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FAŞİZM, GRUP YORUM’U
“TERÖR LİSTESİ” NE ALIP
BAŞLARINA ÖDÜL KOYDU.

GRUP YORUM’UN
“LİSTELERİNİZE
BESTELERİMİZLE CEVAP
VERECEĞİZ” ÇAĞRISI HALKTA
HEMEN KARŞILIĞINI BULDU.

FOTOĞRAFTAKİ CAMİNİN
MİNARESİNDEN
YANKILANAN GRUP YORUM
ŞARKILARI; HALKIN
MEŞRULUĞUNUN,
YARATICILIĞININ, GRUP
YORUM’UN HALK
OLDUĞUNUN VE
BİTİRİLEMEYECEĞİNİN
RESMİDİR!

GRUP YORUM ÜYELERİ HALKIN YÜREĞİNDE,
EVİNDE, DİRENİŞİNDE; TÜRKÜLERİ KONDULARIN

DAMLARINDA, YOLU OLMAYAN KÖYLERDE,
ANFİLERDE, PAZAR TEZGAHLARINDA,

MİNİBÜSLERDE, CAMİ MİNARELERİNDE,
KISACA HALKIN OLDUĞU HER YERDE OLMAYA

DEVAM EDECEK!
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Bizler TAYAD’lı Aileler olarak Faşizmin saldırıları
karşısında evlatlarımızı yalnız bırakmayacağız!

Tek Tip Elbise dayatmasını protesto etmek için 
4 Mart, saat 12.00’de, Galatasaray Lisesi’nden,
Silivri Hapishanesi’ne yürüyoruz…
Tüm Halkımızı Özgür Tutsaklara destek olmaya çağırıyoruz!

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

DUYURU

TAYAD’lı Aİlelerden Sİlİvrİ Hapİshanesİne Tek Tİp Elbİse Yürüyüşü
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TARİHİNE, M-L’YE,
TÜRKİYE DEVRİMCİ
MÜCADELE TARİHİNE
DAİR BİR ÇOK KİTABA
AŞAĞIDAKİ ADRESTEN
ULAŞABİLİRSİNİZ:
ozgurluk.info/kitaplik/index.html



Emperyalizmin
“Terör Listeleri”  
Teslim Alma Saldırısının
Araçlarından Biridir 
Teslim Olmayacağız!  

Bir önceki sayımızda devrimciler
hakkında hazırlanan “terör listeleri-
nin” AKP faşizminin yönetememe
krizinin de ötesinde emperyalizmin
“ya düşünce değişikliği ya ölüm”
temelindeki tasfiye, teslim alma sal-
dırısının önemli bir parçası olduğunu
yazmıştık. Saldırı ideolojiktir ve em-
peryalizmin bir saldırısıdır. Ayrıca
dünya tarihinde bir ilk olarak da bir
müzik grubu “arananlar listesine”
konulmuştur. Faşizm öylesine aciz,
öylesine çürük temeller üzerinde du-
ruyor ki, şarkısını söyleyen, albümünü
imzalayan bir müzik grubunu dahi
hem ideolojik olarak hem fiziken
imha etmek istiyor. Bir müzik gru-
bunu arananlar listesine almak içini

soğutmuyor elini. Faşizmin, “ölü ya
da diri” diyerek katledilmelerini meş-
rulaştırmaya çalışıyor.  

Arananlar listesi yeni değildir,
onlarca, yüzlerce yıllık geçmişi vardır.
Ancak bir müzik grubunun, halkın
sanatçılarının listeye alınması bugü-
nün emperyalizmin ve faşizmin ger-
çeğini anlamak açısından önemlidir.
Bu bir gücün değil güçsüzlüğün gös-
tergesidir. Bu bakiliğin değil, yakın
zamandaki bir yok oluşun, çürümenin
göstergesidir. Nasıl ki "bir halkın
türkülerini yapanlar yasalarını ya-
panlardan daha güçlüdür" denilmişse,
bir halkın sanatçılarını hedef alanlar
sonlarına çok yakınlar demektir de
diyebiliriz. Artık türküler birer umuda,
birer örgütçüye dönüşmüştür. Çünkü
Grup Yorum hiçbir baskıya boğun
eğmemiş, her baskıyı aşacak bir po-
litika üretmiş, bir yol bulmuş ve
halka ulaşmıştır. Türkülerinde, marş-
larında, tiyatrosunda, şiirinde ve ör-

gütlenme anlayışında tek bir geri
adım atmamış, hep ileriye yol almıştır.
Bu tarzı yaratan düşüncelerdir liste-
lerle hedeflenen. Bu tarzı yaratan
düşüncelerin halktan korku duvarla-
rıyla tecrit edilmesidir hedeflenen.
Listelerin ve listeye halkın sanatçı-
larının alınmasının özü özeti budur.  

Altında yatan ise emperyalizmin
ve faşizmin düzenlerini kesintisiz
sürdürebilecekleri, önlerine tek bir
aykırı sesin çıkmayacağı halklar ya-
ratmaktır. 

"Listeler"in Ağababası
Emperyalizmdir, ABD'dir 

Emperyalizmin yerli işbirlikçileri,
ülkemizdeki Amerikan işbirlikçisi
AKP iktidarı da her konuda olduğu
gibi emperyalist efendisini örnek ala-
rak, onun talimatları doğrultusunda
listeler hazırlamıştır. 

“Terör listelerinin” kökeninde em-
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peryalizmin sömürüsünü meşrulaş-
tırmak, sömürüsü önündeki her türlü
engeli yok etmek, sömürüsü için "öz-
gür" koşulları yaratmak, kendine yö-
nelik tüm dinamikleri yok etmek
vardır. Yeni-sömürgecilik bunun do-
ruğa çıktığı bir dönemin ifadesidir. 

Emperyalizm, azgın bir sömürü-
dür. Kapitalizmin aşırı kar isteği ser-
maye birikimini, sermaye birikimi
de tekelleri yaratmıştır. Tekel demek
ise pazar hakimiyetidir. Aç gözlü ve
doymak bilmez tekeller sermayelerini
büyüttükçe daha çok pazara ihtiyaç
duyarlar. Sömürülerinin önünde hiçbir
engel olsun istemezler. İşbirlikçilerin
kendilerine kucak açtıkları yerde de-
yim yerindeyse nazlanırlar! Ağırdan
satarlar kendilerini. 1920’lerde Kur-
tuluş Savaşı’yla ülkemizden defetti-
ğimiz emperyalizm yeni-sömürgecilik
ilişkileriyle böyle girmiştir ülkemize. 

1950’lerde yerli işbirlikçiler ve on-
ların partisi DP, yabancı sermayenin,
yani emperyalistlerin ülkemize gelmesi
için adeta yalvarmışlardır. Gerçekte
cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
Kemalist iktidar yabancı sermayeye,
yani emperyalist tekellere hep açık
olmuştur. Ancak yabancı sermaye el-
verişli-imtiyazlı yani KARLI koşulları
bulamadığından beklendiği ve iste-
nildiği kadar gelmemiştir. Bu durumu
emperyalistler ve onların destekçileri
“devletçiliğinizle, millî iktisat politi-
kanızla yabancı sermayeyi ürkütüyor-
sunuz” diye ifade etmişlerdir... 

Evet yabancı sermayenin aradığı
KARLI koşullar yoktur, bunun için
nazlanmaktadır emperyalist tekeller.
Dönemin başbakanı İsmet İnönü bu
gerçeği şöyle dile getiriyordu: “Ser-
maye, muhtaç ve zayıf bir iklime,
bizzat vaziyet etmek için gelir.” 

Aranılan "muhtaçlık", "zayıf ik-
lim" DP iktidarı döneminde buluna-
caktır. Ve 1950’lerden başlayarak
emperyalizmin ülkemizdeki hakimi-
yeti, bağımlılık ilişkileri boyutlanarak
yükselecektir. Yerli işbirlikçilerin ve
emperyalist tekellerin önündeki en
büyük engel ülkemizin yabancı ser-
mayenin gelişine ve kapitalizmin ge-
lişimine engel olan; daha doğrusu
daha azgın sömürü ve talanına engel
olan düşünsel-kültürel-sosyal-eko-
nomik-siyasal yapısıdır. Başka bir
ifadeyle her türden devrimci, ulusalcı
düşüncelerin ve yapının varlığıdır
engel. 

Bu engeller tasfiye edilmeli, iş-
birlikçilik teşvik edilmeli, emperya-
lizm (yani Amerika) hayranlığı gök-
lere çıkarılmalıdır. Bunun ekono-
mik-sosyal-siyasal düzenlemelerin
yanında anlamı şudur: Ulusal, dev-
rimci güçlerin üzerinde terör estirmek.
Böylece her türlü emperyalizm kar-
şıtlığını, vatanseverliği, halkın çı-
karlarını savunmayı, bağımsızlık dü-
şüncelerini suç olarak görmek ve
göstermek... Bugünün “terörizm” sal-
dırısının yerine o günlerde “komü-
nizm” vardır.  

Bu saldırıyı gerçekleştirmeden,
anti-komünizm havasını estirmeden
işbirlikçiliği meşrulaştıramazlardı.
Vatanı parça parça emperyalizme sa-
tamazlardı. Emperyalistler ülkemizde
istedikleri gibi cirit atamazlardı. Ül-
kemizi bağımlılaştırmayı, yeraltı-
yerüstü zenginliklerimizi yağmala-
mayı “ekonomik-askeri yardımlar”
diyerek, “ekonomik işbirliği” diyerek
yutturamazlardı. “Anti-komünizm”
saldırısı bu zeminde yükselmiştir. 

Halka, devrimcilere karşı “anti-
komünizm” saldırısıyla terör estiren-

lerin, “demokrasi” şovları yapanların
tek amacı sömürünün önünü düzle-
mektir. Amerikan emperyalizmi de-
mokrasinin düşmanı olarak komünizmi
göstermeye çalışıyor, ülkeleri, devrimci
ve ilericileri bu şekilde baskı altına
almaya, ideolojik etkisi altına almaya
çalışıyordu. Emperyalist tekeller is-
tedikleri pazarlara giremediklerinde,
kendileri için kısıtlı koşullar olduğunda,
kar oranları düşük olduğunda “de-
mokrasi yok” diye çığlık atıyorlardı.
Gerçekte ise demokrasi diye bir dertleri
yoktu emperyalizmin. Demokrasinin
düşmanı kendisiydi. Faşist iktidarları
yaratan, destekleyen emperyalizmin
kendisiydi. 1945-50’lerde Türkiye’de
demokrasinin varlığı tartışılırken Av-
rupa’nın göbeğindeki İspanya’da, Por-
tekiz’de faşist iktidarlar yönetimdeydi
ve bu faşist iktidarların tartışması
dahi yapılmıyordu. Sözde “demok-
rasi“den bahseden, Türkiye'de bir is-
tibdat yönetiminin olduğunu söyleyen
Amerikan kongresinin, ABD emper-
yalizminin tek derdi Türkiye'ye de-
mokrasi getirmek değil tersine Tür-
kiye'yi karakolu yapmak, bir bütün
olarak yeni-sömürgesi yapmak iste-
mesiydi.  

“1946 hürriyetçilerinin ilk buluş-
larından biri, ‘hürriyet düşmanlarına
hürriyet yok’ olmuştur. Bu slogan,
en aşırısından en ılımlısına kadar
bütün devrimcileri etkisiz kılmak,
solculuğu yasaklamak ve toprak re-
formu, köy enstitüleri gibi devrim
hareketlerini komünistlik diye gösterip
yıkmak için başarıyla kullanılmıştır.
‘Toprak reformu yerine tarım refor-
mu’, ‘devletçilik yerine özel teşebbüs
ve yabancı sermaye’, ‘bağımsız dış
politika yerine uydu dış politika’,
‘Köy Enstitüleri yerine İmam-Hatip
Okulları’, ‘hürriyet yerine ağırlaştı-
rılan 141 ve 142. maddeler;1946'daki
çok partili hayatın kimler yararına
bir hareket olduğunu açıkça göster-
meye yeterlidir.” (Doğan Avcıoğlu,
Türkiye’nin Düzeni, Cilt 1, sy 521) 

Bu İşbirlikçileştirme-
Yeni-Sömürgeleştirme
Süreci İçte Bir Baskı
Ortamı Kurulmadan
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Sürdürülemezdi 
Ki Sistemin Karakteri
Gereği Bu Baskı Süreklidir  
Ve Bunun Adı
Sömürge Tipi Faşizmdir 

Bu baskının ideolojik temeli geç-
mişte anti-komünizmdir. Sözde hür-
riyet ve demokrasidir. Bunu ülkemize
ihraç eden de emperyalistlerdir. O
günlerin Türkiyesi’nde ve emperya-
lizmin girdiği her yerde her türlü
bağımsızlıkçı, sermaye karşıtı yak-
laşım, ilerici yaklaşım “komünist”,
“Moskof” diye yaftalanıp saldırıya
uğramaktadır. O derecedir ki kimi
liberal kesimler dahi bu durumun
abartıldığını söylemek durumunda
kalmışlardır. 

1946'dan başlayarak şeriatçı akım-
lar da öne çıkmaya başlamıştır. Din,
sola alternatif olarak çıkartılacaktır. 

Her türlü ilerici ve devrimci dü-
şünce ve eylemi, her çareye başvu-
rarak ezme hususunda, işbirlikçi yerli
sınıflar kararlı bir davranış göster-
mişlerdir. İdeolojik planda, ABD'nin
bir ihraç metası olarak geliştirdiği
anti-komünizm silahını, ilerici saflarda
bir terör yaratmak için, bir Ortaçağ
bağnazlığı ile kullanmışlardır. 

Bu durum 1945-50’ler Türkiye-
si’nin manzarasıdır. Dünyanın
1/3'ünün emperyalist blok dışına çık-
tığı, sosyalizmin halklar nezdindeki
prestijinin alabildiğine yüksek olduğu,
sosyalizmin kazanımlarının halkların
bağımsızlık mücadelesine ivme ka-
zandırdığı 1945-50’ler koşullarında,
ABD emperyalizminin geri bıraktı-
rılmış ülkelere müdahalesini, onları
sömürgeleştirmesini “masum“, “ha-
yırsever” göstereceği çok açıktır. Ve
bu politika sosyalizme-komünizme
yönelik ideolojik saldırı ve psikolojik
savaşla birlikte yürütülecektir. 

Emperyalistler kendi sistemlerine
dahil olmayan, ona karşı çıkan her
hareketi “uluslararası komünizm”
olarak nitelemiştir. Bu emperyalizm
dışındaki tüm hareket ve ülkeleri he-
def gösteren bir politikadır. 

Amerikan emperyalizmi dünyanın
neresinde olursa olsun anti-emper-
yalist mücadele veren (komünist

olsun olmasın) tüm
güçlerin karşısında,
söz konusu ülkeler-
deki işbirlikçi ikti-
darları tüm gücüyle
desteklemiş, yönlen-
dirmiş, yönetmiştir.
ABD emperyalizmi-
nin saldırısının te-
melinde yabancı ser-
mayenin dolaşımına, hareketine karşı
çıkılması vardır. ABD EMPERYA-
LİZMİ YABANCI SERMAYENİN
ÇIKARLARINA KARŞI OLAN
HER ŞEYİ DÜŞMAN OLARAK
GÖRMÜŞ VE YOK ETMEYE
YÖNELMİŞTİR. 

Latin Amerika’dan Asya’ya, Af-
rika’ya dünyanın neresinde olursa
olsun anti-emperyalist, bağımsızlıkçı
mücadelenin, ulusal ve sosyal kurtuluş
kavgasının karşısına önce Amerikan
emperyalizmi çıkmıştır. 

ABD emperyalizminin “anti-ko-
münizm” ideolojisini esas alarak yü-
rüttüğü imparatorluk mücadelesinin
altında yatan sınıfsal gerçek pazar
alanının genişlemesine, sömürüsünün
geleceğinin garantilenmesine engel
olan her türlü hareketin tasfiye edil-
mesi gerçeğidir... Her türlü ideolo-
jik-psikolojik-fiziki saldırıyı bu amaç-
la gerçekleştirir. Bunun için yalanlar
üretmekten, demagojiler yapmaktan
geri durmaz. 

İşte dün “komünizm” diye bugün
de “terörizm” diyerek saldırmasının
kökeni budur.  

Dün “Anti-Komünizm”di  
Bugün Adı
“Anti-Terörizm” Oldu 
Bu Saldırının Amacı  
Emperyalist Sömürüyü
Sınırsızca Özgürleştirmek, 
Halkları Alabildiğine
Köleleştirmektir 

“Terörizm” demagojisi ‘90’larla
birlikte emperyalizmin her türlü M-
L, devrimci, yurtsever, anti-emper-
yalist düşünce ve harekete karşı ideo-
lojik-psikolojik saldırısının temel
malzemelerinden biri haline geldi. 

‘90’ların başında sosyalist sistemin
yıkılmasıyla emperyalizm, hedef lis-
tesini genişletmiştir. Artık emperya-
lizmin hedefinde; Kuzey Kore, Küba
gibi sosyalist ülkeler, başta Devrimci
Sol, FARC, FHKC, FKP gibi dev-
rimci örgütler, ilerici yönetimlere sa-
hip ülkeler, Irak, Suriye, Libya, Yu-
goslavya, Afganistan gibi emperyalist
sisteme dahil olmamış ülkeler, IRA,
ETA, FKÖ, Tamil Kaplanları, PKK
gibi emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı direnen ulusalcı, silahlı hare-
ketler, anti-emperyalist güçler, anti-
Amerikan bir toplum içinde olan İs-
lami Cihad, Hamas gibi İslamcı güç-
ler, hatta tek tek anti-emperyalist ki-
şiler vardır. 

Emperyalizm ambargodan eko-
nomik yaptırımlara onlarca politi-
kasının yanında “terör listeleriyle”
de bu hareketleri kuşatmaya almıştır.
Halklardan uzaklaştırmaya çalışmıştır.
Hak ve özgürlük mücadelesini, anti-
emperyalist, anti-faşist mücadeleyi,
bağımsızlık mücadelesini suç olarak
göstermeye çalışmıştır. Emperyalizme
karşı silah elde savaşmak en büyük
“suçtu”.  

Ülkelerini özgürlüğe kavuşturan,
Amerikancı Somoza iktidarını 1979
yılında yıkıp Nikaragua’da devrim
yapan FSLN’yi terörist ilan eden
emperyalizm; FSLN iktidarını yıkmak
için her türlü terörist faaliyeti ger-
çekleştiren, sabotajlar yapan, halkı
katleden, suikastlar yapan emperya-
lizm destekçisi karşı-devrimci güçleri
ise “özgürlük savaşçıları” olarak ilan
ediyordu. Nikaragua’daki yönetimini
“diktatörlük uyguluyor”, “insan hak-
larını çiğniyor” diye suçluyor, “de-
mokrasiye dönme” çağrıları yapı-
yorlardı. Nitekim FSLN yönetimi
‘90 başlarında, emperyalizmin “te-
rörizm” saldırılarına, ambargolarına
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dayanamayıp silahla aldığı iktidarı
seçimle emperyalizm destekçilerine
teslim etmek zorunda kalıyordu. 

Emperyalistler ‘90 başlarında Or-
tadoğu’da hakimiyet alanını geniş-
letmek için Irak’taki Saddam yöne-
timini aynı şekilde ablukaya alacaktı.
Saddam diktatördü. Kürt halkını kat-
lediyordu. Baskı uyguluyordu. Irak’ta
demokrasi yoktu. Gerçekte hiçbiri
emperyalistleri ilgilendirmiyordu.
Onun için esas olan Irak’ın emper-
yalist pazara açık olmayışıydı, em-
peryalist sömürü alanı içinde olma-
yışıydı. Nitekim bu “terörizm” sal-
dırısının sonucu 2002 başlarında
Irak’ın emperyalist işgaliyle sonuç-
lanması olacaktır.  

Emperyalizm, moral değerlerini,
umudunu kaybetmiş, sinmiş, kültürel
yozlaşmaya ve bozulmaya uğramış
halklar yaratmaya çalışır. Çünkü an-
cak böyle manevi değerleri, tarih bi-
linci, kültürel zenginlikleri çökmüş,
bozulmuş halklar emperyalizmin,
onun işbirlikçilerinin vahşi sömürü-
süne boyun eğer. Bundan dolayı ideo-
lojik-psikolojik saldırı araçlarını çı-
karmış ve kullanmıştır.  

“Terör-Terörist”
Demagojisi ve Tecrit
Saldırısının Hedefi
Devrimciliktir! 

Bir yandan halklara ve ülkelere
yönelik saldırılar fiziki, askeri, eko-
nomik, siyasi saldırılar biçiminde
sürdürülürken, diğer yandan devrimci,
M-L parti ve örgütlere yönelik sal-
dırılar “terör”, “terörist” demagoji-
siyle, yayınlanan “terör listeleri”yle
boyutlandırıldı. “Uzlaşmacılık”, “ba-
rış” söylemleri etrafında bu parti ve
örgütler düzeniçileştirilmeye, iktidar
iddiasından, devrim ve sosyalizm
hedefinden uzaklaştırılmaya ya da
“geriletilmeye”, “boyun eğdirilmeye”
çalışılıyordu.  

Bundan böyle emperyalizm ve
işbirlikçilerinin izin verdiği ölçüde
muhalefet yapılacak, uzlaşmacı “akıllı
solculuk” tercihi, dayatması kabul
edilecek, sivil toplumcu olunacak,
devrimcilik tasfiye edilecekti.  

Emperyalizmin özellikle 2000'li
yılların başından itibaren geliştirdiği
ve hayatın tüm alanlarında uygula-
maya koyduğu tecrit politikası, dev-
rimcilerin ideolojik, kültürel, fizik
olarak halklardan uzaklaştırılması,
“terör”, “terörist” demagojisiyle yal-
nızlaştırılıp çürütülmesi ve kapita-
lizmin sömürüsünün önünde nihai
olarak bir engel olmaktan çıkarıl-
masını hedefliyordu. 

Denilebilir ki; emperyalizmin bu
topyekün saldırısı '90'lı, 2000'li yıllar
itibariyle ele alındığında, özellikle
dünya genelinde birçok parti ve ör-
gütte karşılığını bulmuştu. Bu süreçler
içinde birçok parti ve örgüt; pusulasını
yani M-L ideolojisini yitirmiş, devrim
ve iktidar hedefinden uzaklaşmış,
sömürüye karşı emeğin ve emekçi
sınıfların iktidarının simgesi olan
orak-çekiç sembollerini bayrakların-
dan çıkarmış, emperyalizm ve işbir-
likçi oligarşilerle uzlaşmışlardır.  

Latin Amerika'da, Asya'da, Afri-
ka'da bu yıllar içinde düzenle uzlaşan,
silahlarını katillerine teslim eden,
halkların kurtuluş umutlarına, öz-
lemlerine sırtlarını dönen, burjuva
parlamentosuna girme, düzen içinde
politika yapma karşılığı olarak, dü-
şünce ve ideallerini terk eden çokça
örnek yaşanmış ve yaşanmaya devam
etmektedir. 

Son örnek olarak, Kolombiya'da
50 yıldan fazla bir süredir silahlı sa-
vaşı sürdüren FARC da emperyaliz-
min işbirlikçisi Kolombiya oligarşisi
ile uzlaşarak, pazarlık masasına otur-
du. Kolombiya halkının gelecek
umutlarını, bağımsız, demokratik ve
sosyalist Kolombiya özlemlerini bu-
gün emperyalizmin pazarlık masa-
sında satışa sunuyorlar... 

Bu tasfiye-teslimiyet
politikalarının başarıya
ulaşmasının temelinde
emperyalizmin uyguladığı
çok yönlü ideolojik-psi-
kolojik-fiziki saldırılara
boyun eğilmesi vardır.
Dünya halklarının katili
emperyalizm gerçeğinin
yok sayılması vardır. Sınıf
kinini, sınıf bilincini yi-

tirmek, tarihsel haklılığını unutmak
vardır. Emperyalist politikalara karşı
devrimci politikalarla cevap vere-
memek vardır. 

Öyle ki bu meşruluk yitimi her
şeye yansımıştır. Emperyalist sömürü
düzenine karşı tek bir eylem yapıla-
maz, ona cepheden tek bir söz söy-
lenemez hale gelinmiştir. Yapılan ey-
lemler ve söylemler ise yozlaşmış,
içi boşaltılmıştır. Yapılan eylemin
amacı unutulmuş, biçimi öne çıkar-
tılmaya başlanmıştır. Tek dert; em-
peryalizmin hedefi olmamaktır. Onun
“terör listesine” girmemektir. Bütün
kaygı budur. 

İlerici, devrimci, yurtsever olduğu
iddiasındaki bir örgütün kaygısı em-
peryalizmin “terör listesine” girme-
mek, onun şiddetini üzerine çekme-
mek haline gelmişse emperyalizmin
“terör listesi” zaten hedefine çoktan
ulaşmış demektir.  

Emperyalizm Bugünden  
Yarının Korkusunu
Örgütlemektedir 

Emperyalizmin yayınladığı bu
“listeler” kendi terör suçlarının lis-
teleridir. Dünya halklarına, halkların
kurtuluşu için savaşan devrimci, ile-
rici, yurtseverlere karşı suçlarının
itirafı olan listelerdir. Halklara karşı
sayısız suçunu bu “listelerle” kapat-
maya, meşrulaştırmaya çalışıyor em-
peryalistler. Terörizmini meşrulaş-
tırmaya, halkların bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm kavgasını; her
türlü hak ve özgürlük mücadelesini
suç olarak göstermeye çalışıyor. 

Emperyalistler ve yerli işbirlik-
çileri bu suç listeleriyle halkları, dev-
rimcileri tehdit ediyorlar, gözdağı
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veriyorlar; ya düzenimize boyun eğe-
ceksiniz ya da sizi yok ederiz diyorlar. 

Bunun adı psikolojik-ideolojik
hegemonya kurarak beyinleri teslim
almaktır. 

Korku yayarak, korkuyu büyüte-
rek yapıyor bunu. Suç listelerinin
amacı tam da budur; korku yaymak.
Psikolojik savaşın, ideolojik savaşın
bir parçasıdır bu listeler. Amacı halk-
lar, örgütler ve devletler üzerinde
korkuyu hakim hale getirerek onu
istediği noktaya çekmek, ideolojik
hegemonyasını pekiştirmektir.  

1980’lerde El Salvador’da
FMLN’nin, yakın süreçte ise Ne-
pal’de Maoist gerillaların iktidarı
alma aşamasına gelmelerine karşın
iktidarı almaktan vazgeçmelerinin,
emperyalizm ve onun yerli işbirlik-
çileriyle uzlaşma yoluna girmelerinin
altında yatan da bu “bedel” gerçeğidir.
FMLN gerillaları bunu açıkça itiraf
da etmişlerdir. 

Emperyalistler sadece bedelin
ağırlığı yanıyla değil saldırının kap-
samı yanıyla da psikolojik-ideolojik
savaşı aralıksız sürdürüyorlar. 

Bu açıdan Grup Yorum eleman-
larının “terör listeleri”nde, “arananlar
listeleri”nde yer alması, hatta em-
peryalizme ve faşizme karşı müca-
deleden vazgeçmişlerin dahi bu lis-
telerde yer alması anlamlıdır. Gele-
ceğini örgütlüyor emperyalizm, ge-
leceğini garanti altına almak için
halkın ve onun örgütlü güçlerinin
korkusunu örgütlüyor emperyalizm
ve oligarşi. 

Solu hizaya getirmeye çalışıyor.
Böylece emperyalizmin hizmetinde
bir sol yaratıyor bu saldırısıyla. Sanat
alanı da emperyalizmin öncelikli he-
deflerinden biri oluyor dünden bu-

güne. 

“(...) '1951 ilk-
baharında ceza-
evinden çıkıp
Hollywood’a dön-
düğümde kara lis-
tenin daha da ‘bü-
yüdüğünü’ gör-
düm. Listede sa-
dece oyuncular,
yazarlar, yönet-

menler yoktu; artık müzikçiler, tek-
nisyenler, sekreterler de vardı. So-
ruşturmalarda adı geçen herkes kara
listeyi boylamıştı. Komünist olma-
dıklarını söyleyenler bile'... İşte böy-
lece dikensiz gül bahçesi oldu Holly-
wood. Orson Welles ve Şarlo gibi
dâhiler Amerika’yı terk ettiler. Brecht
ve Eisler kardeşler de öyle.” (Hangi
Kültür, sayfa: 81) 

Dikensiz gül bahçesi yaratmak
için ABD sanat alanını düzenine uy-
gun organize ediyor. Organizasyonun
ilk adımı tevkifatlar, iftiralar, prova-
kasyonlar, tutuklamalar, idamlar, psi-
kolojik-ideolojik bir baskı ve bir
devlet terörü estirmek... Sanatçıları
kara listelere alıp işsiz bırakmak,
işsiz kalma korkusu yaratmak ve
böylece düzenine uyumlu hale ge-
tirmek. Ve elbette tüm bunlar, en
göz önünde, en tanınmış bir alanın
insanlarının, aynı zamanda halka sa-
natçıların bile tevkifatlara uğradığı
bir ülkede solcu, komünist, muhalif
olmanın bedelini hatırlatıyor ve bir
korku dağı yaratıyor.  

Bugün Grup Yorum'a da Türkiye
faşizmi aynısını yapmak istiyor. An-
cak tabi ne bizim ülkemiz ABD, ne
bizim sanatçılarımız Holywood sa-
natçıları. 

Aralarında çok büyük bir fark
var ki, bu fark listelerin ABD'de ol-
duğu gibi sonuç alamayacaklarına
da tarihsel garantidir. Bu da yaratılan
halkın sanatçılığı geleneği ve örgütlü
bir güç olunmasıdır. Grup Yorum
örgütlüdür, halkın örgütçüsüdür kendi
alanında.  

1950'ler ABD'sinden 2000'ler Tür-
kiye'sine saldırılan kesimleri geniş-
letmekle kalmadılar, aynı zamanda
saldırının çerçevesi de genişletildi.

En küçük bir hak talebinin dahi “te-
rörizm”le yaftalanması bunun sonu-
cudur. 

Bu gerçek krizlerinin derinliğinin,
açmazlarının büyüklüğünün, çeliş-
kilerin keskinliğinin ifadesidir. 

Ve ne kadar azgınca saldırırlarsa
saldırsınlar “terör listeleri”yle psi-
kolojik üstünlük kurmaya çalışırlarsa
çalışsınlar gerçek şudur ki devrimci,
anti-kapitalist, anti-emperyalist di-
namikler her zamankinden daha da
güçlüdür.  

Emperyalizm, “Terörizm”
Demagojisiyle,  Listeleriyle,
Ambargolarıyla,
Fiziki Şiddetiyle  
Pek Çok Gücü
Kendisine Boyun
Eğdirmeyi Başarmıştır 

Fiziksel şiddet, zor dışı hegemon-
ya araçlarından biridir bu “terör lis-
teleri”. PKK'nin, diğer solun hizaya
çekilmesinde bu zor dışı hegemonya
araçları etkili olmuştur. 

Neden? 

Çünkü ideolojik bir güçleri yoktur.
Bilimsel bir teorileri yoktur. Teori
ideolojik güç kaynağıdır. İdeolojik-
siyasi programdır. Buna sahip olma-
yanlar, buna güvenmeyenler düşma-
nın çektiği hizaya gelirler.  

Latin Amerika’da, Asya’da, Af-
rika’da tasfiye ve uzlaşmayı açıkça
savunan geçmişin gerilla hareketleri
amaçlarını yitirmişlerdir. Elbette yi-
tirdikleri sadece devrim ve sosyalizm
hedefi değildir. Bununla birlikte ideo-
lojilerini, değerlerini yitirmişlerdir. 

Onlarca yıldır gerilla mücadelesi
verip şimdi silah bırakan bu hareketler
ölçü olarak hedeflerini değil kaç
yıldır savaştıklarını esas almakta,
silah bırakmalarını da böyle açıkla-
maktadırlar. “Yüzyıl bir savaş sür-
mez” diyor El Salvadorlu eski bir
gerilla komutanı. “Kurtuluşa Kadar
Savaş” diyemiyor. 

Kürt milliyetçi hareketi, “bağımsız
Kürdistan” hedefinden, “ulusların
kendi kaderini tayin hakkı”ndan vaz-
geçmiştir. 
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Neden? 

Çünkü emperyalizme rağmen,
onun yerli işbirlikçilerine rağmen bu
gerçeklerde ısrar etmek “terörizm”
damgası yemek anlamına gelir. Da-
hası emperyalizmin hedefi olmak
demektir. Kürt milliyetçi hareketi ise
bırakalım hedefi olmayı, “emperya-
lizme karşı hiçbir eylemi olmadığını”
ispat etmeye, bununla deyim yerin-
deyse övünmeye çalışmaktadır. 

Emperyalist Politikaların
Hedefi Olarak Cephe 

Emperyalizmin listelerinden birer
birer örgütler eksilirken, Cephe bu
listelerde özel dikkat çekilen örgüttür...
Emperyalizmin “terör listeleri”ndeki
pek çok örgüt politikalarını adeta bu
liste içinde olup olmamaya göre be-
lirlerken, bu listenin dışına çıkmak
için hedeflerinden, iddialarından, de-
ğerlerinden, sembollerinden vazgeç-
meyi tercih ederken Cephe çizgisini
değiştirmeden yoluna devam ediyor. 

Çünkü, Cephe teorisine, ideolo-
jik-siyasi programına güveniyor.
Ölüm ya da kalım, tutsaklık Cephe
tarzında bir hedefe yönelir; bağım-
sızlık, demokrasi, sosyalizme... 

Çünkü, haklı olan onlardır. Baskı
ve sömürünün olmadığı; açlığın, yok-
sulluğun, yozlaşmanın olmadığı bir
dünya için savaşıyorlar. 

Çünkü, halkların baş belası, halk-
ların katili emperyalizm yeryüzünden
silinmeden halklar huzur bulamaya-
caktır. Savaşlar, açlık, yoksulluk,
yozlaşma, işkence, çevrenin-doğanın
tahribi, halka ait değerlerin yok edil-
mesi durmayacak, artarak devam
edecektir. 

En büyük suç halklara karşı işle-

nen suçtur. Halkları sömürmek, kat-
letmek, yozlaştırmak, açlığa, uyuş-
turucuya, fuhuşa, çöküntüye mahkum
etmektir. 

En büyük suçlu emperyalizmdir. 

Bu gerçekleri söylüyor. Herkes
kendi alanında, kendi dilinde söylüyor
bu gerçekleri.  

Sanatçı sanatıyla söylüyor, avukat
savunmasıyla söylüyor, mühendis
projeleriyle söylüyor, gençlik gelecek
düşleriyle söylüyor, mahalle halkı
yozlaşmaya karşı mücadelesi ile söy-
lüyor. Ve hepsi bir Cephe'de birleşip
bir güç oluyor. Bu gerçekler ışığında
mücadele ediyorlar. Onun için em-
peryalizm de faşizm de Cephe’yle
uğraşıyor. Hangi bedeli ödetirse ödet-
sin hizaya çekemiyor çünkü.  

Her şey beyinleri teslim almak
üzerine şekilleniyor.  

Bir müzik grubunun; Grup Yorum
elemanlarının “listeye” girmesi başka
türlü açıklanamaz. Düşünceler, be-
yinler teslim alınmak isteniyor. Nefes
alamayacak, tek adım atamayacak
duruma getirmeye çalışıyor bunun
için. Tutukladığını tutukluyor, tutuk-
layamadığını listeye alıyor, "ölü ya
da diri" diyor. Halkı ihbara teşvik
ederek kendi sanatçısı ile bağını ko-
parmak, sanatçıyı da evsiz, halksız,
sahnesiz bırakmak istiyor. 

Bunun için faşizmin ve emper-
yalizmin her adımında güç ne kadarsa,
ne yapılabiliyorsa karşılık vermek
önemlidir. Çok önemlidir. Her koşulda
ve bir tek kişi bile olsa direnmek
çok önemlidir. Hiçbir şey yapılama-
yan yerde basın açıklaması yapılması
bunun için önemlidir.  

Ve tabi bir basın açıklamasının
bile bir silahlı eylem gibi düşmandan

karşılık görmesi, faşizmi
tahammülsüzleştirmesi de
bu nedenledir. 

Çünkü korku gibi diren-
mek de, cesaret de bulaşı-
cıdır. Emperyalistler ve iş-
birlikçileri Cephe’nin M-L
ideolojisinin, direngen da-
marının, uzlaşmazlığının,
feda ruhunun, teslim olma-
yışının halk kitleleriyle bu-

luşmasını istemiyor. Bunu engelle-
yemediğinde yaşayacağı sonucu bi-
lecek kadar tecrübeli ve sınıf bilincine
sahiptirler. 

Emperyalizme Karşı
Savaşta Atılan Tek Bir Taş
Bile Çok Değerlidir 

Emperyalizm listelerle halkı da
bölüp parçalamak istiyor. Hem solu
ehlileştirmek hem de halkı sola karşı
en azından temkinli olmaya itiyor.
Tarihi biliyor emperyalizm. Halkın
faşizm karşısında örgütlü birleşik
gücünün, sanatçısından köylüsüne,
mühendisinden mahallelisine cephe-
leştiğinde emperyalizmi ve faşizmi
silip geçeceğini biliyor. Böyle sal-
dırmasının, örgütlenen, onbinlercesini
örgütlü hale getirme hedefiyle mes-
leğini yapan alanlara saldırmasının
altında yatan budur. 

Emperyalizmi ve işbirlikçilerini
korkutan da budur esas olarak! 

Attığımız tek bir taş olsa da çok
büyük bir şiddetle karşılanır bu ne-
denle. 

Çünkü atılan her taş; Amerika'nın
dünya halklarının baş düşmanı olduğu
bilinciyle atılmıştır. Atılan her taş;
Amerika'nın dünya imparatorluğunu,
faşizmin iktidarını hedef almıştır.
Atılan her taş; Amerika’nın işgallerini,
komplolarını, sömürüsünü hedefle-
miştir. Atılan her taş; kapitalist sis-
temin yerini sosyalizmin alacağı zo-
runluluk yasasının bilinciyle atılmıştır.  

Yaklaşık 100 yıl önce de Anadolu
halkları ellerinde kazmaları, kürekleri,
çapalarıyla emperyalist işgale karşı
savaştı.  

Kahraman Vietnam halkı İngiliz,
Fransız, Japon, Amerikan emperya-
listlerine karşı böyle savaştı; “Tüfeği
olanlar tüfekleri, kılıçları olanlar kı-
lıçları, kılıçları olmayanlar küçük
çapa ya da sopalarıyla savaştı. Her
mezra ve cadde birer kale, her insan
bir savaşçı, her parti hücresi bir kur-
may heyeti gibiydi” diyor Vietnam
halkının büyük önderi Ho Chi Minh. 

Nasıl ki Amerikan emperyalizmi,
Parti-Cephe'yi “terör örgütleri
listesi”ne alma gerekçelerinden birisi
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olarak Afganistan işgaline açıktan
karşı çıkılmasını gösteriyor ki Parti-
Cephe'nin bu işgali kaldıracak gücü
elbette yoktur, fiziki olarak bunun
karşısında duracak güce sahip de-
ğildir- halkın sanatçılarını da faşizmin
listesine almasının nedeni sahnelerde
şarkı söylemeleri değildir.  Bu şar-
kılarla halkı örgütlemeleridir.   

Amerikayı korkutan;  

- Kendisine açıktan meydan okun-
ması,  

- İmparatorluğunun hedeflenmesi,  

- Dünya halklarına, baş düşmana
karşı savaşma çağrısı yapıyor olması,  

- İdeolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yürüttüğü uzlaşma,
tasfiye ve teslimiyet politikalarına
karşı çıkması, 

- Dünyada herkes silahları bırakıp
teslim olurken, Leyla komutanların
yerin yedi kat altından silah çıkararak
savaşmaya devam etmeleri, 

- Orak çekiçten vazgeçilmemesi, 

- Sosyalizmden vazgeçilmeme-
sidir. 

Türkiye faşizmini korkutan; 

- Sömürü ve adaletsizliğin şarkı-
larla halka anlatılmasıdır 

- Sömürü ve adaletsizlik karşısında
mücadele etmenin meşruluğunun hal-
ka anlatılmasıdır 

- Sömürü ve adaletsizlik karşısında
her sanatçının sanat cephesinde saf
tutması gerektiğini anlatmasıdır 

- Sömürü ve adaletsizlik karşısında
halka reva görülen her tür yozluğun,
pisliğin alternatifini göstermesidir 

- Sadece anlatmak ve göstermekle
kalmayıp bizzat sanatıyla bunun ör-
gütçüsü olmasıdır 

- Halkın ruhunu uyuşturmayıp
halkın ruhunu sanatıyla örgütlemesidir  

EMPERYALİZM DEĞİŞME-
MİŞTİR; 

EMPERYALİZM DÜNYA
HALKLARININ KATİLİDİR 

DÜNYA ÜZERİNDEKİ SÖ-
MÜRÜ VE ZULMÜN SORUM-
LUSUDUR 

ÇAĞIMIZ EMPERYALİZM

VE PROLETER DEVRİMLER
ÇAĞIDIR 

BAŞ ÇELİŞKİ EMPERYA-
LİZM VE EZİLEN HALKLAR
ARASINDAKİ ÇELİŞKİDİR  

Bu savaş ülkemizde ABD em-
peryalizmi ve işbirlikçisi oligarşi ile
esas olarak Parti-Cephe arasında ya-
şanmaktadır. Ülkemizde halk sava-
şının temsilcisi Parti-Cephe'dir. Savaş
emperyalizmle Parti-Cephe arasın-
dadır ve diyebiliriz ki, dünyada em-
peryalizme karşı M-L ideoloji ile si-
lahlı mücadele yürüten ve emperya-
lizmin ideolojik ve siyasi önderli-
ğindeki uzlaşma, tasfiye ve teslimiyet
sürecinin teslim alamadığı, sağa-sola
savuramadığı tek örgütüz.  

Bu bize emperyalizmle aramızdaki
savaşın ciddiyetini göstermesi bakı-
mından önemlidir. Bugün emperya-
lizm, değişik alanlarda mücadele
eden yoldaşlarımızın başına ödüller
koyuyor, halkın sanatçılarını, bizi
yok edilmesi gerekenler olarak ilan
ediyor, “terör listeleri”nin başına ko-
yuyor... EMPERYALİZM ve OLİ-
GARŞİ DÜŞMAN OLARAK BİZİ
CİDDİYE ALIYOR. Bu durumda
biz de en az düşmanlarımız kadar
savaşa ciddiyetle yaklaşmalıyız.  

Emperyalizm çağında savaşın ka-
rakteri; 

- Sınıfsaldır ve zorunludur. 

- Sürekli ve kesintisizdir.  

- Uzlaşmazdır. Taraflardan biri
diğerini yok edene kadar sürecektir.
Orta yol yoktur.  

- Devrimcidir, yani yok edici fakat
yerine derhal yenisini inşa edici
nitelik taşır.  

- Savaşta belirleyici olan silahlar
değil, haklılık-meşruluk ve insandır. 

- Savaş örgütlüdür. 

Emperyalizmin beyinleri teslim
almaya çalıştığı, sol, muhalif, ilerici
her gücü dönekleştirmeye çalıştığı
böylesi bir süreçte biz savaşın bu
gerçekliğini beyinlerimize kazıma-
lıyız. 

Emperyalizmin hemen herkesi hi-
zaya çektiği bir süreçte biz “Emper-
yalizm dünya halklarının baş düş-

manıdır. En büyük terörist de, en
büyük diktatör de, dünya için en bü-
yük tehlike de emperyalizmdir.” de-
meye devam ediyoruz. 

Teslim Olmayacağız 
Emperyalizmin ve
İşbirlikçilerinin  
“Listeleri”ne Karşı 
Her Yerde, Her Biçimde,  
Her Araçla Savaşacağız 

Teslim olmayacağız? Besteleri-
mizle karşılıyoruz listeleri... Şarkı-
larımızla, şiirlerimizle, yayınlarımızla,
filmlerimizle, korolarımızla... Üre-
terek, siyasi programımızdan, hedef-
lerimizden vazgeçmeyerek karşılı-
yoruz... 

Silah, bomba, sopa, molotof, zin-
cir, bıçak, TAŞ ne varsa elimizde
ama esas olarak beynimizle, yüreği-
mizle savaşacağız. Topraklarımızdaki
son Amerikalı katili kovana kadar
savaşacağız. 

Yeni yüzyıl, geçmiş yüzyıldan
daha büyük devrimlerin, halkların
mücadelesinin şaha kalktığı bir tarihin
yazımı olacaktır. Emperyalistlerin ve
oligarşilerin bugünkü zafer sarhoş-
lukları yeni yüzyılda yenilgiye dö-
nüşecektir. Biz bu tarihin yazıcıları
olmalıyız. Diyoruz. 

Onurlu, namuslu, vatanını, halkını
seven; bağımsız özgür bir ülkede ya-
şamak isteyen; sömürüye hayır diyen
herkesi de bu kavgaya çağırıyoruz. 

“Emperyalizm var oldukça tek
alternatif sosyalizmdir” dedik ve de-
meye devam ediyoruz. Bütün dünya
değişse de değişmedik, değişmeye-
ceğiz. Bütün dünya hainlerle dolsa
da “Biz değişmeyiz... M-L bayrağa
ihanet etmeyiz...” dedik, demeye de-
vam ediyoruz. Herkes inancını yiti-
rirken “bu tablo geçici” deyip umut-
larımızı, inancımızı korumasını bildik.
45 yıldır söylüyoruz, yine söylemeye
devam edeceğiz... Emperyalizmin
kurbanı değil celladı olacağız. Ame-
rika’yı ayak izlerine kadar sileceğiz
ülkemizden... 

Bu Savaş Yüzyıl da Sürse Kur-
tuluşa Kadar Savaşacağız...  

Yürüyüş
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Sorun, “Tayyip’in Hırsları” De-
ğil; Emperyalizmin ve İşbirlikçi
Tekellerin Krizin Derinleşmesi Kar-
şısında Halka ve Devrimcilere Kar-
şı Saldırı Politikalarıdır

AKP Faşizmi kararnamelerle yö-
netiyor. 

Neden?

Mesele, “Tek adam rejimi” me-
selesi mi?

Hayır!

Mesele, faşizmin bu dönemdeki
ihtiyaçları ve  politikalarıyla ilgilidir.
Faşizmin tek ve mutlak bir biçimi
yoktur. Faşizm parlamentolu da ola-
bilir, parlamentosuz da. Demokrasi-
cilik oyununun sınırları, zaman zaman
genişleyip daralabilir. Bazen doğrudan
faşist cuntalarla yürütülür faşizm.
Bazen de parlamentoculuk oyunuyla
birlikte. 

Bugün oligarşi bir yöneteme krizi
içindedir. Darbeler, OHAL’ler, Su-
riye’deki emperyalist savaşa dahil
olma, bu yönetememe krizinin yan-
sımalarıdır. KHK’ların gündeme ge-
lişini de işte bu yöneteme kriziyle
birlikte düşünmek gerekir.

Kanun Hükmünde Kararname ne-
dir?

İktidarların gerekli yolları izle-
meden, kestirmeden, parlamentoyu
ve yasama süreçlerini denetleyen
yargı organlarını devre dışı bırakarak
kanun çıkarmasıdır. İktidarların aldığı
kararlar, kanun değil, kanun hük-
mündedir. 

KHK’lar, hükümetlerin mevcut
kanunlarla yönetememesi ve mevcut
mekanizmaları içinde düzenin ihtiyaç
duyduğu yasaları çıkaramayacak du-
rumda olmasıdır. 

Bu anlamda Kanun Hükmünde
Kararnameler, düzenin yönetememe
krizinin sonucundan başka bir şey
değildir. 

KHK yönetimiyle demokrasicilik

oyununun sınırları daha da daraltıl-
mıştır. Demokrasicilik oyununa bü-
tünüyle son verilmemiştir; ama sı-
nırların daraltıldığı açıktır. 

Mesela, birkaç kararnameyle,
1000’i aşkın dernek kapatılmıştır.
“Demokrasicilik oyunu” içinde, kolay
kolay yapamayacakları, aylarca yıl-
larca uğraşacakları bir işi, iki karar-
nameyle halletmişlerdir. 

AKP’nin Kararnameleri
20 Temmuz 2016’da Olağanüstü

Hal ilan edildi. 23 Temmuz’da ilk
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
çıkarıldı. 23 Temmuz 2016’da çıka-
rılan 667 Sayılı kararname ile, 35
sağlık kurum ve kuruluşu, bin 43
özel öğretim kurum ve kuruluşuyla
özel öğrenci yurdu ve pansiyonu,
bin 229 vakıf ve dernek, 19 sendika,
federasyon ve konfederasyonla 15
vakıf yükseköğretim kurumu kapa-
tıldı. 27 Temmuz tarihli kararname
ile, 24 saat olan gözaltı süresi 30
güne çıkarıldı.

Bir yıl içinde, 2017 Temmuz’una
kadar 26 KHK çıkarıldı.

26 KHK ile, yüzbinlerce kamu
emekçisi işinden atıldı. 26 KHK ile
on binlerce kişi tutuklandı. 26 KHK
ile binlerce dernek kapatıldı. 26 KHK
ile yüzlerce dergi, radyo, televizyon
kapatıldı. 26 KHK ile olağanüstü
hal ilanıyla hiç ilgisi olmayan birçok
düzenleme yapıldı. Ordunun idari
yapısı KHK ile yeniden düzenlendi.
Yine KHK’larla rektör atama sistemi
değiştirildi. Belediyelere kayyum
atandı. 

AKP faşizmi, KHK ile yönetmeyi
giderek her alanda yapmak istedik-
lerinin aracı olarak kullanmaya baş-
ladı. Kış lastiğine düzenleme getirmek
gibi konular bile artık KHK’larla
düzenleniyor. 

Ocak 2018 itibarıyla çıkarılan
KHK sayısı 30 idi. Ancak burada

artık KHK’ların sayısından çok, içer-
diği maddelerin çokluğu önem ka-
zanmaktadır. 

30 KHK toplam, her biri apayrı
konuları içeren 1194 maddeden olu-
şuyor. 

Faşizmin yeni “buluş”larından
biri olan “torba yasa” uygulaması,
KHK’larda da sürdürülmektedir. Dü-
şünün, her birini ayrı bir yasa olarak
düşünebileceğimiz, 1194 yasa KHK
biçiminde çıkarılmıştır. Çıkarılan bu
yasalar, bırakın halkın tartışmasına
sunulmasını, oligarşinin kendi içinde
bile tartışmaya açılmamıştır. Bu, yö-
netememe krizinin en açık ifadesidir. 

Burjuva Diktatörlüğünde,
Faşizmde, “Kuvvetler
Ayrılığı” Yoktur

Klasik burjuva devlet mekaniz-
masında “kuvvetler ayrılığı” olduğu
ileri sürülür. Yalandır, yanlıştır. 

Burjuva demokrasisinde, “kuv-
vetler ayrılığı” diye bir şey yoktur.
Tüm “kuvvetler” burjuvazinindir. 

Burjuvazinin çıkarlarını esas alır-
lar. 

Burjuva demokrasilerinde bu me-
kanizma, egemen sınıflar arası ilişki
ve çelişkileri belli bir denge içinde
tutacak şekilde işler; ki bu da sistemin
demokratlığından değil, tekellerin
ihtiyacı olan istikrarı sağlamak içindir. 

Faşizmde ise bu denge bozul-
muştur. 

Yasama, yürütme, yargı içinde,
yürütme mutlak belirleyicidir. 

Faşizmin kurumsallaşmasına, açık
veya gizli olmasına ve sınıflar mü-
cadelesinin koşullarına göre, bu be-
lirleyicilik daha öne çıkar veya biraz
geriye düşebilir. Ancak faşizmde her
koşulda belirleyicilik yürütmededir. 

Devlet, bürokrasi ve militarizm
demektir. Ve bu ikisi de asıl olarak

OLİGARŞİ YÖNETEMİYOR
KHK’LAR, YÖNETEMEME KRİZİNİN GELDİĞİ NOKTADIR

KHK’LAR, FAŞİZMİN İHTİYACIDIR
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büyük bölümü itibarıyla yürütmeye
denk düşer. 

Kanun Hükmünde
Kararnameler,
Cuntanın Eseridir

Hükümetlere, Kanun Hükmünde
Kararname çıkarma yetkisi 1971 yı-
lında verilmiştir. 

Bu tesadüfi bir tarih değildir.
1971, 12 Mart cuntasının yönetime
müdahale ettiği; 

1961 Anayasası’nın nispi demo-
kratik haklarının rafa kaldırıldığı, fa-
şizmin kurumsallaştırılmasının pekiş-
tirildiği, halka karşı “balyoz harekat-
larıyla” terör estirildiği bir dönemdir.
12 Mart cuntasında, cunta dönemle-
rinin klasik görünümünden farklı ola-
rak parlamento kapatılmamıştır. Ama
hükümsüz bir parlamentodur. 

İşte Kanun Hükmünde Kararname
yetkisi, böyle bir dönemin ihtiyacı
olarak yasallaştırılmıştır. 

1971’den AKP iktidarına kadar
geçen sürede, 25 hükümet, 522 ka-
rarname çıkardı. 

Kanun Hükmünde Kararname’yi
en çok kullanan da, 12 Eylül 1980
faşist cuntası olmuştur.

12 Eylül döneminde; Kasım
1982’den Aralık 1983’e kadar, yani
sadece 14 ay içinde 145 KHK çıka-
rılmıştır. 

KHK yetkisini en çok kullanan
hükümet ise, 12 Eylül cuntasının
sivil devamı olarak kurulan 1. Turgut
Özal Hükümeti oldu. Özal, 116 adet
KHK çıkardı.

Faşist baskı ve terörü artıran, em-
peryalist yağma ve soygunu tırman-
dıran her iktidar için, KHK’lar en
ideal yönetme biçimidir. 

AKP hükümeti, meclisten istediği
yasayı rahatlıkla çıkarabildiği dönem
boyunca, KHK’lara fazla ihtiyaç duy-
madı; ancak oligarşi içi çelişkilerin
iyice derinleşmesi ve AKP faşizminin
halkın mücadelesine darbeler vur-
maya yönelik politikasıyla birlikte,
AKP faşizmi, kararnamelerle yönet-
meye başladı. 

Şu an düzenin parlamentosu, yar-

gısı (Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ı)
tamamen devre dışıdır. 

Hitler ve Mussolini
Faşizminin
Kararnameleri

Kararnameler; tekelci kapitalizmin
“en gerici, en şoven ve en emperyalist
unsurlarının açık terörcü diktatörlüğü”
olan faşizmin ihtiyaçlarına en uygun
yönetme aracıdır.

28 Şubat 1933’te, Alman Parla-
mentosu (Reichstag) tarafından faşist
diktatör Adolf Hitler’e “Reich Baş-
kanının Halkı ve Devleti Koruma
Kararnamesi çıkarma yetkisi” veril-
di.

Bununla yetinmeyen Naziler, 24
Mart 1933’te Meclisten ‘Tam Yetki
Yasası’nı çıkardı. Hitler, o tarihten
itibaren, mevcut Alman Anayasasına
uymak zorunda olmadan, kararna-
meler yoluyla yasa çıkarabilme yet-
kisine sahip oldu. 

Hitler, 1933 yılı boyunca bu yet-
kiyi sık sık kullandı. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerin
varacağı yer, “Hitler’in  iki dudağı
arasından çıkan”ın yasa yerine geç-
mesiydi ve öyle oldu. Faşist dikta-
törlük, en yalın halini buldu. 

Ancak şu unutulmamalıdır; Hit-
ler’in iki dudağı arasından çıkan,
esas olarak tekellerin istekleri ve po-
litikalarıdır.  

‘Tam Yetki Yasasının’ çıkmasın-
dan on beş gün sonra Almanya’nın
mevcut yönetim yapısına son veri-
lerek eyalet devletleri kaldırıldı ve
hepsi merkezi idareye bağlandı. Mayıs
ayında çıkarılan kararnamelerle bütün
sendikalar kapatıldı, grevler yasak-
landı. Sendikaların malları, Nazi Par-
tisi’ne devredildi. 

Hitler’den önce faşist iktidarı ku-
ran İtalyan faşizminin şefi Mussolini
de kanun hükmünde kararnameleri
en çok kullanan faşist diktatörlerden
biriydi. 

Mussolini, 1922’de, faşist parti
mecliste azınlık olmasına rağmen
başbakan olarak atandı.  

Mussolini, kanun hükmünde ka-

rarnamelerle tekelci burjuvalardan
ve toprak ağalarından alınan vergileri
iptal etti. Sekiz saatlik işgünü iptal
edildi. İşçi ücretleri yüzde 13 düşü-
rüldü. 

Bunların hepsi, parlamentonun
haberi dahi olmaksızın kararnamelerle
yapıldı.

1 Kasım 1926’da komünist, sos-
yalist, anti-faşist tüm basın organlarını
yasakladı. 

5 Kasım’da Partito Nazionale
Faschiste (Nasyonal Faşist Parti) dı-
şındaki tüm parti ve örgütler yasak-
landı. Faşist hükümetin kanun hük-
münde kararname çıkarması için par-
lamentodan onay alması gerekmi-
yordu.  

KHK’lar, OHAL, Kişilerin
Değil, Sistemin İhtiyacıdır.
Mücadele, “Saray”a, “Tek
Adam Rejimine” Karşı
Değil, Emperyalizme ve
Faşizme Karşı
Mücadeledir

Sonuç olarak; 

Kanun Hükmünde Kararnameler’i
örnek göstererek “tek adam rejimi”,
“saray rejimi” gibi tanımlamalar yap-
mak, faşizmi örtbas etmektir. Bu tür
tanımlar, hem KHK’ların faşizm açı-
sından oynadığı rolü ve önemini,
hem faşizmi ve tekelleri gözlerden
gizler. 

Nasıl ki Almanya ve İtalya’daki
faşizm, Hitler’in, Mussolini’nin ki-
şisel hırsının sonucu değilse, faşizmin
bugünkü saldırılarını, demokrasicilik
oyununun alanını daraltarak açık
faşist terörü hakim kılması da Tayyip
Erdoğan’ın kişisel hırslarıyla değil,
emperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin
ihtiyaçlarının sonucudur.  

Ekonomik kriz her geçen gün de-
rinleşiyor. Bunu en iyi ülkeyi yöne-
tenler biliyor. Bu krizin yeni ayak-
lanmalara yol açmasını engellemenin
çeşitli  yolları vardır ve oligarşi de
bu yolların tümüne başvuruyor. 

Kriz derinleştiğinde, tüm faşist
yönetimler iki şey yaparlar; Var olan
devrimci, demokratik muhalefete sal-
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dırıp, sindirmek, mümkünse yok et-
mek. Şovenizmi kışkırtıp, kitlelerin
dikkatlerini başka yönlere çekmek;
ki bir “dış düşman”la savaş, bunun
en etkili yoludur. 

AKP de bunu yapıyor. Fethullahçı
darbe girişiminin ardından, sadece
Fethullahçılar’a değil, tüm halka,
halkın tüm örgütlü güçlerine saldı-
rarak, tıpkı açık faşizm dönemlerinde,
cunta dönemlerinde olduğu gibi, dev-
rimci, ilerici, demokrat örgütlü güçleri
yok etme saldırısı başlattı. 

Halk Cephesi dışında bu saldırıya
karşı bir direnişin olmadığı koşullarda,
AKP saldırısını sürdürüyor. Halk
Cephesi’nin varlığı ve direnişi;
AKP’nin yok etme saldırısı karşısında
geliştirdiği politikalar, AKP’nin önün-
deki asıl engeldir. 

AKP, bu saldırılara paralel olarak

Suriye’ye yönelik emperyalist saldırıya
dahil olarak, bunu “milli çıkarlar”
olarak göstererek, şovenist bir hava
yaratmayı hedefledi. AKP’nin bu po-
litikası Afrin saldırısıyla sürüyor. AKP,
bir yandan halkın dikkatini ekonomik
krizden, hak gasplarından uzaklaştı-
rırken, bir yandan da savaşı, gerekçe
yapıp devrimci demokratik güçlere
karşı saldırısını sürdürüyor. 

Faşizm gerçeğini unutanlar,
OHAL’i, KHK’ları doğru değerlen-
diremezler. Faşizm gerçeğini unu-
tanların bu baskılara, KHK’lara karşı
doğru bir direniş ve mücadele poli-
tikası geliştirmesi de mümkün de-
ğildir. Böyle olduğu içindir ki bugün
HDP’den sol legal partilere, baro-
lardan odalara kadar, tüm reformizm,
hala AKP’yi “mantıklı” olmaya, “tır-
mandırmamaya”, “makul davranma-
ya” çağırarak bu saldırı dalgasından

kurtulacaklarını umuyorlar. 

Kurtulamazsınız. 

Ya direnecek ve savaşacaksınız,
ya da yok olacaksınız. 

Faşizm saldırırken direnmeyenler,
varlıklarını sürdüremezler.

Sınıflar mücadelesinde var olma-
nın tek yolu, emperyalizmi, faşizm
gerçeğini unutmamak, sınıfsal bak-
mak, faşizme karşı bir politika sahibi
olmaktır. 

Eğer direnme kararlılığınız, bedel
ödeme cüretiniz yoksa, OHAL’ler,
KHK’lar ezer geçer. 

Eğer devrimci bir politikaya sa-
hipseniz, direnme ve bedel ödeme
kararlılığına sahipseniz, KHK’lar,
OHAL’ler karşısında aşılmaz bir ba-
rikat olursunuz.     

“KESK yönetimine sesleniyoruz:
Artık Konuşmayın Eylem Yapın!”

KESK MYK sendika genel mer-
kezlerine bir toplantı çağrısı yaptı.
Toplantının gündemlerinden birisi
önümüzdeki dönemin planlanması
diğeri de KESK’te bir süredir devam
eden oturma eyleminin değerlendi-
rilmesi.

Toplantıda KEC eylemi ne için
değerlendirilecek?

KESK oturma eylemi 100. gününe
yaklaşırken, Yüksel’de her gün iki
defa işkence gören üyeleri, Düzce’de
hedef gösterilen üyesi bir yıldan fazla
süredir direnen Mimar Alev Şahin
ve ihraçlar için ne yapacağını tartış-
malı ve toplantılarının gündem mad-
desi yapmalıdır.

Eylemin talepleri tartışılmaya-
caksa; 100 gündür olduğu gibi eyle-
min şeklinin tartışılması neye hizmet
ediyor?

KESK Eylemi Değerlendirmeyi
Bırakmalı, İhraçlarla İlgili Programını
Değerlendirmeli ve İhraçlara Sahip
Çıkmalıdır!

KESK yöneticileri kapalı kapılar

ardında kulis yaparak okuduğumuz
yayınları “burası dergi dağıtım ofisi
değil kurum”, eylemi ziyarete gelen
genç yaşlı insanları “kimin gelip git-
tiği belli değil”, eylemcilerin mutfağı
kullanmasını da “burayı lokantaya
çevirdiler” olarak değerlendirmek-
tedir.

Eylemimize gelen giden herkesin
kim olduğu bellidir. Gençlerimiz ka-
felerde vakit geçirmek yerine bizi
ziyaret ediyor, tutsak ailelerimiz
tutsak avukatlarımızdan, yine sahip
çıkmadığınız ihraç öğretmen Nazi-
fe’den, sağlık emekçisi Celal’den
haberler getiriyor. Okuduğumuz ya-
yınlar, kamu emekçilerinin direniş-
lerini anlattıkları yayınlar, her satırının
bedeli faşizme karşı mücadele ederek
ödenmiştir, dergimizin yazı işleri
müdürü de şu an tutsak. Evet, ye-
meğimizi yapıyoruz. İhraç kamu
emekçileri yemeğini kolektif biçimde
yapıp gelen ziyaretçilerle paylaşıyor
ve sohbetler ediyor. Bütün eylemle-
rimiz halkla iç içedir ve halktan bes-
lenir. KESK yöneticileri okuduğumuz
dergiler ve ziyaretçilerimizle yeme-

ğimizi bölüşmemizden KESK’in ku-
rum olma özelliğinin değişeceğini
düşünmeyi bırakıp, kurum olma ge-
rekliliklerini yerine getirmelidir.

Oturma eyleminin muhataplarının
yer almadığı bir toplantıda eylemi tar-
tışarak taleplerini geçiştirmek, KESK
yönetiminin ihraç kamu emekçilerine
dair sessizliğini meşrulaştıramaz. Üye-
leri Nuriye ve Semih işini geri almak
için 324 gün hücre hücre erirken “onlar
bireysel eylemler” söylemlerinin ar-
kasına sığınarak direnişe sahip çık-
mamasını meşrulaştıramaz.

KESK yönetimi oturma eyleminin
sona ermesini istiyorsa gündemine
eylemi değil, taleplerini almalıdır.
Aksi takdirde toplantıdan çıkacak
sonuç yine “biz KEC’in oturma ey-
lemini doğru bulmuyoruz” olacaktır.
KEC’in oturma eylemini doğru bul-
muyoruz demek, yukarıda bahsetti-
ğimiz konuları kulaktan kulağa yay-
mak masum değildir.  AKP faşizmine
“gelin KEC’lilere müdahale edin”
demektir. Böyle davranmaya devam
ederek KESK yönetimi yaşanacak-
ların sorumlusu olacaktır.

KESK yönetimine sesleniyoruz:
Artık Konuşmayın Eylem Yapın!

Kamu Emekçileri Cephesi
28 Şubat

Kamu Emekçileri Cephesi
KESK’teki Oturma Eylemine Dair Açıklama



DEVRİMCİLİK NEDENİ:
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü fuhuş, rüşvet

ve organize suç çetesi kurmak suçlarından göz-
altına alındı. Sonra da adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. İşte bu olay o kadar açık ve
net ki… Bu iktidarın, bu devletin polisi namussuz
ve ahlaksız. Polislerin ortaya dökülen bu pis-
likleri bizleri şaşırtmıyor. Çünkü biliyoruz; bu
ülkenin tüm pis işleri devletin üst mercilerindeki
amirleriyle, bakanlarıyla yürüyor. Polis iktidarın
mafyasıdır. Uyuşturucu trafiğini de yöneten
polistir. Kaçta emniyet müdürünün, amirinin
uyuşturucu bağlantıları ortaya çıktı. Bunların
birçoğu uyuşturucu baronu. Halk çocuklarını
katleden de, zehirleyen de, gasp eden de na-
mussuz iktidarın bakanları ve kolluğudur. Dev-
rimcilere, demokratlara, kısacası kendilerinden
olmayan tüm kesimlere ahlak dersi vermeye
çalışan polis kendi pisliğini örtecek bir örtü
arasa, memleketimizde örtü kalmazdı. Bizleri
gözaltına aldıklarında işkence yapan, bu ülkeye
en çok sahip çıkan bizleri vatan hainliğiyle, te-
röristlikle suçlayan polisler biz sizin bu düzeninizi
sizinle beraber darmadağın edeceğiz. Merak
etmeyin bizim hafızamız kuvvetlidir. Bizim
adaletimizde size uygulayacağımız bir adli kont-
rol şartı yok. 

Bu ahlaksız devletin ahlaksız tüm kurum
çalışanlarını bir bir halkımızın karşısına çı-
karmak için. İşledikleri suçların hesabını tüm
halkın gözü önünde halkımızı da katarak yap-
mak için.

DEVRİMCİLİK NEDENİ:
Adana’da bir namussuz 4,5

yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş.
Bakanlık da “Bu olayla ilgili
yanlış haberler çıkıyor, tecavüze
uğrayan çocuk öldürüldü ha-
beri gerçeği yansıtmamaktadır,
bunun gibi yanlış haberler çı-
kıyor” gerekçesiyle yayın yasağı
getirdi. Bir de açıklama yaptı,
istismara uğrayan çocuk aile-
sinin yanındadır diye. Psiko-
loglarımız aileyle sürekli ilgi-
leniyor gibi yüreklere su serpen
bir açıklama yayınladı! Artık
bu olay kapandı. Nasıl olsa ço-
cuk tecavüze uğramış ama öl-
dürülmemiş! Zaten devletin
psikologları da 24 saat ailenin
yanında destek veriyormuş!

Utanmaz, arlanmazlar. Ço-
cuklara tecavüz edenler kadar
bu iktidarın bakanları da suçlu.
Çünkü onlar bu ahlaksız dü-
zenin bakanları. Çünkü Ada-
na’da yaşanan bu ahlaksızlık
ülkemizin birçok yerinde ya-
şanıyor. Her gün bir yerlerde
çocuklar, kadınlar istismar edi-
liyor. Bu, ahlaksız iktidarın ve
yöneticilerinin umurunda değil.
Ama devrimcilerin umurunda.
Halkı bu şekilde yozlaştıran
bu düzeni yerle bir edecek olan,
halkın tek kurtuluşu olan Cep-
hedir. Çocuklarımızın, kadın-
larımızın sokaklarda özgürce
dolaştığı bir ülke için... Sosya-
lizm için...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Koç, spor alanındaki sponsorluk ile 20 yılda
ne kadar büyüdüklerini anlatıyor. Sporun fay-
daları, Koç Holding’i 17 yılda marka olarak
25. sıradan 3. sıraya getirmiş. Hedefleri 1. olmak
(Beko). Boşuna stadyumlar yapıp takımların
yönetim kurullarında yer almıyorlar!

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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Rüşvet ve fuhuştan gözaltına alınan Ka-

dıköy İlçe Emniyet Müdürü serbest bırakıl-

mış. Adli kontrol ile serbest bırakmışlar...

Bu polisleri boşuna boşuna serbest bırak-

mazlar. Rüşvet aldığı, fuhuşa izin verdiği

kesin. Telefon kayıtları var buna rağmen

serbest bırakıyorlar.

Devlet için bu ahlaksızlığın işlenmesinin

bir önemi yok, önemli olan kendi çıkarları,

yine pazarlık yapmıştır buna göre bırakıl-

mıştır. Bizim arkadaşlarımız bildiri dağıtıyor

diye tutuklanıyorlar. 

Halka gerçekleri anlatmanın yasak, di-

renmenin yasak ancak her türlü ahlaksızlığın

önünün açıldığı sistemi yok etmek için...

Ovacık’ta tarım arazilerini ihaleye çıkar-
tıyorlarmış. Dersim’de birçok arazi milli em-
laka kayıt edilmiştir.  İhaleye çıkarılan araziler,
“Turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık yatı-
rımları” adı altında 49 yıllığına tahsis edile-
cekmiş. 

Halkın başka bir geçimi yok zaten Der-
sim’de. Bunu yaparak arazileri zenginlere
devredecekler. Yoksul köylüler kesinlikle o
ihaleye giremeyecek... Bu halkı açlığa terk et-
mekten başka bir şey değildir.

Çevre Şehircilik Bakanı ve Tabiat Var-
lıkları Fonu Genel Müdürü dumanlı ye-
mek yerken resim çektirmiş. Lüks bir
yerde dumanlar arasında yemek yiyen
bu iki ahlaksız halkımızı açlığa mahkum
eden bu düzenin hizmetkarlarından.
Halkımızın çocukları açlıktan ölürken
bu iki asalak egolarını tatmin etmek
için dumanlar arasında ziyafet çekiyorlar.
Halkın emeğini sömürerek günlerini gün
ediyorlar. Buna son verecek tek şey dev-
rimdir. Onların bizden çaldığı ne varsa
geri almak için. Halkımıza bunu öğret-
mek için. Onları meydanlarda, alanlarda
kurduğumuz halk kürsülerinde yargı-
lamak için... Devrim için...

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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BBİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
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- Sinop'un Gerze ilçesinde bir İmam
Hatip Lisesi’nde öğrencilere askeri
kıyafet giydirilmiş. Okul müdürüyle
beraber sela okuyan çocuklar tekbir
çekiyor. AKP iktidarı kendi kültürünü
her alanında kullanıyor. Gençlerin be-
yinlerine kendi gerici, yoz düşünce-
lerini aktarıyor. Ülkemizdeki tüm dini
okullar aynı şekilde işlem görüyor.
Yoksul halk çocukları burjuvazinin
koruyucusu oluyor. Onların bilimsel
ve doğru düşünebildikleri bir ülke
için... Gençlerimiz bu yoz ahlaksızların
elinden kurtarabilmek için...

- Adana’da 9 yaşındaki bir çocuk ba-
ğışıklık sisteminin virüslere karşı ko-
rumasız kaldığından dolayı hiç dur-
madan kaşınarak feryad ediyor. 9 ya-
şındaki Halil'in abisi de aynı hasta-
lıktan dolayı ölmüş. Halil'e ilik nakli
gerekiyor. Yetkililer bu olayla ilgile-
niyormuş. Ahlaksızlar kendi tırnakları
kanasa ortalığı velveleye verirler. Söz
konusu yoksul halk çocuklarıysa kıl-
larını kıpırdatmazlar. İlgilenseler bile
orada halka hizmet etmek için değil,
halkı sömürmek için oturduklarını dü-
şünürler. Yani sağlık hakkını bir sadaka
veriyorlarmış gibi verirler. Halkın ken-

dilerine minnet etmesini isterler. Na-
mussuz düzenin namussuz bürokrat-
ları, halkımız eninde sonunda bu ada-
letsizliğin hesabını soracak. Halkımıza
gerçeği biz göstereceğiz. Halkımız
için bizden başka savaşan bir örgüt
yok. Hepsi düzenin çamuruna bulan-
mış. Savaşsalar bile bunu halkımız
için değil kendi statüleri için yapıyorlar.
Ülkemizdeki tüm çocuklarımızın, in-
sanlarımızın sağlık hakkı için... Sos-
yalist bir gelecek için...

- Ankara’da bir kadını taciz eden sa-
pığa, mahkemede takım elbise giydiği
gerekçesiyle ceza indirimi yapılmış
ve hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına diyerek tahliye etmiş. Çü-
rümüş düzenin kokuşmuş hakimleri
ve savcıları, neredeyse yolda yürüyen
devrimcileri, yolda niye yürüyorsunuz
gerekçesiyle tutuklayacaklar. Türlü
komplolorla yıllarca hapis yatıyoruz.
Bu düzenin mahkemelerini de bu dü-
zenle beraber ortadan kaldırmak için.
Halkımıza karşı yıllardır suç işleyen
bu düzenin mahkemelerini ortadan
kaldırıp halkın kürsüsünü kurmak
için. Halkımızla beraber adaleti sağ-
lamak için...

ABD merkezli World Vision adlı “hayır” kuruluşu,
Haiti'de 2010 yılında yaşanan depremde, yardım
için gittikleri halka yiyecek ve yardım karşılığında
kiraladıkları lüks villalarda seks partileri yap-
mışlar. Emperyalistlerin yardımı bu kadar olur.
Ünlü sanatçılarıyla, bakanlarıyla, başbakanlarıyla
birlikte afet yaşayan halklara ve göçmenlerin
sorunlarına karşı duyarlı ve insancıl olduklarını
göstermeye çalışmaları boşuna değilmiş. Emper-
yalistlerin yardım diye gittikleri her yerde, kayıp
çocuklar, fuhuşa zorlananlar, organları çalınan
yaralılar… Emperyalistlerin yardımları da sadece
kendi çıkarları için. Halkın yaralarını sadece
halk sarar.

Bakanlık yeni bir genelge
yayınlamış. Gardiyanlar sayımı

ayakta alacaklarmış. Önce tek tip
elbise saldırısı şimdi de ayakta

sayım genelgesi... AKP
hapishanelere saldırıları böyle

adım adım artıracaktır.

BİR HAYAL:
1 Mayıs’ ta, Taksim Alanı’nda

Grup YORUM
türküleriyle halaylar çekmek
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Belçika DHKP-C davasında, Al-
manya ve Fransa DHKP-C davala-
rının benzeri bir süreç yaşanmıştır.
AB ülkeleri arasında yapılan "belge
ve istihbarat" alışverişleri sayesinde
dil ve yargılanacak devrimcinin ismi
dışında hiçbir farkı olmayan iddia-
namelerle devrimcileri yargılama sü-
reci Belçika'da da uygulanmıştır. 

Davanın başlama süreci 1999 yı-
lıdır ve bu yıllarda Belçika'da bir
anti-terör yasası dahi yoktur. Dava
11 yıl sürmüştür ve devamında da
Türkiye adına yargılama ve ceza sü-
reci başlatılmış ve Fehriye Erdal
Türkiye devleti adına yargılanmıştır. 

Dava başlangıcından itibaren ka-
pitalizmin kendi çıkarları söz konusu
olduğunda hukuk ve adalet kavram-
larının nasıl değiştirdiğinin de kendi
içinde bir örneğidir. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi
davanın başlangıç sürecinde
ortada tutuklanan yoldaşları-
mızın yargılanacağı bir yasa
dahi yoktur. Ama emperya-
listler yargılama kararı ver-
mişlerdir bir kere ve olamayan
yasalar hızla çıkarılmış ve
hukukun "üstünlüğünün" ka-
pitalizmde tamamen burju-
vaların "üstünlüğü" ve onların
lehine işlediğini de tekrar
dünyaya kanıtlamışlardır. 

Davanın başladığı yıl elde
olan yasa, yine aynı yıl çıka-

rılan "Kriminal Örgüt" yasasıdır ve
bu yasa ilk olarak DHKP-C davasında
uygulanmıştır. Yasanın hazırlanması
görevini üstlenen savcı da DHKP-C
davasına bakacak olan savcıdır. 

Dava başladığında Türkiye oli-
garşisi ve başta Alman emperyalizmi
olmak üzere Avrupa emperyalistleri
davayı doğrudan etkiler duruma gel-
miş ve dava hukuki düzeyden çıkarak
tamamen siyasi bir boyuta taşınmıştır.
Belçika adaleti işlevsizleşmiş ve da-
vaya yön veren artık devletler arası
ilişkiler ve devrimcilere yönelik Av-
rupa'nın saldırgan politikası olmuş,
hukuki boyutu ortadan kaldırılmıştır. 

Davanın başlama süreci ile dev-
rimcilerin davayı sahiplenmeleri pa-
ralel olarak gelişmiş ve Avrupa'nın
genelinde ama özellikle de Belçika'da
kampanya başlatılmıştır. Bu kam-
panya altı ay sürmüştür. İçeride yol-

daşlarımız açlık grevleri ile davanın
hukuksuzluğunu teşhir ederken dı-
şarıda kampanya çerçevesinde ey-
lemler ve faaliyetler sürdürülmüştür.
Kampanyanın ve açlık grevlerinin
yarattığı baskı sonucu yoldaşlarımız
tutuksuz yargılanmak üzere bırakıl-
mışlardır. 

Yürütülen kapsamlı kampanya
sonucu dava 2000 yılında Belçika
gündemindedir ve kamuoyu Belçika
hükümetine baskı uygulamaya baş-
lamıştır. Çünkü, Belçika hükumeti
bir yandan insan hakları savunucusu
olduğunu iddia ederken ve Türkiye
oligarşisine demokrasi dersleri veri-
lirken diğer yandan da Türkiye'de
faşizme karşı mücadele eden dev-
rimciler "kriminal örgüt" üyesi olarak
yargılanmak istenmektedir. Bu ya-
nıyla Belçika hükümeti üzerinde
oluşturulan siyasi baskı Avrupa em-
peryalistlerinin ikiyüzlü, çıkarcı si-

yasetin de teşhiri olmuştur. 

Kampanyanın yoğun bir
şekilde yürütüldüğü bu süreçte
Türkiye devletinin iade talebi,
mahkemenin Türkiye devle-
tinin işkenceciliğini kabul-
lenmesi, Türkiye'de tarafsız
yargılanmanın mümkün ol-
madığı, idam veya yargısız
infazların günlük olaylar ol-
duğu vs. gerekçelerle iade ta-
lebi reddedilmiştir. 

Yoldaşlarımız artık dışa-
rıdadır ama dava bitmemiştir.

BELÇİKA'DA�DHKP-C�DAVASI�VE
BELÇİKA�DEVLETİNİN��İKİ�YÜZLÜ

BURJUVA�ADALETİ

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 13

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 
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11 Eylül sonrası Avrupa'da "teröre
karşı mücadele" adı altında yasal-
laştırılan emperyalizmin terör ka-
nunları Belçika'da da yeniden "terör"
tanımı ve yasasının düzenlenmesini
beraberinde getirmiştir. 2005 yılında
yasa yürürlüğe girmiş ve DHKP-C
davası da bu yasa kapsamında ele
alınmaya başlanmıştır. 

"Kriminal Örgüt" yasasını düzen-
leyen davanın savcısı Delmulle bu
süreçte sıradan savcılıktan başsav-
cılığa yükselmiştir. Ki davanın iler-
leyen yıllarında Belçika çapında
bütün emniyet güçlerini "terör" ko-
nusunda genel alarm vererek seferber
edecek yetkilerle donatılan bir "terör
özel başsavcısı" konumuna kadar
yükselmiştir. Devrimcilere karşı em-
peryalizmin uşaklığına soyunan savcı
Delmulle hizmetinin karşılığını yük-
selebileceği en üst kademeye yük-
seltilerek almıştır. 

DHKP-C davasına paralel olarak
sürdürülen bir de iade davası vardır.
Fehriye Erdal'ın Türkiye'ye iadesi
2000 yılında ret edilmesine rağmen
bu dava tekrar gündeme getirilmiş,
adına "Fehriye Erdal Kanunu" denilen
ve geriye doğru işleyebilmesi öngö-
rülen yeni bir iade yasası oluşturul-
muştur. 

Belçika hükümeti devrimcileri
cezalandırmak, Türkiye'ye iadelerinin
önünü açabilmek için yasa çıkarıp,
gerekçe olarak yaptığı açıklamalarda
"Türkiye demokratikleşti" derken,
yine aynı döneme denk düşen tam
karşıt bir açıklaması da vardır. Şem-
dinli'de yaşanan olaylarla ilgili Bel-
çika Sosyalist Partisi Belçika Parla-
mentosu'na bir soru önergesi vermiştir
ve cevaben Dışişleri Bakanlığı "Tür-
kiye'de durumun kötüleştiği"ni açık-
lamıştır ve olayların çözülmesi yö-
nünde açıklama yapmıştır. Yani aynı
süreçte iki farklı görüş ve karar
vardır. Bir yandan "iyileşti" denilerek
devrimciler yargılanır diğer yandan
"Kürt sorunu"nu kendi çıkarları için
kullanmak için "kötüleşti" denilir. 

Mesele elbette Belçika hükümeti
açısından da Türkiye'de yaşayan halk-
ların yaşadıkları baskı ve zulüm de-
ğildir, mesele kendi çıkarları doğ-

rultusunda iç ve dış politikalarında
neyi nasıl kullanacaklarıdır. 

Belçika hükümeti, bu yanıyla dev-
rimcileri yargılamak için aynı anda
iki zıt siyasi görüşü savunacak kadar
ikiyüzlü bir siyaset yapmıştır. Yasa-
larda olan haklar dahi engellenmiştir.
Devrimcilerin “kendini savunma,

zorbalık karşısında direnme hakkı”
yasalarından yararlanmaları siyasi
olarak engellenmiştir. DHKP-C'yi
saldıran, Türkiye faşizmini ise "mağ-
dur" olan taraf olduğunu ileri sürecek
kadar gerçekliği, mantığı ve hukuku
ret etmiştir. Türkiye faşizminin avu-
katlığını yapmış, faşizm adına yar-
gılamıştır. 

On bir yıl süren Belçika DHKP-
C davası, değişik aşamalardan geçerek
üç kere yeni baştan görülmüş ve üç
kere Yargıtay'a kadar götürülmüş ve
beraatla sonuçlanmıştır. 

Dava süreci boyunca devrimciler
ve savunulan düşünceler doğrultu-
sunda yürütülen devrimci mücadele
mahkum edilmeye, devrimciler suçlu
ve terörist olarak damgalanmaya ça-
lışılmıştır. 

Ki bu dava sadece Türkiyeli dev-
rimcilerin yargılandığı bir dava ol-
maktan çıkmış, dava üzerinden Bel-
çikalı ilerici, demokrat, devrimcilerin
yargılanmalarının da önü açılmıştır. 

Duruşmalar devrimci düşünce ve
emperyalizmin zulmü ve sömürüsüyle
çatıştığı, devrimci mücadelenin sa-
vunulduğu bir alan olmuştur. 

Yoldaşlarımız 11 yıl boyunca yar-
gılanan değil Belçika hükümeti nez-
dinde emperyalizmi yargılayan olmuş-
lardır. Davada üç defa beraat kararının
çıkması da bu nedenle Belçika devle-
tinin demokratlığından değil, devrim-
cilerin içeride ve dışarıda devrimci
mücadeleyi sahiplenmelerinden kay-
naklıdır. 

Çünkü, Belçika devleti demokrat,
ilerici bir devlet değildir. Kurulu-
şundan bugüne emperyalist politi-
kaların bir parçası olarak dünya üze-
rinde sömürü ve zulmün yaratıcısı
ve uygulayıcısı olmuştur. Bu yanıyla
emperyalizmin işlediği her türlü in-
sanlık suçuna ortaktır, pay sahibidir.
Belçika devleti tıpkı diğer emperyalist
ülkelerde olduğu gibi ne kendi halkına
ne de dünya halklarına kendi eli ile
hiçbir hakkı vermez. Halkların kur-
tuluşu için mücadele eden devrim-
cileri, vatanseverleri yargılamak, kat-
letmek de kendi tarihinde vardır. Bu
yanıyla Belçika hükümetine karşı
verilen adalet ve devrimci düşünce-

- 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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lerin savunulma mücadelesinde hak-
ların kazanımı, kampanyayı yürüten
yoldaşlarımızın ve içeride direnen
tutsaklarımızın başarısıdır.

Devrimcileri Yargılayan Belçika
Devletinin Tarihi Soykırım Ve Sö-
mürünün Tarihidir

Belçika devlet olarak 1830-31
yıllarında bizzat Hollanda ve İngiltere
kapitalizminin kurduğu bir devlettir
ve ulus devleti değildir. Fransız, Hol-
landa ve Almanların yaşadığı, üç
dilin konuşulduğu ve hala bir devlet
bütünlüğü sağlayamamış, her dönem
emperyalizmin "tampon" bölgesi ol-
muş ve sömürüye ortak olmuş bir
devlettir. 

1713 yılında Avusturya İmpara-
torluğu tarafından "Avusturya Hol-
landası", 1813'ten bağımsızlığına ka-
dar Fransız işgalinde bir kara parça-
sıdır. 

Kapitalizmin Afrika halklarını sö-
mürgeleştirme politikasının uygula-
yıcısı olmuştur. 

Afrika kıtasında Kongo Belçika
devletinin katliamcı ve sömürgeci
yönüne bir örnektir. Kongo Belçi-
ka'nın sömürgesi bir ülkedir ve 3
Haziran 1960'a kadar Belçika'nın sö-
mürgesi olarak kalmıştır. Kongo'nun
sömürgeleşme süreci o dönemin Kralı
Leopold'un gizlice gönderdiği he-
yetlerin Kongo'daki kabile şeflerini
kandırarak Kongo topraklarını parça
parça satın alınmasıyla ve bu top-
rakları kendi özel mülkü olarak Av-
rupa devletlerine kabul ettirmesi ile
başlar. 

Kongo'nun Belçika açısından
önemli olmasının nedeni otomobil
endüstrisinin başlıca ihtiyacı olan
kauçuğun en büyük üreticisi olma-
sıdır. 

Belçika'nın sömürgeleştirmesinden
20 yıl sonrasında ülke devasa bir
çalışma kampına dönüştürülmüştür.
Çalışma koşulları ve insanlık dışı
cezalandırma yöntemleri o dönemde
dahi gündem olmuştur. Bacakları,
kolları kesilmiş çocukları, vücutlarına
işkence yapılarak asılanların fotoğ-
rafları gazetelere yansımıştır. 

Sonuç olarak; Belçika kendi ser-

mayesini büyütmek ve güçlendirmek
için milyonlarca Kongolu’yu katlet-
miştir ve bugün hala açlık, kıtlık ve
iç savaşlarla mücadele eden bir ül-
kedir. 1960 yılında kazanılan "ba-
ğımsızlık" aslında emperyalizmin sö-
mürü politikalarının sadece kılıf de-
ğiştirmiş haliyle devamından başka
bir şey değildir. 

Belçika Kongo'da gerçekleştirdiği

soykırımdan kaynaklı cezalandırıl-
mamış bir ülkedir. 

Belçika hükümeti Nazilerle iş-
birliği yapmış, Nazi Almanyası’nın
kendi ülkesinde devrimci, ilerici, ko-
münistlere yönelik katliamlarına ortak
olmuştur. 

Belçika NATO üyesidir ve NATO
örgütlenmesi kapsamında dünyada
işlenen savaş suçlarına ortaktır. Yu-
goslavya'nın parçalanmasından, halk-
ların birbirine kırdırılmasından so-
rumludur. 

Fransız emperyalizmi ile birlikte
Ruanda'da yaşanan soykırımın so-
rumlusudur. 

Ruanda'da bulunan Belçikalı is-
tihbaratçılar bizzat soykırımı yön-
lendirmiş, soykırım olacağını Dışişleri
Bakanlığı’na önceden bildirmişlerdir. 

Belçika'nın soykırım döneminde
Ruanda'daki askeri ve siyasi faali-
yetleri, soykırımcılara maddi destek
sağlamıştır. Öldürülecek kişilerin lis-
tesinin belirlenmesine katkıda bu-
lunmuşlar, silah temin etmişlerdir. 

Askeri danışmanlar, "eğitim" ver-
dikleri asker ve sivillere bir yandan
silah ve teçhizat sağlarken, bir yandan
da "ateşli silah kullanmadan insanların
toplu olarak nasıl öldürülebileceğini"
öğretmişlerdir. 

Tutsi ve Hutu'ların tecavüz edi-
lerek öldürülmelerine, Fransa'nın
kontrolündeki "güvenlik bölgesinde"
katledilen insanların cesetlerinin çu-
vallara doldurulup havadan ormanlara
atılmasına ortak olmuşlardır. 

Sonuç olarak; Belçika demokrat
bir ülke değildir. Belçika insanlık
suçu işlemiş, emperyalizmin dünya
halkları üzerinde kurduğu baskı ve
zorbalık imparatorluğunun bir parçası,
işbirlikçisi ve uygulayıcısıdır. 

11 yıl süren DHKP-C davasının
üç farklı aşamadan geçerek beraat
kararından ceza alınmasına kadar
olan birbirine uç kararların alınması
da Belçika hükümetinin o günkü si-
yasi koşulları ile bağlantılıdır. Sonuçta
ortada uygulanan bir hukuk adalet
yoktur, adalet siyasetin uygulayıcısı
rolündedir. Aynı davadan farklı so-
nuçlar çıkmasının kaynağı da burada

"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)
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yatmaktadır. 

Tüm siyasi oyunlara ve çıkar iliş-
kilerine rağmen dava Belçika günde-
mine ve dünya gündemine girmiştir
ve o dönem Belçika beraat kararı ver-
mek zorunda kalmıştır; çünkü aksi
bir karar kendi "demokratlığını" sor-
gulatacak noktaya varmıştır. İlerleyen
yıllarda davadan cezalar çıkması bur-
juva adaletinin siyasi dengelere göre
şekillenmesidir. 

Anti-terör yasası bile
olmayan bir ülkede bu-
gün kapsamlı bir anti-
terör yasası vardır. Erdal
Gökoğlu'nun Almanya'ya
iade süreci emperyalist
devletlerin devrimcilere
yönelik imha-yok etme
politikalarından bağımsız
değildir. 

Emperyalizme karşı
savaşan bir ideolojiye

sahip örgütlenmeye bağlı devrimciler
olarak bağımsız ve adil bir yargı bek-
lemiyoruz. Çünkü savaş ideolojilerin
savaşıdır ve emperyalist ülkeler bir-
birinin kopyası iddialarla devrimcileri
yargılamak ve düşüncelerini teslim
almak istiyorlar. Bu savaşta tutsak
yoldaşlarımız dün olduğu gibi bugün
de hapishanelerde direnmeye devam
edecek ve düşüncelerinden vazgeç-
meyeceklerdir. 

HalkınSesi Halkın Ellerinde
İstanbul-Çayan:
TAYAD’lı Aileler 21 Şubat’ta mahallede 1 saatlik kapı çalışması yaptı.

Yapılan çalışmada halka kampanyalar hakkında bilgi verildi ve 70 adet

umudun sesi Yürüyüş dergisi ulaştırıldı.
Hatay:
Halk Cepheliler 24 Şubat’ta Çekmece, Armutlu Mahallesi’nde ve Saray

Caddesi’nde yaptığı çalışmada 37 adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.

Duyuru

Yüksel Okulu Dersleri Başladı
Yüksel Direnişçisi ihraç Öğretmen Acun Karadağ’ın klavuzluğuyla Yüksel

Okulu başladı. İlk dersini 24 Şubat’ta yapan Yüksel Okulu öğrencileri
“hepimizin öğretmen hepimizin öğrenci olacağı bir okul deneyimleyeceğiz,
bize dayatılan bilgi-
leri tersinden okuya-
cağız” diyor. Okulun
sloganı “Oku-yorum,
Sorgu-luyorum, Yo-
rum-luyorum”dur.
Acun Öğretmen,
Yüksel Direnişçileri
ve Yüksel ailesi her
cumartesi kendi he-
saplarından yer ve
saatini paylaştığı
Yüksel Okulu ders-
lerine herkesi davet
ediyor!

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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Takvimler, 1995 yılının 12
Mart’ını gösteriyordu. 

Kontrgerilla timleri, Gazi’de
dört kahvehane ve bir pastaneyi
silahla taradılar.

Saldırıdan geriye 67 yaşındaki
Halil Kaya’nın cesedinden ve on-
larca yaralıdan sızan kan, delik
deşik olmuş eşyalar, kırılmış cam-
lar ve halkın öfkesi kaldı. 

Gazi halkı anında sokaklara
çıktı. 

Saldırı Gazi halkını sindirmek
içindi; onlar, öfkeleriyle katillerden
hesap sormak için ayaktaydılar. 

Gazi'nin dört bir yanından ge-
len yaklaşık bin kişi, Cepheliler
tarafından hızla örgütlendi ve yü-
rüyüşe geçildi.

Yürüyüşe geçilmişti ki, bir slo-
gan duyuldu:  

“HEDEF KARAKOL”

Cepheliler, hedefi gösterdi ve
halk yürüyüş kortejinin yönünü
karakola çevirdi. 

Neden karakol?

Çünkü saldı-
ran devletti. 

Tetiği çeken
kim olursa ol-
sun, saldırının
sorumlusu dev-
letti. 

Karakola varıldığında, kitlenin
sayısı 2000’i bulmuştu. 

Devlet, bu sürede karakola tak-
viye güç yığdı. Panzerler eşliğinde
gelen çevik kuvvet halkın üzerine
ateş açtı. Ama halk dağılmadı. 

Akın akın gelen polisler, ateş
açarak halkı dağıtmaya çalışıyor-
lar. Halkın polis saldırısına cevabı
barikatlar oldu. İsmetpaşa Caddesi
ve Gazi karakolu arasındaki bö-
lüm halkın barikatlarıyla çevrildi. 

ŞEHİTLER... ŞEHİTLER... 
Gazi bir savaş alanı. Kurşun

sesleri, barikatlar, marşlar… Gece
saat 24.00… 01.00… İstanbul’un
yoksul mahallelerinden akın akın
insanlar geliyor. 

Saat 04.30’da yirmi zırhlı araçla

yeniden saldırıyor polis. Panzere
karşı ilk taşı atıyor DHKC'liler.
Sonra taş yağmuru başlıyor pan-
zerlerin üzerine. Yüzlerce katil,
taşa ateşle karşılık veriyorlar. Bu
ateşte Cemevi önünde DHKC ta-
raftarı Mehmet Gündüz alnından
vuruldu. Gazi ayaklanmasının ilk
şehidi veriliyor. 

13 Mart sabahı, 3 bin kişilik
bir kitle yürüyüşe geçti yine. Cad-
dedeki ana korteje otomatik tü-
feklerle ateş açılıyor. “Ölmek var
dönmek yok” diye yürüyor Gazi
halkı. Kelimenin gerçek anlamıyla
kurşunların üzerine yürünüyor.
Ateş altında yürüyor Gazi Halkı.
Bu yürüyüşte iki şehit daha veriyor
Gazi Halkı. 17 yaşındaki Cepheli
Sezgin ENGİN ve 40 yaşındaki
emekçi Fadime BİNGÖL. 

Çatışma devam ediyor. Bir şehit

12 Mart 1995
Saldıran Devlet, Direnen Gazi Halkıdır

GAZİ DÜN DEĞİL BUGÜNDÜR
Hala Saldırıyor Devlet ve Gazi Direniyor

Karanlığın ortasında yanan bir ışık,
Hızır’ların koparmak isteyip de 
koparamadığı bir güldür Gazi
Çünkü Pir Sultan Soyudur
Çünkü Bedreddin torunudur
*
Kadın, erkek, genç, çocuktular / Çoktular...
Onurlarına uzanan elleri kırmak için 
çıktıklarında sokaklara / Kimsenin onları 
durduramayacağını gördüler
Sel olup aktılar. Ateş olup yaktılar. 
Ve şanlı Gazi Ayaklanması’nı yarattılar... 



daha. Cepheli Hasan Gürgen…
Kanlı elbiseleriyle bir pazar tah-
tasının üzerinde omuzlarda taşı-
nıyor. Çatışma devam ederken,
halk ilk şehitlerini toprağa veriyor. 

BARİKATLARDA ÜÇ GÜN 

13 Mart gecesi barikatların ar-
dında geçti. 20’yi aşkın barikat
kuruldu Gazi’de. Bir yandan gü-
venlik alınırken bir yandan bari-
kattakilere erzak dağıtılıyor. 

14 Mart’ta ayaklanma ve saldırı
sürüyor. Devlet sokağa çıkma ya-
sağı ilan ediyor. 

Halk Komitesi, en meşru ta-
leplerini ortaya koyuyor: 

“Asker ve polis çekilsin

- sokağa çıkma yasağı kaldırılsın. 

- Gözaltındakiler serbest bıra-
kılsın. 

- Cenazeler halka teslim edilsin. 

- Dışarıdan gelen halk engel-
lenmesin.”

Barikatta direniş sürüyor.
CHP’liler, Alevi bezirganlar devlet
adına devreye girip halkın dire-
nişini bitirmek istiyorlar. Hayır
diyor halk. 

Gazi’de üç kalasla gerilmiş bir
pankart yaşananları özetliyor:
“Saldıran Devlet, Direnen Gazi
Halkıdır - DHKP-C”

14 Mart’ta altı şehit daha verildi
toprağa. Aynı gün, Ümraniye’de
yürüyen beş bin kişinin üzerine
ateş açıldı ve 5 kişi daha katledildi. 

İstanbul’un ve Gazi’nin yoksul
gecekondularının halkı, kurşun-
lara, şehitlere rağmen, ne yürü-
mekten ne barikatlardan vazgeçti. 

Sonunda halkın taleplerinin
kabul edilmesiyle, barikat direni-
şine son verildi. 

GAZİ HALKI
GÜCÜMÜZ UNUTMAMAMIZDADIR
GÜCÜMÜZ BİRLEŞMEMİZDEDİR
GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLENMEMİZDEDİR
GÜCÜMÜZ ADALET TALEBİNDEN ASLA
VAZGEÇMEMEKTEDİR

BİRLEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM, 
HESAP SORALIM!

12 Mart'ta Katleden Devletti, Direnen Bizdik. 
Şehitler Verdik! Katliamcılar Cezasız Kaldı!
UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM!

Şehitlerimizi Anmaktan, Adalet İstemekten
Hiçbir Koşulda Vazgeçmeyelim!

Cuntalara, Katliamlara Teslim Olmadık! 
AKP Faşizmine De Teslim Olmayacağız!

12 Mart'ta Halk Cephesi Saflarında Yürüyelim!



Israrlı, kararlı mücadelemizle ka-
tillerin cezasız bırakılmasına izin
vermedik. 

Bu karar, ısrarlı, militan müca-
delemizin, adalet talebinden vazgeç-
meyişimizin sonucudur. 

Bugün artık uyuşturucuya ve çe-
teleşmeye karşı mücadelenin simgesi
haline gelen Hasan Ferit Gedik, 29
Eylül 2013 tarihinde Gülsuyu Ma-
hallesi’nde polisle işbirliği içerisinde
olan uyuşturucu çeteleri tarafından
katledilmişti.   

Daha önce de sürekli olarak ifade
ettiğimiz gibi çetelerin polisle işbirliği
yalnızca Hasan Ferit Gedik’in kat-
ledilmesinden önce değil katledil-
dikten sonra da devam etmiş, 4 yılı
aşkın zamandır süren soruşturma ve
dava süreci boyunca bu işbirliği de-
falarca kanıtlanmıştır. 

Hasan Ferit’in katledilmesi ve
çetenin Gülsuyu’ndaki diğer faali-
yetleriyle ilgili üç buçuk yıldır devam
eden, her adımında çete-devlet iliş-
kisini gördüğümüz, mahkemenin de
çetecileri koruma kollama konusunda
elinden gelenin en iyisini yaptığı
dava 14 Şubat’taki duruşmada verilen
kararla nihayet bitti. Verilen kararın
ayrıntılarına ve niteliğine değinmeden
önce ne olduğuna, Hasan Ferit’in
kim olduğuna ve neden katledildiğine
kısaca değinelim.   

Kimdi Hasan Ferit,
Neden Katledildi? 

Hasan Ferit Gedik, İstanbul'un
onlarca yoksul gecekondu semtinde
büyüyen milyonlarca gençten biriyken
hepimizin ve dahi milyonların tanıdığı
bir sembol haline geldi, ölümsüzleşti.
Peki bu nasıl oldu? Bu sorunun tek
bir cevabı yok elbette. İç içe geçmiş
birçok mücadele sürecidir bu sonucu
yaratan. 

Armutlu'nun kuruluş sürecidir bu
mücadelelerin ilki. Devletin yoksul-
laştırdığı emekçi halkın devrimcilerle

birlikte yürüttüğü barınma hakkının
mücadelesi vardır Hasan Ferit Ge-
dik'in mayasında. Mafya çetelerine
ve devletin yıkım saldırılarına karşı
dişe diş bir mücadele verilerek ku-
rulan Armutlu'da doğmuştur Hasan
Ferit. İsmini de devrimci mücadelede
ölümsüzleşen Hasan Eliuygun ve
Ferit Eliuygun isimli iki devrimciden
yadigar almıştır. Devrimcilerin kur-
duğu ve yaşamı halkla birlikte ör-
gütlediği bu mahallede devrimcilerle
iç içe büyüdü Hasan Ferit Gedik.
Eyüp Baş, Güler Zere, İbrahim Çu-
hadar bu büyüme sürecinde yakından
tanıdığı devrimcilerden bazılarıydı.
Faşizmin zulmüne, devrimci abilerini
ablalarını katledişine tanık oldu daha
çocuk yaşta... 

Çocukluktan delikanlı çağına ge-
çerken, yaşamının doğal bir parçası
gibi bu mücadelenin bir parçası olu-
verdi Hasan Ferit. Bugün en genel
anlamıyla “sosyal medya” dediğimiz
alanda, devrimci mücadelenin pro-
pagandasını yapan çalışmaları ilk
hayata geçirenlerden biridir örneğin.
2013'te Haziran Ayaklanması gün-
lerinde yaygın olarak kurulan fo-
rum'ara katılıp Armutlu halkının mü-
cadelesini anlatandır. Armutlu hal-
kının mücadelesini takip eden gaze-
tecilere bu mücadeleyi ve yıkımlara

karşı nasıl kararlı olduklarını tane
tane anlatandır. 

Armutlu kuruluşundan bugüne
dayanışmanın temel olduğu bir ma-
halledir. Sırtlarını birbirlerine dayayan
yoksullar, devrimcilerle birlikte ba-
rınma haklarını, kültürlerini ve ge-
leneklerini korumaya devam ederken
birçok saldırıya maruz kalmıştır ve
kalmaktadır. Kültürün insanları bir
arada tutan önemli bir değer oldu-
ğunun bilincinde olan devlet yoz-
laştırma politikaları ile insanları bir-
birinden ayırarak bireycileştirmeye
çalışmaktadır. Tek tek bireyleri teslim
almak, korkutup sindirmek daha ko-
laydır çünkü. Armutlu'da yozlaştırma
saldırılarına karşı mücadelenin için-
dekilerden biridir Hasan Ferit Gedik.
Çeteler eliyle mahalle gençlerinin
zehirlenmesine karşı mücadele eden-
dir. Bu nedenle uyuşturucu çetelerinin
her türlü suçu rahatça işledikleri,
uyuşturucuyu yaygınlaştırdıkları bir
başka mahalleye, Gülsuyu’na daya-
nışma amacıyla gitmiştir. 

Uyuşturucu Ve Yozlaştırma
Emperyalist Politikaların
Sonucudur 

Devlet, sömürü ve yağmayı so-
runsuz devam ettirebilmek için bütün
kurumlarıyla halkı sindirmeyi ve tes-
lim alarak direnişlerini kırmayı he-
defler. Askeri, polisi, JİTEM'i, MİT'i,
işkencehaneleri ve hapishaneleri bu-
nun içindir. Daha fazla kar için ger-
çekleşen işçi katliamlarının, maden-
lere yüzlerce işçiyi gömmenin, ço-
cuklara tecavüz etmenin hiçbir ko-
şulda soruşturmaya bile uğramadığı
ülkemizde Kürt olmak, muhalif ol-
mak, hatta alevi olmak, bunu sadece
de sosyal medyada ifade etmek bile
suç kabul ediliyor, insanların evleri
özel harekat polislerince basılıyor,
gözaltı ve tutuklama terörü yaşanı-
yor... İşte bütün bunların halkı teslim
almaya yetmediği veya her zaman
baskı ve teröre başvurmanın mümkün

HASAN FERİT GEDİK DAVASINDA KARAR:
KATİLLERE "AĞIR" CEZALAR VERİLDİ... 

VERİLEN CEZALAR MÜCADELEMİZ NEDENİYLEDİR
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olmadığı yerde ve zamanda devletin
uyuşturucu çeteleri, mafyacıları dev-
reye sokuluyor, devlet adına devletle
birlikte halka karşı suç işlemeye de-
vam ediyorlar... 

Devlet halkı yozlaştırmanın, dev-
rimcilere saldırmanın araçları olarak
da kullanıyor bu çeteleri. Bütün çete
üyeleri, mafyacılar devlet ile içi içedir
ve emperyalist ilişkilerin gelişmesi
ile birlikte çeteleşme, uyuşturucu ti-
careti dikkat çekici bir biçimde art-
mıştır. 

Devlet kurumlarından alınan ista-
tistiki veriler uyuşturucu ticaretinin
özellikle 1950'lerden sonra arttığını
göstermektedir. Emperyalist ilişkilerin
gelişmesi sömürünün katmerleşme-
sine, sömürünün artması da yoksul-
laşmanın büyümesine neden olmak-
tadır. Uyuşturucu ve yozlaşma poli-
tikası, emperyalizmin ve oligarşinin
yoksullukları yönetme yöntemidir.
Yozlaştırılamayan yoksul devrimin
potansiyel gücüdür ama tersi düzenin
geleceğinin garantisidir. Bütün yoksul
mahallelerde yozlaşmanın ve yok-
sulluğun ciddi bir biçimde büyüme-
sinin nedeni budur. 

Bizim ülkemizde emperyalist iliş-
kiler 1945'li yıllarda kurulmaya baş-
lanmıştır. Ve o tarihlere bakıldığında
50’li yıllara kadar uyuşturucu yok
denecek kadar azdır.  Narkotik Şube
1969 yılında kurulmuş ve 1969’da
ele geçirilen toplam uyuşturucu mik-
tarı 578 kilo, uyuşturucu hap miktarı
ise sadece 22 adettir. 1980 yılında, 2
ton 356 kg esrar, 118 kg eroin, 28
kg afyon ve 70 kg baz morfin ele
geçirilmiş. 2011 yılında ise, 6.5 ton
eroin, 46 ton esrar, 106 kilo afyon,
1457 kilo kokain, 1 milyon 335 bin
326 adet ecstasy ve 123 captagon
ele geçirilmiş. Bu miktarlar sadece
“yakalanan” uyuşturucu madde mik-
tarları.  Yakalanmayan yani piyasada
dolaşan uyuşturucu miktarına göre

bu miktar devede kulak kalmaktadır. 

Birleşmiş Milletler’in 2012 ra-
poruna göre, 2011’de Türkiye’deki
operasyonlarda 6.5 ton eroin yaka-
lanabilmiş olmasına rağmen, giren
eroin miktarı 82 tondur. Bunlar beş
yıl önceki tablonun istatistikleri. Bu-
gün bu sayı çok daha fazla artmıştır.
Bu kadar büyük bir pazarın ve mal
dolaşımının devletin bilgisi dışında
yapıldığını kimse iddia edemez. 

Uyuşturucu çeteleri ile mücadele
eden, yoksul mahallelere uyuşturu-
cunun girmesine engel olan, uyuş-
turucuya karşı halkın mücadelesini
büyüten devrimcilere bu kadar çok
saldırının altında bu gerçekler vardır.
Hasan Ferit Gedik'in katledilmesi ve
dava süreci bu gerçeğin bir parçasıdır. 

Dava Sürecinde Neler
Oldu? 

Devletin katlettiği çocuklarımızın
davalarında neler yaşanıyorsa benzer
durumlar yaşandı bu davada da. Çün-
kü bu dava da sıradan, adi bir çete
davası değildi. İki taraf vardı bu da-
vada da. İki sınıf, iki ideoloji, iki
irade... Dava başından sonuna kadar
bu iki iradenin çarpışmasıydı. 

Daha ilk duruşmada adliyenin içi
ve dışı polis ablukası altındaydı. Ad-
liyenin giriş kapısı, demir barikatlarla
çevrildi. Adliye bahçesinde çok sayıda
TOMA aracı, çevik kuv-
vet otobüsü, çevik kuv-
vet polisi, itfaiye arabası
ve ambulans hazır bu-
lunuyordu. Adliyenin B
bloğunda bulunan açık
otopark, araç girişine
kapatılmıştı.  

İçeride de duruşma
salonunun kapısının
önü, çevik kuvvet ekip-
leri ile doldurulmuştu.
Abluka nedeniyle izle-

yiciler duruşma salonuna gidemedi.
Aile ve avukatlar duruşma salonuna
alınmadı. Avukatlar içeriye girmek
istedikleri için çevik kuvvet polisleri
tarafından, içeriye girebilen millet-
vekilleri çeteci sanıklarca saldırıya
uğradı. Mahkeme başkanı ise saldırıyı
izledi ve katiller hakkında bir işlem
yapmadı. Oysa duruşma salonunda
suç işleniyordu ve hakim suçu izli-
yordu. Ve ilk duruşma daha başla-
madan bitti. Güvenlik gerekçesiyle
duruşma ertelendi. 

İkinci duruşma da aile ve avukatlar
salona uzun süre alınmadı. Ailenin
avukatları duruşmadan önce büyük
bir salon talep etmelerine rağmen
mahkeme başka bir duruşma salonu
tahsis etmeden ikinci duruşmayı da
“salonun küçük olduğuna, fiziki şart-
larının yetersiz oluşuna, büyük salona
alınması gerektiği” gerekçesiyle daha
başlamadan bitirmişti. 

Mahkeme isteseydi, duruşmayı
büyük bir spor salonunda, konferans
salonunda gerçekleştirebilirdi. Bunu
yapmadılar, bunun yerine davayı kü-
çük bir duruşma salonunda halka
kapalı bir biçimde yürütmeye çalış-
tılar. Milletvekillerinin daha duruş-
mayı izlemelerine izin vermedi. 

Halktan gizlenen tüm yargılama-
larda, devlet suçludur ve suçunu giz-
lemeye çalışıyordur. Gerçeklerin bi-
linmesinden, tartışılmasından rahat-
sızdır. Devletin gerçeklerle, halkla
mücadelesi hep böyledir. Kapatma
ve kapatılma ile sorunu çözeceklerini
sanırlar. Gerçekleri anlatanları tu-
tuklar, yazıları sansürlerler. Adalet
mücadelesinin bir parçası olan du-
ruşmaları da halka kapalı olarak ger-
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çekleştirmeye çalışırlar. Hasan Ferit
davasında da bunlar yaşandı. Yasama
makamında görev alanlar, yargıyı
izleyemedi. Hasan Ferit için adalet
mücadelesi böylesi şartlar altında
yürütüldü. Davayı izlemeye gelenler
her duruşma öncesi adliye önünde
saldırıya uğradılar, her duruşma öncesi
gözaltına alınanlar oldu. Saldırıya
uğramadığımız, kafamızın gözümü-
zün yarılmadığı tek bir duruşma ol-
madı... Hasan Ferit davasına katıl-
maktan ötürü onlarca kişiye davalar
açıldı. Sırf basın açıklamasına katıl-

dığı için hapis cezası ile
cezalandırılanlar oldu. 

Bununla da bitmedi,
mahkeme tutuksuz sanık-
ları duruşma arasında, ai-
lelerin avukatları da yok-
ken dinledi. Avukatlar bu
durumu dosyayı incele-
diklerinde anladılar. Her

duruşmada katil çete üyeleri, Nuray
anneye, Mustafa dedeye, avukatlara
sözlü, fiili saldırıda bulundular. Ha-
karet ettiler, tehditlerde bulundular.
Mahkeme bunlar için herhangi bir
işlem yapmadı. Avukatların ısrarları
sonucunda mahkeme salonunda ya-
şananların ancak bir kısmı duruşma
tutanağına yansıyabildi. Sanıklara
bu rahatlığı veren elbette mahkeme
heyetinin tavrıydı. 

Duruşmalar boyunca bir yandan
bunlar yaşanırken bir yandan da
çeteci katiller üçer beşer tahliye
edildi. Mahkemenin tahliye ettiği sa-
nıklar dışarıda suç işlemeye, uyuş-
turucu ticareti yürütmeye, halka karşı
saldırılar düzenlemeye devam etti.
Bir kısmı “devlet adına kurşun atma”
şerefine(!) nail olmak için Türkmen
Dağına gitti, karşılığında bütün pis
işlerine devletin tüm organları tara-
fından göz yumulması karşılığında... 

8 ay gibi kısa bir süre içinde işle-
dikleri 30’a yakın suç hakkında yü-
rütülen yargılamanın temelini ise
Hasan Ferit’in katledilmesi oluştu-
ruyordu. Hasan Ferit’i kendisinin
vurduğunu söyleyerek suçu üstlenen
sanıklardan Mert Kazan uzun süre
önce gerçekleri anlatmak istedi. Bu-
nun için mahkemeye dilekçeler yazdı,
annesi aracılığı ile haber gönderdi
ve bulunduğu hapis-
hanenin değiştiril-
mesini istedi. Çete-
nin diğer sanıkları
ile aynı koğuşta bu-
lunuyordu. Onlardan
gelecek baskıdan çe-
kindiğinden ifade
vermek için iki yıl
beklediğini söyledi. 

Çete üyeleri tu-
tuklandığı andan iti-
baren aynı hapisha-

nede tutuldular. Hepsi koğuşlarda
kalıyorlardı. Dergi, bildiri dağıttığı,
basın açıklamalarına, demokratik ey-
lemlere katıldığı için tutuklanan dev-
rimciler ise birbirinden ayrı hapis-
hanelere, ülkenin bir diğer ucuna
gönderilip ağır tecrit altında tutulurken
Hasan Ferit'in katilleri Maltepe ha-
pishanesinde kelimenin gerçek an-
lamıyla ağırlandılar. İtirafçı olan
çeteci Mert Kazan'ın verdiği ifadelere
göre, hapishaneye uyuşturucu da,
para da sokuyorlardı. İçeriye gelen
paralarla çeteyi yönetiyorlardı.

Mücadelemizle Sonuç
Aldık, Hasan Ferit’in
Katillerini Aklamalarına
İzin Vermedik

Polisten hakimlere, savcılara kadar
çetecileri koruyup kollama konusunda
gösterilen tüm “hassasiyet”lere, özel
çabalara rağmen çeteciler rahat de-
ğildi. Çünkü karşılarında biz vardık.
Mücadelemizle sonuç aldık, katilleri
aklamalarına, olayın üstünün örtül-
mesine, unutulup gitmesine izin ver-
medik. 

Hasan Ferit'i katledenler sadece
bu suçtan yargılanmıyorlardı. Mahalle
içerisinde halka karşı 30 ayrı suç iş-
lemişlerdi. Birçok kişiyi tehdit etmiş,
yaralamış, yağma, mala el koyma,
çocuk kaçırma gibi suçlar işlemişlerdi.  

Bu davada en önemli tartışma
konusu, suçun bir çete tarafından iş-
lendiği gerçeğiydi. Onların iddia
ettiği gibi aynı mahallede oturan,
aynı semtin çocuğu olan bir grup asi
değil, siyasi iktidar ve onun uzantısı
diğer mafyacı çetelerle işbirliği ha-

Hasan Ferit Gedik davası
sıradan bir çete davası de-
ğildi.  Böyle ele alınmadı.
Siyasi davalarda nasıl mü-
cadele yürütülmüşse bu da-
vada da aynı biçimde mü-
cadele yürütüldü. Hem avu-
katlar hem de dışarda Ha-
san Ferit'in ailesi, yoldaşları
polis-çete işbirliğini teşhir
etti. Uyuşturucu çetesinin
devletten gizli bir biçimde
örgütlenemeyeceği gerçeğini
ortaya koydular. Bu yanıyla
bu dava siyasi bir davadır. 

Hasan Ferit'in katledil-
mesine karşı çıkmak, dev-
letin yozlaştırma politika-
sına karşı çıkmak demektir.
Bu dava da yozlaştırma po-
litikalarına karşı mücade-
lenin bir parçası olarak ele
alındı. Uyuşturucuya karşı
mücadeleyi ancak devrim-
cilerin yürütebileceği gös-
terildi. 
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linde bir suç örgütü olarak çalışı-
yorlardı. 

Yargılanan çetecilerden birçoğu
bu suç maddesinden ceza aldı. Çete
yöneticileri olarak bilinen kişilerden
Zafer Turhan, Mesut Turhan, Yakup
Dalkılıç ise bu suçların tümünden
beraat ettiler. 

Hasan Ferit'i katleden Şahin Eren,
Hakan Taşhan, Doğukan Çep ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası ile
yargılanıyordu. Mahkeme 3 kişi hak-
kında ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası verilmesine karar verdi. Ancak
bu cezaya iyi hal indirimi uygulayarak
25 yıl hapis cezası olarak belirledi.
Oysa ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasının indirilmiş hali müebbet ha-
pis cezasıydı. 

Hasan Ferit Gedik'i katlederken
tetiği çeken Şahin Eren, dosyadaki
diğer suçlardan ötürü aldığı cezalarla
birlikte toplamda 96 yıl 3 ay ceza
aldı. 

Bu düzende halka karşı suç işleyen
katiller ya “İyi çocuktur” ya “iyi
halli”  

Mahkeme çeteci katillere verdiği
cezayı duruşmalarda “iyi hal” gös-
terdikleri gerekçesiyle indirmiştir.
Oysa mahkemenin iyi halli dediği
çeteciler mahkeme salonunda bile
suç işlemişler, neredeyse her duruşma
“olaylı” geçmişti. 36 duruşma bo-
yunca, avukatlara, tanıklara, diğer
şikayetçilere saldırmış, tehdit ve ha-
karetlerde bulunmuş, suçu gizlemeye,
delil karartmaya yönelik birçok çaba
içine girmiş, hapishane içerisinde ve
tahliye olanların suç işlemeye devam
etmiş olmalarına rağmen “iyi halli”
olmalarının tek izahı vardır. 2005
yılında Yüksekova’da bir kitabevine
bombalı saldırı düzenlerken halk ta-
rafından suçüstü yakalanan JİTEM’ci-
ler için dönemin Genelkurmay Baş-
kanı Yaşar Büyükanıt’ın “tanırım iyi

çocuklardır” sözünden bir farkı yok-
tur. Onların iyi hal dedikleri de halka
karşı suç işlemiş olmalarıdır. 

Israrlı, kararlı mücadelemizle ka-
tillerin cezasız bırakılmasına izin
vermedik. 

Bu karar adil değildir. Verilen
ceza yetersizdir ancak her şeye rağ-
men bizim ısrarlı, kararlı mücadele-
mizin, adalet talebinden vazgeçme-
yişimizin sonucudur. Mahkeme bi-
rilerini aklarken, birilerini cezalan-
dırmak zorunda kalmıştır. Devletçe
korunan, polislerle işbirliği içerisinde
olan bir çetenin bu kadar ceza alması
beklenen bir durum değildir. Katillerin
de bu kadar “ağır” bir ceza bekle-
mediği açıktır. 

Mahkemenin böyle karar ver-
mesini sağlayan şey Halk Cephesi’nin
vermiş olduğu mücadeledir. Bu mü-
cadele Hasan Ferit’in katledildiği
gün başladı. Hasan Ferit'in cenaze-
sinin vasiyetine uygun olarak yerine
getirilmesi, Gülsuyu mahallesinde
gezdirilip Gazi mahallesine defne-
dilmesi için iki gün boyunca Armutlu
mahallesinde süren direnişin bu ce-
zaya etkisi vardır. İstanbul Emniyeti
cenazeyi Gazi’ye defnetmemek için
elinden geleni yapmıştır. Ancak halkın
iradesi, sahiplenişi ve verilen direniş
ile geri adım atmak zorunda kalmış-
lardır. Daha o gün Halk Cepheliler
bu mücadeleyi ısrarla, kararlılıkla,
her şeyi göze alarak yürüteceklerini
ilan etmişlerdir. 

Katillerin cezalandırılması
için verilen adalet mücadelesi
adliye binası önünde açıklama
yapmakla sınırlı kalmamış,
mahallelere de taşınmıştır. Ha-
san Ferit uyuşturucu çetelerince
katledildi. Uyuşturucu ile mü-
cadelede bir semboldü Hasan
Ferit. Mahallelerde Hasan Ferit
Uyuşturucu ile kurtuluş ve sa-
vaş merkezi uyuşturucu ba-

ğımlılarının ve onların ailelerinin
umudu oldu. Birçok mahallede benzer
merkezlerin kurulması istendi. Bu
merkez bu nedenle hedef haline ge-
tirildi ve devletçe yerine el konuldu.  

SONUÇ OLARAK;
Hasan Ferit Gedik davası sıradan

bir çete davası değildi.  Böyle ele
alınmadı. Siyasi davalarda nasıl mü-
cadele yürütülmüşse bu davada da
aynı biçimde mücadele yürütüldü.
Hem avukatlar hem de dışarda Hasan
Ferit'in ailesi, yoldaşları polis-çete
işbirliğini teşhir etti. Uyuşturucu çe-
tesinin devletten gizli bir biçimde
örgütlenemeyeceği gerçeğini ortaya
koydular. Bu yanıyla bu dava siyasi
bir davadır. 

Hasan Ferit'in katledilmesine karşı
çıkmak, devletin yozlaştırma politi-
kasına karşı çıkmak demektir. Bu
dava da yozlaştırma politikalarına
karşı mücadelenin bir parçası olarak
ele alındı. Uyuşturucuya karşı mü-
cadeleyi ancak devrimcilerin yürü-
tebileceği gösterildi. 

Yozlaştırmaya karşı mücadelemiz
ısrarlı, kararlı, devrim mücadelesinin
önemli bir parçası olan ve şehitler
bedeli yürüyen bir mücadeledir. Hasan
Ferit bunun için bu mücadelenin
sembolü, gençliğin kurtuluşudur. 

Davanın böyle sonuçlanmış olması
her türlü bedeli göze alan, ısrarlı,
kararlı, militan mücadele tarzının bir
sonucudur. Ancak böyle bir mücadele
ile sonuç alınabilir... 

ASLA VAZGEÇMEMEK, ZA-
FERE KİLİTLENMEK, HAKLI
VE MEŞRU OLMANIN GÜCÜY-
LE TEK BAŞINA DA KALSAN
DİRENMEK... 
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KAPİTALİZMDE SAĞLIĞIN
TEK ÖNEMİ KAZANÇ
KAYNAĞI OLMASIDIR

SOSYALİZMDE  SAĞLIK 
EN TEMEL HAKLARDANDIR.
ÖZÜNDE HALKIN YAŞAMI
VARDIR

Kapitalizmde sağlık demek büyük
paraların kazanıldığı ticari bir sektör
demektir. Kapitalizm insan sağlığına
kelimenin gerçek anlamı ile zarar
veriyor.

Büyük ilaç tekellerinin tek amacı
kardır; bu nedenle, hedefleri, halkın
sağlığı değil; ilaç firmalarının pazar-
larını genişletmektir.

Hasta tedavisindeki ana kural,
hastaya gerektiği kadar ve gerektiği
süreyle ilaç kullandırmaktır. Buna
karşılık ilacı bir ticari mal olarak
gören ilaç tekelleri, daha fazla ilaç
satmak için, daha fazla ilaç kullan-
dırmanın yöntem ve politikalarını
geliştirirler. “Ömür boyu kullanılan”
ilaçlar, son yıllarda giderek artmak-
tadır. 

Kapitalist tıp, sorunu kökten
çözücü ilaçlar üretmek doğrultusunda
gelişmiyor. Çoğunlukla hastalıkların
belirtilerini yok etmeye yönelik ilaçlar
geliştiriliyor.  

Mekanizma açıktır: Daha çok ilaç
tüketimini sağlayarak daha çok ka-
zanmak!

Sosyalizm, tarihsel bir gerçekliktir
ve halklar hangi koşullarda yaşıyor
olursa olsun her zaman kapitalizmin
ve kapitalist piyasanın karşısındaki

en önemli ve tek kurtuluş yoludur. 

Sosyalizm, bugün yoksulluktan,
adaletsizlikten kırılan halklar açı-
sından bir bütün olarak tek seçenektir.
Sosyalizmin nasıl bir sistem olduğu,
ilk kez 1871 Paris Komünü’nde,
sonra 1917 Sovyet Devrimi’nden
sonra, 1949 Çin devriminden sonra,
ve 1959 Küba devriminden sonra en
çarpıcı şekilde görülmüştür. 

Hepsinde de çok kısa süre içinde,
halkın en temel sorunları çözüldü.
Ülkelerin koşulları arasında şüphesiz
farklılıklar vardı. Ancak benzerlikler
farklılıklardan daha belirleyiciydi. 

Sosyalizm, En Çözümsüz 
Görünen Sorunları Çözer

Çin’de, devrimden sonra sağlık
sisteminin nasıl geliştiği, sağlık so-
runlarına ve diğer sorunlara nasıl
kolektif çözümler bulunduğu aşa-
ğıdaki alıntıda mevcuttur.

"Yeniden doğan Çin artık açlık,
su baskınları, hastalıklar gibi başka
illetlerle savaşıyordu. Bunları yenmek
için de elindeki temel kaynağı olan
yüz binlerce erkek ve kadını kullandı.
Onlar, ülkeleri ve devrim için dağ-
ların yerini bile değiştirmeye ha-
zırdılar. Zaten öyle de yaptılar. Büyük
nehirler boyunca muazzam setler
inşa ettiler.

1950 ve 51 yıllarında hastalıkların
yayılmasının en gözle görünür ne-
denlerine karşı koymak için, sadece
Pekin kentinde 75.000 gönüllü onlarca
yıl boyunca "vahşi" çöplüklerde bi-
riken bir milyon iki yüz bin metre
pislik tahliye ettiler. Başkentte da-
ğılmış olan ve milyonlarca sivrisinek
ve sineğin yuva yaptığı pislik çu-
kurlarını toprakla doldurdular. Başka
gönüllüler ülke çapında fare avları
düzenlediler. Sonuçlar değerlendi-
rildiğinde veba ve diğer hastalıkların
taşıyıcısı olan bu kemiricilerden iki
yılda 75 milyon öldürüldüğü ilan
ediliyordu.

...Devrimin zaferinden önce, çiçek
hastalığına karşı aşı yapma olanağına,
sadece küçük bir azınlık sahipti. "En
iyi yıl" olarak saptanan 1946'da
sadece 7.5 milyon kişiye aşı yapılmıştı
ki bu da denizde bir damla su demekti.
Ülkenin kurtuluşu ile durum değişti.
Üç yılda 307 milyon kişi aşılandı
ve çiçek hastalığı ortadan kalktı. Ha-
şereye karşı ilaç, dezenfektan sülfamit
ve antibiyotik gereksinimini karşı-
lamak üzere hızla modern bir kimya
ve ecza endüstrisi kurma yoluna gi-
dilirken hastalıklar hakkında, hijyen
ve korunma konularında temel ve
ön bilgileri kapsayan kitlesel kam-
panyalar en uzak köylere kadar ile-
tiliyordu." (Ejderin Yüzyılı, Henri

düzen devrim
kapitalizm sosyalizm

geçmiş gelecek

Kapitalizm kanserdir
Kapitalizm kanserli bir hücredir. 
Sosyalizm kanserin ilacıdır.
Para için değil halk için hizmet ancak halkın yönetimde

olduğu sosyalist iktidardadır.
Kapitalizmi yok edecek, sosyalist iktidarı kuracak olan,

tek iktidar hedefi taşıyan Cephedir.
Yoksulların tedavi olamadığı, hastalıktan can verdiği düzeni

yerle bir edecek olan cephedir. 
Halkın kurtuluşu cephededir.
Sağlık sorunlarının çözümü cephededir. 

Kapitalizm önce
hasta eder,

sonra ilaç satar
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Alleg, syf: 54, 55)

Sağlık sorunlarının çözülmesi,
halkın sağlık ihtiyaçlarının karşı-
lanması emperyalizme bağlı ülkelerde
imkansızdır. Çünkü...

Kapitalizmde Sağlık 
Hizmet Değil Ticarettir

Kapitalizmde sağlık ticarileş-
miştir. Sorunun ana halkası budur.
Sağlık ticarileşince, hasta, hasta ol-
maktan çıkar ve MÜŞTERİ haline
gelir. 

Hastane, doktor ve hasta ara-
sındaki ilişki de müşteri ile satıcı
arasındaki ilişkidir. İnsani değerlerin,
yoksulluğun, hipokrat yeminlerinin
yeri yoktur bu sistemde. 

Kapitalizmde ilaç satışını körük-
lemenin bir başka yöntemi de, dok-
torlar, eczaneler ve ilaç tekelleri
arasında kurulan rüşvet ve ko-
misyon sistemidir. Her doktor, şu
ilaçtan ne kadar çok yazarsa, o kadar
kazanır... Bu çarkı döndürenler ka-
zanırken, kaybeden halktır. Sağlığıyla
oynanan halktır. 

Ülkemizde tekellerin büyük bir
pazar haline getirdiği özel hastaneler,

hastaların sağlık sorunlarını değil,
ödeyecekleri parayı düşünür. 

Devlet hastaneleri veya
SSK’lara mahkum kesimleri, özel
hastanelere gitme yolunu açan
AKP, “Sağlıkta çağ atladık” diye
övünüyordu. Oysa bu düzenleme,
sağlığı ticarileştirmek için bir
sıçrama tahtasıdır. Artık sağlık
gün gün pahalanıyor. 

Milyonlarca insanımızın hiçbir
sağlık güvencesi yoktur. Ve bu
kapitalizm için doğaldır.

Kapitalizm halkın sorunlarını
çözmediği gibi insanları kobay
olarak kullanır ve sağlıklarını bo-
zarak hastalanmalarına ve ölme-
lerine neden olur. Bugün hastalıkların
büyük çoğunluğunun kaynağı ve so-
rumlusu kapitalizmdir. Sosyalist ik-
tidarlarla yönetilmeyen tüm ülkelerde
gıda kaynakları tekellerin elindedir.
“Daha fazla kar” için her türlü hileye
başvuran tekeller, gıdaların genetik-
lerini değiştirerek tüm topluma has-
talıklı hücreler entegre ediyorlar.
Sonra da bu hastalıklarla ilgili ilaç
ürettiklerini açıklayarak büyük vur-
gunlar vuruyorlar. 

Sosyalist Sağlık Politikası, 
“Önlemeyi” Esas Alır

Sosyalizmin sağlık politikasının

özü “önleyici tıp”ta somutlanır. Yani
hastalığı tedavi etme değil; hastalığın
ortaya çıkışını önleme politikası.

Sosyalizmde temel olan hastalığın
iyileştirilmesi değil hastalıkların
ortaya çıkmasını engellemektir. İşte
bunun için sosyalizmde sağlık parasız
ve eşittir.

İmkanları en kısıtlı sosyalist ül-
kelerde bile, sağlık tüm halk için
İSTİSNASIZ TARTIŞILMAZ BİR
HAKTIR.  

Düzenin mantığına bakın; keyfi
olarak yasakladığı yürüyüşlere bile
toplumsal olay bahanesiyle helikop-
terle müdahalede bulunurken, hava

- Kapitalizmde en yüce

değer, kardır,

sosyalizmde en yüce

değer emek. 

- Kapitalizmde birey

vardır, sosyalizmde tüm. 

- Kapitalizm “ben”i

yüceltir, sosyalizm “biz”i.

- Kapitalizm, bütün pislik-

lerin kaynağıdır. 

Sosyalizm, değerler

yaratır. 

- Kapitalizm sömürüdür.

Sosyalizm sömürüsüz

dünyadır. 

- Kapitalizm adaletsizlik-

tir. Sosyalizm adalettir. 

KAPİTALİZMİN 
SAĞLIĞI

Ülkemizde; parası olmadığı için
hastaneye kabul edilmeyen ve hastane
kapısında yaşamını yitirenler... 

Parası olmadığı için tedavi gördüğü
hastane tarafından rehin alınanlar...

Doktorun “dalgınlığına” denk gelip
karnında bez, makas vb. unutulanlar...

Yanlış tedaviyle sakat bırakılanlar,
ilaç “bulunmadığı” için ölüme terk
edilenler, tedavi olmak için günler
hatta haftalarca sıra bekleyenler, ilaç
alabilmek için aylarca çalışmak zo-
runda bırakılanlar...

Yaşamı hiçe sayılanlar!...

Ticarethaneye dönüşmüş sağlık ku-

rumları...

Kapitalist ülkelerin, bizim gibi ül-
kelerin örnekleridir bunlar.

Tüm bu sorunları yaratan kapitalist
sistemdir. 

Bu sorunları yok edecek olan da
sosyalizmdir! Çünkü sosyalizmde insan
sağlığı her şeyden önce gelir. Çünkü
sosyalizmde sağlık kâr sağlama aracı
değil, insana mutlu, huzurlu, sağlıklı
bir yaşam sunmanın zorunlu koşu-
ludur.

Bugün ülkemizde sağlığa gelirin
sadece 26’da biri ayrılıyor. Yani 15
ülke arasında sağlığa gelirinden en az
para ayıran ülkelerden biridir Türkiye.
Bununla beraber hastanelerden en çok
döner sermaye elde eden ülkedir de
aynı zamanda.
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şartlarından dolayı köylerde mahsur
kalan insanlarımızı ölüme terk ederler.
Düzen, sistemin “güvenliği” için her
türlü harcamayı yaparken, halkın
sağlığı ise “maliyet artırıcı”, “ge-
reksiz” bir harcama bölümü olarak
görülür. 

Temel fark: 
Sosyalizm ve kapitalizm ara-

sındaki sağlık farkı iki temelde ayrılır.
Kapitalizmin sağlık anlayışı paraya,
sosyalizmin sağlık anlayışı insana
dayalıdır. 

Bunun en iyi örneklerinden biri
sosyalizmle yönetilen Küba'da gö-
rülmektedir. Birçok hastalığı tedavi
etmek için yöntem ve ilaç geliştiren
Küba, sağlıkta büyük gelişmeler sağ-
lamıştır. 

Küba örneği:

Küba, emperyalizmin ambargosu
altında birçok imkandan yoksun bı-
rakılmasına rağmen, dünyada sağlık
alanında en iyi ülke konumuna gel-
miştir.

Küba, çocuk felci ve kızamık has-
talıklarını tamamen ortadan kaldıran
ilk ülkedir. Difteri, boğmaca, kaba-
kulak, suçiçeği, tetanoz gibi hasta-
lıklar zamanla ortadan kaldırılmıştır.
1990’da ise Hepatit-B aşısı üretil-
miştir.

Küba’da uygulanan sağlık siste-
minin önemli bir parçası da “aile
hekimliği”dir. Her bir aile hekimi
yaklaşık 150 aileden sorumludur. Ai-
lelere sağlık eğitimi vermek, tanısal
testler yapmak, doğum öncesi ve
sonrası bakımlar, aşılama, beslen-
menin izlenmesi gibi hizmetleri
yapmak bu aile hekimlerinin gör-
evidir.

Küba’da sağlık hizmetleri en ücra
kırsal bölgelere kadar taşınmış, bu-
ralarda birçok poliklinik açılmıştır.
Sağlığa ayrılan bütçe devrimden önce
35 pezo iken, devrimden sonra 85,5
pezoya yükselmiştir.

Sağlığa verilen önemle beraber
sunulan hizmetler sadece Küba’yı
geliştirmekle kalmamış, Küba’nın
sağlık alanında yardım yaptığı ülke-
lerin sağlık durumunu da iyileştir-
miştir. Çünkü Küba yardım yapılan
ülkelere sadece tıbbi bakım hizmeti
değil, sağlık yardımı hizmetleri de
sunmuştur. Bizzat bu ülkelere eğitimli
doktorlar gönderilmiştir.

Küba’da sağlık alanında yapılan
hizmetler sıralamakla bitmez. Sağlığa
verilen öneme dair aynı örnekleri
Sovyetler ve Çin’de de görmek müm-
kündür.

Halk Cephesi ve alanlarının, Özgür Tutsaklarla da-
yanışma amaçlı yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz
şu şekildedir;

İstanbul Çayan:
Halk Cepheliler 26 Şubat’ta, Özgür Tutsaklarla daya-

nışma amaçlı halk ile birlikte tutsaklara kart ve mektup
yollayarak, Özgür Tutsaklar’ın yalnız olmadığını bir kez
daha yineledi.

İstanbul Gazi – Tekirdağ:
Devrimci İşçi Hareketi 15 Şubat’ta Tekirdağ’ın Çer-

kezköy ve Kapaklı ilçelerinde, 18 Şubat’ta ise İstanbul
Gazi Mahallesi’nde, tutsak devrimci işçileri sahiplenmek
için başlattıkları kampanya kapsamında çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda birçok yere devrimci işçilere özgürlük
talebi içeren pullamalar yapıştırıldı.

Ankara:
Halk Cepheliler 27 Şubat’ta İdilcan Kültür Merkezi’nde

kahvaltı düzenledi. Kahvaltıda, Nuriye ve Semih’le daya-
nışma amaçlı açlık grevi yapan Mehmet Güvel ile sohbet
edildi ve direniş ile ilgili yazılar okundu. Ardından ise
Özgür Tutsaklar’a mektuplar yazıldı.

İzmir:
Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler 23 Şubat’ta Konak

ve Üçyol semtlerinde Özgür Tutsaklara özgürlük talebi
içeren yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmada birçok yere,
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Devrimci Tutsaklar

Onurumuzdur! Dev-Genç’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın!” 
yazılamalarını işledi.

İkitelli Halk Cephesi: 
“Cezaevlerinde Tek Tip Elbise Dayatmasına Teslim

Olmayacağız!
“…Devrimci Tutsaklara Tek Tip Dayatması Kabul

Edilemez! Mahallemizde yürüttüğümüz uyuşturucuya, fu-
huşa, her türlü halk sorunlarına ve yozlaşmaya karşı ça-
lışmalarımıza KHK, OHAL ve faşist dayatmalar ile gölge
düşürülmeye, direncimiz kırılmaya çalışılıyor. Ama başa-
ramayacaksınız! İkitelli Halk Meclisi tutsakları Engin
Ateş, Cemal Aydoğan ve bütün devrimci tutsaklar ve
aileleri olarak her durumda ve şartta nasıl teslim alınama-
dığımızı yine ve tekrardan irademizi ortaya koyarak gös-
tereceğiz.

ÖZGÜR TUTSAKLARIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR
4 Mart
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Bize ölüm yok!

Bu sözler, sadece bir slogan de-
ğildir. Bu sözler, bizi yok etmek is-
teyen faşizm karşısında, bizim ye-
nilmezliğimizi ifade eder.

Kaç kez vurdular, kaç kez yaktılar,
kaç kez kaçırıp kaybettiler. Onlar
vurdukça güçlenip çelikleştik, onlar
yaktıkça küllerimizden yeniden doğ-
duk, onlar toprağa gömdükçe, kök
saldık.

Emperyalizm ve işbirlikçisi oli-
garşi tüm imha yöntemlerini denedi
ve gördü: Bize Ölüm Yok.

Tüm inancımız, tüm bilincimiz,
tüm bedenimiz tek vücut oldu em-
peryalizmin karşısında. 

Kızıldere’de katlettikleri Anadolu
ihtilalinin öncüleri, tüm yoksulların
kurtuluş umudu oldular. 

Mahir Çayan ve yoldaşları devrim
ve sosyalizm hedefinde nettirler.
Devrim yolu konusunda nettirler. 

Bu yüzden anlaşmadılar, uzlaş-
madılar, teslim olmadılar. Biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik dediler.
Çünkü ölmek nedir bilmiyorlardı
Parti-Cephe savaşçıları. O koşullarda
yaşamayı tercih etmenin ölmek,
ölmeyi tercih etmenin yaşamak,
ölümsüzleşmek olduğunu biliyorlardı. 

Onlar her şeyleriyle halktı. Bili-
yorlardı halk bitmez, halk yenilmez.
Hangi saltanat, hangi krallık, hangi
egemenlik bitirebilmişti ki halkı. 

Bize Ölüm Yok’un tarihsel zemini
birinci olarak buydu. 

Halkla bütünleşen, kökleri de-
rinlere uzanan bir hareketin söyle-
yebileceği bir sözdür “Bize Ölüm

Yok”. Ve biz
böyle bir hareket
olduğumuz için,

rahatlıkla ve güvenle kullanıyoruz
bu sözü. 

*

Kızıldere’de toprağa atılan tohum
Devrimci Sol'un  bağrında filizlendi. 

Devrimci Sol, halkın devrimci
şiddet temelindeki mücadelesini yük-
seltti. Şehitler verilmeye başlandı
yeniden. Cunta geldi. Fiziken yok
etmek için saldırdı faşizm. 

Devrimci Solcular  ölümleri göze
alan direnişler yaparken, reformizm
ve oportünizm yine sığınacak limanlar
arıyorlardı. 

Cuntanın hapishanelerde başlattığı
teslim alma saldırısına karşı, Devrimci
Sol’un önderi de içinde olmak üzere,
onarca kadro ölüme yattı. Bu tavır,
ölümsüzlüğe inancın ve güvenin ifa-
desiydi. Ölüm orucunda şehitler ve-
rildi bu dönemde. Bir kez daha tarihe
şunu yazdık: Düşsek de ölüm oruç-
larında... Bize Ölüm Yok!

Ölümleri göze alan bu tercih,
devrimci hareketin 1980’ler sonra-
sındaki gelişiminin de temeli oldu. 

Öldükçe çoğaldık gerçeği, 1984
ölüm orucundan 1990’lar atılımına
uzanan dönemin anlatımıdır.

1980 sonu, ‘90 başlarında dev-
rimci hareket, halkın kitlesel müca-
delesine önderlik ediyor, bir yandan
da devrimci şiddeti örgütlüyordu.

Oligarşi bir kez daha katliamla
cevap verdi bu gelişmeye. Önce 12
Temmuz 1991’de, ardından 16-17
Nisan 1992’de devrimci hareketin
önder kadroları katledildi.

“Bize Ölüm Yok” işte bu sürecin

en güçlü özetidir. O kadar önder yol-
daşımızı katletmelerine rağmen, “ezdik,
beyinlerini dağıttık, yok ettik” açıkla-
malarına rağmen, devrimci hareket
yoluna devam ederek “Bize Ölüm
Yok” gerçeğini tarihe yeniden yazdı.  

48 yıldır bir gün bile teslim ala-
madılar bizi. Kızıldere’de yaratılan
gelenek, Devrimci Sol savaşçılarının
üslerinde devam ediyordu. 

Her üstte, düşen her şehitte tarihe
yazılan aynısıydı: Bize Ölüm Yok. 

Oligarşinin katillerinin teslim ol
çağrılarına aynı cevap veriliyordu
her yerde: “Siz Bizim Teslim Ol-
duğumuzu Nerde Gördünüz... Bize
Ölüm Yok!

Halkız Biz Yeniden Doğuyo-
ruz Ölümlerden

Ege’den Dersim dağlarına, Kerpiç
evlerden Adalet Saraylarına yüzlerce
kez, binlerce kez yendik ölümü. Yık-
tık korkunun duvarlarını, yürüdük
karanlığa, şafak olduk çıktık aydın-
lığa. Cellatlar dayandı kapıya, Teslim
Olun!

Dev-Gençliler çevirdi namluyu
kapıya, bastı tetiğe: Bize Ölüm Yok!

Haykırdı Elif, Haykırdı Fidan
Bize Ölüm Yok! Leylalar, bomba-
lanmış, yakılıp yıkılmış sığınakla-
rından yazdılar tarihe: Bize Ölüm
Yok!

Onlar ki halkımızın özgürlüğü,
işgal altındaki vatanımızın kurtulu-
şuydu. Onlar ki baş koymuşlardı
devrimin yoluna. Dersim’de bom-
balanan sığınaktan 165 parça kemik
değildi geriye kalan. Milyonlarca
yoksul, milyonlarca işsiz, milyonlarca
zulüm görendi onlar. İşte bundan
dolayı BİZE ÖLÜM YOK’tu. 

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM, ZENGİNLEŞTİRELİM!
�Teslim olmayanlar ölmez
�Bizi ölümsüz yapan, ölümü göze alabilmemizdir.

Bize ölüm yok!kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

Yürüyüş
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ANADOLU
KURTULUŞ SAVAŞI’NIN 
ÇOCUK
KAHRAMANLARI… -2
İnegöllü Feridun ve Kamil

İlk Meclis’te Bur-
sa Milletvekili olan
Muhiddin Baha
(Pars), İnegöl’de ça-
tışmalara katılan 12
ve 15 yaşlarındaki iki
savaşçı çocuk hak-
kındaki bilgilerini şöyle aktarıyor: 

“İnegöl cephesinde ağaçlar ara-
sında sis ortasında gazilerimizi zi-
yaret ederken 15 yaşında kadar bir
çocuk gördük. Ona ‘Oğlum burada
ne yapıyorsun?’ dedim. 

‘Vatani vazifemi yapmaya geldim’
cevabını verdi. ‘Peki hiç muharebeye
karıştın mı? Düşmanla cenkleştin mi?’
sualime de ‘evet’ diye katıldığı çar-
pışmaları, boğuşmaları saymaya baş-
layınca ben, bu çocuğun karşısında
bir parça küçüldüğümü hissettim. 

Sonra daha ileride yine gaziler
arasında ve babasının yanında omuz
omuza düşmana karşı harp eden 12
yaşında Feridun isminde bir çocuk
gördüm ki, cephede her adımda
böyle henüz çocuk denecek yaşta si-
lâha sarılıp canını fedaya gelmiş ni-
celeri var!”

Bu çocuklardan biri de Emekli Sü-
vari Subayı Süleyman Bey’in oğlu
İnegöllü Kamil idi. Kamil de bölgedeki
pek çok muharebeye katılmış. İnegöl

bölgesinde çatışmalarda yer alan  Albay
Rahmi (Apak), çocuk direnişçilerle
ilgili şöyle bir anısını anlatıyor: 

“Siması hâlâ gözlerimin önünde.
Sarı saçlı ak yüzlü bir çocuk. Bir
evin içinden çıkan (herhalde kendi
evi olacak) bir Yunan askerini ko-
valıyor. Elinde bir balta. Yunan erin-
den daha hızlı koşuyor. Ona yetişti,
kafasına baltayı indirdi. Yunan eri
cansız yere yuvarlandı. Kaçan Yu-
nan, arkasına dönüp silâhını veya
süngüsünü kullansaydı; bu çocuğu
kolayca öldürebilirdi.”

Tarsuslu Mehmet;
Kurye ve Yemek Taşıyıcı

Tarsuslu Mehmet, Kuva-yı Milli-
ye’ye yemek ve haber taşıyordu. 

Bir gün yemek taşırken kurşun yağ-
muruna tutulup ağır yaralandı. Konya’da
yayınlanan Babalık gazetesinin muhabiri,

2 Temmuz 1921’de,
o tarihte Konya’da
hastanede tedavi
görmekte olan Tar-
suslu Mehmet’in ha-
berini yaptı. Şöyle
yazıyordu gazetede: 

“İşte biz bu ulvi destanın kahra-
manlarından bir de Tarsus köylerinden
Kahraman Mehmet’i görüyoruz. Kü-
çük kahraman Adana cephesinde düş-
manla çarpışıldığı zaman Kuva-yı
Milliye efradına yemek taşır ve pos-
tacılık vazifesini ifa edermiş. Bir gün
yine vazifesini yaparken yüksek ağaç-
ların yeşil dalları arasına yerleştirilmiş
bir mitralyözün püskürttüğü kurşun
yağmuruna tutulmuş. Mehmet’in ya-
nındaki iki arkadaşı kaçabilmişler.
Fakat Mehmet kaçamamış, ilk kurşun
kaba etinden girerek sol kasığı ya-
nından çıkmış; kahraman o sırada
can acısıyla bir takla atmış. Bu defa
ikinci bir merhametsiz kurşun onun
sol bacağını yaralamış. Kahraman
olduğu yerde kalmış. Nihayet kendisini
almışlar köye götürmüşler, oradan
da buraya gönderilmiş. Şimdi hasta-
nede bulunuyor. 

Birkaç defa ameliyat edilmiş. Kah-
raman küçük yaşıyla o kadar ciddi bir
büyük adam ki, konuşurken hatta en
gülünecek şeylere bile sırıtkanlık etmiyor.

KURTULUŞ SAVAŞININ
KAHRAMANDIR

ÇOCUKLARI

Sınıf bilinci, halk sevgisi,

tarih bilinci ise vatan sevgi-

sidir. 

Vatan, büyük evimizdir. 

Vatan, tarihimiz, 

isyanlarımız, bağımsızlık ve

özgürlük şiarımız, 

namusumuz, onurumuz, 

şehitlerimiz ve mezarlarımız,

yeraltındaki ve yerüstündeki

zenginliklerimiz, 

türkülerimiz ve oyunlarımız,

yediğimiz yemek, içtiğimiz

su, içimize çektiğimiz

havadır.

Peki ne kadar tanıyoruz

vatanımızı? Tarihini ne

kadar tanıyoruz? Hangi

zenginliklere sahip olduğu-

muzu biliyor muyuz 

gerçekten?

Bu vatanın vatan

olmasındaki önemli döne-

meçlerden biri, 1919-1923

Anadolu Kurtuluş

Savaşı’dır.  

Vatanımız bugün yine

emperyalist işgal altında.

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

sürüyor. 

1900’lerde ve 2000’lerde,

bu savaşın her ikisinde de,

kahramanlarımız var, 

kahramanlıklar var. Bu 

sayfada işte onları 

anlatmaya devam ediyoruz.

1900’lerden 2000’lere

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

Destan Destan Anadolu
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Destan gibi mücadelesini, adi bir hadise ve her gün
olabilir işlerdenmiş gibi anlatıyor.”

Arpacının Ömer: 
Afyonun kahraman savaşçılarından Ömer, kendini

feda geleneğinin Anadolu’daki ilklerinden biridir. 

Yoksul ve yetim bir genç olan Ömer, ölen babası arpa-
cılıkla uğraştığı için “Arpacının Ömer” diye çağrılırdı.

Ömer, kasabanın zenginlerinden Ülfet Ağa’nın bağında
bekçilik yapar. O sıralar 15 yaşındadır. Yazmayı bilmez.
Heceleye heceleye okumayı öğrenmiştir. Bir gün bağda
iken ileriden üç atlının geldiğini görür. Bunlar Kör
Mustafa, Mestan ve Ali’dir. Arpacının Ömer, bunlardan
düşmanın iki günlük mesafede olduğunu öğrenir. Ömer
düşmanla savaşmaya karar verir. 

Ertesi gün Armutlu bucağına doğru yol alır. Armutlu’ya
vardığında orada sadece bucak müdürü Mehmet Ali Bey,
birkaç askeriyle Mülazım Eşref Bey ve bazı yaşlıların
kaldığını görür. Düşmanla savaşma isteğini Mülazım Eşref
Bey’e ileten Ömer, komutandan düşmanı gözetleme görevini
alır. Yola koyulan Ömer, Çiçekli Dere denilen yerde Afyonlu
Çavuş Mustafa’ya rastlar. Çavuş Mustafa cephane sandıklarını
askerimize göndermekle görevlidir. Çavuşun yanında karnını
doyuran Arpacının Ömer tekrar yola koyulur. Artık düşman
hatlarına iyice yaklaşmıştır. Bir ağaç altında düşman asker-
lerinden birini bulan Ömer hızlı davranarak bu düşman
askerini esir alır ve Çavuş Mustafa’ya götürür. 

Ömer, görevden göreve koşturur. Bu koşturmaca
içinde Çavuş Mustafa’nın ‘düşman sizin oradaki köprüyü
geçerse durdurulması zor olur’ sözü aklından çıkmaz.
Gece gizlice cephaneliğe giren Ömer, yirmi tane dinamiti
yanına alarak yola çıkar. Dinamitleri köprünün altına
yerleştirerek beklemeye başlar. Elinde tüfeğiyle düşmanı
bekleyen Ömer, düşman köprüye girdiğinde hem fitili
ateşler hem de düşmana ateş etmeye başlar. Büyük bir
gürültüyle patlayan köprü onlarca düşman askerini havaya
uçurur; Ömer de şehit düşer bu eylemde. 

Bugün o köprünün yerinde çelik bir köprü vardır.
Köprünün adı da Arpacı Köprüsü’dür. Ömer’in mezarı
da köprünün biraz ilerisindeki bayırın üzerindedir.

Ömer’in sorusu: 
Kör Mustafa kurtuluş savaşçılarından biridir. 

Ömer, kafasında tam cevap bulamadığı bir soruyu
Kör Mustafa’ya sorar: 

“Ağam sen karınca bile incitmez bir insansın, nasıl
olur da kıtır kıtır adam kesersin?”

Kör Mustafa’nın cevabı kurtuluş savaşlarının zorluğunu
ve zorunluluklarını özetler: 

“Karınca başka şeydir, düşman başka şey Ömer…
Bu millet ve vatan için, sen bile günü gelince yüzlerce
düşmanı kıtır kıtır doğrayacaksın. Ben bu topraklar üze-
rindeki karıncaların bile düşman çizmesi altında ezilmemesi
için düşman kesiyorum. Vatan için millet için…”

Gaziantepli Mehmet;
Bir Mektup İçin Bir Can: 

Antep Savunmasının komutanı Kilisli Ömer Bey, silah
arkadaşlarına, aralarına yeni bir silah arkadaşı katılacağını
açıklar. Gelen kişi, on iki yaşındaki Mehmet’tir. Yöreyi
avucunun içi gibi bilen Mehmet, daha durup soluklanmadan
yeni görevine koşturur. Aldığı mektubu uzun ve tehlikeli
bir yolculuktan sonra Davut Çavuş’a ulaştırır. Fakat yaralıdır.
Mektubu verir vermez canını teslim eder. 

Maraş’lı çocuklar:
“Kahramanlık” Sıfatı En Çok
Onların Hakkı

Maraş, Anadolu Kurtuluş savaşında birçok şehit veren
şehirlerden biridir. Onların içinde çocuk kahramanlar da
vardı. Çoğunun öykülerinin ayrıntıları yok; ama en
azından isimleri kalmış o günden bugüne. 

Fındıklıoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısakürekzade
Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci
Ökkeş ve Çuhadar Ali, çocuk yaşta olmalarına rağmen
savaşa katılanlardan ismi bugüne kalanların bazılarıdır. 

Fransız emperyalistleri Maraş’ı işgal ettiğinde, Şekerci
Ökkeş de savaşmak istedi. Annesi, “Henüz küçüksün,
seni hemen vururlar oğlum” diyerek onu cepheye gön-
dermek istemedi. Ökkeş, “Ben ölmeliyim ki düşman
sizlere ilişmesin” diyerek cepheye katıldı. 

Bombacı Ahmet, savaşçılara cephane ve erzak taşı-
yordu. İhtimaldir ki, ismi de üstlendiği bu görevden ge-
liyordu. Bombacı Ahmet’in�17 yaşında öldüğü biliniyor.

Çuhadar Ali, vurdu, vuruldu, 17 yaşında şehit oldu.

Yürüyüş
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Anadolu Kurtuluş Savaşının Çocukları
İçin Yazılan Bir Destandan: 
Uyan yavrum, sabah oldu, kuşlar eyler figânı,
Baban şehid göçdü, artık uyanmanın zamanı
Harb-i umumî yakdı seni, ağlatıyor cihanı,
Milletime, vatanıma kurban ettim babanı

Annem annem babam yok mu? 
Nerde kaldı gelmedi
Gözlerimden akan yaşı, el uzatub silmedi,
Ben büyüdüm, beni görüb muradına ermedi

Uyan yavrum sabah oldu, şafak yeri atıyor,
O kahraman babacığın, kan içinde yatıyor,
Bütün dünya hançer oldu, ciğerime batıyor.

Annem bana yavrum diyor, 
baban olduysa şehid,
Neden böyle üzülüyor, senin gibi bir yiğit,
Haydi sen de baban gibi git, düşmanı berbat et



Uyuşturucuyu ve Satanları
Mahallelerimizden Kovacağız!

İstanbul İkitelli Mahallesi’nde 23 Şubat’ta Erkan
Sezer adındaki mahalle sakini evinin önünde uyuşturucu
içen içicileri uyardığı için bıçaklı saldırıya uğrayarak
katledildi. Konuyla ilgili Halk Cephesi yaptığı kısa açık-
lamada “Halk Cephesi olarak bir kez daha söylüyoruz,
hesap soracağız! Uyuşturucuyu da satanları da mahalle-
mizden kovacağız!” dedi.

İkitelli Halkı Katledilen Genci Erkan Sezer
İçin Yürüyor

İstanbul’un İkitelli Mahallesi’nde 23 Şubat’ta uyuşturucu
çetelerini uyarırken bıçaklı saldırı sonucu katledilen Erkan

Sezer için mahallede protesto yürüyüşü yapıldı. Kemalpaşa
Caddesi’nde İkitelli halkı imzalı pankart arkasında yürüyüşe
geçen kitle “Uyuşturucuya Geçit Yok” pankartı ile Sezer’in
bıçaklı saldırıya uğradığı evinin önüne yürüdü. Yürüyüş
boyunca, “Erkan Sezer Ölümsüzdür”, “Uyuşturucuya Geçit
Vermeyeceğiz” sloganları atıldı.
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İkitelli

Düzce Halkı, Kanının Kimin Ellerine
Bula�tı�ını Biliyor!
Alev �ahin Ekme�i ve Halkı �çin
Direnmeye Devam Ediyor!

Bir yıldır işinden ihraç edildiği için
Düzce’de oturma eylemi yapan kamu
emekçisi Mimar Alev Şahin gözaltına
alındı. AKP iktidarının eli kolu yine
korkudan birbirine dolandı. İktidarı
korkutan Alev Şahin’in halkla kurduğu
kopmaz bağlardır. Bir yılı aşkın süredir
devam eden ve deprem görmüş bir
halk tarafından sahiplenilen direniş ser-
mayenin rantına da çomak sokmaya
başlayınca korkuları daha da büyüdü.

Alev Şahin bir beton firmasının sa-
hibine kalitesiz beton kullandığı için
kamu adına kestiği para cezalarından
kaynaklı ekmeğinden edildi. Mahkeme
kayıtlarındaki kendi ifadelerine göre 1
milyon 130 bin lira para cezasını ödememek için “kan-
dırıldım”, “17-25 Aralık’tan sonra cemaatle bağımı kes-
tim” diyerek kapı kapı dolaşan beton firması sahibi,
Alev Şahin’in işinin elinden alınmasına sebep olan ih-
barcıdır. Aynı ihbarcı bu süreçte AKP il yönetimine
seçildi. Beton firması sahibinin AKP il yönetimine se-
çildiğini öğrenen Alev Şahin direnişini haftada bir gün
AKP il binası önüne taşıdı…

Betondan çalan onlar, ölümlerin sebebi onlar. Şimdi de
direnişin halkla bağını nasıl koparabiliriz diye düşünüyorlar.
“Teröristin maskesi düştü” diyen gazete artıkları biliyor ki
maskeleri düşen iktidar ve beton firmalarıdır. Gazete de-
nemeyecek paçavraları ile bilinçli olarak linç örgütlemeye
çalışan, hedefe koyan Düzce Diriliş Gazetesi sahibi AKP
gençlik kolları başkanı, Öncü TV ise beton firmalarından

aldığı reklamlara halkını satan onursuzlardır.
Paçavralarıyla hedefe koydular olmadı, haplı alkollü

gençleri kışkırtarak üzerine yönlendirdiler! Olmadı, 24
ayrı suçtan sabıkası olan faşistleri üzerine saldılar…
Gözaltı, faşizm, karalama halkın mimarını yıldıramadı.

Düzce Valisi, Düzce’de başka tek bir eylem
olmamasına rağmen eylem yasağı kararı
aldı. Alınan karar direnişin zaferidir. İktidar,
güvenlik şube polisleri ve paçavra basınla-
rının korumaya çalıştığı şey kendi çıkarla-
rıdır!

Bir yerde sermayenin çıkarı varsa orada
halkın ve yoksulların çıkarı yoktur. Korumaya
çalıştıkları halkın canına karşılık kendi
rantları peşinde oldukları koltuklardır.  Alev
Şahin’in direnişi sermayenin çelişkilerini
büyütmüştür. Saldırılara karşı Alev’in cevabı
yine direniş oldu.

“İşim, ekmeğim için uğramadığım pro-
vokasyon, saldırı kalmadı, saldıranlar ise
korundu. Duydum ki Düzce Valiliği benim

için eylem yasağı kararı almış. Biz Bolu Beyi’nin ada-
letsizliğine boyun eğmeyen Köroğlu’nun torunlarıyız.
Yarın 13:00’de alanımdayım. Benden Selam Olsun
Düzce Beyine!”

1999’da Düzce’de meydana gelen deremde 710 kişi
öldü, 2679 insan yaralandı, binlerce şehirli evsiz kaldı.
Bu direnişle halk katillerini tanıdı. Alev Şahin’in direnişi
gözaltına alınırken de haykırdığı gibi “ekmek kavgasıdır”.
Alev Şahin ekmeği ve sermayenin çıkarları için katledilen
halkı için direniyor. Direnişin halkla bağını kopara-
mazsınız. Katillerin yeri halkın adaleti ve tarihin çöplü-
ğüdür.

Kanlı Ellerinizi Alev Şahin’in Üzerinden Çekin!
Kamu Emekçileri Cephesi
27 Şubat
https://youtu.be/IF4cuY XgWY8



ALTI Grup Yorum ÜYESİ
ARANANLAR LİSTESİNE EK-
LENMİŞ 

AKP HALKI ARANANLAR
LİSTESİNE EKLEMİŞ

Geçtiğimiz haftalarda terör/ara-
nanlar listesine 6 tane Grup Yorum
üyesinin eklendiği haberi yapıldı.
Türkiye'nin en çok aranan 880 ki-
şilik listesinde halkın sanatçıları
yer alıyor. Bu altı resim halkın sa-
natçılarının resmi yani halkın ta
kendisidir. Yani o resimler halktır.
AKP faşizmi halkı terörist ilan et-
miş durumdadır. O liste AKP'nin,
halkı, düşman olarak ilan ettiği
belgedir. AKP faşizmi halka hizmet
yerine, halk düşmanlığını açıkça
ifade ediyor. Bu kadar pervasız ve
bu kadar açık yapıyor bunu. Kor-
kularının hangi boyutlara ulaştığını
gösteriyor bu liste aynı zamanda.
Bu AKP faşizminin yarattığı bir
sonuç. Faşizmle, baskı ve saldırı-
larıyla, demagojileriyle halkı sin-
dirmeye çalışsalar da, her geçen
gün kendi korkuları daha da çok
artıyor. Kendilerine sevgilerini gös-
termeye çalışan insanlarından bile
korkmaya başlamış durumdalar,
paranoyaklar. Halk düşmanlığının
sonucudur paranoyaklık. 

Türkü söyleyen ve milyonları
bir araya toplayan bir grup neden
böyle bir listeye alınabilir? 

Çünkü Grup Yorum; türküle-
rinde ülkemizde yaşanan adalet-
sizlikleri dile getiriyor. Daha yeni
150 bin kamu emekçisi işinden ih-
raç edildi. Her gün gazetelerde
okuyoruz polis tecavüzlerini, ba-
kanların ahlaksızlıklarını, yüzlerce
çocuğun  hamile kaldığını. " Polisin
tecavüz ettiği kadın şehri terk et-
mek zorunda kalıyor, çünkü tek
başına savunmasız. Kırklareli Valisi
bir kadını ormana getiriyor, darp
ediyor ve ilk duruşmada tahliye
oluyor. 6 çocuğa istismarda bulu-

nan polis "küçük kız çocuklarına
zaafım var" diyor. Böyle bir ideoloji
bizi yönetiyor. Grup Yorum bu
halk düşmanlarına karşı mücadele
etmeliyiz dediği için, halkın duygu
ve düşüncelerini türkülerinde dile
getirdikleri için alınmıştır o listeye. 

Çünkü Grup Yorum sömürüyü
anlatıyor ve buna karşı birleşmeyi
örgütlüyor. Ülkemizde 20 milyon
insan aç, 70 milyon insan yoksul.
Çocuklar 12 saat ekmek dağıtıyor
Van'da ve karşılığında 20 tl ve 20
ekmek alıyor. Bu çocuklar neden
12 saat çalışmak zorundalar? Ne-
den verdikleri emeğin karşılığını
bile alamıyorlar, kaldı ki o yaşta
çalışmaları bile başlı başına düzenin
çürümüşlüğünün bir göstergesidir.
Halk yoksullaştıkça ülkemizde zen-
ginler zenginlik katıyor zenginlik-
lerine. Bu hain işbirlikçiler yatla-
rında keyif yaparken, çocuklarımız
aç yatıp aç kalkıyorlar. Vatanımızı
parsel parsel satan faşizm için top-
raklarımızın hiçbir değeri yoktur.
Grup Yorum topraklarımıza sahip
çıktığından, halk ve vatan sevgisi
olduğundan alınmıştır o listeye. 

Çünkü Grup Yorum harekete
geçiriyor. Grup Yorum halktır, hal-
kın sanatçılarıdır ve bu yüzden de
halkın ne düşündüğünü, ne his-
settiğini en iyi onlar biliyor. Halkın
düşünce ve duygularını harekete
geçiriyor. Milyonları topluyor ve
"halk yemini" ettiriyor. Milyonları
topluyor ve "Haklıyız Kazanaca-
ğız" dedirtiyor. Milyonları topluyor
ve "Amerikadır Düşman" şarkısını
söyletiyor. Milyonlara halay çek-
tiriyor kavga eden türküleriyle.
Milyonlar "cemo" diye haykırıyor.
Milyonlar korkutuyor tabi halk
düşmanlarını, ama nafile çünkü
milyonların dilinde Grup Yorum
ve bu yüzden alınmıştır o listeye. 

Çünkü Grup Yorum direniyor.
Grup Yorum nerede bir haksızlık

varsa orada dikiliyor. İster fiilen
ister türküleriyle ama nerede bir
direniş varsa veya bir eylem varsa
orada Grup Yorum türküleri mut-
laka çalıyor. Grup Yorum Yük-
sel’de Nuriye ve Semih direnişin-
deydi, Grup Yorum Soma’da ma-
dencilerin yanındaydı, Grup Yorum
Berkin’in cenazesindeydi, Grup
Yorum parasız eğitim isteyen öğ-
rencilerin eylemlerindeydi. Grup
Yorum bu direnişlerde olmaya de-
vam edecek. Kavga eden türküler
susmayacak. Listelerinizin hiçbir
hükmü yoktur çünkü umudu taşı-
yan türküler dilden dile, kulaktan
kulağa söylenmeye devam ediyor.
Bütün çabalarınız boşunadır. Asla
susmayacak Grup Yorum ve her
geçen gün korkularınız büyüyecek.
Korkularınız var o listede ve o
liste de korkularınızı küçültmeye-
cek tam tersine halkın sahiplenmesi
karşısında daha da çok korkacak-
sınız. 

AKP'nin gücü Grup Yorum'a
yetmez! 

Siz onları tutukluyorsunuz, on-
lar tutukluyken de direniyor, tür-
küleri yankılanıyor dört duvar
arasından ve çığlık oluyor. Sığmıyor
devrim için atan o yüreklerin sesleri
7 metre karelik duvarların arasına.
Hapsedemiyorsunuz. Siz enstrü-
manlarını kırıyorsunuz, onlar daha
çok üretiyor. Milyonlar zaferin tür-
küleriyle yanıp tutuşuyor. İnancı-
mız büyüyor.  Siz onlara yasaklar,
engeller koymaya çalışıyorsunuz;
onlar damlara, kamyon kasalarına
çıkıyor. Siz onları listelere alıyor-

Duydunuz Mu ?
HALKIN SANATÇILARI
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sunuz, onlar mücadeleyi büyütüyor.
Bütün politikalarınız boşa çıkıyor.
Grup Yorum'u arıyorsanız, açın o
görmeyen gözlerinizi ve iyi bakın.
Halkın evlerinde, sanatçıları için
ayırdıkları en güzel köşelerinde
bulabilirsiniz. Halk çocuklarının
zafer işareti yaparak eşlik ettikleri
konserlerde bulabilirsiniz. Genç-
lerin umutlarında ve geleceğe dair
kurdukları hayallerinin içinde bu-
labilirsiniz. Anadolu'nun dört bir
yanından yükselen sloganların se-
sinde, "ille kavga" albümünün çal-
dığı her evde ve arabada, sosyal
medyada "Grup Yorum'a özgür-
lük" kampanyası  için gönderilen
fotoğraflarda, yine sosyal medyada
"ben de Grup Yorum'um" diyen
halk çocuklarının yüreklerinde,
adalete aç olan "Nuriye ve Se-
mih’in" isyanlarında, "ya özgür
bir vatan, ya ölüm şiarıyla Der-
sim’in dağlarında, tüm yoksul ma-
hallelerin en karanlık sokaklarında
ışık olan alevlerin içinde bulabi-
lirsiniz. İşte Grup Yorum meydan-
larda, sokaklarda, halkın olduğu

her yerde. Peki siz neredesiniz?
Halkın içine bile girmeye korkan
pısırıklar, kendi polisinizden bile
korkar haldesiniz. Kendi gölge-
nizden korkar hale gelmişsiniz,
çünkü paranoyaksınız. Yaptığınız
zulmün, yalanların ve halkla ara-
nızda olan güvensizliğin bir sonu-
cudur bu. Zavallılarsınız. 

Listelerinizin hiçbir hükmü yok-
tur. Bir kez daha kendi ayağınıza
sıktınız. Kendi kendinizi vurdunuz
listenizle, çünkü halk “Ben de Grup
Yorum'um" diyor. Alay konusu
listeleriniz, çünkü hiçbir ciddiyeti
yok. Grup Yorum'u 33 yıldır sus-
turamadınız bugün de susturama-
yacaksınız. İstediğiniz listeye ala-
bilirsiniz Grup Yorum'u ama sus-
turamazsınız. 80 milyonluk halkı
nasıl susturabileceğinizi düşüne-
biliyor musunuz? Listeye koydunuz
diye konserlere gelen milyonların
düşünceleri mi değişecek diye dü-
şündünüz. İzlediğiniz politikalar
çaresizliğinizin göstergesidir. Grup
Yorum'un direnişleri sizlere ne ya-
pacağınızı şaşırtmış ve bu direniş

karşısında her geçen gün daha da
çözümsüz oluyorsunuz. Halkın sa-
natçıları'nı yok etmek mümkün
değil, bunu sizler de anlayacaksınız.
Kabul etmek zorunda kalacaksınız.
33 yıllık bir tarihe kafa tutamaz-
sınız siz. Sizler birkaç tane zaval-
lısınız ve yok olacaksınız. Son bir
yılda ne kadar güçsüz olduğunuzu,
kağıttan bir kaplan olduğunuzu
bütün Türkiye halkları gözlemledi.
İstediğiniz kadar saldırın, işken-
celer yapın, bunlar sonunuzun gel-
diğinin belirtileridir. Can çekişi-
yorsunuz. Çaresizlikten her yere
saldırıyorsunuz ama bunların hep-
sinin hesabı da sorulacak. Hiçbir
yaptığınız yanınıza kar kalmaya-
cak. Grup Yorum umudu büyüt-
meye ve ekmek, adalet ve özgürlük
için kavga eden türkülerini söyle-
meye devam edecek. 

KAHROLSUN FAŞİZM YA-
ŞASIN TÜRKÜLERİMİZ 

LİSTELER YORUM'U TES-
LİM ALAMAZ 

Grup Yorum HALKTIR SUS-
TURULAMAZ!

FOSEM FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR!
“Dünya Halklarının Mücadele De-

neyimleri” konulu film festivalimiz
başlıyor.

Dünya halklarının yürütmüş olduğu
siyasal – sosyal mücadele süreçleri
ve yarattıkları halk örgütlülüklerini,
bu mücadelede karşılaştıkları sorunları
nasıl çözdüklerine dair seçtiğimiz film-
leri ve belgeselleri tüm mahalleleri-
mizde halkımızla beraber izleyeceğiz.

İlk gösterimi Armutlu’da olmak üzere
tüm mahallelerimizde olacak olan gös-
terimlerin tarihlerini duyuracağız.

Film Festivalimize tüm halkımız da-
vetlidir.

FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri)
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UYUŞTURUCUYA, ÇETELERE
KARŞI GÜVENCEMİZ

HALKIN MİLİSLERİDİR
İkitelli'de uyuşturucu satıcılarını

uyaran mahallenin gençlerinden
Erkan Sezer bıçaklanarak öldürüldü.
Daha neyi bekleyeceğiz! Daha ne
kadar bekleyeceğiz! Çetelerin
mahallemizi teslim almasını mı
bekleyeceğiz? 

Çetelerin en büyüğü halk düşmanı
polis sevinmesin. AKP beslemesi
uyuşturucu çeteleri de, polis koruması
altında mafyacılık yapabilmelerine
güvenmesin. Halk yakanıza yapıştı-
ğında sizi kimse kurtaramaz.

Peki şimdi halk ne yapacak?

Erkan Sezer’i katleden çetelere
karşı, “önlem alması için” polise mi
başvuracak? 

Halkın deyişiyle “it iti ısırmaz!”.
O çetelerin hepsi, zaten polisin çok
iyi bildiği, koruduğu ve mahallele-
rimize saldığı çetelerdir. 

UYUŞTURUCUYA, ÇETELE-
RE KARŞI HALKIN GÜVENCE-
Sİ, HALKIN MİLİSLERİDİR.
Başka bir çare, başka bir güvenlik
yoktur. 

Halkın milisleri, mahallelerimizi
uyuşturucuya, çeteleşmeye, tacizlere
karşı koruyabilecek tek güçtür.
Yıllardır Gazi Mahallesi, Okmeydanı
gibi mahallelerde gecenin bir yarısı
bile halkımız işine giderken, dönerken

rahatlıkla çevre yolları kullanabili-
yordu. Bugün ise, yol kenarlarına
tünemiş uyuşturucu satıcıları, ayyaş-
lar, halkımızı taciz ediyor. Çünkü
polis onları koruyor. 

Kimse Tek Başına Kendini 
Ve Ailesini Koruyamaz

Uyuşturucu satışı ve çetecilik bu
kadar artmışken, hiçbirimiz tek başı-
mıza kendimizi koruyamayız. Bunun
tek yolu örgütlenmek, daha çok
örgütlenmektir. Çocuklar, yaşlılar,
kadınlar, gençler... Herkes örgütle-
nebilir ve herkes halkın milisi olabilir.
Defalarca mahallemizden kovduk
çetecileri, yine kovacağız. 

Okmeydanı Örneği
Okmeydanı'nda da 1996 yılında

çeteleşme, içkili barlarda fuhuş yap-
tırma, kumar alabildiğine artmıştı.
Polis hepsine kol kanat geriyordu.
Halk Meclisi büyük bir kampanya
başlattı. Milisler ve örgütlü halk,
yüzlerce, binlerce kişi yozlaşma yuva-
sı barlara karşı eylemler düzenlediler.
Adım adım kitleselleşti eylemler.
Çünkü tüm halk, bu yozlaşmanın
bedelini ödüyordu. Uyuşturucu, fuhuş,
kumar, her evin içine giriyordu. Ve
gün geldi on bin kişi yürüdü
Okmeydanı sokaklarında. Polis yine

bu yerleri koruma altına almaya çalış-
tı. Fakat halkın gücü karşısında bu
barlar mahalleyi terk etmek zorunda
kaldılar. 

Yine kovacağız, çeteleri de, uyuş-
turucu satıcılarını da, onların hamisi
işkenceci polisi de mahallemizden
söküp atacağız. 

Mahallenin Yerlisi Biziz
Çeteler Yabancı

Halkın milisleri yine halkı örgüt-
leyerek, çetelere karşı, uyuşturucuya
karşı mahalleleri korumalı.

Biz mahallemizdeyiz, çeteciler,
uyuşturucu satıcıları ise mahallemize
yabancıdır. Mahallemiz evimizdir,
evimizi kirletmelerine izin verme-
yelim. 

Mafyacılar, mahallelerimiz genç-
lerini örgütleyerek, işlerini daha rahat
sürdürmek istiyorlar. Buna kesinlikle
izin vermemeliyiz. Tek bir gencimizi
bile mafyacılara kaptırmamalıyız. 

Sorunu en çok yaşayanlar kim-
lerse, en başta sorunu yaşayanlarla
biraraya gelip, örgütlenip çetelerden,
tacizcilerden, uyuşturucu satıcıların-
dan hesap sormalıyız. 

Ankara'da iki hafta önce yapılan
bir eylem de bize gösteriyor ki, halk
bu soruna müdahil olacaktır. 

Şahanlara Film Önerisi
Kasabanın Sırrı

Bu filmi
izlemeliyiz: 

Ç ü n k ü
bu filmde
bir kez daha
görüyoruz
ki, faşizme

karşı en büyük güç
halktır. 

Çünkü halkın
yaratıcılığı faşizm-
den güçlüdür. 

Çünkü, halk kendisinin ola-
na sahip çıkar. 

Çünkü faşizmi; üstün yete-
nekli süper kahramanlar değil,
örgütlü halk yenmiştir.

Fatma Tokay Köse
“Tüm değerlerimizin yağmalandığı,

alt-üst edilmek istendiği; adalete, ahlaka,
onura dair kırıntının dahi bırakılmak isten-
mediği koşullarda her şeyimizle direnmekten,
savaşmaktan başka yol görmüyorum. (...)

Milyonlarca insanımızın çektiği acıların
yanında, benim yaşayacaklarım nedir ki?”

Şehidimizden Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

Yürüyüş

4 Mart
2018
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Bir kafede uyuşturucu içildiği ve
taciz olayının yaşandığını öğrendikle-
rinde pankart astılar. Halkla birlikte
yürüyüş düzenledi Ankara Halk
Cephesi. Kafeye yönelik eylem örgüt-
lendi. Tabelası parçalandı, kafe teşhir
edildi. Polis ise, Halk Cephelilere sal-
dırdı. Cepheliler çatışarak çekildiler. 

Halk Cepheliler daha sonra, taciz-
lere, uyuşturucuya karşı mahallede
pankart asarak mücadeleyi sürdüre-
ceklerini ilan ettiler. Bu eylemden
bir hafta sonra tekrar pankart astılar. 

AKP faşizmi bilinçli olarak hal-
kımızı yozlaştırmaya çalışıyor; ki,
halk, hakları için mücadele edemez
hale gelsin, ekmek ve adalet isteye-
mez hale gelsin. 

AKP faşizmi yanılıyor. Halk örgüt-

lenmeye devam edecek. Milislerini

oluşturup kendini savunmaya devam

edecek. Hiçbir mahallede uyuşturucu

çetelerinin barınmasına izin verme-

yecek. Uyuşturucunun, fuhuşun mer-

kezi haline gelen kafeler, işyerleri,

mahallelerimizden kovulacaktır.

Çeteler, mahallelerimizde kendilerine

hayat hakkı bulmayacaklar. Ve her

çete bilmeli ki, Erkan Sezerler’in

hesabı da eninde sonunda sorulur

onlardan.

Halkın çocuklarını aç bırakanlardan
sorulacak hesabımız var

sen aç kaldıkça çoğalır adaletsizlikler
sen aç kaldıkça onlar zenginleşiyor,
biz yoksullaşıyoruz
sen aç kaldıkça doymak bilmez bir avuç
asalak
sen aç kaldıkça durmaz akan kan
sen aç kaldıkça onursuzluk büyür
sen aç kaldıkça biz soru sorarız 
kim bizi aç bırakır diye?

sen aç kaldıkça bu düzen yıkılmaya mecburdur
sen aç kaldıkça biz vuracağız bu kahpe düzene
sen aç kaldıkça biz devrimcilik için neden ve sebeplerimizi büyüteceğiz

sen aç kaldıkça adaletsiz olacak bu düzen.
sen aç kaldıkça biz halkın adaleti olup geleceğiz
sen aç kaldıkça devrime gebedir bu ülke toprakları
sen aç kaldıkça elbette yıkacağız koçların sabancıların düzenini

sen aç kaldıkça yer yerinden oynayacaktır
sen aç kaldıkça Dayımızın da dediği gibi
bir kez de Türkiye’den sarsacağız Dünya’yı

işte o zaman sen aç kalmayacaksın bir daha
işte o zaman seni aç bırakanlardan soracağız tüm bunların hesabını
İşte o zaman kurulacak halkın iktidarı... Adına sosyalizm diyeceğiz...
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DEV-GENÇliler baskılar karşısında yılmamanın, ör-
gütlenmenin ön koşulu kararlı ve programlı bir çalışmadır.
Çalışmalarımızın sonuç alıcı olmasının ön koşuludur
bu. Planlı ve programlı çalışmalıyız. Kolektivizmi haya-
tımızın her alanına yaymalı, komiteler kurmalıyız. Ko-
mitelerin kurulmasını ve işlemesini sağlayacak olan ısrar
ve kararlılığımızdır. 

Israr ve kararlılık yoksa aslında orada gerçek anlamda
mücadele de yoktur. Israr ve kararlılık örgütlenmenin,
direnmenin, savaşmanın da olmazsa olmazıdır.

ÖRGÜTLENME SAVAŞINI NASIL KA-
ZANCAĞIZ

1- Teorik eğitim, sürekli eğitim ile
2- Komiteleşerek, kolektivizmi işleterek
3- Planlı ve programlı çalışarak
4- Hedefli sonuç alıcı bir çalışma programı ile
5- Israr ve kararlılık ile
Düzen gençliği örgütlemeyelim diye bizlere saldırıyor.

Gençliğin umutsuz ve örgütsüz olması faşizmin en büyük
silahıdır. Bu yüzden Dev-Gençliler toparlanamamalı,
devrimcilik yapan gençlik hapishaneleri doldurmalı ki
para babaları kafalarını yastığa daha rahat koyabilsinler. 

Oysa faşizmin unuttuğu bir şey var. İsteyen ve inanan
insanın iradesi…

Devrimci İrade. 
Meşru olan biziz. Haklı olan biziz. Bunca saldırıya,

baskıya, yıllardır süren katliamlara rağmen teslim alına-

mayan gençlik bu halkın baş eğmezliğinin en büyük
göstergesidir. 

Biz bu halkın evlatlarıyız. Örgütleneceğiz. Her türlü
baskıya, saldırıya rağmen tarihimizden öğrenecek, de-
neyimlerimizden dersler çıkaracak, pratiğe uygulayacağız.
İnanç ve kararlılıkla, bilimsel yöntemlerle savaşacağız. 

Bilimsel olan doğru düşünmedir. Biz devrimciyiz,
işimiz sorun çözmektir. En büyük sorun ezen ezilen ara-
sındaki çelişkidir. Çelişki halkla halk düşmanları arasın-
dadır. Bizim çözeceğimiz en temel sorun örgütlenme so-
runudur. Ezen ezilen mücadelesinde düşman bizi ezmeye,
örgütsüz bırakmaya çalışıyorsa savaşın adı ve yeri bellidir.
Savaşın adı örgütlenme, savaş alanımız gençliktir.

Her Dev-Gençli doğru düşünmeyi öğrenmelidir. Her
Dev-Gençli örgütlenme yapmayı, savaşı yönetmeyi öğ-
renmelidir. Bizler savaşın kurmayları olmak zorundayız.
Bu yüzden öğrenmeliyiz, kendimizi eğitmeli, öğrenmeli
ve öğretmeliyiz. Yönetmeyi öğrenmeliyiz. Hayatı, za-
manımızı, işlerimizi, insanları yönetmeyi öğrenmeliyiz.
Savaşmalıyız, inançla kararlılıkla, plan ve programla
savaşı sürdürmeliyiz.

Biz Dev-Gençliyiz Umut Bizimle Özdeşleşmiş-
tir

Biz Dev-Gençliyiz Mucizeler Yaratmayı En
İyi Biz Biliriz

Biz Dev-Gençliyiz Savaşacak Ve Kazanacak
Olan Biziz!

KKARARLILIKLA SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Eylem… Eylem… Eylem…
Polis Terörüne Karşı Sütçü İmam
Müfrezesi’nden Açıklama

Uzaktan Kumandalı Bombalı Eylem
Müfrezemize bağlı üç kişilik eylem timimiz mahal-

lemizde bulunan İstanbul Kâğıthane İTO Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi içerisinde bulunan düşmanın
ana karargâhı olan kalekola yönelik uzaktan kumandalı

bombalı saldırı düzenledi. Bombalı saldırı 23 Aralık
sabahı 05.45 saatlerinde gerçekleştirildi. Düşmanın ma-
hallemizdeki karargâhına son uyarımızdır. Mahallemize
yönelik baskı ve şiddet uygulamaktan vazgeçin. Ya ma-
hallemizden defolup gideceksiniz. Ya da sonuçlarına
katlanacaksınız.

Halkımıza Baskı ve Şiddet Uygulayanlardan Misliyle
Hesap Soracağız!

Bu Ülkenin Gerçek Vatanseverleri Cephelilerdir!

Polis Terörüne Karşı Sütçü İmam Müfrezesi

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

İzmir

İzmir

Yürüyüş
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Yoksul mahalleler hep direnerek
var oldular. 

Sokaklarında kan akmamış tek
bir yoksul gecekondu mahallesi yok-
tur. Hemen hepsinde şehitler veril-
miştir. Tutsaklar vermeyen yoktur.
O yüzden yoksul gecekonduların hal-
kı, iyi tanır hapishaneleri ve tutsaklığı. 

Çünkü, yoksul mahallelerin di-
renmekten başka bir yaşama şansı
yoktur. 

Yoksul mahallelerin sorunları,
“diyalogla”, “uzlaşmayla”, “yumuşak
başlı olmakla” çözülemez. 

Nasıl çözülsün? 

Karşımızdaki gecekonduları yok
etmek, yoksul gecekondu halkını
ezip sindirmek isterken, nasıl bir çö-
züm olacak?

Evet, sorunun esası budur.

Bu ülkeyi yönetenler, yoksul ge-
cekondu halkını hep sindirilmesi, us-
landırılması, mümkünse dağıtılıp un
ufak edilmesi gereken bir kesim ola-

rak gördüler. 

Böyle olduğu içindir ki,
mahallelerdeki kitle hareketi, demo-
kratik, barışçı şartların hüküm sürdüğü
bir yerdeki gibi bir kitle hareketi
olamaz. Tam tersine, militan, radikal
bir kitle hareketi olmak zorundadır. 

Mahallelerinizin  tarihi de bunun
kanıtıdır. Yoksul gecekondu mahal-
lelerinin demokratik mücadelesi, ço-
ğunlukla barikatlarda geçen bir mü-
cadeledir. Panzerlere, kurşunlara, do-
zerlere karşı bir mücadeledir. Bu ne-
denle kanı dökülmüştür halkın. 

Halkın kendi örgütlülükleri ve
kitlesel devrimci şiddeti, yoksulların
var olabilmesinin tek aracıdır.

Düzen ne gecekondulara son ve-
rebilir, ne de yoksul halkı sindirebilir.  

2014 rakamlarına göre, TÜİK
(Türkiye İstatistik Kurumu) İstan-
bul’daki yoksulluğun rakamlarını
şöyle veriyor: 

İstanbul’da yaşayanların yüzde
17,0’si yoksul...

Bu toplam 2 milyon 406 bin kişi

yapıyor. 

Bunları İstanbul’un en yoksulları
olarak görmek de mümkün. Yoksul-
ların toplam rakamı daha da büyüktür. 

Bu düzen, bu boyutlardaki bir
yoksulluğu çözebilir mi? Çözeme-
yeceği kesindir. 

Onun için yaptığı ve yapmaya
çalıştığı tek şey; yoksul halkı baskıyla,
terörle sindirmek ve uyuşturucuyla,
kumarla, fuhuşla yozlaştırmaktır. 

Sindirebilir ve yozlaştırabilirse,
kazanan sömürücü ve katliamcı devlet
olur.  

Ama faşizm, bunu başaramayacak.
On yılların direniş geleneğine sahip
yoksul halk, devrimcilerin önderli-
ğinde birleşerek, direnerek buna izin
vermeyecektir. Gazi gibi katliamlarla,
onlarca yıkım saldırısıyla, binlerce
tutsaklıkla teslim alamadılar, yarın
da alamayacaklar. Yoksul mahalle-
lerde halkın meclislerini, milislerini,
militan kitle hareketini örgütleyeceğiz.
Mahalleler bizim olacak; AKP fa-
şizminin hiçbir yöntemi bunu engel-
leyemez.   

�� Tutsaklara mektup, kart göndereceğiz.
Faşizmin onları tecrit etmesine izin verme‐
yeceğiz. 

�Tutsak yakınlarını arayıp soracağız. Tut‐
sak yakınlarıyla dayanışma içinde olacağız.  

�Gazi anmasını örgütleyeceğiz. Gazi’de
veya başka bir yoksul mahallede katliamı
anlatacağız. Çünkü üzerinden 22 yıl geçti ve
birçok insan bilmiyor Gazi katliamını.  

� Mahallemizde uyuşturucu kullanan

gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Gidip
konuşacağız. Onları o bataklıktan çıkarmak
için ne gerekirse yapacağız.

� AKP’nin Tutuklama Terörüne Karşı
kampanyamız devam ediyor; yazılamaları‐
mızla, kuşlamalarımızla, bildirilerimizle keyfi
tutuklamalara karşı adelet talebimizi dile
getireceğiz. 

� Her yerde, her koşulda, evden eve,
kişiden kişiye kitle çalışması yapacağız.  

Pratiğimiz: Hayatın her alanını örgütleyeceğiz!

Mahalleler Hep
Direnerek Var Oldu

Ve Ancak Aynı Şekilde
Var Olabilir!
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Komşu Komşunun
Külüne Muhtaç

Dayanışma; yoksul halkın kökeni
bin yıllara uzanan bir geleneğidir. 

KOMŞUN AÇKEN TOK YAT-
MA der bu gelenek. KOMŞUN
ÜŞÜRKEN SEN SICAKTA YATMA
der. 

Sömürücülerin dayattığı yoksul-
luğa, zalimlerin zulmüne böyle di-
renmiştir halklar. Kıtlıklara, afetlere,
salgın hastalıklara dayanışmasıyla,
paylaşmasıyla direnmiştir. 

Kapitalizm; bencilliğiyle, birey-
ciliğiyle, yozlaşmayla bu değerleri
ve gelenekleri tasfiye etmeye çalışı-
yor. 

Buna izin vermeyelim. 

Meclisler, bu halk değerlerinin
ve geleneklerinin yaşatılabileceği tek
yerdir. 

Biz “varken” yakın, “yokken”
uzak olanlardan olamayız. Anadolu
kültürü, varlıkta ve yoklukta paylaşma
ve dayanışmayı sürdürmeyi gerektirir. 

Mahallelerimiz, düğünlerde bir
olur, cenazelerde bir olur. Doğumlarda
bir olur. Komşunun derdi, kendi der-
dimizdir. Bu kültürü yaşatabildiğimiz
ölçüde, hiçbir saldırı mahalleleri tes-
lim alamaz. Hiçbir yoz kültür, bizi
yozlaştıramaz. 

Burjuvazi “düşenin dostu ol-
maz” diyor. Biz “düşen dostumuz

olmayacak” diyoruz. 

Hangimizin ayağı takılsa, elimizi,
yüreğimizi, emeğimizi ona uzatacağız
diyoruz.

Örgütsüz yaşayanların eninde so-
nunda, düzene yem olması kaçınıl-
mazdır. 

Bir örnek: 
Birçok yerde olduğu gibi, burada

da aynı apartmanda oturan komşular,
yıllardır birbirini tanımadan oturuyor. 

Burası Çayan mahallesi. Bir so-
kakta sıkça hırsızlık sorunu yaşanıyor.
Aynı binada iki gün içerisinde 5 dai-
reye hırsız girmiş. 

Binaya gittiğimizde 5 daire de
kamera ve alarm sistemi taktırmıştı.
Ama yine de hırsızlığı engelleye-
memişlerdi. 

Ev sahipleriyle sohbet ettik. 

Komşulardan gören olmuş mu
diye sorduk. Kimse kimseyi tanımı-
yordu. Biri, 4 yıldır bu apartmanda
oturduğunu söylüyor ama yan dai-
resini tanımıyor. 

Yandaki daire ondan daha eski
oturuyormuş. Aynı aparmanda 4 yıl
oturan aileler birbirini tanımıyor.
Tabii her bina böyle değil ama birçok
yerde bu sorun var. 

Biz aileye karşıdaki, üst kattaki,
aynı binadaki komşularınızı tanımı-
yorsunuz. Kamera, alarm ne işe ya-
rayacak? Binaya giren kim, dost mu
düşman mı bilemezsiniz dedik. Hak
verdiler. 

Sonrasında bütün bina biraraya
gelerek yıllar sonra da olsa bizim
vesilemizle birbirleriyle tanıştılar.
Komşuluğun önemi ve mahalleleri-
mizin değerlerini anlattık. 

Sorun sadece hırsızlık değil, da-
yanışma dedik. Biriniz hastalanabilir,
başı dertte olabilir, birinin yemeği ol-
mayabilir... Kim yardımına koşacak
birbirinizi tanımazsanız... Soruların
cevabı; paylaşmak, dayanışmak, “bi-
rimiz hepimiz hepimiz birimiz için”
diyebilmektir. Ve işte bunu da meclis-
lerimiz örgütleyecektir. 

� Halk Meclisleri, Gazi Katliamı’nı
unutmayalım!

Unutmak, egemenlerin işine yarar. Faşist
sistemlerini halka demokrasi diye yuttur-
maya kalkarlar.

Unutturmamak, halkın aldatılmasına en-
gel olmaktır. 

Hiçbir halk adaletsiz yaşayamaz. 
Unutturmamak, adalet istemeye devam

etmektir.  M
ec

li
sl

er
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Atasözü:
Eğriyi dövmeyince,
doğru bulunmaz.

Yaşamda yanlışlardan ders
alarak, yanlışlara karşı

savaşarak, bu tecrübelerin
ışığında öğrenilerek doğru

bulunur.



Delikanlım!
İyi bak yıldızlara,
yıldızların ışığında
kollarını ufuklar gibi açıp gereceksin
Delikanlım!
Senin kafanın içi
yıldızlı karanlıklar kadar
güzel, korkunç, kudretli ve iyidir
Yıldızlar ve senin kafan
kâinatın en mükemmel şeyidir

Nazım Hikmet

Yeni insan yazılarımızla birlikte, el
ele vermiş yeni insana doğru yürüyoruz.
Adım adım her geçen yazımızda eskiye
göre yeni insanı daha iyi tanımaya baş-
lıyoruz. Yeni insan hedefimiz. Her Cep-
heli'nin hedefi yeni insana ulaşmak ol-
malıdır. Bir hedefimiz olursa önümüzü
görürüz ve hedefimize ulaşabilmek için
yollar ararız. Yeni insan yazılarımız da,
bu hedefimize ulaşabilmek için bize
yol yöntem sunuyor. Bazı konuları ye-
niden hatırlatıyor, bazılarını farklı bir
pencereden göstermeye çalışıyor. Yeni
insan yazılarımızı bir eğitim çalışması
gibi işlemek ve üzerine yanımızdakilerle
tartışıp konuşmak bizi ve yanımızdakileri
geliştirecektir. Yeni insan şunun bilin-
cindedir; 

"BİLGİ BİLENİN BİLMEYENE
BORCUDUR" 

Yeni insan köşemizdeki konuları
rahatlıkla herkesle okuyabilir ve tartı-
şabiliriz. Genellikle hayatın içinden
verdiğimiz örneklerle ve temel konu-
larımızı işleyerek kurmakta olduğumuz
binamızın temellerini sağlam atmış olu-
ruz. Bu yüzden yeni insan köşemizi
her hafta okumak ve en azından bir ki-
şiyle bile olsa veya yeni bir insanla, ar-
kadaşımızla okumamız önemlidir. Yeni
insan gibi düşünelim ve kendimize he-
men bir hedef koyalım. Her hafta en
az bir arkadaşımızla birlikte okuyalım
yeni insan köşemizi ve daha sonra üze-

rine tartışalım. KARAR ALALIM. İs-
tikrarlı bir biçimde bunu hayata geçir-
meye çalışalım. Bunu yapabilmek için
atacağımız ilk adım bu kararı almaktır. 

BİR KARAR ALMAK, HİÇ KA-
RAR ALMAMAKTAN DAHA İYİ-
DİR. ATILAN İLK ADIMDIR. Cü-
retli olalım ve atalım bu adımı. Sonraki
aşaması vereceğimiz emeğe bağlıdır.
Bu iki temel adımları atmak bizi iradi
olarak güçlendirir. Bu kararımızı hepimiz
hayata geçirebiliriz, çünkü düşünürsek
yeni insan yazısını okumak toplamda
belki 10 dakikamızı alır. Bunu birisiyle
okumak tekrar bir 10 dakikamızı alır.
Yani haftanın 7 günü ve toplamda 268
saati var. Bizim yapacağımız bu 268
saatlik bir zamana toplam 20 dakika
bir süre programlamak. Bu sayılı bilgileri
toplamak önemlidir çünkü bize direk
bu kararımızın ne kadar basit bir şekilde
uygulanabileceğini gösterir. 

BİLGİ, KARARIMIZI YAPILA-
BİLİR HALE GETİRİR

Bu bilgi bizi direk daha iradi yapar
ve kararımızı uygulamakta güçlendirir.
Şimdi düşünelim bakalım bunu yapabilir
miyiz? Evet çok kolay bir şekilde bunu
programlayabiliriz. "268 saate 20 dakika
programlamak" Bu bilgi bize kararımızı
yapılabilir hale getirdi. Peki programı-
mızı yaptıysak sıradaki yapacağımız
şey nedir? Sıradaki olan şey bizim
bunu neden yapmamız gerektiğidir veya
neden yapılması gerektiğidir. Birlikte
düşünelim yine. Bu karar hem kendimizi
geliştirmemizde, yeni insan'a ulaşmakta
yardımcı olacaktır hem de devrimci
mücadelemizdeki iddiamızı büyütecektir.
Hem kendimiz yeni insan'a doğru yü-
rüyeceğiz hem de yanımızda birine
yeni insan'ın ideolojisini tanıtacağız ve
kavratacağız. Kendimizi ve arkadaşımızı
örgütleyeceğiz. Mücadelemizi, iddia-
mızı, kararlılığımızı güçlendireceğiz.
En temel ilkemizi yerine getireceğiz
"BİRKEN İKİ OLACAĞIZ". Israrlı
bir emek vermeliyiz. Nedenlerimizle
birlikte bir istek yaratmalıyız ve bu is-
teğimizi hayata geçirmeliyiz. 

"İSTEMEK VE YAPMAK" sihirli
değneğimizin ismi. Neden yaptığımız
kafamızda net olmal. Ne için yaptığımızı
bilmek kararımızı güçlendirir ama BİL-
MEK YETMEZ, YAPABİLMEK-

TİR ASLOLAN. Ne için olduğunu
bilmek bizim motivasyon kaynağımızdır.
HALK İÇİN, DEVRİM İÇİN, CEP-
HE İÇİN. Programımız bizim önceli-
ğimiz olmalıdır. Ertelemeyerek ve işi
kendiliğindenciliğe bırakmayarak sonuç
alacağımız garantidir. Bu şu demek;
yine hedefli ve süreli çalışmak bizi ve-
rimli kılacaktır. Kararlar almak poli-
tikleştirir, devrimcileştirir. Politik olmak,
devrimci olmak ne demek? Politik
olmak "SORUN ÇÖZMEKTİR,
İLKE VE KURALLARIMIZLA SO-
NUÇ ALMAKTIR". 

En küçük işimizden en büyüğüne
kadar, en basit işimizden en zoruna
kadar hepsini örgütlü ve programlı yap-
malıyız. Bu biçimde yapmadığımız her
iş istediğimiz sonucu almamaya mah-
kumdur. Bir Cepheli yani yeni insan
yaptığı her işi en ufak ayrıntısına kadar
düşünür ve programlar, çünkü bilir sa-
dece böyle sürekli sonuç alabilir. Yeni
insan'ın çalışma tarzı ile çalışmayan
her Cepheli sonuç alsa bile sürekli ala-
maz ve çalışma tarzını değiştirmeden
sürekliliği sağlaması mümkün değildir. 

Lenin diyor ki "BÜYÜK KÜÇÜK-
TEN DOĞAR" yani biz yaptığımız
her işi büyük bir ciddiyetle yapmalıyız,
çünkü bütün olarak düşündüğümüzde
yaptığımız her iş stratejik hedefimize
hizmet ediyor. Devrimin öncüleri olarak
hiçbir işte seçici değil istekli ve gönüllü
olmalıyız. Her işimiz aynı derecede
önemlidir. Bir yerden bir yere bir çanta
taşımak da, akrebi taşlamak da, dergi-
mize bir yazı yazmak da, türkü söylemek
de, dağa çıkmak da. Hepimiz aynı ide-
allere hizmet ediyoruz. Tek vücuduz,
birimiz parmaklarsa diğeri onun tır-
naklarıdır. Birimiz gözlerse, diğeri ku-
laklarıdır. Birisi coşkuyla çarpan kalp
ise diğeri de pompaladığı kandır. Böyle
düşünmeli ve böyle okumalıyız yeni
insanı. Yeni insan Cephe'nin yarattığı
bir kişilik ve bu kişilik dünyanın en
yakışıklı ve en delikanlı insanıdır. 

Yeni insan Cephe’nin kızları ve
oğullarıdır.

GELECEK YENİ İNSANDA 

YAŞASIN YENİ İNSAN - YA-
ŞASIN YENİ İNSANLAR 

YENİ İNSANDIR ASIL DELİ-
KANLILAR

YENİYENİ
İNSANİNSAN

DELİKANLI 
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AAdaletsizliğe karşı duyduğumuz öfkenin kaynağında sevgi vardır. Vatanımıza,
halkımıza, yoldaşlarımıza beslediğimiz sevgi ne kadar büyükse; düşmana olan

öfkemiz, adaleti gerçekleştirme isteğimiz de o kadar büyük olur.

Bir çağrıdır bizim sanatımız. Halkı, zalimin zulmüne
karşı kendi iktidarını kurmasının çağrısıdır.

Ve seslenir marşımız tüm ezilen halklara : 
Günün sancısı var / şafağın çağrısı var / zaferin

müjdesi var / 
Al yüreğini / öfkeni kuşanda gel / emeğin kavgası var/

Kavga seni çağırıyor...”

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

42

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 Yılmaz

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: 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



Yurdum Benim Şahdamarım
Engereğin dişlerine işledim,
Ağu dişlerine
Oluklu, çentik...
Ve vurgun
Gözleri bir çift cehennem
Burnuna kan tütmüş
Pars bıyığına...
Dağın pulat yüreğine işledim,
Şimşeğin masmavi usturasına
Sevdanı usul usul
Lo ben seni hapislerde sevmişim
Ben seni sürgünlerde
Yurdum benim
Şahdamarım...

Sevgili İdil ailesi,

Sizleri sevgiyle, coşkuyla sımsıkı ku-
caklıyorum ve İzmir Şakran'dan mer-
haba diyorum. Hepiniz mutlaka iyisi-
nizdir biliyorum.

Biz de yeni bir sürgün-sevk furya-
sından sonra herkese yazıyoruz. Size
gönderdiğim mektup da geri gelmişken
yazayım dedim. Her çıtta sürgün de-
memiz şakaydı ama tabi gündemde hep
vardı. Hem Silivri'nin bizi istememe-
sinden kaynaklı hem de süreç itibariyle
şaşırmadık. Arkamızda yoldaşlarımızı
bıraktık, yalnız kalanlar kaldı, diğerleri
ise nerede bilmiyoruz bakalım iki haftaya
öğreniriz artık ya da siz yazarsınız artık.
Sürgün-sevk olunca dedim ayırırlar
ama Nazife abla, Yeter abla, Sultan ve
Özlem abla ile birlikte sürgün edildik.
Yolda ring aracı ile mahkeme için gelen
Alişan Taburoğlu ve Tunç’u (gazili)
Burhaniye'ye bıraktık. Bahar ve Betül
ablaya selam veremedik üzüldüm. He-
men ayrılıp İzmir'e geldik. Burada 15
kadın var bizden. Didem Akman abla
tek kalıyor diğerleri ise koğuşta kalıyor.
Bizi yan koğuşa koydular, yanımıza
Sevda Kurban ve Didem Tütenk abla
geldi. Onlar olmasaydı ne kıyafet ne
başka bir ihtiyacımızı karşılayabilecektik.
İnsanlar hasta mı beli mi kırık yok
umurlarında değil, böyle ortada bıra-
kıyorlar sonra bir de direnme diyorlar
işte buna dayanamıyor insan gel de di-
renme. Şu an idare ediyoruz kıyafetle-

rimiz gelinceye kadar koğuşta, hava-
landırmada ise sohbet edebiliyoruz ar-
kadaşlar ile. Ha bir de Didem ablanın
havalandırması bizim koridor kapısına
bakıyor. Onunla da konuştuk, merhaba
dedik. Camdan yüzünü gördük, çok
sevindim. İyi görünüyordu valla. Yavaş
yavaş düzenimizi oturturuz tabi yeni
bir Anadolu turuna çıkmazsak. Neyse
kafam rahat her yer direniş içinde ola-
cağı için. Birkaç hafta önce gönderdi-
ğiniz mektup vardı ya yine öyle bir
mektup bekleriz buraya. Ha bir de an-
nemlere de söyleyeceğim burada arkadaş
görüşü var, belki aklınızda biri vardır
yazarsınız. Ben şimdi yavaş yavaş mek-
tubumun sonuna geleyim. Sizi çok me-
rak ediyoruz, bizi mektupsuz habersiz
bırakmayın. Unutmadan Eren nerede?
Ona yazmak istiyorum. Sizleri direni-
şimizin coşkusu ile kucaklıyorum. Bu
sefer kısaca geldim siz uzunca yazın
ben daha sonra bir daha gelirim. Bir-
birinize iyi bakın...

Seher Adıgüzel 

***** 

Sevgili arkadaşım,
22.01.2018

Merhaba, seni direnişimizin coşkusu
ile sımsıkı kucaklıyorum. Mektubun
bana bayağı geç ulaştı ve 5 sayfa komple
çizildi. Yani eksik, olsun ben seninle
yine de yazdıkların üzerine sohbete gel-
dim. Eminim sen de en az benim kadar
iyisindir. Emperyalizm yine bize saldı-
racak tabi bir biz kaldık diyoruz, o ne-
denle saldırdıkça saldırıyor, tutukluyor
ama nafile. Anlattıklarına göre yine
her yerde eylemler oluyor. Karşılarına
yine çıkıyoruz. Ne demişler baskı zulüm
varsa direnenler de hep var olacak.

Gönderdiğin kıssadan hisseyi be-
ğendim, tabi ondan sonraki 5 sayfa si-
linmiş. Kıssadan hisse bence şunu an-
latıyor, kuş halk oluyor, Derviş ise
devlet. Tabi kuş ilk başta devletten ada-
mına güvenir ama bugün bir devlet
kendi sınıfının çıkarlarını korur ve
diğer sınıfa düşmandır. Baskı ve zor
kullanır. Kuşta yaptığı gibi kolunu kırıp

iyileşince aynısını yapar fakat kökten
çözersen dervişlikten alıp yapamaz bir
daha.

Devrimcinin düşünceleri kişiliğidir,
kişiliği düşünceleridir demişsin, bence
de öyle. Düşünceler yaşantına, kişiliğine
şekil verir. Ne diyoruz devrimcilik bir
yaşam biçimidir. Yani oturuşundan ko-
nuşmana düşüncelerin şekil verir. Atas-
özünü  çok beğendim biliyorsun aklımda
biraz zor tutuyordum ama bunu unut-
mayacağım; iş insanın aynasıdır-işleyen
demir ışıldar. Herkes emeği ile var di-
yorum buna. Emek... Ne kadar emek-
çiysen o kadar sevilir, o kadar ışıldarsın.
Emek harcayacağız, kendimize, yol-
daşlarımıza, halkımıza, kıstasımız emek
olacak.

Arkadaşım, geçen halk sevgisini ve
vatan sevgisini sohbette arkadaşlara
anlattım. Tam isabet oldu yani babama
geçen hafta yazdığım mektupta kurtuluş
savaşından hikayeler istemiştim. Ger-
çekten çok bir bilgim yok çünkü. Artık
fırsat bu fırsat öğreneceğim burada
belki de senin gönderdiğin mektuplar
ile. Hikaye yine halkın gücünü gösterdi
bana, bugün de devrim ancak halk ile
yapılır. Kurtuluş Savaşı'nda zenginler,
köy ağaları bir bir teslim olmuş. Bu hi-
kayede de öyle ama halk savaşmış Şefik
bey halkın gücünü işin içine sokmadıkça
bu işin altından kalkılamayacağını iyice
anlamıştı. Halksız hiçbir şey olmaz.
Yaptığımız her işte asıl görevimiz halkı
örgütlemek  olduğunu unutmamalıyız.
Devrimcilik kitleleri örgütlemektir. Kur-
tuluş Savaşı'nda halk körmüş de, savaş
istememiş de ama Yörük Ali efe halktan
bir insan olarak onları savaştırmış ve
asıl o zaman bir cephe kurabilmişler.

TECRİT ve SÜRGÜN SALDIRILARININ ORTASINDAKİ
TUTSAK YORUMCULAR ÜRETİMLERİNE DEVAM EDİYOR, 

KENDİLERİNİ TECRİTTE EZDİRMİYORLAR...



Halk sevgisi aynı zamanda halkı sa-
vaştırmaktır. 

Kurtuluş Savaşı'nda 13 yaşında ço-
cuklarımız işgalcilere karşı kendini
feda etmiş, onlardan aldığı güç ile Sıla
18'inde teslim olmamış, düşmana mey-
dan okumuştur. O nedenle özellikle
tarihimizi öğrenmeliyiz.  

Dediğin gibi devrim kitlelerin ese-
ridir. Devrimcilik kitleleri örgütlemektir.
O  büyük gün bir avuç insanla değil
tüm halkı katarak yapılır. Küba'da 12
adamla başlamışlar. Örgütlenip halkı
katmışlar ve zaferi kazanmışlar. Halkın
öncüleri hep olacak ve bunlar bizleriz.
Ne demiştik iki şey gerekiyor: 1. Sub-
jektif, 2 objektif koşullar. Devrimci du-
rum, devrimci parti. Her yaptığımız
işte halka bir yararı yoksa anlamsızdır.
Ne yapıyor oportünizm; Taksim'de İs-
panyolca kursu veriyor, bu bile çarpıklığı
çok net gösteriyor. Bizim amacımız
halkı örgütlemek, gençlikten sanata
her alanda, her alanda halka bir alter-
natif oluyoruz. Her şeyi halk için yapı-
yoruz. Bir avuç hain dışında halkın çı-
karları devrimden yana, bunu halka
anlatmalıyız. Çıkarlarının sosyalizmde
olduğunu göstermeliyiz. Aynen öyle
düzen kirletir devrim temizler diyoruz.
Mesela HFG... Kapitalizm uyuşturucu
ile uyuşturuyor, etkisiz hale getiriyor.
Biz ise düzenin kirlettiği insanları tedavi
ediyoruz. Bu insanların düzene olan
öfkesi de çok büyük. Sen düzen kirletir,
devrim temizler kitabını okuuş muydun
hiç? İşte orada çok net gördüm bunu.
Mücadele nedenlerimiz bunlar işte.
Dediğin gibi halk içinden herkes bir
şey yapabilir hele hele bu süreçte... Ni-
karagua'da kadınların mücadelelerini
anlatan Sandino'nun Kızları kitabını
okudum. Orada halk savaşıyor, yardım
ediyor. Aklımda kalan bir örnek şuydu:
Bir eylembirliği karakola eylem yapıyor
sonra dört yandan kuşatılıyorlar ve iki
kişi bir eve girmek zorunda kalıyor. O
evde halktan olduklarını, çatışmanın
ortasında kaldıklarını söylüyorlar. Ev
halkı inanmıyor tabi, halk uyanık ve
genç kız onlara yardım ediyor. En sev-
diği giysilerini veriyor, yaralarını sarıyor,
yediriyor ve annesi babası onları başka
bir eve bırakıyor. Yani halk her şeyi
yapabilir, biz onlardan öğreniriz birçok
şeyi. 

Evet diyalektik ne diyor bize? Herkes
eğitilebilir, savaştırılabilir. Hepimiz dü-
zenden geliyoruz. Marx'ın dediği gibi
doğum lekesini hepimiz taşıyoruz. Mü-
cadele zorunluluktur. İnsan yeter ki
devrimcilik yapmak istesin gerisi bize
bağlı. O nedenle kendimize de, başka-
larına da yeni insana yakınlaşmak için
bıkmadan usanmadan emek harcaya-
cağız. İnsanlardan hiçbir zaman vaz-
geçmemeliyiz. Önyargılı olmamalıyız.
Hata yapabilir, eleştiririz, olmadı yeni
yöntemler deneriz ama asla vazgeç-
memeliyiz. Her şey bize bağlı dediğin
gibi bize mek harcandı da değiştik, an-
ladık şimdi ise kendimize nasıl yapıldıysa
biz de öyle yapmalıyız. Hasan Sabbah'ın
sözü her şeyi güzel ifade etmiş. 

Canım arkadaşım şiir için teşek-
kürler. Burada ezberleyeceğim ve gör-
üştüğümüzde sonra okuyacağım.

Her şey için çok sağol, meleklerimi
daima yanımda hissediyorum.

Sevgilerimle

SEHER

**** 

Merhabalar,

27.01.2018                                                                                            
Hasretle kucaklıyorum. Nasılsınız?

Malum ben yine sürgün oldum. Ben
bile artık takip edemez oldum. Yıldırmak
için ellerinden gelen her şeyi yapsalar
da biz işte buradayız demeye devam
ediyoruz, edeceğiz.

Pazartesi Ahmet Baba gelmişti gö-
rüşüme, annemler İstanbul'dan gelin
kız misafirliğe gelince gelemediler. Ben
de gelmeyin demiştim. En azından Ah-
met Baba'yı görmüş oldum. Mart'ın
başında burada açık görüş var umarım
ona gelebilirler. Siz nasıl olduğumuzu
merak ediyorsunuzdur, gayet iyiyiz.
Yine hiçbir şekilde haber vermeden
hücreleri basıp, üzerimize saldırıp öyle
sürgün ettiler. Sözde gündemlerinde
sürgün yoktu ama düşman düşmanlığını
yaptı yine. Velhasıl kelam İzmir'in yo-
lunu tuttuk bu sefer. Karabük, Silivri
derken en son durağım İzmir Şakran...
Artık sizi misafirliğe buraya beklerim.
Çok da güzel ağırlarım. Eşyalarımız
tabiki bizimle beraber gönderilmedi.
Bütün kitap, defter, kıyafetlerimiz Si-
livri'de kaldı. Ahlaksızlıkta ve keyfilikte

sınır tanımıyorlar. Hem sürgün ediyorlar
hem de eşyalarımızı orada rehin tutu-
yorlar. Artık ne zaman gelir belli olmaz.
Salı sabahı sürgün edildik, 11'e doğru
İzmir'deydik. Gece müşadede kaldık.
Ertesi gün arkadaşlarımızın yanına
geçeceğiz sandık fakat ayrı bir koğuşa
koydular. Biz kabul etmeyince zorla,
yerde sürükleyerek, işkence ile götü-
rüldük. Yer olmasına rağmen ayrı bir
koğuş açmışlar bizim için. Yan koğuştan
iki arkadaşımız yanımıza geldi şimdilik
bu şekilde çözüldü. Şu an kadınlar
olarak burada 14 kişiyiz. 5 kişi sürgün
olduk. (Seher, Yeter, Nazife, Özlem De-
mirci ve ben) Sevda Kurban ve Didem
Tütenk yanımıza geçti. Acil ihtiyaçla-
rımızı karşıladık, arkadaşlar sağolsunlar.
Yeni baştan en hızlı şekilde düzenimizi
kuracağız. 

Siz en son hiç mektup göndermiş
miydiniz? En son kıssadan hisse ve şi-
irlerin olduğu mektubunuzu almıştım.
Ben de size yollamıştım. Umarım elinize
geçmiştir. 

Neler yapıyorsunuz? Hele bir anlatın
habersiz koymayın. Kısacık kısacık
mektupları kabul etmiyorum ona göre.
En azından ilk gönderdiğinizi uzun is-
terim çünkü haberdar değiliz kim, ne-
rede, nereye sürgün oldu. Dilan Poyraz
ve Dilan Ekin'den ayırdılar beni. Herkes
hücre arkadaşlarıyla sürgün oldu, beni
yine ayırdılar. Onları da özledim. Haber
ederseniz sevinirim, merak ediyorum
neredeler? Fırat da sürgün oldu mu?
Onu da bilmiyorum.

Arkadaş görüşü için İzmir'den ko-
rodan arkadaşlara ulaşma imkanınız
var mı, buraya görüşe gelebilenler olur
belki. Korocu arkadaşlar aklıma geliyor.
Adres ve isim soyisim gerekiyor, hızlıca
haber gönderebilirseniz sevinirim. 3
arkadaş hakkımız var biliyorsunuz. Se-
her için de kimler gelebilir, yazabilirseniz
seviniriz.

Albüm sözleri ve türkü sözleri isti-
yorum bol bol. Bu biraz istek mektubu
oldu. Daha uzun uzun gelirim yine
yanınıza. Çok sevgilerimi gönderiyor,
sıkıca kucaklıyorum.

Umutla, dirençle kalın

Sevgilerimle

SULTAN



“Kralın sofrasında soytarı ola-
cağıma halkımın kavgasında eşkıya
olurum.” Yılmaz Güney

Dönekliğin sınırı yok. Üç kuruşluk
çıkarı için 80 milyon halkımızın yok-
sulluğunu görmüyor. Yavuz Bingöl
burjuvazinin lüksü içinde yaşıyor.
Halkına sırtını döndükten sonra gö-
zünü lüks, şatafat bürümüş, iflah ol-
maz bir dönektir. Halkımız için dö-
neklerin yeri çukurun dibidir.

Yavuz Bingöl Habertürk TV’ye
verdiği röportajda; “Eskiden devlet
millete haksızlık ediyordu, şimdi
millet devlete haksızlık ediyor.” dedi.

Yavuz Bingöl kimdir; Annesi Aşık
Şahsenem Bacı, değerli bir halk oza-
nıdır. Yavuz Bingöl 90’lı yıllarda
Umuda Ezgi isimli müzik grubuna
üyeydi. Eleştirilecek yanları olsa da
halkın safında müzik yapıyordu.
2000’li yıllara geldiğimizde artık sa-
fını yavaş yavaş terk etmenin arayışı
içine girdi. Bir gazeteye verdiği rö-
portajda “beni fark etmelerini isti-
yorum” diyerek halk sanatçısı safın-
dan burjuva sınıfına göz kırpmaya
başladı. Dizilerde rol almaya başladı.
Ancak yine de tercihini kesin çizgi-
lerle çizmiş değildi. 2013 Haziran
Ayaklanması’nda katledilen Berkin
Elvan’ın annesine yönelik başbakanın
küfürlerini destekleyerek safını kesin
olarak çizdi. O tarihten itibaren hızla
AKP’nin askeri gibi çalışmaya baş-
ladı. Oynadığı diziler, düzenlediği
konserlerin hepsi AKP’yi aklama ça-
balarıyla doludur.

Yavuz Bingöl’ün dönekliğinin
özü özeti budur. Şartların değiştiğini
söylüyor. “Ben yandaş değilim, uyum-

luyum” diyor.  Oysa değişen şartlar
değil saflardır. Yavuz Bingöl safını
değiştirmiştir. Halkımızın türkülerini
yapmaya çalışırken, eksiğiyle-fazla-
sıyla halkımızın içindeydi, halkımızın
yaşadığı acılara tanıklık ediyordu.
Artık bizimle aynı mahallede otur-
muyor Yavuz Bingöl. Burjuvazi ağ-
zına bir parmak bal çalınca akıl tu-
tulması yaşadı. Tarihini, söylediği
türküleri, halkını unuttu. O şatafatlı
dünya adeta gözlerini kamaştırdı.
Yavuz Bingöl de bulunduğu safın
rengine uygun hareket ediyor. Geç-
mişine küfrediyor. Başrol oyuncusu
olarak oynadığı diziyle halkımıza
küfrediyor. AKP’nin eli kanlı tarihini
yalanlarla unutturmak için canını di-
şine katıyor. Yandaş değil, uyum-
luymuş. Hadi milyonlarca yoksul
halkımızla da uyum içinde yaşasana!
Yoksul halkımızla uyum içinde ya-
şayabilir misin?

Her düşkün gibi düşkünlüklerini
meşrulaştırmak için de bilimsel ve
tarihsel gerçekleri bilerek ve isteyerek
çarpıtıyor. Zaman değişti, koşullar
değişti ve halk emeğini ve hakkını
isterken faşizme haksızlık edi-
yor öyle mi? Öyle mi Yavuz
Bingöl!

Bakın bir de felsefe yapı-
yor. Burjuvazinin eski solcuları
kullanması boşuna değil. Hal-
kımızın mücadelesinde öğ-
rendikleri birkaç cümleyi bü-
yük düşünce diye pazarlamaya
kalkarlar. Yavuz Bingöl de
öyle yapıyor, bakın ne demiş;
“Aslında bence insan önemli.
İnsanın iç dünyası; vicdandan,
sevgiden, barıştan, kardeşlik-

ten yana olmak... Bu söylediğim ke-
limeler sadece solculara ait kelimeler
mi? Hayır, öyle değil. Kendimi 'sol-
cuyum' diyerek kategorize etmek is-
temiyorum."

Nereden tutup tartışalım bu akla
ziyan cümleleri. En hafif haliyle
insan biraz utanır. Utanma duygusu
da halka ait bir duygudur, burjuva-
zinin utanma duygusu yoktur, Yavuz
Bingöl de utanma duygusunu tama-
men yitirmiştir. Yavuz Bingöl soyut
bir insan kavramından söz ediyor.
Ancak bu soyut “insan” kavramı ka-
pitalizmin zaferiyle birlikte tamamen
ortadan kalkmıştır. 

Yavuz Bingöl’e kısa bir tarih
dersi; hümanizm, yani insanı yücelten,
insanı temel alan düşünce eski dere-
beyliği, krallık gibi toprağa dayalı
feodal üretim sistemine karşı ortaya
çıkmıştı. Köylüleri ve bütün halkı
baskı altına alan feodal sistemde,
engizisyonlarda diri diri yakıyorlardı
insanları. Feodalizme karşı savaşta
ileri bir rol üstlenen burjuvazi ekmek,
adalet ve özgürlük kavgasında işçi
sınıfıyla birlikte dövüştü. İnsan hakları

Kralın sofrasındaki soytarı: Yavuz Bingöl
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kavramı 1789 Fransız devrimiyle
birlikte doğmuştu. Kapitalizm feo-
dalizme karşı zaferini ilan ettiği
andan itibaren “kahrolsun insan hak-
ları” sloganıyla bütün dünya halklarını
sömürmek için azgınca saldırıya
geçti. Feodal sisteme karşı savaşta
ilerici, yenilikçi bir görüş olan hü-
manizm; kapitalist sistemde ise gerici,
eskimiş bir düşüncedir. Çünkü hü-
manizm; sınıf bilincini muğlaklaştırır.
Milyonlarca insanı katleden, işkence
yapana da “insan” muamelesi yapar.
Bu nedenle burjuvazinin çıkarlarına
hizmet eder. Ve ezilen halkların ek-
mek, adalet kavgasını engellemek
için kullanılır. Kapitalist sistemde
milyarlarca insanın kurtuluş yolunu
gösteren insancıl görüş ise sosya-
lizmdir. Yani Yavuz Bingöl; kardeşlik,
barış, ekmek, adalet sloganları yalnız
bize, sosyalistlere aittir.

İnsan, değerleriyle insandır. Ka-
pitalizm ile sosyalizm arasındaki en
temel farklardan biri budur zaten.
Kapitalizm; kar odaklı bir sistemdir,
Sosyalizm; insan odaklı bir sistemdir.
Dünyanın en zengin 8 kişisi, 4 milyar
insanın servetine sahip. Sen dünyanın
en zenginlerini sev.

Sence bu kardeşlik midir Yavuz
Bingöl? On binlerce esnaf kepenk ka-
patırken, milyonlarca insanımız açlık
çekerken, 2017 yılında Sabancı’nın
karı yüzde 30 olmuş. Sen Sabancı’yı
sev Yavuz Bingöl. Sen kendini solcu
olarak kategorize etme Yavuz Bingöl,
ama bize ait kelimeleri de kirletme.
Sen döneklik ederken, bütün değerle-
rine sırtını döndün. Sen dersini iyi
çalış ve burjuvazinin dilini öğren.
“Bana dokunmayan yılan bin yıl ya-
şasın”... Senin yönünü bu kavramlar
belirliyor. “Benden sonrası tufan” di-
yorsun, senin kategorin budur. Senin
sadece fiyatın var, asla üretemezsin,
asla halk konserine çıkamazsın. Sen
artık, burjuvazi için etiket fiyatı ya-
pıştırılmış eski bir ticaret malından
başka bir şey değilsin. Senden kar
elde edemedikleri anda fiyat etiketini
de söküp çöpe atacaklar.

Madem bu kadar kendinden emin-
sin, madem sevgiden-kardeşlikten,
özgürlükten yana olmak, sadece sol-

culara has değil... Hadi bakalım fa-
şizmin 'insanlık' yararına tek bir ör-
neğini ver. Sadece bir örnek, tek bir
örnek veremezsin Yavuz Bingöl. Ama
dünya halkları binlerce örneğini ve-
rebilir faşizmin; katliamların, işken-
celerin, işgallerin, atom bombalarının,
tecavüzlerin, sömürünün, akla hayale
sığamayan sapkınlıkların... Daha fazla
kar için halkları, toprağı, ağacı, suyu,
havayı... Her şeyi ortadan kaldırmak
pahasına akıldışı ve müsrif olan dü-
zenin envai çeşit örneğini verebilir...
Ey burjuvazinin küçük soytarısı, sen
tek örnek veremezsin. 

Her üretim biçimi, kendi insan
tipini yaratır... Faşizmin sanatçısı
olma yarışındaki dönekler, kendilerini
paralasalar da halk düşmanlığını meş-
rulaştıramazlar. Tayyip Erdoğan’la
çektirdiğin fotoğraflara iyi bak. Do-
ğum gününü kutlamaya gittiniz, peki
yüzünüzün hali ne? Siz bir avuçsunuz.
O resimler de korkunuzun, acizliği-
nizin, emir kulları olduğunuzun res-
midir. Bir de halkın sanatçılarının
resimlerine bak, tek kuruş para lafı
geçmemiştir aralarında. Hatta faşiz-
min baskılarını da göze alarak aynı
sahneyi paylaşmışlardı. Grup YO-
RUM Bağımsız Türkiye Konserle-
rindeki sanatçıların yüzlerine bak.
İnönü Stadyumu’nda onlarca sanat-
çının yüzlerine bak ve halkımızın
kendi sanatçılarına nasıl güç verdiğini
gör. Belki sana bir şey anımsatır. Bir
de halk sanatçılarının, halkın önder-
leriyle aralarındaki ilişkiyi görmek
istiyorsan, Gorki’yle Stalin’in meşhur
fotoğrafına bak. Ne kadar diktatör
diye karalasanız da, tüm burjuvazi
bir olup dünya halklarına unutturmaya
çalışsa da, Gorki’yle aralarındaki
saygı sevgi ilişkisini görürsün. Çünkü
siz faşizmin baskısıyla elinizi aya-
ğınızı nereye koyacağınızı bilemez-
siniz. Oysa halkın sanatçısı, halkın
önderinin yanında evinde gibidir. Bu
nedenle sosyalizme ait kavramları
kullanamazsın. Sosyalizmin ve solun
değerlerini karalamaya senin üç kuruşa
satışa çıkardığın beynin de, yüreğin
de yetmez. Bir avuç asalak sınıfı eğ-
lendirmekten başka bir göreviniz yok-
tur. Bunun karşılığında ağzınıza bir
parmak bal çalınır, o kadar. 

Sanat; halklarımızın yüzlerce, bin-
lerce yıllık birikiminin damıtılmış
özüdür. Sen halkına sırtını döndün,
hiçbir şey üretemezsin. Halkımızın
değerlerine uzanan dilin mi? Onun
da hükmünü halkımız vermiştir. Al-
bümlerin satmayınca, şarkıların din-
lenmeyince, dizilerin izlenmeyince
AKP faşizmini aklamaktan başka yol
bulamadın kendine. Çünkü sen biri-
ciksin, Yavuz Bingöl’sün. Rahatından,
sefahatından bir gram ödün vere-
mezsin. Halk gibi mütevazı bir ya-
şamın olamaz! Üç kuruşluk çıkarın
için, halk çocuklarının katledilme-
sinden rahatsızlık duymazsın. Ne
Berkin' in ne de sınırın iki tarafındaki
halk çocukları için kılını bile kıpır-
datmazsın; aksine savaş kışkırtıcılığı
yapmaktan çekinmiyorsun. Sanatçıları
peşine takıp Tayyip Erdoğan’ı des-
teklemeye gidiyorsun. 

Ey AKP’nin döneği, Ey sanat mad-
rabazı halkımız AKP’ye haksızlık ya-
pıyor öyle mi? Allah için söyle biz de
bilelim. Madende katledilen 301 Somalı
madenci mi haksızlık yapıyor? 1834
kat artmış uyuşturucudan ölenler, bu
insanlar mı haksızlık yapıyor AKP’ye.
Ya da grev yapmak isteyen işçiler
mi? İşini istediği için her gün Yüksel
Caddesi’ne çıkanlar mı haksızlık edi-
yor? Nuriye-Semih mi haksızlık edi-
yor? Öyle ya tüm dünyayı ayağa
kaldırdılar, senin reisini tüm dünyaya
rezil ettiler. Yoksa meclis önünde
kendini ateşe veren kişi mi haksızlık
ediyor? Milyonlarca aç, açım dediği
için mi haksızlık ediyor AKP’ye?
Burjuvazinin sofrasında, senin kendi
küçük burjuva beynini de mi tabağa
koydular önüne?

Senin kardeşlik, barış, insan dediğin
sadece burjuvalardır. Özenirsiniz, ka-
pısında kul köle olursunuz ama asla
burjuva olamazsınız. Ömrünüzün so-
nuna kadar kapısında bekleyeceksiniz,
çanağınıza kırıntı doğramaları için yal-
varacaksınız. Çürümüş, asalak burju-
vazinin sanatı yoktur. Sanat diye sadece
ortalığı kokuturlar o kadar. Yavuz Bin-
göl! Sosyalizme, sola, halkımıza ait
değerleri ağzına alma. Burjuvaziyi eğ-
lendirmek için, kendine başka meşga-
leler bul, sazımızdan ve türküleri-
mizden uzak dur.
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27 Şubat Salı günü, Ber-
kin’in duruşması, davasına
bakan savcı Mehmet Selim
Kiraz’ın, kendi odasında ce-
zalandırıldığı Çağlayan Ad-
liyesi’nde görüldü.

Tanıklar Berkin’in vurulma
anını, hastanede yaşananları
ayrıntılarıyla anlattı. Polisler
ise “grup şefini hatırlamıyo-
rum, gazcı kimdi hatırlamı-
yorum, görüntü net değil bi-
lemiyorum, ekran çok ufak göremiyorum” diyerek ken-
dilerini aklamaya çalıştı.

Oysa halkın gözünde Berkin’in katili; zadece ZET
silahını kullanan katil değil “Talimatı ben verdim” diyen
Tayyip Erdoğan’ın hükümetleri ve halk düşmanı devletin
ta kendisidir.

Aşağıda, duruşmada dinlenen tanık ifadelerinden bö-
lümler yayınlıyoruz. İşte faşizmin hukuku, tetikçisini
böyle koruyor.

- Av. Kaan Kıvılcımer: Olay tarihinden bir gün
önce İstanbul Barosu tarafından yetkilendirildiğim için,
o gün hastanedeydim. Gezi sürecinde darp edilen, hakları
ihlal edilen insanlar için karakollar, hastanelerde gö-
revlendiriliyorduk. Saat 7 civarında Berkin’in getirildiğini
gördüm. Hastane içerisindeydim. Sedyede getirildiğinde
gördüm. Yanında onu getiren arkadaşları vardı. Berkin’i
yoğun bakıma aldılar. Şuuru kapalıydı, yüksek sesle ba-
ğırdım, belki ulaşabilirim diye. Ellerini sıktım. Kasık se-
viyesindeydi elleri.

Sonra doktor gelince beni dışarıya çıkardı. Ben de
dışarıda, birlikte görevlendirildiğim avukat arkadaşımla,
Berkin’i getiren arkadaşlarının yanına geçtim. Onlarla
konuştuk, olayı dinledik, tutanak tuttuk.

Bir iki saat sonra, Berkin’in cebinden patlayıcı
madde çıktığına yönelik sözler yayılmaya başladı. Ben
yanında olduğum için ve ona temas ettiğim için üzerinde
hiçbir sert cisim olmadığını biliyordum.

Hastane polisine gittim. Bu iddia edilen patlayıcı
maddeleri, tutulan tutanağı görmek istediğimi söyledim.
Ama bana ne patlayıcıları, ne de tutanağı göstereme-
diler.

*****

- Av. Fatih Onur Lengerli: Gezi olayları döneminde
polis şiddeti ve benzer olaylar yaşandığında, insanların

hak ihlallerinin tespiti için
baro tarafından görevlendi-
riliyorduk. Gündüz Numune
hastanesinde, gece de Ok-
meydanı hastanesindeydik.

Sabah saatlerinde başın-
dan yaralı bir çocuk geldi.
Çocukla birlikte gelen arka-
daşlarıyla ilgilendim. Daha
sonra hastane polisinin pat-
layıcı madde bulunduğuna
yönelik iddialar dolaşmaya

başladı.

Hastane polisine gidip, baro tarafından görevlendi-
rildiğimizi, bu patlayıcıların mahiyeti ne ise görmemiz
gerektiğini söylememize rağmen bize ısrarla gösterme-
diler.

*****

- Hastane görevlisi Cemal Aksoy: Berkin getirildiği
sabah ben görevliydim. Şuuru kapalıydı. Yanında sanı-
yorum dayısı vardı. Başka arkadaşları da vardı. Hemen
müdahaleye alındı. Ben müdahale sırasında içeriye gir-
medim sağlıkçı olmadığım için. Dolayısıyla bana içeriden
getirdiler. "Bunlar üzerinden çıkan emanetlerdir” dediler,
ben de aldım.

Avukatlar vardı, üzerinden çıkanları almak istediler.
Ben de savcılık izni olmadan veremem dedim. Sonra
hastane polisi savcılık talimatını getirdi. Biz de eşyaları
verdik. Ama bir iki şey hariç. Bana getirilen 9 tane mi,
11 tane mi maytap vardı. Onları vermedik. İki kere
ayrı ayrı emanet getirildi Berkin’in üzerinden. Ameli-
yathaneden ayrı getirildi, acilden ayrı getirildi. Polis
Bakır savcıdan izin alarak kıyafetleri ver kapsuller
kalsın dedi, ben de kıyafetleri dayısına teslim ettim.

*****

- Tanık Denizcan Parlak: E5 üzerinden polis grupları
geldi, mahalleye gaz atmaya başladılar. 15 Haziran ge-
cesiydi... Olaylar 5-6 gibi durdu. İnsanlar kaldırımlarda
uyumuşlardı. Saat 7 gibi tekrar sokaklara çıktık. Karşıda
20 kişilik bir grup polis vardı.

Sarışın bir polis gaz atmaları için emir veriyordu.
Sonra bir gaz atışı oldu ve Berkin'in vurulduğunu gör-
dük. Gaz fişekleri hedef gözetilerek atılıyordu. Berkin'in
kafasına yapışık bir gaz fişeği gördüm. Sonra Berkin
düştü. Kalktı, koşmaya basladı. Sonra beyaz minibüs
geldi. Durdurduk. Özgürle birlikte hastaneye gittiler.

Biz isyan etmeye başladık. Çocuğu vurdunuz diye

UMUDUN ÇOCUĞU BERKİN ELVAN’IN DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
KANITLARIYLA, TANIKLARIYLA BÜTÜN GERÇEKLER ORTADA.

YYİNE DE KATİLLER ISRARLA KORUNUYOR; ÇÜNKÜ KATLİAM DEVLET POLİTİKASIDIR!
FAŞİZMDEN, HALK ÇOCUKLARI İÇİN ADALET ÇIKMAZ!
ADALETİ; ELİF ŞAFAK BAHTİYARLAR SAĞLAYACAK!
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bağırdık. Öldürmek için gaz atıyorlardı. Amaçları da-
ğılmamız değildi. Şu anki sanıkla aramızda küfürleşmeler
oldu. Sonra yorulduk. Dinlenmek icin arkadaşın evine
gidecekken polisler bizi görüp tekrar hedef gözeterek
gaz atmaya başladı. Polislerle aramızda 50-70 metre
mesafe vardı. Kafamızı sokaktan çıkarınca hemen gaz
atıyorlardı. Kafamızı çıkardığımızı görmedikleri anda
binadan sektirerek bize atıyorlardı.

Berkin Elvan vurulmadan önce toplasan 3-5 tane
gaz atıldı. Ancak vurulduktan sonra 8-10 tane peş peşe
attılar ve sonrasında mahalleyi gaz kapladı. Ateş eden
polis memurunu gördüm. Gaz maskesi başında arada
bir indiriyordu. Kolu sargılıydı. Kim marketin ordan
ateş ettiler ve zaten orda 3-4 kişilik polis grubu vardı.

Kolu sargılı olan, o gün ateş edenlerden biriydi.
Takım elbiseli olan için %100 buydu diyemem; ama
çok benziyor ve anımsatıyor ateş eden polisi. Baktığım
görüntüler içinde ikinci atış Berkin'in vurulduğu atıştır.
Sonrasında atılan seri atışlardan belli...

Berkin’in vurulduğu atış 2. atıştır. Net olarak söy-
leyebilirim. Bizim vurulduğumuz yere yapılan atışlar
paralel olarak, hedef gözetilerek atılıyordu. Berkin vu-
rulduğu anda yanındaydım. 5 numaralı görüntüdeki
36. saniyeden itibaren %60-70 oranında sanığın o polis
olduğunu söyleyebilirim.

*****

- Tanık Özgür: Berkin vurulduktan sonra bilincini
yokladık. Elimize pamuk aldık, tampon yaptık. Ateş
edilme anını gördüm. Kim marketin önünden ateş edi-
yordu polisler. Sarışın biri vardı. Büyük ihtimalle
amirdi. Berkin'in vurulduğu yer karşımdaydı. Berkin
vurulduğu anda geri çekildiğini gördüm. Saglık ocağına
doğru koştuk. Kafasına tampon yaptık. O gün gördüğüm
polisler, bu görüntülerdeki kolunda bandaj olan ve
önde yüzü açık olan polisleri anımsatıyor"

*****

- Tanık Sunay: Olay günü 16 Haziran'dı. Ara sokak-
lardan çalıştığım yere giderken Berkin'lerin evinin ordan
geçiyordum. Saat sabah 7'ydi. Berkin'i gördüm nereye
gidiyorsun dedim. Ekmek almaya dedi. Birlikte gidelim
açık yer yoktur dedim. Sokaktan yukarı doğru bakınca
polisleri gördük. Berkin de çocuk olduğu için merak etti.
Sadece eylemciler değil tüm halk sokaktaydı. Her yer
gaz fişeğiydi.

Biz geri çekilirken Berkin de merak edip sokaktan
yukarı bakmak için kafasını uzattığı anda vuruldu.
Çok yakındık, aramızda mesafe yoktu. Vurulduğunda
gaz fişeği ensesine yapıştı. Berkin ‘anne’ diye bağırdı
ve ensesindeki fişeğini eliyle yere attı. Sendeledi. Sonra
yarım adım koşa koşa aşağıya doğru indi. Aşağıya
doğru koştuğunda ben de peşinden gittim.

Saglık Ocağının orada çocuk iyice tuhaf oldu. Du-
rumu kötüydü. Esnafın minibüsüyle Berkin'i hastaneye
götürdük. Arabada giderken Berkin kustu.

Gerçekler devrimcidir ve sonsuza kadar saklı kalmaz.
5 yıl önce de aynı ifadeler verilmişti. 5 yıl sonra, devletin
kendi kurumları tarafından görüntülerle ispat edilmiş
oldu. Olayın tanıkları bu kadar net ve ayrıntılı konuşurken,
polislerin ifadeleri ise bir o kadar çelişkili ve akıl dışıdır. 

İşte çocuklarımızın katili polislerin ifadeleri:

Tanık Polis Mesut Çiftçi: Diyarbakır’dan segbisle
bağlandı: “Evet ben araç koruma olarak o grupta çalıştım.
Fatih Dalgalı ile aynı grupta görev yaptık, 2-2,5 sene
beraber çalıştık. Grubun gazcı personeli sabit değildir.
Gezi Olaylarında günübirlik değişen görevlerdi. Gaz
fişeği devamlı gazcıda durmazdı.

Telefonlarımıza mesaj geldi, Okmeydanı’na geçtik.
Olayın olduğu gün bayağı gezindik, 14-15 saat görev
yaptık. Olayın olduğu yeri bilmiyorum. Oraya ekip
girmedi. Biz 50 metre arkada bekleriz arada zırhlı
araç bulunur. Görüntülerden ZET silahını kimin kul-
landığını çıkartamadım.

Görüntüleri izledikten sonra: “Öndeki kolu sargılı
kişiyi Fatih Dalgalı’ya benzettim. Gaz maskesinden
dolayı çok emin değilim, simasını Fatih Dalgalı’ya ben-
zetiyorum” Başka bir görüntüyü izleyen tanık “Ben bu-
radan sizin gördüğünüzden daha ufak görüyorum,
teşhis yapamıyorum”

- Tanık Polis Şükrü Ersoy: Diyarbakır’dan Segbis
ile bağlandı: 9. Birlikte kalkancı olarak görev yaptığım
doğrudur. Fatih Dalgalı’yı tanıyorum, özel timden geldi,
gazcı diye hatırlıyorum. Tanıyamadım, benzetemiyorum,
teşhis edemiyorum, olumsuz.

- Tanık Polis Emrah Karaburç: Fatih Dalgalı’yı
tanırım, o zamanki grup şefimiz Mesut Çiftçi ve Yusuf’tu.
Fatih Dalgalı gazcıydı.

Görüntüleri izledikten sonra: Yüzünü net göre-
miyorum, çıkartamıyorum, Fatih’in ilk başta sargısı
yoktu, sonrasında da öyle bir olay ile karşılaşmadım.

- Tanık Polis Serkan Mızrak: Biz alt devreydik kal-
kancıydım, Fatih Dalgalı ile kısa süreli çalıştık. Ne
görev yaptığını hatırlamıyorum. Grup şefini de ha-
tırlamıyorum. Ben olay gününe dair hiçbir şey hatır-
lamıyorum. Bölgeyi de hatırlamıyorum.

- Tanık Polis Ertuğrul Akça: Bitlis’ten Segbisle du-
ruşmaya bağlandı. Robocop olarak görevliydim. Gru-
bumuzun şefini hatırlamıyorum. Grup amiri Enver
Turan vardı, bize mi bakıyordu hatırlamıyorum.

Tanık Polis Erkan Pektaş: Grup şefimiz Yusuf
Uyanık olabilir,  Fatih Dalgalı ile grupta 1 sene beraber
çalıştık, grubun gazcılarındandır.  Okmeydanı’nda görev
yapmışızdır evet.  Görüntüleri izledim, görüntüler net
olmadığı için çıkartamadım.
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*****

Onların, normal bir işmiş gibi
‘çalıştık’ dedikleri; elleri tetikte, ma-
hallerimizi-evlerimizi-kurumlarımızı
basmak, işkence ve katliam yapmak-
tır.

Berkin Elvan, bu ülkede devletin
katlettiği ne ilk, ne de son çocuktur.
Ama tüm dünyada bu kadar sahip-
lenilen, 3 milyon insanla cenazesi
kaldırılan başka bir örnek yoktur.

Bu sahiplenme, Halk Cepheliler’in
gözaltı, işkence, tutuklanma pahasına
yürüttükleri mücadele sonucudur.
Hastane önünde, ülkenin dört bir ya-
nında, yurt dışında yapılan eylemler,
yazılamalar, bildiriler, pankartlar, an
be an yapılan haberler sayesindedir.

Avukatlarının, ilk andan itibaren
kesintisiz mücadelesi, görgü tanık-
larının, görüntülerin, kanıt olabilecek
tek bir delilin peşine düşmeleri, açlık
grevine girmeleri sayesinde görmeyen
gözler görmüş, işitmeyen kulaklar
duymuş ve Berkin tüm halkın çocuğu
olmuştur.

Cephe savaşçılarının, feda ruhuyla
katillerin peşine düşmesi sayesinde
Berkin’i sahiplenmek bu kadar meşru,
devletin katliamcılığı ve devrimci
adalet tartışmasız hale gelmiştir.

AKP, her ne kadar ‘üzerinde torpil
vardı, cebinde sapan-misket vardı’
dese de “terörist” diye yaftalayama-
mıştır. Berkin devrimcilerin mahal-
lesinde düşmanın gerçek yüzünü ta-
nıyarak büyümüştür. Örgütlenmiş,
umudun çocuğu olmuştur. Berkin;
elinde bayrağı, sapanı, boynunda fu-
larıyla Taksim Anıtı’nın üstünde,
Grup Yorum şarkılarıyla halay çeken
Berkin’dir.

Bu yüzden, mahkemenin vereceği
karar her ne olursa olsun halk hük-
münü vermiş, Cephe savaşçıları ce-
zasını kesmiştir. Berkin’in katili dev-
lettir ve katil devlet halka er geç
hesap verecektir!

İçeride ve Dışarıda
Direnen Evlatlarımızın Yanındayız!

Tek Tip Elbise dayatmasına karşı direnen Devrimci Özgür Tutsaklar
için yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir;

İstanbul:
TAYAD’lı Aileler 24 Şu-

bat’ta Taksim Galatasaray Lisesi
önünde TTE’ye karşı basın
açıklaması yaptı. TTE dayat-
masına karşı atılan sloganlarla
başlayan açıklamada genel ola-
rak şu sözlere değinildi;

“Faşist AKP vatanımızı
gizli işgal eden emperyalist-
lerden azarını, zılgıtını yiyince;
işbirlikçiliğini sürdürmenin ken-
di çıkarlarını kayıp etmemenin teminatı olarak hapishanelerde özgür
tutsaklara tek tip elbise dayatması, dışarıda Anadolu halkları üzerinde
baskıyı, işkenceyi, katliamı reva görüyor. Hapishanelerde özgür tutsakların
direnişiyle karşılaşınca çaresizliğini dışarıda da gizleyemez duruma düştü.
İşi, ekmeği, onuru için 244 gün direnişine devam eden evladımız Alev
Şahin’in direnişinin karşısında çareyi çakallarını meydana sürerek provo-
kasyonda arıyor. Çabaları boşunadır. Emperyalizmin ve faşizmin Anadolu
halklarını teslim almasına izin vermeyeceğiz. Bizler TAYAD’lı Aileler
olarak içeride ve dışarıda direnen evlatlarımızın her zaman yanındayız.”

Ankara:
TAYAD’lı Aileler 24 Şubat’ta Sakarya

Caddesi’nde her hafta cumartesi yaptıkları
“Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!” eylemine
bu hafta polis saldırdı. Saldırı sonunda iki
kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine “Tek
Tip Elbise Giymeyeceğiz! Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!” sloganı atılarak tutsakların
yalnız olmadığı vurgulandı.

Ayrıca TAYAD’lı Aileler Batıkent’te Tek
Tip Elbise’ye karşı birçok yere pullama yap-
tı.

İzmir:
TAYAD’lı Aileler 25 Şubat’ta biraraya gelerek kahvaltı düzenledi.

Yapılan sohbetlerde, önümüzdeki süreçte hapishanelerde faşizmin Tek Tip
Elbise dayatması, mektup yasağı, işkencelere karşı aileler olarak evlatlarının
yanında olacakları belirtildi. Ayrıca mektup yazma, tutsak ailelerini ziyaret
etme, şehit mezarlarını ziyaret etmeleri kararlaştırılarak 10 kişinin katıldığı
program sonlandırıldı.

Hatay:
Halk Cepheliler 23 Şubat’ta Armutlu, Çekmece ve Maksim’de, 25

Şubat’ta ise Serinyol’da Tek Tip Elbise ve faşizme karşı yürütülen kam-
panyanın çalışmalarını yaptı. Yapılan çalışmada birçok yere "Faşizme
Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz! Halk
Düşmanı AKP Defol! Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!
AKP'nin Tutuklama Terörünü de Boşa Çıkaracağız! Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir! Halk Cephesi" imzalı pullamalardan yaptılar.
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Adana:
TAYAD’lı Aileler 24 Şubat’ta

Eğitim-Sen’de “Suçlu Değil Dev-
rimciyiz Tek Tip Elbise Giymeye-
ceğiz” konulu panel yaptı. Panelde
konuşmacı olarak katılan Zeynel
Danacı, Tek Tip Elbise’nin tarihsel
süreci ve TTE ile ilgili amaçlanan
politikanın devrimci tutsaklar üze-
rinden halkı teslim almak istedikleri
ve Özgür Tutsakların bu politikaya
karşı nasıl bir tavır alınacağını anlattı.
Son olarak TTE politikasına karşı
neler yapılabilir ve yapacağız hak-
kında ve tutsak ailelerinin sorunları
hakkında konuşularak panel sonlan-
dırıldı.

Hatay:
TAYAD’lı Aileler 25 Şubat’ta

Samandağ Eğitim-Sen’de Tek Tip
Elbise ile ilgili panel düzenledi. Pa-
nelde; panelistler hapishanelerde ya-
şanan baskı ve işkencelere değindiler.
Evlatlarına Tek Tip Elbise onursuz-
luğunun dayatıldığını ve tutsaklara
aileler tarafından götürülen elbise
ve kitapların verilmediğini belirttiler.
Evlatlarının işkenceye uğradığını,
Remzi Uçucu’nun bir süre önce ko-
lunun kırıldığını, aynı şekilde Özgür
Tutsak Tahsin Sağaltıcı’nın kolunun
gardiyanlar tarafından kırıldığını ve
Deniz Şah’ın ise koğuş içinde ka-
merasız alanda falakaya yatırıldığını
aynı zamanda yaklaşık tüm hapis-
hanelerde Özgür Tutsakların saldırıya
uğradıklarını, çoğu tutsağın yara
bere içinde olduklarını söylediler.
Ve hapishane yönetiminin tutsaklara
dergi, kitap ve elbise vermediklerini,
hapishane yönetimlerinin bu insanlık

dışı saldırılarının günden güne art-
tığını ve bu durum karşısında evlat-
larının hayatlarından endişe duy-
duklarını dile getirdiler.

Panelde söz alan tutsak aileleri;
“Tek Tip Elbise dayatmasının Dev-
rimci Tutsakları sindirme ve katlet-
meye yönelik olduğunu biliyoruz.
Biz evlatlarımızı katlettirmeyeceğiz.
AKP’nin her türlü sansürüne ve sal-
dırılarına karşı direnecek ve evlat-
larımızı sahipleneceğiz” dediler. “Biz
anne babalar olarak hapishanede ya-
pılan bu insanlık dışı işkenceleri
tüm Türkiye halklarına ve dünya
halklarına duyurmak için mektuplar,
basın açıklamaları, paneller, daya-
nışma yemekleri, açlık grevleri,
bakanlığa, savcılığa, aydınlara
toplu halde dilekçeler yazmak,
hapishane önlerinde basın açık-
lamaları yapmak ve daha birçok
yola başvuracağız. Evlatlarımızı
katlettirmeyeceğiz ve tek kişi
kalsak bile evlatlarımızın yan-
larında olup evlatlarımızı sa-
vunacağız!” diyerek evlatlarının
yanında olduklarını vurguladı.

Tek Tip Elbise dayatmasının;
Avrupa ülkelerinden, AKP yö-
netimine uzanan bir politika ol-
duğu ve yapılan baskının sonucu
olduğu, ne Avrupa’nın ne de
AKP’nin evlatlarımızı teslim
almaya güçlerinin yetmeyeceği
söylendi.

Son süreçlerde sürgün sevk-
ler arttırılsa da bu insanlık dışı
faşist uygulamaların karşısında
biz anne babalar olarak evlat-
larımızı ölümüz çıksa bile sa-
vunacağız. AKP hükümetinin

evlatlarımızı yok etmeye çalıştığını
fakat evlatlarımızın hiçbir şekilde
bu faşizan saldırılara boyun eğme-
yeceklerini bildiklerini ve bu uygu-
lamanın karşısında yıllara uzayan
büyük bir direnişi hem hapishanede
tutsak evlatlarımız hem de dışarıda
biz aileler sürdüreceğiz. Evlatlarımız,
haksızlığa, zulme, adaletsizliğe, yok-
sulluğa, sömürüye, hırsızlığa, yoz-
laşmaya karşı oldukları için hapis-
hanedeler denildi. O yüzden biz ai-
leler önce evlatlarımızı sonra evlat-
larımızın düşüncelerini ölümüne sa-
vunacağız diyerek 25 kişinin katıldığı
panel sonlandırıldı.

Hainden Beslenen Devlet Baskınlarla
Bizi Bitiremez, Yıldıramaz!

Devrimci İşçi Hareketi’nden olan Türkan
Albayrak’ın evi 22 Şubat’ta gece yarısı ba-
sıldı. İlk olarak kayınvalidesinin evine girip
85 yaşındaki kadının başına silah dayayan
katil polisler bir kadının resmini gösterip
“bu burda mı?” diye sormuşlar. Yanlış eve
geldiklerini anladıklarından bir saat sonra
Albayrak’ın evine arama kararı gelmesinin
ardından kapıyı kırmaya çalışmışlar. Kapıyı
kıramayan polisler camdan girerek evi ara-
ma bahanesiyle talan etmişler. Aramada
iki bilgisayarını ve özel resimlerin yüklü
olduğu flaşlarını, kitap ve dergilerine el
konulmuş. Sonrasında eşine, “karını bili-
yoruz DHKP-C’nin toplantılarına katılı-
yor…” demişler. Ve Albayrak’ın oğluna
doğum gününde aldığı ve adı ‘Neydik Ne
Olduk?’ kitabını gösterip, “çocukları böyle
zehirliyorlar” diyerek algı yaratmaya ça-
lışmışlar. Türkan Albayrak’ın evinin basılma
nedeninin ise, hain Berk Ercan soysuzunun
dosyasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Tek Tİp Elbİse Gİymedİk, Gİymeyeceğİz, Gİydİrmeyeceğİz!



� ALMANYA
Bielefeld'de, Yalan ve Dema-

gojilere Rağmen Halk, Grup Yo-
rum'u Sahiplenme ve Dayanışma
Konserine Katıldı

17 Şubat Cumartesi günü, Alman-
ya’nın Bielefeld şehrinde Grup Yo-
rum’un Türkiye ve Almanya’da ya-
saklanmasına karşı, Grup Yorum’u sa-
hiplenme ve Yorum ile Dayanışma
konseri yapıldı.

Grup üyelerinden 11’inin Türkiye’de
tutsak olup, 6’sının da başlarına sözde
ödüller konularak aranmasına rağmen
Grup Yorum, yeni 10 kişilik güçlü ses
ve müzikleri ile konserler vermeye
devam ediyor. 

Bielefeld konseri, Yorum dinleyi-
cilerinin de aralarında bulunduğu Bie-
lefeld Üniversitesi Öğrenci Örgütlen-
mesi (ASTA) tarafından düzenlendi.
Konsere Rote Hilfe-Bielefeld (Siyasi
Tutsaklar İçin Kızıl Yardım), Enter-
nasyonal Birlik Bielefeld olmak üzere
iki Alman kurumu da şarkıları, daya-
nışma mesajları, kitleleri, bilgilendirme
masaları ile katıldı.

Ayrıca Nedim Şahin, Levent Öz-
demir, İsmet Özdil isimli Türkiyeli sa-
natçılar ile, Bandbreite, Roter Faden
isimli Alman müzik grupları sesleri
ve sözleri ile konsere destek verdi.

Dayanışma etkinliğinde müziklerin
yanında Grup Yorum yasağına ve em-
peryalist politikalara karşı konuşmalar
yapıldı. Almanya Dev-Genç, Enter-
nasyonal Birlik ile Münster Siyasi
Mülteciler Derneği’nden konuşmacılar
da konuşmalar yaptı.

Konserin sunumunu Dev-Genç Bie-
lefeld üstlenmişti. Salonda; Musa Aşoğ-
lu, Avrupa Dev-Genç tutsakları, Nuriye
ve Semih ile Grup Yorum yasağına
karşı pankartlar asılıydı. Bütün katı-
lımcılara Grup Yorum yasağına karşı
Almanca ve Türkçe broşürler dağıtıldı.
Stand alanında; Dev-Genç’in resim
sergisi vardı. Dersim Federasyonu Ha-
nover, Enternasyonal Birlik Bielefeld,
Rote Hilfe Bielefeld, İşçi Gençlik
Münster isimli kurumlar da konserde

bilgilendirme standı açtı.
Bütün sunumlar Al-

manca ve Türkçe yapıl-
dı. 50’nin üzerinde Al-
man enternasyonal dos-

tumuz da etkinlikte yerini aldı. Grup
Yorum ve Rote Faden’in "Bandiera
Rossa" isimli enternasyonal marşı
Türkçe, Almanca ve Kürtçe olarak
söylediğinde konserin coşkusu hissedilir
derecede yükselmişti.

Saat 17.00-23.00 saatleri arasında
gerçekleşen konserde Grup Yorum
ikinci bölümde sahne aldı. Toplam iki
buçuk saat halaylar ve marşlarla Grup
Yorum katılanları coşkulandırırken,
Grup Yorum üzerindeki AKP ve Alman
emperyalizminin baskılarından da bah-
sedilerek türkülerin yasaklanamaya-
cağına vurgu yaptılar.

Seyirciler arasından Afrin konu-
sundaki görüşlerinin de sorulması üze-
rine Grup Yorum temsilcisi "Kürdis-
tanda Tek Yol Devrim" diyerek faşist
işgale karşı olduklarına vurgu yaptı.

Türkiye faşizminin ‘listeler’ yayın-
layarak terör demagojisi yapması, sınırlı
da olsa bir etkisi olduğunun örneği ya-
şandı. Herford Alevi Derneği Saz Öğ-
renci Grubu, Grup Yorumu desteklemek
için birlikte sahneye çıkma sözü ver-
melerine rağmen çıkmadılar. Kürt mil-
liyetçisi çevreler ise internet üzerinden
"Grup Yorum Esad’a konser vermişti.
Onların konserine katılmayın!" içerikli
anti-propaganda yaptı. Bazı Alevi Der-
neği çevrelerince "Konser yasaklanmış,
gidenler ceza alacak" şeklinde yalan
ve abartılı söylemlerle konseri engelleme
çabaları başarısız oldu.

Elbette ki Alman polisi de ortalarda
hiç görünmemesine rağmen bir bayan
ve bir erkeği ellerinde sözde müzik
aletleri kutuları ile deneme amacıyla
konsere göndermişti. Görevlilerin müzik
aleti kutularını açtırmada ısrarlı olmaları
üzerine arkalarına bakmadan konser
alanından ayrıldılar. Bu durum da gös-
teriyor ki bu tür gecelerde baştan sona
güvenlik tedbirini hiç gevşetmemek
artık bir zorunluluk...

Kadın komitesi tarafından Devrimci
Tutsaklar yararına hazırlanan Anadolu
yemekleri, konserin en ilgi ve övgü
toplayan kolektif çalışmalarından biri
oldu.

Katılanların büyük bir memnuni-
yetle ayrıldığı konsere 500’ün üzerinde
insan katıldı. Grup Yorum yasağını
teşhir çalışmaları devam edecek.

Essen’de HFG Komitesi Ça-
lışması

HFG Komitesi, 20 Şubat tarihinde
“Uyuşturucuya, Kumara ve Yozlaşmaya
Karşı Mücadele Merkezi”mizin kuru-
luşuyla ilgili çalışma yaptı.

Almanya’nın Essen şehrinde es-
nafları ve evleri dolaşarak, çat kapı
çalışması yapıldı. Uyuşturucu ile mü-
cadele merkezi ve yozlaşmayla alakalı
sorulardan oluşan anketler doldurtuldu
ve bildiriler dağıtıldı. Yozlaşma ile
ilgili halkla sohbet edilip çalışmalar
ile bilgilendirme yapıldı.

Köln’de Dernek Ve Ev Baskını
20 Şubat 2018 Salı günü, Köln

polisi kimsenin olmadığı bir saatte
Köln Sanat Atölyesi’ni ve İlker Şahin’in
evini bastı. Baskına ilişkin Köln Sanat
Atölyesi ve Köln Halk Meclisi olarak
yapılan açıklamadan bölümler aktarı-
yoruz:

Köln Polisi Ne Yapmak İstiyor?
İlker Şahin’in evi, hakkında soruş-

turma olduğu gerekçesi ile basılmış,
telefonlarına ve bilgisayarına el ko-
nulmuştur. Sanat Atölyesi ise kimsenin
olmadığı bir saatte kapı, çilingir marifeti
ile açılarak basılmış, bilgisayar, telefon
ve bir kısım yayına el konulmuş,
kapının kilidi değiştirilerek gidilmiş-
tir.

Bu alenen eşkıyalıktır. Ortada Sanat
Atölyesi hakkında suç unsuru olabilecek
hiçbir şey yoktur. Polisin, içeride ne
yerleştirdiği meçhuldür. Bu nedenle
Köln Sanat Atölyesi hiçbir sorumluluk

Av ru pa’da

4 Mart
2018

Yürüyüş

Sayı: 56

51LİSTELERİNİZ DEĞİL, BESTELERİMİZ KAZANACAK!



kabul etmemektedir.
Bu baskınlar açıkça Almanya’nın

AKP faşizmi ile gizli pazarlıklarının
ürünüdür. 

Köln Sanat Atölyesi, Almanya’da
yasalar çerçevesinde faaliyet yürüten
bir kurumdur. Neden yasalar çerçeve-
sinde faaliyet yürüten bir kurum sürekli
kriminalize edilmeye çalışılmaktadır?

Almanya görünürde AKP’ye kar-
şıdır. Ama gerçek, Erdoğan ne derse
yaptığıdır. Çünkü Erdoğan Türkiye’de
bulunan Alman tekellerinin bekçiliğini
yapmaktadır. Bu yüzden Almanya da
tıpkı AKP gibi ülkemizin bağımsızlığını
ve özgürlüğünü savunan devrimcilere
düşmandır.

Açıkça, tekrar ilan ediyoruz ki,
dünyayı emperyalistlerin kan gölüne
ve işkenceler diyarına çevirdiği günü-
müzde bizler devrimcilik suç değil
görevdir diyoruz ve demeye devam
edeceğiz.

Köln polisi bizimle uğraşacağına,
beslemeleri İŞID canileri ile yılda 16
bin suç eylemi gerçekleştiren ırkçılarıyla
uğraşsın. Devrimcilerle uğraşmak halk
düşmanlığıdır.

Essen’de Dev-Gençliler’den
Film Gösterimi

NRW Dev-Genç, 21 Şubat günü,
Almanya’nın Essen kentinde film ak-
şamı düzenledi. “Bhagath Singh” filmi
ilgiyle izlendi.

İngiliz işgali döneminde, Gandhi
yönetimi altındaki Hindistan’da geçen
film, dönemin bir grup devrimcisinin
hikayesini anlatıyor. Film sonu yapılan
değerlendirmede, o dönemin devrimci
mücadele biçim ve şartlarının, ülke-
mizdeki devrimci mücadeleye çok
benzediği konusunda görüş birliğine
varıldı. 

NRW Halk Meclisi’nden Baş-
sağlığı Mesajı

2000-2007 Büyük Direnişi’nin son
şehidi Fatma Koyupınar’ın annesi Cen-
net Koyupınar vefat etmiştir. Büyük

ailemizin, ailesinin, sevenlerinin, hal-
kımızın başı sağ olsun.

Duisburg’da Dev-Gençliler’den
Futbol Maçı

NRW Dev-Genç, 22 Şubat tarihinde,
Almanya’nın Duisburg kentinde halı
sahada futbol maçı düzenledi. 1 saat
süren maçta, kızlar ve erkeklerden ka-
rışık biçimde oluşan takımlara, çocuklar
da dahil edildi. Centilmence oynanan
maçlar, eğlenceli anlara sahne oldu.
İlerleyen zamanlarda, bu ve buna
benzer spor organizasyonları düzen-
lemeye devam edileceği belirtildi.

Halkız Biz, Listelerle Yok Edil-
meyiz!

NRW Halk Meclisi’nin, AKP’nin
yayınladığı “terör listesi” ile ilgili
yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz:

Faşist AKP iktidarının İçişleri Ba-
kanlığı “Aranan Terörist Listesi” ismiyle
500’den fazla devrimci-yurtsever-sos-
yalist insan için 5 renkte liste çıkardı.
Liste içerisinde yer alan devrimcileri-
yurtseverleri ihbar edenlere para ödülü
verecekler. Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu
ve gri renkli listeler, gerçekte AKP’nin
korkusudur. Devrimcilerden, halktan,
gerillalardan korkusunun renkleridir.

Başlarına para ödülü konulanların
içinde Grup Yorum üyeleri de var.
Grup Yorum üyeleri İnan Altın, Selma
Altın, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilır-
mak, Ali Aracı, İhsan Cibelek de bu
listede. Listede katledilenler için “etkisiz
hale getirildi” yazıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın korkusunun
açık itirafıdır bu. Yönetememe krizinin
sonucudur bu.

Halkımızı ihbarcı yapmak için dev-
rimcilerin başlarına para ödülü koyuyor.
Bu listenin içinde milyonlara konser
vermiş Grup Yorum üyeleri var. Bu
listede legal-illegal mücadele yürütenler
var. Bu listede elde silah mücadele
edenler var.

Faşizme karşı her alanda mücadele
etmek meşrudur! Faşizme karşı mü-

cadele etmenin sınırı yoktur!
Faşizm her gün katliam yapacak,

sömürüsünü çoğaltacak, ahlaksızlığı
diz boyu olacak, her karış toprağımızı
emperyalist tekellere satacak; suyu-
muzu, havamızı, toprağımızı satacak,
adım başı güvenlik uygulaması yapacak,
OHAL’e devam edecek, gericileri eği-
tecek, faşistlerine, gericilerine silahlı
eğitim kampları yapacak, Halk Özel
Harekat ismiyle çeteler örgütleyecek
ve karşısında kimse buna karşı çık-
mayacak...

Yanılıyorlar! Yanılacaklar!
Ne yaparlarsa yapsınlar faşist dü-

zenleri yıkılacak. Faşizme karşı mü-
cadele yok edilemeyecek.

Hepimiz Grup Yorumuz! Milyon-
larız!

O çıkardıkları listeye faşizm ken-
disini koysun!  Kendi katillerini alsın
o listeye!

O listeyi yırtıp atacağız! Halkız
Haklıyız Kazanacağız!

Faşizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak! Devrimciler Halktır, Halkın
Çocuklarıdır! Bizi Yok Edemezsiniz!

Erkan Sezer İçin NRW Halk
Meclisi’nden Başsağlığı Mesajı

Halkın Evladı Erkan Sezer İkitelli’de
Uyuşturucu Bağımlıları Tarafından
Katledildi

Ailesinin Halkımızın Başı Sağolsun!
Katilleri Halka Hesap Verecek!

Sivaslı ve Alevi inancından olan
23 yaşındaki Erkan Sezer, uyuşturucu
bağımlısı bir katil tarafından 22 Şubat
günü İstanbul İkitelli’de evinin önünde
bıçaklanarak katledildi.

Erkan Sezer, İkitelli’de mahallesinde
uyuşturucuya karşı mücadele eden bir
gencimizdi. Uyuşturucu bağımlılarını
sokağında, mahallesinde istemiyordu.
Ö.Ö adlı uyuşturucu bağımlısından,
evinin önünde uyuşturucu içmemesini
söylemiş ve uyuşturucu bağımlısı Ö.Ö,
elindeki bıçakla Erkan Sezer’i katlet-
miştir. Erkan, kendi imkanıyla hastaneye
gitmiş ve sonra ölmüştür. Erkan Sezer,
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mahalle gençlerindendir ve mahalle-
sinde uyuşturucu istememektedir. 3 ay
önce nişanlanmış ve düğün hazırlıkla-
rına başlamıştır.

Uyuşturucu çeteleri, uyuşturucu
baronları çetelerine, katil ruhlu insan
biçimindeki şerefsizlerine katliam yap-
tırıyor. Soysuz Süleyman’ın talimatlarını
uyguluyorlar.

Halkı katletmek suçtur. Uyuşturucu
kullanmak suçtur! Halkın evlatlarını
öldürmek suçtur!

Erkan Sezer Ölümsüzdür!
Halkımızın, Ailesinin, Sevenlerinin

Başı Sağolsun.
Katiller Halka Hesap Verecek

Stuttgart’ ta Panel
Stuttgart Halk Meclisi Alevi Ko-

misyonu “Dünden Bugüne Halk Ha-
reketleri ve Alevilik” başlığıyla panel
düzenledi.

25 Şubat Pazar günü, Avrupa Halk
Meclisi’nden konuşmacı olarak Faruk
Ereren davet edildi.

Geçmişten günümüze halk ayak-
lanmaları ve Anadolu Aleviliğinin ta-
rihsel gelişimini değerlendiren Faruk
Ereren, Anadolu Aleviliğinin isyanlar
tarihini örnekler vererek anlattı.

Tarihsel, sınıfsal anlatımın ardından,
soru cevap bölümüne geçildi. Canlı
geçen soru cevap bölümünden sonra
topluca yemekler yendi. 50 kişinin ka-
tıldığı ve iki buçuk saat süren panel il-
giyle dinlendi.

EKA (Essen Eğitim ve Kültür
Atölyesi) Köln’ deki Polis Baskın-
larına Karşı Açıklama Yaptı

Köln Sanat Atölyesi ve İlker Şa-
hin’in Evi Köln polisi tarafından ba-
sıldı

Köln polisinin bu pervasızlığı ne-
dendir? Tamamen yasal, legal, meşru
bir şekilde faaliyet yürüten kurumumuz
ve arkadaşımızın evi neden basılmış-
tır?

Köln polisinin bu sorumuza vereceği
bir cevap var mıdır acaba?

Bastılar; çünkü faşist AKP ile Al-
manya’nın silah anlaşmaları var. Tank
ihaleleri var. Gizli yapılmış anlaşmalar
var.

Bizimle uğraşmayın. Kurumlarımızı
basmayın.

Biz haklıyız. Kurumlarımız meş-
rudur. Bizi kriminalize etmeye çalış-
mayın. Biz kara para aklamıyoruz. Biz
kaçakçılık yapmıyoruz. Bizim pis iş-
lerde elimiz yok.

Köln Sanat Atölyesi Bizim Evi-
mizdir…

25.02.2018 günü, Köln Sanat Atöl-
yesi üye ve çalışanları ortak kahvaltı
örgütledi. Ardından baskına ilişkin bir
toplantı yaptı. Üyelerin söz aldığı top-
lantıda şunlar söylendi:

20 Şubat günü Köln Sanat Atölyesi
ve bir üyemizin evi polis tarafından
basıldı. Uzun süredir Köln’de yaşayan
üyemiz İlker Şahin’e karşı başlatmış
oldukları soruşturmadan kaynaklı, “bir
de gelmişken derneğe bakak” mantı-
ğıyla hareket eden Alman polisi der-
neğimizi hukuksuzca basmıştır.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mah-
kemesinin başsavcısının da yer aldığı
baskın sırasında, dernekler yasası hiçe
sayılarak yasadışı ve keyfi davranıl-
mıştır. Dernekte kimsenin olmadığı
an, polis ve savcı girerek aramalarını
tamamlamıştır. Ne dernek yönetiminden
biri veya herhangi bir üyesi, ne de ta-
rafsız bir üçüncü kişi dernek baskını
sırasında şahit olarak baskında yer al-
mıştır. Yasalar gereği dernekte kimse
yoksa komşulardan biri veya dışardan
herhangi bir vatandaşa sorularak ara-
maya gözlemci olarak katmalıydılar.

Söz konusu devrimci bir kurum
ise, burjuva demokrasisi rafa kaldırılır.
Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi
Başsavcısı bunları bilmez miydi?

Dernekte buldukları birkaç Yürüyüş
dergisine el koyarak, delil bulduk mu
diyecekler?

Bravo!
Arama kararında, Grup Yorum’un

Fulda konseri için otobüs tutmuş ve
insanları Fulda’ya taşımışız diyorlar.
EVET, bu suçu işledik ve işleyeceğiz;
daha büyük Grup Yorum konserlerine,
daha çok otobüs kaldıracağımızın sö-
zünü veriyoruz.

Mannheim Halk Cephesi, Mart
Ayı Programını Açıkladı

2, 16, 30 Mart: Karlsruhe Konso-
losluk Önü Grup Yorum eylemleri,

Her cumartesi 16.00 ile 18.00 arası
Mannheim Hauptbahnhof önünde
“Devrimcilik Yapmak Suç Değil Gö-
revdir” eylemleri yapılacaktır.

Halkımızın katılımını bekliyoruz.

Stuttgat Halk Meclisi Mart Ayı
Programı

11 Mart Pazar kahvaltı saat 11.00
Saat 13.00,  8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü programı
18 Mart saat 14.00 Halk Okulu ça-

lışması
2. Ders: Biz kimiz? Eleştiri-özeleştiri

nedir?
25 Mart Pazar saat 14.00 dayanışma

gecesi sanatçı Zeynel Aba

Çağrı: Musa Aşoğlu Halk Oku-
lu Duruşma Tarihleri

25.01.2018’de Hamburg’da başla-
yan Musa Aşoğlu Halk Okulu önü-
müzdeki mart ayında devam edecek-
tir.

Devrimcilik yapmanın suç olma-
dığını, emperyalizme karşı olmaktan
kıvanç duyduğumuzu; bir kez de Alman
emperyalizmin mahkeme salonlarında
göstereceğiz.

Çünkü biz halkız, HAKLIYIZ KA-
ZANACAĞIZ!

01.03.2018 (Perş.) saat 10.00
02.03.2018 (Cuma) saat 10.00
22.03.2018 (Perş.) saat 12.00
26.03.2018 (P.tesi) saat 12.00

Avrupa’da Mücadele Tarihimiz
Kitabı Çıktı!

Avrupa’da biz de varız! Hem de
milyonlarcayız. Emeğimizle, alın te-
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rimizle yaşıyoruz.
Avrupa’da halkımızı ırkçı saldırılara

karşı yalnız bırakmıyoruz. Çünkü ba-
şımıza ne gelirse örgütsüzlükten gelir.

Irkçılar da, Avrupa devletleri de
bizim yalnızlığımızdan, örgütsüz olu-
şumuzdan güç alıyorlar.

Örgütlenmemize ise asla taham-
mülleri yok! Dergi dağıtmak, konser
düzenlemek, pikniğe katılmak dahi
suç sayılıyor. Bu nedenle insanlarımızı
tutukluyor, yıllara varan hapis cezaları
veriyor, tecrit altında tutuyor.

Ancak tüm bunlara rağmen biz ko-
şullara teslim olan değil aksine hep
direnen olduk. Hapishanelerde direndik.
Meydanlarda direndik.

Meydanı ırkçılara bırakmadık.
Halkımızın sindirilmesine, asimile

edilmesine müsaade etmedik. Avru-
pa’da da ülkemizde olduğu gibi mü-
cadeleyle dolu bir tarih yazıyoruz. An-
cak bu değerlerimize sahip çıkarak
mücadelemizi büyütebilir, Avrupa’da
halkımızı örgütleyerek daha ileri adımlar
atabiliriz.

Avrupa’da olmak, orada doğup bü-
yümek bizi asla ülkemizden koparmaz.
Şehitlerimiz buna örnektir. Nerede
olursak olalım bizim anavatanımız
Anadolu’dur. Kavgayı; Avrupa’dan
Anadolu topraklarında yaşayan şehit-
lerimiz mirasına, daha sıkı sarılarak
tarihimizi büyütebiliriz.

Bu kitabımızda Avrupa’daki mü-
cadele tarihimizi, ırkçılığa karşı neden
ve nasıl mücadele etmemiz gerektiğini
anlatıyoruz. Çünkü kuşaklar boyunca
Avrupa’nın kalkınmasına emeğimizle
katkıda bulunduk. Şimdi onların bize
ya asimile olun ya da çıkan gidin de-
melerine müsaade etmeyeceğiz. Bunu
nasıl yapacağız?

Bu sorunun cevabını burada veri-
yoruz…

Kitabın PDF’si için tıklayınız…
https://drive.google.com/file/d/1U5

vQpkpw4wRWk2kT4vRiH55OGF2i
ZxmM/view?usp=sharing

https://mega.nz/#!jFFmWSqT!5y
5 O 0 l X Y G O j N b f b -
3rZ2SraJtO7oaqnDSpUNzy83WNI

Hamburg’da Halk Toplantısına
Davet: Sen Olmasan Bir Eksiğiz

“Sen Olmasan Bir Kişi Eksiğiz”

Uzun yıllardır Hamburg’da çalış-
masını sürdüren Ekin Sanat Derneği
üyelerini ve halkımızı, yapacağımız
Halk Toplantısına çağırıyoruz.

TARİH: 04 Mart, Pazar
SAAT: 14.00
YER: DKP- Hamburg, Lindenallee

72, 20259 Hamburg

Mannheim Halk Cephesi Mart
Ayı Programını Açıkladı

- 2, 16, 30 Mart: Karlsruhe Konso-
losluk Önü Grup Yorum eylemleri

- Her Cumartesi 16.00, 18.00 arası
Mannheim Hauptbahnhof Önü “Dev-
rimcilik yapmak suç değil görevdir”
eylemleri

- Her cumartesi saat 18.30 Mann-
heim şehir merkezinde Grup Yorum’a
Yönelik Baskılara Karşı Oturma ey-
lemi

- 11 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü etkinliği

� BELÇİKA
Belçika’da sağlıklı yaşam ve doğru

düşünmek için her ay düzenlediğimiz
sportif faaliyeti bu ay Ham Şehrinde
Orta Mahalle Gençlikle birlikte mini-
futbol düzenleyerek gerçekleştirdik.
Pazar günü saat 13.00-15.00 arası ba-
yanlar ve erkekler arasında dostluk ve
beraberlik içinde gerçekleşen minifutbol
sonrası içilen çorba ve çaylarla en kısa
sürede tekrar yapmak dileğiyle ayrıldık.
Spora Suriyeli, Faslı ailelerin de katıl-
ması ayrıca güzel oldu.

Fehriye Erdal Kitabı Tanıtımı
Belçika’da Fehriye Erdal’ın

hayatını ve mücadelesini anlatan
kitap çıktı

26 Eylül 1999’da Belçika’da tu-
tuklanmış ve ardından 16 Ağustos
2000 yılında büyük bir destek kam-
panyasının ardından serbest bırakılarak
ev hapsinde kalmıştı Fehriye Erdal.
Kitap; 2006’ya kadar süren ev hapsi
dönemini, 2017’de gıyabında yargı-
lanmasının sonucunda hakkında verilen
15 yıl hapis cezasına kadar devam
eden süreci ele alıyor.

Belçika’da yaşayan Bahar Kim-
yongür’ün kaleme aldığı kitap, 22
Şubat tarihinde Belçika Kitap Fuarı’nda
yer aldı. 24 Şubat günü fuarda düzen-

lenen bir basın toplantısıyla kitap ta-
nıtıldı. Basın toplantısında, kitabın
yazarı Bahar Kimyongür’ün yanı sıra,
önsöz yazarı ULB üniversitesi tarih
hocası Anne Morelli ve Fehriye Erdal’ın
avukatı Paul Beckaert yer aldı.

Basın toplantısının ilk konuşmasını
kitabın yayınlanmasını sağlayan Now-
future Yayınevi adına sorumlu yaptı
ve  “Çok heyecanlıyız, bu muhteşem
hikayenin insanlara ulaşmasından dolayı
da çok sevinçliyiz” dedi.

Morelli ise bu kitaba “Terörist mi,
direnişçi mi” başlıklı önsözüyle des-
teğini sunarak, bir tarihçi olarak bazı
hatırlatmalarda bulunmak istediğini
belirtti ve “örneğin Nazi işgalinde,
pilot Jean de Selys, Brüksel’deki Ges-
tapo merkezini uçağıyla hedef aldığında
halkın kalbinde yer edinmişti, o dönem
bu bir “terör” eylemi olarak nitelendi-
rilmişti Naziler tarafından. Bugün Lo-
uise caddesinde bu kahramanın anısına
bir anıt bulunmakta.”

Morelli ayrıca yaptığı konuşmada,
Belçika devletinin, adalet bakanının
daha farklı tavırlar alabilmeleri gerek-
tiğini anlattı ve yine tarihten örnekler
vererek, 1930’lu yıllarda Paul Emile
Janson isimli Belçika Adalet Bakanı,
terörizm ile suçlanan ve iadesi istenen
İtalyan ve İspanyol devrimcilere ül-
kesinde sahte evraklar vererek kalma-
larını sağladığını, direnişçilere sahip
çıktığını hatırlattı.

Fehriye Erdal’ın hayatını kronolojik
olarak anlatan kitap, Anadolu’nun di-
reniş tarihini gözler önüne seriyor.
Fehriye’nin Adana’da yoksulluk içinde
başlayan hayatını ve Sivas kökenlerini
ele alan, İstanbul üniversite yıllarını
anlatan kitap, aslında Türkiye halklarının
yaşadıkları baskı, zulüm ve yoksul-
lukları Avrupalı okuyucuya ulaştırı-
yor.

Kimyongür ise “Belçika’da adeta
bir devlet meselesi olan Fehriye Erdal
olayı üzerine çok çeşitli yerlerden her
türlü yalan söylendi. Fransızca olarak
yazdığım bu kitap ile Avrupalı okurlara
Fehriye nezdinde ülkemizde direnen-
lerin hikayelerini anlatmak istedim”
dedi.

Basın toplantısının ardından ya-
yınevinin standında kitabı merak edenler
biraraya geldiler. Kimyongür’ün Tür-

Yürüyüş

4 Mart
2018

Sayı: 56

TERÖR LİSTELERİNİZİ YENİ BESTELERİMİZLE YENECEĞİZ!554



kiye’ye iadesini gerçekleştirmek ama-
cıyla yapılan gizli devlet toplantılarının
tutanaklarını basına vererek komployu
deşifre eden eski Yeşiller Partisi senatörü
Josy Dubie de gelenler arasındaydı.

� İNGİLTERE
Londra’da Musa Aşoğlu’na Öz-

gürlük İstiyoruz Alacağız
22 Şubat Perşembe günü Londra’nın

Alman  Elçiliği Önünde Eylem Yapıl-
dı

Türkçe ve İngilizce olarak sloganlar
atıldı. Kızıl bayraklarla ve üç dilde
yazılmış “Musa Aşoğlu’na Özgürlük”
ve İngilizce “Devrimcilik Yapmak Suç
Değil Görevdir” pankartı açıldı.

Alman emperyalizmi devrimcileri
yargılayamaz. Bu maskaralığa son ve-
rin. Siz sömürücü ve zalimler; ancak
halklara hesap vermekle yükümlüsünüz.
Hele hele Nazi artığı Alman emper-
yalizmi suçlarının hesabını vermek
varken yine devrimciler başta olmak
üzere tüm dünya halklarına karşı suç
işlemeye devam ediyor. Alman devle-
tinin ellerinde dünya halklarının kanı

vardır.
İşte bunun için Londra’da Alman

elçiliği önünde bir protesto gösterisi
yapıldı. Gösteri boyunca Türkçe ve
İngilizce sloganlar atıldı.

Sloganlarda: “Kim Terörist, katil,
işkenceci, faşist ve Nazi? Cevap; Alman
devletidir! Tüm politik tutsaklara öz-
gürlük! Musa Aşoğlu’na Özgürlük!

Londra’da Musa Aşoğlu’na Öz-
gürlük Çadırı

Wood Green Kütüphanesi önünde,
bilgilendirme çadırı açıldı. Musa Aşoğ-
lu’nun mahkemesinin olduğu gün açılan
standda halklarla sohbet edildi. Em-
peryalizm ve yerli işbirlikçisi Türkiye
faşizmi anlatıldı.

Bilgilendirme standı boyunca İn-
gilizce bildiriler dağıtıldı ve mahkemeye
çağrı yapıldı.

� İSVİÇRE
Zürih’te Grup Yorum Konser

Hazırlıkları Başladı
22.04.2018 tarihinde Basel’de dü-

zenlenecek olan Grup Yorum konseri
için Zürih bölgesi olarak toplantı yapıldı.
Toplantıda ilk önce program açıklandı,
konsere bölge olarak nasıl hazırlana-
cağımızı, hangi mahallelere gideceği-
mizi konuştuk. Çalışmamızın sonuç-
larını birbirimizle paylaşmak için her
çarşamba günü toplanma kararı aldık.

Eksiklerimiz konusunda iş paylaşımı
yaptık, konser afişinin nasıl olacağına
kadar birçok şey somut konuşuldu. 

Grup Yorum’u istedikleri kadar ya-
saklasınlar bitiremezler, halktan ko-
paramazlar, çünkü Grup Yorum halkın
kendisidir diye devam etti. Grup Yorum
devrimci sanat perspektifiyle ezilenlerin,
sömürülenlerin sesi soluğu oluyor de-
nildi.

� FRANSA
Grup Yorum Nancy Konseri
Avrupa’ da Grup Yorum’ un “Tür-

küler Yasaklanamaz” kampanyasının
8. konseri, Fransa’nın Nancy şehrinde
gerçekleştirildi.

650 kişinin katıldığı konser, kavga
türküleriyle coşkulu ve heyecanlı geçti.
Sürekli sloganların atıldığı konserde,
ağırlıklı gençler vardı. Genç yüreklerin

coşkusu bütün salona umut saçtı.
Yerel müzik grupları da Grup Yo-

rum’u sahiplenmek için sahne aldı ve
onlar da umudun türkülerini söyledi-
ler.

Hoşgeldiniz konuşmasında Tek Tip
Elbise, Afrin, Devrimci Tutsaklar, Halk
Meclisleri, Nuriye Semih ve Grup Yo-
rum’a yönelik baskı ve saldırılar dile
getirildi.

Yerel gruplardan sonra, Grup Yorum
sahneye davet edildi. Grup Yorum
gençliğin öncülüğünde kızıl bayraklarla
salona “Gündoğdu” marşı ile gezerek
girdi. 

“Amerika’dır Düşman” marşı ile
konser başladı. Ardından Grup Yorum,
“arananlar listesini” anlattı. O listede
olan halkın resimleridir, çünkü Grup
Yorum halkın sanatçılarıdır. Bizi arı-
yorsanız işte buradayız. Geçen sene
11 ayda 4 baskın olduğunu vurguladılar
ama asla Grup Yorum türküleri, kavga
eden türküler susmayacak dediler. “Bu
sömürü bitmeden bizim türkülerimiz
susmayacak”. Avrupa’daki kampanyaya
değindiler ve emperyalizmin de umu-
dun türkülerinden, halkın sanatçıla-
rından korktuklarını söylediler.

Fransa’da tutuklu bulunan Erdoğan
Çakır’dan bir şiir sesli olarak dinletildi.
Umut ve coşku dolu şiirin ardından
Erdoğan Çakır ve tüm özgür tutsaklar
için “Özgürlük Tutkusu” seslendirildi.
Konser sonuna kadar büyük bir coşku
ve ilgi ile dinlendi. Sloganlar hiç dur-
madı ve türkülere sürekli tüm halk ta-
rafından eşlik edildi. Adeta meydan
okundu emperyalizme… Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Türkülerimiz!

Avrupa Dev-Genç: Grup Yo-
rum’un Nancy Konserindeydik

Avrupa Dev-Gençliler olarak, 24
Şubat 2017 tarihinde Yasaklara ve En-
gellere Karşı Grup Yorum Nancy Kon-
serinde biz de vardık. Konserin sonla-
rına doğru sahnede gençlik olarak “Av-
rupa Dev-Gençlilere Özgürlük” yazılı
pankartımızla yer alıp açıklamamızı
okuduktan sonra Dev-Genç marşını
okuduk.

Gençlik standımızı açıp konsere
gelen gençlere, 10 adet Bizim Gençlik
Dergisi ulaştırdık ve birçok gençle ta-
nışarak amacımıza ulaşmış olduk.

4 Mart
2018

Yürüyüş

Sayı: 56

555LİSTELERİNİZ DEĞİL, BESTELERİMİZ KAZANACAK!



“Ben varken yoldaşlarımın beyinlerini yok edemeyeceksiniz,
halkımızı teslim alamayacaksınız, yurdumuzu emperyalistlere
satamayacaksınız” Doğan Tokmak

12 Mart - 18 Mart

Kahraman ALTUN:
1967 yılında Kayseri’de doğdu. Liseli

Dev-Genç saflarında çalıştı. Daha sonraları
SDB üyesi oldu. 16 Mart 1991’de, İzmir’de
ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye gelişini
protesto için yapılan bir eylem sırasında
elinde bomba patlaması sonucu şehit düştü.Kahraman Altun

Hatice ÖZEN:
Bir Dev-Genç’liydi o. Özgürlüğün kav-

gada kazanıldığını bilen militan bir kadındı.
16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi
önünde kontrgerilla tarafından gerçekleş-
tirilen bombalı saldırıda, 6 kişiyle birlikte
şehit düştü.

Doğan TOKMAK:
1972, Sivas Hafik-Emre Köyü doğumludur. Dev-

rimci hareketle örgütlü ilişkileri 1989’da başladı.
Genç yaşta halkının sorunlarının çözümünü omuzladı,
ülkesinin bağımsızlığı idealine bağlandı. İstanbul
Okmeydanı bölgesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.
Milis örgütlenmesinde yer aldı. 19-22 Aralık’ta
Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. Ölüm mangalarına

karşı, yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. F Tiplerine sevk edildi. 3
Haziran 2001'de Kandıra F Tipi'nin tecrit hücrelerindeyken, Ölüm
Orucunda düşenlerin bayrağını devraldı. Zorla tıbbi müdahale iş-
kencesiyle sakat bırakmak için kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde,
15 Mart 2002’de şehit düştü.

Doğan Tokmak

Hatice Özen

Hasan ERKUŞ, Mustafa Kemal İNAN,
Sabit ERTÜRK, Şerafettin ŞİRİN, Tuncay GEYİK:
Devrim ve sosyalizm umudunu büyütmek için Kır Silahlı

Devrimci Birlikler içinde yer aldılar. Umudun bayrağını taşı-
yacakları yer Malatya dağlarıydı. Cesaret ve fedakârlıkla bu
görevlerini sürdürürlerken, 17 Mart 1992’de oligarşinin askeri
güçleri tarafından kuşatıldılar. 5 saat boyunca halk düşmanlarıyla
çatışarak şehit düştüler.

Hasan Erkuş; 1972 Malatya Akçadağ İlçesi Gürkaynak
Köyü doğumluydu. Lisede mücadeleye katıldı. İşkencelerden

geçirildi, yılmadı. Köyü ve çevresinde çeşitli faaliyetler
yürüttükten sonra gerillaya katıldı.

Sabit Ertürk; 1962’de İstanbul Gültepe’de doğdu.
1978’de mücadeleye katıldı. 12 Eylül sonrasında da
mücadelenin içindeydi. 1984’te tutuklandı. 1988'de
tahliye edildikten sonra da yine mücadele içinde
görevler üstlenmeye devam etti.

Tuncay Geyik; 1967’de Sivas’ta doğdu. 1988'de
kavganın bilinçli bir militanıydı. Gazi Mahallesi’nde görevler
üstlendi. GOP-KAD kurucularındandı.

Şerafettin Şirin; 1961 Yugoslavya doğumluydu. 1977’de
İstanbul Esenler Lisesi'nde devrimci saflara katıldı. 1980’de
tutuklandı ve 5 yıl tutsak kaldı. Tahliyesinden sonra devrim
bayrağını taşımaya devam etti.

Mustafa Kemal İnan; 1971’de Malatya’nın Akçadağ İlçesi
Gürkaynak Köyü’nde doğdu. Genç yaşta devrimci oldu. İs-
tanbul'da İşpor-Der'de çalıştı. '91'de yeniden Malatya'ya
gelerek mücadelesine burada devam etti.

Hasan Erkuş M.Kemal İnan Sabit Ertürk Şerafettin Şirin Tuncay Geyik

KAYBEDİLDİ
Yusuf ERİŞTİ:
Tokatlı yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. Yusuf, 12 Eylül

öncesi devrimci mücadeleye katıldı. Defalarca işkencelerden geçirildi
ve her seferinde başı dik çıktı. Çeşitli alanlarda görevler üstlendi.
12 Eylül'ün ardından tutsak düştü. Yaklaşık iki yıl tutsak kaldı.
Sonra yine cuntaya karşı direnen bir devrimciydi... 1987'de yine iş-
kencehanelere götürüldü ve yine direnerek çıktı oradan... Son

olarak bir savaşçıydı. O, işkence altında konuşmayı reddetti ve sorulan tüm
sorulara "hayır" cevabını verdi. 14 Mart 1991'de gözaltına alındı ve kaybedildi.

Yusuf Erişti

Erbil SARI:
1969 Trabzon Çaykara doğumlu. Hep haksız-

lıklara karşı mücadele etti. Bu mücadele içinde
devrimci hareketle tanıştı. 15 Mart 1992’de Zon-
guldak’ta Kozlu katliamının sorumlularına karşı
bir eylemin son hazırlıklarını yaparken, kaza
sonucu bombanın patlamasıyla şehit düştü. Erbil Sarı

Abdullah GÖZALAN:
İstanbul Küçükköy’de

devrimci mücadele içeri-
sinde yer aldı. Cunta yıl-
larında teröre, korkuya tes-
lim olmayıp direnişi sür-
dürenlerdendi. 18 Mart
1981’de Bakırköy’de po-

lisle girdiği çatışmada katledildi.

Abdullah Gözalan



Ali Faik ÖZKAN, Barış ATALAY, İrfan YENİLMEZ,
Yavuz YAZLI, Yücel MARAL:
Yücel Maral komutasındaki 5 kişilik gerilla grubu, 12

Mart 1994'te, Ordu’nun Ünye ilçesi Ballık Köyü yakınlarındaki
Döşeme Ormanları’nda düşman tarafından kuşatıldılar. Çıkan
çatışmada Yücel Maral, Barış Atalay, Yavuz Yazlı, Ali Faik
Özkan ve İrfan Yenilmez şehit düştüler.

Yücel Maral; Ordu-Ünye, Çiğdem Köyü doğumludur.
Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle
İstanbul’da, üniversite yıllarında tanıştı. 1988’de Dev-Genç
saflarında mücadeleye atıldı. ‘92 sonlarında gerillaya katılması
darbeciler tarafından engellendi. Ama kısa bir süre sonra Ka-
radeniz’e gideceği ve gerilla için altyapı çalışmaları yapacağı
bildirildi. Bu görevini de coşkuyla, kararlılıkla yerine getirdi.
Komutanı şehit düşen Karadeniz Kır Birliği’nin komutanlığını
üstlenerek, Karadeniz dağlarında umudun bayrağını dalga-
landırmaya devam etti.

Yavuz Yazlı; Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısıdır.
1974 Karabük doğumlu, yoksul bir işçi ailesinin çocuğudur.
Devrimci mücadeleyle ‘92 Kasım’ında Karabük Demir-Çelik
Fabrikası’nda çıraklık eğitimindeyken tanıştı. Kararlılığı, mi-
litanlığıyla kısa sürede milis çalışmalarında yer aldı. Kısa bir
süre önce Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ ne katılmıştı.

İrfan Yenilmez; Artvin
Şavşat’lıdır. 1988’de
öğrenim gördü-

ğü Uludağ Üniversitesi’nde devrimci mücadeleyle
tanıştı. 1989’da Yeni Çözüm Dergisi Bursa Temsil-
ciliği, ’90’da UL-DER yöneticiliği yaptı. Bursa
gençlik mücadelesinin öncüsüydü. Atılım yıllarında
hareketin Karadeniz örgütlenmesini oluşturmak üzere
bir grup yoldaşla birlikte görevlendirildi. Doğu Ka-
radeniz Bölge Sorumluluğunu üstlendi. ’92’de kır
gerillası hazırlık çalışmalarını yapmakla görevlen-

dirildi. 17 Nisan sonrası tutsak düştü. 1993 yılının Aralık
ayında, Karadeniz Kır Birliği’ne bir savaşçı olarak katıldı. Ve
bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.

Ali Faik Özkan; Kastamonu, İnebolu-Avaremen Köyü
doğumludur. Devrimci hareketin bulunduğu bölgede iradi ça-
lışmalarının başlamasından kısa süre sonra hareketle ilişki
kurarak mücadeleye katıldı. Mücadeleyle tanışalı fazla olma-
masına rağmen, militan, atak ve coşkulu kişiliğiyle dikkat
çekti. Kır Gerilla Birliği'ne katılma teklifini hiç tereddüt
etmeden kabul ederek, '93 Aralık ayında birliğine ulaştı. En
büyük arzusunun eğitimini tamamlayıp Kastamonu dağlarında
gerilla faaliyetini başlatanlardan biri olarak geri dönmek ol-
duğunu belirten Ali yoldaş, şehit düştüğü güne kadar öğrenmek
istedi ve iyi bir gerilla olma çabasını elden bırakmadı.
Karadeniz dağlarında kurtuluş umudunu büyütmek için son
nefesine kadar savaştı.

Barış Atalay; 1974 Amasya, Gümüşhacıköy-Korkut Köyü
doğumludur. Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçılarından
biriydi. Devrimci hareketin eylemlerine, mücadelesine sempati
duymaya başlamasıyla yaşamı da yeniden şekillendi. Devrimci
mücadeleye ’92 yılında katıldı. Gümüşhacıköy’de devrimci
hareketin örgütlenme çalışmalarında, Halkevi çalışmalarında,
tütün emekçilerinin örgütlenmesinde aktif olarak yer aldı. Bir
süre köylere yönelik çalışmalarda görevlendirildi. ’93 Aralık
ayında Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katıldı.

Yakov Mihailoviç
SVERDLOV:

Sovyet devriminin
önderlerindendi. Daha
16 yaşında katılmıştı
devrimci harekete.
Bolşevik yeraltı örgüt-
lenmesinin en dene-
yimli isimlerinden bi-
riydi. Devrimin arife-

sinde Merkez Komitesi üyeliğine getirildi.
İlk proleter devrimin kurulmasını sağlayacak
ayaklanmanın pratik önderliğini üstlendi.
Lenin’in politikalarını en iyi kavrayıp uy-
gulayanlardan biriydi. Bu nedenle girdiği
her kavgada Lenin’le yan yana oldu. Sos-
yalizmin inşasında da birçok görevler aldı.
Yorucu devrim kavgasının zayıflattığı bün-
yesi, yakalandığı İspanyol nezlesini yen-
mesine elvermedi. 16 Mart 1919’da hayatını
kaybetti. Devrim onu çok erken kaybetti.

Y. Mihailoviç Sverdlov

Ali Faik Özkan Barış Atalay İrfan Yenilmez Yavuz Yazlı Yücel Maral

Şehidimizi
Tanıyalım

*Şehidimiz 3 Ekim 1956, Erzurum Ilıca 
doğumludur.

*“Halkım seninle ekmeğimizi bölüşmedik, ölümü
bölüşüyoruz” diyerek Ölüm Orucunda şehit düşerek

ölümsüzleşendir.
*"Bizim tarihimiz büyük kahramanlıkların, büyük direnişlerin

tarihidir. Bütün dünya değişse, bütün dünya hainlerle dolsa bizim
değişmediğimiz, halklara ihanet etmediğimiz,Marksizm-Leninizm’den

de öte bir ahlak sorunu olduğunu bilmek inancı bizleri ayakta tutmuştur"
diyendir.

*“Yaşamak da güzeldir, idealler uğruna ölmek de” diyen
yoldaşımızdır.

*Cesarettir, cesaretin adıdır. Yönetici, komutan, öğretmendir. Ama
her şeyden önce hareketin, devrimin bir sıra neferidir şehidimiz.

*Sevdalı ormanımızın, başı göklerde, kökü toprağın
derinliklerinde ilk boy veren çınarlarımızdandır. Hep

ortasında, önünde kavganın. Bir çınar gibi dimdik, ulu
bir çınar gibi heybetli. Ne eğilir, ne sallanırdı.

Hep dimdik, hep dipdiri olan şehidimizi
tanıdınız mı?



Ben İrfan'ı bir ev ortamında, kavgamızın içinde bir insan
olarak tanıdım. Henüz örgütlü bir insan değildim. Bir gün
bize canlılığıyla, neşesiyle çıkıp geldi. Konuşkanlığı, yakın-
lığıyla geldi. Onsuz olamayacağını, gurur duyduğunu söylediği
Hareketimizi bize getirdi.

İrfan DEVRİMCİ SOL'cu olmayı bir onur, bir şans olarak
görüyordu. Daha erken bağ kurmamış olmayı boşa zaman
kaybı olarak kabul ediyordu. Bu onuru bizim de kafamıza
kazımak istercesine, Hareket'imizi, tarihimizi, şehitlerimizi
anlatırdı. Özellikle sohbetlerimizin çoğunun konusunu şe-
hitlerimiz oluştururdu. Nasıl da imrenerek, özenerek anlatırdı
onları! Şehitlerimizin hemen hepsini sanki birebir tanıyormuş
gibi birçok yönünü biliyor ve bize ayrıntılarıyla anlatıyordu.
Önemsiz sayılabilecek bir şeyden başlıyordu anlatmaya ve
kısa sürede bu sohbetleri politik içeriğine kavuşturuyordu.
16-17 Nisan'ı, Sabo'yu, Ölüm Orucu'nu, cezalandırmalarımızı,
"Haklıyız Kazanacağız"ı...  

Ondan bunları dinlemek benim için en büyük zevkti ve bu
sohbetlerimizden pek çok şey öğrendim. Bizimle kaldığı süreçte
beni öyle bir eve bağlamıştı ki, işten çıkınca hiçbir yere
uğramadan eve koşuyordum. Bir aradayken suskun tek bir an
geçmez, İrfan oluşan her suskunluğu hemen doldururdu. Bizim
işimiz olduğunda da sessizce bir köşede kitabını okurdu.

İrfan'ın girişkenliğinin yanında bir çekingenliği de vardı.
Birçok konuyu çok rahat konuşur, sorar ama en ufak bir ih-
tiyacını söylemeye çekinirdi. Eşimle yaşadığımız sorunlarda,
tartışmalarda konuşkan İrfan susar, neşesi gider, canı sıkılırdı.
Tanık olduğu bir tartışmamızda suratı asılmış, gün boyu
sessiz kalmıştı. Kendisinde müdahale hakkı görmemiş olacak
ki bizimle ilişkide olan arkadaşa söylemiş ve onun müdahale
etmesini sağlamıştı. 

Aç olduğunu söylemeye çekinen İrfan, Mücadele Gazetesi'ni
unuttuğumuzda kızmış, "ben burada sabırsızlıkla gazeteyi bek-
lerken siz nasıl unutabiliyorsunuz" diye çıkışmıştı bize.

Onu kısa zaman diliminde uzun sohbetlerimizde tanıdım,
çok iyi bir hafızası vardı. Aktüel bilgisi ise o güne kadar ta-
nıdığım devrimcilerde görmediğim bir yan olduğu için beni
şaşırtmıştı. Ekonomiden tutun da sinemaya kadar birçok
konuda bilgi sahibiydi. Ama İrfan' ın bize yansıyan ve beni
en çok etkileyen yanı Hareketimizden söz ederkenki haliydi.

Öyle bir anlatışı vardı ki "oportünistler kıskansın" dercesine.
Biz onun duygularına ortak olmada dirensek de, o bize
DEVRİMCİ SOL'cu olma mutluluğunu hissettirmeye çalışırdı.
Oportünistlerin "mistik tanımlama" diye küçümsediği DEV-
RİMCİ SOL ruhunu anlatırdı bize. Anlatımları kendi kişiliğinde
somutlanıyordu sanki. O zamanlar bize de bu onuru taşımak
istediğini anlayamamıştım İrfan Yoldaş!.. Şimdi çok daha
iyi anlıyorum onu. Sadece her şeye rağmen savaşma kararlı-
lığında olanların sahip olabileceği bir onurdu bu. Coşku ve
kararlılığı her koşulda taşıyanların ruhu.

Hareketimiz' e bağlılığını, darbecilerden bahsederkenki
öfkesinde daha iyi görmüştüm. Darbecilerin ismi geçtiğinde
o neşeli hali öfkeye dönüşür, kendi elleriyle hepsini yok
etmek isterdi.

Kendi halimizde, kendi sorunlarımızla uğraşırken etrafımıza
ördüğümüz duvarları coşkusuyla araladı. Tarihimizi, yol-
daşlarımızı, Önderimizi dinlemek en önemli işim olmuştu.

Ama sabırsızdın İrfan Yoldaş, Dar geliyordu bulunduğu yer
ona. Bu sabırsızlığı "acaba bizim yanımızda huzursuz mu?" so-
rusunu aklıma getiriyordu. O neşeli halini görünce "yok,
huzursuz olduğundan değil" diyordum ama bir türlü anlam ve-
remiyordum. Şehit düştüğünü öğrendiğimde anlayabildim bu
sabırsızlığını. Nasıl sabırsızlanmayasın ki! Karadeniz'in geniş
yaylaları, yüksek dağları dururken o mekân nasıl dar gelmesindi.
Belli etmemeye çalıştığı sabırsızlık, Hareket'ine, yoldaşlarına,
dağlara, savaşa kavuşmanın sabırsızlığıydı.

"Gideceğim, fazla kalmayacağım sizde..." deyip bir gün
geldiği günkü neşesiyle, coşkusuyla çıkıp gitmişti. Tekrar
gelebileceğini düşünüp bekledik. Beklerken şehit haberini
aldık. O artık hasretine kavuşmuştu. Onurumuzu bu kez de
Karadeniz’e taşımıştı. Parti'mizin onun hakkındaki anlatımlarını
okuyunca onu daha çok tanıyamadığıma üzüldüm. Hareket'ten
uzak düşmene rağmen ısrarla Hareket'le bütünleşme çaban
anlatılıyordu. Bütünleşme çaban ve sabrın örnek gösteriliyordu.
Senden alacak çok şeyimiz olduğu vurgulanıyordu.

Bugün Devrimci Sol onurunu Parti-Cephe onuruyla daha
büyüttük, senin ve tüm şehitlerimizin yol göstericiliğiyle bu
onur daha da büyüyecek, halka yayılacak. Sen yoldaşlarına
kavuşmayı beklerken ben sana yoldaş sıcaklığını veremedim!
Ama bugün ben de yoldaşlarının içindeyim. Ve söz veriyorum
sana yoldaşım, bu onuru taşıyacağım. Sizlere bu onuru,
büyük zaferimizi armağan ederek taşıyacağız...

İrfan'ı Cepheli Yaptığı Bir Yoldaşı Anlatıyor:
“Hareketimizi bize getirdi!”

Anıları Mirasımız

Karl MARKS:
5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier

kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü.
Mücadele içindeki rolüyle, dünya pro-
letaryasının, ezilen halkların öğretmeni,
sosyalizmin teorisyeni, tarihin yönünü
gösteren bir pusula oldu. Adıyla, yaşa-
mıyla, öğretileriyle, 1847'de kuruluşuna
önderlik ettiği Komünist Birliği'nden bu
yana tam 163 yıldır burjuvazinin korkulu

rüyasıdır. Burjuvazi, Marks’ı “çürütmek” adına tüm silahlarını
seferber etmesine karşın, bugüne kadar Marks’ın düşüncelerini

“çürütememiş”, onun düşüncelerinin bir umut olmasını en-
gelleyememiştir. Marks, teorik çalışmaları içinde büyük bir
yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin tek alternatifi
vardır: Sosyalizm. Bu noktadan itibaren yalnız bir teorisyen
değil, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin fiilen de ön-
derlerinden biri olmuştur. 1848’de yoldaşı, dava arkadaşı
Engels ile Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri
nedeniyle bulunduğu birçok ülkeden sürgün edildi. Marks,
14 Mart 1883’te, İngiltere’nin başkenti Londra’da dünya
halklarına büyük mirasını, “Marksizmi” bırakarak ölümsüz-
leşti...

Karl Marks

Şehit sorusunun cevabı: Sevgi ERDOĞAN



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

"Güçlü bir yurtseverlik ve halk sevgisini kendi kişiliğimizde,
kadrolarımızda ve halkımızda yaratmadan devrimcilik yapılamaz.

Yapıldığında ise kolay bir devrimcilik ve aynı kolaylıkta düzene dönüş
zor olmayacaktır." (DAYI; Zafer Yolunda Kurtuluş, Sayı: 2, 22

Temmuz 1995)
***

Küçük burjuvazinin bu örgütlü gibi ama örgütsüz, devrim isteyen ama
gereğini yerine getirmeyen ikircikli konumunun aşılması, halk için
devrimcilik anlayışının netleşmesiyle mümkündür. Çünkü o zaman,

kişi, popülizmi, kariyerizmi, ne istediğini bilememe halini, eski
alışkanlıklarında direnme tavrını aşmakta çok daha güçlü ve sağlam

bir politik zemine kavuşmuş olacaktır.
***

Devrimcilik, "süper" insanlar olmayı gerektirmez; ama devrimcilik,
"sıradanlığı!", "sıradanlaşmayı" da reddeder. Devrimcilik politik
anlamıyla halk ve vatan sevgisi ise, halk ve vatan için riskler göze
alabilmeyi, fedakarlıklar yapıp bedeller ödeyebilmeyi gerektirir.

***
"Çalışma tarzı irdelenip devrimci çalışma tarzı hakim kılınmadığında,

öyle bir hale gelir ki, devrimci coşku, halk sevgisi, vatanseverlik
tamamen ortadan kalkar. Devrimciliğin kim ve ne için yapıldığı belirsiz
hale gelir. O, artık günlük yaşayan, günlük iş yapan ve günlük olarak

hareketini aldatan bir durumdadır. Olmayan işler
olacak gibi gösterilip hep geleceğe ertelenir... Veya, kendisinin

tüm özverilerine ve yeteneklerine rağmen, bir türlü iş yapmayan, söz
dinlemeyen kötü niyetli insanlar vardır. Doğal ki... bu çalışma
tarzında... üretimsizlik, kişiler arası çelişkileri derinleştirecek,

dağıtıcılığı gündeme getirecek ve sonuçta bir türlü açıklanamayan,
cevabı bilinmeyen sorularla dolu, karamsar ve kötümser bir ruh hali

egemen olmaya başlayacaktır." Dayı
***

DEVRİMCİLİK, DEVRİM İDDİASINI DÜŞÜNCEDE, DUYGUDA,
HAREKET VE DAVRANIŞLARDA, KISACASI YAŞAMIN

BÜTÜNÜNDE GÖSTEREBİLMEKTİR.
***

Devrimcilerin en büyük ideali halkların kurtuluşunu sağlamaktır.
Halkların kurtuluşu için mücadele etmek de en başta emperyalizme ve

işbirlikçilerine karşı her alanda mücadele etmektir.
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EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN
SOLU HİZAYA ÇEKME OPERASYONUDUR LİSTELER

HER ŞEY KORKU YAYARAK BEYİNLERİ TESLİM ALMA ÜZERİNE
ŞEKİLLENİYOR

DÜŞÜNCELER, BESTELER, ŞİİRLER, HALKTAN YANA NE VARSA
ALINMAK İSTENİYOR 

“Ekmeğimle oynayan beton hırsızları iktidar, polis, medya ile
tüm faşist saldırıları denediği halde bana geri adım attıramayınca
siyasi krize girmiş olmalı ki Düzce'de benden başka eylem yapan

olmadığı halde çözümü yasaklamakta bulmuş.
Benim açımdan bu yasak SİYASİ ZAFER'dir!

Yendim sizi!”
DÜZCE DİRENİŞÇİSİ MİMAR ALEV ŞAHİN

“Duydum ki Düzce Valiliği benim için eylem yasağı kararı almış. Biz
Bolu Beyi’nin adaletsizliğine boyun eğmeyen Köroğlu’nun torunlarıyız.

Yarın 13.00’da alandayım.
Benden selam olsun Bolu Beyi’ne...”

TERÖR LİSTELERİNİZİ YENİ BESTELERİMİZLE YENECEĞİZ!
LİSTELERİNİZ DEĞİL BESTELERİMİZ KAZANACAK!!


