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SELAM OLSUN KATLEDİLMEYİ,
TUTSAK DÜŞMEYİ GÖZE ALARAK

TARİHSEL GÖREVİNİ YERİNE GETİREN,
ŞEHİTLERİNİN HESABINI SORAN HALK CEPHELİLER’E!

FAŞİZM, 1 MAYIS’TA TAKSİM’İ YİNE KUŞATTI,
1 MAYIS ALANINI YASAKLADI!

HALK CEPHELİLER YASAKLARI TANIMADI, YÜRÜDÜ TAKSİM’E ISRARLA,
TEKRAR TEKRAR, GRUP GRUP, DÖRT BİR YANDAN ZORLADILAR TAKSİM’İ!

YAŞLI, GENÇ, ÖLÜM ORUCU GAZİSİ, ENGELLİ... YÜRÜDÜ TAKSİM’E...
YÜRÜDÜ BAĞIMSIZLIK İÇİN,

YÜRÜDÜ ŞEHİTLERİNİN HESABINI SORMAK İÇİN,
YÜRÜDÜ TUTSAK AVUKATLARI İÇİN,
YÜRÜDÜ TUTSAK SANATÇILARI İÇİN,

YÜRÜDÜ İŞKENCEYE, AHLAKSIZLIĞA, KÜFÜRE, TEHDİTLERE RAĞMEN,
YÜRÜDÜ VE HAYKIRDI SLOGANLARINI!

BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, SOSYALİZM İÇİN
1 MAYIS’TA, 1 MAYIS ALANINDAYDIK!

NE TOMALARINIZ, NE TAZYİKLİ SULARINIZ,
NE İŞKENCELERİNİZ,

NE SAÇLARIMIZI YOLMANIZ...

DİRENİŞİMİZİ KIRMAYA YETMEDİ
YETMEYECEK!
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20 NİSAN’DA KATLİAMA GELİR GİBİ,
ELLERİNDE SİLAHLAR,

DİLLERİNDE KÜFÜRLERLE GİRDİLER BÜROYA AMA

HALKIN AVUKATLARI
BİTİRİLEMEZ!

BİR ÖNCEKİ BASKINDA DA BULUNAN POLİS:
“GELMEK İSTEMİYORUZ, AMA BİR TÜRLÜ BİTMEDİ”



i ç i n d e k i l e r
doğruydu. 10 bin defa karar
vermem gerekse 10 bin defa
aynı kararı alırdım” 

23 TAYAD’lı Ailelerden: 19
Aralık’ta kimyasal yokmuş!
Tutsakları diri diri nasıl
yaktınız? Açıklayın!

24 Özgür Tutsaklardan: Grup
Yorum 15 Nisan’da Gebze
Hapishanesi’nde bağımsız
Türkiye konserini
gerçekleştirdi!

26 Özgür Tutsaklık, dünyanın her
yerinde aynı ruh hali ve
disiplinle yaşamaktır!

27 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

28 Devrimci İşçi Hareketi:
Geçmişten geleceğe direne
direne zafere yürüyoruz!

31 Gençlik Federasyonu’ndan:
AKP faşizmi, üniversiteleri
bölerek gençliği yönetemez

32 Kelimelerimiz: İllegal

34 Halkın Mühendis Mimarları:
Halkın mühendisi Olcay
Abalay tutuklandı

35 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Milislerin
yaşamasını ve savaşmasını
sağlayan disiplindir!

36 Halk Meclisleri: Meclisler,

7 1 Mayıs’ta Taksim’i değil;
Saraçhane’yi tercih edenlerin
adı, Maltepe’dekilerin yanına
yazılmıştır. Direnişle teslimiyet
arasındaki arayolculuk,
direnişe değil, teslimiyete güç
verir!

9 48 yıl... Kızıldere ihtilalin
yoludur, dönülmez-6
Her türlü tasfiyeciliğe karşı
devrimci düşüncelerimizi feda
ruhuyla savunduk!

12 Faşizmin hukuku işlemeye, 
19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı faşizmin hukukunun
turnusolu olmaya devam
ediyor!

14 Onlara bu direnme gücünü
veren ideolojik netliktir

18 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: Musa
Aşoğlu: “Dursun Karataş’ın
cenazesini sahiplenmem

4 Taksim’de cüretimizle, siyasi
netliğimizle biz kazandık!
Kazananlar yalnızca
direnenlerdir! Kazanmaya
devam edeceğiz, 1 Mayıslarda
Taksim’de milyonlarla da
yürüyeceğiz!

1 MAYIS’TA
TAKSİM’DEYDİK!

seçim aldatmacasına ortak olmaz!

38 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Bencillik

39 Kamu Emekçileri Cephesi: Selam
olsun emeği, onuru için direnen
kamu emekçilerine!

40 Kamu Emekçileri Cephesi: AKP
faşizmine karşı Yüksel Direnişi’ni
büyütelim

42 Kamu Emekçileri Cephesi:
Yüksel’de işkence ve direniş;
devrimcilik ve reformizm

44 Zulüm varsa eğer gerçeklerin bedeli
ömürdür

45 Bu katiller sürüsü halkın sorunlarına
çözüm olamaz

46 Mahalleler: Boşuna heveslenmeyin,
Gazi sizin olmayacak!

48 Hollywood’da, Nobel’de “taciz
skandalları” istisna mı?

50 Siyasi ölü ETA, kendi mezarını
kendisi kazdı!

52 Haberler

53 Avrupa’da Yürüyüş

54 Avrupa’da HFG: Halk çocukları
için “ecelsiz ölüm” olan
uyuşturucu nedir?

55 Avrupa’daki Biz: 1 Mayıs bir
gelenek, bir mevzi

56 Yitirdiklerimiz

58 Haberler

KURTULUŞ DERGİSİ MAYIS 2018 SAYISI ÇIKTI! 
* Faşizm, Sömürücü Egemenlerin Bir

Saldırı Aracıdır
Halkların Faşizme Karşı En Büyük Silahı

ise Direniştir
* Faşizm Sınıf Mücadelemizi Sürdürme‐

mize Engel Olamaz!
En Ağır Saldırı Koşullarında Bile Örgütle‐

niyoruz!
Örgütlü Halkın Gücüyle Faşizmi Yenece‐

ğiz!
* Yoksulların, Aç Bırakılanların, Sömürü‐

lenlerin, Emekleri Çalınanların Sorumluluğu
Emperyalizme Ve Faşizme Karşı Mücadele
Etme Zorunluluğudur

* Faşizme Karşı Demokrasi İçin Savaşı‐
yoruz

* AKP Faşizminin Suçları
* Halkımıza Güvenirsek, Onu Harekete

Geçirebilir, Savaştırabiliriz
* Şehirde Gerilla Gibi Yaşamalı Ve Sa‐

vaşmalıyız
Zaaflarımızı İlke Ve Kurallarımızla Kapatmalı,

Savaşmayı Savaş İçinde Öğrenmeliyiz
* Dar Kadro Çalışması Nedir?
Neden Önemlidir?
* Halkın Milisleri Faşizmin Korkusu, Halkın

Umududur
Halkımızının Can Güvenliğinin Garantisi,

Halkın Şahanlarıdır



Belli dönemler, belli olaylar vardır halkların hafızasında
yer eden ve hiç silinmeyen. Ölümsüz bir canlı gibi, yüz-
yıllar da geçse, toplumlar da değişse kulaktan kulağa,
babadan-anneden çocuklarına, onlardan kendi çocuklarına
aktarılan. Ruhi Su’nun deyimi ile "Ondan Ona", kuşak-
lardan kuşaklara uzanır. Ne kadar unutturulmaya, yok
sayılmaya çalışılsa da asla unutulmaz.  Ve mutlaka günü
gelince birileri gereğini yerine getirmeye çalışır. 

İşte Taksim 1 Mayıs kutlamaları da böyle zamanlar-
dandır. Bu tarih ve sınıf bilincinin bilendiği, ülkemizde
devlet katliamlarının alenen görüldüğü ve şehitlerinin
asla unutulmadığı gün, on yılların birikiminin ürünüdür.
Faşizmle halklarımızın irade savaşının, mevzi savaşının
en net görüldüğü günlerdendir. Hem bir bayram hem de
direniş günüdür.

Taksim, halklarımızın mücadele tarihinin bir simgesidir,
atar damarıdır, yaşayan ikinci bir bedendir emekçiler
içinde. 1977 yılında beş yüz bin emekçi ile çıkılan ve
kanımızın döküldüğü o meydan; bağımsızlığın, özgür-
lüğün, sosyalizmin, kurtuluşun ve faşizme öfkenin
simgesi olmuştur.

Emekçi halkların Taksim için ısrarı işte bundandır.
Ve faşizm işte bundan unutturmak ister Taksim'de 1
Mayıs'ı; belleğimizi silmek ve çürütmek ister. Nasıl ki
her tarihsel kesit kendi kahramanlarını yaratır, bizde de
Taksim’i zapt etmeye kilitlenmiş Mehmet’ler on yıllardır
bırakmıyor mevzisini.

İzin vermez bu tarihin yok edilmesine. Ve yüreği
Taksim'de atan, gelemeyen milyonları yüreğinde taşıyarak
akar Taksim'e. 1 Mayıs'ta Taksim hiç boş kalmaz bu ne-
denle. 

1 Mayıs 2018 de böyle geçti. Yine leke sürdürülmedi
Taksim'e, yine unutulmadı 77 şehitleri, yine tekrarlandı
bağımsızlık,  demokrasi, sosyalizm hedefi. Yine yüründü
kurtuluşun yolunda.

1 MAYIS’A NASIL GELİNDİ?
Büyük bir kuşatma altında 1 Mayıs hazırlıklarını yü-

rüttük. 200'e yakın Halk Cepheli’nin tutuklandığı, so-
kaklardan insanların kaçırıldığı, demokratik mevzilerimizin

baskınlarla talan edildiği, halkın her kesimine yönelik
baskıların üst boyuta ulaştığı, AKP’li olmayan herkesin
“terörist, vatan haini” ilan edilebildiği bir dönemde
büyük bir kararlılıkla “1 Mayıs'ta Taksim'deyiz” de-
dik.

Bir an olsun düşünmedik, tereddüt etmedik. OHAL
var, polis terörü var, saldırı büyük olur vs. demedik.
Çünkü biliyorduk ki Taksim halkların atar damarıdır,
tarihidir. Kesilmesine, unutturulmasına izin veremezdik.
Bu tarihsel sorumlulukla Taksim dedik 2018'de de.

Geçen senelerde en azından bir süre bile olsa AKP'ye
"Taksim'de Israr" eden DİSK, KESK, TMMOB, TTB
yani dörtlü tasfiyeciler, reformist-oportünist sol, bu yıl
bunu bile yapmadılar, yapamadılar.

İçişleri Bakanı ile görüşüp 1 Mayıs'ı Taksim'de
kutlama kararı aldılar. 10 Nisan 2018 günü DİSK Genel
Merkezi’nde yapılan basın açıklamasında DİSK Başkanı
Kani Beko, İçişleri Bakanı ile görüştükleri ve bakanın
"Biz bu yıl Taksim’i 1 Mayıs’ta açmayı düşünmüyoruz"
dediğini söyledi.

Yine açıklamada "Aynı görüşü İstanbul Valisi de
belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum, bu yıl da Taksim
işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılında katledilen
şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim
talebimiz devam edecek" dedi.

Tabloya Bakın! AKP’nin İçişleri Bakanı-Valisi
Taksim'i Açmayacağız Diyor, Sendika Başkanları,
Sol Da “Tamam” Diyor.

Siz kimsiniz, kimi kimin alanına almıyorsunuz diye-
miyorlar. Diyemezler; çünkü faşizmin karşısında ezil-
mişlerdir, sinmişlerdir, hayır diyecek dermanları bile
kalmamıştır.

O kadar sinmişlerdir ki "demokrat" belediyelerde
çalışan işçiler işten atılmıştır, işçiler işleri için açlık
grevine başlamıştır; ama onlar işçilerinin haklarını ko-
ruyacağına patronların safına geçmişlerdir. Patron sen-
dikacılığı öyle bir boyuta gelmiştir ki, 169 gündür açlık
grevinde olan işçi Mahir Kılıç'a saldırmaya bile kalk-
mışlardır. Kani Beko, hangi sınıfın hizmetinde oldu-
ğunu, 1 Mayıs'tan bir gün önce, alın teri için direnen

TAKSİM’DE CÜRETİMİZLE, 
SİYASİ NETLİĞİMİZLE BİZ KAZANDIK!

KAZANANLAR YALNIZCA DİRENENLERDİR!
KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ, 

1 MAYISLAR’DA TAKSİM’DE 
MİLYONLARLA DA YÜRÜYECEĞİZ!

Yürüyüş

13 Mayıs
2018
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44 YAŞLI, GENÇ, ÖLÜM ORUCU GAZİSİ, ENGELLİ



emekçiye saldırısıyla göstermiştir.

Bu faşizme bir mesajdır “Bana bir şey yapma, beni
Taksim diyenlerden ayrı tut, bak ben açlık grevindeki iş-
çilere bile saldırıp, direnişleri kırmaya çalışıyorum.” de-
mektir. Açıkça faşizme yaltaklanarak yaranma çabası
içine girmiştir DİSK yönetimi ve DİSK eski başkanı ve
yeni milletvekili adayı Kani Beko.

Taksim, bu dörtlü tasfiyeciler, reformist-oportünist
sol için bir anlam ifade etmemektedir artık. Bu
yüzden onlar için artık 1 Mayıs Taksim'de kutlanmış,
Maltepe'de kutlanmış, salonda kutlanmış, evlerinin
sokağında kutlanmış, evinin içinde kutlanmış hiç bir
anlam ifade etmemektedir.

Onlar için artık Taksim'de ya da başka bir yerde 1
Mayıs olsa da olur olmasa da olur noktasındadır. Ciddi
boyutta bir değersizleşme vardır. Sınıfa, halka, tarihe,
siyasete yabancılaşma vardır. Artık bütün amaçları düzen
tarafından kabul görebilmektir, o kadar.

Onlar yeter ki rahat rahat koltuklarında otursun, aman
onlar bedel ödemesinler. Sözlerinin arasında da "Taksim
şehitlerini unutmadık" dediler mi, görev yerine getirilmiştir!
Halka hesap vermekten kurtulduklarını sanıyorlar; ancak
tarih yazıyor bu aymazlıkları, bir kenara not ediyor.
Zamanı gelince görülecek elbet tüm hesaplar.

İşte Halk Cephesi, sağdan ve soldan gelen bu saldırı
ve kuşatma altında sürdürdü 1 Mayıs çalışmalarını. Bir
yandan ideolojik mücadeleyi kesintisiz sürdürürken bir
yandan faşizm koşullarında, baskın ve tutuklamalar sü-
rerken adım adım örgütledi kitle çalışmasını.

Belki de geçen senelerden çok daha önemli hale
geldi Taksim'de 1 Mayıs için çalışma yürütmek. Tüm bu
yaşananlardan sonra çok açık bir şekilde Taksim direnişin,
Maltepe teslimiyetin simgesi haline geldi.

Ezilen, aşağılanan, yok sayılan, işinden edilen mil-
yonların karşısında bir çift söz söyleyecek gücü olmayanlar,
sessiz sakin Maltepe'nin yolunu tuttular. AKP Maltepe’yi
yasaklasa bu sene "koşullar uygun değil" vs. yalanlarla
1 Mayıs'ı da kutlayamazdı bu icazetçi anlayış. Düzen
solculuğu, demokratlığı böyledir işte. Hiç zora gelmez,
bedel ödemez, hemen satıverir koca tarihi.

ANADOLU HALKLARININ CEPHE’Sİ VAR.
BU ONURLU 1 MAYIS TARİHİNE LEKE SÜR-
DÜRMEYENLERİ, DEVRİMCİLERİ VAR!

BİZ VARKEN KİMSE TARİHİ UNUTTURA-
MAZ! BİZ VARKEN TESLİMİYET MEŞRULAŞ-
TIRILAMAZ!

KANIMIZLA KAZANDIĞIMIZ MEVZİLERİ-
MİZİ DÜŞMANA TESLİM ETMENİZE, HALKI
UMUTSUZLAŞTIRMANIZA, DEVRİM İDDİASINI
UNUTTURMANIZA İZİN VERMEDİK, VERME-
YECEĞİZ!

Günler öncesinden pullarımızla, kuşlamalarımızla "1

Mayıs'ta Taksim'e" çağrılarımızı yapmaya başladık.
Dost da, düşman da merakla bekliyordu ne yapacak
Cepheliler diye.

Kırdık, bellerini büktük dedikleri Cephe ne yapacaktı?
Yine statükoları parçalayacak, reformist-oportünist po-
litikaları boşa çıkaracak mıydı? Düşmanın tüm politikası,
1 Mayıs’ta sesimizi boğmak üzerineydi.

Halkımızın merakı, Taksim çağrımızla son buldu.
Düşmanlarımızı ise bir endişe sardı. Bilmektedir ki,
ağzımızdan çıkan her söz, belirlediğimiz her politika
mutlaka yerine getirilecektir!

Mahalle mahalle çalıştık. Tam anlamıyla bir kuşatma
içinde, polis tacizleri altında çalışma yürüttük. Kuşatma
içinde taarruzu örgütledik adım adım. İnsanlarımız
tutuklu, mahallelerimiz de polis terörü altında diyemezdik,
demedik.

1 Mayıs çalışmalarımızı engellemek için mahallele-
rimize saldırdılar, Sarıgazi mahallesinde 8 arkadaşımızı
gözaltına alıp tutukladılar. Amaçları bir Cepheli’yi bile
1 Mayıs’ta Taksim'e çıkarmamaktı. Bütün planları bunun
üzerineydi, biliyorduk.

Bildiğimiz bir şey daha vardı, insanlarımız tutuklu
da olsa moral olarak, ideolojik olarak üstün olan bizdik.
Haklı olan ve hayatın içinde olan bizdik. Bizim bir sö-
zümüz, Kaf dağını aşar ve halkımıza ulaşırdı. Öyle ol-
duğunu pratikte bir kez daha gördük.

1 Mayıs günü, polis tarafından Beşiktaş'ta durdurulan
iki Halk Cepheli’ye "Size bir tane pankart bile açtır-
mayacağız, hiçbir şey yapamayacaksınız bu sene" de-

bir sloganla başlayacak her şey
sonra gerisi gelecek
şu sokaktan Hünkar çıkacak
berikinden Leyla
arka sokaktan bir Çiğdem açacak
Berna alıp savuracak

bir sloganla başlayacak her şey
silkinecek kahırlı sessizlik
yer yerinden oynayacak 
açılacak apartman kapıları peşi sıra
dökülecek mahalleler yürüyecek
bizim çocuklar 
çalınca içten bir ıslık 

bir taş, bir ateş verecek sokaklar ellerimize
ve işte o zaman gürül gürül bir nehir akacak
meydanlara 
işte o zaman yüzü gülecek 
bu güzel memleketin
işte o zaman dalından koparılan kiraz çiçeklerinin
işte o zaman yüzyılların acısının hesabı sorulacak

her şey bir sloganla başlayacak ve gerisi hayat olacak

13 Mayıs
2018

Yürüyüş
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diler.

Evet AKP'nin bütün planı bu idi, bir pankart bile aç-
tırmamak Cepheliler’e. Ama arkadaşlarımıza bunları
söyledikleri anda, telsizlerinden şu anons geçer "Çarşıda
Halk Cephesi pankartı açan..."

Siyasi zafer, Taksim ilanıyla zaten bizimdi. İşte
şimdi, polis telsizinden geçen o anonsla 1 Mayıs 2018
zaferimiz de kazanılmış oluyordu.

1 Mayıs Taksim mevzi savaşında, zaferin adı konu-
luyordu. Halk Cepheliler’in bir sloganı, bir pankartı ile
tuz-buz oldu. Ne güvenlik önlemleri, ne estirdikleri
terör, ne baskınlar-gözaltılar ne tutuklanma-vurulma kor-
kusu kar etmemişti Cepheliler’e.

Mao emperyalizm için "kağıttan kaplandır" demişti,
bir kez daha hayat Mao'yu, devrimci ideolojiyi doğrulu-
yordu. Kağıttan kaplan emperyalizmin uşağı AKP, bir
sloganımızla, bir pankartımızla yerle yeksan oluyordu
işte. 

Beşiktaş sokaklarında saat 12.00'dan itibaren Taksim
için soluksuz bir kavga başladı. Taksim'e çıkan bütün
yollar kuşatılmıştı. Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy...

Dört bir yan İstanbul polisi tarafından kuşatma altına
alınmıştı. Taksim Anıtı’nın etrafı bir gün önceden bari-
yerlerle, polislerle kapatılmıştı. Ama hiçbir önlem Taksim'e
çıkmamıza engel olamadı. Kitlesel veya tek tek; ama
mutlaka Taksim’e girmekte kararlıydık.

Beşiktaş’tan Okmeydanı’na, Taksim'e her yerde yük-
seldi Taksim için sloganlarımız. TAYAD'lı Ailelerimiz
Okmeydanı’ndan Taksim'e yürümek istediler. Biri tekerlekli
iskemlesinde, biri 19 Aralık gazisi ve tutsak yakınları 1
Mayıs'a Taksim için her şeyi göze alarak çıktı alana.
Gözaltına alındılar.

Beşiktaş'ta pankartlarımızla, sloganlarımızla yürüdük
cüretle, defalarca. Taksim’in ortasında haykırdı Halk
Cepheli kadınlar "1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanındayız" diye
haykırdı. Ne özel güvenlik önlemleri durdurabildi
Taksim’e çıkma hedefimizi ne de işkenceleri, küfürleri
sloganlarımızı atmanın önüne geçebildi.

Taksim'e çıkan Cepheli kadınlara yapılan işkencenin
görüntüleri yayınlandı. "Slogan atarsan ince arama ya-
parım" diye tehdit ediyor AKP'nin onursuz polisleri. Ar-
kadaşımızın saçlarını çekerek, işkence yaparak fotoğraf
çektiler; ama susturamadılar sloganlarımızı. İşte bu
Cephe netliğidir, kararlılığıdır.

Tek başına Halk Cepheli bir kadın, iki şehit ablası
saçlarını savura savura dimdik yürüdü Taksim Meydanı’na.
Elinde tek kişilik pankartı, dilinde "Grup Yorum Halktır
Susturulamaz" sloganıyla. Devrimci sanatçıların, devrimci
avukatların, özgür tutsakların, bağımsızlığın-sosyalizmin
sesi bütün gün yankılandı Taksim'e çıkan sokaklarda.

Taksim'i bir kez daha zapt ettik. Öfkeliydik, her za-
mankinden daha fazla. Kararlıydık, dünden daha çok.
Kitlesel olamayabilirdik, biraraya gelemeyebilirdik, buna
da hazırlıklıydık. 

Asla politikasız değildik. Kortejlerle giremiyorsak
tek tek girecektik. Çünkü mesele sayı değil, 1 Mayıs
alanı Taksim’de olmaktı. Bu sene Taksim'de cüret konuştu,
Taksim'in kapılarını cüretimiz açtı. Bir sloganımız, bir
pankartımız Taksim yasaklarında bir gedik daha açtı.

Bir kez daha andık 77 1 Mayıs şehitlerimizi. Mehmet
Akif Dalcı, Öztürk Acari, Salih Kul, Uğur Yaşar Kılıç,
Şengül Yıldıran, Dursun Odabaş, Hasan Albayrak, Yalçın
Levent, Akın Rençber ve Sibel Açıkalın’ı, onlara layık
direngenlikle andık. Alnımız, şehitlerimiz ve halklarımız
karşısında aktır!

Bu 1 Mayıs’ta, her bedeli göze alarak mevzilerimizi
savunacağımızı bir kez daha kanıtladık. Şimdi her za-
mankinden daha güçlü, daha kararlı, daha inançlıyız. Ve
inanıyoruz milyonları Taksim’de buluşturacağımıza.
Unutmuyoruz, zaferi kazananlar sadece direnenlerdir.

Biz de mutlaka kazanacağız! Vatanımız; meydanlarımız,
bayraklarımız, pankartlarımız, sloganlarımız, her karışı
ve her şeyiyle bağımsız olana kadar iktidar mücadelemizi
sürdüreceğiz. FAŞİZMİ YENECEK, HALKIN İKTİ-
DARINI KURACAĞIZ!

Yürüyüş
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1 Mayıs 2018'de sol temel olarak
üçe bölündü: 

Maltepe, Saraçhane, Taksim. 

Maltepe, teslimiyet ve tasfiye çiz-
gisinin açık ittifakıydı. 

Saraçhane, 1 Mayıs öncesindeki
tüm keskinliğine rağmen, direnişin de-
ğil, teslimiyetin yanına yazıldı. 

Bu yazımızda, amacımız, 1 Mayıs'ın
bütünlüklü bir değerlendirmesini yap-
mak değildir; burada esas olarak Sa-
raçhane'deki 1 Mayıs tavrı üzerinde
duracağız. 

Saraçhane'ye giden Nakliyat-İş,
Birleşik Metal ve onların peşine takılan
solu nasıl değerlendireceğiz?

Bunların Maltepe'ye gitmeyip, Sa-
raçhane'ye gitmesinde bir olumluluk
mu bulacağız?

Hayır! Saraçhane’de “Maltepe’ye
göre bir olumluluk” yoktur. 

Saraçhane'ye çıkmanın, 1 Mayıs
Alanı’nın kazanılması mücadelesinde
hiçbir yeri yoktur.

Neden böyledir?

Saraçhane’dekilerin konumu tam
olarak arayolculuktur. 

Arayolculuk nedir?

Proletarya ile burjuvazi arasında

kendine bir yol bulmaya çalışmaktır. 

Devrimci politikayla teslimiyetçiler
arasında bir yol bulmaya çalışmaktır.
Oysa; proletarya ile burjuvazi arasında,
direnme çizgisiyle teslimiyet arasında
arayol yoktur. 

Arayol oportünizmdir, tüm kes-
kinliğine rağmen, uzlaşma ve tesli-
miyettir. 

Maltepedekiler’e göre Saraçhane’ye
gidenleri, “oraya gitmemiş olmalarından
dolayı”, ehven-i şer olarak, kötünün
iyisi olarak göremeyiz. Çünkü açıktır
ki; "En Kötü Şer, Ehveni-şerdir". 

Başka deyişle, kötünün iyisi de kö-
tüdür. 

Taksim’e çıkacağız deyip, Taksim’e
çıkmayı göze alamayanlar, Taksim’e
çıkan yollarda bedel ödemeyi göze
alamayanlar, Saraçhane’ye gitmişlerdir. 

Taksim'de insanlar, “Taksim 1 Mayıs
Alanı’dır” kararlılığıyla, yerlerde sü-
rüklenirken, onlar Saraçhane’de bol
keseden “Taksim” ahkamı kesiyorlardı. 

1 Mayıs Öncesi:
Sözler Keskin!

1 Mayıs öncesinde,  “Alınteri /
Devrimci Demokratik Sendikal Birlik
Devrimci Yolda Özgürlük / İnşaat İş

/ Mücadele Birliği / Partizan (Yeni
Demokrasi) / Proleter Devrimci Du-
ruş” adına yapılan ortak açıklamada
da şöyle denildi: 

“Taksim işçi sınıfının ve emekçi-
lerin kazanılmış hakkıdır. Bu haktan
kitlesellik uğruna, seçimler uğruna
vazgeçilmemeli. Büyük bedeller öde-
yerek kazandığımız Taksim, terk edil-
memeli. Geçmişte ısrarlı mücadele
sonucunda kazandık şimdi yine ka-
zanacağız. Bizler Taksim’in 1 Mayıs’a
kapatılmasını kabul etmeyen ve fiilen
Taksim iradesiyle davranacak ku-
rumlar olarak, 1 Mayıs’ta Taksim
de olacağımızı ilan ediyoruz…"

Böyle ilan ettiler ama, kendileri
de biliyorlardı ki, bu kararlılıktan
uzaktılar. 

1 Mayıs yaklaştıkça, başka ara-
yışlar gündeme geldi. 

1 Mayıs öncesi, Nakliyat-iş ve
Birleşik Metal-iş, DİSK’i ve 1 Ma-
yıs’ın Taksim dışında bir alanda kut-
lanmasını eleştirerek, Taksim’e çı-
kacaklarını açıkladılar. 

Bunun üzerine, kendi başlarına
bir politika üretemeyen ve bağımsız
bir politikayı uygulama güç ve ira-
desinden yoksun olan siyasi hareketler
de onlara yedeklendiler. 

1 MAYIS'TA TAKSİM'İ DEĞİL,
SARAÇHANE'Yİ TERCİH EDENLERİN ADI, 

MALTEPE'DEKİLERİN YANINA YAZILMIŞTIR
DDİRENİŞLE TESLİMİYET ARASINDAKİ ARAYOLCULUK,
DİRENİŞE DEĞİL, TESLİMİYETE GÜÇ VERİR!

Kim Neredeydi?
SARAÇHANE:
Birleşik Metal-İş
Nakliyat-İş
İnşaat-İş
Umut-Sen
DGD-Sen
Devrimci Demokratik Sendikal
Birlik
Alınteri
Mücadele Birliği
Partizan (Yeni Demokrasi)

Devrimci Proletarya
Proleter Devrimci Duruş
Devrimci Yolda Özgürlük
Gençlik Komiteleri
Devrimci Hareket (Devrimci
Gençlik Dernekleri)

MALTEPE
DİSK, Türk-İş, KESK’e bağlı
sendikalar; TMMOB, TTB, İstanbul
Diş Hekimleri Odası, Tükoder,
İSMMMOB, EMEP, HDP, CHP,
UİD-DER, BDSP, Halk Evleri,

Birleşik Haziran Hareketi, Partizan,

SMF, TKP, DİP, ESP, SKM, SYKP,

Yeşil Sol Parti, SEP, İDP,

TAKSİM
Halk Cephesi
HKP

Hem Taksim'de Hem
Saraçhane'de(!) Olanlar: 
Mücadele Birliği

Devrimci Hareket

EHVEN-İ ŞER, ŞER'DİR. Kötünün İyisi De Kötüdür
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Ve birlikte Taksim’e değil, Saraç-
hane’ye “çıktılar”(!)

Saraçhane Sadece Politik
Olarak Değil; Fiilen De Tam
Bir Teslimiyetçiliktir 

Bedel ödemekten kaçanlar, başka
yerde de aynısını yapacaklardır. 

Saraçhane için bile militanlıktan,
meşruluktan uzak bir uzlaşma ve tesli-
miyet sergilenmiştir.

Gelişmelere kısaca bakalım: 

08.30’da Nakliyat-İş önünde top-
lanıldı, 10.00 sıralarında da “Taksim’e
doğru” yürüyüş başladı.

10.30’da kitlenin önü Saraçhane’de
kesildi.

Polisle yapılan pazarlık sonucunda
Saraçhane Parkı’nda miting yapılması
kararlaştırıldı. Parkta yaklaşık bir saat
süren konuşmaların ardından da miting
sona erdirildi. 

Kitleyi, Taksim’e diye yola çıkarıp,
bir parka götürmek, ancak reformist-
lerin, teslimiyetçilerin yapacağı bir şey-
dir. 

Polis, Taksim’e doğru yürüyen bu
kortejin, dur denilince duracağından,
“şuraya geçin” denilince, söylenen yere
geçeceğinden o kadar emindir ki, yü-
rüyüş güzergahı üzerinde ciddi bir ba-
rikat kurmaya bile gerek duymuyor.
Taksim’e 7 bin polis yığan faşist dik-
tatörlük, Saraçhane’dekilerin Taksim’e
doğru, en küçük bir zorlamada bulun-
mayacağından kesinlikle emindir. 

Nasıl bu kadar emin olabiliyorlar?

“Sendika yöneticileri, reformist ön-
derler, polisle gizli olarak anlaştılar
mı?”

İşin bu yanı hiç önemli değildir;
orada ortaya çıkan reformizmin karak-
terine en uygun sonuçtur. Reformizmi,
uzlaşmacı sendikacılığı, legalizme bat-
mış siyasi hareketlerin niteliğini bilen
herhangi biri, orada karşısında bir direniş
olmayacağını da bilir. 

Niye “Arada”dırlar?
Saraçhane’dekiler, niye Maltepe'de

değil, niye Taksim’de değil de Saraç-
hane’dedirler?

Özünde, teslimiyetçi, uzlaşmacı bir

siyasi çizgide olduklarını gizlemek için
Maltepe’ye gitmemişlerdir. Faşizmle
çarpışacak bir siyasi iradeye ve bedel
ödeyebilme cüretine sahip olamadıkları
için Taksim’e çıkamamışlardır. Bundan
dolayı Saraçhane'dedirler. 

Bundan dolayı da, “Taksim” de-
meleri bir OLUMLULUK DEĞİL, ter-
sine hesapçı, aldatıcı, kirli düşüncelerinin
ifadesidir. Taksim’e çıkmak için diren-
meden Taksim demek, bir aldatma ve
oyalamadır. Taksim’den bu şekilde,
Pratik bir karşılığı olmadan söz etmek,
kolaydır, Maltepe’deki teslimiyetçilerin
hepsi, Arzu Çerkezoğlu, Kani Beko
gibiler de ağızlarında Taksim’i geveleyip
duruyorlar.

Saraçhanedekiler de, kendi uzlaş-
macılıklarını, pasifizmlerini gizlemek
için Taksim’i bir malzeme yapmışlardır
kendilerine. Neden? Çünkü Taksim
herkesin gözünde çok meşrudur. Her-
kesin kabul edebileceği bir hedeftir.
Taksim’in yeminli düşmanı EMEP
reformizmi dışında, Taksim’e gitme-
yenler de Taksim’i dillerinden düşür-
müyorlar.

Saraçhane’ye gidenlerin hiçbiri,
şimdi geriye dönüp “Biz Taksim de-
miştik, Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş
bizi sattı, Park’ta 1 Mayıs mitingi yap-
mayı onlar kabul etti” diyemezler. Bu
iki sendikayı tanıyanlar, onların militan
bir 1 Mayıs kavgasında, bırakın ön-
derliği, hiçbir şekilde yer alamayacağını
da bilirler. 

Ne Taksim, Ne Maltepe diyenler,
teslimiyet ve direniş arasında "tarafsız"
kalanlardır. 

Halkın güzel bir deyişidir: "Bitaraf
olan, taraf olur."

Peki kimden yana taraf olmuş olur?

Tabii ki, haksız olandan, geri
olandan yana. 

Saldırılar, yasaklar, dayatmalar kar-
şısında veya tasfiyeye yönelik girişim-
lerde en az zararla kurtulmak, saldırıyı
savuşturmak, çatışmadan kaçmak, re-
formist, oportünist, uzlaşmacı bir tavırdır. 

Saraçhanedekiler’in yaptığı da budur. 

Arayollar Devrime Gitmez!
İnsanları militanlaştıran, ideolojik

netlik ve inançtır. Saraçhane’deki kitle,

Taksim’e çıkmayı zorlayabilecek bir
kitledir; ama oradaki kitleye yön veren
sendika ve siyasi hareketler, tam tersine
bu konuda ideolojik bir netlik ve inanca
sahip olmayanlardır. 

İdeolojik netliği olmayanlar, güç-
süzdür. Uzlaşmaya açıktır. 

Bütün mücadele tarihi, bize gösterir
ki, mücadelede ve mevzilenmede, arayol
yoktur. Tarihin önemli dönüm nokta-
larında tüm arayollar, karşı devrime
çıkar. 

7 yıllık Büyük Direniş boyunca da
bunu anlattık, bunu gösterdik. Tesli-
miyetin, uzlaşmanın, oligarşinin da-
yatmalarını kabul etmenin sonu yoktur.
Düşman hep daha fazlasını isteyecektir
ve bu yola giren de, hep daha fazlasını
verecektir. 

Saraçhane’dekilerin durumunu de-
ğerlendirirken şunları hiç gözden uzak
tutmamalıyız: İdeolojik netlik ve doğru
politikaları kararlılıkla savunmak, her
alanda geçerli ve gerekli bir ideolojik
tutumdur. 

Hiçbir konuda kötünün iyisine (eh-
ven-i şere) razı olamayız. 

Böyle bakmak, düzenin şu veya bu
yanını meşrulaştırmaktır. Teslimiyetin
şu veya bu biçimini masum, normal
görmektir. 

Düzen-devrim, reformizm-devrim-
cilik çelişkisinde de böyledir; kırıntı-
larla yetinmiyoruz, tamamını istiyo-
ruz. 

Seçimlerde de halkı düzen partilerini
desteklemeye ikna etmenin en temel
gerekçesi bu oluyor: 

AKP'ye karşı, CHP...

AKP iktidara geleceğine CHP gel-
sin… Tayyip olacağına Akşener olsun. 

Biz de ne diyoruz: "Kötünün iyisini
seçmeye mahkum değiliz!"

Hiçbir alanda, hiçbir konuda kötünün
iyisini seçmemeliyiz.

Tam teslim olanlarla, yarım teslim
olanlar arasında bir ayrım yapamayız.  

Arada yer yoktur, saflaşma açık
ve nettir.

Yürüyüş
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Saraçhane



1990’lı yıllar başladığında emperyalistler, halkların
karşısında o tarihe kadar gerçekleştirdikleri en örgütlü
ideolojik saldırıyı başlatmışlardı. 

Sosyalizm yıkılmış, başta Amerikan emperyalizmi
olmak üzere tüm emperyalist güçler "ideolojik zaferleri"ni
ilan etmişlerdi. Sosyalizmin yıkıntıları üzerinde burjuvazi
tarihin en büyük ideolojik saldırılarını ve askeri kuşat-
malarını başlattı. 

Artık sapla samanın, doğru ile yanlışın, at izi ile it
izinin birbirine karıştırılma dönemiydi. En temelinde
devrime, halka ve sola ait değerler alt üst ediliyordu.
Emperyalizmin desteklediği ve örgütlediği karşı-devrimci
hareketler halk hareketleri adı altında "devrim" diye
halkların önüne sunuldu. 

Emperyalizm dünyanın tek hakimiydi. "Bağımsızlık"ın
modası geçmişti. Bu düzene "Yeni Dünya Düzeni"
dediler. Bu düzen "küreselleşme", "tek kutuplu dünya"
adı altında teorize edilmeye çalışıldı.

"Küreselleşme" Dedikleri ABD Hegemonyasıydı

Kapitalizmin mutlaka sosyalizme evrileceği bilimsel
tezlerine karşı burjuvazi "yeni ideologları" Negri, Fuku-
yama aracılığı ile "tarihin sonu"nun geldiğini ilan edi-
yorlardı. 

Emperyalistler tüm güçleriyle dünya halklarını bir
yalana inandırmaya çalıştılar: Kapitalizmin ideolojik üs-
tünlüğüne ve zaferine! Saldırının askeri, ekonomik,
siyasi yanları boyutlu olmakla beraber ideolojik
saldırı esastı.

Emperyalistler yıllardır hayalini kurdukları hedefe
doğru gidiyorlardı: Beyinleri teslim almak ve zafere

olan inancı yok etmek.

Bu saldırılar ülkemiz solunu da önemli bir ayrım
noktasına getirdi. Türkiye devrimci hareketi bir yol ay-
rımındaydı. İktidar bilinci olmayan sol, o güne dek
birebir takip ettikleri, birer şablon olarak ele aldıkları
sosyalist ülkeler yıkılırken hangi yolu izleyecekti? 

Türkiye halkları bu sorunun cevabını hızla gördüler,
yaşadılar. Uydusu oldukları ülkeler birer birer yıkılan
solun izleyebileceği bağımsız bir ideolojik çizgisi ve
ideolojik netliği yoktu. Türkiye solu her zorlu dönemde
olduğu gibi ileri atılmayı, bedelleri göğüsleyerek yine
sürecin gereklerini yapmayı tercih etmedi. 

Cunta dönemi gibi yine savaş alanını terk ediyordu
sol. Solun ideolojik saldırıya verecek daha güçlü bir
ideolojik cevabı yoktu. Cevaplar yine sosyalizmin içinde,
devrimci değerlerdeydi. Bunun gereklerini yerine getirmek
bedelleri göğüslemek demekti.

EMPERYALİST SALDIRGANLIKTAN SADECE
SAVAŞARAK KORUNULABİLİR!

Halka inanmayan her güç daha büyük bir güç karşısında
teslim olacaktır. Gerçekte halka inananlar ve güvenenler,
geçici yenilgiler de alsalar tekrar güç toplarlar ve savaşı
sürdürürler. Emperyalizmin saldırganlığından korunmak
için en az zararla kurtulmak için geri çekilmek doğru bir
politika olamaz. Bu yolun sonu "teslimiyettir”. 

Tam tersine "emperyalizmin saldırganlığından ko-
runmak" için savaşı sürdürmek, emperyalizme darbeler
vurmak, onu güçten düşürmek gerekir. İdeolojik ya da
fiziki her türlü saldırıdan korunmanın yöntemi savaşmaktır. 

KIZILDERE'DE DOĞDUK, 12 TEMMUZLAR’DA,
ÇİFTEHAVUZLAR’DA, ÖLÜM ORUÇLARINDA BÜYÜDÜK,

ZAFER YOLUNDA DİRENEREK VE SAVAŞARAK USTALAŞIYORUZ!

UZLAŞMADIK, TESLİM OLMADIK, İKTİDAR İDDİAMIZDAN VAZGEÇMEDİK!
HER SALDIRIDAN BİR ZAFER YARATTIK!

HER TÜRLÜ TASFİYECİLİĞE KARŞI
DEVRİMCİ DÜŞÜNCELERİMİZİ FEDA RUHUYLA SAVUNDUK!

EMPERYALİZMİN
TASFİYE-UZLAŞMA-TESLİMİYET

SALDIRISI 
BİZİ TESLİM ALAMADI ÇÜNKÜ

BİZ YENİLMEZ
MARKSİST-LENİNİST
İDEOLOJİYE SAHİBİZ!6. Bölüm
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Biz İse Emperyalist Saldırganlığa Karşı Atılımı
Örgütledik

Atılım geri çekilmek değil ileri atılmaktır. Atılım, ör-
gütler tasfiye edilirken önüne "PARTİLEŞME HEDEFİNİ"
koymaktır. Örgüt olmak;

Sosyalizm yıkılırken emeğin sembolleri olan "orak
çekiçli" kızıl bayrakları Sabolar gibi dalgalandırmaktır.
Her yerde halka inançsızlık kol gezerken "HALKIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ" demektir. Halka güven-
mektir. Kapitalizmin hakimiyetini ilan ettiği bir dönemde
Haklıyız Kazanacağız sloganı ideolojik güvenin halka
güvene, halka güvenin ise kitle hareketine yani maddi
bir güce dönüşmesiydi. 

Haklıyız Kazanacağız, Devrimci Sol davası tutsakla-
rının savunmalarının adıydı. Savunmanın adı kısa sürede
tüm halkın dilinde bir mücadele sloganı oldu. Memuruz
haklıyız kazanacağız, öğrenciyiz haklıyız kazanacağız,
işçiyiz haklıyız kazanacağız...

ATILIM, AYNI ZAMANDA İDEOLOJİK BİR
ZAFERDİR

Atılım, parti-cephe çizgisinin ideolojik bağımsızlığının
ortaya çıktığı en önemli dönemlerden birisidir. Hiçbir
gücün uydusu olmadan, kendi bağımsız çizgisinde iler-
lemek, Türkiye Devriminin Yolu’nu çizmek ve bu yola
öncülük etmeye aday olmak, halka ve Marksizm-Leni-
nizme duyulan inanç dışında hiçbir dayanağı olmadan
bu yolda ilerlemek... Ve bir ATILIM ruhu yaratmak. 

Bu ruh yaratılmadan Atılım yaratılamaz, silahlı savaş
örgütlenemez, hatta bir "örgüt" bile olunamazdı. 

Neden? 

İdeolojik bir kuşatma altında, geçmişten çok daha
yüksek bir morale sahip olmadan savaşılamazdı. Moral
değerlerimizdi. Değerler halk ve vatan sevgisi, sınıf
kini, cüret, feda ruhu, halka güvendi. 

Tüm dünya sosyalizmin yıkıldığını, bir daha asla ku-
rulamayacağını, tarihin sonunun geldiğini söylerken bu
kuşatmanın ve yalanların üzerine gidecek olan en güçlü
silah yine sosyalizmin değerleri olabilirdi. 

Bunun için Atılım dönemini ifade eden "Cesaret,
atılganlık" olabilirdi. "Daha hızlı koşmak" hedefini
koymak olabilirdi. 

90 Atılımı programı "90 Mart Kararları"nda somutlanır.
Sürecin sloganı ise "daha hızlı koşmalıyız" şeklinde
ifade edilir. Devrim hedefine doğru ilerleyişimizde, ki-
şilikte, örgütlenmede, çalışma tarzında söz konusu olan
daha hızlı koşmaktır. Durmanın gerilemek olduğu, karşı
devrimin tasfiyecilik dayattığı koşullarda "daha hızlı
koşmalıyız" diyebilmenin siyasi önemi çok fazlaydı. 

* Burjuvazinin ideologları "sınıf savaşı bitti" diyordu. 

* Revizyonizm "barış içinde birarada yaşama" kav-
ramını tanımladı. 

* Oportünizm emperyalizm tanımını unutmaya, onu

tahrip etmeye başladı. Artık emperyalizm yerine "neo-
liberalizm", "globalizm" dillerindeydi. Dolayısıyla em-
peryalizme karşı mücadele de gündemlerinde olamazdı. 

Sınıf savaşımının bittiğine ilişkin benzer tezlerin
ortalığı kapladığı bu dönemde biz "HALKIN ADALETİ"
dedik. Çünkü sömürü ve zulüm devam ediyordu. Em-
peryalizmle işbirliği yapan oligarşi ülkemiz halklarını
faşizmle yönetiyorlardı. Sınıf savaşı bitti denirken biz
"YAŞASIN HALKIN ADALETİ" dedik. 

Sınıf savaşının en keskin halini ve ülkemiz şartlarının
gereği olan SİLAHLI MÜCADELEYİ ÖRGÜTLEDİK. 

Silahlı Devrimci Birlikler (SDB), Halkın Adaleti kav-
ramını, adalete susamış olan, tüm ezilen halkın gündemine
sokuyordu. Milyonların artık halk düşmanlarının yap-
tıklarının yanına kalmadığını, er geç hepsinin hesap ve-
receğine duydukları güven büyüyordu. 

Sürecin silahlı örgütlenmeleri SDB'lerdi. 1 Mayıs
1989'da Mehmet Akif Dalcı'yı katleden polis Kazım
Çakmakçı'nın cezalandırılmasıyla yeni bir süreç baş-
lamış oldu. İşbirlikçiler, itirafçılar, oligarşinin düzen
partileri temsilcileri, işkenceciler, kayıplar ve katliamların
sorumluları, MİT'çiler, halkın açlık ve yoksulluğundan
sorumlu olanlar... vb, kısacası halka karşı suç işlemiş
kim varsa HALKIN ADALETİ onlardan hesap soruyordu. 

Emperyalist hedeflere vuruldu. Karadeniz'den Dersim'e,
Malatya'dan Sivas'a, Ege'den Toroslar'a gerilla her
yerdeydi. Halkın da bir adaletinin olduğu halka güç ve
güven, düşmana ise korku veriyordu.

12 TEMMUZ DİRENİŞ, SAVAŞ VE ZAFER KA-
RARLILIĞIMIZDIR

12-14 Temmuz 1991 tarihinde Devrimci Sol merkez
komitesi üyesi ve önder kadroları Niyazi Aydın, Cavit
Özkaya, İbrahim Erdoğan, İbrahim İlçi, Nazmi Türkcan,
Ömer Coşkunırmak, Hasan Eliuygun, Yücel Şimşek,
Bilal Karakaya, Fintöz Dikme, Buluthan Kangalgil’in
şehit düştüğü bir katliam yaşandı. 

12 Temmuz öncesi hareketin Atılım dönemidir. 12 Ey-
lül’ün yarattığı depolitizasyon ortamının kırıldığı, silahlı
savaşın örgütlendiği, en geniş kitlelerin adalet özlemlerine
cevap verildiği bir dönemdir. Kitlesel ve silahlı eylemlerin
sürecin önünü açtığı bir dönemde, hayatın her alanında
devrimcilerin moral güç kazandıkları bir dönemde, sol ko-
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laylıkla legalizmin
teorisini yapamamış-
tır. 12 Temmuz fa-
şizme ve emperya-
lizme karşı nasıl sa-
vaşılacağını, bu sa-
vaşın gereklerinin
yerine nasıl getiri-
leceğini, dost kim,
düşman kim, nasıl
bir savaş, nasıl bir
savaşçı sorularına
devrimci hareketin
verdiği cevaptır. Bi-

zim kendimizi aşmadaki ısrarımızdır. Kendimizi savaşı
esas alarak yenilememizdir.

16-17 NİSAN DİRENİŞİ

16-17 Nisan 1992’ye gelindiğinde içlerinde Devrimci
Sol merkez komite üyeleri Sabahat Karataş ve Sinan
Kukul’un da olduğu 11 yoldaşımızın şehit düştüğü büyük
bir katliamla karşılaştık. Yoldaşlarımız direniş destanları
yaratarak ölümsüzleştiler. Dost, düşman herkes ve
halkımız, Atılım’ı yaratan devrimci iradenin, ideolojik
sağlamlığın, sosyalizm inancının ölüm ve zulüm karşısında
nasıl savunulduğuna tanık oldu. Yoldaşlarımızın sekiz
saatlik direnişleriyle, sosyalizmin kızıl bayrağını can
bedeli savunmalarıyla ve ardından gerçekleştirilen mi-
sillemelerle halk düşmanlarının hesapları bozuldu. “Ce-
saretiniz varsa gelin” diyordu ölüm mangalarına Sabolar. 

O günden sonra bu söz, teslimiyetin dayatıldığı her
yerde haykırdığımız şiarımız oldu. 

Emperyalistlerin "sosyalizm öldü" diyerek kapi-
talizm adına zafer ilan ettikleri bir dönemde Sabolar'ın
"Bayrağımız ülkenin her yanında dalgalanacak"
sözleri ve bunu tarihe kanla yazmaları tarihsel öneme
sahip bir tercihtir. 

1994 PARTİ KURULUŞ KONGRESİ

Yıkılan sosyalizm değil, revizyonizmdi. Tüm dünyada
silahlı mücadele veren örgütlerin merkezi kadroları, sos-
yalist ülkelerin parti yöneticileri "bir ideolojik kriz"
tespiti yapıyorlardı. 

Onlara göre sosyalizm halkın sorunlarına çözüm üre-
temiyor, "kendisini yenileyemiyordu". Oysa "kendisini
yenileyemeyen" yüz yıllık revizyonist tezlerdi. Çürümüş
olan elbette kendisini yenileyemezdi. 

Onlara göre sosyalizm "ideolojik kriz"deydi. Hayata
dair çözüm üretemiyordu. Oysa kriz içinde olan kendileriydi.
Sosyalizm kendi sorunlarını yine kendi içinde bulacaktı.
Dünyadaki ve ülkemizdeki tüm revizyonist-oportünist an-
layışlar benzer tespitleri yapıyorlar, sosyalizmi savunmak
ve onun değerlerine daha fazla sahiplenmek yerine "yeni-
lenmek" adına düzen içileşme yolunda hızla ilerliyorlardı. 

Yasal partiler "keşfedildi”. Dönem "örgüt olmayan

örgütler"in propaganda dönemiydi. Onlar örgütlerini
tasfiye ederken, illegal örgütlenmelerden vazgeçerken,
örgüt olmayan örgütler gibi ne olduğu belli olmayan
tezler peşinde koşarken biz Partileşiyorduk. 

Onlar Leninist partinin tüm temel tezlerini red-
dederken biz 1994 yılında parti kongresini yaptık ve
30 Mart 1994’te Devrimci Halk Kurtuluş Partisi’nin
(DHKP) kuruluşunu ilan ettik. 

12 Mart 1995’te devletin İstanbul Gazi mahallesinde
yaptığı katliama karşı devrimci hareketin ayaklanmayı
yönlendirmesiyle, kararlılığıyla, savaş biçimiyle, ülkedeki
bütün emekçi, demokrat, sol kesimlerde savaşma ruhu
canlandı. Düşman, bu potansiyeli çeşitli saldırılarla yok
etmeye çalışırken, biz geliştirmeyi ve ayakta tutmayı
hedefledik. Halk, örgütsüzse uzun sürede yapılacak bas-
kılarla yıpratılarak, geri çekilmeye mahkumdur. Bunun
önüne geçmek ise, potansiyeli örgütlemek, halk kitlelerini
kitlesel örgütlenmelerle hareket ettirmek ve daha büyük
mücadeleler için eğitmekle mümkündür. İşte Halk Ko-
miteleri, Mücadele ve Savunma Komiteleri, Halk Meclisleri
bu süreçte düşman baskılarını göğüslemenin, mücadeleyi
büyütmenin birer aracı olarak gündeme getirdik. Halkın
kendi kendisini yönetmesinin, halkı savaşa katmanın
birer aracı olması için çaba gösterdik.

9 Ocak 1996’da, Sabancı Center baskını ile halkın
adaleti tekellerden hesap sordu, halkın yoksulluğunun,
sömürünün, halk üzerindeki faşist terörün sorumlularından
Özdemir Sabancı cezalandırıldı. 

Halkın gecekondulardan gelen sesi yükseliyordu. Te-
keller korku içindeydiler. 

Bu korkuyu 1 Mayıs 1996 yılında halkı katlederek
gösterdiler. 

1 Mayıs 1996’da on binlerin Parti ve Cephe bayrakları
altında yürüyüşü, binlerin katılımı oligarşinin korkusunu
büyütüyordu. 4 emekçinin katledilmesi de bunun sonu-
cuydu.

Oligarşi halka yeni bir saldırı dalgasıyla savaş açtı.
Bunun ilk adımı yine hapishanelerdeki "hücre saldırısı"
oldu. Eskişehir tabutluğunun açılması, hücre politikasının
hayata geçirilmesi bunun sonucuydu. Özgür tutsaklar bu
saldırı politikasına ölüm orucu direnişi ile cevap verdiler. 

69 gün süren ölüm orucu direnişi ile 12 tutsak şehit
düşerken oligarşinin saldırısı ise püskürtüldü.

(Sürecek)
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Turnusol kağıdı, kimya biliminde
bir maddenin asit mi yoksa baz mı
olduğunu anlamaya yarar. Maddeyi
üstüne döktüğünüzde kağıt maviye
dönüyorsa maddenin baz, kırmızıya
dönüyorsa asit olduğu anlaşılır. İşte
19-22 Aralık katliamı davaları da
bütün katliam davaları gibi faşizmin
turnusolü işlevi görmeye devam edi-
yor. Hukukun ve adaletin olup ol-
madığını anlamak için bu davalara
bakmak bile yeter. 

19-22 Aralık 2000’de 20 hapis-
haneye birden eş zamanlı bir “ope-
rasyon” yaptılar. “Hayat kurtarmaya
geldik” dediler, adına “Hayata Dönüş”
dedikleri bu operasyonla 28 devrimci
tutsağı katlettiler, yüzlercesini yara-
ladılar, sakat bıraktılar… Kimisi kur-
şunlarla, gazlarla boğularak katledildi
tutsakların; kimisi yangın bombala-
rıyla, kimyasal gazlarla diri diri ya-
kılarak… Aradan 18 yıl geçti. 18
yıldır bu vahşetin hesabı sorulmadı,
tek bir katliamcı yargılanmadı, ce-
zalandırılmadı… 18 yıldır adaletin
a’sını göremedi katliamı yaşayanlar,
göremezlerdi de… Zaten adalet bek-
ledikleri de yoktu. Çünkü faşizmin
hukukunda adaletin olmayacağını
onlar da gayet iyi biliyordu. Hem
sahip oldukları tarih ve sınıf bilinciyle
biliyorlardı bunu hem de yaşayarak
öğrenmişlerdi...

Biz de yıllardır söylüyoruz, Tür-
kiye’de hukuk da yoktur adalet de...
Öyle beylik laflara hiç gerek yok.
Biz de yaşadıklarımızdan, deneyim-
lerimizden biliyoruz. Bunu görmek
için Türkiye’de yaşanan katliam da-
valarına bakmak yeter. 16 Mart Be-
yazıt katliamı, Maraş-Çorum katli-
amları, Sivas Katliamı, Gazi Katliamı,
Buca, Ümraniye, Diyarbakır, Ulu-
canlar hapishane katliamları ve bu

katliamların en büyüğü olan 19-22
Aralık hapishaneler katliamı…

Bu davaların sonucuna bakın ada-
letin olmadığını görürsünüz. Bu da-
vaların hiçbirinde katliamın gerçek fa-
illeri ya hiç yargılanmamış ya da gös-
termelik yargılamalarla aklanmışlar,
böylece adaletsizlik gizlenmeye çalı-
şılmıştır. Katliam emrini verenler, ger-
çek sorumlular ise hiçbir zaman yar-
gılanmamıştır. İşte bu davalardan biri
de 19-22 Aralık hapishaneler katlia-
mının Bayrampaşa hapishanesi ayağına
ilişkin Bakırköy 13. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davadır. 

Yazımızın başında da ifade etti-
ğimiz gibi bu dava da hukuk ve
adalet konusunda bir turnusoldür.
Türkiye’de hukukun h’sinin, adaletin
a’sının olup olmadığını görmek is-
teyen bu davaya baksın, olmadığını
görecektir. 12 devrimci tutsağın kur-
şunlarla, gaz bombalarıyla, kimyasal
silahlarla katledildiği, bunlardan altı
kadının diri diri yakıldığı katliamla
ilgili ilk dava katliamı gerçekleşti-
renlere değil katliamdan sağ kurtulan
tutsaklara açıldı.

Katliamda yer alan, 6 kadını diri
diri yakan, 12 tutsağı katleden katliam
birliklerine ise yıllar süren bir adalet

mücadelesinin sonucunda ancak 2010
yılında, yani katliamdan 10 yıl sonra
dava açılabildi. Ki o davada da yal-
nızca katliamda doğrudan rol almamış
39 jandarma eri sanık yapılmış; kat-
liam emrini verenler, planlayanlar
ve katliamı gerçekleştiren asıl birlikler
ise özenle korunmaya çalışıldı. Kat-
liamı gerçekleştiren birliklerden mer-
kezi Ankara Gölbaşı’nda bulunan
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı
(JÖAK) birliği hakkında da uzun
mücadelemiz sonucunda ancak 2015
yılında dava açıldı ve bu iki dava
birleştirilerek ortaya katliam emrini
verenlerin ve planlayanların olmadığı
bir dava çıktı.

Elbette bu dava da katliamın so-
rumlularını cezalandırmak, hesap sor-
mak için değil, önceki bütün katliam
davalarında olduğu gibi, katilleri ak-
lamak, katliamın üzerine örtmek için
açılmıştı. Davanın açıldığı günden bu-
güne aradan geçen 8 yıllık zamanda
davada yaşanan gelişmeler bunu bütün
açıklığıyla gösterdi. Katliamın gerçek
sorumluları yargılanmak bir yana tanık
olarak bile dinlenememiştir. Avukatların
bu yöndeki talepleri gerekçesiz olarak
reddedilmiş, en önemli sanıklar ve ta-
nıklar mahkemeye bile getirilmeden
talimat ya da segbis yoluyla dinlenmiş,
deliller karartılmıştır.

Katliamda görev alan birlikler ve
personelin isimleri, kullanılan silah-
lara ilişkin envanter bilgileri, katliam
sırasında çekilen kamera görüntüleri
gibi katliama ilişkin gerçekleri açığa
çıkarmaya yarayacak birçok delil
dosyaya konulmamış, mahkemeden
gizlenmiştir. Bunların mahkemeye
getirilmesi yönündeki talepler ya
mahkeme tarafından reddedilmiş ya
da devletin ilgili kurumları bu bilgileri
mahkemeye ya hiç göndermemiş ya
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da aylar sonra yanlış bilgi ve belgeler
göndererek mahkemeyi aylarca oya-
lamış, katliama ilişkin yapılan planlar
bile ancak yıllar sonra dava dosyasına
girebilmiştir… 

Son olarak katliamdan yaralı kur-
tulanların ve avukatların katliamda
kullanılan ve altı kadının diri diri
yanmasına neden olan gazların ne
olduğunun araştırılması, bu amaçla,
katledilen veya katliamdan yaralı ola-
rak kurtulan kadınların giysilerinde
inceleme yapılması talepleri,  ancak
14 Ekim 2015’te görülen 17. oturumda
yani operasyondan 15 yıl sonra kabul
edilmiştir.

Mahkeme, “Adli emanetteki giy-
siler ve eşyaların kimyasal silah kul-
lanma veya yanma sonucu deforme
olup olmadıklarının, eşyalar üzerinde
kimyasal madde kalıntısı olup olma-
dığının tespiti için” bu eşyaların Adli
Tıp’a gönderilmesine karar vermiştir.
Ancak adli emanetteki bu eşyalar
bile mahkemenin bu kararından iki
yıl sonra, 3 Kasım 2017’de Adli Tıp
Kurumu’na ulaşabilmiş ve 8 Aralık
2017’de rapor hazırlanmıştır.

Yani katliamdan sonra 18 yıl bo-
yunca ve 7 yıldır süren dava boyunca
en önemli iddiamız olan kimyasal gaz
kullanılıp kullanılmadığına ilişkin araş-
tırmaya ancak katliamın üzerinden 18
yıl geçtikten sonra başlanabilmiştir…
Üstelik neyin üzerinde ve ne şekilde
araştırma yapıldığı bile belirsizdir. Çün-
kü dava dosyasındaki kayıt numaraları
ile adli emanette bulunan delillerin
kayıt numaraları birbirini tutmamaktadır.
Rastgele numaralandırılmış, bir kısmı
kaybedilmiş ya da yok edilmiş 18 yıllık
“delil”lerden katliamın nasıl gerçek-
leştiği, kimyasal gaz kullanılıp kulla-
nılmadığı “tespit edilmeye” çalışılmış-
tır… Bu şekilde ve bu kadar uzun
süren bir davadan adalet çıkmayacağı
elbette açıktır.

Nitekim, Adli Tıp Kurumu’nun
katliamın üzerinden 18 yıl geçtikten
sonra hazırlayıp mahkemeye sunduğu
rapor da bunu bir kez daha göstermiştir.
“Kimya İhtisas Dairesi’nce 8 Aralık
2017’de tamamlanan raporun sonuç
bölümünde, iki torbadan çıkan gaz
bombası örnekleri ile 14 numaralı tor-

badan çıkan kısmen yanmış, isli, yırtık
durumdaki havlunun yıkama çözelti-
sinde CS gazı bulunduğu belirtildi.

8 torbadan çıkan giysilerde, spor
ayakkabıda, çorapta, ayakkabılarda,
yastıkta, battaniyede, havluda, eldi-
vende, ayakkabı keçesinde ve bir gaz
bombası örneğinde CS gazı ve Kap-
saisin bulunmadığı ifade edildi.”
(Cumhuriyet, 2 Mayıs 2018) Raporun
katliamın üzerinden 18 yıl geçtikten
yani deliller büyük ölçüde kaybol-
duktan sonra hazırlanması bir yana,
aynı yerden alınan bir havluda CS
gaz bulunup da diğer havlu ve giysi-
lerde nasıl bulunmadığı gibi çelişkiler
olduğu da açıktır. Bu çelişkinin nedeni
de yukarıda ifade ettiğimiz “delil kar-
maşası”dır

Adli Tıp Kurumu neyi ne şekilde
incelemiştir, belirsizdir. Elbette bu be-
lirsizliğin ve karmaşanın kendiliğinden
oluşmadığı, katliamın üzerini örtme
çabalarının bir parçası olduğu açıktır.

Adli Tıp Kurumu diyor ki, kimyasal
gaz izine rastlamadık. Katliam birliğinin
komutanı Albay Burhan Ergin diyor
ki, kimyasal gaz kullanmadık, göz ya-
şartıcı gaz kullandık, mahkumlar bir-
birlerini ya da kendilerini yakmıştır.
Bu ifadelerin Ulucanlar katliamında
10 devrimcinin işkenceyle katledilmiş
bedenlerini soran dönemin Meclis İnsan
Hakları Komisyonu üyelerine “merdi-
venden düşmüşlerdir” diye cevap veren
dönemin adalet bakanı, 19-22 Aralık
hapishaneler katliamının da mimarla-
rından olan Hikmet Sami Türk’ün ce-
vabından hiçbir farkı yoktur.

Katliamı yaşayanlar 18 yıldır
anlatıyor, davanın avukatları 18
yıldır anlatıyor, biz anlatıyoruz:
Katliamda kimyasal gazlar kulla-
nıldı. 6 kadın diri diri yakıldı!

Katliamdan yaralı kurtulan, 19 Ara-
lık katliamına ilişkin hafızalarımıza
kazınan o görüntülerden birinde “diri
diri yaktılar, altı kadın, altı kadını diri
diri yaktılar” diyen Birsen Kars mah-
kemedeki ifadesinde, "Bir yandan
üzerlerine ateş açılırken delinen ta-
vandan sürekli gaz bombası atıldığını,
ayrıca siyah renkte bir gaz atıldığını
ve bu gazın 'sinir gazı' olduğunu,
saçlarının ve derilerinin koptuğunu,

sonra da yangın çıktığını" anlatmıştı. 

Katliamda görev alan emekli Bin-
başı Zeki Bingöl'ün itirafları var:
"Benim kadro silahı haricinde gör-
düğüm bir tane silah var. Armut şek-
linde plastik bir bomba. Bu, Jandarma
Genel Komutanlığı'nın envanterinde
yok. Operasyon sırasında AMASYA
tugay komutanı geldi. İstanbul Cum-
huriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ve
Savcı Fikret Ünalan'ın da hazır bu-
lunduğu sırada o bombalar getirildi.
Bunlar kullanıldı. Meslek hayatımda
hiç görmediğim bombaydı. Kimyasal
mıdır değil midir bilmiyorum…"

Adli Tıp Kimya İhtisas Dairesi ise
emanetteki eşyalarda "CS gazı ve Kap-
saisin bulunmadığı"na karar vermiş.
O halde açıklamalılar; kıyafetlere, ayak-
kabılara, demirlere zarar vermeyip de
yetişkin insanları bir avuç kömüre dön-
düren, dakikalar içinde etleri liğme
liğme döktüren, derileri eriten nedir?
Nasıl katledildi altı kadın yoldaşımız?
Nasıl bedenleri tanınmaz hale geldi?
O kara dumanlar, köpükler neydi? Sey-
han Doğan’ın kömürleşmiş bedenini,
Birsen Kars’ın eriyen derilerini, lime
lime dökülen etlerini açıklasınlar...

Buna rağmen kimyasal kullanıl-
madı diyorlar. Biz o 4 günü hafızamıza
kazıdık. O 4 gün boyunca yaşananları
izleyerek devrimci oldu insanlar. O
4 günü okuyarak savaşçı olup hesap
sordular. 19-22 Aralık tarihe katliamla
birlikte direnişle kazındı. Bu nedenle
verilen raporların bir hükmü yoktur,
adaletsizliğin ve katillerin nasıl ak-
landığının tescillenmesidir o kadar.

Faşizmin hukuku böyle işler, tetik-
çilerini aklarlar ancak. Ne 19 Aralık,
ne F tipleri, ne ağırlaştırılmış tecrit, ne
zorla müdahale... Hiçbiri kar etmedi.
Her koşulda direndik ve zaferi kazandık.
'Yok edilmesi gereken örgüt'ün iradesi
bilendi, sorulacak hesapları arttı. Yok
olmak bir yana, büyüdü, gelişti, siyasi
olarak milyonları etkileyen ve harekete
geçirebilen bir düzeye ulaştı. O nedenle
ne raporlar ne de mahkemelerde katli-
amcıların aklanması sonucu değiştirmez.
28 yoldaşımızı IMF kararlarını, ABD'nin
Ortadoğu planlarını hayata geçirmek
için katleden devlettir. Hesabını sora-
cağız... 
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TEK YOL DEVRİM 

ONLARA BU DİRENME  
İDEOLOJİK 

İDEOLOJİK KARARLILIK; Emperyalizm

Faşizmin KHK’ları Ile İşten Atılan
Öğretmenler, Hakları Için 324 Gün Boyunca

Açlık Grevindeydiler.
550 Gündür Yüksel’de Direnen Kamu

Emekçileri Bir Kez 

Daha Gösterdi Ki Direnmeden,

Alanlara Çıkmadan,
Haklarımızı Asla Geri

Alamayız.
Tüm Dünyaya Direnişin Tek
Yol Olduğunu ve Düzenin

Adaletsizliklerini Anlatmaya
Devam Ediyorlar. Onurlu,

Başı Dik, Emeklerinin
Mücadelesini Veriyorlar.

İzmir Belediyesi’nde Çalışan
Mahir Kılıç, Hiçbir Neden

Gösterilmeden İşinden Atıldı!

Mahir Kılıç 181 gündür
Ekmeği Ve Onuru İçin Açlık

Grevinde.
Bir Yandan Patron

Sendikacılarına Bir Yandan
Patronlara Karşı Direniyor. 

İzmir Belediyesi Tarafından İşten
Atılan Mahir Kılıç 181 Gündür 

Açlık Grevinde

Abidin Sırma, Acun Karadağ
ve Nazife Onay 

Polis Kalkanlarının
Karşısında 

Yıkılmaz Bir Kaledir, O İrade
Çeliktendir...

Nuriye Gülmen Ve
Semih Özakça 

Tam 324 Gün Açlık
Grevi Yaptı.
KEC’lilerin

Yüksel’de İşimizi
Geri İstiyoruz

Eylemleri 
550 Gündür Devam

Ediyor!
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TEK KURTULUŞ SOSYALİZM!

GÜCÜNÜ VEREN 
NETLİKTİR

DİSK tarafından hiç sahiplenilmeyen Mahir
Kılıç, Kani Beko’ya  diyor ki;  “Ben yıllardır

DİSK’e aidat ödüyorum. Kani Beko ve DİSK
kendi 

üyesine sahip çıkmıyor. 
Benim Çocuğum aç, Eşim aç, Eşimin

karnındaki çocuk aç.
Bugüne kadar ödediğim aidatlar senin ve senin

gibilerin burnundan fitil fitil gelsin.”

Alev Şahin
Halkın mimarı Alev Şahin 16 Aydır, Uğradığı

Haksızlığı Düzce’de DirenişiyleAnlatıyor. 
Saldırılara Uğradı, Gözaltına Alındı.

Yaz-Kış Demeden Kararlılıkla Direnmekten
Asla Vazgeçmedi.

Çünkü Kendi Alın Terinin Karşılığını İstiyor Ve
Bu Meşrulukla Tek Bir Adım Geri Atmadı.

Mimar Alev Şahin 16 Aydır  İşini Geri İstiyor

Mehmet Dersulu Yüksel Direnişinde Hak ve
Onur Mücadelesinde

Karşısında Değişmeyen Tavrımızdır
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TEK YOL DEVRİM 

İDEOLOJİK KARARLILIK; Emperyalizm

FAŞİZM KOŞULLARINDA
ANCAK DİRENİŞLE 

ZAFER SADECE 

Kızlarının İkisi De
İşkence İle Gözaltına
Alındı. Bergün Ve
Betül’ün Tek Suçları
Halkın Türkülerini
Söylemekti.

Bir Baba Olarak Onları Sadece Desteklemiyor Erdem Varan. O Da
Kızları Gibi Doğru Olanı Yapıyor, Direnişin Bir Parçası Oldu,
Direniyor! Sadece Bir Baba Değil, Aynı Zamanda Bir Direnişçi!

Cahit Zorel, 24 Gündür
Belçika Devletine Karşı
Hakları İçin Direnişte. Cahit
Sadece Kendi Hakları İçin
Değil Avrupa’da Birçok
İnsanımız El Kapılarında
Çektiği İşkencelere Karşı
Direnen Bir Direniş
Mevzisidir.

Perihan Pulat, Yüksel
Direnişçileriyle Birlikte
Direniyor.
Günde 2 Kez Gözaltına
Alınma, İşkence Görme
Pahasına Doğrunun,
Haklının Yanında...

Grup Yorum Üyesi İki Kızı Türkiye’de
Tutsak. Erdem Varan Hollanda’da,

Adalet İçin Direniyor

Sadece Tarihsel ve
Siyasal Haklılığı

Olanlar Polis
Sürüsü Karşısında

Bu Cüret İle
Direnebilir

Oturum Hakkı İçin Mücadele Eden Cahit Zorel, Belçika’da
24 Gündür Direnişte...
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TEK ÇÖZÜM SOSYALİZM!

Karşısında Değişmeyen Tavrımızdır

KAZANIM ELDE ETMEK 
MÜNKÜNDÜR
DİRENENLERİNDİR

Hakları Için Direnen
TAYAD’lı İrfan Yılmaz

AKP’nin Yozlaştırmasına Karşı 
Mahallelerimizi Koruyacağız Diyen

Gençliği Tutuklasanız Da
Teslim Alamazsınız!

77 Yaşındaki Perihan Pulat,
Katil Polislerin İşkencesiyle
Tanınmayacak Hale Geldi

İrfan Yılmaz

Yüzde 96 Engelli ve
Tekerlekli İskemlede.

Aldığı Sakatlık
Maaşına Devlet

Tarafından El Konuldu.
İrfan Yılmaz Hakları

İçin Cevahir İş Merkezi
Önünde Oturma Eylemi

Yaparken Defalarca
Kez Gözaltına Alınsa

da Direniyor...

Yüzlerindeki Öfke
Düşmanadır 

Yüzlerindeki
Gülümseme

İnançlarındandır

Israrla Meydanlarda
Olmaları

Haklılıklarının
Göstergesidir.

Kazanacakları 
Bugünden Tarihe

Yazıldı

Çünkü Tarihi
Direnenler Yazar!

17



Devrimci tutsak Musa Aşoğlu'nun
davası, Hamburg’da görülmeye devam
ediyor. Bu dava; Alman devletinin
devrimcileri yargılamak için nasıl de-
liller yarattığı ve bu delillerin hiçbir
hukuki dayanağı olmadan devrimcilere
karşı nasıl kullanıldığının bir kanıtıdır. 

Alman gizli servisi BND, CIA’NIN
yönettiği ve yönlendirdiği Hollanda
gizli servisi ve Türk MİT'i ortak bir
şekilde hedef tahtası haline getirdikleri
devrimcileri yargılamak, yasal kılıf
uydurmak için her türlü ahlaksızlığı
yapmaktadırlar.

Musa Aşoğlu mahkemede yaptığı
savunmasında bunu açık bir şekilde
ortaya koymuştur. ABD konsolosluk
eylemi sonrası gazete haberine da-
yandırılarak eylemin nasıl “baş so-
rumlusu” ilan edildiği, ödüller koyarak
nasıl kelle avcılığı yapıldığı ortadadır. 

Daha önceki davalarda da olduğu
gibi Musa Aşoğlu davasında da yar-
gılayacak, kendi yasalarına göre suç
sayılacak hiçbir kanıt olmadığı için
Alman devleti delil yaratma telaşı ile
tüm devlet olanaklarını da kullanarak
deliller yaratmış, bu deliller ellerine
yüzlerine de bulaşsa iç hukuk yok sa-
yılarak cezalar verilmiş ve açılan her

davada da bir önceki mahkeme kararı
delil sayılmıştır. 

Hollanda devletinin yasadışı yollarla
Özgürlük bürosundan elde ettiğini
iddia ettiği bir harddisk ile onlarca
devrimci yargılanmıştır. Ki bu hard-
diskin bulunduğu tarihlerde henüz Al-
manya'da devrimcileri yargılayacak
şekilde 129b maddesi düzenlenme-
miştir bile. 

Musa Aşoğlu'nun davasında da
aynı harddisk delil olarak kullanıl-
maktadır. 

Duruşmada Musa Aşoğlu bu suç-
lamalara ve ayrıca Alman gizli servisi
ajanı A. Ateş'ten elde edildiği iddia
edilen “bilgilere” de değinmiştir. 

MUSA AŞOĞLU; 

“Benimle ilgili 2008'e kadarki ve-
riler nedir? Asıl olarak Hollanda öz-
gürlük bürosunda bulunan bir harddisk.
Bu harddisk'in orjinali Almanya'ya
dahi verilmemiştir. Hollanda polisi bu
harddiskteki bilgilerin bazılarını özel
programlar ile güya kurtarmış, bu bil-
gilerden bir kısmını da Almanya'ya
vermiştir. Ki bu bilgiler değiştirilmiştir,
manipüle edilmiştir. 

(...) 

Diğer DHKP-C davalarında da ol-
duğu gibi, şahsıma yönelik deliller
yetersiz olduğu için, komployla deliller
yaratılmak zorundaydı. İşte tam da
burada, A. Ateş isimli muhbirin önemi
yakıcı bir hal almıştır. Ama Ateş yeni
bir bilgi kaynağı değildir. Ateş 2002
yılından bugüne kadar Alman gizli
servisinin elinde ve denetimindeydi.
Onu 2008’de değil daha önceden ta-
nıyorum. Bu gerçeğe rağmen, 2008

yılına kadar iddianamede iddia edilen
suçlamalar ve bilgiler yoktu. 

Sonuç olarak; var olmayan bilgiler
ve deliller 2008'de hedef tahtası ol-
mamdan itibaren komplolar ile yara-
tılmaya başlandı. FETÖ'cü basın, CIA,
Türkiye polisi, Hollanda gizli servisi,
BND ortak bir şekilde hakkımda dosya
hazırladı ve dosyayı dolayısıyla id-
dianameyi esas olarak bunlar belirledi.
Dosya sonuç olarak savcılığa verildi,
savcılık doğrudan gizli servis kaynaklı
bilgileri devraldı, bunun altına imzasını
attı ve bugün hakim heyeti önündeyim. 

Ateş aracılığı ile delil yaratmanın
verileri bazı yerlerde 2002, bazı yer-
lerde de 2004 olarak geçiyor. Ateş
muhbirlik yapmıştır. Bunun karşılığında
düzenli olarak maaş ödenmiştir ona.
Kendi iddianamesinde de yazdığı gibi,
yalnızca DHKP-C değil, TKP-ML,
PKK gibi farklı sol gruplara yönelik
de muhbirlik yapmıştır. Ateş'e yalnızca
maaş değil, suç işleme özgürlüğü de
tanınmıştır. Ateş kendisini DHKP-C’li
olarak tanıtmış ve bu sayede doku-
nulmazlık yaratmıştır.

Ateş çetelerle şirket batırma işleri
yapmıştır. Örneğin; Ateş çalıştığı şir-
ketin mallarını depodan çıkarmış ve
depoyu yakmıştır. Bu malları satarken
aynı zamanda sigortadan da para al-
mıştır. Ateş bu paraları kaçak yollar
ile abisine göndermiştir. Ateş tutuk-
landığında hesabında bu paralar vardı.
Tabii suç işleme özgürlüğü olduğu
için, tutuklu olduğu sürede bu paraya
dokunulmadı. O şirket batırma işlerine
devam edebildi. Ortada büyük paraların
döndüğü mafya yapılanması var. Ateş
kendisini DHKP-C’li olarak tanıtıp,

Yazı dizimizin ‘Emperyalizmin,
Kendi Toprağının Devrimcileriyle Sa-
vaşı ve Tasfiye Politikalarının Mekanı
Hapishaneler’ başlıklı bölümünün 6.
kısmına haftaya devam edeceğiz.

Bu hafta Musa Aşoğlu’nun, son
duruşmadaki savunmasına yer veri-
yoruz.

Musa Aşoğlu: “Dursun KARATAŞ’ın Cenazesini Sahiplenmem Doğruydu.
10 Bin Defa Karar Vermem Gerekse 10 Bin Defa Aynı Kararı Alırdım.”

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 22

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR

Yürüyüş
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kendini güvenceye almıştır. Bu işleri
yaptığından BND ve BKA'nın bilgi-
sinin olmaması düşünülemez.

BND bilir, çünkü bu işleri tele-
fondan yapıyor, görüşmeleri, buluş-
maları açık bir şekilde yapmış. Zaten
buluşma yerleri bellidir, bu yerleri
BKA da bilir, bilmemeleri mümkün
değil, zeka sorunları olduğunu düşün-
müyorum. Şirket batırma delilleri, te-
lefon dinlemeleri, korsan takipler mev-
cut. Ama bunların hiçbiri, telefon gö-
rüşmeleri vs. savcılığın iddianamesinde
tek kelime geçmiyor. Neden? Çünkü
polis muhbiri A. Ateş'in suç işleme
özgürlüğü vardır.”

Alman devleti ve Avrupa, ABD,
Türkiye ortak bir şekilde deliller ya-
ratarak ortaya suç ve suça uygun bir
suçlu çıkarma çabasındadırlar. Ellerinin
altındaki medyayı da kullanarak ya-
rattıkları komploları meşrulaştırmış,
bir gazetenin amacı hedefi belli bir
haberinden yola çıkarak suç ve suçlu
yaratılmıştır.

Ortada gazetenin haberini doğru-
layacak ne bir delil ne de bir tanık
vardır. Ama emperyalistlerin adalet
anlayışına göre buna da gerek yoktur.
Çünkü DHKP-C davalarında burjuva
hukuku dahi işlemez, onların Cephe-
lilerle sorunu ideolojiktir, savunulan
düşüncelerdir. Alman emperyalizmi
“düşünce suçtur, düşünmeyeceksin”
diyemediği için düşünen, üreten dev-
rimcileri tecrit ve yıllara varan hapis
cezaları ile yıldırmak ve düşüncele-
rinden vazgeçirmek için 129a ve b
yasasını ek maddelerle genişletmiştir. 

Musa Aşoğlu; BND, Ateş, Cihan
Ve MİT İlişkisini Anlatıyor:

BND olarak kast ettiğim yapı Ro-
bert, A. Ateş, Cihan, Monalisa, Michael
veya Mikail, Stefan, İlhan, Robert
Laska vs. yani Ateş ile bağlantı ku-
ranlardır. 

Ateş muhbirinin patlaması: Eğer
iddia edildiği gibi, Ateş Almanya so-
rumlusu olarak yükseldiyse, yalnızca
benim, N. Erdem ve Şadi Özpolat
üzerine bilgi vermesi/alması mantık-
sızdır. Çünkü biz zaten düşünceleri-
mizden dolayı takibe uğruyoruz ve
bu düşüncelerimizi saklamıyoruz, açık
faaliyet yürütüyoruz. Ateş patlatıldı,

çünkü Ateş'in Cihan'la (MİT) ilişkisi
ortaya çıktı. Bu Şadi Özpolat davasında
ortaya çıkmıştır. BKA’nın yaptığı ta-
kibatta Cihan denilen şahsın BND
için çalışan biri olduğu ortaya çıkmış,
bunun üzerine de Cihan'ın, BND'ye
sızmış bir ajan olduğu düşünülmüştür. 

Bu olay Alman halkının ulusal so- runudur, sorgulaması da Alman ka-
muoyunun sorumluluğundadır. MİT'in
BND'yi parmağında oynatması, benim
için bir onur sorunu değildir. Her ne
kadar BND olayın kısmen farkında
olsa da, gerçeğin farkında değildir.

Cihan MİT için çalışan tek kişi
değildir, Robert de MİT için çalış-
maktadır. Bu konuda Münih yakınla-
rında yapılan bir toplantıda, İngilizce
konuşan bir kadının da olması önem-
lidir. BND Ateş'in telefon görüşmele-
rinin 2008’den beri dinlendiğini ak-
tarmıştır. Ama telefon görüşmeleri
daha önceden dinlenmeye başlanmıştır.
BND bu yılı savcıdan mı, hakimden
mi duydu bilmiyoruz. Ama tek bir
şeyden emin olabiliriz: BND gerçek
tarihi biliyordu. Neden yalan söylemek
zorunda kaldı?

10 Şubat tarihli Ateş/Cihan’ın ko-
nuşması önemlidir. Orada 2 defa benim
adım ve silah konuları tekrarlanıyor,
BKA'ya dikkat çekmek için. Savcılık
ve Heyet yönlendirilmeye çalışılıyor
ve bu başarılıyor da. MİT ile ilişki
içinde olanlar sadece Cihan'la sınırlı
değil, ki görüşmeler Robert ile birlikte
yapılıyor. Zaten Ateş Almanca da bil-
miyor. Eğer BND ajanları Türkçe’ye
çok hakim değillerse, Ateş ile bağlantı
kurmaları da mümkün değil. 

Eğer Cihan BND'ye sızmış bir
MİT ajanı değilse, bu durumda ortaya
çıkan sonuç BND ve MİT'in işbirliği
içinde olduğudur. 

Türkiye devletinden talep edilen
adli yardım; 

- Alman Federal Savcılığının
5.9.2007 tarihinde Faruk Ereren'in
Türkiye'ye iadesi hakkında İstanbul
başsavcılığı ile görüşmesi vardır. Tür-
kiye heyeti içinde terörle mücadeleden,
Savcılar Cuma Özdemir, Göktürklü
Koç, Ufuk Yıldırım vardır. Terörle
mücadele Alman heyetine klasörler
teslim etmiştir. 

- 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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Bu olaydaki gariplik; Ankara baş-
savcılığı iade talep ediyor ve görüşmeye
Karlsruhe Federal savcılığı gidiyor.
Alman Federal savcılığının iade talebi
ile ilgili görüşme mi yoksa başka bir
isteği mi var diye ister istemez aklımıza
soru geliyor. Bu toplantıyı yöneten
Turan Çolak bugün aranmaktadır.
Ufuk Yıldırım, Göktürkler Koç iş-
kenceci katillerdir. Bu şahıslar da
FETÖ terör örgütü ile suçlanmaktadır.
İşte Almanya'nın akıl hocaları bun-
lardır. Dosyalar onların yardımıyla
hazırlanmıştır. Alman makamlar
kendilerini bu kadar kullandırmak
istiyorsa, elbette kullananlar çıka-
caktır.

Benim hakkımdaki iddiaları baş-
lıklar halinde toplayacak olursak; 

1. A. Ateş'in ifade ve itirafları

2. ABD elçililik eylemi suçlamasıdır 

Ateş'in ifadeleri konusunda genel
değerlendirmede bulundum. ABD el-
çiliği konusunda FETÖ, AİFG, CIA,
BND bağlantısı vardır. Bugün gazetesi,
FETÖ'cülerindir. 5.2.2013 tarihli Bugün
gazetesi beni ABD elçilik eyleminin
sorumlusu ilan ediyor, haberin kaynağı
Emniyet Genel Müdürlüğü. Bunu Al-
manya araştırmış ve Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün onayı olmadığını
görmüştür. Haberi yapanlar ve Bugün
gazetesi FETÖ davasından kapatıl-
mıştır. Hollanda basını bu haberi 2
gün üst üste farklı isimler ile yayım-
lamıştır. 

Hedef tahtası haline gelmem FETÖ
medyası vs. sayesinde oldu. Yaşam
özgürlüğümün kısıtlanması CIA ve
MİT'in sayesinde oldu. Bir takım var-
sayımlar üzerine oldu bunlar. Elçilik
eylem kararının delilleri ve kayıtları
mı vardı? Ki kayıt vb. olması müm-
kün değil. Bu olayda ilk defa illegal
bir dinleme olayı işe yarayabilirdi;
ama bugün teknik bir sorundan do-
layı dinlenemedi deniyor, gerçekten
dinlenemedi mi, yoksa istenilen ce-
vaplar mı yok? Dinlenmenin başa-
rısızlığına inanmıyorum. Nasıl
2008’de, ki o zaman tutuklanmamı
gerektiren bir durumu yok ise bugün
de yoktur.

BKA'nın elinde hiçbir delil olma-
masına rağmen, yargılanmaya devam

ediyorum. Madem ki bu suçlamadan
dolayı tutuklandım, bu durumda bu
konu hakkında da yargılanmalıydım. 

- Hollanda istihbaratının rolü, özel
olarak değerlendirmelidir. İllegal bir
şekilde CIA ile ortak benim hakkımda
istihbarat toplamaya çalışmış, arka-
daşlarıma işbirliği teklifi edilmiştir.
Bu görüşmelerde CIA kartları göste-
rilmiştir. Bu bir fütursuzluktur ve Hol-
landa ile CIA ajanlarının işbirliğinin
göstergesidir.”

Yargılanma Ve 16 Aydır Tecritte
Tutulma Nedeni Devrimciliğidir.
Ortada Karartılacak Delil De, Et-

kilenebilecek Şahit De Yoktur!

16 ayı aşkındır Musa Aşoğlu tec-
rittedir. Tecrit gerekçesi ise “delil ka-
ratma”dır. Fakat var olan tüm delillerin,
iddiaların kaynağı ya BND ya da A.
Ateş'tir. Alman devleti ya kendi gizli
servis ajanlarına güvenmiyor ya da
komplolarla hazırlanan iddianamenin
çürütüleceğini düşünüyor. Musa Aşoğ-
lu'nun BND ajanlarını etkileme ihtimali
ortadan kalktığına göre geriye delillerin
asılsız ve dayanaksız olduğu gerçeği
ortaya çıkıyor.

Musa Aşoğlu savunmasının deva-
mında devrimcilik gerekçelerini ve
devrimcilik yapmanın meşruluğunu
anlatıyor. 

MUSA AŞOĞLU: “Neden yar-
gılanıyorum, çünkü devrimciyim.
Neden devrimciyim bunları anlat-
mak istiyorum. 

- Devrimcilik nedenimin politik,
sosyal, sınıfsal yanı vardır.

- Ne, Nerede, Ne zaman, Neden,
Nasıl, Kim... Bu soruların cevaplanması
gerekir. Objektif bir sonuç çıkması
için her sorunun cevabı olmalıdır, bi-
rinin bile cevaplanmaması demek so-
nuca ulaşamamamız demektir. 

- Neden sorusu ve cevap temel
olandır, neden sorusunu cevaplamadan
sorunu kavrayamayız. 

Neden Devrimci Oldum?

57 yaşındayım, devrimcilerle 17
yaşımda tanıştım. Türkiye'de yaşa-
dıklarım bir tavır almamı sağladı.
1978-80 arası Türkiye'de hayatın tüm
alanları faşist işgal altındaydı. Fabri-
kalar, sokaklar, okullar... Başlarda bu
olayı sağ-sol çatışması olarak değer-
lendiriyordum. Bu olaylar her gün
onlarca ölüme neden oluyordu. Bu
çatışmalarda görünürde öğrenciler olsa
da, işçisi, kadını, emekçisi, hatta polis
içinde dahi saflaşmalar oluşuyordu.
Katledilenler ise genç insanlar olu-
yordu. 

Faşist hareket ''Türkçülük'' adı al-
tında her alana, “Türkçülük” yapma-
yana saldırıyor, emeği için grev yapan,
direnen işçilere silahla saldırıyor, grev
kırmaya çalışıyor, Alevilere yönelik
mal mülk yağmalama, Sünnileştirme,
asimilasyon ve katliamlar yapıyor ve

"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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saldırıyordu. 

Türkçülük adı altında, Anadolu'da
yaşayan, yaşamış halklar zorla asimile
edilmeye çalışılıyordu. Tüm halkı yıl-
dırmak için aydınlık kesime suikastlar
düzenleniyordu. 

Bu baskı ve katliamlara karşı halkın
sığınacağı bir devlet yoktu; çünkü fa-
şistleri bizzat devlet yönlendiriyor ve
besliyordu. Ezilen halkın tek sığınağı
devrimciler, devrimci gençlerdi. 

Faşist düzene direnmenin tek yolu
anti-faşist mücadeleye katılmaktı. Başta
bunu sağ-sol çatışması olarak gördüm
ve kendimi ne sağcı ne de solcu olarak
niteledim. “Bana dokunmayan yılan”
misali. 

1978 sonu lisede arkadaşlar şehir
içinde gezerken, silahlı saldırı oldu.
Arkadaşlarımdan biri devrimciydi. 

Bu arkadaş silahla yaralandı. MHP
Tekirdağ gençlik başkanıydı vuran.
Karakoldan serbest bırakıldı, bunun
üzerine biz takip ettik ve dövdük. Bu
olaydan sonra faşistler tarafından ko-
münist olarak yaftalandık. Faşist sal-
dırıları lanetlemek yetmiyordu. Ör-
gütlenmek ve direnmek de gerekiyordu. 

Bu süreç hızlı yaşanıyordu. Dev-
Genç'lilerle tanıştım. Onlar mahallemizi
ve lisemizi faşistlerden kurtarmıştı.
Bu kitleselleşmeye neden oldu ve dev-
rimciler can güvenliğimizi sağladı.
Benim açımdan artık sağ-sol çatışması
değil, faşist işgale karşı mücadele
vardı ve devrimciler anti-faşist müca-
dele yürütüyorlardı. Mücadele içinde
yer almak zorundaydık. Artık gözüm
hep haberlerdeydi. 

1978-80 yılları arası Sivas, Çorum
ve Maraş katliamları oldu. Bu insanlar
sırf Alevi oldukları için katledildi.

Maraş’ta hamile kadınlar dahi katle-
dildi. 

Artık susmak mümkün değildi.
Mücadele etmek bir zorunluluktu,
insan olmanın tek yoluydu. Bu süreçte
Devrimci-Sol da siyasi arenaya çık-
mıştı. Başta İstanbul olmak üzere
birçok şehirde ve mahallede örgüt-
lenmeler vardı. 

27 Aralık 1979 yılında ailemin ya-
nına Hollanda'ya geldim. Bir yıl sonra
üniversitede okumak için dönecektim.
450.000 öğrenci sınava girdi, alınacak
öğrenci sayısı ise sadece 23.000 idi.
Yani sadece 20 öğrenciden biri üni-
versiteye alınacaktı. 450.000 kişi, bu
yarışın adaletsizliğini de görüyordu. 

(...) Babam Kafkasya'dan göç etmiş
bir Abhaza’dır. Annem Pontus köken-
lidir, sünniyimdir. Abhaza akrabaları-
mızın bir kısmı Katolik, bir kısmı
Sünnidir, yani her iki taraf da asimi-
lasyona uğramıştır. Anne tarafım Rum-
ca konuşur. 

Anadolu kültürler mozaiğidir ve
onlarca halk yaşamaktadır. Devletin
politikası ise “tek millet, tek bayrak,
tek din”dir. Tüm halkların dili, dini,
kültürü inkar edilip asimilasyona uğ-
ratılmıştır. 

Ben Anadolu halklarını seviyorum.
Vatanseverliği tüm halkları sevmek
diye tanımlıyorum. Tüm katliamların
sorumlularının mahkum edilmesini
istiyorum. 

- 1.5 milyon Ermeni’yi geri geti-
remeyiz. Ama mahkum edilmesini ta-
rihsel borç biliriz. 

- Ülkemde yaşayan Laz, Türk,
Tatar, Kürt, Çerkes, Ermeni, Müslü-
man, Hristiyan tüm ulus ve etnik kö-
kenlerin kimlikleriyle yaşayabilmelerini
istiyorum. Devrimcilik yapmamın bir
nedeni de budur.

- 1915 Ermeni soykırımında kul-
lanılan silahlar Alman silahlarıdır. Ara-
dan 100 yıl geçmesine rağmen Al-
manya'nın bu politikası aynen devam
ediyor. Suriye, Irak halkına karşı kul-
lanılan silahları, panzerleri hala Al-
manya veriyor. Almanya kendi ülke-
sinde ise devrimcileri ve ilericileri
yargılıyor. 

- 1978-80 arası süreçte ülkedeki

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

13 Mayıs
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faşist terör sonucu 15.000 insanın kat-
ledildiğini gördüm. 

- Bu çelişkilerin sonucu, sınıfsal
temelli mücadele etmek ve devrimci
olmanın gerekliliğidir. 

- Sivil faşist hareket, MHP ile
sınırlı değildir, düzenin kendisi faşisttir.
Direnmek haktır, insan kalmanın tek
yoludur! 

- 12 Eylül 1980 darbe sürecinde
5000’in üzerinde insan katletti; ama
devrimcilerin ve halkın direnişini kı-
ramadılar. Sivil faşistler halk nezdinde
teşhir oldu. 

- 1980 darbesi hak ve özgürlük ta-
leplerini durduramayacak düzeye eriş-
tiğinde ve teşhir olduğunda yerini
devlet terörü aldı. Faşizm 1983’ten
itibaren sivilleşti. YÖK, RTÜK, MGK,
DGM vs. ile yasama, yürütme, yargı
MGK'ya bağlı hale geldi. 

Bugün yasama, yürütme ve yargı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da toplan-
mıştır. 

- 12 Eylül cuntası hiçbir zaman
gitmedi. 12 Eylül cuntası sadece ya-
sallaştırıldı ve bugüne kadar değişmedi. 

- DGM'ler içinde özel askeri ha-
kimlerin yer aldığı mahkemelerdi.
DGM'ler askeri mahkemelere göre
daha da adaletsizdi. 

- HSK, üyelerinin tümünü iktidar-
daki Cumhurbaşkanı seçiyor. Yargının
bağımsız olamayacağı ortada. 

Sonuç olarak; tüm bu gerçeğe rağ-
men, Almanya Anayasa Mahkemesi
tarafından, Türkiye'deki düzene karşı
mücadele ettiğimiz için 129b yasası
ile yargılanmak traji-komiktir. 

- Türkiye'de var olan hukuk sistemi
adaletsizliğin meşrulaştırıldığı, hatta
yozlaştırıldığı bir sisteme dönüşmüştür. 

- Halkın adalet arzusu, doğallığında
adalet için örgütlenmeyi gerektirir.
Adaletsizliğe karşı mücadele suç olarak
görülüyor. Bizim ülkemizde halkın
adalet talebi de bölücülük, terör olarak
yaftalanır. 

- Türkiye'de 2017 yılında parla-
mentonun adalet kampanya talebi son-
rası soruşturmalar başlatıldı. Herkese
CHP ile DHKP-C birleşti diye propa-
ganda yapıldı ama CHP'de devrimcilik

yoktur.

- Adalet kavramı ve kurumlaşması
en temel gerekliliktir, en temel haktır.
Bırakın devrimciliği, çağdaşlaşmanın
en temel gerekliliğidir. 

- Devrimcileşmem ve devrimcilikte
ısrarım adalet talebimdendir. Adalet
için mücadele etmek ancak devrimci-
likle mümkündür. 

(...) Ben bu politikaların mağdu-
ruyum. Ama asıl mağdur biz değil,
temel hak ve özgürlüklerdir. Bu temel
hak ve özgürlükler savunulmalı. Bugün
Almanya’da ırkçılığa karşı devrimci
duruşun bedeli 129b maddesiyle yar-
gılanmaktır. 

Kısaca; ülkemizdeki faşizme karşı,
Avrupa'daki ırkçılığa karşı mücade-
lemiz meşrudur. 

Hakkımda isnat edilen suç yurtdı-
şındaki faaliyet yürüten bir “terör”
örgütüne üyeliktir. Delil gösterilen
faaliyetler ise meşru demokratik legal
faaliyetlerdir. 129b davalarının en bü-
yük handikapı da budur. Bu davaların
özü temel hak ve özgürlük mücadele-
sini kriminalize etmektir. 

Savcılık da bunun farkındadır. O
yüzden tribünlere oynuyor. O yüzden
basına ve kamuoyuna bilgiler verecek,
ne kadar tehlikeli bir terörist olduğumu
anlatacak. Savcılık hedefine vardı,
çünkü ben tutuklu bir “terörist” olarak
basına ve kamuoyuna ulaşıp kendimi
savunamadım. 

ABD ve TC başıma ödüller koyarak
ve ABD eylemini peş peşe sıralayarak
beni baştan mahkum etmeye çalıştı.
Çünkü çok iyi biliyor ki beni yargıla-
mak için ellerinde olan sadece demo-
kratik faaliyetlerdir. Onun için benim
ne kadar tehlikeli bir terörist olduğum
anlatılmalıydı. 

Elde olan bana yönelik suçlamalar
nelerdir? Türkiye'de legal olan bir der-
giye yazı yazmak. Yazdığım her yazıyı
savunurum, içeriğinden virgülüne kadar
Alman yasalarına göre suç ifade etmiş
olsa da. Ama içerikte suç sayılabilecek
tek bir unsur yoktur, ki zaten savcılık
da bulamadı. Konserlerin içeriğinde
hiçbir şey bulamamış, yasadışı pro-
paganda yapılabilir demiştir. Böyle
bir yasal konsere katılmamı, 129b

kapsamında suç saydı. Kuruluşu ve
tüzüğü Alman yasalarına uygun olan
derneklerin faaliyetlerine katılmak.
Yasal derneklerin sosyal ve kültürel
faaliyetlerine katılmamı yasa dışı et-
kinliklere katılmak olarak öne sürüyor. 

Savcılık Türkiye'de faşizme karşı
mücadele eden ve tutsak düşenleri
desteklememizi suç kapsamına alıyor.
Tutsaklara sahip çıkılmamasını istiyor. 

Gençlik kamplarına ve tatil kamp-
larına katılmayı suç sayıyor. Oysa bu
kampların programları kamuoyuna
açıklanıyor.

Eğitim verilmesini suç sayıyor,
oysa eğitimin içeriğine dair tek kelime
etmedi, eğitim kelimesi suç delil olarak
sayılmak için yetiyor. Eğitimin içeriği
ırkçılık, temel hak ve özgürlükler ve
Türkiye faşizmine karşı mücadeledir.
Eğitim çalışması yapmak ve bunda
yer almak. Savcılık faşizme ve ada-
letsizliğe karşı bilinçlenmek için yapılan
eğitimi suç sayıyor. Eğitim ve bilin-
çlenme temel bir haktır. Savcılık bunu
yasaklayamaz. Okuyacağız, eğiteceğiz,
savcılık bunu engelleyemez, insan öğ-
renerek insan olmuştur. Eğitim temel
haktır. 

Düğünlere katılmak. Halkımızın
geleneğidir; iyi günde ve kötü gününde
birarada olmaktır. Anadolu geleneğinde
düğünlere katılmak suç sayılamaz. 

Devrimci önder Dursun Karataş'ın
cenazesini ismimle sahiplendim. Dur-
sun Karataş hakkında sürekli öldü ha-
berleri psikolojik savaşın bir parçasıydı.
Cenazeyi isimle sahiplenmem doğ-
ruydu. 10.000 defa karar vermem
gerekse 10.000 defa aynı kararı alır-
dım.”
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19 Aralık 2000 tarihi TAYAD’lılar
için unutulmaz bir gündür. 

Ülke yangın yerine dönmüştü. 

Faşizmin silahlı, üniformalı ka-
tilleri 20 hapishanede eş zamanlı bir
katliam gerçekleştirdi. 

Türkiye’de yaşanan en büyük, en
vahşi, en hunharca hapishane katliamı
idi. Tam 28 evladımızı katletmişlerdi,
bunlardan 6 kadın tutsağı diri diri
yakarak katlettiler.

Öfkemiz Hala
Acımız Kadar Büyük!

Faşizmi en çıplak haliyle yaşa-
yarak bir kez daha görmüştük. 

Katliam haberini duyar duymaz
hapishanelere koştuk. Ancak asker
yolumuzu kesti, belli bir yerden sonra
yaklaştırmadı. Büyük bir mesafeden
de olsa, hapishaneden tüten dumanları
görebiliyorduk. Ayrıca çok ağır ve
keskin bir gaz kokusu geliyordu. 

Biz bile, o kadar mesafeden ne
kadar etkileniyorduk... Ya peki o ce-
hennem yerine çevrilen hapishanedeki
tutsakların durumu neydi? Tahmin
etmek bile zordu. 

Biz o mesafeden gazın kokusunu
almıştık, ama “Bakırköy 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen dava
dosyasında, uzun süredir beklenen,
kimyasal incelemesine dair Adli Tıp
raporu, operasyon sonrası adli ema-
nete alınan giysilerin yıkama çözel-
tisinde CS gazı ve Kapsaisin bulun-
madığını” iddia ediyor. 

17 Yıl Sonra Açıklanan
Rapor

Faşizmde halk için adalet yoktur.
Mahkemeler zaten göstermeliktir ve
asıl işlevi faşizmin sömürüsünü ve
katliamlarını aklamaktır. Hukuksuz-
luklara, adaletsizliklere, zulme kılıf
uydurmaktır.

Ancak burada uygulanan yöntem
o kadar aleni ve kaba ki, artık işi kı-
lıfına uydurma zahmetine bile gir-

miyorlar. 

Verilen raporun
zaten zerre kadar
inandırıcılığı yok-
tur. 

Ancak doğru-
luğu olsa bile, bü-
tün deliller karar-
tıldıktan sonra or-
taya çıkmıştır.

Karartılmıştır,
çünkü operasyona
maruz kalan tutsak-
ların kıyafetleri an-
cak 3 Kasım 2017’de Adli Tıp’a ulaştı. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine
göre, 17 adet mühürlü torbada gön-
derilen materyaller, 13 Kasım’da in-
celemeye alınmış. 8 Aralık 2017’de
rapor tamamlanmış. 

Yani tam 17 sene sonra incele-
mişler ve bir rapor çıkartmışlar. 

17 sene içinde atılan gazın yo-
ğunluğunun, etkisinin aynı kalma-
yacağını bilmek için uzman olmak
gerekmiyor. 

Neden 17 yıl beklenmiştir? Neyi
beklediler?

Ancak bundan da önemlisi, ope-
rasyonda kullanılan kimyasal her
neyse, zaten kıyafetlere hiçbir etki
yapmamıştır. Kıyafetleri sağlam bı-
rakıp, deriyi eritmiştir.

Adli Tıp uzmanı olan Şebnem
Korur Fincancı bunun sarin gazı ola-
bileceğini açıklamıştı.

Biz TAYAD’lılar kimyager değiliz,
bu gazların kimyasal bileşenlerini
bilemeyiz. 

Kaldı ki, kullanılan kimyasalın
nasıl bir gaz olduğu hala açıklanma-
mıştır. Ancak bizim çok iyi bildiğimiz
bir şey var:

Diri diri yakılan evlatlarımız
gibi yanıklar içinde kalan tutsaklar. 

Onlarca yaralının yanı sıra 28
tane ölü bedeni biliriz biz. 

Hatta evlatlarımızı öylesine kat-
letmişlerdi ki, elimize bir kömür
yığını geçti. O kadar yanmıştı, kö-
mürleşmişti ki cesetler, teşhis bile
edilemedi. 

Kimyasal kullanılmamış! Per-
vasız bir yalan. Faşizm zaten ya-
lanlar üzerine kuruludur, değişmez
özelliğidir. 

28 canımızı toprağa verdik. 19
Aralık’ta hapishane önünden,  tüten
hapishane binasını gördük. 

Tutsakların demir yatakları, demir
dolapları eridi... Peki bunu sağlayan
kimyasal gaz değildi de neydi?

Bu nasıl oldu?

Faşist düzenin Adli Tıp’ının
verdiği rapor bizim için yok hük-
mündedir.

Biz faşizmi gayet iyi biliyoruz.
İsterse kendini aklamak için binlerce
düzmece, yalan yanlış raporlar ha-
zırlatsın. Kendi hukuk düzeni içinde
aklanabilir belki. 

Ama bizim nezdimizde asla ak-
lanmayacak! 19 Aralık’ta diri diri
yakılan, kurşunlarla, bombalarla kat-
ledilen  28 evladımızın hesabını sor-
maktan, adalet talebimizden asla vaz-
geçmeyeceğiz! 

Hesabımızı mahşere bırakmaya-
cağız. Elbette katillerin cezalarını
çekeceği gün gelecektir, hem de hiç
uzak olmayan bir gelecekte!

19 Aralık’ta Kimyasal Yokmuş!
Tutsakları Diri Diri Nasıl Yaktınız? Açıklayın!

Tayad’lı Aileler
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Merhaba sevgili arkadaşım, yoldaşım...

Hasretle, sevgiyle sımsıkı kucaklıyorum. Sağlığın
nasıl, iyi misin?

Aslında sana hızlıca cevap yazdım; fakat mektubuma
ve içine yaptığımız çizime ‘güvenlik’ gerekçesiyle el
koydular, yani hiç vermemek, göndermemek üzere.
Acizlikte sınır tanımayanlar bir çizimi de güvenlik ge-
rekçesiyle yasakladılar. Sanata olan tahammül burda da
bu kadar anlayacağınız. Ee ben sana yazmaktan vazgeçer
miyim, geçmem. Tekrar oturdum kalemin, kağıdın
başına. Özlemimi ve sevgimi katık ederek, bir bardak
çay da yanıma yoldaş...

Karşılıklı beklemişiz anladığım... Yeniden tutuklanınca
Silivri'den 2 mektup yazmıştım, sonra buraya sürgün
olduğumda da 2 kere yazmıştım. Acaba eline hiç geçmedi
mi o mektuplar? Bu sefer sana kısa yazacağım hemen
cevap alayım diye.

Bizler sizi merak ediyoruz hem de çok, yeni şarkılar
yayınlamışsınız hiç haberimiz olmadı. Mahsuni albümünü
özellikle merak ediyordum, demek yayınlamaya başla-
dınız, ne güzel sevindik. Peki Mahsuni albüm sözlerinden
gönderebilir misiniz? Çok iyi olur. Bakarsınız Mahsuni
konseri yaparız. Konser ekibimiz hazır.

15 Nisan'da Bağımsız Türkiye konseri yaptık,
çok güzel oldu. Sizinle de paylaşmak istedik o günü ve
güzel bir afiş hazırlamıştık, konser afişimizi yasakladı-
lar.

Yorum Tarihinde Bir İlk, Hapishanede De Grup
Yorum Konseri Yasaklandı!

Tabi biz yine de her şeye rağmen konserimizi ger-
çekleştirdik. Küçük davetiyeler de yapmıştık, hapisha-
nelerdeki ve siz arkadaşlarımızla paylaşmak için. Fakat
davetiyelerimize de el konuldu ve gönderilmedi. O gün
sesimiz yettiğince, mektuplarımızla size ulaşamasak da
yüreklerinize dokunabilmişizdir umarım. 

Günler öncesinden provalarımıza başladık. Boncuk
ve soda şişelerinden küçük ritm aletleri yaptık. Le-
ğenden de davul... Eksik olan enstrümanlarımızı
böyle tamamladık. Yorumcular’ı hapishaneye koy-
muşlar her yerde "üretim" demiş... Kolektivizm gü-
cüyle üretimde sınır yok, hepimiz bir şeyler ürettik.

Dışarıda bir konser hazırlıyormuş gibi heyecanla
koşturduk her şeye. Konuk sanatçılarımız Nazım Hikmet,
Victor Jara, Aşık Mahsuni, Ruhi Su ve bütün onurlu sa-
natçılardı. Ayrıca konuklarımız da vardı tabii ki, tüm
direnen emekçiler adına Nazife Öğretmenimiz ve En-
ternasyonal adına Yeter ablamız konuğumuzdu.

Konser ekibinde Sevda Abla ve ben bağlamadaydık,
aynı zamanda söylüyorduk. Seher'imiz solistimiz. Özlem
ablamız da koro vokalde ve ritimcimizdi. Ekip sağlam... 

Tabi izleyicilerimiz de vardı. Karşı koğuştaki arkadaşlar
mm'lik tellerden camlarda bizi izlediler. Binlerce insanın
karşısındaymış gibi heyecanlıydık biz de. Önemli
olan da bu değil mi? O heyecanı hiç kaybetmemek.

Faşizmin ‘Terör’ listeleriyle Grup Yorum
üyelerinin başlarına ödül konmasından sonra
halkımız “Grup Yorum Bizim Evde” diyerek
sahiplendi sanatçısını.

Hala 10 üyesi tutsak, 6 üyesinin başına
ödül konmuş olan Yorum, bu yıl bir ilki ger‐
çekleştirerek Bağımsız Türkiye konserini in‐
ternet üzerinden yaptı.

Her koşulda halkın sanatını yapacaklarını
bir kez daha ilan ettiler. Tutsak Yorum’cular
ise, hapishanedeki yasaklara rağmen, daha
önce duyurdukları gibi, Gebze Hapishanesi’nde
yaptılar konseri.

Gebze’deki Bağımsız Türkiye konserini Sultan
Gökçek’in mektubundan aktarıyoruz.

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

GRUP YORUM, 15 NİSAN’DA
GEBZE HAPİSHANESİ’NDE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ!

Yürüyüş
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Nefes aldığımız sürece var olacak.

Konser sonunda küçük de bir sürprizimiz vardı.
Yasaklı konserin olmazsa olmazı nedir? Tabi ki saldırıdır
ve bizim direnişimiz... Konser sonunda karşı koğuştan
arkadaşlar "Bu konser yasadışıdır dağılın" diye anons
edip sonra da üzerimize tazyikli (o kadar tazyikli olmasa
da) su sıktılar. Tabi ki türkülerimizle direnişimizi sür-
dürdük biz "Haklıyız Kazanacağız" diyerek bitirdik
konserimizi, coşku ve umut dolu. Nerede olursak olalım
konserlerimizi yapmaya devam edeceğiz... 

İşte böyle günler dolu dolu geçiyor. Kısa da olsa an-
latmak istedim konserimizi. Sonrasında uzun uzun da
anlatırım. 

Deyimler ve atasözleri için teşekkür ederiz, arada
bakıp ezberlemeye çalışıyorum. Bazen kelimelerin yet-
mediği yerde büyük ihtiyaç oluyorlar. Kalın bir sözlü-
ğümüz var. Silivri'deyken Ahmet baba alıp göndermişti
ben de yanımdan ayırmıyordum, kelime anlamlarına
bakıyorum. İyi oluyor.

En son Estetik ve Sanat kitabında çok yararlı oldu.
Kitabı bitirdik, epey bir alıntı yaptım, şimdi düzenlemeye
başlayacağız, bir çalışma haline getireceğiz. Önerileriniz
olursa seviniriz. Yolladığınız kitapları alamadık, daha
önce söylemiştim, yalnızca hapishanelerden gelen
kitapları alabiliyoruz, böyle keyfi uygulamalarla kitap-
yayın hakkımız gasp ediliyor, ama biz de boş durmuyoruz,
hakkımızı alana kadar peşini bırakmayacağız. 

Betüller’e mektup göndermiştim, uzun süre oldu
fakat hala cevap alamadım. Cezaları mı var acaba?
Bizim de belki yakında başlayabilir. Hızlı cevap yazarsanız
seviniriz. 

Marş için üretimleri toplamaya devam ediyoruz...
Benim yazdığım şiire Helin'in yazdığı yorumların,
sözlerin üstünü çizerek göndermişler, bundan önce de

Veysel abinin yazdığı sözlere de çizme kararı getirildi.

Veysel abi demiş şiir yazdım, aklıma hiç gelmedi çi-
zileceği dedim herhalde koymayı unuttu. Bir yandan da
mektubun neresine çizme kararı getirilmiş onu düşünü-
yorum. Sonradan anladım ki şiirlere çizme kararı
verilmiş. Benim mantık sınırlarımı zorlayan bir şey.
Gördüğün gibi, bu kararı veren hangi akla mantık
yaptılar bilmiyorum? Amma ve lakin üretimlerimizden
ne kadar korktukları aşikar değil mi?

Onlar yasakladıkça biz daha çok üreteceğiz, daha
çok üreteceğiz.

Bak yine kısa yazacağım dedim oldu sana kaç sayfa
mektup... Bunları daha kısa kısa anlatıyorum. Daha an-
latacak çok şey var, kağıtlara, mektuplara sığmaz.

Zaman hızlı geçiyor bak 1 sene olacak neredeyse
nasıl geçti anlamadım. Biz müzik çalışmaları yapıyoruz.
Seher'e gitar geldi, ben bildiklerimi ufak tefek öğretmeye
başladım. Ben de bağlamaya çalışıyorum. İlerletiyo-
rum.

Bir yandan Sevda Abla ve Yeter Ablayla da çalışıyoruz.
Sevda Abla biliyor biraz, yanlış oturmuş şeyler var.
Yeter hocamla da notalardan öğretmeye başladık, hızlı
öğreniyor. Devamını getireceğiz. Bana eğer kaval gön-
dermediyseniz Nazife Onay adına gönderebilirseniz
çok seviniriz. (Re kaval, en uzunun bir kısası ya da Mi
kaval da olur re kavaldan daha kısa...)

Geçen süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor, bazen
kitap okumaya zaman bulamıyoruz inan ki... Yoğunluk
vardı az az da olsa kitap okudum artık o kadar olmaz,
bol bol okuruz. Sen ne okuyorsun bu arada, bitirdin mi
elindeki en son kitabı?

Müzik, üretim ihmal etmeyiz tabii ki artık daha
da yoğun çalışacağız. Merak etmeyin hiçbir şey
olmasa bile üretmekte sınırımız yok.

Sizleri çok özledik, dediğin gibi hasretler, özlemler
çığ gibi büyüyor. Biz de büyüyoruz. Gözlerinize baka-
madığımız, dokunamadığımız her günü yazıyoruz, bunca
çekilenler boşa değil. Sen kısa kısa da olsa yaz, bekle-
yeceğim. Ekimcan nasıl, iyi mi? Konser hazırlıkları
nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz merak ediyoruz.

Seher'e sarıldım sizin yerinize sıkı sıkı, sen de bizim
yerimize sarıl arkadaşlara.. Sanatçı adresleri var mı hiç
elinizde, gönderebilirseniz seviniriz. Onlara da yazmak
isteriz.

Şimdilik sana veda edeceğim. Papatyalar için de te-
şekkür ederim, başucuma astım...

Hepinizi çok seviyor, sıkıca kucaklıyorum. En kısa
zamanda hasretlerin bitmesi dileğiyle. Kendine iyi bak.
Umutla ve bağlılıkla Ekimcan'a bol sevgi ve selamlar,
çok özledim, sevgiyle kucaklıyorum.

Sevgiyle...

SULTAN GÖKÇEK
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Grup YORUM Deyince;

- Akla, konser yasaklarına karşı kam-
yonetin kasasında, evlerin damında konser
yapan irade gelir.

- Akla, tüm üyeleri tutsakken konser
örgütleyen, yeniden yaratma iradesi ge-
lir.

- En yoksulların, en aşağılanmışların,
işçilerin, emekçilerin, devrimcilerin, di-
renen, özgür tutsakların müziğini yapan
halkın sanaçıları akla gelir.

- Başına para ödülleri konulmasına
rağmen bir adım gerilemeyen cüret akla
gelir.

- Kulaktan kulağa
yaratılan bestelerle ko-
lektivizm akla gelir.

- Halkın kavgasına,
direnişlerine ses ver-
miş, teslim olmayan
halkın sanatçıları akla
gelir.

- Halka umutsuz-
luğu, kaderciliği, bi-
reyciliği değil, umu-
du, örgütlü yaşamı

ve mücadeleyi, müziği ve yaşamıyla halka
taşıyan, halkın sesi-soluğu akla gelir.

- Emperyalizme, oligarşiye karşı her
zaman dik duran ve bu uğurda her dönem
saldırıya uğrayıp başı dik çıkmasını bi-
lendir.

- Halkın türküleriyle, umudun kendisi
olduğunu dile getirendir.

- Kaynağı tükenmeyen bir deryadır.
Zulmün hüküm sürdüğü dünyada, ezi-
len-sömürülen milyonlara umut taşıyan,
sabırlı, kararlı, inançlı, sarsılmayan, eği-
lip-bükülmeyen kocaman bir yürektir.

- Emperyalizme ve oligarşiye karşı mü-
cadelemizin türkülerle, şi-

irlerle, marşlarla halk-
larımıza anlatılması,
devrimci sanatçılığın na-
sıl olması gerektiği ge-
lir.

- Halk için sanat ve
sanatçılığın bügün ülke-
mizde tek temsilcisi; dev-
rimci sanatçılığın tüm be-
delleri göze alarak örgüt-
lülüğünü sürdüren ve
dimdik ayakta duran tem-
silcisi akla gelir.

Burhaniye T Tipi Hapishanesi Özgür Tutsaklarının Çıkardığı
ÖZGÜR DOLAŞIR Dergisinin Nisan/2018, 114. Sayısından Alınmıştır.

ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!



DDevrimimiz ilkbaharsa
Avukatı kardelendir

Eğilip bükülmez boynu
Karakışı eritip 
damla damla

Toprağı havaya
müjdeleyendir

Ve fakat 
Haklılığın müdafisi
Adaleti müjdelemez

Bizzat içindedir onun

Grup Yorum Ne Diyor?
“Biz halkız, halkın içindeyiz,

yasaklasanız da, hapishanelere 
atsanız da, tecrit etseniz de, biz işte
buradayız; halkımızın huzurundayız,

türkülerimizi söylüyoruz...” 

“...Buradayız
ve karşınızdayız; çünkü gücümüzü

tarihimizden alıyoruz. Teslim olmayanların
geleneğinden geliyoruz”

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

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
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Faşizmin saldırıları karşısında
teslim olanlar adım adım çürümeye
yüz tutarken direnenler halkla bü-
tünleşip daha büyük direnişler yara-
tırlar.

12 Eylül öncesinin anlı şanlı ör-
gütlerinin bugün esamesi bile okun-
muyor. O gün o koşullarda diren-
meyenler, halkı faşizmle başbaşa bı-
rakanlar, tek tip elbise giyip her da-
yatmaya boyun eğenler ideolojik ola-
rak tükendiler.

Bir yanda direniş, bir yanda tü-
keniş… Biz direndik! Faşizmin sal-
dırıları karşısında ideolojimizden
vazgeçmedik. Düzenin bizi çekmek
istediği bataklığa girmedik. Bu batağa
düşmemek için 84’te ölüme yattık.
Dört kızıl karanfil olup halkımızın
yüreğine ve bilincine düştük. 

Yaratılan bu bilinçle daha büyük
örgütlenmeler yaratıp daha büyük
zaferler elde ettik. Direnmeden bu
düzen bize hiçbir hakkımızı vermez.
İşte bu bilinci, işçi sınıfının bilincini
hapishane direnişimizle kazandık.

* Şubat 1990’da Yeniçeltek Ma-
den Ocağı’ndaki grizu patlaması son-
rası maden işçileriyle birlikteydik.
68 işçinin göz göre göre ölüme gön-
derilmesi bir katliamdı ve biz, bu
katliamı protesto amacıyla eylemli-
likler yaptık.

- DKÖ temsilcilerinden bir heyet
bölgeye gitti, maden ocağı kapısına
siyah çelenk bıraktı. Okullarda fo-
rumlar yapıldı, tabutlar yakıldı, kat-
liamı kınayan bildiriler dağıtıldı.

- 13 Şubat’ta tüm duyarlı insanlar,
katliamı protesto amacıyla siyah el-
bise giymeye çağrıldı.

- İstanbul’da Merter, Tophane,
Unkapanı, Eminönü, Zeytinburnu
semtlerinde korsan eylemler düzen-

lendi. Bu eylemlere 200-300 arası
değişen sayıda insan katıldı. 

- İstanbul’da Devrimci İşçi Ha-
reketi’nin önderliği ve yönlendirmesi
altında, tüm devrimci ve demokrat
güçlerin de katılımıyla 35.000 bele-
diye işçisi “iş bırakma” eylemi ger-
çekleştirdi. 

- Türk-İş’in denetimi ve anlayışı
dışında gelişen bu direniş, 12 Eylül
sonrası koşullarda yasallık plat-
formunu aşarak gerçekleştirilen
en geniş kapsamlı direniş oldu. Bu
direniş sırasında kimi işyerlerinde
pankartlar asıldı, sloganlar atıldı, ta-
butlar yakıldı.

* Kumkapı ve Yeniçeltek’te emek-
çilerin sömürü düzenine kurban edil-
mesi, tütün üreticilerinin açlığa ve if-
lasa mahkum edilmesini protesto ve
iktidarı teşhir amacı taşıyan “Emeğe
ve Emekçiye Saygı” mitingine izin
verilmeyince, 24  Şubat 1990 günü,
İstanbul Sirkeci’de, mitingin yasak-
lanmasını ve iktidarın emekçilere yö-
nelik politikasını protesto amacıyla
1000’den fazla kişinin katıldığı korsan
eylem düzenledik. Miting öncesinde,
kampanya kapsamında binlerce bildiri,
el ilanı dağıtıldı, afişleme yapıldı,
kahve konuşmaları vb. etkinlikler ger-
çekleştirildi.

* 1 Mayıs 1990’da, 1 Mayıs’ın
meşruluğunu öne çıkaran ve 1 Ma-
yıs’ın 1 Mayıs Alanı’nda kutlanması
gerektiğini savunan politika çerçe-
vesinde genel bir kampanya örgüt-
ledik ve 1 Mayıs’a yönelik hazırlıklar
yaptık. Tüm ülke çapında 300 bin
adet bildiri dağıttık. 

Afiş, pullama vb. etkinlikler ger-
çekleştirdik, yaygın bir ajitasyon-
propaganda çalışması yürüttük. Bu

çabalar ve izlenen politika sonucu,
1 Mayıs 1990, devrimci kararlılığın
sergilendiği bir gün oldu. Büyük
çoğunluğunu devrimcilerin oluş-
turduğu dört bini aşkın insan 1
Mayıs Alanı’na yakın sokaklarda
toplandı, polisin silahlı ve sopalı
saldırısına direndi. Devrimciler Un-
kapanı’nda, Kasımpaşa’da, Pera Palas
çevresinde, Harbiye’de gruplar ha-
linde polisle çatışarak yürüdüler ve
silaha, taşlarla meydan okudular.
Çoğu işçi olan 4000’e yakın insan
gözaltına alındı, onlarca insan çeşitli
biçimlerde yaralandı.

Ancak bu tavır sonucudur ki,
1 Mayıs’ın meşruluğu konusunda
bir adım daha ilerlendi ve tartış-
masız bir bilinç oluştu.

* Zonguldak grevi/yürüyüşü ile, 3
Ocak genel grevi de tarihimizin önemli
örneklerindendir. Türkiye işçi sınıfı
mücadelesinin tüm tarihi açısından
da son derece önemli bir gelişmeyi
ve ileri bir aşamayı temsil ediyordu.
On binlerce işçinin Ankara’ya yü-
rüyüşü ve Türkiye’de ilk kez gün-
deme gelen genel grev, işçi sınıfının
hak arama bilincinin ulaştığı boyutu
yansıttığı kadar, düzenin yasalarını
da aşarak harekete geçirilebileceğini
ortaya koymuştur.

Yürüyüş
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* 15 Kasım 1990’da ‘Genel Grevi
Örgütleyelim’ çağrısı yaptık. 1989
baharından beri bir propaganda slo-
ganı olarak gündemde olan genel
grev, işçi sınıfı saflarında adım adım
benimsenmiş ve gelinen aşamada bir
eylem sloganı haline dönüşme eğilimi
kazanmıştı.

Nitekim 3 Ocak’ta genel grevin
gerçekleşmesi, yaptığımız tahlili ve
izlediğimiz politikayı haklı çıkardı.
Çağrımız doğrultusunda genel grev
için hazırlık yaptık. Genel grev ko-
miteleri kurmayı ve bunları yaygın-
laştırmayı önerdik. 300 bin adet bil-
diriyi ve 500 bin adet el ilanını tüm
ülke çapında dağıttık.

* 9 Aralık 1990’da Kocaeli’de
bazı sendikaların düzenlediği mitinge
geniş bir katılım sağladık. Maden
işçilerinin mücadelesini destekleyen
ve “Emperyalist Savaşa Hayır”
şiarını yaygınlaştırdık.

- 14 Aralık 1990’da Mersin liman
işçileri, devrimcilerin önderliğinde,
Zonguldak maden işçilerini destek-
lemek için bir günlük iş bırakma ey-
lemi gerçekleştirdiler.

- 21 Aralık’ta Diyarbakır’da 400
kişinin katıldığı korsan bir gösteri
düzenlendi. “Lice-Zonguldak El Ele,
Yaşasın Devrimci Mücadele” şiarının
yükseldiği gösteride, maden işçileri
ile Kürt halkının mücadelesinin birliği
vurgulandı.

- 3 Ocak’ta “Hayatı durdurma”
çağrısı yaptık. Genel grevi destekle-
mek ve yaygınlaştırmak için, ülke
çapında tüm gücümüzü seferber ettik.
3 Ocak’ı işçilerin genel grev günü
olarak sınırlandırmayarak, tüm halkın
birleşik genel direniş gününe dönüş-
türme çabası içinde olduk. 

Memurlara işe gitmeme, öğren-
cilere okulları boykot, esnaflara ke-
penk kapatma, kadınlara boş tence-
relerle gösteri yapma çağrısında bu-
lunduk ve çalışma yaptığımız böl-
gelerde başta İstanbul olmak üzere
Anadolu’da da etkin katılımların ger-
çekleşmesini sağladık.

- MAGA deri işçilerinin işten atıl-
maya karşı gerçekleştirdiği ve başa-
rıyla sonuçlanan direnişte tayin edici

bir rolümüz oldu. Bu direnişi örgüt-
lemenin yanında direnişin kamuo-
yunda yankılanmasını sağlayan et-
kinlikler de gerçekleştirdik.

* 10 Haziran-5 Temmuz 1991 ta-
rihleri arasında “İşten Atılmalara
Karşı Çıkalım, Hak Mücadelesinde
Birleşelim” kampanyasını örgütledik
ve bu kampanya çerçevesinde birçok
etkinlik gerçekleştirdik. 600 bin adet
bildiri, 500 bin adet el ilanı dağıttık,
direnişteki işçilerle dayanışma ey-
lemleri gerçekleştirdik.

- Yine Paşabahçe işçilerinin işten
atılmalara karşı gerçekleştirdiği
21 günlük fabrika işgalinde etkin
bir rol oynadık. Tüm halkımızın
desteğini alan bu direnişin zafere
ulaşmasında devrimcilerin gösterdiği
çabaların ve halkı direniş etrafında
birleştirmesinin payı yadsınamaz.
Bu direnişle “Haklıyız Kazanacağız”
sloganı dalga dalga yayıldı, dire-
nişin zafer kazanmasıyla gerçek
de kılındı.

Paşabahçe direnişi, yarattığı sonuçlar
açısından örnek bir direniş oldu. Ge-
nelde işçi direnişlerinde bu denli açık
“zafer”ler kazanılmadığı için, Paşabahçe
direnişinin kazandığı başarı, onun öne-
mini daha da artırdı ve işçi sınıfı içinde
güçlü etkiler yarattı.

Hapishanelerde direnerek ulaştı-
ğımız zafer, dışarıda da etkisini kısa
sürede gösterdi. 12 Eylül’ün yaratmak
istediği yılgınlık havası 84 Ölüm
Orucu Zaferimizle tuzla buz oldu. 3
Ocak Genel Grevi, Zonguldak’ta yüz
binden fazla maden işçisinin ailele-
riyle beraber Ankara’ya yürümeleri,
Migros grevi, Paşabahçe cam işçile-
rinin zaferi, 1 Mayıs 1989’da Tak-
sim’e yürüyen, alana çıkmak için
kurşunların üzerine yürüyen kitlenin
yaratılmasında hapishanelerde ya-
rattığımız direniş ruhunun bilinçlere
oturması vardır. 

O günden bu yana her direnişin
içinde gücümüz oranında yer aldık.
Kiminde doğrudan örgütleyen olurken
kimine dışarıdan destek verdik. Fa-
şizme karşı nerede bir direniş varsa
Devrimci İşçi Hareketi olarak ora-
da yer alıp direndik, bedel ödedik,

bedel ödettik. 
Direniş geleneğimiz bugün de

dün olduğu gibi sürüyor. Bazen eksik
kalıyoruz. Bazen yetersizliklerimiz
oluyor. Ama elde ne varsa, gücümüz
oranında orada, direnişin safında yer
alıyoruz.

Reformist, uzlaşmacı sendikalara
karşı işçileri yalnız bırakmıyoruz.
Onlara yol göstermeye, direnişlerinde
yanlarında olmaya devam ediyoruz.
İşçileri satan DİSK yönetimini teş-
hir ediyoruz. Ne kadar patronlaşan
sendikacı varsa onlara karşı mü-
cadele ediyoruz. 

DİSK başkanı Kani Beko 170
gündür açlık grevinde olan Mahir
Kılıç’a saldırırken biz DİH olarak
onun yanında yer alıyoruz. CHP’li
Ataşehir Belediyesi işçileri atarken
biz DİH olarak onların yanında
yer alıyoruz. Dün olduğu gibi bu-
gün de nerede direnen bir işçi
varsa biz yine onun yanıbaşındayız. 

AKP iktidarı boyunca emekçilerin
haklarını gasp eden onlarca yasa çı-
kardı. Patronlar rahat etsin diye
OHAL çıkarıp grevleri engelliyor.
Çalışırken katledilen işçi sayısı OHAL
ile birlikte daha da arttı. Sömürü ve
baskı hız kesmeden devam ediyor.
Güvenli çalışma, taşeronlaşma, iş-
sizlik, çaresizliğe terk edilmiş hal-
kımız. Bu nedenle  işçi sınıfının
daha büyük direnişlere, daha bü-
yük örgütlemelere ihtiyacı var.

Evet, Faşizmin OHAL’i Var.
Ancak Bizim De 12 Eylül Koşul-
larının Zindanlarında Yaratılan
Direniş Geleneğimiz Var

Direniş geleneğimizden aldığımız
güçle daha büyük direnişler örgütle-
yeceğiz. 

Tarihimizden aldığımız güçle re-
formistler, oportünistler 1 Mayıs’ta
AKP faşizminin icazeti ile Maltepe’ye
giderken, ellerindeki bayrak sopalarını,
ceplerindeki kalemleri teslim ederken,
biz DİH olarak 1 Mayıs alanı Tak-
sim’dir demeye devam ettik, 1 Mayıs
alanımızı geri alana kadar mücadele-
mizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Faşizme karşı direnişler yaratmaya
devam diyoruz. Çünkü İŞÇİYİZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

13 Mayıs
2018
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BBU SU ÇOĞALA ÇOĞALA
Yaşlılara saksılar dizdim, bahçeler yaydım
Yorgunlara diri beden verdim, taze yürek
Döşekler serdim hastalara, rahat, yumuşacık
Nerde yalan dolan gördüysem kızardım
Yiğit yüreklere, dedim, canım armağan
Ardına kadar açtım çocuklara kapıları
Dostluklar boy attı yeryüzünde,
dostluklar orman orman
Ebemkuşakları gökyüzünde fır dolandı
Yürüdü dağlardan ovalara doğru
gümbür gümbür bir deli su,
yıktı bu su önüne geleni,
bu su, çoğala çoğala
İnsanlar insanları aldı götürdü
Ne kavga kaldı, ne zulüm, ne korku

A. KADİR

Yürüyüş
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- Diyaleklik nedir?
CEVAP: Çelişkidir. 

- Çelişki nedir?
CEVAP: Gelişim ve değişimdir. 

- Çelişki içtedir.
CEVAP: Her şey, karşıtını içinde taşır. 

- Çelişki yenileştiricidir.
CEVAP: Karşıtlardan, güç kazanan niteliği be-

lirler. 

- Çelişki gelişmenin anasıdır.
CEVAP: Her şey değişir. Hiçbir şey kalıcı değildir. 
Neden? Çünkü, karşıtların savaşımı bitmez. 

- Çelişki mutlaka çözülür ya düzenden ya dev-
rimden yana.

CEVAP:  Zıt kutuplar sürekli savaşır, biri mutlaka
kazanacaktır. Ben hangisini güçlendirirsem o ka-
zanacaktır. 

- Hiçbir şey masum değildir.
CEVAP: Her şeyin bir nedeni vardır ve bir sonuç

yaratır. 

- Hiçbir şeyi tesadüflerle açıklayamayız.
CEVAP: Her şey birbirine bağlıdır. Mutlaka bir

nedeni vardır. 

- Herkes eğitilir.
CEVAP: Her şey değişiyorsa, insanların davra-

nışları da değiştirilebilir. 

- Herkes savaşabilir.
CEVAP: Bu düzenle çelişkisi olan herkesin ya-

pacağı bir şey vardır. 

- Hiçbir şey bir gecede var olmaz, bir gecede yok
olmaz.

CEVAP: Kendiliğindencilik çürütür; doğru yön-
tem, emek ve ısrar devrimcileştirir. 

Neden? Nicel birikimler, nitel değişimler yaratır. 

- Dünya maddidir.
CEVAP: Nesnel koşulları ben belirleyemem.

Maddi dünya benden önce vardı. Ama değiştirebi-
lirim. 

Neden? Doğadaki her şey ve toplum, insanların
keyiflerine göre değil, kendi yasalarına göre gelişir. 

Nedir bu yasalar? Diyalektiktir. 

- Madde bilinçten önce gelir.
CEVAP: Beş duyumuzla algılamadığımız hiçbir

şey hakkında fikrimiz olmaz. 
Hiçbir şey niyetlerle açıklanamaz. 
Pratikten öğrenir, denemeden bilemem. 
Nasıl düşüneceğim? Sınıfsal ve somut koşullara

göre.

Mahir Kılıç’ın Direnişinin Gücü Karşısında

Duramayacaksınız!

İzmir Devrimci İşçi Hareketi, İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından hak-
sız bir şekilde işten çıkartılan ve 174
gündür Açlık Grevi'nde olan Mahir
Kılıç ve arkadaşları için çalışma yaptı.
5 Mayıs'ta yapılan çalışmada, üzerinde
"Halkımız İzmir'de Diktatör Var! Aziz
Kocaoğlu Susan Sol Var! İşbirlikçi
Sendika Var! İşleri İçin Direnen İşçiler
Var! Duydunuz mu?" yazılı pullamalardan 200 adet
Çankaya, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da yapıldı.

Ankara: Yüksel Direnişçi-
leri, Mahir Kılıç ile dayanışmak
için 1 günlük açlık grevi yaptı.
Yüksel’deki 13.30 açıklamasına
gitmek isteyen direnişçiler, o
sırada binada bulunan Muhar-
rem İnce ile karşılaşmamaları
için binadan çıkarılmadı ve des-
tek için gelenler binaya alın-
madı. Ayrıca Düzce’de direnen
Alev Şahin ve Anadolu’nun
farklı yerlerinde emekçiler de Mahır Kılıç’a destek
için açlık grevleri yaptı.

Direnişleri, Direnişçilerin Dergilerinden
Takip Edelim...

Kamu Emekçileri Cephesi'nin düzenli olarak çı-
kattığı KEC Dergisi'nin 6. sayısının dağıtımı yapıldı.
Ankara KEC tarafından 4 Mayıs'ta 20 adet KEC
Dergisi belediye emekçilerine ulaştırıldı. 



1 Mayıs’ı geride bıraktık. Bir kez
daha Dev-Gençliler olarak Taksim
dedik. Taksim için mücadele ettik.
Sokaklarda faşizmin zulmüne ve da-
yatmasına karşın teslimiyet yerine
direniş diyerek Mehmet Akif Dal-
cı’nın yoldaşları olarak sokaklarday-
dık. 

Faşizm icazet istiyor, faşizm zul-
münü arttırarak Türkiye solunu kendi
düzen sınırlarına hapsetmek istiyor.
Bugün Maltepe’de AKP faşizminin
istediği alana tıkılan sol, direnme
dinamiklerini korku ve iddiasızlıkla
çoktan kaybetmiştir. 

Faşizmin saldırıları bitmiyor. Fa-
şizmle yönetilen ülkemizde halkımız,
halk çocukları her yeni güne başka
bir saldırı ile başlıyor. 

Son olarak AKP faşizminin gün-
deminde yine gençlik var. 10 üni-
versiteyi bölüp 15 yeni üniversite
kurmayı planladığı tasarıyı meclise
sundu.

Bu tasarı ile başta İstanbul, Gazi,
İnönü ve Anadolu Üniversitesi olmak
üzere 10 üniversite bölünüp yerine
15 yeni üniversite açılacak. 

Tayyip Erdoğan “O komünist,
vatan haini, terörist gençlere okuma
hakkını vermeyeceğiz” (Cumhuriyet
24 Mart 2018) açıklamasında bu-
lunmuştu. Bu açıklamaların hemen
ardından üniversitelere dönük saldı-
rıların başlaması tesadüf değildir. 

AKP yönetemiyor. Yönetilenler
ile yönetenler arasındaki uçurum her
geçen gün büyüyor. İşçiler çocukla-
rına verecekleri harçlık olmadığı için
kendilerini yakmaya başladı. Çiftçi
isyan ediyor, fiyatlarla birlikte işsizlik
de her geçen gün artıyor.

AKP faşizmi OHAL’i kaldırmak-

tan korkuyor. Ne kadar devrimci de-
mokrat varsa hapishanelere doldu-
rarak halkın öfkesinin örgütlenme-
sinin önüne geçmeye çalışıyor. 

Ülkemizde gençlik her zaman
halkın öncü gücü olmuştur. Her sü-
reçte halkın yanında, halkın müca-
delesinde en önde savaşan, halka
gerçekleri gösterip örgütleyen, sa-
vaştıran  devrimci gençlik olmuştur. 

Bugün AKP faşizmi üniversiteleri
bölerek gençliği daha kolay yönete-
ceğini, daha çok baskı altında tuta-
cağını düşünüyor. 

Üniversiteleri Bin Parçaya da
Bölseniz Öğrenci Gençliğin Ör-
gütlenmesinin Önüne Geçemeye-
ceksiniz!

Yapamayacaklar. Halkı örgütle-
memizin, gençliğe ulaşmamızın önü-
ne geçemeyecekler. 

Yapamayacaklar. Gerçekler dev-
rimcidir. Bu zulüm düzenini daha
fazla sürdüremeyecekler. 

İki yılı geçkin süredir Dev-Gen-
çliler’e sürekli saldırılar oluyor. Yol-
daşlarımız tutuklanıyor, içeride iş-
kencelere maruz kalıyor. Üniversiteler
OHAL ile birlikte katmerlenen bas-
kılarla hapishanelere dönüştürülmüş
durumda. 

Liseler ise daha önce yine AKP
projesi olarak İmam Hatiplere dön-
üştürüldü. Demokrat, ilerici öğret-
menler açığa alındı. Gerici müfre-
datlar ile yalancı bir tarih ve kültür
ile dolduruluyor liselilerin beyni.

Buna rağmen şimdiye kadar ya-
pamadılar. Hala içleri rahat değil.
Hala gençlikten korkuyorlar. Hala
en büyük korkuları gençliğin örgüt-
lenmesi, halkın taleplerine, halkın

isyanına öncülük etmesidir.

Bu ülkede Dev-Gençliler olduğu
sürece gençliğin devrimcileşmesi sü-
recek. Bizi de, gençliği de teslim
alamayacaksınız. Çünkü bu ülkede
halkın içinden gelen, halkla bütün-
leşmiş devrimciler var. Bu ülkede
ne olursa olsun, her ne şart altında
olursa olsun mücadele eden devrim-
ciler var. Cepheliler var, Dev-Gen-
çliler var.

Düzenin gündemi ve saldırıları
ne olursa olsun bizim bir tek günde-
mimiz var. Ülkemiz faşizmle yöne-
tiliyor, ülkemiz toprakları işbirlikçi-
lerin ayakları altında yağmalanıyor,
ülkemiz halkları sömürülüyor. Aç,
yoksul, adaletsiz bırakılıyor.

Tüm bunların tek bir çözümü var.
Faşizmin tüm saldırılarına karşın ör-
gütlenmek. Ne kadar korktuklarını
görerek, korkularını daha fazla bü-
yütmek. Ne diyorlarsa tersini yapmak.
Direnişi büyütmek, gençliğin coş-
kusuyla, öfkesiyle örgütlenmek. 

Dev-Gençliler! Düzen yönete-
meme krizi içinde her taraftan halk-
larımıza, gençliğimize saldırırken bir
kez daha umut tacirliği yaparak halkın
öfkesini düzen içinde tutmak amacıyla
seçimler düzenliyor. 

Halkımıza, gençliğimize ne se-
çimlerin, ne meclisin, ne uzlaşmanın,
ne de faşist eğitim sisteminin çözüm
olmadığını anlatmalıyız. Haklarımız
için birleşip örgütlü mücadele etmenin
zorunluluğunu kavratmalıyız.

Bütün zorluklara ve bedellere rağ-
men kişi kişi, tek tek örgütlenmeliyiz.
Kadrolaşarak büyümeliyiz. Bir tek
biz varız. Bu kavga bizim omuzları-
mızda. AKP faşizmine karşı örgütle-
necek savaşacak kazanacağız.

AKP FAŞİZMİ ÜNİVERSİTELERİ BÖLEREK
GENÇLİĞİ YÖNETEMEZ

FAŞİZMİN ZULMÜNE KARŞI HER ŞARTTA,
HER KOŞULDA GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

13 Mayıs
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iLLEGAL
İllegalite devrimci çalışma tarzı-

nın, dolayısıyla devrimci dilin ayrıl-
maz bir parçasıdır. Soldaki düzen
içileşmeyle birlikte, devrimci şiddet,
silahlı mücadele, şehitlik gibi kav-
ramlarla birlikte, illegalite kavramı
da solun bu kesimlerinin gündemin-
den ve dilinden çıktı.

Onlara göre “illegalite” denilince,
kitleler ürküyordu, korkuyordu. 

Sonuçta dil düşüncenin ayna-
sıdır. 

Solun büyük bir kesiminin artık
illegal örgütlenmesi yoktur, illegal
örgütlenmek gibi bir hedefi de yoktur.
Dolayısıyla dilinde de bu kavram
yoktur. 

Bizim açımızdan ise, illegalite,
en sık kullandığımız ve kullanma-
mız gereken kelimelerden biri ol-
malıdır.

ÇÜNKÜ:   

"3 Haziran 1907'de Çar, II. Devlet
Duma’sını dağıttı. sosyal-demokrat
fraksiyonunun 65 vekili tutuklandı
ve Sibirya'ya sürüldü. (...) Çarlığın
bakanı Stolypin, işçi ve köylülere
karşı kanlı cellatlık faaliyetini ilerletti.
Cezalandırma seferlerinde binlerce
devrimci işçi ve köylü kurşuna dizildi
ya da asıldı. (…) İşçi sınıfı örgütleri,
özellikle Bolşevikler özellikle hun-
harca takip ediliyordu." (Bolşevik
Parti Tarihi, syf 105)

"... Menşevikler, (…) panik içinde

geri çekildiler;
(...) proletaryanın

illegal devrimci partisini tasfiye et-
mek, yok etmek istediler. Bu yüzden,
bu tip Menşeviklere o andan itibaren
“Tasfiyeci” dendi. Menşeviklerden
farklı olarak Bolşevikler, gelecek
birkaç yıl içinde yeni bir devrimci
kabarış olacağına ve Partinin kitleleri
bu yeni gelişmeye hazırlamakla yü-
kümlü olduğuna kesin emindiler. Par-
ti, yeni durumu hesaba katmak zo-
rundaydı.

Saldırı taktiğinin yerine; savunma
taktiği, güç toplama, kadroları yeraltına
kaydırma ve illegal Parti çalışması
taktiği, illegal çalışmayı legal işçi ör-
gütlerindeki çalışmayla birleştirme
taktiği geçirilmeliydi… Bolşevikler bu
görevi yerine getirmeyi bildiler." (Bolş-
evik Parti Tarihi, syf 146)

Çarlığa karşı mücadele eden Bolş-
evikler, illegal mücadeleyi legal mü-
cadele ile birleştirmemiş olsaydı,
Menşevikler gibi davranmış olsaydı,
gerici çarlığı yenebilir ve devrimi ya-
pabilirler miydi? 

İktidarını korumak için silahlanmış
ve bunun için her şeyi göze almış
Çar imparatorluğuna karşı mücade-
lede, illegal örgütlenme dışında bir
seçenek olmadığını bugün çok açık
biliyoruz. 

Faşizm, 1900’lerin başlarındaki
imparatorlukların baskılarından çok
daha ileri düzeyde, sistematik hale
getirilmiş bir terördür.

Faşizmde, emekle ve kanla ka-
zanılmış haklarımızın güvencesi yok-

tur, direnme hakkı terörizm olarak
adlandırılmaktadır, örgütlenme hakkı
yok sayılmaktadır, dernekler kapa-
tılmaktadır.

İş ve çalışma hakkı iktidarın iki
dudağı arasındadır, demokratik hak
mücadelesi ve ifade özgürlüğü, gözaltı
ve tutuklama terörü ile yok edilmek-
tedir; tüm halk faşist terörle teslim
alınmak istenmektedir. 

İnsanlık suçu olan işkence, sokak
ortasında alenen uygulanıyor. İnfazlar,
katliamlar meşrulaştırılıyor. Hapis-
haneler tıka basa doldurulmuş du-
rumda. 

Bu koşullarda bir siyasi örgüt
varlığını nasıl sürdürebilir? Sorunun
cevabı şudur: İllegal örgütlenme ve
illegal çalışma ilkesini hayata ge-
çirmeyen hiçbir örgüt, varlığını
devam ettiremez.

O halde sonuç olarak şunu söy-
leyebiliriz: 

Örgütlenmesinde, pratiğinde,
çalışma tarzında ve kelimelerinde,
illegalite olmayan, devrim müca-
delesi sürdüremez.

İLLEGAL ÇALIŞMA TARZI
MEŞRUDUR VE DOĞRU OLAN-
DIR

Faşizmin açık olarak uygulandığı
bir ülkedeyiz. Faşizm keyfiliktir, dü-
zenin kendi yasalarını kendisinin ta-
nımamasıdır. 

Faşizm koşullarında illegalite her
zaman zorunludur. AKP’nin hayatın
her alanına uzanan kadrolaşmasıyla

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM, ZENGİNLEŞTİRELİM!
� İLLEGALİTE FAŞİZM KOŞULLARINDA VAR OLMAKTIR

İllegalite yaşam biçimimizdir.

� İLLEGALİTE, DİRENİŞ VE SAVAŞIN SÜREKLİLİĞİNİN GÜVENCESİDİR
Direneceğiz. Savaşacağız.

� İLLEGALİTE KURALLARINA UYMAK, ZAFERE YÜRÜMEKTİR
İlke ve kurallarımız bizim silahımızdır.

Yürüyüş
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faşist terör artmış, illegalite daha
da zorunlu hale gelmiştir. 

FAŞİZM; yasal, yasadışı her yol
ve yöntem ile halka karşı savaşı bü-
yütürken, devrimciler de buna göre
karşı yöntemler, taktikler geliştirme-
lidirler. Bu karşı yöntemlerin temeli,
yüzlerce yılın deneyiminden çıkmış
olan İLLEGALİTEDİR. 

Faşizme karşı direnmenin ve sa-
vaşmanın yolu; SİLAHLI VE Sİ-
LAHSIZ tüm mücadele biçimlerini,
LEGAL VE İLLEGAL tüm ör-
gütlenme biçimlerini doğru bir tarz-
da kullanabilmektir. Örgütlenmenin
ve mücadelenin yollarını tıkayan fa-
şizme karşı, illegal örgütlenme ve
çalışma tarzını hayata  geçirmek zo-
runluluktur. Bu nedenle biz bu zo-
runluluğu vurgulamak, hatırlatmak
açısından illegalite kavramını, giz-
lilik kültürünü, ısrarla ve sıklıkla
vurgulamalıyız. 

İllegalite örgütsel anlamda mü-
cadelemizin temel halkalarından bi-
risidir. Kafamızdan hiç çıkmamalıdır.
Her örgütlenmemizin ve her işimizin
illegal bir yanı olmalıdır. 

Çünkü, illegalite direnme hakkının
sahiplenilmesidir. Haksız savaşı yok
etme  ve iktidarı kazanma mücade-
lesidir. 

İllegaliteden söz etmeyenler,
REFORMİSTLERDİR. Rahatlıkla
söyleyebiliriz ki, illegalite hedefi ve
anlayışı olmayan bir örgütün, devrim
ve iktidar iddiası yoktur. Olamaz.  

Bu nedenle illegalite, sadece
Marksist-Leninistlerin pratiğinde ve
dilinde vardır. Reformizm illegaliteyi
“yasadışına” çıkma olarak görür ve
bu kelimeyi bile kullanmaktan korkar. 

İLLEGALİTEYİ GELİŞTİR-

MELİYİZ. 

Faşizm halkın örgütlü güçlerinden,
bizden korkuyor. Sürekli olarak sal-
dırıyor ve yok etmeye çalışıyor. Bu-
nun için devrimcilere karşı komplolar
kurup, yıllarca hapishanelerde tut-
maya çalışıyor. 

Devrimci örgütü ve devrim mü-
cadelesini yok etmek, onlar açısından
varlık yokluk sorunudur. Biz var
olduğumuz sürece iktidarları tehli-
kededir. Bu yüzden bizi yok etmek
istiyor düşman. İşte bu noktada da,
illegalite de bizim açımızdan varlık
yokluk sorunudur. 

Düşman bizi yok etmek istiyor.
Biz de onları.

Ne yapacağız? Var olacak, dire-
necek, savaşacağız.

NASIL sorusunun cevabı ise il-
legalite ile olmalıdır.

Demokratik alanda da olunsa, ça-
lışma tarzımız gizli yani illegal olmak
zorundadır.

Örgütlenme hakkımızı korumak
için illegaliteye başvuruyoruz. 

Düşmanın bilgi sahibi olmasını
sağlayacak iletişim araçlarından, de-
netim mekanizmalarından uzak dur-
mak da bunun gereğidir. 

Telefon görüşmeleri ya da tele-
fondaki mesajlar, sosyal medyadaki
olumlu ve olumsuz paylaşımlar, ku-
rumlardaki günlük konuşma ve de-
ğerlendirmeler, hapishaneye yazılan
mektuplar, gereken özen gösterilme-
diğinde, hepsi düşmanın bilgi kay-
naklarıdır. 

Düşman, bu mekanizmalardan ta-
kip ve denetim kurmaya çalışmak-
tadır. Düşmanın ajanları dediğimiz
araçları düşmanın bilgi kaynakları
olarak düşünmeli ve ona göre hareket
etmeliyiz. Küçük büyük, önemli

önemsiz demeden düşmandan bilgi
saklama konusunda ustalaşmalıyız. 

Yani her ne olursa olsun gizlili-
ğimizi korumak zorundayız. Düşman
bugün devrimci mücadelenin önünü
kesmek için her yol ve yöntemi de-
nemektedir. Faaliyetlerimizi mutlaka
ilke ve kurallarla devam ettirmeli-
yiz.

İllegalite; ilke ve kurallara, ama-
sız şartsız uymayı gerektirir. 

İllegalitenin hiçbir ilke ve kuralı,
hiçbir zorunluluğa feda edilemez. 

İllegaliteyle, düşmanın elini ko-
lunu bağlayalım. 

Halkımıza umut, düşmana kor-
ku olmak için gizli çalışmayı yay-
gınlaştıralım.

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,ZENGİNLEŞTİRELİM!
� Bilinmeyen, anlaşılmayan kavramlarla anlattığımızda, kimse
bizi anlamaz; bizim savaşımızı kavratamayız. 

Dilimizi halklaştırmalıyız; diğer önemli bir nokta ise, kavramların
halklaştırılmasıdır. Kavramları anlamak, anlaşılır kılmak için
kitabi, ansiklopedik tanım ve açılımları sadeleştirmeliyiz. Bu,
yaşamın kendisiyle teorinin bağını kurmak için de gereklidir.
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Halkın Huzurunu Kaçıranlara
İzin Vermeyeceğiz

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi,
7 Mayıs'ta Anadolu Parkı'nda yaptıkları
rutin devriyeleri sırasında alkol içip
etrafa huzursuzluk veren bir kişiye
uyarıda bulundular. Ancak yapılan
uyarılara bıçak çekerek karşılık veren
kişi meclis çalışanları tarafından ce-
zalandırılarak parktan çıkarıldı. Bunun
üzerine kısa bir açıklama yapan Halk
Meclisi "Mahallemizde Yozlaşmaya
Geçit Vermeyeceğiz!" sözlerine yer
verdi.

Komplolarla Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın!

Mayıs öncesi AKP’nin eli kanlı
katil polisleri, "1 Mayıs’ta eylem hazırlığı
yapıyorlardı" diyerek İstanbul Sarıgazi
Mahallesi'nde yaşayan Halk Cephelileri,
ev baskınlarıyla gözaltına almıştı. Hiçbir
gerekçe göstermeden 10 gün boyunca
gözaltındakilere çıplak arama dayatılıp
işkence yapılmıştır, 10 günün sonunda
4 Mayıs'ta çıkarıldıkları mahkemece 6
Halk Cepheli tutuklanmış, 6 kişi ise
serbest bırakılmıştır. Tutuklananların
isimleri; Melisa Doğan, Deniz Yılmaz,
Murat Doğan, Özcan Erden, Alican
Toptaş, Fuat Sarımaden. Yapılan hu-
kuksuz tutuklamalar ile ilgili Sarıgazi
Halk Cephesi 5 Mayıs'ta yazılı açıklama
ile tutsaklara özgürlük istedi.



25 Nisan gecesi Beylikdüzü'nde
evine giderken metrobüs çıkışında hu-
kuksuzca gözaltına alınan halkın mü-
hendisi ve aynı zamanda Makine Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi
Olcay Abalay, 9 gün gözaltında tutul-
duktan sonra 4 Mayıs günü çıkarıldığı
mahkemede tutuklandı.

Halkın mühendisi Olcay Abalay;
geçen yıl 17 Mart'ta, gizli tanık beyanları,
Dilek Doğan için kurulan adalet çadırını
ziyaret etmesi, Armutlu'daki yıkımlara
karşı çıkması ve halk için yaptığı projeler
gerekçe gösterilerek hiçbir somut delil
olmadan hukuksuzca tutuklanmıştı. 12
Eylül'de çıkarıldığı ilk mahkemede hak-
kındaki komplolar çökmüş ve serbest
bırakılmıştı.

AKP'nin Faşist Adaleti Bir Kez
Daha Olcay Abalay'ı Tutsak Etti!

Daha önce de iftiraları ve yalan be-
yanlarıyla halkın mühendisi Kenan Emre
Üstündağ'ın ve yüzlerce insanın halen
tutsak olmasına neden olan onursuz iş-
birlikçi iftiracı Berk Ercan'ın ifadeleri
gerekçe gösterilerek tutuklanan Olcay
Abalay'ın tutuklanma gerekçesi ise 6
yıl boyunca elektrik verilmeyen Der-
sim'in Hozat ilçesine bağlı Karsel köyüne
yapmış olduğu su tribünü ile köyü elek-
triğe kavuşturmuş olması, kendisine ait
olmayan bir Facebook sayfasında yapılan
paylaşımlar ve geçtiğimiz yıl 6 Mayıs'ta
polisin Küçükçekmece'de katlettiği 18
yaşındaki Sıla Abalay'ın akrabası ol-
masıdır.

AKP faşizmi, günlerce halkın mü-
hendisi Olcay Abalay'ı tutuklamak için
yeterli bahane bulamayınca iftiracı sü-
rüngen Berk Ercan'ı devreye sokmuş.

6 yıl boyunca elektriksiz kalan
yoksul halkı elektriğe kavuşturan, su
tribününün yapıldığı "Karsel" kö-
yünün adı, suçlama tutanaklarına
"Karser" olarak geçirilip bir örgüt
üyesi adı yapılmış.

Yine 20 yıl önce zorla boşaltılan

Karsel köyü, örgüt faaliyet alanı olarak
gösterilmiş; köyde yaşayan aileler için
yapılan su tribününün örgüt üyesine
yapıldığı gibi akıl dışı yalanlara ve
komplolara başvurulmuş.

Oysaki 6 yıl elektriksiz kalan ve
Halkın Mühendis Mimarları'na ulaşarak
sorunlarının birlikte çözülmesini isteyen
Karsel köyünde yaşayan yoksul ailelerin
talebi karşısında, köylülerle yaklaşık
5 aylık bir çalışma yürütülüp su tri-
bününden elektrik üretimi başarıl-
mıştır. Devletin sağlamadığı elektrik,
mücadele ve emek sonucunda kaza-
nılmıştır.

Halkın mühendisi Olcay Abalay'ın
ve Halkın Mühendis Mimarları'nın orada
olmasının tek nedeni yüreklerindeki
halk sevgisidir. AKP'nin masa başında
oturup yalanlarıyla ve komplolarıyla
insanların hayatını karartan, aylarca,
yıllarca suçsuz yere hapishanelerde dört
duvar arasına, tecrite mahkum eden
halk düşmanları elbette bunu anlaya-
maz!

Olcay Abalay'a yöneltilen suçlamalar
bununla da sınırlı değildir. Devam eden
yalan rüzgarının sonunda, Olcay'ın göz-
altında yaptığı açlık grevi için "kuvvetli
örgüt bağlantısı" denilmiştir. Sonunda
da Olcay Abalay bir kez daha tutsak
edilmiştir.

Olcay Abalay; tüm soruşturması
polis tarafından hazırlanmış bir senar-
yonun tek bir yalancı tanıkla doğrulan-
maya çalışıldığı bir dosya kapsamında
günlerce hukuksuz biçimde gözaltında
tutulmuş, sonrasında tutuklanmıştır!

Faşist komplocu AKP iktidarı; ken-
disine direnen, sesini yükselten hekesi
suçlu-terörist olarak göstermeye, ken-
disine muhalif insanlar hakkında içeriği
bomboş, tamamı yalan ve uydurma olan
suç dosyaları hazırlamaya, yalanlarına
kılıf hazırlamak için gizli tanık adı
altında yalancı tanık üretmeye devam
ediyor.

Onursuz işbirlikçi Berk Ercan; işte
bu dönen çarkın, bu aşağılık düzenin
sümüklü mendillerinden biridir. Öyle
ki; hapishanedeyken dahi tüm alanlarda

herkesin ne iş yaptığına, nasıl bir görevi
olduğuna hakim olmuş (!), AKP'nin
polisleri tarafından gözaltına alınan kim
varsa hepsine bir örgüt sorumluluğu at-
fetmiş, sadece kendisinin verdiği yalan
ifadelerle 200'e yakın insanın aylardır
tutsak edilmesine, işkencelerden geçi-
rilmesine neden olmuştur.

Gözaltına alınanlar günlerce gözal-
tında tutulmuş; adliyeye sevk edilen ve
dosyalarında Berk Ercan denen şerefsizin
adının geçtiği herkes, savcılık ifadeleri
alınmadan tutuklamaya sevk edilmiştir.
Sorgu hakimliği de iddiaları okumadan,
ifadeleri dinlemeden tutuklama kararı
vermiştir. Çünkü karar, daha önceden
SOYSUZ'lar tarafından verilmiştir!

Tutsak Halkın Mühendis Mimarları
Olcay Abalay'ın, Kenan Emre Üstün-
dağ'ın, Ali Olcayto Öğretmen'in yol-
daşları olarak bir kez daha AKP faşizmine
sesleniyoruz! Her gün adaletsizliklerinize
yenilerini ekleseniz de, istediğiniz kadar
OHAL yasaları, KHK'lar çıkartsanız
da, işkencelerle gözaltına alıp tutuklasanız
da, halk için mühendislik-mimarlık yap-
maktan canımız pahasına vazgeçme-
yeceğiz.

Haklı olan biziz, meşru olan biziz.
Sizin yasalarınız buna engel olamaz.
Yarattığınız adaletsizlik batağında bo-
ğulmaktan korktuğunuz için azgınca
saldırıyorsunuz, saldırdıkça da daha
dibe batıyorsunuz. Kendi adaletsizlik-
lerinizde er ya da geç boğulacaksınız!

Halkın Mühendis Mimarları'nı
Tutuklamalarla Teslim Alamazsınız,
Alamayacaksınız!

HALK İÇİN MÜHENDİSLİK
YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!

HALKIN MÜHENDİSİ OLCAY
ABALAY SERBEST BIRAKILSIN!

TUTSAK HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI SERBEST BIRAKIL-
SIN!

KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞA-
SIN MÜCADELEMİZ!

MÜHENDİSİZ MİMARIZ HAK-
LIYIZ KAZANACAĞIZ!

HALKIN MÜHENDİSİ
OLCAY ABALAY TUTUKLANDI!

Yürüyüş
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MİLİSLERİN YAŞAMASINI VE
SAVAŞMASINI SAĞLAYAN

DİSİPLİNDİR!

Kuralları hayat
koymuştur. Biz de

bu kuralları
karşımıza çıkan

zorlukları
aşmak için

kullanıyoruz.
Kurallarımız
bilincimizdir.
Kurallarımız

kayıplarımızdır.
Kurallarımız
acılarımızdır.

Onlardan çıkmıştır. 

MİLİS'E NOTLAR:
� Disiplin, devrimci

savaşın temel direğidir. 

� Bir askeri birim,
veya şahanlar, disiplinli olma-
dan, burjuvazinin ideolojik,
kültürel, siyasal ve askeri hiçbir
saldırısına karşı koyamazlar.

Disiplinsiz bir birlik, hiç-
bir çatışmayı kazanamaz. 

�Bir savaşı kazanmak
için doğru ve haklı olmak

yetmez. Doğru ve haklı olanı
savunanların, haksız olanlar-
dan daha üstün bir iradeye,
daha güçlü bir disipline sahip
olmaları gerekir. 

Amerikan emperyalizmi, son tek-
nolojiyle donanmış ordularıyla dünyanın
her yerinde halklara ve halk kurtuluş
savaşçılarına saldırıyor. Ülkemizde fa-
şizm tüm gücüyle saldırıyor halkları-
mıza. 

Halk düşmanı güçler, milyonluk
ordularına rağmen halkımızdan kor-
kuyorlar. Bu korkularından dolayı son
derece örgütlü ve planlı saldırıyorlar. 

Halk milislerinin güçlü bir düşmana
karşı koyabilmek için disiplinli bir güç
olmaları gerekir. Disiplinsiz bir birlik,
bir çırpıda bozguna uğrayacaktır. Ter-
sinden düşünürsek, düşman kuvvetleri
ne kadar güçlü olursa olsun, disiplinli
küçük bir grup, düşman saflarını boz-
guna uğratabilir, düşman saflarında
moral bozukluğu yaratabilir.

Milisler için disiplin nedir? Di-
siplin; doğru düşünce ve ideolojik net-
liktir. Netlik; 

savaşımızın niteliğinin,
milislerin bu savaştaki yerinin 
ve görevlerimizin öneminin farkında

olmaktır. 
Bir devrimci doğru düşünce tarzı

ve ideolojik netliğe sahipse disiplinli
olur. 

Savaşı ciddiyetle
yürütmek, disiplinli
olmaktır. 

Disiplin; bir mi-
lisin, kendini ve ör-
gütünü her türlü
düşman saldırısın-

dan koruduğu silahıdır. 
Şehitliklerimiz ya da tutsaklıklarımız;

çoğu zaman yapılmayan ve eksik bıra-
kılan işlerin ya da kuralsızlıkların sonucu
olarak ortaya çıkarlar. 

Tarihimiz binlerce deneyim içer-
mektir. Disiplin bunları akıldan çıkar-
mamaktır. 

Bu nedenle disiplin; tarihimize ve
şehitlerimize saygıdır. 

Disiplinli olmak; hangi alanda olur-
sak olalım, kurallarımıza ve ilkeleri-
mize uymak; yaşamımızı, mücadele-
mizi bunlara göre şekillendirmektir. 

Disiplin sadece illegal mücadeleyle
sınırlı bir kurallar bütünü değildir. 

Disiplin, bir devrimcinin her alanda
devrimci kalabilmesi ve sonuç alabil-
mesi; düşman saldırılarına karşı barikat
örebilmesi için zorunludur. 

Bir savaşın içindeyiz. Demokratik
alan ya da illegal alan fark etmez. Bu
savaşın özünü disiplin oluşturur. 

Çoğunlukla illegal mücadele için
söylenen "İLK HATA SON HATA-
DIR" sözü bugünün savaş koşullarında
bütün mücadele alanları için geçerlidir. 

Kurallarda İstisna Yoktur
Herhangi bir iş 100 kez kurallarıyla

yapıldıysa, 101. kez de yine kurallara
uygun olarak yapılmalıdır. 101. kez
yapılırken kurallarda herhangi bir es-
neme gerçekleştirilirse, bilinmelidir ki
düşman hiçbir fırsatı kaçırmayacak-
tır. 

Disiplinsizlik, düzen alışkanlığıdır.
Disiplin, savaşın gereğidir. Savaşta;
büyük bedeller, riskler vardır. Şehitlikler,
tutsaklıklar, saldırı ve savunmalar var.
Düşmana vurabilmek, düşmanı etki-
sizleştirebilmek ve nihai olarak düşmanı
YENMEK, bu nedenle disiplini şart
koşar. Kısaca şöyle de diyebiliriz: Zafer,
disiplinsiz kazanılamaz.

Oysa halkın milisleri kalıcı olmalı,
halkımıza umut vermelidir. Bu iddiasını
yerine getirebilmesinin yolu ilkeli-
kurallı olmasından, disiplinli olmasın-
dan, düşmana o tür fırsatlar verme-
mesinden geçer. 

Tarih, disiplin ve disiplinsizliğin
sonuçları konusunda engin bir hazinedir.
Dünyada yüzlerce yıllık devrimci mü-
cadele deneyimleri var.

Ülkemizde devrimci hareketin 48
yıllık şehitler, tutsaklıklar, darbeler, ye-
nilgiler ve zaferlerle dolu deneyimi
var. Milisler, bu tarihten çıkarılan dersleri
öğrenmelidirler. Disiplinli olmak öğ-
renmekten geçiyor. Herkes kendi de-
neyimini yaşamaya kalkmamalıdır. Kal-
karsa, tarihi inkar etmiş oluruz. Hiç
kimsenin kişisel deneyimi bu tarihten
daha derin, daha kapsamlı ve kesin
değildir.

Disiplinsiz olmamızı kim ister? Burjuvazi!

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Son bir ayın gündeminde en çok
tartışılan konuların başında seçimler
yer alıyor. Cumhurbaşkanı adaylarının
kim olacağı, seçim sistemi, partilerin
alacağı oy oranlarını gösteren anket
sonuçları, siyasi parti adaylarının
birbirleri için söyledikleri, haberlerin
ana gündeminde yer alıyor. Seçim-
lerin ertesi günü “yepyeni bir Tür-
kiye’ye” uyanacakmışız gibi bir tablo
çiziyorlar. 

Ama içi boş bir tablo… 

Adaletsizliğin, açlığın, ölümlerin,
katliamlarla sonuçlanan doğal olay-
ların, iş cinayetlerinin, işsizliğin,
yoksulluğun seçimle birlikte NASIL
yok olacağına dair hiçbirinde somut
bir şey yok. 

Cumhurbaşkanı seçimi, halkın
devasa sorunları karşısında halk için
önemli bir mesele midir? Seçim,
halk için değil ama Amerika’nın iş-
birlikçisi olarak ülkeyi yönetmek is-
teyenler için önemlidir. 

Seçim halkın tepkilerini, taleple-
rini sandığa yönelterek, halkı düzen
içinde tutmanın temel aracıdır. 

“Erken seçime karşıyız… erken
seçimi gündeme getirmek, hiyanetle
eşdeğerdir” diyen AKP, yönetememe
krizinin derinleşmesi sonucu erken
seçime başvurdu. Halkın biriken tep-
kisini akıtabileceği bir kanal açmak

istedi. Seçimlerin yapılacağı güne
kadar halk seçim tiyatrosu ile oya-
lanacaktır. 

Kısacası seçim süreci boyunca,
halkta düzen içi umutları yeşertmek
istiyorlar. 

Seçimlerde Vaatler Vardır
Gerçekler Yoktur

Vaat, “bir işi yapacağına söz
vermek ya da davranışıyla, tutumuyla
ya da niteliğiyle bir işi gerçekleşti-
receği duygusunu uyandırmak, umut
vermek” olarak tanımlanır. 

Söz halkımız için namustur. Sö-
zümüzü yerine getirmek için her şe-
yimizi veririz. Burjuva partiler için
ise söz, sadece ve sadece bir aldatma,
oyalama aracıdır. Cumhurbaşkanı
adaylarının verdikleri sözlere bakın,
hepsi, bir önceki seçimde ya da daha
önceki seçimlerde yapılmış ve yerine
getirilmemiş vaatlerdir. Seçimin ertesi
günü verdikleri tüm vaatler unutula-
caktır. 

Unutmak zorundadırlar. Çünkü
sözlerini yerine getirebilmeleri için
en başta emperyalizme karşı çıkmak,
emperyalizm ile yapılan anlaşmaları
iptal etmek, üsleri kapatmak gereki-
yor. Açlığımızın ve yoksulluğumuzun
temel nedeni emperyalizmdir. Em-
peryalizme tavır almayan, seçimde
ne vaat ederse etsin, halkın sorunlarını
çözemez. 

HALKIN TEMEL SORUNLA-
RINA ÇÖZÜM VAADİ BİLE
YOKTUR!

Cumhurbaşkanı adayı olarak or-
taya çıkanların konuşmalarına, rö-
portajlarına bakın; temel hiçbir po-
litika değişikliği yoktur. 

Şuna şu kadar vereceğiz, şunun
borcunu iptal edeceğiz gibi, kısa va-
deli, köklü hiçbir çözüm içermeyen
vaatler dolaşıyor ortada. 

CHP’nin adayı Muharrem İnce,
tam sayfa röportajlar veriyor; içinde
bir satır yeni bir politika yok. Tek
kelime, emperyalizme karşı tavır
yok.

Gerçekten halkın yanında olan
siyasetçiler faşizme karşı her şeye
rağmen direnirler. Millet ittifakı
olarak ortaya çıkan siyasetçiler "biz
millet için her şeyi yaparız, millet
için varız" diyor. 

Yalan söylüyorlar. Bu düzenin
olduğu gibi sürmesi için her şeyi
yapabilirler ancak halkın refahı, hu-
zuru ve güvenliği için hiçbir şey
yapmazlar. Aday olarak ortaya çıkan
siyasetçiler birbiri ile laf yarıştır-
maktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. 

2 yıldır, AKP faşizminin OHAL
koşullarında sayısız saldırıları oldu.
Katliamlar, toplu işten çıkarmalar,
grev yasakları yaşandı. Ne İnce, ne
de diğer düzen partileri ortada yok-
tular. 

Meclisler, Seçim 
Aldatmacasına Ortak Olmaz

Ülke yönetimine katılmak,
sorunların çözümüne katılmak
halkın hakkıdır. Burjuva siyas-
etçiler, bunu sadece bir grup
siyasetçinin işi gibi gösterirler.
Halk yönetim mekanizmasının
dışında tutulur. Halk sadece
oy hakkı kullanan bir eşya gi-
bidir.

Halk meclislerinde ise, her

sorunun çözümü halkın
katılımıyla bulunur. Çünkü
mecliste halk vardır. 

Seçimler, meclislerin kendi
gündemini örtmeyecek. 

Meclisler, uyuşturucuyla
mücadeleye devam edecek.
Her ay, her hafta, her gün
bağımlılık bataklığından birini
çıkarmak, her şeye değer. 

Halk Meclisleri halkın yönetim aracıdır Atasözü
Öküz tahta

çıkarsa
padişah
olmaz,

ama saray
ahır olur.

Çerkez Atasözü
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CHP’nin adayı Muharrem İnce,
“biz kimseden korkmuyoruz, ülkenin
sorunlarını çözmek için herkesle gö-
rüşürüz” dedi ve Tayyip Erdoğan’dan
randevu istedi. Ancak gelin görün ki,
Ankara Genel-İş Sendikası’na ziyarete
giden Muharrem İnce, aynı gün işe
iade edilmek için 177 gündür açlık
grevinde olan Mahir Kılıç’a destek
amacıyla 1 günlük açlık grevi yapan
Yüksel direnişçileri ile karşılaşmamak
için oradan kaçmıştır. 

Halka her türlü zulmü reva gören
Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi isteyen
Muharrem İnce direnenlerden kaç-
mıştır. Direnenleri görmezden ge-
lenlerin Türkiye halkı için yapabi-
lecek hiçbir şeyleri yoktur… 

Kötünün İyisi de Kötüdür
Halkımızın hiçbir kesimi, şu veya

bu aday için, “hiç olmazsa, Tayyip
Erdoğan’dan iyidir” diyerek, bu se-
çim oyununun, aldatmacasının bir
parçası olmamalıdır. Tayyip karşı-
sındakilere “kötünün iyisi” olarak
bakmak, düzenin bataklığına düş-
mektir. Unutmayalım, kötünün iyisi
de kötüdür ve biz kötünün iyisini
seçmek zorunda değiliz; biz HAL-
KIN KENDİ İKTİDARI İÇİN
MÜCADELE ETMELİYİZ.

Halk Meclisleri olarak, seçim

gündemine katılmak yerine kendi
gündemlerimizle mücadelemizi de-
vam ettirmeliyiz. 

Bir yandan uyuşturucuyla mü-
cadelemizi, tutuklama terörüne karşı
mücadelemizi sürdürmeli; diğer yan-
dan seçim ile ortaya koydukları oya-
lamayı teşhir etmeli, halka düzen
gerçeğini anlatmalıyız. 

Seçimler için çalışmak, halkın
çıkarına değildir; seçimler için sarf
edilecek emek, halkı değil, düzeni
güçlendirir. 

Sorunların çözümü için “seçim
sonuçlarını beklemek”, çözümü se-
çimlere bağlamak, çözümsüzlüğü
tercih etmektir.

Sorunlarımızı kısa vadede, halkın
birliği ve dayanışmasını büyüterek
halk meclisleri örgütlenmesi ile çö-
zerken; 

uzun vadede elbette halk ikti-
darıyla çözeceğiz. 

SEÇİM İLE NE HEDEFLENİR? 

İktidar seçim ile asıl sorunları
gizlemeye ya da unutturmaya çalışır. 

İktidar seçim hazırlığı döneminde
halkı daha rahat yönetir. Krizden çı-
kabilmek için zaman kazanmak ister. 

Halkın umutlarını istismar ederler. 

ELAZIĞ Kürsübaşı GELENEĞİ:
Eski Harput evlerinde kış mevsiminde kullanılan,

adeta soba görevi yapan özel olarak düzenlenmiş kürsü
etrafında ısınmak, sohbet etmek, eğlenmek amacıyla bi-
raraya gelinmesine kürsübaşı denilir.

Kürsübaşı diye anılan bu toplantılarda, sohbetler
edilir, ziyafet verilir, yarışmalar, müzikli eğlenceler
yapılıp, halk hikayeleri anlatılır.

Uzun kış gecelerinde Harputluların hemen tek eğlencesi
olan Kürsübaşlarında, yaş gruplarına göre toplantılar
olurdu. Kürsübaşlarında önceden karar verilmesi suretiyle
sırayla her gece bir evde toplanılırdı. Her mahallede
akran olan ve birbiriyle uyuşan insanlar, bir topluluk
oluştururdu. Bunlara “kol” denilirdi. Bu kollar o topluluğun
liderinin ismiyle anılırdı. Bu kollar içerisinde iyi yemek
yapanlar mutlaka bulunurdu. 

Toplanılmasına karar verilen eve tedarik edilen mal-

zemeler önceden gönderilir. Evdeki kadın ve çocuklar
akşam erkenden bir başka komşuya gider; evi misafirlere
bırakırlar. Gece yarılarına kadar sürecek olan eğlenceler,
anlatılacak fıkralar, yapılacak şakalar hep planlanır ve
gece böylece tamamlanırdı. 

Kürsübaşlarında efsaneler, masallar, bilmeceler söylenir;
latifeler şakalar yapılır, yüzük oyunları oynanır. Oyun
sonunda kaybedenlere cezalar verilir, ağır şakalar yapılır.

Halk oyunları, şarkı ve türküler, hoyratlar; ekonomik
duruma göre seçilmiş yiyecekler, Harput’un soğuk kış ge-
celerini doldurur. Bir sonraki toplantı ve yiyecekler de bu
gecenin sonunda kararlaştırılıp örgütlenir. Yiyecek içeceklerin
kimler tarafından alınacağı kura çekilerek belirlenir.

*

Bu gelenekler, halkın birliğini ve dayanışmasını
güçlendirir. 

Bu gelenekleri, yoksul gecekonduların mahallele-
rinde, birebir aynı olmasa da, halkımız arasında
güçlü bağlar yaratacak şekilde sürdürmeyi hedefle-
meliyiz. 

GELENEKLERİMİZ

Bir Asker Türküsü
Savaşa gitmemiz buyruldu

“Toprak için aslanlar gibi dö-
vüşün” diyerek

Toprak için! Ama kimin toprağı?
Söylenmedi bu

- Dere beyinin toprağı olsa ge-
rek!

Savaşa gitmemiz buyruldu

“Özgürlük adına” diyerek

Özgürlük adına! Ama kimin öz-
gürlüğü? Söylenmedi bu

Halkın özgürlüğü olmasa ge-
rek!

Savaşa gitmemiz buyruldu

“Bizden” dendi “yardım bekli-
yor müttefik uluslar”

Ama en önemli şey unutuldu:

Kimin cebine girecek banknot-
lar?

Savaş kimisi için hayatla ödenen
bir fatura

Milyonluk kazançtır kimisine 

Çocuklar, daha ne kadar

Katlanacağız bu ağır işkence-
ye?

Demyan Bedniy
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- Bir devrimci “BEN”in yerine
“BİZ” i büyütmelidir.

Bencillik BİZ'in yerine BEN'in
koyulmasıdır. Bencilliğin körüklen-
mesiyle amaçlanan, küçük sorunlarla
ve birbirleriyle uğraşan insanların
asıl düşmanı yani burjuvaziyi göre-
memesidir. Sadece kendini düşün-
mesidir.

- Bir devrimci, kabalığı sadece
üslup sorunu olarak ele almamalıdır.
Kabalık sadece burjuvazinin öğrettiği
bir üslup sorunu değildir. Kabalığın
en temel nedeni benmerkezciliktir,
bencilliktir.

- Bir devrimci, bencilliğin karşı-
sına dayanışmayı koyabilmelidir.

Bencilliğin nesnel zeminini ka-
pitalist sömürü ve zulüm düzeni ya-
ratır. Halkın dayanışması, yarattığı
olanaklar ve ortaya çıkardığı güçle,
halkın kendini çaresiz ve yalnız his-
setmesinin önüne geçer. Dayanışma-
nın gücünü gören halk, geleceğe gü-
venle bakmaya başlar. Kaygılar aza-
lır.

Böylece bencilliğin karşısında
yeni bir kültürün ve yeni insanın ya-
ratılacağı yeni bir nesnel zemin da-
yanışmayla yaratılmış olur. Bu ze-
minde halk değerleri büyütülür ve
ileriye taşınır. Düzenin bencilleştirme
saldırısıyla halkta yarattığı kültürel
yozlaşma, dayanışmanın örgütlen-
mesiyle onarılır.

- Bir devrimci, halkı örgütleyip
savaştırmayı hedefleyen devrimci
halk gerçekliğine vakıf olmalıdır.
Bencillik, kökleri sınıfların ilk oluş-
tuğu, dönemlere dayanan bir davranış
şeklidir. Ve ancak uzun vadeli bir
süreç sonucunda yok edilebilir. Bu
gerçekliğin de sonucu olarak bencillik,
devrimci saflarda dahi görülebilen
bir davranış, düşünce, yaşam şeklidir.
Bu gerçekliği doğru kavramak gerekir.

Asıl olan zaaflarla uzlaşmamaktır.
Bencillik de dahil devrimci saflara
düzenden taşınarak getirilen her zaaf
eğitim ve hesaplaşma konusudur.

- Bir devrimci, sömürünün özel
mülkiyetle başladığını bilir. Bu ne-
denle mülkiyetçiliğe karşıdır.

Mülkiyetçilik, saflarımızda alan-
birimcilik ya da kendi yaptığı işi en
öncelikli-en değerli görme  ve bunu
örgüte dayatma şeklinde ortaya çı-
kabilmektedir. Kabul görmeyince,
kişiselleştirme, alınma veya aşırı tep-
kisellik olarak yansımaktadır. Bizim
‘önemsiz veya değersiz’ işimiz yoktur,
yoldaşlarımızın verdiği her emek
saygıya değerdir. Mesele öncelikleri
belirleme meselesidir.

BEN’im değil BİZ’im işimiz diye
bakmalıyız. Yapılan her işte; sadece
kişinin-alanın-birimin değil örgütün
bütününün çıkarını esas almalı ve
öncelikleri buna göre belirlemeliyiz.

- Bir devrimci, halkın savaşını ör-
gütlemelidir. Mücadele etmek, savaş-
mak, yozlaşmayı yayan düzenin te-
mellerine vurmak bencilliklerden sıy-
rılmanın en etkili yoludur. Savaşın
içinde, savaşın parçası olan halk kit-
lelerini ve yoldaşlarını eğitip dönüş-
türmeyi hedeflemelidir.

- Bir devrimci, halkın özelliklerini;
değerlerini, fedakarlığını, paylaşım-
cılığını, vefasını örnek almalı, dev-
rimcileştirerek daha da ileri taşıma-
lıdır. Halkımızın kendi ailesi, çevresi
için yaptıklarını ülkemiz ve dünya
halkları için yapmalıdır.

- Bir devrimci, düzenin pasından,
bencilliklerinden sıyrılarak, yeni in-
sanı kendi pratiğinde somutlayarak
örnek olmalıdır. Devrimcilik halk ve
vatan sevgisiyle kendini mücadeleye
adamaktır, fedakarlıktır. Gerektiğinde
yaşamını ortaya koyarak değerleri

için, bağımsızlık, demokrasi, sosya-

lizm için kendini feda edebilmektir.

- Bir devrimci, halkın günlük ya-

şamının her anını devrimci değerler

örgütleyebilmelidir.

Devrimci bencillikle mücadelede

en önemli kazanımı, kendi örneğini

en eksiksiz şekilde büyüterek kaza-

nabileceğinin bilincinde olmalıdır.

- Bir devrimci, halk saflarında

bencilliğin ortadan kaldırılması için,

halkın dayanışmasını ve mücadelesini

örgütlemeli, yarattığı güven ortamıyla

bencilliği ortadan kaldırabilmelidir.

Bunun yanında eğitimi sürekli kılmalı,

halk değerlerini, halk kültürünü,

Marksizm-Leninizm'in değer, gele-

nek, amaçlarıyla birleştirerek anla-

tabilmelidir.

- Halk kültürü bin yıllardır egemen

sınıflara karşı mücadele ederek hayat

kavgası içinde şekillenmiştir. Halk,

dayanışma olmaksızın egemenler

karşısında güç olamayacağının far-

kındadır.

Düğünlerde, cenazelerde, doğum-

larda halkın bu kültürünün izi belir-

gindir. Ekerken, biçerken imece ile,

dayanışma ile egemenler karşısında

güç olabilmiş ve yaşamını; ancak

böyle sürdürebilmiştir. Bencillik hiçbir

insanın içinde, hiçbir halkın kültü-

ründe yoktur, aksine halkın özüne

yabancıdır. Bencilliği öğreten, kişi-

liklere işleyen, bütün alt ve üst yapı

kurumlarıyla sömürü düzenidir.  Mü-

cadele etmek, düzene karşı savaşmak

bencilliğin kökünü kazıyıp atmanın

tek yoludur.

BENCİLLİK
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YÜKSEL CEP GAZETESİ, kamu
emekçilerinin sesidir soluğudur. 

Her sayısında Yüksel direnişinden
haberler veriyor, direnişe katılım çağrısı
yapıyor. 

Yüksel direnişçilerinin neden diren-
diklerini açıklıyor. 

Neden günde iki kez Yüksel'e çık-
tıklarını, neden KESK'te oturma eylemi
yaptıklarını anlatıyor. 

YÜKSEL CEP GAZETESİ, işten
atılan tüm kamu emekçilerinin işini, ek-
meğini istemesi için direnişe çağırıyor. 

İşimizi istemenin, ekmeğimizi iste-
menin dünyanın en onurlu işi olduğunu
anlatıyor. 

YÜKSEL CEP GAZETESİ, soruyor
sorguluyor. 

TMMOB; Üye sayısı 550 bin 
DİSK; Üye Sayısı 141 bin 
KESK; Üye Sayısı 236 bin üyesinin

olduğunu ama neden direnmediklerini
sorguluyor. 

Bu kurumların yöneticilerini uzlaş-
macılık ve icazet yapmakla eleştiriyor
ve tüm kamu emekçilerine Yüksel dire-
nişini sahiplenme çağrısı yapıyor.

KEC’iler, Kamu Emekçileri; 
Yüksel Cep Gazetesini Okuyalım,

Okutalım!

YÜKSEL CEP GAZETESİ, TAK-
SİM DİRENİŞ, MALTEPE TESLİMİ-
YETTİR diyor. 

"Bir alanı kazanma iddiası olma-
yanlar, faşizmi yıkma iddiası taşıya-
mazlar" diyor. 

Tüm Kamu Emekçilerini uzlaşmanın,
icazetin meydanı Maltepe'ye değil dire-
nişin, baş eğmezliğin meydanı Taksim'e
çağırdı. 

YÜKSEL CEP GAZETESİ, Yüksel
direnişinin yılmaz direnişçisi Halkın
Mimarı Alev Şahin TMMOB’da neden
Oturma Eylemine Başladığını yazıyor. 

Halkın mimarı ALEV ŞAHİN'in se-
sine ses veriyor. 

Bir ayağı Düzce'de bir ayağı Yük-
sel'de olan Halkın Mimarı, sözün bittiği
yer deyip TMMOB'da oturma eylemine
başladığının haberini veriyor. 

“İllerde bağlı odaların binalarına “ih-
raçların işe geri alınması” talebiyle pan-
kart asılması, illerde söyleşi-panel ör-
gütlemeleri yapılarak ben ve ihraçların
sesinin duyurulması, taleplerim hayata
geçirilene kadar her cuma 16.00-17.00
arası TMMOB’da taleplerimin takipçisi
olacağım." açıklamasına yer veriyor.
(Yüksel Cep Gazetesi 5. sayı) 

KEC'li Kamu Emekçilerin uyuyan
KESK yöneticilerini uyandırmak için
KESK GENEL MERKEZİNDE 150
gündür neden oturma eylemi yaptıklarını
yazıyor. 

Tek taleplerinin işten atılan kamu
emekçileri için bir eylem programı çı-
kartmak olduğunu, KESK'li yöneticilerin
bu talebe cevap vermemek için nasıl
köşe bucak kaçtıklarını, ikiyüzlü dav-
randıklarını yazıyor. 

YÜKSEL CEP GAZETESİ, yolunu
şaşırmış, sapla samanı birbirine karış-
tırmış KESK yöneticilerine diyor ki;
biz bir yere gitmiyoruz, eğer "itibarınızın
zedelendiğini" düşünüyorsanız itibarınızı
kazanmak için OHAL'e karşı direnin
çağrısı yapıyor. 

YÜKSEL CEP GAZETESİ, son sa-
yısında, direnişin 550 günlere doğru
yaklaştığı şu günlerde Yüksel direnişçisi
Mehmet Dersulu'nun Yüksel direnişinin
neden sürdüğünü, neden direndiklerini
anlatan yazısına yer veriyor.

MEHMET DERSULU DİYOR Kİ:
"Direniş sürüyor; çünkü faşizm di-

renişçilere boyun eğdirmek için hala
saldırıyor, işkence yapıyor. Bir dakika
bile açıklama yapmamıza tahammülü
olmayan faşizme karşı direnişi bitirmek,
teslim olmaktır, boyun eğmektir. Boyun
eğmiyor, teslim olmuyor, haklı ve meşru
mücadelemizi onurlu bir şekilde sürdü-
rüyoruz. 

Direniş sürüyor; çünkü işçi cinayetinin
yaşanmadığı tek bir gün bile geçmiyor.

O işçiler ki en zor koşullarda güvencesiz,
üç kuruşa köle gibi çalıştırılıyor. En
yüce değer olan emekleriyle her şeyi
yaratan emekçilerin gasp edilen emekleri
ve hayatları için direniş sürüyor.

Direniş sürüyor; çünkü okul çağındaki
yüz binlerce çocuk okulda bilimsel
eğitim görmesi gerekirken, bıyıkları he-
nüz terlemeyen çocuklar çalıştırılıyor,
çocuklukları çalınıyor ve iş cinayetlerine
kurban ediliyor. 

Direniş sürüyor; çünkü çocuklarımıza
yapılan cinsel istismar her geçen gün
daha da artıyor. 

Direniş sürüyor; çünkü çocuklarımıza
onurlu yaşanabilir bir dünya bırakma
iddiamızdan vazgeçmedik. 

Direniş sürüyor; çünkü yoksulluk
sınırı her geçen yıl daha da artıyor. 

Direniş sürüyor; çünkü adaletsizliğin
olduğu yerde sadece iki seçenek vardır;
ya direniş ya teslimiyet. Bizler onurlu
olanı seçip direnmeye devam ediyoruz.
Adaletsizliğe, haksızlığa karşı sessiz
kalmak faşizme hizmet etmektir. Yüksel
direnişçileri olarak tarihsel ve siyasal
haklılığımızdan aldığımız güçle direnişe
devam diyoruz. Faşizmin, adaletsizliğin,
hukuksuzluğun olduğu bir yerde diren-
mek için bir sebebi olmayanlar öncelikle
kendilerini sorgulamalılar zaten."

YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ ZAFE-
RE KADAR DİRENECEKLER!

NEDEN?
ÇÜNKÜ YÜKSEL DİRENİŞÇİLE-

Rİ UZUN SOLUKLU DİRENİŞ GE-
LENEĞİNİN BİR PARÇASIDIR. 

ONLAR GÜÇLERİNİ BAŞ EĞ-
MEZ İDEOLOJİLERİNDEN ALIYOR-
LAR!

ONLAR GÜÇLERİNİ TAYAD’LI
AİLELERİN ABDİ İPEKÇİ PAR-
KI’NDAKİ 3 YIL, 4 AY, 2 HAFTA, 1
GÜN YANİ 1230 GÜN SÜREN Dİ-
RENİŞİNDEN ALIYORLAR!

ONLAR GÜÇLERİNİ 6 YIL 3 AY
2 GÜN, 75 AY, 326 HAFTA 3 GÜN,
2286 GÜN, 25 MEVSİM SÜREN BÜ-
YÜK DİRENİŞTEN ALIYORLAR!

SELAM OLSUN DİRENEN
KEC’LİLERE!

SELAM OLSUN YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNE!
SELAM OLSUN HALKIN MİMARI ALEV ŞAHİN’E!
SELAM OLSUN EMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENEN 

KAMU EMEKÇİLERİNE!
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YÜKSEL DİRENİŞİ
NEDEN BİTMELİ? 

Direnişin başından beri direniş
üzerine birçok söz söylendi. Her
olayda olduğu gibi kimisi olumlu
kimisi olumsuz sözlerdi. Eyvallah!
Direniş büyüdü. Açlık grevi sürecinde
dünyanın dört bir yanına duyuruldu.
Avrupa parlamentosu bile Nuriye ve
Semih’in açlık grevini konuştu. Bü-
yük, tarihi bir direnişin etrafında mil-
yonlarca insan birikti. Bunları daha
önce birçok yazımızda anlattık. Açlık
grevinin paralelinde açlık grevinin
de içinden çıktığı Yüksel direnişi de
devam etti. Nuriye ve Semih tutuk-
landıktan sonra diğer eylemciler tu-
tuklanmadı. İnsan Hakları Anıtı’nın
olduğu alana polis saldırısı başladı.
Anıt kapatıldı, seyyar bir karakol
kuruldu. Anıtın olduğu alana en yakın
yerde her gün saat 13.30 ve 18.00’da
basın açıklaması yapmak için gelen
eylemcilere polis elindeki tüm saldırı
araçlarını kullanarak saldırdı. Gaz,
plastik mermi, kaba dayak, küfür,
hakaret ve kadın eylemcilere taciz…
Eylemcileri alandan uzaklaştırmak
için, eylemin sonlanması için gözaltı
ve tutuklamalar, ev hapsi, hapis ce-
zaları, davalar dahil her şey denendi.
Bu saldırıların meşru zemini için
Ankara valisi kullanılarak anlamsız
eylem yasakları getirildi. Özellikle
Yüksel Caddesi, Konur Sokak, Ka-

ranfil Sokak adlarının geçtiği yasak-
larda, toplanmak, türkü söylemek,
halay çekmek de dahil her türlü ey-
lem, etkinlik suç sayıldı. Esnaf polis
tarafından sık sık “ziyaret” edildi.
Eylemcilerin terörist olduğuna dair
polis dedikoduları kulaklara fısıldandı.
Büyük ihtimal bu fısıltılara karşı “te-
rörist iseler neden tutuklanmıyorlar”
soruları da geçti insanların akılla-
rından. Esnafın ve dahi Yüksel aha-
lisinin eylemcilere desteği hiç bitmedi.
Direnişçiler çok zor anlar yaşadılar.
Gün oldu hastanelik oldular, gün
oldu bedenlerinde ağrı ve yangılarla
yine eyleme katıldılar. Eyleme baş-
larken güler yüzleriyle, polis saldırıları
sırasında öfkeli yüzleriyle fotoğraf-
landılar. Vazgeçmediler, vazgeçmi-
yorlar, vazgeçecek gibi de görün-
müyorlar. 

Direnişin başında OHAL var so-
kağa çıkılamaz diyenlerin büyük ço-
ğunluğu sokağa çıkılabileceğini, di-
renilebileceğini, seslerinin duyula-
bileceğini gördüler. Bu çok iyi bir
nokta. Bu direnişçilerin kazanımı.
Ancak bir kesim hala iddiasını devam
ettirmekte kararlı. Kimdir bunlar?
Demokratik kitle örgütlerinin yöne-
ticilerinin tamamına yakını aynı di-
reniş kırıcılığı ve direnmeme edebi-
yatını sürdürüyor. Bunun üzerinden
Yüksel direnişine başında ne kadar

uzak iseler bugün mesafelerini hala
koruyorlar. Bunların stratejik olarak
direnmemek tavrı aldıklarını düşün-
mek biraz saflık olur. Zira şekilsel
olarak Demokrasi’nin devam ettiği
koşullarda dönemsel olarak sokak
eylemleri yapılmaması bir taktik gibi
düşünülebilir. Farklı eylemler tasar-
lanabilir. Ancak hiçbir koşulda ey-
lemsizlik bir taktik değildir. Kaldı
ki faşizm koşullarının olduğu bugün,
geniş halk kitlelerini etkilemenin,
onlara umut olmanın, Faşizme karşı
birleşik bir cephe oluşturmanın en
iyi yolu korkularımızdan arınmak,
bedeli ne olursa olsun sokağa çıkmak
ve kitleleri eylemlere çağırmaktan
geçer. (Tabi eğer, halk, özgürlük, in-
sanlığa hizmet gibi değerleriniz hala
var ise ve kapitalist yaşamın bireyci
çıkarcı çarkına girmediyseniz). Maa-
lesef bu perspektiften ve inançtan
yoksun bu yönetici kadro ve siya-
setleri devlete karşı hala uslu çocuğu
oynayarak faşizmin saldırısından ko-
runabileceklerini sanıyor. Bu min-
valde Yüksel Direnişi’ne destek ver-
meyerek, fiilen içinde yer almayarak
iktidara göz kırpıyor, açıkça olma-
makla birlikte dost çevrelerde Yüksel
direnişi eleştirileriyle iktidarın açık
hedefi olmayacaklarını sanıyorlar.
Böylece onlar iyi çocuk, direnişçiler
yaramaz çocuk oluyor. Biz onlarla

AKP FAŞİZMİNE KARŞI
YÜKSEL DİRENİŞİ’Nİ BÜYÜTELİM

Yüksel direnişçilerinden
Acun Karadağ, direnişi ka-
ralamaya çalışan, yok sa-
yan, dahası ‘bitirin’ çağrısı
yapanlara cevap veriyor.

Acun Karadağ’ın mektu-
bununun ilk bölümünü ya-
yınlıyoruz. Haftaya mektuba
devam edeceğiz.

Yürüyüş
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aynı mahalleden değiliz, onları dövün
ama bize dokunmayın demek iste-
mektedirler. Bu kesimin Yüksel Di-
renişi’nin bitmesini hatta hiç başla-
mamasını istedikleri bellidir. Bu is-
teklerinin bir nedeni de var olan di-
renişlerin onların direnmediklerinin
teşhirini yaptıkları gerçeğidir. Her
eylem sonrası insanlar bu demokratik
kitle örgütlerine niçin onları yalnız
bırakıyorsunuz, niçin eylem yapmı-
yorsunuz, eylem yapmak için hala
neyi bekliyorsunuz sorusunu sor-
maktadır. Üyeleri kaybettikleri hak-
larının neden savunulmadığını, neden
sessiz kaldıklarını sormaktadır. Ee
bu durumda Yüksel direnişi biterse
hiç kimse direnmiyor biz de diren-
miyoruz diyebilirler ve rahatlayabi-
lirler. 

Yüksel direnişi bitsin diyenlerden
bir kesim de kitle örgütlerinin man-
tığıyla düşünüyor aslında. Direnişe
gelemiyorum, her gün gözaltına alın-
mayı göze alamıyorum, korkuyorum
ama direnişi de takip ediyorum, vic-
dan yapıyorum, rahatsız oluyorum.
Direniş biterse ben de her gün vicdan
sorgulamasına girmem, kimse diren-
miyor ben de direnmiyorum der rahat
ederim diye düşünüyor. Bu aslında
mazoşist bir düşünme biçimi. Direniş
bittiğinde umudu da bitecek ve daha
fazla rahatsız olacak, bunun farkında
değil. 

Esnaftan bir kesimin, özellikle
iktidara yakın, sol kesimden gelme-
yenlerin direnişin bitmesini istedikleri

aşikar. Çünkü onların tek derdi para.
Memleket filan umurunda değil. Han-
gi düzen sürerse sürsün onlar o
düzene entegre olup para kazanmak
hevesinde. Yüksel Caddesi ve Konur
Sokak’ın geçmişi, sol kesimin in-
sanlarının var oldukları bir alan
olması umurlarında bile değil. Bilakis
isterler ki o sokak da bazı sokaklar
gibi bol bol içki tüketilen, amaçsızca
para harcanan yerlere dönüşsün. Gü-
nübirlik düşünen gelecekte nasıl bir
ülkede, nasıl yaşayacaklarını düşün-
meyen bu insanlardan memlekete
de, kendilerine de bir fayda yok. Bu
kesim zaten bir soygun çetesi gibi.
Yüksel’in asıl esnafının meydanı
bunlara bırakacağını da düşünmü-
yorum. 

Bir kesim direnişin bitmesini açık-
ça söylememekle birlikte direnişi
küçümseyen kulisler yapmakta. “Gün-
de iki kez gözaltına alınmakla direniş
mi oluyor? Bu direniş artık miadını
doldurdu, rutinleşti, sıradanlaştı. Kim-
se duymuyor, hiçbir yerde haber ol-
muyor. Bu direniş belli bir siyasetin
direnişi, insanlar oraya gelmek iste-
miyor. Halk başka bir şey istiyor,
başka şeyler yapmak lazım gibi gibi…
” Bunların hepsine kendileri de inan-
mıyor aslında. Direnişin büyüklüğü-
nün farkındalar. Bu söylemlerin al-
tında farklı farklı nedenler var. En
büyük neden grupçuluk hastalığı.
Eylemi belli bir siyaset yürütüyor, o
büyümesin. Kitleler bizim arkamızdan
gelsin. Bir başka nedense direnmek
istemediği, bedel ödemek istemediği

için bahanesini yaratıyor. Çünkü di-
reniş önemsendikçe bu siyasetlerin
de direnmesi gerekliliği ortaya çıkıyor.
Kendi kitleleri direnişe katılmak yö-
nünde siyasetlerine baskı yapıyor.
Bu kesime de sormak lazım; bu di-
renişi beğenmiyorsanız beğeneceği-
miz bir direniş yapsaydınız OHAL
sürecinde. Neden yapmadınız? Başka
şeyler yapmak gerekirse yapınız efe-
nim sizi tutan mı var? Şimdiye kadar
niye yapmadınız? Yüksel Direnişi’ni
mi beklediniz? 

Polis de istiyor Yüksel direnişi
bitsin. Eminim kendi aralarında şöyle
konuşuyorlardır. “Oğlum, ne güzel
OHAL ilan edildi, kimse sokağa çık-
mıyor. Bunlar olmasa siyasi şubenin
hiçbir işi olmayacak, alacaz maaşı
oturup sosyal medyada lak lak ya-
pacaz. Bunların yüzünden her gün
iki kere buraya geliyoruz. Bunlar
gitse de biz de ense yapsak” diyorlar
mı? Diyorlar. Direnişin bitmesini is-
temeyen polisler de var. Kim bunlar?
Aslında AKP politikalarından rahatsız
ama bunu dillendiremeyenler… İhraç
edilen 40 bin polisin başına gelenin
kendisinin de başına gelebilme ihti-
malini biliyor. Bu polisler korkak,
diyeceğini diyemeyen, bu direnişin
arkasına saklanan polisler. İnsan inan-
madığı yere senin hizmetinde değilim
aç da kalsam bu suça ortak olmaya-
cağım demez mi? İstifa etmek bu
kadar mı zor bir eylem? 

İktidar da direniş bitsin diyenler-
den başından beri. Hatta hiç kimse
sokağa çıkmasın, kimse bizi teşhir
etmesin, rahat rahat saraylarımızda,
villalarımızda, şirketlerimizde otu-
ralım, sömürüye devam edelim diyor.
İktidar üyelerinin kabusudur Yüksel
direnişi. Her gün yeni bir korkuyla
takip ediyor direnişi. Ya büyürse, ya
kitleleri ayaklandırırsa, iktidarımızı
sallarsa? Ee haklı korkmakta. Ben
de o kadar suç işlesem ben de kor-
karım. Ben de bizim gibi direnişçiler
olsa karşımdaki korkarım. 

Şimdi direniş bitsin diyenlere
şunu soralım! Yüksel direnişi bitsin
diyenler, iktidarla, polisle aynı yerde
düşünmüş olmuyor mu?

(Devam Edecek)
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Yüksel’de-
ki İşkence ve Di-

renişe Sendikalar,
Demokratik Kitle Örgütleri Daha
Ne Kadar Sessiz Kalacak?

Nuriye Gülmen tarafından 9 Ka-
sım 2016 tarihinde Ankara Yüksel
Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde
başlatılan, daha sonra yeni direniş-
çilerin katılımı ile devam eden “İşi-
mizi Geri İstiyoruz” eylemi, 550’li
günleri geride bıraktı.

Bu 550 gün boyunca, faşizmin di-
renişi bitirebilmek için denemediği
yöntem kalmadı diyebiliriz. Her defa-
sında, direnişçilerin iradesi karşısında
çaresiz kalan AKP iktidarı ve onun
polisi, yeni araçları devreye soktu.

Açlık greviyle büyüyen, kitleselleşen
direnişten korkusu nedeniyle, Nuriye
ve Semih’i tutukladı; ama Yüksel di-
renişini bitiremedi. Tutuklama saldırısı
tam ters bir etki yarattı. Binler Nuriye
ve Semih’in taleplerini sahiplendi;
mahkemelerde onları yalnız bırakmadı.
Daha sonra, direnişçileri ev hapsi kararı
ile teslim almak istedi; ancak bu saldırı
da direnişçilerin ev hapsini tanımaması
ile boşa çıkarıldı.

Direnişi bitirme saldırısının bir
sonraki ayağını ise “Kabahatler Ka-
nunu’na Muhalefet” adı altında di-
renişçilere para cezası kesilmesi oluş-
turdu. Her gün hukuksuz yere 2 kez
gözaltına alınan, işkence gören Yüksel
direnişçileri, bu kez de on binlerce
lirayı bulan para cezaları ile tehdit
edilmeye başlandı.

Ancak İrlandalı devrimci Bobby
Sands’in dediği gibi: “Bütün cepha-
nenizi de yığsanız, ezilmeyi reddetmiş
bir insanın karşısına koyacak bir
şey bulamaz”dınız. Yüksel direnişi,
bu sözü tarihsel olarak bir kez daha
somutladı. İşleri, onurları, ekmekleri
için direnmeye kilitlenmiş olanları,
faşizmin bu taktiği de durduramadı.

Bütün bu saldırılarından sonuç
alamayan faşizm, direnişçilerin
iradesi karşısında yenilmesinin öf-

kesiyle, fiziki işkenceyi arttırdı.
Gözaltı işlemleri, direnişçilere adeta
linç saldırılarına dönüştü.

Onlarca çevik kuvvet polisi ve
sivil polis amirleri, direnişçileri sa-
katlama, hatta öldürme maksatlı iş-
kence yapmaya başladı. Yerlerde sü-
rükleme, kalıcı hasar oluşturacak şe-
kilde kafa ve göğüs bölgesine vurma,
ana avrat küfürler, saç yolma, kol-
bacak kırmaya dönük saldırılar olağan
hale geldi. İşkenceye uğrayan dire-
nişçilerin Yüksel Caddesi’ni kaplayan
sesleri, sokaktan geçen halktan in-
sanların polise tepki göstermesine
neden oldu.

Faşizmin direnenlere, kendisine
karşı mücadele edenlere yönelik on
yıllardır devam eden sistematik iş-
kence politikası, Yüksel Caddesi’nde
bir kez daha hayata geçiriliyor. İş-
kencenin fiziki boyutu bazen öylesine
görünür oluyor ki; görmek, duymak
istemeyenlerin bile mecburen gün-
demine giriyor. Özellikle direnişçiler
ve dostları için hayati tehlike oluşturan
saldırıların, ağır fiziksel işkence gö-
rüntülerinin internette paylaşılmasıyla,
hassasiyet artıyor.

Yüksel direnişinin 539. gününe
denk gelen 1 Mayıs’taki akşam açık-
lamasına, AKP’nin polisi bir kez
daha azgınca saldırdı. O akşam açık-
lamaya çıkan 3 kadın direnişçiye,
TOMA’dan tazyikli su sıkıldı; dire-
nişçiler sırılsıklam halde yerlerde
sürüklenerek gözaltına alındı.

Oysa direnişçiler sadece 3 kişiydi
ve alanda belki 50’nin üzerinde sivil
ve çevik kuvvet polisi vardı. İstese-
lerdi; kendi yasalarını uygulayıp göz-
altı işlemini yapabilirlerdi. Ancak; 3
kişiyi TOMA’dan su sıkarak yere
düşürmeyi, sakatlamayı istiyorlar-
dı. Faşizm daha fazla şiddet, daha
fazla saldırganlıkla direnişçileri yıl-
dırmak niyetindeydi.

Gülnaz Bozkurt, saçlarından tu-
tularak yerlerde sürüklendi; Grup
Yorum üyesi Bergün Varan’ı hatırlatır

şekilde avuç avuç saçları yolundu.
Nazan Bozkurt’un yüzüne atılan
yumruklar nedeniyle gözünde ve yü-
zünde şişlikler oluştu. Kalp pili kul-
lanan Acun Karadağ yerlerde sürük-
lendi, canına kastedildi.

Saldırının devamında ise 76 ya-
şındaki direniş destekçisi, direnişçi-
lerin Perihan Teyzesi, Perihan Pulat,
bir sivil polis amiri tarafından yüz
üstü yere fırlatıldı. Perihan teyzemiz,
her zaman olduğu gibi o akşam da,
direnişe destek vermek için Konur
sokaktaydı.

Hastaneye kaldırılan Pulat; gece
boyunca müşahade altında tutuldu.
Alnında, yüzünde ve gözünde şişlikler
ve morluklar oluştu; sol gözü tama-
men kapandı. Ertesi gün, Mimarlar
Odası’nın güvenlik kamerası görün-
tüleri internette yayınlanınca, saldı-
rının ne boyutta olduğu ortaya çıktı.
Faşizmin tüm halka, tüm insani de-
ğerlere düşman olduğu, ne kadar ah-
laksız olabileceği bir kez daha geniş
kitleler tarafından görüldü.

76 yaşında bir kadının, polis ta-
rafından bu kadar alenen öldüresiye
dövülmesi, işkenceci saldırganın kim-
liğinin görüntülerde açık olmasına
rağmen hakkında hiçbir işlem yapıl-
madan elini kolunu sallayarak gez-
mesi, öfkeyi büyüttü. Perihan teyzenin
mosmor yüzünün fotoğrafları birçok
yerde yayınlandı. Pek çok gazete,
haber sitesi bu görüntüleri paylaştı;
hatta FOX TV Ana Haber’de bile
yapılan işkence teşhir edildi.

Gülnaz Bozkurt’un
işkenceci polisler

tarafından saçı yolundu
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Güvenlik
kamerası gö-
rüntüleri ve iş-
kenceye dair
hastane rapo-
ru ile işkence-
ci polisler
hakkında suç
duyurusunda
b u l u n u l d u .
A y r ı c a ,
ATO’da (An-

kara Tabip Odası) konuya ilişkin bir
basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Yüksel dire-
nişçileri ve direniş dostları ile bazı
demokratik kitle örgütlerinin tem-
silcileri de katıldı. Ancak burjuva
medyaya dahi konu olan, ana haber
bültenlerinde yer bulan bu saldırı
bile başta KESK yönetimi olmak
üzere sendikaların, odaların, kendine
devrimciyim-demokratım diyen pek
çok kesimin gündemine girmedi.

İlgili ilgisiz hemen her konuda bir
açıklama yapmayı kendine görev edinen
KESK’teki reformist uzlaşmacı sendika
yöneticileri, aralarında kendi üyelerinin
de bulunduğu direnişçilerin öldüresiye
dövülmesine yine sessiz kaldı. Gös-
termelik de olsa bir açıklama yapma
gereği hissetmedi.

KESK’İN TAVIR ALMASI
İÇİN DAHA NE OLMASI GE-
REKİYOR?

Çok açıktır ki; 1 Mayıs akşamı
gerçekleştirilen saldırı, direnişçileri
doğrudan yok etme maksatlı bir sal-
dırıdır. Özellikle, 76 yaşındaki bir
kadının bu boyutta bir işkence sonucu
hayatta kalmış olması tamamen te-
sadüftür.

Peki, KESK-DİSK-TMMOB-
TTB, emekten yana olduğunu iddia
eden sendikalar, odalar, binaların-
dan iki sokak ötedeki bu işkenceyi
neden görmezden geliyor?

En başından beri, Yüksel direnişini
görmezden gelen, direnen üyelerine
sendika kapılarını kapatan KESK’teki
sendika yöneticileri faşizme, işken-
ceye karşı çıkamayacak kadar mı di-
renen emekçilere düşmanlık besle-

mektedir? Yaşanan saldırılara tepki
vermek için direnişçilerin sakat kal-
masını ya da ölmesini mi beklemek-
tedir? Yoksa, oligarşiden icazet ala-
bilmek, faşizmin hışmına uğramamak
için burnunun dibindeki işkencelere
sessiz kalmaya devam mı edecek-
tir?

REFORMİZMİN HABERCİ-
LİK ANLAYIŞI!

Yüksel Caddesi’nde bu saldırının
yaşandığı akşam açıklaması, “İşimizi
Geri İstiyoruz” eyleminin 539. gü-
nüydü ve 1 Mayıs Tandoğan mitin-
ginin bitiminden sonra gerçekleşmişti.
1 Mayıs mitingi öncesi Ankara Valiliği
uzun süre mitinge izin vermemiş ve
tertip komitesinin sloganlarının bir-
çoğunu yasaklamıştı. Miting, refor-
mizmin bu yasaklara teslim olduğu
ve faşizmin çizdiği sınırların dışına
çıkmadığı bir ortamda gerçekleşti.

Polisin, binlerce insanın katıldığı
1 Mayıs mitinginde ihtiyaç duy-
madığı TOMA’yı Yüksel Cadde-
si’ne getirmesi ve direnişçilerin
üzerinde kullanması, faşizmin ter-
cihlerini göstermesi bakımından
öğreticidir. Faşizm, Yüksel direni-
şini bitirememesinin, direnişçilerin
iradesini kıramamasının öfkesiyle
saldırmıştır.

Kendisi için neyin tehlikeli oldu-
ğunun bilincindedir. Faşizm için asıl
tehdit, kendi çizdiği sınırları tanı-
mayan, geri adım atmayan, uzlaş-
mayan devrimci iradenin varlığıdır.
Hınçla, öldürme kastıyla saldırma-
sının, direnişi yok etmek istemesinin
nedeni budur.

Öte yandan; Evrensel Gazetesi’nin
yaşanan saldırı ve işkenceye ilişkin
düzenlenen basın toplantısını haber

yapma şekli, reformizmin Yüksel di-
renişine bakışını göstermektedir:

“Ankara Yüksel Caddesi’nde 1
Mayıs 2018 tarihinde “İşimizi Geri
İstiyoruz” talebini dile getiren gruba
polis saldırısına ilişkin ATO Genel
Merkezi’nde basın toplantısı düzen-
lendi.

…1 Mayıs günü mitingden ayrı-
larak Yüksel Caddesi’nde “İşimizi
Geri İstiyoruz” talebini dile getirmek
isteyen ve aralarında 75 yaşında Pe-
rihan Pulat’ın da olduğu gruba po-
lisin TOMA, biber gazı ve fiziksel
şiddet kullanarak saldırmasına karşın
ortak basın toplantısı düzenlendi.
(Evrensel/Ankara-3 Mayıs 2018)

Yüksel Caddesi’nde devam eden
eylemin o gün 539. günü olduğuna,
kimler tarafından gerçekleştiril-
diğine haberde hiç değinilmemiştir
bile. Olay örgüsü, haberciliğin gereği
olan 5N 1K kurallarıyla değil, tama-
men fırsatçılık üzerine kurulmuştur.
Saldırı gününün 1 Mayıs’a denk gel-
mesi fırsata dönüştürülmüş, “İşimizi
Geri İstiyoruz” eylemi sanki 1 Ma-
yıs’la ilişkili ve o güne özel bir eylem
gibi gösterilmek istenilmiştir.

Sonuç olarak;

- Yüksel direnişi her türlü saldırıya
karşı boyun eğmeden sürmeye devam
edecektir.

- Direnişi görmezden gelen re-
formistlerle ideolojik mücadelemiz
aralıksız sürecektir.

Perihan Pulat’a işkence yapan faşist polis
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Halkına gerçekleri sadece birkaç
dakika anlatabilmek için yaşamlar
feda edilir.

Zulüm varsa eğer, gerçeklerin be-
deli ömürdür. Ömürlerdir!

Dünyanın dört bir yanında ve
Anadolu’da on yıllardır yüzlerce kah-
raman bu gerçekler uğruna savaşmış,
bu gerçekler uğruna ölmüşlerdir. 

Kamu emekçileri de sadece ama
sadece 20 saniye, 30 saniye, bazen
en fazla 1 dakika seslerini duyura-
bilmek için tam 550 gündür, günde
iki defa işkenceye rağmen Yüksel
Caddesi’nde DİRENİYORLAR!

Tam 550 gündür, günde iki defa
Yüksel Caddesi’nde işkenceye uğ-
ruyor, kafası-gözleri patlatılıyor, saç-
ları yolunuyor, kolları kırılıyor, gaza
ve tazyikli suya boğuluyorlar... Dİ-
RENİYORLAR!

Her gün ve günde iki defa elle-
rinde haklı talepleri ve en önde dire-
nenlerin fotoğrafları ile yürüyorlar
mevzilerine...

Lime lime edilse de pankartları,
onlar bir sonrakine yine parçalana-
cağını bilerek aynısını yapıp DİRE-
NİYORLAR!

“Direnmeyin” diyor, zulümden
korkuyu iradesi yapanlar.

“Direneceğiz” diyor tarihe karşı
sorumluluk duyanlar.

Direnmeden, gün gün direnmeden,

aylar, mevsimler boyu,
yıllar boyu direnmeden
hak kazanmak, direniş ge-
leneğinde bir halka olmak,
yarını kurmak mümkün
değil çünkü...

Tam 7 yıl, 79 ay, 25
mevsim, 316 hafta, 2280
gün aç kalarak direndi öz-
gür tutsaklar.

Tam 40 ay, 1230 gün
Abdi İpekçi Parkı’nda
oturma eylemi yaparak direndi tutsak
aileleri.

Faşizm direnişi bitirmek için akla
geldik-gelmedik her yola başvurdu.
Direniş bir kuşatma altında, 24’ü be-
denini tutuşturarak şehit düşen tam
122 kahraman ile bu yıllar, mevsimler
boyu asla vazgeçmeyen irade ve ka-
rarlılık ile kazandı. 

Ve kendinden sonra gelenlere,
Nuriyeler’e, Semihler’e, Yüksel’de
direnen kamu emekçilerine öğretmen
oldu ve yarını kurdu.

Eğer ki 7 yıl değil 6 yıl, 25 mev-
sim değil de 24 mevsim, hatta 2280
gün değil de 2279 gün direnilseydi
ve vazgeçilseydi, tarih büyük bir ye-
nilgiyi kaydedecekti sayfalarına!

Ve o günden sonra bir daha di-
renmek için bir rehber, Yüksel Cad-
desi’ne çıkıp tek başına 17 kez göz-
altına alınsa da inançla direnişine
devam edecek bir Nuriye olmaya-
caktı.

Yüzlerce gün açlığa yatıp da inan-
cını hiç yitirmeyen Nuriye-Semih-
Esra olmayacaktı.

550 gün, onca işkenceye rağmen
yeniden yeniden oraya adım atacak
gücü bulan kamu emekçileri olama-
yacaktı.

Zulüm, ancak son darbeyle yıkılır!
Ancak onu yıkıma götüren asıl olarak
son darbeye kadar aralıksız, inançla,
kararlılıkla, ısrarla, istikrarla devam

eden mücadeledir. 

İşte tarihin bu en aşikar ama be-
delini ödemesi en zor sırrına vardı
YÜKSEL’DE DİRENENLER...

Bunun için sadece bakanın en iyi
ihtimalle “deli” diyeceği bu kafa-
göz patlatmalara, gazlarla boğulma-
lara rağmen sadece 10 saniye için,
sadece 30 saniye için dayanıyorlar...

Bunun için aynı mevziye durma-
dan durmadan çıkıyorlar...

Direnişin adı zafer olana kadar
çıkmaya devam edecekler.

Ne kazandılar diye soruyorlar, ne
kazanıyorlar diye soruyorlar ya?

Yok elbet maddi bir karşılığı...

Ödenen bedellerin karşılığı onur-
dur, tarihsel sorumluluktur, özsaygıdır,
baş eğmezliktir... Geleceğe kurulan
köprüdür..

Halka sorsanız insan ne için yaşar
diye, diyecektir:

“ONURU İÇİN” 

Onlar yaşıyorlar onuruyla...

Direniyorlar baş eğmezlikleriyle.

Tutsak yoldaşları için, ekmeği
elinden alınan on binlerce meslek-
taşları için, özgürlük için...

Büyük saldırılar, büyük bedeller
ödenmeden durdurulamaz! Bunu
anlamayanları geride bırakarak onlar
yürüyorlar geleceğe, geleceklerine...

YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN
ZAFER!

BİRKAÇ SANİYELİK DİRENİŞ İÇİNDİR
BUNCA ZULÜM...

ZULÜM VARSA EĞER,
GERÇEKLERİN BEDELİ ÖMÜRDÜR

Yürüyüş

13 Mayıs
2018

Sayı: 66

444 YAŞLI, GENÇ, ÖLÜM ORUCU GAZİSİ, ENGELLİ



AKP, 24 Haziran’da Genel Seçimler ve Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin yapılacağını açıkladı. Burjuvazinin
ve reformist-oportünist solun temel gündemi oldu se-
çimler.

Burjuvazinin ahırını halkın derdine deva gören, mecliste
koltuk kapıp yaşamını garantilemeye çalışan, iktidar id-
diasını çoktan yitirip parlamentarizme saplanmış “sol”
ve solcu kimliğiyle bilinen aydınlar cephesinden seçimlere
ilişkin değerlendirmeleri okuyoruz. Her biri farklı şeyler
söylüyor görünebilir; ama özü aynıdır: Düzenin sömürü
düzenini meşrulaştırmak!

AKP yönetemiyor, krizi büyüdükçe zulmünü arttırıyor.
AKP karşıtları “tek adam rejimi” dedikleri iktidara karşı
güya birlik çağrıları yapıyorlar. İşin trajik yanı, demokrat
kesimlerin de bu koroya katılmasıdır.

AKP’nin karşısında CHP’yi umut olarak göstermeye
çalışıyorlar. Dün, halka karşı katliamlara ortak olan CHP-
SHP-DSP iktidarlarını çok çabuk unutmuştur böyleleri.
Çok uzağa gitmeye gerek yok, Ecevit Hükümeti döneminde
devlet eliyle yapılan Maraş, Sivas ve 19 Aralık katliamlarını
hatırlamak yeterlidir. CHP, kuruluşundan bu yana, hiçbir
zaman sınıfsal olarak halkların yanında olmadı, aksine
bütün zulüm politikalarının uygulayıcısı oldu.

Umut olarak gösterilen yalnızca CHP de değildir.
Küçük burjuva aydınlar, faşist Meral Akşener’i bile meş-
rulaştırma çabasına girdiler. Bunlardan en çarpıcı olanı
kuşkusuz Ataol Behramoğlu idi. 30 Eylül 2017 tarihli
Cumhuriyet gazetesinde Meral Akşener’e ‘pırıl pırıl,
apaydınlık” diyerek methiyeler dizmesiydi. Gelen tepkiler
üzerine, 7 Ekim 2017 tarihli Cumhuriyet gazetesinde
‘Sayın Akşener’in geçmişi beni ilgilendirmiyor” diyerek
çarpık düşüncelerini savunmaya devam etti.

Kısaca Hatırlatma Gereği Duyuyoruz!

MERAL AKŞENER KİMDİR?
Meral Akşener, Mehmet Ağar'ın istifası üzerine Re-

fah-Yol Hükümeti'nin İçişleri Bakanlığı'na getirildi. 8
Kasım 1996'dan 30 Haziran 1997 tarihleri arasında
bakanlık koltuğunda oturdu. Meral Akşener MHP  kö-
kenlidir.

Meral Akşener’den İçişleri Bakanlığı dönemlerindeki
ilk demeci: "Polise sahip çıkacağım"  

İHD’nin Kayıplar Raporuna Cevabı:
Meral Akşener, kayıpların polis tarafından kaybedil-

mediğini  söyleyerek  İHD'nin  açıklamalarının  polisi
karalamaya yönelik olduğunu savunuyor. Ve hatta Meral
Akşener dağda ve cezaevinde olan insanların sayısını
veriyor. Akşener'in verdiği rakamlara göre "kayıp diye
açıklanan 187 kişiden 39'u kayıp değil, 58 kişi cezaevinde,
üçü polis tarafından  aranıyor,  ikisi  örgütleri tarafından
cezalandırılmış,  82'si de hiç gözaltına alınmamış.” di-

yor.
Oysa o yıllarda, tugay çöplüklerinde,  karakol

arkalarında, ayakkabı bağcıkları, bel  kemerleri alınmış
hatta parmak izleri alındığı için parmakları mürekkepli
bir şekilde cesetleri bulunan cenazeler hiç de az değildi.
Rakam tam olarak bilinmese de sadece Kürdistan’da
kaybedilenlerin sayısının 17 bin civarında olduğu sanılıyor.
İşte Akşener de kendinden öncekilerin yaptığı gibi infaz
emirleri verip, katliamları seyretmiştir.

AKŞENER'İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
YAPTIĞI 8 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE
4 ŞEHİT VERDİK:

Kadir GÜVEN, Devrim Aslan GÜLER, Erkan
DİLSİZ

12 Kasım 1996 günü Dersim’in Çemişgezek ilçe-
sine bağlı Paşacık Köyü yakınlarında Dersim İbrahim
Erdoğan Kır Silahlı Propaganda Birliği Komutanlığına
bağlı bir gerilla birliğiyle düşman güçleri arasında
bir çatışma yaşanmıştır.

Süleyman ÖRS - 9 Haziran 1997
Gaziosmanpaşa’da helikopter desteğindeki yüzlerce

polis tarafından kuşatıldı, son mermisine, son nefesine
kadar direnerek şehit düştü. 

16 yıldır tek başına zulmeden faşist AKP’nin alternatifi
hiçbir düzen partisi olamaz. Katliamcı CHP, dünü MHP’lisi
bugünün İYİ Partilisi Meral Akşener olamaz!

Çözüm, düzenin değil halkın meclislerindedir. Kendine
aydın, demokrat, solcu diyen çevreler, aydın ve sanatçılar
burjuvazinin değil halkın iktidarının propagandasını yap-
malıdır.

Aday olarak görenle çözüm olarak sunanlara ce-
vabımızdır. Akşenerler bizim temsilcimiz olamaz. Bu
Halk düşmanları asla halkımızın sorunlarına çözüm
olamaz. Çünkü onlar sömürü düzeninin sahipleridir,
katillerimizdir.

Umut ve Çözüm Halk Meclislerindedir!

BU KATİLLER SÜRÜSÜ, HALKIN SORUNLARINA ÇÖZÜM OLAMAZ
ÇÖZÜM SANDIKTA DEĞİL HALK MECLİSLERİNDEDİR!
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Boşuna Heveslenmeyin
Gazi Sizin Olmayacak!

Gazi'deki Uyuşturucuyla Savaş
Merkezi’ni basıp işgal eden AKP’nin
polisi, bu işgali haklı göstermek için,
Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi’nin
“örgüt karargahı” olduğu yalanını
ortaya atıyor. 

AKP yalakası, AKP borazanı, fa-
şist basın yayın organları aracılığıyla
yoksul gecekondu mahallelerindeki
haklı, meşru mücadelemiz karalan-
mak isteniyor. 

Karalayamazsınız! 

8 Mayıs 2018 tarihli Yeni Şafak
gazetesinde  “Gazi şimdi�‘mahalle’
oldu” başlıklı bir kontra haber ya-
yınlandı. 

Haberin devamında şöyle denili-

yor: 

“DHKP-C’li teröristlerin uzun
süre “kurtarılmış bölge” olarak kul-
landığı Gazi Mahallesi, iki yılda bü-
yük dönüşüm geçirdi. Polis 7/24 ça-
lışmayla örgütün finans ve lojistik
kaynaklarını bitirdi. … Mahallede
emlak fiyatları da yükseldi.”

Haberde Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucuyla Savaş ve Kurtuluş Merke-
zi’nin işgal edilip yerine karakol ku-
rulması övülerek anlatılıyor. Elbette
haberde, sözü edilen Uyuşturucuyla
Savaş Merkezi’nde 400 uyuşturucu
bağımlısının tedavi gördüğünü yaz-
mıyor gazete. AKP’nin polisinin ma-
hallede nasıl terör estirdiğini anlat-
mıyor. Gazi’nin yoksul konduların-

dan 8 aydır kaç kişinin gözaltına
alındığını anlatmıyor. Daha birkaç
gün önce, bir devrimcinin nasıl evin-
den işkencelerle gözaltına alındığını
yazmıyor. 

Yeni HGF'ye Baskının Ba-
hanesi De Aynı

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin işgal
edilmesi üzerine, uyuşturucuyla mü-
cadeleden vazgeçmedik elbette.
Gazi’de yeni bir HFG açtık. Yine
saldırdı AKP’nin uyuşturucu çetele-
riyle ortak çalışan polisi. 

24 Nisan’da HFG basıldı, talan
edildi, koltukları kesici aletlerle delik
deşik edildi, çatısı çökertildi. 

PRATİĞİMİZ: CEPHE BURADA
Mahallelerden halkın örgütlülüklerinin ve dev-

rimcilerin yok edilmesi, mahallelerin uyuşturucu,
fuhuş, kumar bataklığına dönüştürülmesi demektir. 

Buna izin vermeyeceğiz. 

Devrimcilerin "etkisizleştirildiği" propa-
gandasına karşı, yapacağımız iki şey vardır: 

Bir: kendi propagandamızı yoğunlaştır-
mak, 

İki: Kitle çalışmasını yoğunlaştırmak. 

Mahallenin her yerinde bizim bildirilerimiz,
kuşlamalarımız, pullamalarımız, duvar yazı-

lamalarımız, dergilerimiz olmalı. Mahalle halkı,
her gün bizimle bir şekilde karşılaşmalı. 

Mahalleliler, çalınan kapılardan bilmeli kim
var kim yok...

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi MEŞRUDUR

Halk Meclisi MEŞRUDUR
Halk Meclisleri Sorun Çözüm Komisyonları MEŞRUDUR

Tutsak Aileleri Komiteleri MEŞRUDUR 
HALKIN HAKLI VE MEŞRU MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ!

Yürüyüş
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25 Nisan tarihli Sabah gazetesi
şu başlıkla çıktı: 

“Sultangazi’de Terör Örgütünün
Karargahı Böyle Yıkıldı”

AKP faşizmi, yoksul mahalleler-
den devrimcileri ve devrimcilerin
önderliğindeki halk örgütlülüklerini
yok etmek için saldırıyor. 

AKP faşizmi, mahallelerden dev-
rimcileri yok edip, uyuşturucuyla,
kumarla, fuhuşla, gericilikle, bağ-
nazlıkla gençliği çürütüp etkisizleş-
tirmek istiyor. Devrimciler varken,
bunu yapamayacağını biliyor.

Devrimcilerin ve halk örgütlülük-
lerinin olmadığı mahalleler, faşist
çetelerin, torbacıların, uyuşturucu,
fuhuş, kumar ve arazi mafyalarının,
işkenceci, ahlaksız polislerin cirit
atacağı, tefecilerin cirit atacağı yerler
haline gelecektir. Bunun önündeki
engel devrimciler ve halk meclisleridir.   

Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri
ise, AKP faşizminin psikolojik sa-
vaşının, kontrgerilla gazeteciliğinin
gereklerini yerine getiriyorlar. 

Yoksul mahallelerde uyguladıkları
faşist teröre bahaneler yaratıyor; bir
uyuşturucuyla mücadele merkezini
basıp yıkıp talan etmeyi haklı göste-
recek yalanlar üretiyorlar. 

Devrimciler Gazi mahallesinde
örgütlüdürler. İstanbul’un birçok
yoksul mahallesinde örgütlüdürler. 

Böyle olması da normaldir. 

Açıktır ki, İstanbul’un mahalle-
lerinin ezici çoğunluğu yoksuldur ve
düzenin yoksul halkın sorunlarını
çözmesi mümkün değildir. 

Gazi’de DHKP-C yok mu?

Elbette VAR. Ve elbette HEP
OLACAK.

DHKP-C, bütün yoksul gecekon-
du mahallelerinde OLACAK!

Bunu dünyanın hiçbir iktidarı,
hiçbir polis gücü engelleyemez. Yok-
sulluğun, adaletsizliğin olduğu yerde
Cephe de olacaktır. 

Fakat Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucuyla Savaş ve Kurtuluş Merke-
zi’ni “örgüt karargahı” olarak gös-
termek, tam bir yalan ve çarpıtmadır. 

Düzen Bu Adaletsizliği
Çözemeyeceği İçin;
Devrimcileri de
Yok Edemez!

İstanbul’un 39 ilçesi var. 39 ilçenin
ise 959 mahallesi var.  

İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi tarafından yapılan araştırmanın
sonuçları, yoksul mahallelerden dev-
rimcilerin neden sökülüp atılamaya-
cağını da gösterir. 

İstanbul’un 20 mahallesi zengin,
417’si yoksul, 329 mahallesi ise “orta
gelir”li olarak tespit ediliyor. Ki bu
mahallelerdekiler de sonuçta sömü-

rülen halktır. Büyükşehirlerde yaşayan
nüfusun %70’den fazlası bu mahal-
lelerde yaşar.

İşte bu zenginlik yoksulluk tab-
losundan, işte bu adaletsizlik tablo-
sundan, işte bu yüzde 70 oranından
dolayı ödü kopuyor AKP’nin. Bunun
için polis terörüyle bu yoksul ma-
hallelerde “hakim” olmaya çalışıyor. 

Yoksul mahallelerden devrimcileri
yok etmeye çalışan AKP iktidarı,
boşuna kürek çekiyor. Neden?

Çünkü AKP  ve başka hiçbir düzen
partisi, bu zenginlik-yoksulluk çe-
lişkisini çözemez. Bu adaletsizlik
tablosunu ortadan kaldıramaz. 

İstanbul’un 959 mahallesinden
417’sini yoksul bırakıyorsanız, o za-
man o mahallelerde biz olacağız. Bu
kadar açık ve kesin. 

İstanbul’un tüm yoksul mahalleleri
bizim olacak. 

O zaman size 20 mahalle kalır.
Alın 20 mahalle sizin olsun.

Yoksul gecekondu mahallelerinde
devrimcilerin önderliğindeki tüm mü-
cadeleler, tüm çalışmalar haklıdır,
meşrudur, engellenemez!

Yalanlarınız
boşuna. "Devrimcilerin olmadığı bir

Gazi" hayalini hep kurdunuz. Her seferinde
hevesiniz kursağınızda kaldı. Sonuç yine

değişmeyecek.  

Halk; faşist teröre karşı kendini savunacaktır. 

Halk; uyuşturucu, fuhuş, kumar mafyalarına
karşı kendini savunacaktır. 

HALKIN MİLİSLERİ MEŞRUDUR. 

YOKSUL MAHALLELERİN ŞAHANLARI
HEP OLACAKTIR.
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Nobel Edebiyat Ödülü’nü 1901
yılından bu yana dağıtan İsveç Aka-
demisi, bu seneki ödül törenlerine
hazırlanırken, ödüllerin önceden sız-
dırılması ve cinsel saldırı 'skandal-
larıyla' sarsıldı! İsveç’te yayınlanan
Dagens Nyheter isimli gazete, aka-
demi üyelerinden birinin eşinin yıl-
lardır ödülü kazanan isimleri sızdır-
dığını, bir akademi üyesinin birçok
cinsel saldırı olayına karıştığını ortaya
çıkardı. 

Bu üyenin ahlaksız, sapkın sal-
dırılarına maruz kalanlar arasında
diğer akademi üyeleri, onların eşleri
ve çocukları da var. Ahlaksızlıklarının
bu şekilde ortaya çıkmasıyla, 5 aka-
demi üyesi ve başkanı görevlerinden
istifa ettiler.

Bu gelişmeler üzerine bir açıklama
yapan İsveç Akademisi de, Nobel
Edebiyat Ödülü'nün bu sene veril-
meyeceğini belirtti. 2018 Edebiyat
Nobeli’nin 2019 yılı ödülüyle birlikte
gelecek yıl açıklanacağını bildiren
akademi, erteleme kararının gerekçesi
olarak “kamuoyunun güveninin yi-
tirilmesi”ni gösterdi.

Bu olay, burjuva basında, 'Taciz
Skandalı' olarak adlandırıldı. 

Geçtiğimiz yıl Hollywood’da da
benzer pislikler, sapkınlıklar, ahlak-
sızlıklar ortaya çıkmıştı. Yapımcı-
lardan oyunculara, herkes bu sap-

kınlıklar zincirinin bir halkasıydı.
“En ünlü” sanatçılardan yönetmenlere
kadar hemen hepsinin bu pisliğin
içinde olduğunun ortaya çıktığı olay-
lar da yine “skandal” olarak adlan-
dırılmıştı. 

Hayır, bunlar, “skandal” denilip
geçilecek olaylar değildir. 

Ortaya dökülen, bir ideolojinin,
bir kültürün sonuçlarıdır. 

Skandal, sözlüklerde “Büyük yan-
kı uyandıran, utanç verici veya küçük
düşürücü olay” olarak adlandırılıyor.
Ancak bütün bu sapıklıklar, burjuva
veya burjuva kültürüyle yaşayanlar
için, burjuva bazının “sosyete!” olarak
adlandırdığı asalak, çürümüş kesimler
için yankı uyandıracak bir yanı yoktur.
Onlar zaten bu ahlaksızlığın tam gö-
beğindedirler. 

Burjuva basında üç beş gün haber
olup geçecek olan bu sapıklıklar,
onlar için YAŞAM TARZIDIR. 

Dolayısıyla, bu “skandallarla sar-
sılmalar” onların dünyasında hiç bit-
mez. 

Burada daha önemli olan; bu ah-
laksız, sapkın kesimlerin, “sanat”a
yön verenler konumunda olmalarıdır. 

Düşünün, bu ahlaksızlar, “edebiyat
ödülü” veriyorlar her yıl. Senaryolar
seçip, filmler çekiyorlar.  

Bu ahlaksızlar, hangi tür romanları

ödüle layık göreceklerdir sizce? Hangi
tür filmler çekeceklerdir?

Tabii ki, nerede cinselliği anlatan,
ahlaksızlığı, sapkınlığı meşrulaştıran
romanlar, hikayeler, filmler varsa,
onlara ödül vereceklerdir. 

Sonra o romanların, filmlerin rek-
lamı “Nobel ödüllü roman”, “Oscar
ödüllü film” diye yapılacak ve geniş
kesimlerin bunları okuması, seyret-
mesi için propaganda yapılacaktır. 

Hollywoodlar, Nobeller,
Oscarlar Aracılığıyla Kendi
Ahlaksızlıklarını Halka
Taşıyarak, HALKI DA
ÇÜRÜTMEK İsterler

Bu “skandallar”da halklar açısın-
dan önemli olan, bu kesimlerin bu
pisliği, sapkınlıkları, ahlaksızlıkları,
filmleri, romanları aracılığıyla, halka
da benimsetmeye çalışmalarıdır. 

Açın, herhangi bir burjuva gaze-
tesinin -artık 3. sayfasını da değil-
1. ya da 2. sayfasını, ya da magazin
sayfasını okuyun. Mutlaka bir 'cinsel
taciz' vakası ile karşılaşacaksınız. 

Burjuvazi, cinsel sapkınlıkları ala-
bildiğine yaygınlaştırmıştır.  İnsanları
sapıklaştıran, sapkınlaştıran ve bunu
da normalleştiren, sıradanlaştıran bu
düzen için “skandal” ifadesi koca
bir yalandır. 

TACİZ, TECAVÜZ BURJUVAZİ İÇİN “SKANDAL” DEĞİLDİR;  
AHLAKSIZLIK, SAPKINLIK, BURJUVAZİYE UYGUN OLANDIR

Burjuva ideolojisi, üretim araçlarının özel mülkiyetine
dayalı bir ideolojidir. Her şeye sahip olmak ister, do-
yumsuzdur. Oburdur, asalaktır, hiçbir ahlaki değeri
yoktur. Kar elde etmek için, sınıflar mücadelesini bas-
tırmak, saptırmak için her şeyi mübah görür.

Ahlaki olarak çürümüştür, hiçbir insani değer ta-
nımaz. Yalan, aldatma, bencillik, tembellik, kumar,
uyuşturucu, cinsellik... İnsanlıkdışı ne kadar duygu,
düşünce varsa, ne kadar sapkınlık varsa, hepsi burjuva

yaşamın ve kültürün bir parçası halindedir. 

Politik olarak çürümüştür, yönete-
memektedir. Her tarafta savaşlar çıkarıyor,

faşizmi körüklüyor. Halk düşmanı çeteler örgütlüyor.
Halkların üzerine tonlarca bomba yağdırıyor. Ambar-
golarla yüz binlerce çocuğu gözünü kırpmaksızın kat-
lediyor. 

Dünyayı paylaşmak için soğukkanlılıkla 60 milyonun
ölümüne karar verenlerin, daha fazla kar için, so-
ğukkanlılıkla yediğimiz, içtiğimiz her şeyi zehirleyip,
milyonlarca insanın ölümüne yol açanların yapama-
yacakları herhangi bir ahlaksızlık olabilir mi?

BURJUVAZİ ÇÜRÜMÜŞTÜR; 

Hollywood’da, Nobel’de “Taciz Skandalları” İstisna Mı?
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İsveç Akademisi'nde de ortada
bir skandal falan yoktur. Akademi
açısından gayet normal karşılanan
bir durumdur yaşanan taciz olayı.
Haberin detaylarında da görüleceği
üzere taciz vakaları yıllardır yaşanı-
yormuş. Üstelik bu olayların hemen
hepsi akademiye ait binalarda ya-
şanmış. Bugüne kadar duyulmaması,
bilinmemesi mümkün değil. Şu anda
18 kadının anlatımı var ve bunlar
sadece açığa çıkanlar. Basına yansı-
mayanları tahmin etmek ise güç değil.
Ancak akademi yıllardır bu konuda
tek kelime bile etmedi. Bu ahlaksız-
lıkları, sapkınlıkları gayet 'normal'
karşıladı. Geçiştirdi. Ne zaman ki
basına yansıdı, haber oldu, o zaman
mecburen bir açıklama yapmak zo-
runda kaldılar. 

Bu nedenle ortada bir skandal
yoktur. Pislikleri, ahlaksızlıkları, sap-
kınlıkları, kimbilir hangi iç çelişkiler
sonucu ortaya dökülmüştür, o kadar. 

Ödülleriyle, “Eser”leriyle,
Halkların Beynine Tecavüz
Ediyorlar

Hepsinin beyni tacizcidir, teca-
vüzcüdür. Onların taciz ve tecavüzü,
sadece cinsel bir saldırıyla da sınırlı
değildir; Bunlar, “kültür sanat” adı
altında halkların beynine, bilincine,
duygularına tecavüz ediyorlar. 

Nasıl mı?

Bütün dünyada Nobel 'en prestijli'
edebiyat ödülü diye pazarlanır. Bir
otorite gibi, halkların hangi kitabı
okuyacağını onlar belirlerler. 'Best-
seller' listeleri yayınlanır, bu listelere
girenleri veya ödüllü kitapları okumak
“adeta bir zorunluluk” gibi gösterilir. 

Özellikle üniversiteli gençlerimizi,
hayattan ve sınıf gerçeğinden uzak,
her türlü sapkınlığı meşru gösteren,
bencilliğin, bireyciliğin deryasında
boğulup giden hayatlara özendirirler.
Her şey burjuvazinin çıkarlarını, em-
peryalizmin sömürü çarkını sürdü-
rebilmek içindir. İşte tecavüzcü ka-
rakterleri asıl olarak buradadır. 

Her şey, insanı "siyasi hayvan"a
çevirmek içindir. 

Emperyalizm böyle bir insan ya-

ratmak için sanattan spora, edebi-
yattan basına her yöntemi kullanır.
Yani emperyalizm için sanat sadece
sanat, spor sadece spor, yemek sadece
yemek, basın sadece basın... değildir.
Hepsi ama hepsi bu amaca hizmet
edecek şekilde kullanılır: İnsandan
'siyasi hayvan' yaratmak. Bir başka
ifadeyle insanı kendisine yabancı-
laştırmak. 

Örneğin bu nedenledir ki CIA
desteği ve finansmanıyla sadece Av-
rupa'da 800 kültür sanat dergisi
yayınlanır. Bu dergiler aracılığıyla
Amerikancı yaşam tarzını ve değerler
sistemini; bir başka ifadeyle burju-
vazinin yoz kültürünü üretecek ve
yayacak sanatçı tipi yaratmak isterler.
Beyinlerimizi burjuva safsatalarla
doldururken amaçları dünya halklarını
bütünüyle teslim almaktır. 

Nobel Edebiyat ödülleri de farklı
değildir. Aynı amaca hizmet eder.
Ama yine de edebiyatçıların hayalini
süsler Nobel almak. Bizde de o ödüle
özenenler, onu almak için her türlü
yağcılığı yapanlar az değildir. Aka-
demiye yaranmak, dikkat çekmek
adına Anadolu'dan kopuk, halk ger-
çekliğinden uzak bir soyutlukta de-
belenir dururlar. Ülkemizden de Or-
han Pamuk almıştır vakti zamanında
bu ödülü. Ve oradan aldığı milyon
dolarlarla ve kazandığı ünle 'sınıf
atlamış'; zaten kopuk olduğu halktan
büsbütün uzaklaşmış, burjuvazinin
ehlileşmiş bir uşağına dönüşmüştür.
Bir ödülle ruhunu da, kalemini de
satın almışlardır.

Onurlu bir aydın, onurlu bir

yazar, onurlu bir sanatçı onlara
hizmet etmez. Onlardan alacağı im-
tiyazlar karşılığında dünya halklarının
beynine açılan savaşta onların sa-
fında yer almaz. Kalemi de, yüreği
de, beyni de satılık değildir. Yazar-
larımız, aydınlarımız, sanatçılarımız
tacizcilerin, sapkınların değil halkın
sanatçısı, aydını, yazarı olmalıdır.
Halkın sorunlarını ve değerlerini yaz-
malıdır. Burjuvaziye yaranmaktansa
halkın gönlünü fethetmek, halkın
gönlündeki ödülleri almak, çok daha
değerli kılar aydını. 

Halk kendi aydınına hak ettiği
değeri verir. Hak ettiği saygıyı gösterir.
Ve onu ölümsüzleştirir. Tıpkı Nazım
Hikmet'e, Yaşar Kemal'e, Köroğlu'na,
Kemal Tahir'e, Orhan Kemal'e ve
daha onlarcasına yaptığı gibi...

Sonuç olarak taciz, tecavüz on-
ların dünyasında skandal değil gayet
normal ve meşru görülen bir olaydır.
Sistematik olarak yaşanmaktadır.
Taciz ve tecavüz, sadece cinsel bo-
yutuyla değil, beyinlere de sistematik
olarak uygulanmaktadır. Beynini bir
çöplüğe çevirmek istemeyen, burju-
vazinin ve onun uşaklarının yönlen-
dirmesine kapatmalıdır. 

Sapıkların, tacizcilerin, bizim ne
düşüneceğimize, ne okuyacağımıza,
neyi beğeneceğimize karar vermesine
izin vermeyelim. Halkın edebiyatçı-
larını okuyalım, bizim sinemacıları-
mızı, bizim tiyatrocularımızı izleyelim,
bizim müziğimizi dinleyelim. Birinci
gruptakiler beynimizi adım adım çü-
rütürken, ikinci gruptakiler bırakalım
çürütmeyi, çürüyen yerleri tamir eder-
ler. Bizi çok daha güçlü kılarlar. 
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İspanya'nın kuzeydoğusu ve Fransa'nın güneybatısını
kapsayan Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1959 yılından
beri mücadele eden, açılımı "Euskadi Ta Askatasuna" (Bask
Ülkesi ve Özgürlük) olan, ABD ve AB emperyalizminin
terör listelerinde yer alan ETA örgütü; kendini resmi olarak
feshetti.

İspanyol El Diario gazetesinde yayınlanan mektup-
larında ETA, tüm yapılarını tasfiye ettiklerini ve tüm
politik faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. ETA, resmi
fesih kararını İspanya ve Fransa hükümetlerine de ilet-
ti.

ETA'nın "tarihe karıştığını" açıkladığı mektup, Cenevre'de
Henry Dunant İnsani Diyalog Merkezi'nde okundu. Mektupta
şöyle denildi: "ETA 60 yıllık varlığına son verme kararı
aldı. Bu kararı örgüt üyelerinin tamamı verdi. Kararın
sonucu olarak da ETA tüm yapılarını tamamıyla kaldırdı.
ETA siyasi faaliyetlerini sonlandırdı. Artık bir siyasi
pozisyonda olmayacak, girişimlerde bulunmayacak ve diğer
aktörlerle iletişime geçmeyecek." (Euronews, 3 Mayıs 2018)

ETA'nın kendini feshetme kararı üzerine İspanya Başbakanı
Mariano Rajoy ise şunları dedi: "ETA ne yaparsa yapsın,
işlediği suçlar için bir af söz konusu olmayacaktır. Ken-
dilerini feshetmeleri; işledikleri suçların cezasız kalması
veya haklarındaki soruşturmaların yok olacağı anlamına
gelmez. ETA bugünlerde ne yaparsa yapsın, ne derse
desin bu mutlak gerçeği değiştiremez. Tüm ETA projesi
tamamıyla başarısızdı ve yenilgiye mahkumdu. ETA'yı
İspanya demokrasisi yendi. Zafer hepimize ait, İspanya
demokratlarına, Fransız komşularımıza ve bize bu
savaşta yardım eden Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri-
ne."

1968'de silahlı eylemlere başlayıp 2011'e kadar eylemlerine
devam eden ETA'nın kendini tasfiyesi, elbette ki bir anda
olup biten bir olay değildir. Tasfiye süreci, 2000'li yıllardan
itibaren örgüt içinde silahlı mücadeleyi savunanlar ile
“barışçıl siyaset” yapmak isteyenlerin çatışmasının bir
sonucu. Özellikle İspanya faşizminin hapishaneler politika-
larının bir sonucu olarak, ağır tecrit altındaki tutsaklar,
tahliye olduktan sonra örgütle silahlı mücadeleyi tartışmaya
başladı.

Silahlı mücadelede ısrar eden birçok ETA yöneticisinin
İspanya ve Fransa'da yapılan operasyonlarda tutuklanması,
Eylül 2010'da ETA'yı tek taraflı ateşkes kararına götürdü.
Ocak 2011'de ise ateşkes kararlarının kalıcı olduğunu ilan
etti.

Ve 20 Ekim 2011'de, yayınladıkları bir videoyla silahlı
eylemlerine son verdiklerini, demokratik ve barışçıl çözüm
için İspanya ve Fransa hükümetleriyle görüşmeye hazır ol-
duklarını açıkladı.

Beklendiği gibi; ETA'nın silahlı mücadeleye son verdiğini

ilan etmesi, faşist İspanya hükümetinin, örgüte yönelik tu-
tumunda yumuşamaya yol açmadı. ETA'ya yönelik tutuklama
operasyonları sürdü, ETA tutsaklarına yönelik baskı ve tecrit
devam etti. 

ETA için ise sonrası "çorap söküğü" gibi geldi. Tahliye
olan ETA yöneticileri, birer birer "barış", "uzlaşma" çağrısı
yaptı. 2014 yılında ETA "temsili silah teslimi" yaptıkları vi-
deoyu yayınladı.

"Temsili" olan silah tesliminin gerçeğe dönüşmesi ise 3
yıl sonra gerçekleşti. 8 Nisan 2017'de ETA; Fransa'nın
Bayonne kentinde toprak altında gömülü bulunan, 120
ateşli silah ve 2 ton patlayıcının bulunduğu 8 adet silah
deposunun bilgilerini Fransa polisine bildirdi. Ardından
da "silahsızlanma sürecinin şerefine" Bayonne'da binlerce
kişinin katıldığı bir kutlama düzenledi.

ETA, İspanya hükümeti ile masaya oturmak için adeta
çırpınırken; İspanya hükümeti ise ETA'yı aşağılayan açıkla-
malar yaptı. İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, "Bu yapılan
şey, ETA'nın tamamen mağlup edilmesinin bir sonucu. ETA,
mağlubiyetini küçültmek için medyatik şovlar yapmak yerine
bir daha ortaya çıkmamak üzere kendini feshetmeli" derken;
Hükümet Sözcüsü İnigo Mendez de Vigo, "Yapmaları gereken
tek şey, silahları bırakıp kendilerini yok etmek. ETA'nın si-
lahsızlandığı için bir çıkarı olmayacak. Hükümetten hiçbir
şey alamayacaklar" dedi.

ETA, Tasfiyesini Açıklayıncaya Kadar Defalarca Kez
Cephaneliklerinin Yerlerini Polise Bildirip Silahlarını
Teslim Etti

Şubat 2018'de ETA, kendi tasfiyesini örgütün içinde oy-
lamaya sunduğunu açıkladı. Yönetimin örgütün feshedil-
mesinden yana olduğunun ve oylamanın yaz dönemine
kadar süreceğinin belirtildiği açıklamada; ayrıca "Bizim
için ve Bask halkı için en yararlı durum, geçmişi nihai
bir şekilde geride bırakmaktır" denildi.

Yani ETA, geçmişi tamamen silip emperyalizmin güdü-
münde bir siyaset yaparak Bask halkının kurtuluş mücade-
lesinin de tasfiye sürecine girdiğini açıkladı.

EMPERYALİZMİN UZLAŞMA, TESLİMİYET, TASFİYE POLİTİKALARI,
60 YILLIK BİR ÖRGÜTÜ YOK ETTİ

SİYASİ ÖLÜ ETA, KENDİ MEZARINI KENDİSİ KAZDI!

Fransa Polisi ETA’nın Silahlarını Çıkardı
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Nisan 2018'de ETA, "kendi sebep olduğu acılardan"
ötürü İspanyol halkından özür diledi. ETA'nın açıkla-
masında “Çok acılara ve tamir edilemez zararlara neden
olduk. ETA eylemleri sırasında ölenlere, yaralananlara
ve mağdur olanlara saygımızı ifade etmek istiyoruz.
Bundan samimiyetle pişmanlık duyuyoruz. Çatışmanın
sonuçlarını nihai olarak aşmak ve bir daha yaşanmasını
engellemeyi taahhüt ediyoruz.” denildi.

ETA, MAYIS 2018'DE KENDİ TASFİYESİNİ RES-
MEN AÇIKLADI!

ETA Siyasi Olarak Çoktan Ölmüştü, Silah Bırakarak
Kendi Mezarını Kazdı

ETA, silah bırakarak siyasi ölü haline gelmişti. Feshetme
kararıyla, kendini mezara gömdü. Daha önce bu satırlarda
ETA'nın silah bırakması ile ilgili şu cümleleri yazmıştık:
"Dünyada silah bırakan örgütlerin geldiği nokta açıktır.
Silah bırakma, teslimiyet örgütleri feshetme kararları ne
ülkelere demokrasi getirmiştir ne de emperyalistler tarafından
verilen sözler, yapılan anlaşmalar yerine getirilmiştir."

ETA kendini tasfiye sürecini silah bırakmayla başlatmıştır.
Ve bunun doğal sonucu olarak; asıl sorumlusunun emperyalizm
ve İspanyol faşizmi olduğu 800'ü aşkın ölüm için özür
dilemiş, silahlarını kendi elleriyle düşmana teslim etmiş ve
son olarak da KOŞULSUZ OLARAK kendini feshetmiştir.

Emperyalizm ve İspanya faşizmi, kendisiyle masaya
oturmak için can atan ETA'ya "kendinizi tasfiye edin"
dışında hiçbir şey dememiş; hem içeride, hem dışarıda
örgüte yönelik baskısını sürdürmüştür. Bugün bile ETA için
"Kendilerini feshetmeleri, işledikleri suçların cezasız kalması
veya haklarındaki soruşturmaların yok olacağı anlamına
gelmez. ETA bugünlerde ne yaparsa yapsın, ne derse desin
bu mutlak gerçeği değiştiremez." demektedir. Yok olan bir
örgütü hala düşman olarak görmeye devam etmekte, uzlaş-
mamaktadır.

ETA'nın, Bask halkının kurtuluşu için silahlı mücadeleyi
başlatma nedenleri, bugün hala mevcuttur. ETA'nın kurulduğu
dönemde Franco eliyle açık faşizm uygulanmaktaydı, bugün
ise İspanya, AB-ABD emperyalizminin yeni sömürgesi bir
ülke olarak, sömürge tipi faşizmle yönetilmektedir. ETA'nın
İspanya devleti tarafından en vahşi biçimde katledildiği
onlarca şehidi vardır. Hala 300'ü aşkın ETA tutsağı,
İspanya ve Fransa'da tecrit altında tutulmaktadır.

Fakat buna rağmen ETA, kendini feshetmeden önce
silahlı mücadele verdiği için pişman olduğunu açıklamış,
özür dilemiştir. Oysa özür dilemesi gereken biri varsa o da
onlarca Basklı yurtseverleri işkencelerden geçiren, vahşice
katleden İspanya faşizmidir.

Silahlı Mücadele Bir Pişmanlık Nedeni Olamaz;
Çünkü Emperyalizmden Kurtuluşun Tek Yoludur!

İspanya'da faşizm açısından değişen bir şey yoktur. De-
ğişim, ETA'nın çizgisindedir. Beynini, ideolojisini tümüyle
emperyalizme teslim etmiş, düşmana teslim olmuştur.

2010'dan itibaren can çekişmeye başlamış, silahlı müca-
deleyi bıraktığını açıklayarak da "siyasi ölümünü" gerçek-
leştirmiştir. "Örgütü dağıttık" açıklaması, kendi cenaze na-
mazlarını kendilerinin kılmasından başka bir şey değildir.

Emperyalizm, kurtuluş mücadelesi veren örgütlere önce
ideolojik yenilgi, ardından tasfiye ve teslimiyet politikalarını
dayattı ve bu politikalardan tek tek sonuç almayı başardı.
Yalnızca ETA değil; Latin Amerika’daki örgütler gibi bugün
FARC, PKK de aynı süreçleri yaşamaktadır.

Tereddüt yenilgiye, teslimiyet ihanete, direniş zafere
götürür. Mesele koşullara teslim olmamaktadır. Emperyalizmin
devasa gücü karşısında sağlam durmadan, kendi Marksist-
Leninist doğrularımıza sıkı sıkıya sarılmadan, halka, tarihsel
ve siyasal haklılığına güvenmeden, onun kağıttan bir kaplan
olduğu gerçeğini göremeyiz.

Ve geriye de yılgınlık, teslimiyet ve tasfiye dışında başka
bir yol kalmaz...

Bir Taraftan Emperyalizmin Politikalarıyla Teslim
Aldığı, Çürüttüğü, Gömdüğü Örgütler Mezarlığı Varsa,

Diğer Tarafta da Emperyalizmi O Mezarlığa Gömecek
CEPHE Var!

Milliyetçi politikalarla sonuç alınamaz. Milliyetçilik
burjuva ideolojisidir. ETA'nın milliyetçi politikaları, Bask
halkını yüzüstü bırakmıştır. ETA; silahlı mücadeleye son
vererek Bask halkını İspanyol faşizmi karşısında silahsız
bırakmıştır. Kendini tasfiye ederek Bask halkını örgütsüz
ve umutsuz bırakmıştır.

Halklar, kendi kurtuluşundan vazgeçmeyecektir, moral-
sizleşmeyi, değersizleşmeyi, teslimiyeti kabul etmeyecektir.
Sonsuza kadar susup sinmeyeceklerdir. Sadece Bask böl-
gesinde değil, dünyanın her yerinde halkların kurtuluş
mücadeleleri; Marksist-Leninistlerin önderliğinde hayata
geçecektir.

Bugün emperyalizmin teslim alma politikalarının karşısında
Cephe'nin Marksist-Leninist ideolojisi var! İdeolojimiz,
bizim karargahımızdır. İdeolojik kararlılığımızı ve
ideolojik bağımsızlığımızı koruduğumuz sürece asla mo-
ralsizleşmeyiz, değersizleşmeyiz. Tasfiye ve teslimiyet
dayatmaları karşısında asla geri adım atmayız. Mark-
sist-Leninist doğrularımızdan asla tereddüt etmeyiz.
Çünkü ideolojimiz; gücünü dünya halklarının, Anadolu
halklarının tarihinden alır. Tarihsel ve siyasal haklılığından
alır.

Bu nedenle emperyalizmin teslimiyet ve tasfiye politi-
kalarına karşı asla boyun eğmeyeceğiz. Her teslim alma
saldırısına kendi politikalarımızla, kendi alternatiflerimizle
karşılık vereceğiz. Değil silahlarımızı; tırnağımızın ucunu
bile düşmana teslim etmeyecek, kurtuluşa kadar sava-
şacağız.

Ve er ya da geç, emperyalizmin bizi gömmek istediği
mezarlığa biz emperyalizmi gömeceğiz! Emperyalizmin
kurbanı değil, celladı olacağız!
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Liseli Dev-Genç, 6 Mayıs 2017'de
kaldığı evde katil polisler tarafından
katledilen yoldaşları Sıla Abalay'ın
ölüm yıldönümünde yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdi:

"Bugün 6 Mayıs 2018… Bugün
Liseli Dev-Genç’li Sıla Abalay’ın
ilk şehitlik yıldönümü... İstanbul’un
sokakları, yoksul kondular, halkımız
iyi tanır Sıla’yı. Halk ve vatan sev-
gisini bilir Sıla’nın gülüşünden, halkı
sımsıkı saran kollarından, katillere
hınçla bakan gözlerinden bilir. Ya-
ratıcılığından tanır Sıla’yı halkımız;
devrim ve iktidar inancından, iddia-
sından tanır.

GELİYORUZ! Sıla’nın hesabını
sorma kararlılığıyla geliyoruz. Onun
kuşandığı feda ruhuyla geliyoruz.”

Liseli Dev-Genç’liler Sıla
Abalay İçin Anma Programı
Düzenledi!

Sıla Abalay, 6 Mayıs 2017 günü
sabaha karşı AKP’nin katil polisle-
rinin yaptığı bir ev baskınında, henüz
18 yaşındayken 7 kurşunla katledildi.
Sıla için yapılan anma programla-
rından derlediklerimiz aşağıdaki gi-
bidir.

Gazi: Liseli Dev-Genç’liler Gazi
Mahallesi’nde 6 Mayıs günü Sıla

Abalay için anma programı
düzenledi. Sıla 16’sında hal-
kının umudu, 18’inde bir
halk kahramanı olarak adını
devrim tarihine yazdı. 

Gazi Liseli Dev-Genç’in
açıklamasıyla başlayan anma
programı Sıla’yı anlatan “Ki-
raz Çiçeklerimiz” adlı video-
nun izlenmesiyle ve devrim
türküleriyle, marşlarıyla de-
vam etti. Programa 4 Liseli
Dev-Genç’li katıldı.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç'liler
6 Mayıs'ta Okmeydanı'nda Sıla Aba-
lay için düzenlenen anma programına
katılım gösterdi. Programda konuşma
yapılırken, halaylar çekildi, Sıla Aba-
lay’ın tutsakken yazdığı şiir okun-
du.

Armutlu: Liseli Dev-Genç'liler
Küçük Armutlu’da Sıla Abalay için
anma programı düzenledi. Programa
8 kişi katıldı. Program, Sıla Abalay
ve dünya ve ülkemiz devrim tarihinde
ölümsüzleşen tüm devrim şehitleri
için 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak
başladı. Daha sonra Liseli Dev-
Genç'liler sözlü olarak açıklama yap-
tılar. Sıla’yı tanıyanlar Sıla’nın dev-
rimci yaratıcılığını gösteren anılarını
paylaştılar.

İkitelli: Sıla Abalay’ın şehitlik
yıldönümünde 6 Mayıs'ta Liseli Dev-
Genç'liler tarafından İkitelli sokak-
larının duvarları sloganlarıyla nak-
şedildi.

Halkın Sesini Halka Ulaştırmamıza

Hiçbir Güç Engel Olamaz!

Dev-Genç'liler Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaş-
tırmak için büyük bir emek ve çaba ile Yürüyüş’ü
halka ulaştırmaya devam ediyor.

Kadıköy: Dev-Genç'liler 7 Mayıs'ta Kadı-
köy’de Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. 2
saat süren, derginin 65. sayısının dağıtıldığı ça-
lışmada 50 dergi halka ulaştırıldı.

Örnektepe: Liseli Dev-Genç'liler Örnekte-
pe’de yapılan dağıtımda 52 dergiyi halka ulaş-
tırdı.

Dağevleri: Dev-Genç'liler tarafından 7 Ma-
yıs'ta Dağevleri’nde yapılan dergi dağıtımında
40 dergi halka ulaştırıldı.  Yapılan dağıtımda
derginin okunmasının öneminden bahsedilirken,
gündemde olan konularla ilgili bilgi verildi.

Faşist Terörünüzle Dev-Genç’lileri
Teslim Alamazsınız!

6 Mayıs'ta Okmeydanı’nda bir Dev-Genç’li polis tarafından
kaçırıldı ve  birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Dev-Gençliler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere
yer verdi: AKP; devrimcilerin olduğu, ilerici, demokrat, yoksul
halkın yaşadığı bütün mahallelerde terör estiriyor. İnsanları
sokak ortasında keyfi bir şekilde gözaltına alıyor, işkenceler
yapıyor. Faşist terörünüzle halkı teslim alamazsınız. Tüm faşist
terörüne rağmen AKP halkı teslim alamıyor. Çünkü halklar
teslim alınamaz. AKP’nin işkenceci polislerini uyarıyoruz!
Halkı taciz etmekten vazgeçin! İnsanlarımızı gözaltına almaktan
vazgeçin! İşkence yapmaktan, şerefsizlikten vazgeçin! Yoksa
biz sizi vazgeçirmesini iyi biliriz.”

Küçük Armutlu’da Film Gösterimi
Dev-Genç'liler 8 Mayıs'ta Küçük Armutlu’da film gösterimi

yaptı. Gökkuşağı Savaşçıları 1  filmi izlendi ve ardından değer-
lendirmesi yapıldı. Film gösterimine 6 Dev-Genç’li katıldı.

Sıla'nın Kuşandığı Feda Ruhuyla,
Hesabını Sorma Kararlılığıyla Geliyoruz!



Halk Cepheliler’in 1 Mayıs kutla-
malarından haberler yayınlıyoruz.

� ALMANYA
Bielefeld: 1 Mayıs emek ve daya-

nışma bayramı bu sene de Alman IG
Metal sendikası ve başkaca sendikaların
öncülüğü ile düzenlendi.

Ağırlıklı olarak Türkiyeli sol grup-
ların kitlesel olarak yer aldığı kutlamaya
Halk Cephesi 40’a yakın görsel ve
coşkulu insanla katıldı. Halk Cephesi
kortejinin öncülüğünü coşkulu Bielefeld
Dev-Genç korteji yaptı. Halk Cephesi
tutsaklar için dayanışma, Dev-Genç
ve Anadolu yemekleri tanıtımı olmak
üzere 3 adet çadır açtı.

Dortmund: 4000 kişinin katıldığı
yürüyüşte Halk Cepheli’ler 60 kişi ile
bir kortej oluşturdu. En önde umudun
çocukları yürüdü ve onların arkasında
Dortmund Halk Meclisi, Avrupa Dev-
Genç, Musa Aşoğlu’na ve Erdal Gö-
koğlu’na Özgürlük ve Grup Yorum
yasaklanamaz pankartları açıldı.

Mannheim: Halk Cepheliler 1 Ma-
yıs mitingine 60 kişilik kitleleri, coşkulu
sloganları ve taşıdıkları 6 pankart ve
umudun simgesi kızıl bayrakları ile
yürüdüler. Atılan sloganlar ile Grup
Yorum’a yönelik saldırılar teşhir edi-
lirken Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu
nezdinde tüm siyasi tutsaklar ile da-
yanışma gösterildi. Alana girmenin
kısa bir süre öncesinde özgür tutsak-
larımız için oturma eylemi gerçekleş-
tirilirken alana girildiğinde ise umudun
adı coşkulu bir şekilde haykırıldı.

� AVUSTURYA
İnnsbruck: Saat 10.00’dan itibaren

insanlarımız toplanmaya başladı. Slo-
ganlar ile tek tipler 1 Mayıs alanı olan
valilik binası önüne giriş yaptı. Kortejin
düzenlenmesi ile birlikte saat 11.00’da
yürüyüş başladı. Yürüyüş boyunca atı-
lan sloganlar ve dağıtılan bildiriler ile
Avusturya devletinin Anadolu Fede-
rasyonu üzerindeki baskıları anlatıldı.

Viyana: Avusturya’da hak gasp-

larına, Anadolu Federasyonu’nun te-
rörize edilmesine, OHAL’e, baskılara
ve tutuklamalara karşı Halk Cephesi
saflarında birleşelim çağrısıyla toplanan
Halk Cephesi 125 kişilik kortejiyle
katıldı. Bu seneki 1 Mayısta yürüyüş
boyunca özellikle son dönemlerde
Avusturya devletinin, Anadolu Fede-
rasyonu üzerinde yaptığı baskılara dik-
kat çekildi. Yazılan pankartlarda, dö-
vizlerde ve atılan sloganlarda Anadolu
Federasyonu üzerindeki bu baskı ve
saldırgan tutumları teşhir edilerek, hak-
lılık ve meşrulukla yüründü.

� BELÇİKA
Brüksel: 1 Mayıs’ın geçen seneye

oranla daha kitlesel olduğu gözlenen
programa Halk Cephesi 40 kişilik
kitlesi ile katıldı.  Bu seneki yürüyüş
başlamadan önce Halk Cephesi ve
OHAL ile Mücadele Komitesi birer
açıklama yaptı. Oturum hakkı için Di-
renen Cahit ZOREL’in yaptığı kısa
konuşmadan sonra sırasıyla İranlı ve
Türkiyeli yapıların açıklamalarının ar-
dından yürüyüşe geçildi. Oldukça uzun
mesafeli yürüyüş boyunca sloganlar
ve marşlar hiç susmadı.

� İNGİLTERE
Londra: Saat 13.00’da kortej oluş-

turarak alkışlar, zılgıtlar, kızıl bayrakların
dalgalandığı yürüyüşte türkçe, kürtçe
ve ingilizce olarak  “Yaşasın 1 Mayıs!
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga!
Musa Aşoğlu’na Özgürlük! Faşizme
ve Emperyalizme Karşı Dev-Genç,
AKP Faşizminin OHAL’ini Kabul Et-
miyoruz!” yazılı beş pankart taşındı.

Yürüyüş boyunca umudun adını
haykıran sloganlar coşku ve öfkeyle
haykırıldı. Halk Cephesi 150 kişiyle
yürüdü.

� AVUSTRALYA
Sydney: Cephe’liler üzerinde Türk-

çe, Kürtçe ve İngilizce “Yaşasın 1 Ma-
yıs” yazılı pankart ve Parti-Cephe bay-

raklarıyla, emperyalizmin tüm imha
politikalarına, Marksizm-Leninizm’in
dünya üzerindeki ideolojik gücüyle
Redfern’e doğru yürüyüşle devam eden
miting, yaklaşık 10.000 kişilik kitlenin
katılımıyla Redrefn Park’ta yapılan
konuşmalar ardından sona erdi.

Oturum Hakkı İçin Direnen
Cahit Zorel Direnişini 
Sürdürüyor

1 Mayıs arifesinde oturum hakkının
kararının verileceği mahkeme binasının
önünde oturma eylemi yaparak direnen
Cahit Zorel’in dost ziyaretleri eksik
olmuyor. Direnişin sahiplenilmesi el-
bette olması gerekendir. Ancak yüzlerce
hatta bin kilometreyi aşkın mesafeden
ziyaretçimizin gelmesi çok anlamlı ve
bizi daha değişik ve fazla sevindiriyor. 

Almanya Devleti Nazileri 
Korumaktan Vazgeç

Almanya’nın Duisburg sehrinin
Neümüll semtinde Alman Nazileri  5
Mayıs 2018 Cumartesi günü miting
ve yürüyüş yaptılar. Buna karşı da
Duisburg şehrinde örgütlü bulunan

Av ru pa’da
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anti-faşistler, otonomcular, Die Linke,
MLPD ve Türkiyeli örgütlenmeler
karşı miting düzenlediler. Alanın
çevresi “güvenlik” gerekçesiyle po-
lisler tarafından kapatıldı. Alanda
kitleden çok polis ve polis aracı
vardı. Atlı polisler bile vardı Nazileri
korumak için. Alman polisi, devleti
Naziler, ırkçılar bir gösteri yapınca
etraflarını koruma, güvenlik baha-
nesiyle örüyor.

Mannheim Halk Cephe-
si’nden Musa Aşoğlu Eylemi

7 Mayıs günü Mannheim Halk
Cephesi MLPD’li dostlarıyla Hei-
delberg’de “Devrimcilik yapmak suç
değil görevdir” kapsamında eylem
gerçekleştirdiler. Şehir merkezinde
her pazartesi stant açan MLPD stan-
dıyla dayanışma aynı zamanda dev-
rimci tutsaklara dikkat çekmek için
gerçekleştirdikleri eylemde pankart
açıldı, bildiriler dağıtıldı.

Hamburg’da Musa Aşoğ-
lu’nun Mahkemesi Sürüyor

4 Mayıs Cuma günü yapılan du-
ruşmada 2003 yılına ait belgeler de
delil olarak okunmaya çalışıldı. Yak-
laşık 3 saat süren duruşma, 4 kişinin
katılımı ile bitirildi. Bir sonraki du-
ruşma 8 Mayıs Salı günü saat
13.00’da görülecek.

DAYEV’de Kahvaltı Ve Halk
Sohbeti Yapıldı

6 Mayıs 2018 Pazar günü yapılan
kahvaltı saat 11.00’da başladı. Ar-
dından “Halk Meclisi nedir?” konulu
sohbet işlendi. Ayrıca 20 Mayıs’ta
yapılacak olan Hasan Ferit Gedik
Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açı-
lışına, 27 Mayıs’ta Karl Marx’ın
200. doğum günü vesilesiyle Halk
Meclislerinin yapacağı geziye davet
edildi. Kahvaltıya ve sohbete 12 kişi
katıldı.

Mannheim Halk Meclisi
HFG Bildirileri Dağıtımı Yaptı

Mannheim Halk Meclisi 7 Mayıs
da Heidelberg’de uyuşturucu ve ku-
mara karşı mücadeleyi ve Alman-
ya’da açılan merkezi anlatan HFG
bildirileri dağıtımı yapıldı.

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN
YOZLAŞTIRARAK

YOK ETME 
SALDIRISINA KARŞI

MEVZİLERİMİZ: HFG'LER
EMPERYALİZM İÇİN ÖMÜR ÇOĞALTAN, 

HALK ÇOCUKLARI İÇİN “ ECELSİZ ÖLÜM”

UYUŞTURUCU NEDİR?

Uyuşturucu’nun kelime anlamı “HAREKETTEN, GEREĞİ GİBİ DÜ-
ŞÜNMEKTEN ALIKOYAN”dır.

1- Uyuşturucu kapitalistlerin, halkımızı ideolojisiyle besleyemediği için,
insanın toplumsal bir varlık olmasına aykırı olarak bireycileştirdiği, yalnız-
laştırdığı için verdiği yapay duygulardır. 

Uyuşturucu’nun verdiği duygular:

a- geçici bir MUTLULUK

b- insanlarla kolay İLİŞKİ KURMAK

c- sana en iyi DOST, ARKADAŞ olması

d- kendine sınırsız ama içi boş bir GÜVEN duymak

e- ne olursa olsun hep HUZURLU olmak

f- seni sürekli bir HAYAL içinde bulundurması veya çok DİNAMİK tut-
ması

Düzenin uyuşturucuyla vermeye çalıştığı bu yapay duygulara insanın
ihtiyacı vardır. Çünkü onu yaşadığı düzenin gerçeği içinde bulamaz,
yaşayamaz. 

Ancak suni olan duyguların kaynağı insanın beyni, yüreği değil uyuşturucu
maddelerdir. İnsanı insan yapan ise gerçek duygulardır. Emperyalist-kapitalist
düzen insanlık dışı olduğundan bu duyguları insanlara veremiyor ve bu da
her yaştan mutsuz, geleceksiz, hayalsiz, güvensiz, yalnız insanlarımızı
bunu suni olarak karşıladığı uyuşturuculara yönlendiriyor.

2- Emperyalizm hasta ve bütün dünyaya yeni pazarlar için saldırmakta.
Emperyalist ülkeler kendi halklarının buna baş eğmesi ve kendi çıkarları
için çalışmaktan vazgeçmemeleri için uyuşturucuyu meşrulaştırıyor. NEDEN?
Çünkü uyuşturucu ile halkı uyutuyor ve sorgulamayan insan tipleri haline
getiriyor. Uyuşturucu ile verdiği huzur ve mutluluk duyguları halk çocuklarının
kapitalizmin ahlaksızlıklarını görmezden gelmesine sebep oluyor. Halkı
kendi değerlerinden koparıp yozlaştırıyor. Cahil bırakıyor. Halk çocuklarını
zehirliyor. İdeolojik olarak da dört yanından kuşatıyor ve kendi istediği gibi
şekillendiriyor.

3- Son olarak da uyuşturucu ticaretinin çok büyük bir kar oranı var.
Katil devletler, sömürücü emperyalistler hem halk çocuklarını zehirliyor,
hem de üstüne üstlük çok büyük paralar kazanıyor. Kapitalist toplumda her
şeyin değeri parayla biçildiğinden bu da onlar için çok değerli bir para kay-
nağıdır. Devletlerin destekleriyle halka sunulan uyuşturucu sorununu düzen
çözemez, çünkü SORUNU YARATAN BİZZAT DÜZENDİR, EMPER-
YALİZMDİR.

devam edecek....

Yürüyüş
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Sokak sokak direnişlerle,
çatışmalarla, 1 Mayıs bir mev-
ziye, bir geleneğe evrilmiştir.
Bu mevzimiz emperyalizm kar-
şısında, dünya halklarının mev-
zisidir. Bu mevzimiz, Maltepe'de
uzlaşanlara karşı, Taksim’de
devrimin mevzisidir. 

Biz Taksim’in vazgeçilmez
bir mevzi olduğunu, kanımızla
kazandığımız bir mevzi oldu-
ğunu, Mehmet Akif Dalcı’lardan
öğrendik. Bütün dünya halkla-
rının, işçilerin, emekçilerin tek
sözcüsü olarak, tek öncüsü ola-
rak, savaşıyoruz 1 Mayıs mev-
zilerimiz için. Mehmetlerle ya-
rattık bu mevziyi, bu geleneği.

AKP'nin son 15 yılda kat-
lettiği binlerce işçinin, yoksul
bırakılan halkımızın tek sözcü-
süyüz, tek öncüsüyüz.

Bu geleneği yaşatmak için,
genç-yaşlı demeden, ellerimizde
pankartlarımız, dillerimizde slo-
ganlarımız, bir sokaktan bir so-
kağa, Mehmetler'in nasırlı el-
lerinden devraldığımız taşları
kucaklarımıza alarak, çatışa ça-
tışa, ilerliyoruz Taksim’e. Biz
tüm dünya emekçilerinin tek
sözcüsüyüz. Vatan toprakları-
mızdaki mevzilerimizi, ayağı-
mızın bastığı her yerde yaşatı-
yoruz. 

1 Mayıs, aynı zamanda Av-
rupa'nın her yerinde, bizi insan
olarak görmek istemeyen em-
peryalizmin karşısında, sömü-
rülenlerin, sadece iş gücü olarak
kullanan bütün insanların bay-
ramıdır. 

Biz Cepheliler olarak, her
yıl, tek tip kortejlerimizle, dü-
zenli sıralarda, emeğin ve kav-
ganın bilinciyle selamlıyoruz
tüm dünya emekçilerini. 

Bu yıl da, Londra'dan Vi-
yana'ya, Berlin'den Atina'ya...
Avrupa’nın çeşitli kentlerinde,
dünya emekçilerini, işçilerini,
ezilen tüm halkları kucaklayarak

yürüdük. Ayağımız Avrupa top-
raklarına bassa da, yüreğimiz
Taksim'de, beynimiz Taksim'de.
1 Mayıs'ı coşkuyla karşıladık.

Mehmetler; Marsilya'da
Fransa devleti'nin özelleştirme
politikalarının halka dayatılma-
sına karşı yürüdü.

Mehmetler; Londra'da elle-
rinde umudun bayrağıyla yü-
rüdüler.

Mehmetler; Selanik'te bin-
lerle birlikte yürüdü. Atina'da
Yunanistan devletinin AKP ile
işbirliğine ve devrimcilere ya-
pılan baskılara son vermesi için
yürüdü.

Mehmetler; Duisburg'da,
Köln'de, Berlin'de, Bielefeld'de,
Mannheim'da... Alman emper-
yalizminin devrimciler üzerin-
deki yaptırımlarına karşı, ırk-
çılığa, sömürüye karşı yürüdü-
ler.

Mehmetler; Zürih'te mey-
danlarda karşıladı 1 Mayıs'ı.

Mehmetler; Viyana'da, İnns-
bruck'ta yürüdüler Anadolu Fe-
derasyonu üzerindeki kuşatmayı
yarmak için.

Mehmetler; Göteborg'da 1
Mayıs'ı yüzlerle, coşkuyla kut-
ladı.

Mehmetler; Brüksel'de gasp
edilen hakları geri almak için,
emperyalizme karşı mücadeleyi
büyütelim sloganlarıyla yürü-
düler.

Gecekondulardan Taksim’e,
Taksim’den Avrupa’nın kent-
lerine, şan olsun Mehmetler’e!

Şan olsun, devrimin mev-
zilerini koruyanlara! Gözaltında,
sokaklarda, meydanlarda işken-
ceyi, baskıyı püskürten, faşizme
korku salan Mehmetler’e. 

Emperyalizmin göbeğinde,
kuşatmayı yaran Mehmetler’e,
şan olsun!

Şan olsun direnen dünya
halklarına!

1 MAYIS; BİR GELENEK, BİR MEVZİ
AVRUPA’dakiBİZ
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“Halkım için, vatanım için canım feda olsun. Biliyorum
ki; halk için canını verenler sonsuza kadar halkın kalbinde
yaşarlar. Ben de bu onuru yaşayacağımdan mutluyum. Vatanımı
ve halkımı çok seviyorum. Anadolumuza hayranım. Yaşamı
ise ölesiye seviyorum.” Faruk Kadıoğlu

21 Mayıs - 27 Mayıs

Hamit KAYA:
Gültepe'de anti-faşist mücadele içinde yer

aldı. 22 Mayıs 1980’de faşistler tarafından
kaldığı eve yapılan baskında şehit edildi. 

Hamit Kaya

İrfan ÇİMEN:
Ardahanlı olan İrfan Çimen, Gazi Özgür-

lükler Derneği Başkanı idi. 27 Mayıs 2010’da
yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek
yaşamını yitirdi. İrfan Çimen yıllardır devrim
mücadelesine emek vermiş, devrimcilerin her
zaman yanında olmuştu.İrfan Çimen

Ali ŞAHİN:
1978 doğumlu, 26 yaşında bir gençti. Onun

gün gün ölüme gidişini seyretti AKP'nin Adalet
Bakanlığı. Ali Şahin, ölüm orucunda değildi.
Bedenini tutuşturarak da ölmedi. Faşizmin, dev-
rimci tutsakları katledemediğinde sakat bırakma,
ağır tecrit ve işkence sonucu kalıcı rahatsızlıklar
yaratma ve hasta tutsakları tahliye etmeme po-

litikası nedeniyle şehit düştü.
Ali Şahin, 2000'den bu yana tutsaktı. 19-22 Aralık katliamını

yaşadı. Oligarşinin “Hayata Dönüş” operasyonunda kurşunla
yaralandı. O zaman 22 yaşında, sapasağlam bir gençti. Oligarşinin
“hayata döndürme” adına sıktığı kurşunlar, vücudunda yaralar
açtı. Tekirdağ F Tipi Hapishanesi'ne sevk edildi. 1 Mayıs 2002'de
ölüm orucuna başlayan 8. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer aldı. Di-
renişin belli bir noktasında zayıflık gösterdi ve ölüm orucunu
bıraktı. Bu arada Edirne F Tipi Hapishanesi'ne sevk edilmişti.
Ciddi rahatsızlıklar baş gösterdi vücudunda. Ailesi 399. maddeden
tahliye edilmesi için başvurdu; ama Wernicke Korsakoff hastalarını
bile tutuklayan Adalet Bakanlığı bu talebi kabul etmedi. 

Tedavisinin yapılmaması, hastalığının ağırlığına rağmen
tahliye edilmemesi nedeniyle 21 Mayıs 2004’te Edirne'de
tecritin aldığı 112. can olarak hayatını kaybetti. Mezarı
İstanbul Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığındadır.

Ali Şahin

Faruk KADIOĞLU:
9 Mayıs 2005ʼte 12. Ölüm Orucu Ekibiʼnin

bir direnişçisi olarak ölüme yattı. Açlığın koy-
nunda sürdürülen bu yürüyüşün en hızlı koşucusu
o oldu. AKP iktidarının tecriti daha da koyulaş-
tıran CİKʼi çıkardığı gün, açlığının henüz 17.
gününde bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.

Direnişin 119. şehidiydi Faruk. 1977 Ağus-
tos'unda Trabzon Of İlçesi, Hovaza (Karşıyaka) Köyü'nde
doğmuştu. Yedi kardeşin en küçüğüydü. Yoksul bir ailenin
çocuğu olarak 16 yaşına kadar köyde, hem çayda çalıştı, hem
babası ile hafızlık, müezzinlik yaptı. İstanbul Bakırköy
Lisesi'nde okurken gençliğin örgütlenmesi içinde yer aldı.
Hızla gelişti. Liseli gençlik Topkapı bölgesi sorumlusu oldu.

1995'ten 2000ʼe kadar gözaltılar, işkenceler, tutsaklıklar
yaşadı. Onun F Tiplerine karşı mücadelesi dışarıda başladı.
19 Aralık katliamı sırasında da dışarıdaydı. 2001'in Ağustos'unda
tekrar tutsak düştü. Artık o da F Tipi hapishanelerin hücrelerinden
birindeydi. Direnişin en ön mevzilerinde yer almak için her
daim gönüllüydü. Nihayet 12. Ölüm Orucu Ekibinde alnına
kızıl bandını kuşandı. Ve o bandı, onurlu, gururla, cüretle ta-
şıyarak 25 Mayıs 2005ʼte ölümsüzleşti.

Faruk Kadıoğlu

Uğur TÜRKMEN:
23 Nisan 1972ʼde Mersin-Tarsus Yenice

kasabasında doğdu. Mücadeleye 1993ʼte Burdur
Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken katıldı.
Mersin’de Kurtuluş bürosunda çalıştı. 1998
nisanında tutuklandı. En son Ceyhan Hapis-
hanesindeydi. F Tiplerinin gündeme gelmesiyle,
ölüm orucu direnişçisi olmak için gönüllü

oldu. 2. ekiplerde yer aldı.
Direnişteyken tahliye edildi, kendinden önce tahliye olup

ölüm orucunu sürdüren bir örnek yoktu. O, ilk örneği
yaratarak, 204 gün kendi evinde ölüme yürüyerek 27 Mayıs
2001ʼde ölümsüzleşti. Tutsaklığı sona eren birinin dışarıda
direnişi sürdürerek şehit düşmesinin ülkemizde ve dünyada
ilk örneğidir Uğur. Ve onun açtığı yoldan yürümüştür onlarca
devrimci tutsak.

Uğur Türkmen

İstanbul Sarıgazi Halk Cephesi
Başsağlığı Mesajı

Fehriye Erdal’ın babası
Hüseyin Erdal vefat etti. 5
Mayıs günü, cenazesi mem-
leketi Sivas’a doğru yola çı-
karılmıştır. Cenazeye katı-
lım sağlayan Sarıgazi Halk
Cephesi, ailesine, yakınla-
rına ve tüm sevdiklerine
başsağlığı dileklerini iletti.



Akdeniz’in sıcak eylül günlerinden biriydi. Birçok bölgede
sonbaharın gelmesiyle havaların serinlemesine rağmen Akdeniz
olanca sıcaklığına devam ediyordu. Akdeniz insanında da kışa
hazırlık telaşı vardı. Kimi kış için odununu-kömürünü alıyor,
kimi salçasını yapıyor... Gençlerde ve çocuklarda da ayrı bir
telaş. Okulların açılma zamanının gelmesinden dolayı önlük,
kitap, defter, kalem kısaca okul için gerekli tüm ihtiyaçların ha-
zırlanması telaşı...

Bunları düşünürken bir de düşünüyorsun; maddi durumlarının
iyi olmamasından dolayı o kış odun-kömür alamayan, kış için
hazırlığını yapamayan, ailesinin okul kayıt parasını veremediği
için okuyamayan; önlük, defter, kalem alamayan çocuk... Mut-
luluğun hemen ardından bir üzüntü kaplıyor bedenini...

Aman haa ümitsizlik değil! Hak etmiyoruz, hak etmiyorlar
diyorsun... Keşke daha önce de bu gözle bakabilseydim yaşama,
bakabilseydim de mücadeleye daha erken başlasaydım. Üniver-
siteye başlamamızla birlikte hayatı sorgulamaya başlamıştık.

İnsanların neden eşit olmadığını, zengin ve yoksulun neden
olduğunu, bir devletin halkına, ülkenin geleceği olan gençliğine
nasıl zulmettiğini görmeye başlamıştık. Gözlerimizin önündeki
perde kalkmıştı adeta. Bu düşüncelerle üniversitede bir sene
geçmişti. Bizler de artık ikinci sınıfa başlayacaktık. Ve örgütlüydük.
Ne yapacağımızı biliyor olmanın verdiği güven ve yeni döneme
başlamanın heyecanı vardı içimizde. İşte bu dönemde tanıdık
Uğur'u. 

Okulun açıldığı ilk hafta içerisinde bir arkadaş ile birlikte
misafirliğe gelmişti. Onu getiren kişi "Uğur artık sizinle ilgilenecek,
onunla görüşeceksiniz" demişti. Daha yeni tanışmamızdan dolayı
çok sessiz, fazla konuşmayan biri görünümündeydi. Tabi bu ilk
karşılaşmamızdan dolayı böyleydi. Daha sonraki günlerde hiç
de öyle olmadığını bizzat pratikte gördük ve yaşadık. 

Bizimle ilgilendiği dönemde aynı zamanda Kurtuluş gazetesi
temsilciliği yapıyordu. Onunla birlikte bir hareketlenmenin ol-
duğunu ayırt edebiliyorduk. Büronun haftalık bir programı vardı.
Haftalık pano hazırlama, dergi satışlarına çıkma, dergi okuma
günleri...

Kısacası haftanın her günü ve saati programlıydı. Dergi
parası konusunda çok katıydı. Peşin para almadan kesinlikle
dergi vermiyordu. Önceleri anlamıyorduk neden böyle yaptığını.
"Ne olacak ki satınca getiririz parasını" diyorduk. Ama O nuh
deyip peygamber demiyordu. Onun bize bu şekilde davranmasıyla
dergi satışlarını düzene koymuştuk ve haftanın ilk günü dergimizi
alıp hafta sonuna kadar satıp bir sonraki derginin parasını hazır
ediyorduk. Hatta bağışlardan dolayı elimizde fazla dergi parası
oluyordu. Sonucun böyle olduğunu gördüğümüzde anladık
Uğur'un bu konuda neden bu kadar ısrarcı olduğunu. 

Zaman zaman okulumuza gelirdi. Bir bakardık Uğur yanımızda
değil. Çevreye şöyle bir göz attığımızda onu hiç tanımadığımız
biriyle oturup derin bir sohbete girmiş bulurduk. Öyle ki bu in-
sanların ona sorunlarını anlattığına şahit olmuşuzdur. Bize direk
söylemezdi; ama hareketleriyle de eleştirirdi, çevremizle yeteri
kadar ilgilenmiyoruz diye... Biz bu mesajı alırdık. İnsanlar

beğeni ile dinlerdi onu. Sesinin kendine özgü bir tonu olmasıyla,
sıcak ve içten konuşmasıyla, anlattıklarıyla tüm dikkatleri toplar
ve insanları kolayca ikna ederdi. 

Bir sohbetimizde mücadeleye başlamadan önceki dönemini
anlatmıştı. Hayretler içerisinde kalmıştım. Anlattığıyla karşımda
gördüğüm birbirinden o kadar farklıydı ki, bir insan bu kadar
değişebilir mi diye düşünmüştüm. Ama değişir, devrimci kişiliği
kazanmadaki ısrardır bu değişimin nedeni. Ve o bu değişimi
yalnızca kendisinde değil, selam verdiği, sohbet ettiği herkese
yansıtırdı. 

Bu bakış açısıyla ailesini de inandırmıştı haklılığına. Genellikle
çocuklara küçükken sorulur "büyüyünce ne olacaksın" diye.
Uğur'un yeğenlerine bu soruyu sorduğunda "Amcam veya dayım
gibi Kurtuluş gazetesinin muhabiri olacağım" derlerdi. Onların
oyunları sıradan evcilik oyunları değildi.

Onların oyununda devrimciler ve polisler vardı. İki gruba
ayrılırlar, bir grup devrimci olur bir grup da polis. Devrimciler
basın açıklaması yapmak ister polis izin vermez ve saldırır.
Hiçbiri polis olmak istemezdi. Bu nedenle zorunlu olarak sırayla
polis olurlardı. Tüm bunlar ufak şeylermiş gibi görülebilir; ama
her aşamasında Uğur'un emeği söz konusudur. Uğur'un küçük
büyük ayırt etmeden insanlara verdiği değer ve emek vardır
orada. 

Düşman her dönem dergimize yönelik saldırılarda bulunmuştur.
Bürolarımızı yağmalamış, muhabirlerimiz tutuklanmış ve hatta
evlerinde katledilmişlerdir. Mehmet Topaloğlu'nun katledildiği
dönemdi. Yine bu dönemde ülkemizin çeşitli illerinde bulunan
dergi temsilciliklerimize saldırıda bulunulmuş ve muhabirlerimiz
tutuklanmış, bürolarımız yağmalanmıştı. Her yerde protesto
açıklamaları yapılıyor, gazetemizin meşruluğu için caddelerde
açık satışlar yapıyorduk. Böyle bir dönemde yaptığımız basın
açıklamasına polis saldırmış ve hep birlikte gözaltına alınmıştık.
Gözaltındaki tavrı da hepimiz için örnekti. 

Gözaltında her yaştan insan vardı. Uğur herkese bir şeyler
anlatıyor, tek tek insanlarla ilgilenmeye çalışıyordu. Gözaltı so-
nucunda birlikte tutuklanmıştık.

Adlilerle birlikte kaldığımız bir hapishaneye götürmüşlerdi
bizi. Onları erkekler koğuşuna almamışlar ve müşahadede bek-
letiyorlar, ihtiyaçları olan şeylere de yasak cevabını veriyorlardı.
Bir aylık bir süre içerisinde tek tek tüm haklarını kazandılar.
Kısaca Uğur'un yaşamının her anı direniş ve zaferdi. İki ay
sonra tahliye olduk. On beş gün sonra büronun basılmasıyla o
tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Düşman yine Uğur ile
bütünleşen devrimci iradeyi görmüştü karşısında. 

Yıllar geçti. Her dönem karşılaştığımız saldırıların en boyut-
lusuyla karşı karşıyaydık. Düşman bu kez bizi düşüncelerimizle
birlikte yok etmek istiyordu. "Ya teslim olacaksınız ya öleceksiniz"
diyordu. Her hapishanede yaratılan direniş destanlarıyla da ce-
vaplarını almışlardı. İşte bu destanın bir yapıtaşını da Uğur oluş-
turdu.

Hapishanede ölüm orucu direnişçisiydi, operasyonla birlikte
Sincan F Tipi’ne götürülüp oradan da tahliye olduktan sonra, o
yıllarca emek verdiği Mersinin’de devam etti direnişe. Ve
sonunda direniş tohumlarını Çukurova'nın o bire on veren
verimli topraklarına serpiştirerek yeni Uğurlar’ın filizlenmesini
sağlayıp ölümsüzleşti.

Uğur Türkmen’in yetiştirdiği yoldaşlarından biri anlatıyor: 

ÇUKUROVA'NIN DİRENGEN YİĞİDİ;
UĞUR TÜRKMEN 

Anıları Mirasımız
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1 Mayıs'ta Taksim'i Zapt Edenler Selamlandı
İstanbul Çayan Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta, 1 Mayıs günü

Taksim'i zapt eden Halk Cepheliler ve Halk Cephelileri iş-
kencelerle gözaltına alan AKP'nin katil işkenceci polisleri
teşhir edildi ve gözaltına alınanların serbest bırakılması
talep edinildi.  Yazılamalar duvarlara işlendi.

Yüksel Direnişi’ni Anadolu’ya Yayacağız!
Yaşasın Yüksel Direnişimiz! Yüksel Direnişi Hapse-

dilemez!
Yüksel Söyleşileri; Di-

renen Emekçiler Kendi
Hikayelerini Yazıyor söy-
leşisi Aydın’da yapıldı. 6
Mayıs'ta yapılan söyleşide,
Düzce Direnişçisi Alev
Şahin ve Bodrum Dire-

nişçisi Engin Karataş konuşmacı olarak katıldı. Dinleyicilere,
Açlık Grevi Direnişi, Yüksel Direnişi, KESK’te devam
eden oturma eylemi, KEC’li tutsaklar Nazife, Celal ve
ihraçlar anlatıldı. Söyleşiden önce Konak Direnişi ve açlık
grevindeki Mahir Kılıç’a destek ziyareti düzenlendi.

Keyfi Tutuklamalarla Bizleri Teslim Alamayacaksınız!
Ankara Halk Cephesi, son zamanlarda artan keyfi tu-

tuklamalara karşı 6 Mayıs'ta Cebeci'de pullama çalışması
yaptı. Yapılan çalışmada birçok yere, üzerinde "Faşizme
Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!"
sloganının yazılı olduğu 200 adet pullamalardan yaparak,
faşizmi ve keyfi tutuklamaları teşhir etti. Ayrıca kampanyanın
duyurusu yapıldı.

Tutsak Kamu Emekçileri Serbest Bırakılsın
Kamu Emekçileri Cephesi 6

Mayıs'ta Natoyolu ve Sıhhiye'de
tutsak KEC'liler için pullama ça-
lışması yaptı. Yapılan çalışmada
200 adet üzerinde "Yüksel Dire-
nişi Hapsedilemez! İşini İstemek
Suç Değildir! Kamu Emekçileri
Cephesi" imzalı pullamalardan
yapıştırdı.

Evlatlarımız Suçlu Değil, Tek Tip Elbise'yi
Giymeyeceğiz Giydirmeyeceğiz!

TAYAD ‘Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz’ kampanya çalışmalarına devam ediyor.

Ankara: TAYAD'lı Aileler 6 Mayıs'ta Sakarya Cad-
desi'nde Tek Tip Elbise'ye karşı basın açıklaması yapmak
istedi. Açıklama sırasında AKP'nin işkenceci polisleri
ailelere saldırarak zorla alandan uzaklaştırmaya çalıştı.
Bu duruma karşılık olarak TAYAD'lı Aileler ajitasyon
ve sloganlarla eylemlerine devam etti.

Hatay: TAYAD’lı Aileler 5 Mayıs günü, Samandağ
Abdullah Cömert Parkı’nda Tek Tip Elbise ile ilgili eylem
yaptı. Eylemden önce, parkı bariyerlerle kapatılmış siyasi
şube polisleri ve çevik kuvvet polisleri, halka gözdağı
vermek için yığınak yapıp halkı kışkırtmaya çalıştı.

‘Gülhan Sağaltıcı’ya Uygulanan İşkencelere Son Verilsin!’
ve ‘Tek Tip Elbise Kefendir, Giymeyeceğiz!’ yazılı
ozalitlerle alana çıkan analara polisler saldırdı. Ancak
anaların eylemi yapmaktaki ısrarı üzerine polisler ozalitlere
ve ellerindeki dövizlere saldırarak alıp yırtıp parçalamıştır.
TAYAD’lı analar sloganlar atmaya devam etti. Eyleme 6
aile katıldı.

Şehitlerimiz Değerimizdir,
Toprakları Vatanımızdır

Halk Cepheliler, şehitlerinin
mezarları başındaydı.

İdil Kültür Merkezi: İdil
Kültür Merkezi çalışanları 26 Ni-
san'da, Ayçe İdil Erkmen'i mezarı
başında andı. İlk olarak mezar
temizliği yapılarak karanfillerle
süslenen mezar başında, bütün
devrim şehitleri için 1 dakikalık

saygı duruşunda bulunuldu. Okunan
şiir ve marşların ardından yapılan
anma konuşmasıyla anma bitiril-
di.

Eskişehir Halk Cephesi: 7 Ma-
yıs'ta İstanbul Gazi Mahallesi Me-
zarlığı'nda Dayı'nın ve devrim şe-
hitlerinin mezarlarını ziyaret ederek
mezarlarına karanfiller bıraktı. Ar-
dından mezar temizlikleri yapılarak,
şehitlere devrim sözü yenilendi.



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Mücadele; hiç kimsenin önüne,
ne yapılacağı ayrıntılı olarak tarif edilmiş

davranışlar toplamı olarak da konulmuyor.

Mücadele etmek için çalışma yapılan alanda
halkın durumunu iyi değerlendirmek, somut
gelişmeleri bilmek, olanakları tahlil etmek ve

değişken olan
bu olguları, var olan siyasal perspektif ve 

geçmiş deneyimlerin ışığında değerlendirerek 
ne yapılması gerektiğine karar vermek

gerekiyor.

Mücadele etmek için sadece her söyleneni
yapmak, fedakarca çalışmak, hatta cüretkar bir

biçimde 
öne atılmak yetmiyor; bununla birlikte, üretken 
ve yaratıcı bir kafaya da sahip olmak gerekiyor.

Yaratıcılık çözüm bulmaktır, engeli aşmaktır,
sonuca ulaşmaktır!

HALKIN AVUKATLARI
BİTİRİLEMEZ!

BİR ÖNCEKİ BASKINDA DA BULUNAN POLİS:
“GELMEK İSTEMİYORUZ, AMA BİR TÜRLÜ BİTMEDİ”
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NE TOMALARINIZ, NE TAZYİKLİ SULARINIZ,
NE İŞKENCELERİNİZ,

NE SAÇLARIMIZI YOLMANIZ...

DİRENİŞİMİZİ KIRMAYA YETMEDİ
YETMEYECEK!

TARİH: 1 Mayıs 2018
YER: Ankara Yüksel Caddesi
OLAY: İhraç Edilen KEC’lilerin İşlerini Geri Almak İçin
Başlattıkları Direnişin 539. Gün Eylemi
SONUÇ: Neredeyse 2 yıldır, günde iki kez, işkence,
gözaltı, kesilen para cezalarına rağmen

BAŞ EĞDİRİLEMEYEN ÇELİK İRADE,
KAZANACAĞINA OLAN İNANÇ,

TARİHSEL ve SİYASAL HAKLILIKTA ISRAR!

HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!


