinalı tüfekle katledi-
lenlerden 15 yaşındaki Serhat Buldan,
Pervin Buldan’ın yeğeni)

* 24 Temmuz 2016’da Van mer-
kezde İpekyolu İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü önünde kirpi tipi zırhlı aracın

ezdiği 4 yaşındaki Taha Kılıç hayatını
kaybetti.

* 30 Ağustos 2016'da Van İpek-
yolu Hacıbekir Mahallesi’nde zırhlı
araçtan açılan ateşle 17 yaşındaki
Mustafa Duman ağır yaralandı. 7
Eylül'de öldü.

* 6 Eylül 2016’da Dersim Seyit
Rıza Meydanı’nda Kobra tipi zırhlı
aracın çarptığı 71 yaşındaki Naciye
Özdemir öldü.

* Hakkari, Yüksekova çarşı mer-
kezinde 8 Ekim 2016’da Kobra tipi
zırhlı araç sivilleri taradı. Zırhlı aracın
“tutukluk yaptığı” söylendi. Aydın
Tümen, Serhat Buldan, Rahmi Sefalı
ve Nejdet Işözü öldü, iki kişi yara-
landı.

* Şırnak, Cizre’de 24 Ekim
2016’da zırhlı polis aracı 5 yaşındaki
Hakan Sarak’a çarptı. Polis kaçtı,
Sarak kan kaybından öldü.

* 9 Şubat 2017’de Mardin Dar-
geçit’te 7 yaşındaki Berfin Dilek,
zırhlı polis aracın çarpması sonucu
öldü.

* Siirt-Batman yolu üzerinde 4
Mart’ta geri giden zırhlı aracın altında
kalan 34 yaşındaki Kerem Arslan
öldü.

* Şırnak, İdil’de 21 Mart’ta Ciz-
re’ye giden sivil bir otomobile Ejder
tipi zırhlı araç çarptı. Polis aracının
çarptığı otomobilde bulunan Okan
İnce, Bahadır Beyazlıoğlu ve ismi
öğrenilemeyen bir kişi öldü.

* 27 Nisan'da Diyarbakır Gevran
Caddesi’nde askeri zırhlı aracın çarp-
tığı 55 yaşındaki Hatun Elhuman
öldü.

* 18 Nisan'da Van 2 Nisan Cad-
desi’nde zırhlı aracın çarptığı iki ki-
şiden Abdulvahap Taş ağır yaralandı.
Taş, günlerce hastanede tedavi gör-
dü.

* 28 Nisan'da Van’da zırhlı polis
aracının çarptığı iki kişiden Sami
Uçan kaldırıldığı hastanede öldü.

* Van’da 28 Nisan’ı takip eden
bir hafta içinde yedi kişi zırhlı araç-
ların çarpması sonucu yaralandı.

* 4 Mayıs'ta Silopi’de zırhlı polis
aracının bir eve çarpması sonucu

Yürüyüş
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Furkan ve Muhammed Yıldırım adın-
daki iki kardeş hayatını kaybetti.

* 9 Haziran'da Nusaybin'de özel
harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın
çarptığı motosiklet üzerindeki M.Ş.B.
(17) ağır yaralandı.

* 14 Haziran’da Lice’de 70 ya-
şındaki Pakize Hazar'a zırhlı araç
çarptı. Hazar yaşamını yitirdi.

* 19 Haziran'da Diyarbakır Bingöl
yolunda zırhlı aracın çarptığı köy
dolmuşundaki iki kişi öldü, 18 kişi
yaralandı.

* 20 Haziran'da Pakize Hazar’ın
taziyesinden dönen köylülerin aracına
ejder tipi zırhlı araç çarptı. Mahmut
Öner (74), Mevlüt Dağtaş (64), Ab-
dulhamit Dağtaş (63), Fikri Demirbaş
(53) ve annesi Zeyel Demirbaş öldü.

* 20 Haziran'da Şırnak Beytüş-
şebap’ta akrep tipi zırhlı askeri aracın
çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Cizre’de bodrum katlarda 100’den
fazla insan diri diri yakıldı, Sur’da,
Derik’te, Nusaybin’de halk çocukları,
bomba atarlarla, ağır makinalı tü-
feklerle delik deşik edildi. Kadın ge-
rillalar çırılçıplak soyuldu, köylülerin
gözü önünde göğüsleri kesildi. Silo-
pi’de keskin nişancılar tarafından
katledilen Taybet ananın cansız bedeni
bir hafta boyunca yerde yattı. Oğlu
ve yakınları hayvanlar cansız bedenini
yemesin diye gece, gündüz uyumadan
bekledi. 3 Ay’lık Miray bebek dede-
sinin kucağında keskin nişancılar ta-
rafından hedef gözetilerek katledildi.
Ardından dedesi vurularak katledildi.
Bu AKP faşizminin Kürdistan’da
yaptığı katliamların sadece görünen
kısmıdır. 

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan
“Mutlaka bir yol var” diyor. Evet
var. Tek yol devrim. Reformist, opor-
tünist, milliyetçi ideolojiyle halkın
kurtuluşu sağlanamaz. Bunun en so-
mut örneği HDP Genel Başkanı Per-
vin Buldan’ın sözleridir. “O duvarı
aşamadık diyor”, aşamazsınız. Çünkü
burjuvazinin sisteminde, parlamen-
tosunda yer alıyorsunuz. Çünkü bur-
juvazinin çizgisi, sınırları içerisin-
desiniz.

Meydanlara, alanlara topladığınız

insanlara acıdan,
gözyaşından baş-
ka hiçbir şey ver-
mediniz. Faşizmle
barış olmaz dedik.
“Faşizmden dost
olmaz” dedik.
“İnadına barış”
dediniz. Şimdi de
çıkmış özeleştiri
verdiğinizi söylü-
yorsunuz. Tarih
bunları yazıyor.
Kaç insan katledildi, siz ne yaptınız?
Ne dediniz? Hepsini yazıyor. Şimdi
çıkıp basının karşısına özeleştiri ve-
riyoruz diyerek mi vicdanınızı ra-
hatlatacaksınız. Halkın canı bu kadar
değersiz mi? 

Siz Kürt halkına özeleştiri değil
hesap vereceksiniz. Bu katliamlar
karşındaki teslimiyetinizin hesabını
vereceksiniz. Burjuvazinin meclisin-
deki yerinizi size veren, boş umutlar
vaat ettiğiniz, ölüme terk ettiğiniz
Kürt halkıdır. “Analar ağlamasın diye
barış istiyoruz” dediniz. Kürdistan’da
ağlamayan ana kalmadı. Binlerce ev
yıkıldı, ormanlar yakıldı, hayvanlar
telef oldu. Binlerce insan köylerini,
evlerini terk edip göçe zorlandı. Ge-
riye yakılmış yıkılmış şehirler, köyler
kaldı. Faşizm bunları yaparken siz
mecliste konuşmaktan başka ne yap-
tınız? Şimdi de çıkıp iki kelimeyle
yaptıklarınızın üzerini örteceksiniz
öyle mi? 

SONUÇ  OLARAK;

Türkiye’de devrim yapabilecek
tek ideoloji M-L ideolojisidir. Tüm
Türkiye halklarının kurtuluşu cep-
hededir. Biz asla o duvarın arkasında
kalmadık. Faşizmin o duvarları hep
vız geldi bize. Katledilen insanları-
mızın tek bir tırnağını, tek bir kemi-
ğini bile düşmana bırakmadık. 165
parça kemik için 7 yaşındaki çocu-
ğumuzdan 70 yaşındaki babamıza
kadar direndik. Siz direnecek olan
binlerce insanı çözüm sürecine zarar
verir diye durdurdunuz. Halkın hiçbir
sorununu çözemediniz. Düzen par-
tileri halkın sorunları karşısında çö-
züm bulamaz. Silahlı mücadele verse
bile emperyalizmin kuyruğunda yok

olur gider. Devrim savaşla kazanılır.
Türkiye’deki 80 milyon halkı tek
çatı altında birleştirecek olan sizin
düzen içi politikalarınız değil. Bizim
kurmak için savaştığımız, halkı sa-
vaştırdığımız sosyalizmdedir.

Baskınlar ve Baskılarla
Mücadelemizi
Bitiremezsiniz!

AKP'nin katil polisleri, 20 Şubat'ta
İstanbul Bahçelievler'de Halk Cep-
hesi'nin çalışmalarını yürüttüğü der-
neğe baskın düzenledi. Yağmacı po-
lisler, baskın anında derneği talan
etti ve eşyaları alarak kapıyı mühür-
ledi. Bunun üzerine açıklama yapan
Bahçelievler Halk Cephesi "Baskılar
bizi yıldıramaz!" diyerek mücadelenin
bitmeyeceğini vurguladı.

İkitelli Halk Cephesi
17 Şubat’ta İkitelli’nin merkezi

bölgelerine, AKP’nin aylardır yoksul
mahalleler üzerinde sürdürdüğü fa-
şist politikaları teşhir etmek için
yazılama çalışması yaptı. Ayrıca
Atatürk Mahallesi’nde, üzerinde
“AKP Faşizmine Boyun Eğmeye-
ceğiz! Halk Cephesi” imzalı pankart
asıldı. Bunun üzerine kısa bir açık-
lama yayınlayan İkitelli Halk Cep-
hesi şu sözlere yer verdi;

"... Bizler İkitelli Halk Cephesi
olarak diyoruz ki; baskılarınıza bo-
yun eğmeyecek, devrim iddiamızdan
vazgeçmeyeceğiz. Bizler 80 milyon
halkız, sizler ise bir avuç asalak ve
şerefsizlersiniz! 48 yıllık tarihimiz
boyunca bir kez olsun emperyalizme
ve faşist politikalara boyun eğmedik.
Bizler 110 kişi değil, milyonlarız.
Biz kazanacağız!”

25 Şubat
2018
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� ALMANYA
Almanya’nın Hamburg şehrinde 10

Şubat günü başlayan ve 11 Şubat’ta son
bulan uluslararası konferans sonuç dek-
larasyonu ile son buldu. Ortaklaşa yapılan
deklarasyonda, Hamburg’da devam eden
Musa Aşoğlu’nun davasıyla birlikte po-
litik tutsakların desteklenip sahiplenilmesi
gerektiği vurgulandı.

Musa Aşoğlu ile Dayanışma Komitesi
tarafından 10 ve 11 Şubat günü Hamburg
şehrinde faaliyetlerini yürüten Centrum
Sociale’de gerçekleşti. Çeşitli demokratik
kurum ve kuruluşların temsilcileri ile
Musa Aşoğlu’nun dava avukatları katıldı.
Konferansta İtalya Anti-Emperyalist
Cephesi de yer alarak devrimci tutsakların
yalnız olmadığını vurguladı.

Aşoğlu’nun tutuklanmasının ardından
oluşturulan Musa Aşoğlu ile Dayanışma
Komitesi’nin çalışmaları sürüyor. Avrupa
genelinde yapılan çalışmalar devam
ederken, Dayanışma Komitesi 10 ve 11
Şubat günü Hamburg şehrinde Uluslar-
arası Konferans düzenledi. Konferansın
ilk gününde komite temsilcisi tarafından
yapılan açılış konuşmasında, günümüzde
devrimcilik yapılmasının suç olmadığı
vurgulanarak, “Emperyalizmin egemen
olmaya çalıştığı tüm dünyada, işgaller,
katliamlar, sömürü, yozlaşmaya karşı
mücadele etmek ve devrimcilik yapmak
suç değildir. Bir görevdir. Musa Aşoğlu
nezdinde tüm dünyada emperyalizme
karşı savaşan, mücadele eden, bedel
ödeyerek tutsak edilen devrimci tutsakları
selamlıyoruz” denildi.

İlk oturumuna 2017 yılında Hamburg
şehrinde düzenlenen ve polisin şiddetli
saldırısı sonucu çıkan olaylar sonrasında
gözaltına alınıp haklarında dava açılan
iki kişi birer konuşma yaptı. Yaptıkları
konuşma ile demokratik haklarını kul-
lanarak yürüyüşe katıldıklarını ve em-
peryalist dayatmalara tepkilerini dile
getirdiklerini vurgularken, güvenlik güç-
lerinin şiddetli müdahalesi sonucu göz-
altına alınıp haklarında dava açıldığını
belirttiler. Katılımcılar tek tek Almanya
ve Avrupa’da devletlerin yürürlüğe sok-

tukları anti-terör yasalarına değinerek
baskılarla sistemin kendilerini teslim
almak istediğini, buna boyun eğmeye-
ceklerini vurguladı. Dava avukatlarının
katıldığı oturumda ise Musa Aşoğlu’nun
başlayan ve devam eden mahkemesine
değinildi. Avukatların ardından sahne
alan Grup Genç ise verdikleri müzik
dinletisi ile mücadele ruhunu pekiştir-
diler.

Konferansın ikinci gününde devam
eden oturumlarda, uluslararası dayanış-
manın, mücadelenin ve birliğin önemine
vurgu yapıldı. Avrupa Dev-Genç tara-
fından basın toplantısında ise her daim
mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine
vurgu yapılarak, Musa Aşoğlu ile da-
yanışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi. 

Yapılan oturumların ardından soru
ve cevaplar ile iki gün süren konferansta
ortak yayınlanan deklarasyonda şöyle
denildi:

Almanya’nın Hamburg şehrinde
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi olarak
10-11 Şubat 2018 tarihlerinde düzenle-
diğimiz Uluslararası Konferansın sonuç
bildirgesidir;

Musa Aşoğlu on yıllardır sınıflar
mücadelesinde yer alan, faşizme ve em-
peryalizme karşı kavga eden, Marksist-
Leninist kimliğine sahip bir enternas-
yonalisttir.

Musa Aşoğlu bizden biridir!
Avrupa’da ırkçılık ve ırkçı saldırılar

günden güne artmaktadır, resmi rakam-
lara göre 500’den fazla silahlı faşist yer
altına çekilerek katliam gerçekleştirme
hazırlığındadır. NSU katliamlarında da

gördüğümüz gibi, Almanya gibi sözde
demokratik ve çoğulcu ülkeler ırkçı-
faşist örgütleri ve sivil faşistleri finanse
ederek, onları maddi manevi her türlü
destekleyerek, emperyalizmin ırkçılığa
ve faşizme gebe olduğunu gösteriyorlar.
Irkçılık ve faşizm emperyalist devlet
politikasıdır!

Musa Aşoğlu buna karşı mücadele
etti, ediyor!

Bizler, buna karşı mücadele ediyo-
ruz!

Başta Alman  devleti olmak üzere
tüm Avrupa Birliği üyeleri ülkeler; mi-
litarizmi had safhalara taşıyarak kendi
ülkelerinde ve dünyada sebep oldukları
açlık ve sefaletin yaratabileceği ayak-
lanma ihtimallerine karşı örgütleniyorlar.
Emperyalist düzende, her gün milyon-
larca çocuk yatağa aç giriyor. Onların
hesabını biz soracağız!

Emperyalizm, dünyayı kendi çıkarları
doğrultusunda kan gölüne çeviriyor.
Karşılarında sadece BİZ VARIZ, dev-
rimciler var. Bu yüzden Musa Aşoğlu
ve iki devrimci yoldaşımız 3 milyon
dolarlık ödüllerle tüm dünyada aran-
maktadırlar.

ABD, Almanya ve tüm emperya-
listlere uyarımızdır; Devrimcilerden,
Anti-emperyalist ve Anti-faşistlerden
elinizi çekin!

Bizler, çeşitli kurum ve kişiler olarak
2 Aralık 2016’dan beri Hamburg’ta
tecrit koşullarında tutulan devrimci Musa
Aşoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını
istiyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada
tutsak edilen devrimci tutsaklara özgürlük

Av ru pa’da Uluslararası Konferans:
Emperyalizme Karşı
Direnmek Meşrudur!
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istiyor, istemekle yetinmeyip, özgürlükleri
için mücadele edeceğimizi duyuruyo-
ruz.

10-11 Şubat 2018 Tarihinde Ger-
çekleşen Uluslararası Konferans’ta Alınan
Kararlar;

KARAR 1-
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur.
Onların özgürlüğü için mücadele

edeceğiz, somut kitlesel eylemlerle dev-
rimci tutsakların özgürlüğü için mücadele
edeceğiz.

- Musa Aşoğlu ve diğer devrimci
tutsaklar arasındaki mektuplaşma ağını
yaratacağız, bunun için tutsaklara mektup
adresi vb. ihtiyaçları sağlayacağız.

- Devrimci Tutsaklar Musa Aşoğlu
ve Erdal Gökoğlu’nun bulunduğu ve
ayrıca G20 tutsakların yargılanmak is-
tendiği Hamburg şehrinde ‘Devrimcilik
Yapmak Suç Değil, Görevdir’ sloganı
altında kitlesel yürüyüş düzenleyeceğiz.
Eylemin örgütlenmesini Musa Aşoğlu
Özgürlük Komitesi üstleniyor.

- 18 Mart Siyasi Tutsaklar Gününde
Merkezi Yürüyüşe katılıyoruz.

- Musa Aşoğlu’nun mahkeme du-
ruşmalarına imzacılar olarak düzenli
katılacağız.

- İmzacılar olarak, bulunduğumuz
şehir ve bölgelerde kısa süre içinde
Musa Aşoğlu ve tüm devrimci tutsaklar
için paneller, mitingler, yürüyüşler vb.
eylemler örgütleyeceğiz.

KARAR 2-
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi

olarak en kısa süre içinde Hamburg’ta
bir büro açacağız.

Bu büro tüm devrimci tutsakların;
a- İhtiyaçlarını giderecek, bu hususta

yapılacak işleri koordine edecek,
b- Devrimci tutsaklardan haber alma,

onlarla iletişim kurma ve mektuplaşma
ağını kuracak,

c- Aile ve arkadaşlarına bir yardım-
laşma merkezi görevini görecek ve

d- Anti-faşist ve anti-emperyalist
mücadelesinde yer alan tüm kurum ve

kişilere açık olacaktır.
KARAR 3-
Devrimcilik Yapmak Suç Değil, Gö-

revdir.
- İmzacılar olarak bu perspektif doğ-

rultusunda kısa süre içinde uluslararası
düzeyde yürütülecek bir kampanya ör-
gütleyeceğiz.

- Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi
olarak Avrupa’da bulunan tüm örgütleri
ve grupları gezerek Musa Aşoğlu’nu
ve devrimci tutsakları anlatacağımız pa-
neller örgütleyeceğiz.

- İmzacılar olarak iletişim halinde
olabileceğimiz, kampanyayı koordine
edeceğimiz bir ağ kurulacaktır.

KARAR 4-
Anti-Terör Yasaları, Black List,

§129a/b StGB ve devrimcilerin yaka-
lanması için verilen ödül koyma politi-
kalarını kabul etmiyoruz. Bu karşı dev-
rimci bir politikadır. Bu karşı devrimci
politikaları ve nihayetinde devrimcilere
olan saldırıyı tüm imkânlarımızı zorla-
yarak püskürteceğiz.

Bunun için;
- Sözde anti-terör yasalarına karşı

kamuoyu yaratacak etkinlikler ve ey-
lemler düzenleyeceğiz, basın ve radyo
kuruluşlarına giderek anti-terör yasalarını
mahkûm edeceğiz, bunun için ortak
yazılı bir basın açıklaması yazarak onun
ilerici kurumlar tarafından imzalanmasını
hedefleyip kamuoyuna duyuracağız.

- İmzacılar olarak, bulunduğumuz
şehir ve bölgelerde anti-terör yasalarına
karşı aylık alternatif kültür etkinlikleri
düzenleyeceğiz. İlki Hamburg’ta dü-
zenleyeceğimiz dayanışma etkinliği ola-
cak.

KARAR 5-
Haklar ve özgürlükler mücadelesini

büyütecek ve düşünce, örgütlenme, yü-
rüyüş özgürlüklerine getirilen hak gasp-
larını geri püskürteceğiz.

MUSA AŞOĞLU, GEORGES AB-
DALLAH, SALAH HAMOURİ, MÜ-
MİA ABU JAMAL VE TÜM DEV-

RİMCİ TUTSAKLARA ÖZGÜR-
LÜK!

Aachen’da HFG Çalışması
Almanya’nın Aachen şehrinde uyuş-

turucuya ve kumara karşı afiş ve el ilanı
çalışması yapıldı. Dört kişinin katıldığı
çalışmada Türkiyeliler’in yoğun yaşadığı
mahallelerde yapıldı.

Stuttgart Halk Meclisi Halk Oku-
lu Çalışması

Stuttgart Halk Meclisi olarak 18
Şubat Pazar günü saat 11:00’da halk
kültür evi tarafından her ay periyodik
olarak düzenlenen kahvaltıda biraraya
gelindi. Hep birlikte yapılan kahvaltının
ardından  daha önce duyurusu yapılan
halk okulu çalışmasına başlandı. 70 ki-
şinin katıldığı ve dört saat süren çalışmada
‘Sevgi ve Emek’ başlığı altında sunum
yapılarak, Yüksel Direnişi, halk sevgisi,
aile sevgisi ve yoldaşlık sevgisi üzerine
sohbetler edildi. Daha sonra Halk Meclisi
etkinliklerine ilişkin gelen öneriler de-
ğerlendirilerek; 25 Mart günü, Halk
Kültür Evinde’ Yozlaşmaya ve Yalnız-
laşmaya Karşı Dayanışma Gecesi’ dü-
zenlenmesi kararlaştırılarak toplantı son-
landırıldı.

Musa Aşoğlu Adalet Nöbeti
02.12.2016 günü Hamburg’ta tutuk-

lanan Musa Aşoğlu için her hafta ha-
pishane önünde yapılan Adalet Nöbeti
bu hafta 62. kez yapıldı.

15.02.2018 günü beşinci duruşmanın
sonunda davaya katılanlarla birlikte ha-
pishane önüne geçilerek Adalet Nöbeti
gerçekleştirildi.

Sekizi Alman dost olmak üzere 20
kişinin katıldığı eylemde ayrıca Erdal
Gökoğlu için sloganlar atıldı.

Musa Aşoğlu Davasının 4. ve 5.
Oturumları Görüldü

14-15 Şubat günleri görülen davaya
şahit olarak geçen sene emekliye ayrılan
ve eski BKA çalışanı, ayrıca 2005’ten
bugüne DHKP-C masası sorumlusu P.

25 Şubat
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Kröschel getirildi.
Kröschel BKA’nın DHKP-C örgütü

üzerinde bildikleri tüm bilgilerini mah-
keme heyetine aktardı.

Savunma avukatı Heinecker konuş-
maya müdahale ederek, “Bize masal
anlatmış gibi anlatmayın. Tüm dedikle-
rinizin kaynağını ve varsa delillerini
bize bildirin. Yoksa bütün dedikleriniz
bizim için boş bir anlatımdır.”

Hakim şahide dönerek konuşmanıza
devam edin, eğer savunma avukatları
soru soracaksa daha sonra cevaplarsınız
dedi.

Böylelikle 4. ve 5. oturumun gidişa-
tının kavgalı olacağının sinyali verildi.

BKA çalışanı bilirkişi gibi konuş-
masını sürdürerek, takıldığı yerlerde ve
tarihlerde mahkeme heyeti hemen ipuçları
vererek sürekli yardımına yetiştiler.

Bunun üzerine savunma avukatı
mahkeme başkanını uyararak, “Karşımıza
DHKP-C masası şefi getiriyorsunuz ve
kendisine ipuçları vererek konuşmasını
yönlendiriyorsunuz. Eğer siz daha iyi
biliyorsanız o zaman bize neden bu ma-
salları dinletiyorsunuz” diye sordu.

Daha sonra hakim heyeti bazı bilmek
istedikleri soruları sordular.

Birinci günün sonunda savunma avu-
katları yazılı dilekçe vererek, itirafçı
hain Alaattin Ateş’in davada şahit olarak
dinlenmesini istediler ve 4 maddelik di-
lekçelerini sundular. Müvekkilleri Musa
Aşoğlu’na getirilen tüm suçlamaların
Alaattin Ateş tarafından oluşturulmuş
olduğu ve bu kişinin yıllarca BKA için
çalıştığı, BKA’nın bilgisi dahil silahlı
soygun ve adam yaralama olayına ka-
rıştığı ve BKA’nın bunu bildiği halde
hala gizleyerek, Alaattin Ateş’le çalış-
malarını sürdürdükleri, BKA’nın ken-
disinin suç işlediklerini belirttiler. “Eğer
Alaattin Ateş mahkemeye şahit olarak
getirilmeyecekse, o zaman bu dava ka-
panmalı ve müvekkilimiz serbest bıra-
kılmalı” dediler.

Savcı bu dilekçeye “Daha kaç defa
uğraşacaksınız? Aynısını Stuttgart da-

vasında ve ondan önce Berlin, Düsseldorf
davalarında denediniz. Aynı çorbayı kaç
kez daha kaynatacaksınız” diye sordu.

Savunma avukatı Heinicke “ukalalık
yapmayın” diye karşı çıktı.

Musa Aşoğlu söz alarak, savcıyı cid-
diyete davet etti. “Bahsettiğiniz mah-
kemelerde ne siz savcıydınız, ne hakim
heyeti aynısıydı, ne de ben Almanya’nın
herhangi bir mahkemesinde yargılandım.
Üslubunuza dikkat edin” dedi.

Ertesi gün 15 şubat günü görülen 5.
oturumda, BKA çalışanı Kröschel ye-
niden mahkemeye getirildi ve savunma
avukatlarının sorularına cevap verdi.

Savunma avukatları, “bildiğimiz ka-
darıyla hem DHKP hem de DHKC ör-
gütleri var, ama DHKP-C diye bir örgüt
yok ve BKA kendi kafasında böyle bir
kuruluşun olduğunu hayal ediyor. Bize
örgütün işleyişini, tüzüğünü ve Avrupa
sorumlusunun görevlerini anlattınız,
peki bu kime bağlı? DHKP mi, DHKC
mi, yoksa DHKP-C mi? İşleyişini kim
beliriyor, merkezi nerde? Bize ‘bu böyle
işte’ demekle yetinmeyin, her söyledi-
ğinizin kaynaklarını istiyoruz.”

Köschel birçok soruya kendi yoru-
muyla, kendi hayal gücüyle ve topla-
dıkları yanlış istihbarat ile savunmanın
sorusuna cevap veremeyerek, kendi tez-
lerini kendisi çürüttü.

Davayı izleyen 20’ye yakın insan,
yüksek sesli gülüşlerini tutamayarak bu
komediye tanık oldular.

Bir sonraki oturum 21 Şubat günü
saat 11.00’da olacak. Bu duruşmada
Musa Aşoğlu yarıda bıraktığı soruları
BKA çalışanına sormaya devam ede-
cek.

Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi

Köln Sanat Atölyesi Alişan Şan-
lı’nın Anmasını Gerçekleştirdi

18 Şubat Pazar günü Köln Sanat
Atölyesi olarak Alişan Şanlı’nın şehit-
liğinin 5. yıl dönümünde bir anma dü-
zenlendi. Anmada Alişan Şanlı’yı tanı-
yanlar onunla ilgili anılarını anlattı. Mü-

cadeleye kattığı değerlerin bugün ço-
cuklarda yaşatılacağı, onlara emperya-
lizme karşı mücadele bilinci verilmesi
gerektiği ifade edildi. Şiirlerle ve Alişan’ın
sevdiği türkülerle devam eden anmadan
sonra birlikte yemek yendi ve anma bi-
tirildi.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Almanya Fethiye Derneği’nde
Uyuşturucu Ve Kumara Karşı Se-
miner Verildi

Almanya’nın Darmstadt şehri ya-
kınlarındaki Ober-Ramstadt köyünde
bulunan Fethiye Derneği’nde 18 Şubat
2018 Pazar günü uyuşturucu ve kumara
karşı seminer verildi.

Avrupa Halk Meclisleri Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ve Kumar’a Karşı
Mücadele Merkezi’nce verilen seminer,
sinevizyon gösterisi ile başladı. Bunun
ardından uyuşturucu ve kumarın ne ol-
duğu, bu alışkanlıkların kaynağı ve ne-
denleri, bu alışkanlıklara karşı toplumsal
bilincin önemi ve nasıl mücadele edile-
ceği konularını içeren sunum yapıldı.

Sunumdan sonra ise soru-cevap bö-
lümüne geçilerek tartışmalar yürütüldü.
Yaklaşık bir buçuk saat süren seminer
sonunda, bu merkezin çalışmalarına
katkı yapmak isteyen insanların çıkması
ise sevindiriciydi.

� İSVİÇRE
Zürih’te Musa Aşoğlu Özgürlük

Çadırı
17.02.2018 tarihinde saat 10-16 arası

Zürih Bahnhofstrasse’de Musa Aşoğ-
lu’nun özgürlüğü için çadır kuruldu.
Çadırın önünde el ilanları dağıtıldı,
çadıra uğrayanlara Musa Aşoğlu, dev-
rimciliğin suç değil bir görev olduğu
anlatıldı.

İsviçre Halk Cephesi

İsviçre Basel’de Grup Yorum
Konser Çalışmaları

İsviçre’nin Basel şehrinde 22 Ni-
san’da yapılacak olan Grup Yorum kon-

Yürüyüş
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serinin ilk toplantısı Boran Kültür Mer-
kezi’nde yapıldı.

18 Şubat Pazar günü Grup Yorum
konseri hazırlık toplantısında Türkiye
faşizminin ve Avrupa emperyalizminin
Grup Yorum’a yönelik yasaklama, tu-
tuklama ve üyelerine konulan para ödül-
lerini boşa çıkarıp “Umudun Türkülerini
Her Yerde Söylemeye Devam Edeceğiz”
diyerek “zulüm bir noktayı aştı mı mey-
danda umut kalır” sözleriyle Grup Yorum
konser toplantısına başlandı.

İsviçre’nin genelinde 10 bin el ilanı
ve yüzlerce afişle tüm kapıları çalarak
halkımız 22 Nisan’da yapılacak Grup
Yorum konserine davet edilecek.

Çalışmalara komiteler kurarak baş-
landı. İsviçre’nin 7 bölgesinde kurulan
komiteyle her kapıyı çalarak Avrupa
emperyalizminin ve Türkiye faşizminin
baskı ve yasaklamaları anlatılacak.

Saat 13:30’da başlayan toplantı 25
kişinin katılımıyla 16.00’da sonlandı-
rıldı.

� BELÇİKA
Nebi Albayoğlu Anması Gerçek-

leştirildi
Nebi Albayoğlu’nun ölüm yıldönü-

münde Belçika’nın Beringen şehrinde
Deniz cafede pazar günü anma gerçek-
leştirdik. Dostları ve yoldaşlarının ka-
tıldığı anma programı bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı. Kısaca mücadele ya-
şamının anlatıldığı konuşmada halk ve
vatan sevgisi üzerine bir yazı okundu.
Ailelerin hazırladıkları yemeklerin yen-
mesi ve içilen çaylarla yapılan sohbetlerle
anma programı 45 kişinin katılımıyla
sona erdi.

� İNGİLTERE
Londra’da Halk Toplantıları
Haftalık halk toplantılarımızla bir-

likteliğimizi sürdürmeye, etkinliklerimizi
birlikte organize etmeye devam ediyo-
ruz.

Kahvaltıdan sonra, Londra’da bir

ayın içerisinde 19 yaşında bir gencimiz
ve 40’lı yaşlarda bir insanımızın her ne
sebeple olursa olsun öldürüldüğü bilgisi
verildi. 

Afrin’de yaşattırılanların doğru an-
laşılması için Yürüyüş dergisinden bir
yazı okundu. Konuya ilişkin fikir alış-
verişi yapıldı.

Faşizm ve emperyalizm; kara liste-
lerle, arama kararlarıyla acizliğini ve
çaresizliğini gösteriyor ve devrimcilerin
mücadelelerini bitirmek çabasıyla nafile
çırpınıyorlar. Yayınlanan uydurma lis-
telerle aslında kendilerini teşhir ettikle-
rinin vurgusu yapıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü etkinliğinin 11 Mart’ta yapılacağı
konuşuldu. Biletler dağıtıldı. Programa
ilişkin bilgi verildi.

21 kişinin katıldığı toplantı, Musa
Aşoğlu kampanyasıyla ilgili mahkeme
günlerinde Alman elçiliğine gidileceği
ve Wood Green’de çadır açılacağı  ko-
nuşuldu, karara bağlandı.

� FRANSA
Nancy Grup Yorum Gönüllüleri

RCF Radyosunda Söyleşi Yaptılar
Saat 11.45 saatinde başlayan söyleşi

programı 10 dakika sürdü.
Yapılan söyleşide 24 Şubat 2018 ta-

rihinde Nancy’de düzenlenecek olan
Grup Yorum’a Özgürlük konserinin ta-
nıtımı yapıldı. Nancy halkı konsere
davet edildi. Söyleşi esnasında Grup
Yorum’un ne olduğu, nasıl müzik yaptığı
ve son dönemde faşist AKP iktidarı ta-
rafından tutsak edildiği anlatılarak Grup
Yorum’un tutuklamalarla bitemeyeceği
anlatıldı.

Nancy Grup Yorum Gönüllüleri
Toul Alevi Kültür Merkezi Ziyareti

Nancy Grup Yorum Gönüllüleri ola-
rak 24 Şubat 2018 tarihinde yapacağımız
Grup Yorum’a Özgürlük konserimizin
çalışmalarına devam ediyoruz.

Yapılan çalışmalar neticesinde 13
Şubat 2018 tarihinde TOUL şehrindeki

Alevi Kültür Merkezi ziyaretimizi ger-
çekleştirdik.

Konserimiz ile ilgili detaylı bilgiler
verildikten sonra ülkemizde AKP iktidarı
tarafından Grup Yorum’a yapılan baskılar,
yıldırma politikaları ve tutsaklık süreçleri
anlatıldı.

Yaklaşık 3 saat süren sohbetimizin
sonuna geldiğimizde 10 bilet bırakarak
konsere davet ettik ve derneğe afişimizi
astık.

Grup Yorum Konserini Nancy’de
Duymayan Kalmayacak!

Nancy Grup Yorum Gönüllüleri, 16
Şubat 2018 tarihinde Nancy’de Tom-
blaine ve çevresini pullamalar yaparak
konserin çalışmasını yaptılar.

Ayrıca esnaf ziyaretlerinin yapıldığı
gün içerisinde sponsor olan esnaflara
da uğranarak, yaklaşık 250 broşür es-
naflara dağıtıldı ve konserin duyurusunu
yapmaları istendi.

Bir esnafımızın evlere servis yaparken
broşürlerden koyacağını ve duyurusunu
bu şekilde yaygınlaştırmak istediğini
söyledi.

Grup Yorum Gönüllüleri Metz
Şehrinde Afiş Astılar

Nancy’de düzenlenecek olan Grup
Yorum’a Özgürlük! konserinin hazırlık
çalışmaları neticesinde Fransa’da, Metz
şehrinde afiş çalışması yaptılar.

Yapılan afiş çalışması sonrasında
önceden bilet bırakılan esnaflar ziyaret
edilerek konserin duyurusu yeniden ya-
pıldı.

Nancy’de Grup Yorum Konseri
Afiş Çalışmaları Devam Ediyor

24 Şubat 2018 tarihinde Nancy’de
düzenlenecek olan Grup Yorum’a Öz-
gürlük! konseri için Nancy ve çevresinde
afişleme çalışmaları devam ediyor.

Champigneulle, Malzeville, Pompey,
St. Max ve Pont a Mousson şehirleri ve
çevresinde afiş çalışması yapan Grup
Yorum gönüllüleri konsere kadar çalış-
malarının devam edeceğini duyurdu.

25 Şubat
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5 Mart - 11 Mart

Yusuf KUTLU:
1973’te Antakya’nın Ekinci Beldesi’nde

doğdu. Arap Alevilerindendi. Yaşamını bir
emekçi olarak kazandı yıllarca. Oto boyacısıydı.
Sömürüyü ve eşitsizliği yaşayarak devrimci
mücadeleye katıldı. 1995’te tutsak düştü. 19
Aralık Hapishaneler Katliamı sırasında Bartın
Hapishanesi’ndeydi. Katliamın ardından Sincan

F Tipi hücrelerine atıldı. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı.
Direnişini 279 gün boyunca kararlılıkla sürdürdü. 9 Mart
2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde şehit düştü.

Yusuf Kutlu

Şenol ŞENER:
Yıldız İDMMA’da sürdürülen anti-faşist

mücadelede büyük bir coşkuyla yer aldı
Şenol. Mücadeleye dört elle sarıldı. Polisin,
kaldığı eve yaptığı baskın sırasında rahat-
sızlanarak 8 Mart 1979'da aramızdan ay-
rıldı.Şenol Şener

Koray DOĞAN:
12 Mart döneminin baskı ve tenkil ko-

şullarında, devrimci görevlerini yerine ge-
tirirken, polis tarafından 8 Mart 1972’de
sırtından vurularak katledildi. ODTÜ öğ-
rencisi olan Koray Doğan, gençlik müca-
delesi içinde yer aldı. Bu süreçte THKP-
C’li oldu. Ankara'da Dev-Genç içinde çeşitli

eylemlere katıldı, görevler üstlendi. Mahir Çayanlar'ın
Maltepe Hapishanesi'nden firar etmesinden sonra onlara
yer bulma, ilişki kurma gibi görevler üstlendi... Polis
takibi sırasında sırtından vurularak katledildi. THKP-
C'nin genç militanlarından biri olarak ölümsüzleşti. 

Koray Doğan

“…Tecrit, izolasyon ve baskı altında yaşamak istemiyorum.
İnsan yüzü görmek, sohbet etmek, dertleşmek istiyorum. Ben
hayvan değilim ki. Konuşmayan, düşünmeyen bir birey olmamak
için direniyorum.” 

Yusuf Kutlu

Berkin ELVAN:
Ülkemiz tarihine Haziran Ayaklanması olarak

geçen Haziran 2014 yılındaki eylemlerde Umudun
çocuğu Berkin de yer aldı. 16 Haziran sabah erken
saatlerinde evinden ekmek almak üzere çıkan Berkin
başından gaz bombası ile vuruldu. Başbakan Erdo-
ğan’ın “emri ben verdim” diyerek savunduğu polislerin
direk ateş etmesi sonucu vuruldu Berkin. Dokuz ay

direndi. 14 yaşında vuruldu, 15 yaşına komada girdi. 16 kiloya
kadar düşen bedeni uyudukça halkın adalet açlığı uyandı, büyüdü.
Katilleri halen cezalandırılmadı, adalet yerini bulmadı. 269 gün
komada kalan Berkin Elvan 11 Mart 2014 tarihinde şehit düştü.

Berkin Elvan

Genellikle nasıl yapılır röportajlar? Bir gazeteci sorar, karşıdaki
cevaplar. O, “objektif”tir, en azından gazetecilik okullarında öyle
olmaları istenir. Ama bu farklıdır. Burada bir gazeteci yok. Burada
röportajı yapan da, yapılan da tutsak. Aynı hücrede, aynı tecriti
paylaşıyorlar. Burada, röportajı yapan ve yapılan, SİZ okuyasınız,
SİZ öğrenesiniz diye konuştular birbirleriyle. Röportaj yapılan

Yusuf Kutlu sevinçli; çünkü o ölüm orucunda, beşinci ekiplerde...
Hapishanenin sansüründen geçebilen kadarını yayınlıyoruz.

SORU: 4’üncü ekipten sonra 5’inci ekipler de direnişte. Sen
de 5’inci ekipte, ölüm orucundasın. Duygularını anlatır mısın?

Yusuf Kutlu: 4’üncü ekipler yola çıktı. Treni kaçırdım
derken 5’inci ekipte yer aldım. Tabi bundan mutluyum. Ölüme
gitmek nasıl sevindirir diye sorulabilir. Benim gibi insanlar
halkı için, vatan için ne isteyebilir? Biliyoruz ki IMF’nin “şu
yasayı çıkarmazsan dolar yok”, “şunu yapmazsan bu yok”
sözleri hep gazetelerin baş sayfalarında. Her adım başı bir
NATO üssü kurulmuş ülkemizde. Bush telefon etti diye sevinen,
göklere çıkan bir anlayış var. İşçi memur, köylü; halkımız açlığa

Yusuf Kutlu ile Röportaj:
“Tecrit, izolasyon ve baskı altında
yaşamak istemiyorum”

Şehidimizi
Tanıyalım

*16 Ağustos 1973 Ankara
doğumludur.

*11 Eylül 2012 yılında İstanbul'da şehit
düşmüştür.

*20 Temmuz 2012’de yoldaşımız Hasan Selim
Gönen’i katleden 75. Yıl Sultangazi Polis

Karakolu’na FEDA EYLEMİ gerçekleştirendir.
*Önderimi, şehitlerimizi, yoldaşlarımı, halkımı ve
vatanımı çok seviyorum. Değerlerimiz için ölmeye ve
öldürmeye hazırım diyendir.
*Ölüme gülerek gideceğim, yanımda sizler
olacaksınız. Büyük ailemizin bir sıra neferi, bir
feda savaşçısı olmanın onurunu, gururunu

taşıyorum diyendir.
*Hareket, benim kurtuluşum, geleceğim,

özgürlüğüm, hayat bulduğum yerdir
diyen yoldaşımızı tanıdınız mı? 

Anıları Mirasımız



mahkûm ediliyor. Yani bağımsız bir ülke istediğim için ölüme
gönüllü oldum. Mutluluğum da bu yüzden.

Örgüt baskısı diyorlar. Yüzlerce gönüllü arkadaşın arasından
beşinci ekiplerde yer aldım. Bunun için istemek gerek. Fedakârlık
ve emek gerek. Çünkü bu ölüme yolculuk. Dönüşü olmayan yol-
culuk. Ölümü, ayrılığı çok seviyor değiliz. Ama en küçük bir
talebin bile ezildiği, bir hakkın bile yok sayıldığı bir ülkede yaşı-
yoruz... Taleplerimizi kabul ettirmek için bir yol bu. Yani ne
apartmandan atlama ne de köprüden.

Bekledim ve 5’inci ekipte yer kaptım kendime.

“Yolun açık olsun yoldaşım”
SORU: Yoldaşlarının, çevre hücrelerin senin ölüm orucu

ekibine katıldığını öğrendiklerinde tavrı neydi?
Yusuf Kutlu: Yoldaşlarım bunu duyduğunda mutluluğumu

paylaştılar. Sevindiler. Sevinçlerini ve mutluluklarını ifade ettiler.
“Biz treni kaçırdık. Bekliyoruz, belki birine biz de bineriz.
Bekliyoruz ve sıradayız” diye duyurdular seslerini. “Yolun açık
olsun yoldaşım. Selam ve sevgilerimizi götür gittiğin yere. Kucakla
yoldaşları bizim için” diyorlardı. Emek ve fedakârlıkla yoğrulmuş
sevgimiz. Bu sevgimizi duvarlara rağmen paylaştık. Gece 9’da ise
benim için program yaptılar. Türküler, marşlar söylediler. Arapça
türküler söylediler, ben arap olduğum için. Çok mutluyum.

Müdahale istemediğimi dilekçe ile belirttim.
SORU: Biliyorsun, zorla müdahale ile birçok insan sakat bı-

rakıldı. Hafızalarını kaybetti. Bütün bunlarla kendinin de karşıla-
şacağını düşünmüşsündür elbet. Bunlara karşı ne gibi tavır ala-
caksın?

Yusuf Kutlu: Elbette 4’üncü ve 5’inci ekipler de böyle bir
sonuç bekliyor. Kendi iradem dışında müdahale istemediğimi
dilekçe ile belirttim. Zorla müdahale suçtur. Ölmememiz, sakat
kalmamız isteniyor. Hafızalarını yitirerek geçmişlerini unutan,
çocuk gibi davranan insanlar yaratmak kolay olacak sanıyorlar.
Konuşmayan, düşünmeyen bir birey olmamak için direniyor,
ölüm orucu yapıyorum. Daha önce yoldaşlarım nasıl direndiyseler
ve hala direniyorlarsa ben de öyle yapacağım. Cengizlerimizin,
Erollarımızın yanına gideceğim, hedefim bu...

Bu zorlu yolculukta neyle karşılaşacağım sürpriz değil... Ya
muradıma ereceğim, ya da gazi olan yoldaşlarım gibi geçmişi ol-
mayan, hafızası silinmiş sakatlar, yani “mezarsız ölüler” arasında
olacağım. Yaşamayı ölesiye seviyorum ve burada bulunan, dire-
nişimizi soluyan herkes, inanıyorum ki benim kadar seviyor.

Ancak 8 ay 4 mevsimdir insanca birarada yaşamak için
ölüyoruz. Direnme hakkımızı kullanıyoruz. Çok basit bir örnek
vereceğim; adımıza gelen kitaplarımız için dilekçe verdik. Üç
yerine iki kitap getirdiler. “Haftada bir gelecek misiniz değiştirmek
için” sözümüze ... (karalanmış) ... cevabı verildi.

Tecrit, izolasyon ve baskı altında yaşamak istemiyorum. İnsan
yüzü görmek, sohbet etmek, dertleşmek istiyorum. Ben hayvan
değilim ki.

8 ay, dile kolay... En saf, temiz, çıkarsız ve hesapsız yarışıyoruz.
Birbirimizin önüne geçmeye gayret ediyoruz. Bundan mutluluk
duyuyoruz. Önde gidenlerimizin heybelerine selam yüklüyoruz.
Kanat çırpmak için masmavi gökyüzüne sabırsızlanıyoruz.

Sevgi Erdoğan’ın haberini okudum gazetede. Doktorun sözleri
özetliyor her şeyi. Bir beyni, bir de parlayan gözleri sağlam.
Doktorlar zorla müdahale yapa yapa artık serumu takacak damar
bulamaz olmuşlar.

İşte böyle yaşatılıyoruz. Zorluklar, zorla müdahale işkencesiyle.
Geçenlerde bir gazetede “1985 yılında, Fas’ta 2 mahkûmu, 6 yıl

zorla beslemişler” diye okudum. Bunun adı nedir? Düpedüz
işkence. İradeyi kırmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Biz
siyasi tutsağız. Bağımsızlık, adalet, eşitlik, demokrasi istiyoruz.
Çocuklarımız aç olmasın istiyoruz. Çok mu istediklerimiz? Hayır.
Bunun için ölüyoruz.

SORU: Ölüm orucuna seçildikten sonra hücrene doktorlar
gelmeye başladı mı? Tavırları nasıl doktorların? Sana ne soruyorlar,
sen ne cevap verdin?

Yusuf Kutlu: Her gün hücreme gelmeye baladılar. Bugün
15’inci gün. 3 Haziran’da başladım. Doktorun soruları “Bir sorun
var mı, bir şikâyetin var mı...”, “Şimdilik yok” deyip gönderiyorum.
Beni hastaneye göndermeye can atar gibiler. Ama ben fırsat buldukça
“bilincim kapansa da zorla müdahale istemiyorum” diyorum.

Ölüm yolculuğumda ailemi görmeme bile izin yok.
SORU: İki ay görüş cezası, bir ay da mektup cezası aldın.

Aileni ölüme yürürken görememek nasıl etkiliyor seni?
Yusuf Kutlu: Ölüm yolculuğumda ailemi görmeme bile izin

yok. Eh ne yapalım, kısmette bu da varmış. Ne diyelim. Görüş
cezam bitince 60’lı günlerde olacağım. Görme ihtimalim olur
mu? Bilemem.

... Ecevit “F tiplerini IMF istiyor” demişti. Doğru. Emperyalizm
Anadolu’da devrimciliğin bitmesini istiyor. Çünkü halkı örgütleyip
emperyalizmi ülkemizden kovacak tek güç devrimciler. Aslında
F tiplerinde ve devletin tavrındaki asıl amaç da bu. Yani talepler
meselesi ile sınırlı değil. Onlar; yani emperyalistler ve işbirlikçileri
Anadolu’da devrim tehlikesini, devrimci hareketleri yok etmek
istiyor. Bizse tam tersini istiyoruz.

SORU: Ölüm orucunda düşersen...?
Yusuf Kutlu: Ölüm orucunda şehit düşersem (ki düşeceğim)

köyümde gömülmek istiyorum. Cenazelerimiz Anadolu’nun dört
bir yanına yayıldı şimdiden. Daha nice canlarımız yayılıp, toprağa
düşecek. 8 aydır onlarca yoldaşımız düştü toprağa, onlarcası
sakat kaldı. Ve daha da onlarcası yolda geliyor. Ben Antakya’nın
Ekinci beldesindenim. Orada oturuyoruz. Cenazem de burada
toprağa verilecek. Tabii geleneklerimiz, göreneklerimizle, umu-
dumuzun bayrağına sarılı olarak gömüleceğim. Mezarıma “Dört
Mevsim Direnişte Bir Boran Yatıyor” yazılmasını istiyorum.

SORU: Dışarıda ölüm orucuna karşı DKÖ’lerin, sendikaların,
partilerin tutumunu nasıl buluyorsun? Sence bu tavırlarının nedeni
ne?

Yusuf Kutlu: Dışarıda bazı kurumlar ölüm orucu yapan aile-
lerimize kapılarını kapattı. Tabii bu nasıl demokratlık, insan
hakları mücadelesi diye soruyor insan. Biz onları tanıyorduk.
Ancak şimdi halk da tanıdı. Siz kimden yanasınız sorusunu
sordu en azından. İnsanlar ölürken, derneklerinin baskı görüp,
kapatılacağı korkusu, telaşı içindeler. Yani düzene sığınıyorlar.
Reformizmin sonu bataklıktır. Böylesi zor dönemlerde çırpınır
durur. Statükosunu bir şekilde korumaya çalışır. Partiyse nasıl bir
parti? Dernek veya sendikaysa nasıl hak ve özgürlükler mücadelesi
bu? Herkes yaşayarak öğreniyor.

SORU: Halkımıza ve yoldaşlarımıza söylemek istediğin bir
şeyler var mı?

Yusuf Kutlu: Umudu büyüttük şu ana kadar. Kaldı meyveleri
toplamak. Umut diye bakanları fazla bekletmeyeceğim. “Yolun
açık olsun” diyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hoşçakalın,
sevgiyle kalın...

Şehit sorusunun cevabı: İbrahim ÇUHADAR
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TAYAD'lı Aileler'in ve Özgür Tut-
saklar'ın TTE'ye karşı direnişi kesintisiz
sürüyor. Evlatlarının hapishanelerde
canları pahasına onurlarını koruma di-
renişinin dışarıdaki sesi olan TAYAD'lı
Aileler'in ve Halk Cepheliler'in başlat-
tıkları kampanya dahilinde yaptıkları
çalışmalardan derlediklerimiz:

İstanbul:Taksim Galatasaray Mey-
danı'nda TAYAD’lı Aileler 17 Şubat
günü, Tek Tip Elbise (TTE) dayatması,
hapishanelerdeki hak gaspları ve saldırılar
ile ilgili eylem yaptı. Eylemde okunan
açıklamada özetle şunlar söylendi;

"Hapishanelerde insanlık dışı uygu-
lamalar, işkenceler devam ediyor ve el-
bette bu uygulamalara karşı özgür tut-
sakların direnişi de devam ediyor. İzmir
Şakran Hapishanesi'nde havalandırma-
ların üstü tel kafeslerle kapatılıyor. Tut-
saklara tel kafeslerle uygulanan tecrit
işkencesine karşı devrimci tutsaklar, 30
Ekim tarihinden bu yana direniyorlar.
Şakran 4 No’lu Hapishanesi'nde özgür
tutsak Güven Usta, kendisine kargo ile
gelen kitapların verilmemesini protesto
ettiği için gardiyanlar tarafından saldırıya
uğradı. Şakran Kapalı Kadın Hapisha-
nesi'nde tutsak Yeter Gönül Aydın, gar-
diyanların arama bahanesi ile girdikleri
hücrede saldırıya uğradı. Düzce Hapis-
hanesi’ nde Halkın Avukatları ve devrimci
tutsaklara ayakta sayım dayatması ya-
pılıyor. Buna karşı halkın avukatları ve
devrimci tutsaklar oturma eylemi yap-
tıkları için robokop kıyafetli gardiyanlar
tarafından saldırıya uğruyor.

Van Yüksek güvenlikli hapishane-
sinde devrimci tutsak Taner Korkmaz,
hapishane 2. savcısının gözetiminde 20
gardiyanın saldırısına uğradı ve saldırıda
el bileği kırıldı. 6 saat süre ile çırılçıplak
süngerli odaya atıldı. Bandırma 1 No’lu

T tipi hapishanesinde gardiyanlar, dev-
rimci tutsaklara saldırdı. Saldırı sonrası
devrimci tutsaklar süngerli odaya atıl-
dılar.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz:
“Hiçbir güç, özgür tutsaklara tek tip
elbise giydiremedi, giydiremeyecek!
Tek tip elbisenin mimarı emperyalizm,
Avrupa hapishanelerinde çok denedi,
özgür tutsaklara tek tip elbise giydirmeyi
başaramadı. İşbirlikçisi AKP iktidarı da
başaramayacak.”

Çayan: TAYAD’lı Aileler 18 ve
19 Şubat’ta “Faşizmi Yeneceğiz!” ve
“Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz!” kampanyasının çalış-
malarını yaptı. Yapılan çalışmada ma-
hallenin birçok yerine 250 adet kampanya
pulları yapıştırıldı. Devrimci tutsakların,
faşizmin tecrit hücrelerinde yalnız ol-
madıklarını vurguladı.

Bahçelievler: Halk Cepheliler 4
Şubat günü Zafer Mahallesi’nde, Tek
Tip Elbise dayatmasına karşı pankart
astı. Ayrıca yapılan kısa açıklamada şu
sözlere yer verildi;

“Tarihimizin sayfaları direnişleri-
mizle, kararlılığımızla ve zaferlerimizle
doludur. Yine bir saldırıyla karşı karşı-
yayız, TTE dayatmasıyla. Her zaman
olduğu gibi yine direnişlerimizle dura-
cağız bunun da karşısında. Sahip ol-
dukları her şeyle; halklarından aldıkları
güçle, umutlarıyla, kararlılıklarıyla, di-
rengenlikleriyle, bedenleriyle duracak
Özgür Tutsaklarımız TTE dayatmasının
karşısında.”

Ankara: Tek Tip Elbise dayatma-
sına karşı, her hafta cumartesi günü
Ankara Sakarya Caddesi'nde basın açık-
laması yapan TAYAD'lı Aileler, eylem-
lerinin onuncu haftasında yine alandaydı.
"Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz" yazılı ozalit açarak eylem
yapmak isteyen ailelere, polis saldırdı
ve ozaliti parçaladı. Bu duruma karşılık
olarak TAYAD’lı Aileler “Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz” önlükleriyle durumu
teşhir eden sloganlar atmaya başlayınca
işkenceci polis, aileleri zorla alandan
uzaklaştırdı.

TAYAD’lı Aileler tüm halkımızı,
tutsak ailelerini ve basın emekçilerini
her cumartesi saat 15:00’da Sakarya

Caddesi'nde yaptıkları eylemlere davet
ediyorlar ve ısrarla haykırıyorlar: "İçeride
evlatlarımız, dışarıda biz teslim olma-
yacağız direneceğiz. İşkenceleriniz bizi
yıldıramaz!"

Halk Cepheliler 15-20 Şubat tarihleri
arasında, Tek Tip Elbise dayatmasına
karşı kampanya çalışması yaptı. Yapılan
çalışmalar kapsamında Ankara’nın birçok
mahallesinde üzerinde “Suçlu Değil
Devrimciyiz, Tek Tip Elbise Giymeye-
ceğiz! Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
TAYAD’lı Aileler” imzalı afiş, ozalit
astı ve aynı içerikte bildirileri halka da-
ğıttı. Çalışmalarda toplam 200 bildiri
dağıtıldı, 230 pul yapıştırıldı. 100 afiş
ve 30 adet ozalit asılarak TTE dayatması
halka teşhir edildi ve mücadele çağrısı
yapıldı.

Ayrıca TAYAD’lı Aileler 21 Şubat’ta
Kızılay Caddesi’nde, Tek Tip Elbise
dayatmasına karşı kafelere pullama ve
afiş yapıştırdı.

Hatay: Halk Cepheliler 20 Şubat’ta
Serinyol ve Armutlu mahallelerinde
umudun sesi Yürüyüş dergisinin dağı-
tımını yaptı. Yapılan çalışmada toplam
77 dergi dağıtılırken, gündemde olan
Tek Tip Elbise hakkında halka bilgi ve-
rildi. Tecrit ve TTE halka teşhir edildi.
Halk Cepheliler, yürüttükleri kampan-
yaları hakkında bilgi verdi.

TAYAD’ dan Başsağlığı
Ölüm Orucu şehidimiz Fatma Ko-

yupınar’ın annesi Cennet Ana, geçirdiği
kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ailesinin
ve büyük ailemizin başı sağ olsun.

Mersin - TAYAD
Cennet Anamız’ın ailesinin ve büyük

ailemizin başı sağ olsun.

Suçlu Değil Devrimciyiz! Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!
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KURALLARIN MANTIĞINI KAVRAMALIYIZ
"Savaş, her şeyden önce disiplin demektir, kurallı bir yaşam
demektir. Disiplin ilkelerine ve kurallara aykırı her özlem,

her duygu, her davranış, her alışkanlık gerillanın
yaşamından silinip atılmalı, savaşçı ruhu tüm benliğe hakim
olmalıdır. Bu konuda gösterilen her zaaf, yapılan her hata,
sadece kaynaklandığı birim veya kişinin zarar görmesine,
hatta imhasına yol açmakla kalmayacak, bir bütün olarak
askeri örgütlenmemize ve mücadelemize zarar verecektir.

Hiçbir duygu, hiçbir özlem, hiçbir alışkanlık böyle bir zarara
yol açacak kadar değerli değildir."

(Silahlı Devrimci Birliklerin Yapısı, İşleyişi ve Bazı
Kurallar’dan)

En sıradan, en önemsiz görünen işin bile kendi içinde bazı
kuralları, zorunlulukları vardır. Bizim işimiz ise savaşmak ve
devrim yapmak. Yani tarihin en önemli işi. Hem savaşların,

hem devrimlerin yüzyıllar içinde ortaya çıkmış ve savaşçının,
devrimcinin asla kaçınamayacağı yasaları ve kuralları vardır.
Bu tarihsel yasa ve kurallar, güncel anlamdaki sayısız ilke ve

kurallarla tamamlanırlar. Savaşın yasalarını, kurallarını
bilmek ve uymak, bir noktadan sonra savaşın sonucu

üzerinde de en önemli belirleyicilerden biri haline gelir. 
Devrimci gelişme, düşmanla birçok cephede girilen

çatışmalarda kazanılan küçük büyük başarıların birbirine
eklenmesiyle ortaya çıkar. Kurallar da devrimi geliştirmek,

yani düşmanı nihai yenilgiye uğratana kadar sürecek savaşta,
en az kayıp vermenin ve zaferler kazanmanın koşullarını

sağlayabilmek için vardır. 



ONLAR HALKIN DA, GRUP YORUM’UN DA GELECEĞİDİR!
anneler çocuklarına sayı saymayı öğretiyor:

“bu 1, bu ‘Grup Yorum’a Özgürlük’, bu 3, 4 ve 5” 
işte faşizmin tarihsel yenilgisi budur

sayı saymayı unutmadıkça
Grup Yorum’u da unutmayacak bu çocuklar
bu çocuklar oldukça Grup Yorum yaşayacak
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ÖLÜMÜZ DE DİRİMİZ DE KORKUNUZDUR
SALDIRINIZ BEYİNLERİMİZİ TESLİM ALMAK İÇİNDİR

TESLİM OLMADIK, BİZ SİZİ TESLİM ALIYORUZ
BİZİ ARAMAYIN BOŞUNA, BİZ GELİYORUZ


