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ALMANYA, GRUP YORUM ÜYELERİNİ SAHNEYE ÇIKARMAMAKLA,
BAŞINA ÖDÜL KONAN ÜYELERİNİ TUTUKLAMAKLA ve

TÜRKİYE’YE GERİ GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİ!

GRUP YORUM, EMPERYALİZMİN HAYDUTLUĞUNA
TESLİM OLMADI, DİRENDİ!

ZAFER DİRENENLERİNDİR!



i ç i n d e k i l e r

23 Kamu Emekçileri Cephesi:
Yüksel Direnişi’nin siyasi
zaferi, Konak Direnişi’ni
zafere taşıdı

24 Kamu Emekçileri Cephesi:
Çözüm düzenin meclisi değil,
hülkü mal edeceğimiz
direnişlerdir!

26 Devrimci İşçi Hareketi:
AKP’nin on altı yıllık iktidarı
işçi düşmanlığının resmidir!

28 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: İtalyan
hapishanelerinde bir politik
silah olarak tutsakların tecriti-2

30 Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, Roboski
başvurusunu “kabul
edilmezlik” gerekçesiyle
reddetti. 34 insanımızı
katleden devletten, aklayan
emperyalizmden hesabını
ancak Cepheli devrimciler
soracak!

32 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

33 Halkın Sanatçıları: Kavgada
Mahir, yürekte Cevahir

35 Halk Meclisleri: “Sorun
çözmek” örgütlenme için bir
çıkış noktasıdır

37 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Hayatımızın

9 48 yıl... Kızıldere ihtilalin

yoludur, dönülmez-8
THKP-C’den DHKP-C’ye,
tasfiye ve uzlaşmaya karşı
Marksist-Leninist değerlerle
savaşıyoruz-1

13 Taksim direnişin, Maltepe ve

Saraçhane teslimiyetin
adresidir

19 AKP faşizmi, Filistin halkının

dostu değil, katil İsrail
siyonizminin suç ortağıdır!

21 Yeni İnsan: Tüm duygularını

devrime akıtandır

22 Mahir Kılıç, açlık grevinin

183. gününde zaferi kazandı!

4 Meşru olan devrimci sanat, örgütlü

sanat, halkın sanatıdır, Grup

Yorum’dur. Hiçbir engel, hiçbir

yasa, hiçbir güç, halkın sanatı

karşısında zafer elde edemez!

Grup Yorum’un meşruluğu,

Alman emperyalizmine bir

yenilgi daha tattırmıştır.

Tarihsel ve siyasal haklılık

karşısında emperyalizmin

çöküşü sürmektedir

MEŞRU OLAN
DEVRİMCİ SANATTIR!

kurmaylara ihtiyacı var. Milisler

kurmay olmayı hedeflemelidir

39 Devrimciliğin Köşe Taşları:

Dedikodu

40 Kelimelerimiz: Şehitlerimizin gözü

üzerimizde

42 Mahalleler: Kitle ve kadro

44 Türkiye faşizmle yönetilmektedir!

Halkımız, faşizmin demokrasicilik

oyununa alet olmayın!

Oy vermeyin-2

46 Uyuşturucuya karşı mücadele,

emperyalizme karşı mücadeledir

Bölüm 2

50 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:

Emperyalizmin temel özellik ve

yöntemlerini unutanlar, kullanılır

ve bir kenara atılırlar!

53 Avrupa’da HFG: Uyuşturucu

madde kullanımı kimler tarafından

ve nasıl özendiriliyor?

54 Avrupa’da Yürüyüş

56 Yitirdiklerimiz

58 Avrupa Solculuğu; devrime uzak,

uzlaşmaya, yozlaşmaya yakın!

Duyuru
Halkın Sesi Radyo Haber Saatleri
Bir süredir müzik yayını yapan Halkın Sesi Radyosu

15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren güncelleniyor. Radyo
yayınının güncellenmesi önce haber yayını ile başla‐
yacak.

Sabah haberleri saat 07:30’da, öğlen haberleri saat
13:00’da, aksam haberleri saat 19:00’da yayınlana‐
cak.

Halkın Sesi Radyo’yu yaygınlaştıralım!
Halkın Sesi Radyo adreslerimiz:
https://halkinsesiradyo.blogspot.gr/
http://halkinsesitvradyo.radiostream123.com
Halkın Sesi TV İletişim:

TELEFON / PHONE: 00 359 2 843 15 45 –
00 30 210 38 48 330 – 00 961 789 305 11
E‐POSTA / E‐MAIL: halkinsesitv@yahoo.com
E‐POSTA / E‐MAIL: halkinsesitv.org@yandex.com
HALKIN SESİ TV



Grup Yorum 33 yıldır, emperyalizme ve faşizme
karşı umudun türkülerini söylüyor. Bu 33 yıl içinde,
ülke topraklarımızda, Ortadoğu'da, Avrupa'da yüzlerce
konsere imza atmıştır. Devrimci dinamiklerin farklı bo-
yutlara evrilmesiyle birlikte, mücadele yükselmiş ve
kendi düzenini korumak için baskı ve saldırı da yüksel-
miştir.

Grup Yorum; Anadolu topraklarında emperyalizme
ve işbirlikçi oligarşiye karşı "YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ
TÜRKİYE" şiarıyla milyonlara sesleniyor. Milyonlarla
tün dünyaya umudun türkülerini, kurtuluş umudunu
taşıyor. Tutuklamalara, baskılara rağmen internet kon-
serleriyle yüz binlere sesleniyor.

"ORTADOĞU, ORTADOĞU HALKLARININDIR"
ve "AMERİKA DEFOL" sloganlarıyla Ortadoğu halk-
larından yana saf tutup emperyalizme meydan okuyor.

Avrupa'da kapitalizmin kimliksizleştirme, ırkçılık,
fuhuş, uyuşturucu, kumar, yozlaştırma politikalarına
karşı "IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES, TEK YÜREK"
sloganıyla on binlere sesleniyor.

Emperyalizm nerede dünya halklarına saldırıyorsa,
GRUP YORUM onlarladır. Yalnızca sazı-sözüyle değil
bedenini de kalkan etmiştir. Bunların bedelini ödemiştir.
Baskılar, tehditler, başlarına konulan ödüller, para cezaları,
hapis cezaları GRUP YORUM üyeleri ve hatta dinleyicileri
bu bedelleri göğüslemiştir. Bu bedeller üstüne kurulmuş
meşruluk ve siyasi haklılıkla ve 33 yıllık bir birikimden
oluşan güçle, Alman emperyalizmini, bir kez daha
yenilgiye uğratmıştır.

Yasaklamalar, Tehditler
Devrimci Sanatı Yıldıramaz!

Grup YORUM 1990'ların başından itibaren Avrupa'da
da sanat alanında çalışmalara başlamıştır. Tehditlerin
başlaması da tarihsel olarak aynı zamanda başlamıştır.
Devrimci mücadelenin yükselmesiyle birlikte, emper-

yalizmin sindirme politikaları da şiddetlenmiştir. Yalnızca
Yorum üyelerine değil, Yorum konserini örgütleyen,
biletini satan, konserlerine katılanlara da tutuklanmadan
oturum iptallerine kadar türlü baskılar uygulanmaya
devam ediyor.

2014 ve 2016 yıllarında İngiltere devleti Grup Yorum'un
konserlerini yasaklamıştır. Türkiye’den gelmesi planlanan
Grup Yorum üyelerine "gelip de geri dönmez" gerekçesiyle
vize vermemiştir. Doğrudan salonun sahipleri ve orga-
nizatörleriyle anlaşmayı iptal etmeye çalışmıştır. Bütün
bu baskılara rağmen 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa'daki
Grup Yorum üyeleri konserler gerçekleştirdi.

2015 ve 2016 yıllarında Hollanda devleti konserlerimizi
yasaklamıştır, salon sahiplerini tehdit etmiştir. Bunun
üzerine Grup Yorum polis kuşatması altında konser sa-
lonunun önünü bir mitinge çevirmiş ve Hollanda devletini
ve polisini teşhir etmiştir.

2015 Oberhausen (Almanya) Konseri:
Alman polisi, konser salonu “Arena”nın yöneticilerine

konser salonu sözleşmesini iptal etmeleri için baskı
yaptılar. İki kez gerçekleştirilen büyük konserlerde salon
sahipleri ile hiçbir sorun yaşanmadığı için ikna edeme-
diler.

Bunun üzerine Grup Yorum elemanlarına vize vermeme
kararı aldılar. Ellerindeki liste dışında olup, vize alabilen
müzisyenler ve Grup Yorum öğrencilerinden dört kişiyi,
Düsseldorf havaalanında konser günü 8 saat boyunca
gözaltında tutup, daha sonra ilk uçakla Türkiye'ye geri
gönderdiler.

Konseri engellemeye çalıştılar; ancak başaramadılar.
Konserde binlerce insan umudun türkülerini söyledi.
Başaramadılar; çünkü Grup Yorum Halktır. Halka kimsenin
gücü yetmez.

Çünkü Grup Yorum Avrupa'da yetiştirdiği öğrencileri
ve dostlarıyla korosu-orkestrası ile birlikte 32 kişiyle

GRUP YORUM TÜRKÜLERİYLE, DİRENİŞİYLE, TÜM DÜNYA HALKLARINA,
ZAFERİ BİR KEZ DAHA ARMAĞAN ETMİŞTİR

MEŞRU OLAN DEVRİMCİ SANAT, ÖRGÜTLÜ SANAT,
HALKIN SANATIDIR, GRUP YORUM'DUR

HİÇBİR ENGEL, HİÇBİR YASA, HİÇBİR GÜÇ,
HALKIN SANATI KARŞISINDA ZAFER ELDE EDEMEZ!

GRUP YORUM'UN MEŞRULUĞU,
ALMAN EMPERYALİZMİNE BİR YENİLGİ DAHA TATTIRMIŞTIR

TARİHSEL ve SİYASAL HAKLILIK KARŞISINDA
EMPERYALİZMİN ÇÖKÜŞÜ SÜRMEKTEDİR

Yürüyüş
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sahnede yerini almıştı.

2016 Gladbeck (Almanya) Konseri: 
Gladbeck'te Alevi Kültür Merkezi'nin (AKM) büyük

festival alanında Grup Yorum "Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek" Halklar Festivali için başvuru yapıldığından
itibaren engeller de başladı.

Alman emperyalizmi bu iş ile görevlendirdiği Ana-
yasayı Koruma Örgütü (İstihbarat) elemanları, önce
AKM yöneticilerini çağırarak Grup Yorum'un terör pro-
pagandası yapan bir grup olduğunu, festival alanı ile
ilgili sözleşmenin iptal edilmesini istediler. AKM yöne-
ticileri Grup Yorum'u tanıdıklarını ve destekleyeceklerini
söyleyerek direndiler. Ardından Belediyeyi baskı uygu-
laması için devreye soktular. Ve AKM yöneticilerini
baskı ve şantaj ile festival alanını iptal ettirdiler. Hiçbir
baskı Grup Yorum'un ve festivalin meşruluğunu gölge-
leyemezdi. 

Hızla başvuru yapılarak Belediye ile görüşme talep
edildi. Aynı zamanda Belediye önünde bilgilendirme
için çadır ve standlar açıldı. Konser günü için de aynı
mekanda miting için başvuru yapıldı. 

Görüşme taleplerine olumlu cevap verilmeyince,
Grup Yorum standı bir direniş ve eylem alanına dönüş-
türüldü. Grup Yorum'un Avrupa'daki elemanları açlık
grevi ile de direnişi güçlendirdi. Alman Sol'undan Grup
Yorum dostlarının da desteklediği direnişi kırmak için,
bu kez AKP’lileri devreye sokmak istediler. AKP'nin
Almanya'daki uzantısı Demokrat İşadamları Derneği yö-
netiminden 12 cami-derneği bir açıklama ile Gladbeck'te
teröristlere destek veren bir grubun konserini istemedik-
lerini ilan ettiler. Ayrıca bir cuma namazı sonrası cami
kitlesinin direniş çadırına doğru yürüyüş yapacağı ha-
berlerini yaydılar. Amaçları halkı kışkırtmaktı, başarısız
oldular.

Grup Yorum halktır, meşrudur... Irkçılık Avrupa'daki
tüm halkların, tüm Türkiyeliler’in de sorunudur. Bu
meşruiyet ile dernek ve cami yöneticileriyle randevulaşılıp
görüşme yapıldı. Alman devletinin kışkırtmalarına gel-
memelerini, yaşanacak olumsuzluklarda kendilerinin de
sorumlu olacaklarını, ırkçılığa karşı ortak hareket etmek
gerektiği anlatıldı ve söz alındı.

Alman emperyalizmi bu çabasından da sonuç alama-
yınca bir serseriyi yönlendirerek destek veren DKP
(Alman Komünist Partisi) üyesi bir Alman kadına saldırı
yaptırdı. Başına bir darbe vurup kaçan serserinin eylemi
de sonuçsuz kaldı. Çünkü saldırı, basına teşhir edildikten
sonra sahiplenme daha da arttı. Gladbeck'te bu konser
mutlaka gerçekleşecekti. Belediye de sıkışmış çıkış
yolu arıyordu.

Direnişe karşı koyamayan Alman emperyalizmi
miting için alan vermek zorunda kaldı. Bir kez daha
zafer direnenlerindi, zafer Grup Yorum'undu. Bar-
daktan boşanırcasına yağan yağmura rağmen binlerce

Grup Yorum severleri, coşkulu sloganlarla ve halaylarla
festival alanını doldurmuştu.

2017 Fulda konseri: 
Almanya'nın Fulda şehrinde belediyeye Halklar Fes-

tivali için başvurulduğunda geniş bir alanı festival için
tahsis ettiler. Birkaç gün sonra festivalde Grup Yorum'un
yer alacağını öğrendiklerinde hızla alanı ve sözleşmeyi
tek taraflı iptal ettiklerini açıklayan belgeyi yolladılar.
Gerekçe yine aynıydı. Alman polisi, BASK ve tehdit
politikaları yine hızla devreye girerek bu kez engellemekte
kararlıydı. Fulda Belediyesi ise bu konuda en geri tutum
sergileyenlerden biriydi.

Yine Direniş, Yine Zafer...
Meydanlarda miting ve dinletilerle başladı ısrarlı ve

kararlı direniş. Grup Yorum tişörtleriyle yürümeyi bile
yasaklamaya kalkan polis, belediyenin baskısına rağmen
günlerce eylemlerle, Avrupa'nın her yerinde kararlı ve
ısrarlı bir çalışmayla sonuç alındı. Belediye yine bir alan
tahsis etmek zorunda kaldı. Miting şeklinde yapılan
festival, Avrupa’nın farklı yerlerinden gelen binlerce
kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Avrupa'da "IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES, TEK
YÜREK" büyük konserleri ve festivalleri:

- Düsseldorf-2012 

- Oberhausen-2013

- Oberhausen-2014

- Oberhausen-2015

- Gladbeck-2016

- Fulda-2017

ALMANYA ANAYASA KORUMA ÖRGÜTÜ’NÜN
BASKILARI, TEHDİTLERİNE RAĞMEN, KAVGA
EDEN TÜRKÜLERİMİZİN SAHNESİNE ÇIKIYOR,
DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN TÜRKÜLERİNİ
SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORUZ!

20 Mayıs 2018 tarihinde, Almanya'nın Thüringen
eyaletindeki Truckenthal şehrinde gerçekleştirilen üç

27 Mayıs
2018

Yürüyüş

Sayı: 68

55DEVRİMCİLER FAŞİZMİN HÜCRELERİNDE DİRENİYOR!



günlük "Rebellisches Musikfestival" (Asi Müzik Festivali)
etkinliğine GRUP YORUM da çağrılmıştı. Ülkede ve
Avrupa'da artan baskı ve tehditlere rağmen, geçen bir yıl
içinde, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde 10 konser yapmıştır
GRUP YORUM. Halkın sanatı için 10 zafer, emperyalizm
açısından ise 10 yenilgi kaydedilmiştir. 

2017 yılının Kasım ayından 2018 yılının ilk yarısına
kadar Avrupa’da gerçekleşen Grup Yorum konserleri:

Duisburg (Almanya) - 19.11.2017

Stuttgart (Almanya) - 10.12.2017

Londra (İngiltere) - 

Hildesheim (Almanya) - 27.01.2018

Hamburg (Almanya) - 28.01.2018

Mannheim (Almanya) - 04.02.2018

Bielefeld (Almanya) - 

Nancy (Fransa) - 25.02.2018

Neunkirchen (Avusturya) - 

Basel (İsviçre) - 22.04.2018

Emperyalizmin terör demagojilerini alt ettiğimiz son
konser ise "Rebellisches Musikfestival" (Asi Müzik Fes-
tivali) olmuştur.

Halkın Sanatının Kaynağı Halktır!
Emperyalizm bu yenilgilerle birlikte prestij ve güç

kaybına uğramıştır. Bunun için "Rebellisches Musikfes-
tival"'in organizatörlerine tehditler ve yasaklar savurmuş.
Bunların altını da, Anayasa Koruma Örgütü'yle, yerel
polis ve mahkeme kararlarıyla doldurmaya, meşrulaştır-
maya çalışmıştır.

"Rebellisches Musikfestival" MLPD (Marksist Leninist
Alman Partisi)'nin gençlik örgütlenmesi Rebell tarafından
örgütlenen üç günlük bir müzik festivalidir. Solcu, ilerici,
demokrat dinleyicilerin toplandığı, klasik müzik festivalleri
karşısında alternatif olarak görülen bir festivaldir. Festivalin
2018 afişinde Grup Yorum’un da yer alacağı ilan edildi.
Bu açıklanır açıklanmaz Alman polisi ve Grup Yorum
dinleyicileri arasında bir irade savaşı başladı.

20 Mayıs’ta gerçeleşen festivali örgütleyenlere, Kri-
minal Şube Polis Direktörü Dirk LÖTHER imzalı bir
karar bildirildi. Kararda "festivali organize edenler ve
festival katılımcıları hakkında terörü finanse etme suçu
şüphesinin söz konusu olduğu” söylenmekteydi. Aynı
kararda eğer “Grup Yorum sahne alırsa, şiddet uygula-
maktan kaçınmayıp gözaltına alacaklarını” da yazıyordu.
Buna gerekçe olarak da Grup Yorum’un terör örgütüne
bağlı olduğunu, terörün finansmanı ve sözcüsü olduğu
söylendi.

Alman Emperyalizmi “Terörü Engelleme”
Bahanesiyle Terör Estiriyor!

Alman polisinin amacı, “terörü engellemek” değildir.
Amacı devrimci sanatı, halkın sanatının gücünü engel-
lemek, tarihsel ve siyasal haklılıkla yürütülen mücadelenin
önünü kesmektir. Halkı örgütleyen, halka bilinç ve umut
taşıyan türküleri yok etmektir. 

Çünkü Alman emperyalizmi biliyor, Grup Yorum sa-
dece konser vermiyor. Grup Yorum'un sahnesi, dünya
halklarının emperyalizme ve faşizme karşı mücadelesinin
sahnesidir. Alman emperyalizmi biliyor, Grup Yorum
konserleri sadece konser değil, aynı zamanda mitingdir,
eylemdir.

Alman emperyalizmi biliyor, Grup Yorum konserleri,
halkın örgütlendiği, bilinçlendiği politik bir sahnedir.
Halkın omuz omuza halaya durup eğlendiği, öfkeyle
sloganlarını attığı, düşlerini dile getirdiği bir sahnedir.
Halkın sorunlarına çare, yaralarına merhem aradığı, bir-
biriyle kucaklaştığı, birbirinden umut ve güç aldığı or-
tamlardır.

Enternasyonalizm Nedir?
Türkçe kelime karşılığı “uluslararasıcılık” olarak

çevrilmekle birlikte kavram olarak karşılığı, ulus-
lararası dayanışmadır. Dünya proletaryasının ve
tüm ezilen halklarının mücadeledeki amaç birliği
ve örgütsel birliğidir.

İşçi sınıfı ve ezilen halkların tüm dünya ölçeğin-
deki ortak düşmanı emperyalizm olduğuna göre,
ortak düşmana karşı ortak amaç ve ruh birliğinde
olmak zorunluluktur.

Enternasyonalizmin özüne ve ruhuna uygun
davranacak her parti veya ülkenin anti-emperyalist
olması da doğal olarak, olması gerekendir.

AB’ye ve ABD’ye karşı mücadeleyi ve işbirlikçi
oligarşilere karşı mücadeleyi gündemlerine alma-
yanların, enternasyonalist olabilmeleri de mümkün
değildir.

Dolayısıyla; bağımsızlık düşüncesini terk etmek,
mücadelenin ulusal yanını yok etmek, kendi ülkesi
özgülünde devrimi reddetmek anlamına gelir ki,
bu nedenle, anti-emperyalist, anti-oligarşik dev-
rimden uzaklaşanların enternasyonalist olabilmeleri
söz konusu olamaz.

Yürüyüş
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Alman emperyalizminin korkusu da bunlardır! ÇÜNKÜ
BİLİNÇLİ ve ÖRGÜTLÜ BİR HALK EMPERYALİZ-
MİN SONUNU GETİRECEKTİR.

Grup Yorum Enternasyonalisttir!
Avrupa emperyalizminin yasaklarının ortaklaştığı

amaç, Grup Yorum’u yok etmektir. Ve bu amacına
ulaşmak için teröre başvuran yine emperyalizmdir. Alman
emperyalizminin polis aracılığıyla estirdiği terör ve
baskıya, Grup Yorum dinleyicileri en güçlü cevabı verdi. 

Alman emperyalizmi, estirdiği terörü, yasaklarını ve
tehditlerini mahkeme kararlarıyla meşru bir tabana oturt-
mak istedi. Ancak ısrarlı mücadele ile Alman devletinin
yasaklarını kendi yasalarıyla parçaladılar.

Dünyanın birçok yerinden dayanışma mesajları yağdı
ve yasak protesto edildi. Festivali örgütleyenler, ne olursa
olsun Grup Yorum’un sahneye çıkacağını açıkladı. Eylem
ve açıklamalar yapıldı.

Geri adım atmamanın meşruluğu, Almanya’nın
kendi mahkemelerince yasakladığı Grup Yorum kon-
serlerini, yine kendi mahkemeleri bu yasakları kal-
dırmak zorunda kalmıştır. Böylece Grup Yorum'un,
devrimci sanatının yasaklanamayacağını ve meşru
olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Yüzlerce Müzik Grubu Varken, Saldırılar
Grup Yorum Üstünde Yoğunlaşıyor!

Grup Yorum sanat için sanat yapmıyor. Grup Yorum'un
sanatı, halkın sanatıdır. Grup Yorum, devrimci sanatın
günümüzde mücadele eden tek sözcüsüdür. Halk ve
vatan sevgisi ile bağımsız bir ülkede yaşama hedefiyle,
sömürüsüz bir dünya düşlediklerini hiçbir zaman gizlemedi
Grup Yorum. Aksine her yerde devrimci sanatın meşru-
luğunu savunmuşlardır ki bu suç değildir.

Devrimci mücadele içinde şehitlikler, hapislikler,
aranmalar, baskınlar, işkenceler, sürgünler ve daha nice
bedeller ödenmiştir. Grup Yorum da halkın sanatçısı ol-
manın bedellerini ödemiştir. 

Grup Yorum Eğitendir;
Grup Yorum Yetiştirendir!

Ülkede ve Avrupa'da artan baskılara, üyelerinin ne-
redeyse hepsi tutuklanmasına rağmen, Grup Yorum bü-
yüyor. Halkın sanatını yapan Grup Yorum, halktan bes-
lenmektedir. Üyeleri, elemanları halk çocuklarıdır. Ka-
pitalist kültür, halk çocuklarının yeteneklerini me-
zarlara gömüp, gelişmelerini engellerken, Grup Yorum,
halk çocuklarından oluşan bir sanat ordusu yaratma
iddiasıyla mücadele ediyor. Bundandır ki, emperyalizm
"yok ettik" diye sevinç naraları atarken, Grup Yorum in-
ternet konseri veriyor. Tutsak Yorumcularla, aranır
durumda olanlar hepsi kol kola aynı sahnede yüz binlerce
dinleyicisiyle buluşarak baskı ve yasakları delmeyi

başardı. Avrupa'da yeni üyeleriyle konserleriyle ve üre-
timleriyle cevap veriyor listelere, başlarına ödül konmasına
ve ölüm tehditlerine.

Devrimci Sanat, İdeolojik Bir Savaştır!
Grup Yorum Anti-Faşist ve
Anti-Emperyalist Çizgisinden
Hiç Sapmamıştır!

Grup Yorum safını, emperyalizm karşısında ezilen
dünya halklarının yanında belirlemiştir. Emperyalizmin
kabul edemediği, acizce saldırmasının da nedeni budur.
Çünkü emperyalizm yok olacak, yıkılacak. Ve emperya-
lizmin yıkılışında dünya halkları Grup Yorum türküleri
söyleyerek sosyalizme yürüyecek.

Devrimci sanat gücünü ve cesaretini, haklılığından
ve kararlılığından almaktadır. Biliyoruz ki; baş çelişki
emperyalizm ve dünya halkları arasındadır. 

Devrimci sanatın ideolojik mücadelesi de buna göre
şekillenmektedir. Sanata şekil veren ideolojidir.

Grup Yorum, ideolojik olarak bağımsızdır, çünkü:

- Ayakları, Anadolu topraklarına basmaktadır.

- Sanatı yoksulların sesidir.

- Burjuvazinin sanatı karşısında tek alternatiftir.

- Halkın tarafındadır.

- Halkın tarihini öğrenip, geleceğe taşıyandır.

- Dünya halklarından ve kendi tarihinden öğrenendir.

- Yeni insanı yaratandır.

- Kapitalizmin bireyciliğine karşı kolektivizmi esas
alandır. 

- Eğiten ve yetiştirendir.

Grup Yorum, ideolojik olarak kararlıdır, çünkü:

- Baş çelişki emperyalizm ve dünya halkları arasındadır.
Bu gerçekten sapmayan, emperyalizme karşı tavırını de-
ğiştirmeyendir.

- Dili, sözü net olandır.

ANTİ-EMPERYALİZM NEDİR?
Bağımsızlık istemektir. Vatanımızın bağımsızlığı,

halklarımızın özgürlüğü için mücadele etmektir.
Bağımsızlık, bir ülkenin ve halkın, siyasi, ekonomik,

askeri, kültürel her alanda olarak kendi kaderine
hükmedebilmesidir. 

Bağımsızlık, günümüz dünyasında hem mümkündür
hem de zorunludur. 

Halkın açlıktan, sefaletten kurtulması için de, de-
mokrasi için de bağımsızlık ön koşuldur. 

Halk ve vatan sevgisinin somuttaki karşılığı anti-
emperyalist olmaktır. 

Bağımsızlığımızı çalan, halkımızı köleleştiren em-
peryalizmdir.

Emperyalizme karşı mücadele edilmeden halklarımız
özgür, vatanımız bağımsız olamaz. 
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- Burjuvaziye en sade ve açık şekilde vurandır.

- Politikasız kalmayandır.

- Yeni yöntemler, yeni çözümler üretendir.

- Teslim olmayanlardır.

- Haklı ve meşru olanı, halkın sanatını yapandır.

- İdeolojik mücadeleyi yaygınlaştırandır.

Grup Yorum, ideolojik olarak nettir, çünkü:

- Halkların kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu bil-
mektedir.

- Üretimlerini ve etkinliklerini halkın gücüyle örgüt-
leyendir.

- Kendi sanatını yaratan ve geliştirendir.

- Burjuva sanatını taklit etmeyendir. 

- Teknik olarak teori ve pratiğin ideolojiden ayrı ol-
madığını bilendir.

- Devrimci sanatı öğrenen ve öğretendir.

- Oportünist ve reformist sanat anlayışlarıyla doğrudan
savaşandır.

Her Zafer Bir Diğer Zaferin
Habercisidir!

Emperyalizm devrimin ideolojisi karşısında yenilmeye
mahkumdur. Yıllardır baskılarla, tehditlerle yasaklamak
istediği konserleri, devrimci sanatın gücü ve meşruluğu
karşısında yenilmiştir. Zafer direnenlerin olmuştur. Al-
manya'nın Thüringen eyaletindeki, mahkeme kararıyla
konser yasaklaması ve direniş karşısında yine mahkeme
kararıyla bu yasağın bozulması devrimci sanatın önemli
bir zaferidir.

Bu zafer; Alman emperyalizminin çaresizliğinin ifa-
desidir.

Bu zafer; Alman emperyalizminin meşru olmadığının,
yasaklarının, baskılarının meşru olmadığının ifadesidir. 

Bu zafer; Grup Yorum konserlerinin yasak olmadığının
ve böylece Grup Yorum için faaliyet yapmanın da suç
olmadığının ifadesidir. 

Emperyalizm sadece Grup Yorum üyelerine değil,
aynı zamanda Grup Yorum konserleri organize eden,
konserlerde kitle çalışmasını örgütleyen, dinleyicilerine
de baskı uygulamaktadır. Grup Yorum'un yasak bir grup
olmadığını "Rebellisches Musikfestival"inde mahkeme
kararıyla Grup Yorum’un yasaklanamayacağını itiraf ve
kabul etmiştir. 

Böylece GRUP YORUM konserlerinin faaliyetlerine
katılanlara verdiği hapis cezalarını iptal etmelidir; çünkü
insanlarımızı YASAK bir müzik grubun konser faaliyetini
örgütlemekle yargılamakta. Bu yasağın dayanıksız ol-
duğunu kendi mahkemleriyle, yasalarıyla revize etmiştir.
Böylece ne GRUP YORUM'un yasak olduğunu, ne de
Grup Yorum'un konser faaliyetini örgütleyenlerin suç
işlemediğini itiraf etmiştir. 

Böylece 2012 yılından beridir Grup Yorum için konser
örgütleyen, bilet satan, konsere katılan tüm Halk Cepheliler
serbest bırakılmalıdır. Muzaffer Doğan örneğinde gö-
rüldüğü gibi, Grup Yorum konseri örgütlediği için 5,5
yıl, Anadolu Federasyonu çalışanları da uzun yıllar hapis
cezasına çarptırıldı.

Konser yapmak, bilet satmak suç olamaz. Grup Yorum
konseri düzenlemek değil, yasaklamaktır, Türkiye’ye
iade etmekle tehdit etmektir asıl terör. Bu mahkeme
kararı; Yusuf Taş, Erdal Gökoğlu, Muzaffer Doğan,
Musa Aşoğlu’nun tahliye edilmesi gerektiğini de göster-
miştir.

Zaferlere zafer ekleyerek, önce konserlerin yasak-
lanmalarını ortadan kaldırdık - şimdi ise zaferin gücüyle
daha büyük zaferler kazanacağız! Bundan sonraki her
zaferimiz daha büyük bir zafer olacak! 

TUTUKLAMALARA, ÖDÜLLERE, TEHDİTLERE,
BASKILARA RAĞMEN TÜRKİYE’DE, ORTADO-
ĞU’DA, AVRUPA’DA, TÜM DÜNYADA GRUP YO-
RUM'UN DOSTLARI VARDIR. "SÖYLEDİĞİMİZ
TÜRKÜLERDE, SENİN DE SESİN OLMALI" sadece
bir söz değil, hayatın içinde, halkların mücadelesinde
karşılık bulmalıdır.

Tüm anti-emperyalistleri, anti-faşistleri, enternasyo-
nalistleri, tüm halkımızı, Türkiye’de ve Avrupa’da yapı-
lacak Grup Yorum konserlerine katılmaya çağırıyoruz.

EMPERYALİZM, GRUP YORUM’U “TERÖR”LE
BAĞLANTILANDIRIP TECRİT EDEMEYECEK,
ÖDÜL VE ÖLÜM TEHDİTLERİYLE BOYUN EĞ-
DİREMEYECEK!

Alman emperyalizminin amacı yalnızca bir konser
yasaklamaktan ibaret değildir.

Halk Cepheliler’e ve Grup Yorum’a bu hazımsızlığı
nedendir? Neden yasaklıyor ve neden korkuyor?

Alman emperyalizmi Halk Cephesi’nin anti-em-
peryalist çizgisinden korkuyor. Bu çizginin kararlı-
lığından korkuyor. Neden Halk Cephesi’nin anti-
emperyalist çizgisi?

Bu çizgi; EMPERYALİZME KARŞI BAĞIM-
SIZLIK çizgisidir.

Bu çizgi; emperyalizmle her türlü işbirliği ve uz-
laşmayı reddeder.

Bu çizginin hedefi nettir: EMPERYALİZMİ VA-
TANIMIZDAN KOVMAK!

İşte Alman emperyalizminin Halk Cephesi’ne sal-
dırısının nedeni de budur. Vatanımızdan emperyalizmi
kovduğumuzda Almanya’nın Türkiye’deki 6 bin şir-
ketine de yaşam hakkı tanınmayacaktır.

Alman emperyalizmi, dünyanın üçüncü büyük
silah ihracatçısıdır ve Türkiye en büyük pazarların-
dandır. Yeni-sömürgelerinden elde ettiği sömürü
payını kaybetmekten korktuğu için saldırıyor.

Yürüyüş
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1970’den 2018’e, 48 yılda, Parti Cephe tarihi Türkiye
sınıflar mücadelesinin birçok aşamasında belirleyici bir
rol oynamıştır. Bu tarih, emperyalizme ve faşizme karşı
M-L değerlerle savaşım tarihidir. İdeolojik netlik ve ba-
ğımsızlık tarihidir. Bu tarih, stratejik hedefimizden milim
sapmadan, iktidar iddiamızdan, sosyalizm inancımızdan
vazgeçmeden emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı
savaşın tarihidir. Örnek önderliğiyle, en zor dönemeçlerde,
en koyu kuşatmalarda “yol açan” olma, “buz kıran”
olma tarihidir. 

Emperyalizmin “Ya Düşünce Değişikliği
Ya Ölüm!” Dayatması
M-L Adına, Sosyalizm Adına
Bütün Değerleri Yok Etme Saldırısıdır

2000’li yıllar emperyalizmin sömürüsünün yoğunlaştığı,
halkların yoksullaştığı, çelişkilerin derinleştiği, kapitalizmin
ekonomik krizlerinin ve buna bağlı olarak da siyasi kriz-
lerinin yükselişe geçtiği yıllardı. Sistemin kriziyle orantılı
olarak emperyalistlerin de korkuları büyümüştü. İşte
böyle bir süreçte; tüm silahlarını, direnen her kesimin
beyinlerini teslim almaya yönelten emperyalizm, uzlaşma,
tasfiye ve teslimiyet operasyonlarına daha da hız verdi.
“Ya düşünce değişikliği ya ölüm!” diyerek direnen tüm
halklara ülkelere, tüm ilerici, devrimci örgütlere, saldırıya
geçti. M-L adına, sosyalizm adına, devrim adına, ba-
ğımsızlık adına ne kadar değer, düşünce varsa hepsini
yok etmek istiyorlardı. 

İdeolojik ve siyasi önderliğini emperyalizmin yaptığı
tasfiye, teslimiyet ve uzlaşma politikaları karşısında,
dünya ve ülkemiz solu büyük bir savrulma yaşadı.
İdeolojik olarak yenilen sol, direnmeyi, savaşmayı göze
alamadı. „Emperyalizm yenilmez!“ düşüncesi sardı bün-
yelerini. Büyük silahlara sahip, büyük savaşçı gücü olan

milliyetçi çizgide ETA ve İRA, M-L’yi savunduğunu
söyleyen FARC gibi çok sayıda uzun yıllar silahlı
mücadele veren örgüt ard arda silah bıraktılar. Silahlarla
beraber halkların bağımsızlık umudu da toprağa gömdüler.
Ülkemizde de Kürt Milliyetçilerinin gidişatı aynı yön-
dedir.

Emperyalizmin, Tasfiye ve
Teslimiyet Saldırılarına Karşı
Bizi Yenilmez ve Yıkılmaz Yapan
M-L İdeolojide Israrımızdır

Bu süreçte, birçok, kendisine M-L diyen siyasi hareket
yolunu şaşırıp yok olurken biz bütün bu süreçlerden
ideolojik olarak güçlenerek çıktık. Bizi halkların tek
kurtuluş yolu silahlı mücadeleden ve devrim iddiamızdan
vazgeçiremediler. Bu fırtınalar içinde, herkes bir yerlere
savrulurken, biz ne yıkıldık, ne savrulduk. Emperyalizmin
her politikasına, onu bozacak politikalarla cevap verdik.
M-L kılavuzluğunda, ayaklarımızı kendi topraklarımıza
bastık, sırtımızı halkımıza dayadık, örgütsel ve ideolojik,
politik bağımsızlığımızı koruduk. 

Yaralar aldık, büyük kayıplar verdik. Yaralarımızı
yine savaşın içinde sarıp, yenilgilerden ayağa kalkıp
devrim ve sosyalizm bayrağını dalgalandırmaya, Mark-
sizm-Leninizm’i savunmaya, silahlı mücadelenin halkların
tek kurtuluş yolu olduğu gerçeğini söylemeye devam
ettik. Emperyalizmin teslim alma politikaları karşısına,
gücümüz ve olanaklarımız yettiği oranda, Anadolu’nun
şehirlerinde ve kırlarında silahlı savaşı sürdürmeye
devam ettik. Direnerek, savaşarak, ilklerle dolu anti-
emperyalist, anti-faşist mücadelemize yeni halkalar ek-
ledik.

“Silahlı savaşın devri bitti” dediler, biz sınıflar var
oldukça, emperyalizm var oldukça silahlı mücadelenin

THKP’C’DEN DHKP-C’YE 
TASFİYE VE UZLAŞMAYA KARŞI

MARKSİST-LENİNİST DEĞERLERLE
SAVAŞIYORUZ - 1

EMPERYALİZMİN
TASFİYE-UZLAŞMA-TESLİMİYET

SALDIRISI 
BİZİ TESLİM ALAMADI ÇÜNKÜ

BİZ YENİLMEZ
MARKSİST-LENİNİST
İDEOLOJİYE SAHİBİZ!8. Bölüm
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yok olmayacağını, sosyalizmin umut olmaya devam ede-
ceğini gösterdik. Bağımsız ve özgür bir vatan için sava-
şanların katliamlarla teslim alınamayacağını, yenilme-
yeceğini gösterdik. Ve gösterdik ki; Dünyanın Türki-
ye’sinde biz varız. Parti-Cephe var. Biz var oldukça sos-
yalizm de var olacak. Biz var oldukça M-L var olacak.

Elbette, bunlar için büyük bedeller ödedik. Bu büyük
bedelleri ödediğimiz için bugün hala varız. Hala devrim
iddiamızı sürdürüyoruz ve bunun için savaşıyoruz. 

Bizi, emperyalizmin ideolojik saldırıları karşısında,
yenilmez ve yıkılmaz yapan ne silah, ne savaşçı sayımızdır.
Bizi yenilmez ve yıkılmaz yapan, bizi ayakta tutan: 

1- M-L ideolojide ısrarımız ve politik netliğimiz,
2- Emperyalizme karşı uzlaşmaz tavrımız, 
3- Ayaklarımızı hep kendi topraklarımıza basmamız,

kendi halkımıza, kendi gücümüze güvenmemizdir.
Bu üç temel çizgide yürümeyenler, ideolojik olarak

bağımsız olmazlar, emperyalizme tavır alamazlar. Nihai
olarak uzlaşma ve teslimiyet yoluna girerler. Bizim uz-
laşma, barış ve düzene dönüş rüzgarlarından etkilenme-
memizin nedeni ideolojik ve politik netliğimiz, Mark-
sist-Leninist çizgide yürüyor oluşumuz sayesindedir.
Bundan dolayı; emperyalizmin çıkarları için tehlikeli
ilan edildik. Bundan dolayı; emperyalistler, ülkemizde,
siyasi, ekonomik, askeri politikalarını rahatça uygulaya-
bilmelerinin önünde Parti-Cepheyi engel olarak gördüler.
Anadolu topraklarında devrimci hareketi tasfiye ettikle-
rinde, direnen hiçbir gücün kalmayacağını planladılar.
Bu plan dahilinde, 2000’lerin başında, emperyalistler ve
işbirlikçi oligarşi, devrim mücadelesini tasfiye için, F
Tipi tecrit saldırısını başlattı. 

Tecrid, Emperyalizmin,
Bütün Dünyada Direnen Örgütleri, 
Ülkeleri İdeolojik Olarak
Teslim Alma Saldırısıydı

F Tipleri bu evrensel saldırının ülkemizdeki biçimiydi.
Biz emperyalizmin bu saldırısına kaşı tereddütsüz direniş
dedik. Emperyalistler tecrit politikalarıyla dünya halklarının
direniş ruhunu, sosyalizm umudunu, M-L ideolojiyi yok
etmek, “Hiçbir güç bana karşı direnemez” korkusunu
hakim kılmak istiyordu. F Tipleri ile de dayatılan tamda
buydu. Yani ideolojik-siyasi tasfiyeydi. F Tipi hücrelerde
beyinlerimiz teslim alınacağını, örgütlülüğümüzün yok
edileceğini hesapladılar ama başaramadılar! 

Emperyalizmin tasfiye, teslimiyet saldırısına 7 yıl
süren ölüm orucu direnişiyle cevap verdik. Emperya-
lizmin “Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm!” politikasına
karşı en sert sınıf çatışması Anadolu topraklarında yaşandı.
Büyük Direniş 20 Ekim 2000’de başladı, 22 Ocak 2007’de
sona erdi. 6 yıl 3 ay, toplam 75 ay süren bu direniş
süresiyle ve 122 şehidiyle o güne kadarki hemen tüm öl-
çülerin ötesinde bir direnişti. Bu direniş; devrimi, sosyalizmi
savunan, uzlaşmayı reddeden ve emperyalist politikalara
cepheden tavır alan bir direnişti.

Emperyalizmin Saldırısı,
Devrimciliğimize Saldırıydı 
Sol, Direnişi Terk Ederek
Devrimciliği Terk Etti, Biz Direndik

Sol, teoride “Saldırı stratejiktir” tespitleri yapıyordu.
Ama tek bir “stratejik” davranışları yoktu. Bir süre günü
kurtarmaya çalıştılar. Fakat bu durumu da daha uzun
sürdüremediler. Sol, 28 Mayıs 2002’de DHKP-C ve
TKEP/L davasından tutsaklar dışında, diğer gruplar,
ölüm orucunu bıraktılar. ‘80 faşist cuntası sonrası
silahlarını toprağa gömenler, ‘90’ların ağır bedeller ge-
rektiren koşullarında yasallığa çekilenler 2002’de, em-
peryalizmin „ya düşünce değişikliği ya ölüm“ dayatması
karşısında, süreç ölmeyi ve fedayı gerektirdiğinde, bizi
yaklaşık 7 yıl sürecek mücadelemizde yalnız bıraktılar.
Koyu bir sansür, tecrit ve baskı altında biz 7 yıl, cenaze-
lerimizi yalnız kaldırdık. 2000 tecrit saldırısı da oportünist
solu bitirdi. 

Büyük Direniş sadece burjuvazinin bombalarıyla kur-
şunlarıyla, tecrit hücreleriyle, zorla tıbbi müdahaleleriyle
savaştığımız bir süreç değildi. Diğer yandan da, en az
bunun kadar yoğun bir savaş da, bencil, bireyci, inançsız
teorilerin bombardımanı altında oportünist ve reformist
sola, küçükburjuva aydınlara, ilerici, demokrat güçlere
karşı ideolojik cephede sürdürüldü. Emperyalizm ve oli-
garşi, direnen devrimcileri katlederken, reformizm,
sıradan bir demokrat duyarlılığı dahi göstermedi. Çünkü
onlar da, devrimcilerin tasfiyesini istiyorlardı.

Reformist soldan tarihe kalan utanç ve ihanet sözleri;
“Aynı mahalleden değiliz”, “Farkımızı koyduk iyi oldu”,
“Cepte keklik mi sandınız”, “Devrimci demokrasi öldü”
idi.

Reformizm bu utanç tablosunu sergilerken oportü-
nizmin de direniş karşısındaki tavırları onlardan çok da
farklı değildi. Onlar da, devrimci hareketin “burnunun
sürtülmesinden” medet umuyorlardı. Ancak iki kesimin
beklentileri de gerçekleşmedi. Biz teslim olmadık,
direndik ve kazandık. Biz, tarihe geçen bir direnişi ya-
ratmanın onuru ve gururuyla savaşıyoruz. Sol direnmeyerek
biraz daha çürümeyi seçti. Siyasi ölümü seçti. 

Teslim olmamak, ideolojik olarak burjuva ideolojisini
kabul etmemek, Marksizm-Leninizm’i, sosyalizmi her
koşul altında savunmaktır. Teslim olmamak, düşüncele-
rimizi, gelecek umutlarımızı teslim etmemektir. Teslim
olmamak, emperyalizme, faşizme karşı savaşmaktır. Bi-
limsel ve tarihsel haklılığımıza ve zafere inanmaktır. 

Büyük Direnişimiz; Devrimi, Sosyalizmi
Savunan, Emperyalist Politikalara
Cepheden Tavır Alan Bir Direniştir

Büyük Direnişimizin tarihsel önemi sadece yapıldığı
süreçle sınırlı değildir. Tüm dünya halkları için yüzyılları
kapsayacak tarihsel ve sınıfsal önemdedir. Direnişimizle
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emperyalizmin bütün planlarını altüst ettik. Emperyalizmin
dayattığı yaşam ve düşünce biçimini kabul etmeyeceğimizi,
halkların emperyalizme ve oligarşilere karşı her türlü
araç ve yöntemlerle direnilebileceğini gösterdik. ABD
ve AB emperyalizminin yüzündeki demokrasicilik mas-
kesini düşürdük. Dünya devrim tarihinde hiç yaşanmamış
değerler yaratarak, emperyalizmin asalak kültürüne ve
ahlaki çöküntüsüne karşı yeni bir ahlakı, yeni bir insan
tipini koyduk. Direnişimizle, halklara direnilebileceğini,
direnmekten başka hiçbir yolun olmadığını gösterdik.
Emperyalizmin “sosyalizm öldü... hiçbir düşünce uğrunda
ölümü göze almaya değmez, yaşam kutsaldır” pespaye
düşüncelerini yerle bir ettik. Yoldaşlarımız kendilerini
feda etmekte bir birleriyle yarıştılar.

19 Aralık Direnişi, “Ya Düşünce Değişikliği
Ya Ölüm” Dayatmasına 
“Ölürüz Ama Teslim Olmayız” Cevabıdır

19-22 Aralık günleri oligarşi, emperyalizm adına, 20
hapishanede, 24’ü Cepheli 28 tutsağı katlederek hapis-
haneler tarihinin, en büyük katliamını yaptı. 8 jandarma
komando taburu, 37 bölük olmak üzere 8 bin 335 asker,
binlerce Çevik Kuvvet ve binlerce gardiyan katıldı. 20
bini aşkın gaz bombası kullanıldı. Tecrit politikalarını
hayata geçirmek için yapılan bu katliam operasyonuna
“Hayata Dönüş” adı verildi. 

Hedefte Parti-Cepheli tutsaklar vardı. Düşman, Cep-
helileri teslim alırsa diğerleri için bir şey yapmaları ge-
rekmeyeceğini biliyordu. 19 Aralık’ta Bayrampaşa Ha-
pishanesi’ndeki katliamın komutanlarından Jandarma
Binbaşı Zeki Bingöl bunu itiraf etti. Hayata Dönüş Ope-
rasyonunun DHKP-C’yi bitirmek için yapıldığını ve
kararın MGK’da alındığını söyledi.

19 Aralık direnişimiz, emperyalizmin siyasi ve ideolojik
önderliğini yaptığı; tasfiye, uzlaşma ve teslimiyet politi-
kalarının Parti-Cephe üzerinde sonuç alamayacağının
ilanıydı. Biz bu saldırıya verilecek cevabın, devrimci
mücadelenin varlık yokluk sorunu olduğu bilinciyle
ölürken; Direniş kaçkınları, “kör bir inatlaşma” diyerek
direnişe saldırdılar. 

Ölüm orucu direnişi bir sınavdı
Adları M-L, Sosyalist, Komünist Olan Sol
Sınıfta Kaldı
Direniş Uzlaşmacı, Tasfiyeci Sol ile Dev-
rimci Solu Ayrıştırdı

2000 tecrit saldırısı ve hapishaneler direnişi solun
dönüm noktası olmuştur. Emperyalizm ve oligarşi, 19
Aralık Katliamı ve F tipleri saldırısıyla oportünizmi,
“Ya devrimi tercih edecek ölerek direneceksiniz, ya da
devrim iddianızdan vazgeçecek direnmeyerek öleceksiniz.”
diyerek tercihe zorladı. TKP/ML, MKP ve MLKP di-
renmeden ölümü seçtiler. 

Savaşın binlerce yıllık kendi yasaları vardır. Cephede

çatışmanın ortasında düşmana sığınmak ihanettir. Di-
renmemenin teorisini yapmak onları devrimci değerlere
yabancılaştırdı ve hainlerin alınlarından öptüler. Büyük
ölüm orucu direnişinde kendimizi yakma kararını birlikte
aldık ancak MKP kendini feda eden şehitlerini bile sa-
hiplenmedi. Kararlarının bile arkasında duramadı. “Biz
blöf yapmıştık” dedi. Direnişi terk eden MKP, bir yandan
eşcinselliği, feminizmi, yasal parti kurmayı tartışırken
diğer yandan silahlı mücadele verdiği iddiasını sürdürmeye
çalıştı ama 24 gerillasının teslim olması, direnmeyenlerin
varacağı çürümeyi, yozlaşmayı göstermesi açısından
somut bir örnek oldu.

Sol Direnişten, M-L’den Uzaklaştıkça
Düzene Savruldu

“Direnmeyen Çürür” dedik. Hayat bizi doğruladı ve
emperyalizmin tecrit ve tasfiye saldırısına karşı direnmeyen
sol, emperyalizmin uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye saldırıları
altında ideolojik, politik olarak çürüdü. Sol direnişten,
M-L’den uzaklaştıkça emperyalizm kavramı yok oldu,
iktidar hedefini yitirdi, Politika üretemez hale geldi.
İktidar alternatifi mücadele yerine, oligarşinin çizdiği
sınırlar içerisinde “demokratik muhalefet” olmayı seçti.
İdeolojik olarak düzene dönüşün rotasına girdi. Bu
ideolojik ve siyasal yenilgi solu Kürt Milliyetçi Hareketin
teslimiyet politikalarına yedekledi. Kürt Milliyetçilerine
yedeklenen oportünist-revizyonist sol, kendi politik çiz-
gilerini kaybetti, kimliksizleşti. 

90’ların başından itibaren savaşma gücünü ve sol
olma niteliğini yitirmeye başlayan Kürt Milliyetçi Hare-
ketin, ideolojik olarak emperyalizmin denetimine girme
süreci ‘2000’ler sonrası hız kazanmıştır. Kürt halkının
kaderi emperyalizme teslim edilmiştir. Dünya halklarının
katili Amerika’ya umut bağlanmış, bunun için Amerika’nın
kara ordusu olmuştur. Sırtını emperyalizme dayayan,
ulusal sorunun çözümünü emperyalizmden bekleyen bir
hareket sol değildir, yurtsever değildir. Anti-emperyalist
olunmadan yurtsever olunamaz. Kürt Milliyetçi Hareket
ise emperyalistlerin himayesini kazanmak için çırpın-
maktadır. İttifaklarını halkların bağrında, devrimcilerde
değil, ABD’de Fransa’da, Rusya’da aramaktadır. 

İdeolojik güçsüzlük, rekabetçi, ben merkezci tutumları
Kürt Milliyetçi Hareketin gözlerini kör etmiş, dost-
düşman ayrımı yapamaz olmuştur. Genel olarak kendinden
olmayan herkese saldırırken özel olarak da;diğer sol
gibi kendi çizgisine çekemediği, Parti-Cephe’ye saldır-
mıştır. Provokasyonlar düzenleyerek düşmanca tavırlar
içerisine girmiştir. Çünkü Parti-Cepheyi oligarşiyle uz-
laşmanın ve emperyalizmle ittifakın önünde engel olarak
görmektedir.

Emperyalizmin ve Kürt Milliyetçilerinin
İdeolojik Denetimine Giren, 
M-L’den Uzaklaşan Sol; Devrimin, 
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Devrimciliğin tanımını değiştirdi
Emperyalizmin Kürt milliyetçileri üzerinde uygulamaya

koyduğu uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye politikasının bir
ayağı da beraberinde solu düzene götürmeye dayanır.
HDP, işte tam da bu plana göre düşünülmüş, Türkiye
devrimci hareketi düzen içine çekmek için üretilmiş bir
projedir. Kürt Milliyetçi Hareket’i, oportünist, reformist
solun büyük bölümünü içine çekmiştir. Fakat M-L
çizgideki Parti-Cephe’yi bu projenin içine çekememiştir. 

M-L’den uzaklaşarak ideolojik olarak çürüyen, kendi

politikası olmayan oportünist sol, devrimciliğin ve devrim
tanımının içini boşaltarak Rojova devrim, Ortadoğu’da
emperyalist politikaların aracı haline gelmek “enternas-
yonalizm”, Kürt Milliyetçi Hareketin kuyrukçuluğunu
yapmak “Kürt halkıyla dayanışma” şeklinde gösterilmeye
çalışılmıştır. İdeolojik olarak çürüyen sol, Kürt milliyet-
çilerinin arkasında ABD’nin kara gücü olma noktasına,
Amerikan çıkarlarının askerliğini yapma noktasına gel-
miştir.

(SÜRECEK)

Filistin Halkı Yalnız Değildir
İSTANBUL:
Bahçelievler Halk Cephesi:

Bahçelievler Zafer
Mahallesinde Halk
Cepheliler 18 Ma-
yıs'ta akşam saatle-
rinde astıkları pankart
ve yaktıkları direniş
ateşiyle Filistin hal-
kının işgalci İsrail
devletine ve emper-
yalizme karşı onurlu

mücadelesini selamladı.
Emperyalizmin tarihini katliamlar oluşturuyor ve

Siyonist İsrail devleti de Filistin’de bu katliamlara bir
yenisini ekledi geçtiğimiz günlerde. Kendi topraklarını
işgalcilerden korumak için direniyorlardı onlar. Çünkü
biliyorlar emperyalizmin işgal ettiği topraklara acıdan,
katliamlardan, yoksulluktan, yozlaşmadan başka bir şey
getirmeyeceğini." dedi.

Gülsuyu Cephe Milisleri: 
Gülsuyu’nda Cepheliler 16 Mayıs gecesi Filistin

halkının direnişine
destek yazılamaları
yaptı. “Yaşasın Fi-
listin Halkı” ve “Fi-
listin Halkı Yalnız
Değildir” şeklinde
Cephe imzalı slo-
ganlar yazıldı.

ANADOLU:
Ankara Halk Cephesi:
Ankara Halk Cephe’liler Tuzlu Çayır ve Natoyolu’da

21 Mayıs'ta "Filistin Halkı Yalnız Değildir" yazılamalarını
yaparak Filistin halkını selamladılar.

Ankara Halk Cepheliler  aynı gün Tuzlu Çayır Ma-
hallesi’nde “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!” yazı-
lamalarını da yaptılar.

Eskişehir’de Halk Cepheliler
İftar Sonrası Bir Araya Geldiler

Eskişehir’de Halk Cepheliler 20 Mayıs'ta iftardan sonra bir
araya geldiler. Büyükdere Mahallesinde bir parkta yapılan buluşmada,
çay içilerek parkta bulunan öğrenciler ve ailelerle sohbet edildi.

Eskişehir’de Halk Cepheliler bir sonraki günde Büyükdere Ma-
hallesi’nde iftar sonrası tekrar bir araya geldiler. Önceki buluşmada
olduğu gibi yine oyunlar oynandı. Bu defa oyunlara katılım daha
fazlaydı.  Oyunlar sonunda sohbet edildi ve parkta bulunan insanlar
Halk Cephelileri orada görmekten mutluluk duyduklarını dile ge-
tirdiler.

Yapılan sohbette birlikte hareket etmenin, Anadolu’nun kadim
kültürü olan mahalle kültürünü korumanın önemi bir kez daha dile
getirildi. Son olarak, burjuvazinin yoz kültürüne karşı bu şekilde
etkinliklerin devam edeceği söylenerek halk bir sonraki faaliyetlere
davet edildi.
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Hatay’da Tutsak KEC’liler için
Pullama Çalışması Yapıldı

K a m u
Emekçi ler i
Cepheliler 18
Mayıs'ta Ha-
tay’da tutsak
kamu emek-
çileri için pul-
lama çalışma-
sı yaptılar.
Konuyla ilgili
y a p t ı k l a r ı
açıklamada
Nazife’yi, Celal’i ve Akman’ı faşizmin
elinden alacaklarını söylediler.



1 MAYIS'TA KİM NE DEDİ, NE YAPTI?

TTAKSİM DİRENİŞİN 
MALTEPE ve SARAÇHANE TESLİMİYETİN ADRESİDİR

1 Mayıs solu bir kez daha ayrış-
tırdı. Elbette bu yeni bir ayrışma de-
ğildi. Denilebilir ki ayrışma bu 1
Mayıs’ta daha da derinleşmiştir. Mal-
tepe, uzlaşma, teslimiyet, tasfiye çiz-
gisinin daha da pekişmesidir. Elbette,
bu ayrışma, devrimci ideolojinin
etkisi altında yeni saflaşmaları da
yaratacaktır. 

Ayrışma Taksim ve Maltepe ay-
rışmasıydı. Taksim direniş, Maltepe
ise teslimiyetti.

Maltepe teslimiyeti de kendi içinde
Saraçhane diye ayrışsa da özünde
Maltepe ile Saraçhane aynı tutumun
"farklı gösterilmeye çalışılan" iki yü-
züydü. (Saraçhane politikasının eleş-
tirisi, Yürüyüş’ün 66. Sayısında ayrıca
yapılmıştır.)

Maltepe'deki mitinge katılanlar
reformist, oportünist kesimin büyük
bölümüydü. Başta dörtlü tasfiyeciler
(DİSK, KESK, TTB, TMMOB) ve
bağlı sendikalar olmak üzere, HDP,
EMEP, BDSP, Birleşik Haziran Ha-
reketi, Partizan, SMF, TKP, ESP...
Maltepe'de buluştular.

Maltepe'de reformizmin istediği
oldu; "birleşik", "kitlesel" ve “ça-
tışmasız-gözaltısız” bir 1 Mayıs!

“AKP polisi alanın girişinde ara-
ma noktaları oluşturdu ve sarı-kır-
mızı-yeşil renkli pankart ve flamalara
izin vermedi. Polis
pankartların sopala-
rına da izin vermedi,
katılımcılar sopaları
söküp öyle alana gir-
diler.”

Maltepe mitingine
kaç kişinin katıldığı
konusunda birbirin-
den oldukça farklı ra-
kamlar yer aldı ba-
sında. Evrensel gaze-
tesi "1 Mayıs’ı kut-
lamak için 200 bini
aşkın işçi ve emekçi

Maltepe Meydanı’ndaydı" derken,
yine aynı Evrensel gazetesinin başka
bir sayfasında yüz binler yerini on
binlere bırakmıştı: "1 Mayıs’ı kutla-
mak için on binlerce işçi ve emekçi
Maltepe Meydanı’ndaydı" diye ve-
riliyordu haber.

Maltepe’ye katılan Kızılbayrak
gazetesi de miting haberini "on bin-
lerce kişi katıldı" diye verdi.

KİM NE DEDİ?

KİM NE YAPTI?

1 Mayıs'ta Maltepe mitingini dü-
zenleyen işçi ve memur konfederas-
yonları ile meslek odaları adına açık-
lama yapan DİSK Başkanı Kani
Beko, "'Biz bu yıl Taksim'i 1 Ma-
yıs'ta açmayı düşünmüyoruz' dediler.
Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti.
Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl
da Taksim işçilere tekrar kapandı."
diyerek 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutla-
yacaklarını açıkladı.

Bu gelişme üzerine birçok siyasi
hareket de onlara yedeklendi. 

BİRLEŞİK HAZİRAN HARE-
KETİ:

“Eşitlik, Özgürlük Ve Halk Ege-
menliği İçin 1 Mayıs’ta Omuz Omu-
za" sloganıyla 1 Mayıs’ta Maltepe’ye

çağrı yaptı...

HALKEVLERİ:

"Emeğimiz, özgürlüğümüz, ül-
kemiz için, gücümüzü göstermeye
haydi 1 Mayıs'a"... "1 Mayıs mey-
danlarında olacağız" sloganıyla Mal-
tepe’ye çağrı yaptı.

TKP:

1 Mayıs’a çağrı açıklamasında;

“Türkiye Komünist Partisi ile yü-
rüyecek olanlar, eşitlik ve özgürlük
idealine bağlanmış yurttaşlarımız
‘Biz buradayız ve büyük hesaplaş-
maya hazırlanıyoruz’ (abç) demiş
olacak. ... Bu meydan okuma ne
kadar etkili olursa, üzerimize çöken
dumanın o kadar kolay dağıtılacağını,
korkma sırasının halka korku salanlara
geleceğini düşünüyoruz. 1 Mayıs’a
uzun soluklu bir mücadelede atılan
güçlü bir adım olarak anlam kazan-
dırmaya, komünistler olarak 1 Ma-
yıs’a bu ruhu vermeye çalışıyo-
ruz.(...)” diyerek Maltepe’ye çağrı
yaptı.

PARTİZAN (ÖZGÜR GELE-
CEK):

“Diz Çökmedik Buradayız 1 Ma-
yıs'ta Alanlardayız” başlıklı 1 Mayıs

çağrısında şunları söy-
lüyor: 

“Yaklaşan 1 Mayıs
ile 24 Haziran seçim-
lerine uzanacak süreç,
bu anlamda da özel-
likle toplumsal mu-
halefetin ileri unsur-
larına, devrimci-de-
mokrat güçlere ciddi
görevler yüklemekte-
dir.

“Bu 1 Mayıs’a ha-
zırlanırken, birleşik-
kitlesel mücadele hat-
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tında, kitlelerin hoşnutsuzluklarını
siyasal taleplere dönüştürmek acili-
yetli görevlerin başında gelmektedir.
Bu temelde taktik esneklik ve ittifak
politikası temel öneme haizdir. Unu-
tulmamalıdır ki, barikatın kurulabil-
diği nokta mücadele zemini olabile-
cektir. BU DA EN GENİŞ KİTLE-
LERLE MÜMKÜNDÜR VE SÜ-
REÇ İDEOLOJİK SABİTELERE
DEĞİL, SÜRECE YÖNELİK ES-
NEK POLİTİKALARA İHTİYAÇ
DUYMAKTADIR. (abç)

“Toparlarsak eğer, birçok alanda
miting yasaklarından slogan yasak-
larına kadar hayata geçen tüm saldı-
rılar, 1 Mayıs’ın 24 Haziran’a açılan
kapı olduğunu, kitle muhalefetinin
AKP’nin köküne döşenen dinamit
olduğunu göstermektedir. (...) Son
seçimlerde Hayır ittifakının başarısı,
gelinen aşamada tekrarlanmaya çok
daha fazla zemin sunmaktadır. 

“Tam da bu nedenle yaklaşan sü-
reç, AKP ve Erdoğan’ın korkularını
süslemekte, uykularını kaçırmaktadır.
Seçim tarihinin öne çekilmesi tam
da bu nedenledir. Yaklaşan 1 Mayıs,
tüm bu döneme en iyi koçbaşı vu-
ruşlarını yapmalı, balyozu indirme-
lidir.” (özgürgelecek.net) 

Partizan bunları diyerek halkı
Maltepe’ye çağırdı.

SOSYALİST MECLİSLER FE-
DERASYONU (Eski Adıyla DHF):

“Faşizmin Saldırılarına Karşı 1
Mayıs’ta Maltepe Meydanı’nda Ola-
lım!” başlıklı açıklamasında şunları
söyledi:

“... Bu açıdan bakıldığında Taksim
Meydanı’nın iktidar açısından özelde
de AKP iktidarı açısından bir irade
konusu haline gelmesi daha anlaşılır
olacaktır. AKP bu meydanı özelde
Gezi süreciyle birlikte giderek daha
fazla bir şekilde iktidarına karşı şe-
killenen muhalefetin sembolik bir
alanı olarak gördüğü için bu meydan
üzerinde özel politikalar gütmektedir. 

(...)

Büyük burjuvazinin iktidarı açı-
sından durum böyleyken emekçiler

açısından da durum farklı değildir.
Taksim şehrin tarihten bugüne siyasi
kamusal alanı olarak işçi sınıfı mü-
cadelesinin tarihi açısından sembolik
değerde bir öneme sahiptir. (...) bizim
için 1 Mayıs Meydanı Taksim’dir
ve öyle de kalacaktır.”

Bunu söyleyen SMF, ardından da
şunları söyleyerek MALTEPE’YE
ÇAĞRI YAPTI:

“Taksim Meydanı valilik tarafın-
dan emekçilere “yasaklanmış”, 1
Mayıs alanı olarak farklı alanlar su-
nulmuştur. Sendikalar ve çeşitli dev-
rimci, demokratik, sosyalist ve yurt-
sever kurumlardan oluşan 1 Mayıs
Koordinasyonu ise bu alanlar içeri-
sinde hem yürüyüş kortejlerinin oluş-
turulabilmesi açısından daha uygun
olduğu için hem de konumu ve bü-
yüklüğü itibarıyla taşıdığı avantaj
bakımından Maltepe Meydanı’nda
karar kılmıştır. (…) BÖYLESİ BİR
DÖNEMDE FAŞİZME KARŞI MÜ-
CADELE ALANLARINDA MÜM-
KÜN OLAN EN GENİŞ BİRLİK-
LERİ KURMAK ve devrimci de-
mokratik sosyalist ve yurtsever ku-
rumların birliğini sağlayarak emek-
çileri güçlendirecek politikalar üret-
mek bugün açısından en önemli gö-
revlerden biridir. (...) hep birlikte
daha kitlesel ve güçlü bir birlikle fa-
şizmin saldırılarına karşı Maltepe
Meydanı’nda olalım!” (abç) (sosya-
listmeclisler.org)

EMEP:

EMEP deyim yerindeyse yeminli
Taksim düşmanıdır. Taksim’i hedef-
lesin hedeflemesin tüm reformist-
oportünist kesimler Taksim’i söy-
lemde de olsa sahiplenirken, EMEP
reformizmi Taksim 1 Mayıs Alanı’nı
unutturmak, tasfiye etmek için büyük
bir çaba içinde olmuştur.

Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı
adına yapılan 1 Mayıs açıklamasında;
“Kapitalist sömürüye, işsizliğe, yok-
sulluğa ve güvencesizliğe karşı 1
Mayıs’ta Maltepe'deyiz” deniliyordu.
Bu çevrenin düşüncelerini taşıyan
Evrensel gazetesi yazarları Sabri
Durmaz ve İhsan Çaralan ise 1 Mayıs
öncesi yazdıkları yazıları adeta Tak-

sim düşmanlığı üzerine kurdular.

“1970’li yılların ikinci yarısından
itibaren, sadece 1 Mayıs’ın içeriği
değil, 1 Mayıs’ların nasıl ve hangi
talepler etrafında kutlanması gerektiği
tartışması da hiç eksik olamadı. (…
) bunca yıldır yapılan tartışmalara
karşın; artık 1 Mayıs’ın ‘sadece ta-
şınmış kadrolarla tek merkezde bir
gösteri olarak kutlanması’, ‘YA TAK-
SİM’DE OLUR YA DA OLMAZ!’
GİBİ ‘ÇOCUKLUK HASTALIĞI’
TARTIŞMALARI AŞILMIŞ OLSA
DA, İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ OLA-
ĞANÜSTÜ KOŞULLARDA BİLE
BU TÜR TARTIŞMALAR BİR YA-
NIYLA DA OLSA SÜRMEKTEDİR.
(...) Türkiye’de 12 Eylül sonrasının
gelişmeleri içinde, ‘1 Mayıs’ın nasıl
kutlanacağı’na dair … sert tartışmalar
yaşanmıştır. ‘1 Mayıs nasıl kutlana-
cak?’, ‘Kim önde, kim arkada yürü-
yecek?’, ‘kim konuşacak?’, ‘Tak-
sim’de yapılmayan bir 1 Mayıs kut-
lanmış sayılır mı sayılmaz mı?’ tar-
tışmalarıyla kutlamalar bölünmüştür.”
(abç) (İhsan Çaralan, 9 Nisan 2018,
Evrensel)

İhsan Çaralan, DISK ve ilgili sen-
dikaların 1 Mayıs’ta Maltepe diyerek
Taksim tartışmalarını bitirdiğini ve
böylece sınıfın önünü açtığını…
sevinerek ifade ediyor.

Sabri Durmaz da Taksim düş-
manlığını şu sözleriyle dile getiri-
yor:

“(...) Öte yandan, son yıllarda Is-
tanbul’da ‘1 Mayıs Taksim’den başka
yerde kutlanmaz’ tartışmasının işçi-
lerin gündemini tıkamaması da gerek
emekçiler, gerekse 1 Mayıs’ın kut-
lanmasına katılacak siyasi çevrelerin
1 Mayıs etkinliklerine daha yoğun
katılımını da getirmektedir. (...)

EVET BU YIL ‘TAKSİM TAR-
TIŞMASI’ GÜNDEMİ ‘TIKAYA-
CAK’ KADAR YAYGIN DEĞİL;
ama, ‘1 Mayıs Taksim’den başka
yerde kutlanmaz’ diyen siyasi çevreler
de yok değil. Kuşkusuz bu tutum,
BU ÇEVRELERİN ‘SINIF DIŞI
İDEOLOJİK PLATFORMLA-
RI’YLA BAĞLANTILI ve onlara
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söylenecek çok şey yok. (abç)” (28
Nisan 2018, Evrensel)

***

Görüldüğü gibi 1 Mayıs’ta Mal-
tepe’deyiz diyen tüm reformist ve
oportünist kesimlerin ortak vurguları
aynı: İşçi ve emekçiler ağır saldırı
altındalar, zor koşullardan geçiyoruz,
OHAL var, “tek adam tehlikesi” var.
Bu koşullarda en doğru politika 1
Mayıs’ı “en kitlesel, en birleşik”
tarzda kutlamalıyız. Bunun için de
Maltepe’de olmalıyız...

TAKSİM 1 MAYIS ALANI 

REFORMİZMİN SENDİKAL
REKABETİ İÇİN 

KULLANACAĞI BİR ARAÇ
DEĞİL,

UĞRUNA BEDELLER ÖDEN-
MİŞ DEMOKRATİK BİR MEV-
ZİDİR 

FAŞİZMLE İRADE ÇATIŞ-
MASININ ALANLARINDAN Bİ-
RİDİR

Bir kısım sendika ve sol siyasi
hareketler, 1 Mayıs’ta doğru adresin
Maltepe değil Taksim olduğunu açık-
ladılar. Bunun için de toplanma yeri
olarak Saraçhane’yi belirlediler. 

Neden böyle bir tutum belirle-
mişlerdi?

BİRLEŞİK METAL-İŞ ve
NAKLİYAT-İŞ:

Yaptıkları ortak açıklamada
“DİSK’in adına, tarihine, mücadele
geleneğine, ilkelerine ve 1 Mayıs
Alanına sahip çıkıyoruz. 1 Mayıs’ta,
1 Mayıs Alanı Taksim’deyiz.” dediler.
Bu iki sendika neden Taksim dedik-
lerini şöyle açıkladılar:

“(...) Bütün kurumları ve hatta
bazı konfederasyonları ehlileştirerek
kendi havuzuna dahil eden iktidar, 1
Mayıs’ı da Taksim’den kopararak
işçi sınıfının kalelerinden birini daha
düşürmek istemektedir. Taksim’i 1
Mayıs’a kapatanlar, yıllarca futbol
taraftarlarına, yılbaşı kutlamalarına
ve çeşitli etkinliklere birçok kez izin

verenler, bizlere Maltepe veya Yeni-
kapı gibi yerleri önerdiklerinde, DİSK
başta olmak üzere işçi sınıfının ya-
nında yer alanlar bu dayatmayı asla
kabul etmeyeceğimizi açıkça beyan
ettik. ... Bu nedenle, bugün de 1 Ma-
yıs’ın bize dayatılan bir yerde kut-
lanmasını kabullenmemiz mümkün
değildir. 

“1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda
yapılması iradesi, bir alan tartışması
değildir. İşçi Sınıfı mücadelesinin
meşru, yasal kazanımlarına (AİHM
ve yerel yargı mahkeme kararları ile
de kesinleştiği gibi) DİSK’in ve 1
Mayısların tarihine sahip çıkmaktır.
TAKSİM MEYDANI DIŞINDA
KİTLESELLİK YARATMA BA-
HANESİYLE MÜCADELE KAÇ-
KINLIĞININ İŞÇİ SINIFI MÜCA-
DELESİNDE HİÇBİR KARŞILIĞI
YOKTUR. (abç)” 

DEVRİMCİ HAREKET: 

“Demiri tersine bükmek için 1
Mayıs’ta alanlara!... Gezi’nin yaşan-
dığı, birikim ve öğreticiliğinin 16
Nisan “Hayır” çalışmasında yeniden
üretildiği, Adalet Yürüyüşü’nde gün-
cellendiği bir coğrafyada mücadele
ediyoruz...”

DEVRİMCİ GENÇLİK DER-
NEKLERİ:

“Taksim yasağını tanımıyoruz!
Devrimci Gençlik Dernekleri olarak
dayanışma ve mücadele günü olan 1
Mayıs’ta “bağımsız ve demokratik
bir Türkiye” için Taksim’de olacak,
taleplerimizi haykıracağız!”

ALINTERİ / DEVRİMCİ DE-
MOKRATİK SENDİKAL BİRLİK
DEVRİMCİ YOLDA ÖZGÜR-
LÜK / İNŞAAT İŞ / MÜCADELE
BİRLİĞİ / PARTİZAN (YENİ DE-
MOKRASİ) / PROLETER DEV-
RİMCİ DURUŞ:

Ortak açıklamalarında şunları ifa-
de ettiler: 

“... Taksim’i 1 Mayıs’a yasakla-
manın nedeni kitlelerden duyulan
korkudur. Taksim 1 Mayısları dün-
yanın sayılı 1 Mayıs eylemleri ara-

sında yerini almıştır. Taksim işçi sı-
nıfının ve emekçilerin kazanılmış
hakkıdır. Bu haktan kitlesellik uğruna,
seçimler uğruna vazgeçilmemeli. Bü-
yük bedeller ödeyerek kazandığımız
Taksim, terk edilmemeli. Geçmişte
ısrarlı mücadele sonucunda kazandık,
şimdi yine kazanacağız. Bizler Tak-
sim’in 1 Mayıs’a kapatılmasını kabul
etmeyen ve fiilen Taksim iradesiyle
davranacak kurumlar olarak, 1 Ma-
yıs’ta Taksim’de olacağımızı ilan
ediyoruz...”

***

1 Mayıs’ta Taksim hedefiyle Sa-
raçhane’de toplananların açıklama-
larındaki ortak nokta 1 Mayıs alanının
Taksim olduğu, Taksim dışında bir
hedefin mücadele kaçkınlığı oldu-
ğuydu. 

Ancak söylem eyleme uymadı.
Yaşananlar başkaydı. Saraçhane’ye
gidenlerden Alınteri çevresi 1 Mayıs
sonrası şöyle diyecekti:

“1 Mayıs böyle mi olmalıydı?

“(...) Saraçhane’de toplanan sen-
dikalarla Maltepe diyenler arasında
fark var mı? Bizce bu noktada bir
fark yok! Çünkü her ikisi de 1 Mayıs’ı
farklı küçük hesaplarla ilişkilendirerek
ele almış ve buna uygun bir pratik
sergilemiştir. Maltepe diyenler kendi
ruh hallerini seçim gündemiyle bir-
leştirip kitleleri buna seferber etmeye
kalkışmışlardır. 1 Mayıs gibi tarihsel
bir günü seçim-parlamentarist ha-
yallere hapsetmelerine önayak ol-
muşlardır. 

Saraçhane diyen ve büyük laflar
ederek mevcut DİSK yönetimini
“sarı” olmakla itham eden BMİS ve
Nakliyat-İş’in sergilediği tutumunun
da Maltepe diyenlerle özde bir farkı
yoktur.” 

“(...) Maltepe’ye gidenleri “iha-
netle”, “sarı” olmakla itham den
BMİS ve Nakliyat-İş yöneticileri,
sadece kitleyi parka hapsetme günahı
işlememişlerdir. Devletin önceki yıl-
larda da lütfettiği ve kimsenin kabul
etmediği bir heyetle anıta çelenk bı-
rakma icazetini de kabul etmişlerdir.” 

... Biz de dahil, “işçilerin olduğu
noktada olalım” gibi son derece ha-



lisane niyetlerle Saraçhane’ye giden
devrimciler de BMİS ve Nakliyat-
İş’in DİSK içindeki koltuk savaşına
dönük ayak oyunlarını ölçüp biçme-
den yanlış bir karar almış olduk. En
azından kendi adımıza, böyle dü-
şündüğümüzü ve şu an büyük bir
pişmanlık duyduğumuzu açıkça be-
lirtelim. (...)” (alınteri.net)

Saraçhane’yi tercih edenlerden
Mücadele Birliği de aynı şeyleri söy-
lemektedir:

“(...) Birleşik Metal İş ve Nakli-
yat-İş’in günler öncesinden Malte-
pe’de devletin izin verdiği alana git-
meyip, bu sene Taksim’de olacaklarını
açıklamalarından sonra, devrimci
çevrelerde Taksim’in işçiler tarafından
zorlanacağına dair iyimser bir hava
oluşmuştu. Öyle ki, içlerinde Müca-
dele Birliği Platformu’nun da olduğu
siyasi yapılar, bu açıklamaya destek
vermiş ve 1 Mayıs’ta bu iki sendikanın
olacağı yerde olacaklarını duyur-
muşlardı.

(...) “Oportünizmin, reformizmin
belkemiğinin olmadığını burada bir
kez daha gördük. İşçileri hızla Sa-
raçhane Parkı’na soktular ve daha
kimse ne olduğunu anlamadan, her
şeyi bir oldu bittiye getirip halay
çekmeye başladılar. Bir yandan da
“1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’ndayız”
diye slogan atıyorlardı. Traji komik
bir durumdu gerçekten...” (mücade-
lebirliği2.net)

***

Hemen söyleyelim ki Saraçhane
tercihi daha en başından Taksim’i
tercih ediyor görünüp gerçekte
tercih etmemektir. Maltepe terci-
hinden daha kirli bir tercihtir. Yuka-
rıdaki satırlar her şeyi açıklamaktadır.
Daha en başından sendikalar icazetli
davranmış, pazarlıklar yapmış, AKP
polisiyle anlaşmalı bir 1 Mayıs’ı ha-
yata geçirmişlerdir. Bu sendikaların
kuyruğuna takılan kimi sol anlayışlar
ise bu gerçeği bile bile kabul et-
mişlerdir.

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-
İş’in tavrını anlatmaya gerek var mı?
Kendi tavırlarını kendi açıklamalarıyla
ortaya koymuşlardır: “TAKSİM

MEYDANI DIŞINDA KİTLESEL-
LİK YARATMA BAHANESİYLE
MÜCADELE KAÇKINLIĞININ
İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİNDE
HİÇBİR KARŞILIĞI YOKTUR.”

Kaçkınlıktan söz edenler bunu
kendi kaçkınlıklarını gizlemek için
söylemişlerdir. Saraçhane politikası
ve tavrı, uzlaşma ve teslimiyet yo-
lunda Maltepe’den daha sinsi bir
politikadır.

“SALDIRI AĞIR”, “KOŞUL-
LAR ZOR”;  

O HALDE İLERİ DEĞİL,
GERİ DİYOR TASFİYECİLER!

DİSK’ten Partizan’a, Evrensel’e
kadar hepsi “ağır saldırılardan” söz
ediyorlar. 

Evet, ağır saldırılar olduğu doğ-
rudur. Ama bundan hangi siyasal so-
nuç çıkarılıyor. Sorun buradadır. 

Evrensel Başyazarı Çaralan gibiler
ne diyor? İşçi sınıfı ağır saldırılarla
karşı karşıyadır, bu koşullarda fazla
ileri çıkmamak gerekir, hele şu ko-
şullar bir geçsin diyorlar. 

Öyle ya “OHAL var, direniş mi
olur”! Politikaları budur.  

Hiçbir emek devrim mücadelesi
yoktur ki kolay koşullara sahip olsun.
Ülkemiz tarihinin hiçbir döneminde
de rahat mücadele koşulları olma-
mıştır. 

Görece rahat koşullar ise, hep
ödenen bedellerle sağlanmıştır.

Reformizmin mücadele diye bir
derdi olmadığı; “uygun demokratik
koşulları” da hep kendi dışındaki
güçlerden mesela AB emperyaliz-
minden veya burjuva muhalefetten
beklediği için öncülük yapma, buz-
kıran olma anlayışına yabancıdır. 

Reformizme göre zor koşullarda
direnmek, pek “akıl karı” değildir.

Bu anlayış kendini korumanın
derdindedir çünkü.

DEVRİMCİLER NE DİYOR?

Devrimciler ise bu zor koşul-
larda direnmenin sorumluluğunu
ve onurunu taşır. 

Zor koşullarda direnmenin be-
dellerini öderler.

1 Mayıs mücadeleleri de böyle
olmadı mı? 12 Eylül faşist cuntası
tüm muhalefeti susturmuş, örgütlen-
melerini dağıtmış, kazanımlara el
koymuş, 1 Mayıs’ı tümüyle yasak-
lamıştır. Devrimciler o koşullarda
Taksim diyorlardı. Reformizm sa-
lonlara hapsediyordu. Onlara göre
bu koşullarda Taksim demek sınıfın
dışına düşmekti, sınıf buna hazır de-
ğildi. Hazır olmayan kendileriydi.
Sınıf dediği emekçiler salonlara değil
alanlara çıkıyordu. 

1 Mayısları Taksim’den uzaklaş-
tıran her politika, her çaba geri bir
çabadır ve politikadır. Düzene hizmet
eder. Değilmi ki faşist düzen emek-
çileri Taksim’den uzaklaştırmak için
her yolu deniyor, işte bilinçli ya da
bilinçsiz Taksim hedefinden uzak-
laşmak düzene yaklaşmak demektir.

SALDIRI AĞIR-KOŞULLAR
ZOR; 

O HALDE İLKELİ-MÜCADE-
LECİ BİRLİKLER DEĞİL, 

İLKESİZ “EN GENİŞ BİR-
LİKLER” KURMALIYIZ DİYOR
TASFİYECİLER!

Halk güçlerinin birliği, devrimci
mücadelenin hedeflerinden biridir.
Ve hiç tartışmasız bu birliğin esası,
halkın mücadelesine hizmet etmesi,
düzeni hedeflemesidir.

Birlik ihtiyacı sınıf mücadelesinin
zorunlu bir sonucudur. Mücadele
keskinleştikçe saflar netleşir ve aynılar
aynı, ayrılar ayrı yerde buluşurlar. 

Reformizm ve oportünizm hep
zor süreçlerde, ağır baskı koşullarında
hatırlar birlik olmayı. Bu koşullar
geçtiğinde ise herkes kendi yolunu
tutar. “Az olsun benim olsun” der.
Hele ortada devrimciler varsa onlar-
dan uzak durmayı tercih ederler. Bu
nedenle onların gündeme getirdikleri
birliklerde devrimciler yoktur. Bu
birlikler, güçsüzlüğün ve uzlaşma-
cılığın birlikteliğidir. Mücadeleyi
ilerletmeyi düşünen değil deyim ye-
rindeyse yasak savan politikasızlığın
getirdiği birliklerdir.
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Ne diyordu Partizan 1 Mayıs açık-
lamasında: “...Bu temelde taktik es-
neklik ve ittifak politikası temel öne-
me haizdir. ... BU DA EN GENİŞ
KİTLELERLE MÜMKÜNDÜR VE
SÜREÇ İDEOLOJİK SABİTELERE
DEĞİL, SÜRECE YÖNELİK ES-
NEK POLİTİKALARA İHTİYAÇ
DUYMAKTADIR.” 

Esneklik! Ne için? 

Reformizm, oportünizm Malte-
pe’de birleşti. Reformizm ve opor-
tünizm, Maltepe için ESNİYORLAR.
Neden birlik zemini Taksim’de ku-
rulmaz da Maltepe’de kurulur? 

Reformizmin-oportünizmin buna
bir cevabı yoktur. Fakat ülkemiz mü-
cadele tarihinin buna cevabı belli-
dir.

Tarih ve rakamlar tanıktır; en
geniş birlikler, en kitlesel 1 Mayıslar
Taksim Meydanı’nda ifadesini bul-
muştur. Ve bu zemin aynı zamanda
devrimci bir zemindir. 

Yeni adıyla SMF (eski adıyla
DHF) de Maltepe teslimiyetini şöyle
savunuyordu: “... BÖYLESİ BİR DÖ-
NEMDE FAŞİZME KARŞI MÜCA-
DELE ALANLARINDA MÜMKÜN
OLAN EN GENİŞ BİRLİKLERİ KUR-
MAK (abç) bugün açısından en önem-
li görevlerden biridir.”

Bütün reformistlerin savunusu
aynıdır; dönem zor, dönem ağır o
halde mümkün olan en geniş birlikleri
savunmalıyız... Neymiş böylesi dö-
nemler? Birlik politikası dönemlerin
zorluğuna kolaylığına göre mi deği-
şiyor? Hayır değişen oportünizm ve
reformizmdir. Koşullar zorlaşınca,
bedeller ağırlaşınca reformizm-opor-
tünizm birlik yanlısı kesiliyor. Bunun
adı güçsüzlüktür, ilkesizliktir.

SALDIRI AĞIR-KOŞULLAR
ZOR; 

O HALDE İDEOLOJİK NET-
LİKLE DEĞİL 

TAKTİK ESNEKLİKLE,
İDEOLOJİK GENİŞLİKLE HA-
REKET ETMELİYİZ DİYOR 

TASFİYECİLER!

Devrimciler, emekçiler ne zaman
uzlaşmaz bir çizgi izleseler, ne zaman
ilkelerine, değerlerine sıkı sıkıya
bağlansalar “ideolojik olmakla” suç-
lanmışlardır.

İdeolojik olmak adeta öcü gibi
gösterilir. Ve nedense teslimiyet, tas-
fiyecilik, değer yitimi, sınıf işbirliği
yapmak vb. “ideolojik olarak” gö-
rülmez. 

Örneğin Partizan 1 Mayıs açık-
lamasında diyor ki; “SÜREÇ İDEO-
LOJİK SABİTELERE DEĞİL, SÜ-
RECE YÖNELİK ESNEK POLİTİ-
KALARA İHTİYAÇ DUYMAKTA-
DIR.”

Evrensel yazarları da devrimcileri
“ideolojik” olmakla eleştiriyor. 

Nedir “ideolojik sabit”?

Söyleyelim; ideolojik sabit Tak-
sim’i savunmaktır. İdeolojik sabit
uzlaşmazlıktır. Devrimci değer ve
ilkelere sıkı sıkıya sarılmaktır. İdeo-
lojik sabit şehitlerimize sahip çık-
maktır. Ideolojik sabit hesap sor-
maktır; sınıf kinidir. İdeolojik sabit
sınıf bilincidir. Örneğin iki sınıf var
proletarya ve burjuvazi; iki sınıf bir-
biriyle uzlaşmazdır demek ideolojik
bir sabittir. Faşizmi geriletmek için
dişe diş bir mücadele gerekir, bedel
ödemeyi göze almak gerekir demek
ideolojik sabittir. Kısacası ideolojik
sabit, ideolojik netlik demektir.

Ve “ideolojik sabit”in tersi ideo-
lojik şekilsizliktir. İlkesizliktir. Em-
peryalizm ve oligarşinin ideolojik
etkisi altına girmektir. 

Süreç emperyalizmin önderlik et-
tiği tasfiye, uzlaşma, teslim alma sü-
recidir. Böylesi bir süreçte ideolojik
netlik mi gereklidir, yoksa ideolojik
şekilsizlik mi? Böylesi bir süreçte
kararlı olmak mı gereklidir, yoksa
kaypak davranmak mı? Süreç zor
diyerek geniş olma adına Mevlana
tekkesine dönmek mi gereklidir
yoksa çelik çekirdek mi olmak ge-
reklidir?

Her siyasal anlayış tercih ettiği 1
Mayıs politikasıyla, bu soruya cevap
vermektedir. 

Bir siyasal anlayış arındıkça güç-
lenir, burjuva ideolojisinin etkisinden
kurtuldukça güçlenir. Oportünizm-
reformizm son tahlilde burjuva ideo-
lojisidir, burjuva ideolojisinden kop-
mayı düşünmez. İşte bunun için de
ideolojik şekilsizlik, belirsizlik, sınıf
uzlaşmacılığı onun için doğaldır. Do-
ğal olmayan uzlaşmaz olmaktır, ideo-
lojik netliğe sahip olmaktır. Böyle
olduğu içindir ki devrimciler her za-
man “sekter” olmakla suçlanmışlar-
dır.

Her türlü sapkınlığın, dönekliğin,
davayı inkarın, tasfiyeciliğin zor sü-
reçlerde, ağır baskı koşullarında or-
taya çıkması şaşırtıcı değildir.

“Türkiye Komünist Partisi ile
yürüyecek olanlar, ‘BİZ BURADA-
YIZ VE BÜYÜK HESAPLAŞMA-
YA HAZIRLANIYORUZ’ (abç) de-
miş olacak.” diyor TKP. Sonra?

“Buradayız” dediği yer Maltepe
teslimiyetidir. Gülünesi bir durum
bile değil söylenen.

TAKSİM ÇİZGİSİ TESLİMİ-
YETİN ÖNÜNDE ENGELDİR

TESLİMİYETÇİLERİN TAK-
SİM DÜŞMANLIĞININ NEDENİ
BUDUR

Taksim tartışmaları konusunda
EMEP reformizmine ayrı bir yer aç-
mak gerekir. Çünkü EMEP kelimenin
gerçek anlamıyla “Taksim
düşmanı”dır. 1 Mayıs teslimiyeti bu
düşmanlıkla gizlenmeye çalışılır. Tes-
limiyete bulunan teorik gerekçeler
Taksim üzerinden açıklanmaya çalı-
şılır. EMEP reformizmi bu konuda
başı çekmiştir her defasında. 2018 1
Mayıs’ında da bu durum yaşanmış-
tır.

Teorik gerekçeler teslimiyetçilerin
sefaletini de gözler önüne seriyor.

BİRİNCİ NOKTA; Taksim ısrarı
onlara göre; “Alan fetişizmi”dir. Fe-
tişizm; fetişleştirmek, sözlük anla-
mıyla tapınmak anlamına gelir. Taptığı
şey dışında başka hiçbir şey görmez.
Reformizmin, EMEP reformizminin
başlıca suçlamalarından biridir bu.

İKİNCİ NOKTA; “Esas olan kit-
leselliği nerede sağlayacağımızdır”
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derler. Yani belirleyici olan kitlesel-
liktir. En kitlesel nerede olacaksa
orada kutlanmalıdır derler. Ve tabi
onlara göre en kitlesel kutlanacak
alan ayrımsız herkesin gelebileceği,
faşizmin izin verdiği alandır.

ÜÇÜNCÜ NOKTA; Taksim ısrarı
onlara göre “İdeolojik bakmak” an-
lamına gelir. Partizan çevresi Tak-
sim’de ısrarı “ideolojik sabit” olarak
değerlendirmektedir. EMEP refor-
mizmi Cephe’nin Taksim ısrarını “sı-
nıf dışı ideolojik tutum” olarak mah-
kum etmeye çalışıyor.

DÖRDÜNCÜ NOKTA; “Sınıfın
birliğini sağlamak” gerekçesi. 

Bunlar yıllardır devrimcilere,
emekçilere karşı tekrarlanan naka-
ratlardır. Bunlar artık her şeyiyle ha-
yatın tersini kanıtladığı, ama refor-
mizmin dilinden yine de düşürmediği
paslanmış, küflenmiş teorilerdir. 

Oportünizm ve reformizm; kitle-
sellikten, sınıfın birliğinden, sınıfın
içinde olmaktan bahseder, koca koca
laflar ederler ancak sınıf mücadele-
sinde yarattıkları, kazandıkları, ka-
zandırdıkları hiçbir şey yoktur. De-
mokratik mücadelede geleneği olma-
yanlar, hiçbir hak ve özgürlük müca-
delesinden zaferle çıkamazlar. Daha
da geriye giderler, daha da güdükle-
şirler. Bırakalım sınıfın birliğini sağ-
lamayı tasfiyecilik derinleştikçe ken-
dileri ikiye üçe bölünürler. 

Sınıf mücadelesine, ülkemiz ve
dünya devrimci pratiklerine uzlaş-
macılığın ve teslimiyetçiliğin gözün-
den bakıldığında, hiçbir şey görülmez
olur. Bu nedenle Taksim ısrarımızı
da anlamıyorlar. 

Oysa bazen bir alan, bazen bir
slogan, bazen bir bayrak, bazen bir
kaldırım taşı, bazen bir eylem biçimi...
mücadelenin odaklandığı nokta ola-
bilir. 1 Mayıslar’dan hatırlanır, fa-
şizmin güçleri sloganlara yasaklar
getirir, pankartlara yasaklar getirir,
tek tiplerimize yasak getirir, berele-
rimizi, kızıl sancaklarımızı alanlara
sokmamaya çalışır. Faşizmin dayat-
masını kabul etmedik elbette. Bun-
ların her biri için de kavga ettik, ça-
tıştık, bedel ödedik.

Tasfiyeciler ve dönek solcular
her şeyden vazgeçmeye hazırdırlar.
Düşmanın saldırdığı noktada barikat
kurmazlar, geri adım atarlar, bedelleri
göze alamazlar. Böyle olduğu için
gerilemenin sınırı yoktur. 

Bu gerçeklik 1 Mayıslara özgü
değildir. Her alanda, sınıf mücade-
lesinin her anında yaşanır. Yaşanan
faşizmle halk demokrasisi güçlerinin,
düzenle devrimin irade savaşıdır. Ve
bu savaş özünde ideolojiktir, iki ideo-
lojinin çarpışmasını ifade eder.

“İdeolojik sabitlerde ısrar etme-
meli esnek olmalıyız” diyerek tesli-
miyet meşrulaştırılır. Taksim ısrarı
“ideolojik olmak” olarak mahkum
edilmeye çalışılır. Bunun adı ideo-
lojisizliktir. Dahası emperyalizm ve
oligarşinin baskı, zor ve terörü kar-
şısında onun ideolojik etkisi altına
girmektir. 

İdeolojik olmayan ne var? Mal-
tepe'yi savunmak da ideolojik bak-
maktır. Fark, Taksim'i savunanlar,
proletaryanın ideolojisinden bakı-
yorlar, Maltepe'yi savunanlar bur-
juvazinin ideolojisinden. 

Reformizmin en büyük çarpık-
lıklarından biridir; sendika eşittir
sınıf. Bu anlayış ekonomizmin, dü-
zeniçiliğin açık itirafıdır. Emekçi
sendikaları işçi sınıfının ekonomik
mücadele araçlarıdır. Tek araçları da
değildir. İşçi sınıfının asıl örgütlen-
mesi işçi sınıfı partisidir. Eh DİSK
var, KESK var, Emeğin Partisi EMEP
de var. Gerisi “sınıf dışı”?!

Hayır sınıf örgütü değilsiniz. Sı-
nıfın yüz karaları, utanç kaynakları-
sınız. Tasfiyeci ve döneksiniz. Emek-
çilerin kaderini kendi kaderinize bağ-
lamaya çalışıyorsunuz. Daha açık
ifadeyle emekçileri de kendi düzen
batağınıza çekmeye çalışıyorsunuz.
Onları batağa çekemeyeceksiniz, izin
vermeyeceğiz.

Kitlesellikten mi söz ediyorsu-
nuz? 1977'den sonraki en büyük 1
Mayıs kitleselliği şu veya bu alanda
değil, TAKSİM’de sağlanmıştır. On
yıllardır Cephe çizgisini "kitleden
kopuklukla", "öncü savaşçılıkla"

"kadro çizgisiyle" eleştirdiniz. Top-
lamınızla yine de bir Cephe ede-
mediniz.

Faşizmin tüm baskıları, yasakları,
dişe diş mücadeleyle, meşrulukla,
militanlıkla, bedellerle aşıldı. Faşiz-
min izin verdiği bir alanda milyonları
toplasanız da faşizmle çatışamaz,
onu geriletemezsiniz. Çünkü yarat-
tığınız-savunduğunuz devrimci bir
kitle çizgisi değil icazetçi, teslimi-
yetçi bir kitle çizgisidir.

Bırakalım sınıflar mücadelesi ta-
rihini 1 Mayıs’ın tarihçesine bakıl-
dığında da görülür. Oligarşi yasak
dedi; reformizm, bu koşullarda olmaz
dedi; biz yasaklara rağmen 1 Mayıs
eylemleri yaptık. YASAKLARI AŞ-
TIK. Oligarşi bu kez SALONLARA
hapsetmek istedi; reformizm buna
boyun eğdi; biz 1 Mayıs’ta alanlara
sloganıyla mücadele ettik. Alanları
kazanma mücadelesinde 1 Mayıs
alanı hedefini önümüze koyduk. 

1 Mayıs yasağı kalktıysa, 1 Ma-
yıs’ta alanlar açıldıysa, bu işte bu
çizginin sonucudur. Yasaklara boyun
eğmeyen, oligarşinin statülerine teslim
olmayan devrimci bir politikanın so-
nucudur. 

SONUÇ OLARAK;

Taksim’den vazgeçmek devrim-
den vazgeçmektir. Demokratik mü-
cadeleden vazgeçmektir. Düzenden
yana olmaktır. Uzlaşmadır, tasfiye-
ciliktir. Türkiye halklarını, emekçi-
lerini birleştirecek, kazanılmış hakları
koruyacak, genişletecek çizgi Taksim
çizgisidir. Halklarımızın özlemini
duyduğu, umudu büyütecek olan
çizgi Taksim çizgisidir. 

Saldırı ağır, koşullar çok mu zor?
O halde daha çok fedakarlık gerekir,
daha çok emek gerekir, daha çok
bedel gerekir ve daha çok kararlı ol-
mak gerekir. Bunların hiçbiri yoktur
reformizmde, oportünizmde. Onun
tarihsel görevi sınıflar mücadelesini
geriye çekmektir. Buna izin verme-
yeceğiz. Taksim çizgisi faşizme ve
onun icazetindeki reformizme indi-
rilen bir darbedir.

Yürüyüş
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14 Mayıs günü, Filistin'in işgalinin
başlangıcının ve Filistinliler için "Büyük
Felaket" anlamına gelen Nakba günü-
nün 70. yıldönümünde, aynı zamanda
da ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den
Kudüs'e taşındığı günde Filistin halkı,
ABD emperyalizmini ve işgalci Siyo-
nist İsrail'i protesto etmek için sokaklara
döküldü. Yüz binlerce Filistinli'nin ka-
tıldığı eylemlerde katil İsrail askerleri
halka gerçek mermilerle ve İHA'larla
saldırdı. Eylemler sadece 14 Mayıs
günüyle sınırlı kalmadı, günlerce devam etti. "Herkesi
tutuklayamayız; ama herkese yetecek kadar mermimiz
var" diyen İsrail parlamentosundan da güç alan İsrail as-
kerleri, çocuk-kadın-yaşlı-engelli demeden 62 Filistinli'yi
katletti, 2000'den fazlasını da yaraladı.

Emperyalizm Ve Siyonizm
Filistin'e Bu Denli Saldırıyor?

Çünkü Filistin halkının direnişi, 70 yıldır emperyalizmin
Ortadoğu'daki politikalarına çomak sokuyor. Kendi ulusal
onurunu, kendi vatanını sahiplenmesiyle çok güçlü bir
halk Filistin halkı. 70 yaşında feda savaşçısı olan nine-
lerinden, İsrail zırhlılarına sokakları dar eden çocuk ge-
nerallerinden, Mahmut Derviş ve Semih El Kasım gibi
vatanseverliği en güzel biçimde anlatan şairlerinden ve
son olarak da tekerlekli sandalye üzerinde engel tanımayıp
düşmana sapan sallarken şehit düşen kahramanlarından
tanıyoruz onları. İşte emperyalizm ve siyonizmin bitirmek
istediği, bu sınırsız vatan sevgisi ve feda ruhu. Filistinliler'in
gözlerinin içine baktıklarında kendi yenilgilerini, sonlarını
görüyorlar çünkü. Bu nedenle gözlerini bile kırpmadan
bir günde onlarca, yüzlerce Filistinli'yi katlediyorlar.

AKP İktidarı; İsrail'in Dostu,
Filistin Halkının Düşmanıdır

Halka yönelik katliamlarda İsrail
siyonizminden hiçbir farkı olmayan
faşist AKP iktidarının başta Tayyip
Erdoğan olmak üzere tüm yetkilileri,
sürekli olarak Filistin'in haklı dava-
sının yanındaymış gibi sözler söy-
lüyor. 16 yıllık AKP iktidarı;
2009'daki Davos Zirvesi'ndeki "one
minute" çıkışından tutalım da Aralık
ayında ABD büyükelçiliğinin Ku-
düs'e taşınma kararı alınmasının ar-
dından "İsrail ile ilişkilerimizi son-

landırırız" demesine, Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ilgili
sürekli "işgal devleti", "terör devleti" demesine kadar
bunun birçok örneğini barındırıyor.

Ama tüm bu çıkışların altının ne kadar boş olduğu,
kısa sürede ortaya çıkıyor. Davos'ta yaptığı şovdan bir
süre sonra "Tavrım Şimon Peres'e değil moderatöreydi"
dedi. 2010'da Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara
gemisine İsrail askerlerinin yaptığı saldırıdan sonra
İsrail'le, ailelere 20 milyon dolar ödemesi karşılığında
anlaşma imzaladı. Anlaşmaya tepki gösteren İHH'ya ise
"Filistin'e yardım götürmek için bana mı sordunuz" dedi.
Son olarak da Aralık 2017'de ABD'nin İsrail büyükelçiliğini
Kudüs'e taşıyacağını açıklaması üzerine "1 günde İslam
İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplarım. Kudüs Müslü-
manların kırmızı çizgisidir, gerekirse İsrail ile ilişkileri
koparırız" demesine rağmen, 14 Mayıs'ta büyükelçiliğin
resmi olarak taşınmasının ve 66 Filistinli'nin katledilmesi,
3000'den fazlasının yaralanmasının ardından İsrail ile
yapılan ikili anlaşmaların iptali önergesi, AKP ve MHP'li
milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Dahası; İsrail ile Mavi Marmara sonrasında 2016
yılında ilişkileri normalleştiren anlaşmanın imza bölü-
münde, İsrail'in başkenti Tel Aviv yerine Kudüs olarak
yazıyor; AKP hükümeti İsrail'in başkentini Kudüs olarak
çok daha önceden resmen tanımış oluyordu. Zaten
AKP'nin İsrail ile yaptığı ve altında Tayyip Erdoğan'ın
imzası bulunan tüm ikili anlaşmalar da Kudüs'te imza-
lanmıştı:

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti
Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-Geliştirme Alanında
İşbirliği Anlaşması, 2 Mayıs 2005

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti
Hükümeti Arasında Standardizasyon, Uygunluk Değer-
lendirmesi ve Meteroloji Alanında İşbirliği Anlaşması,
7 Mart 2007

- Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında
Tazminata İlişkin Usul Anlaşması (Mavi Marmara an-

AKP FAŞİZMİ,
FİLİSTİN HALKININ DOSTU DEĞİL,
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laşması), 28 Haziran 2016 (AKP İsrail’le tüm anlaşmaları
Kudüs’te imzaladı, Siyasi Haber)

İsrail ile ilişkiler; sadece ikili anlaşmalarda değil,
birçok alanda karşılığını buluyor. Örneğin,

- 2010'da, Mavi Marmara'daki katliamdan birkaç
hafta önce AKP, İsrail'in OECD üyeliğine onay verdi.

- Kuzey Irak petrolü, İsrail'e AKP hükümeti aracılığıyla
taşındı. Şu anda da İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz boru
hattı projesi gündemde.

- Filistin halkının üzerine bomba yağdıran jetlerin
yakıtlarını AKP iktidarı gönderdi. Mersin ve Dörtyol li-
manlarından İsrail'e jet yakıtı gönderildi. İsrail'in Gazze
saldırısı boyunca da kesintisiz olarak yakıt gönderilmeye
devam edildi.

- Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "gemicik"leri,
kesintisiz olarak İsrail'e mal taşıdı.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Umre prog-
ramına Kudüs gezilerini dahil etti ve bu gezileri İsrail
üzerinden yaptı.

- 2013'ten bu yana Türk Hava Yolları (THY), Türki-
ye'den İsrail'e ve İsrail'den başka ülkelere en fazla yolcu
taşıyan uçak şirketlerinin başında geliyor. THY, 2017
yılında çift taraflı olarak 1 milyondan fazla yolcu taşıdı.
Sadece Nisan 2018'de 95 bin yolcu, THY ile İsrail'e gitti
(Aydınlık, 17 Mayıs 2018).

- Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre; 2002 yılında
AKP iktidarının başlangıcında İsrail ile olan ticaret
hacmi 1.4 milyar dolarken (6 milyar 455 milyon lira);
2014 yılında 4 kattan fazla artarak 5.8 milyar dolar,
2017 yılında ise 4.9 milyar dolar (20 milyar 600 milyon
lira) oldu. Bu süreçte İsrail ile olan ticari ilişkiler; ne
Davos şovundan, ne Mavi Marmara'dan etkilendi. Türkiye,
İsrail ile en çok ticaret yapan 5. ülke oldu. (AKP’nin
İsrail ile ilişkileri kesememesi: Tamamen duygusal, Sen-
dika.org)

- Bugün Gazze katliamını kınayanların en başında
yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet
Büyükekşi, Mayıs 2017'de Ekonomi Bakanlığı'nın ko-
ordinasyonunda 120 kişilik bir heyetle birlikte gittiği
Tel Aviv'de Türkiye-İsrail ilişkilerini öve öve bitirememişti.
(Aydınlık, 17 Mayıs 2018)

Türkiye Oligarşisi İsrail'in
Her Daim Dostu Olmuştur

14 Mayıs 1948’de emperyalistlerin eliyle, Filistin
topraklarının işgal edilmesiyle "kurulan" İsrail devleti,
11 Mayıs 1949’da da Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu’nda yapılan oylamayla BM üyeliğine kabul edildi.
Bu süreçte İsrail askerlerinin köy yakmaları, köy boşalt-
maları ve katliamlarının sonucunda 700 bini aşkın
Filistinli, kendi topraklarından göçe zorlanırken; İsrail
ise 1947'deki BM Planı'nda kendisine ayrılan alanı yüzde
50 oranında artırdı (Türkiye-İsrail ilişkilerinin 68 yılı,
Bianet).

Türkiye, 28 Mart 1949 tarihinde Siyonist askerlerin
katliamları ve saldırıları sürerken İsrail'i fiilen, 12 Mart
1950 tarihinde de resmi olarak tanıdı. Hemen ardından
iki ülke arasında diplomatik ilişkiler başladı. Türkiye,
İsrail'e ilk elçiliğini 7 Ocak 1950 tarihinde açtı ve 1
Ocak 1980 itibariyle Büyükelçilik seviyesine yükseltildi.
1 Mayıs 1997 tarihinde Türkiye ile İsrail arasında imza-
lanan Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte İsrail, Türki-
ye'nin en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında yer almaya
başladı (Haluk Kalafat, Türkiye, İsrail'le Ticari İlişkisine
"One Minute!" Demedi, Bianet)

SONUÇ OLARAK;
1- İsrail siyonizmi, emperyalizmin Ortadoğu'daki iş-

birlikçisi, uzantısıdır. İsrail demek, emperyalizm demektir.
Emperyalizmin katliamcılığı, Ortadoğu'da İsrail politi-
kalarıyla şekillenmektedir. Bugün İsrail devleti de "Herkesi
tutuklayamayız; ama herkese yetecek kadar mermimiz
var" diyerek açıktan katliamı savunmakta ve "katliamlara
devam edeceğiz" demektedir.

2- Filistin halkı ile dayanışma içerisindeymiş gibi
gözüken, İsrail devletine sözde demediğini bırakmayan
işbirlikçi AKP iktidarı; diğer yandan İsrail ile ticari iliş-
kilerini günden güne geliştirmektedir. Bugün Türkiye'nin
en fazla mal alıp sattığı ülkelerin başında İsrail gelmek-
tedir.

3- AKP yalancı ve riyakardır. Halkımızın dini inanç-
larını ve dayanışmasını ve katil İsrail'e olan kinini
istismar etmekte, açıkça halkın duygularıyla oynamaktadır.
Bir yandan katliama karşı olduğunu söyleyip seçim
mitingi gibi Filistin'e destek mitingi yaparken, diğer
yandan da İsrail ile askeri-ekonomik-siyasi ilişkiler
artarak sürmektedir. Bu yanıyla AKP, İsrail'in katliamlarının
suç ortağıdır. Filistin'de, Ortadoğu'da dökülen her damla
kandan sorumludur.

4- Filistin'deki sorun, ABD emperyalizminin işbirlikçisi
siyonist İsrail'in Filistin'i işgal etmesi sorunudur. Bu
sorunu, emperyalizmin güdümündeki İslamcı örgütler
çözemez. Emperyalizm ile dünya halkları arasındaki çe-
lişkide, anti-emperyalist olmadan hiçbir halkın kurtuluş
mücadelesi savunulumaz. Tek çözüm, Filistin'in kendi
özgün koşullarına göre, Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi çerçevesinde, Marksist-Leninist bir parti etrafında
örgütlenmiş Filistin halkının silahlı mücadelesidir. Ba-
ğımsız, demokratik, sosyalist Filistin'in kurulmasının,
Filistin halkının özgürleşmesinin tek yolu budur.
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Duygu Nedir?
Duygular dış dünyadan etkilenerek

bir insanın iç dünyasında bırakılan
izlenimdir. Yani olayların yarattığı
histir.

Düzenin Duygu Anlayışı
Nasıldır?

İlk önce bu düzenin bize duygu
diye dayattığını bir gözden geçirelim.
Mesela sevgiyi reklamlarda insanla
araba arasındaki ilişkiye indirgiyor.
Bir insan ile bir malın ilişkisini bize
sevgi diye gösteriyor.

Sevgi nedir? Sevgi emektir, pay-
laşmaktır. Veya anaokulundan baş-
layarak insanlara bencilliği, rekabet-
çiliği öğretiyorlar. Böyle mutlu ola-
bileceğimizi öğretiyorlar. Bir insan
kendi başına nasıl mutlu olabilir veya
sürekli yanındakilerle rekabet içinde
olarak nasıl onlarla bir şeyler payla-
şabilir?

Biz ne diyoruz? Sevgi emek ver-
dikçe çoğalır diyoruz. Kolektivizm-
dir bizi güçlü kılan, paylaşmaktır,
emek verendir bizi mutlu eden. Film-
lerde, dizilerde, evliliklerde kıskan-
mak zorunda olduğunu beyinlere iş-
liyorlar. Kıskanmıyorsan sevmiyor-
sundur duygusu yaratıyorlar.

Kıskanmakla neyi kastediyorlar?
Kıskanmak kendi yerine birini dü-
şünmektir. Böyle ahlaksız bir düşünce
olabilir mi? Ve bunun adı sevgi
oluyor düzende. Bize bu duygu ve
düşünceleri dayatıyorlar ve buna göre
şekillendiriyorlar. Birbirimize düşman
ediyorlar. Bu duyguları besliyorlar.
Bizleri hem eziyorlar, hem de birbi-
rimize düşman ediyorlar.

Veremedikleri duyguları bizlere
uyuşturucuyla vermeye çalışıyorlar.
Düzende mutluluk duygusunu yaşa-
mak mümkün olmadığı için, bunu
uyuşturucu maddeleriyle sağlıyorlar.
Yani sahte duygular veriyorlar.

Ülkemizde son 13 yılda uyuştu-
rucudan ölüm oranı yüzde 1833 ora-
nında artmış durumda ve bu bir rast-
lantı değil. Sahte mutluluk duygula-
rıyla hem susturuyorlar koca bir
halkı, hem de katlediyorlar. Bu genç-
lerin anaları acı duygusundan başka
bir şey bilmiyor. Bu yüzden bunun
karşısında çözümsüzler. Acı duyu-
yoruz evet; ama acı bizi harekete
geçirmez. Biz öfke duymalıyız ve
buna karşı mücadele etmeliyiz.
Anaların acısı dursun diye, genç-
lerimiz ölmesin diye sınıf kinimizi
güçlendirmeliyiz.

Devrimcinin Duyguları 
Nasıl Olmalı?

Doğru duygular bizim harekete
geçmemiz için en güçlü dinamikle-
rimizdir. Duygularımız bir hedefi-
miz olduğunda ve o hedefe doğru
şekillenmeye başladığında bizim
motivasyon kaynağımız olur. Bu
yüzden duygularımız devrimcileş-
melidir.

Bunu nasıl sağlayabiliriz? Haya-
tımızı, yaşamımızı devrimcileştirerek.
Biz devrimcileşirsek, devrimci dü-
şünürsek duygularımız da devrim-
cileşir, devrimcileşmelidir.

Çünkü duygularımızı yaratan veya
oluşturan etrafımızda, çevremizde
yaşanan olaylardır. Yani maddi ko-
şullardır. Biz ne kadar devrimci bir
yaşam sürdürürsek, o kadar devrim-
cileşir duygularımız. Bir devrimcinin
duyguları da devrimci olmalıdır.

Duygusallık, hüzün değil öfke
ile beslenmelidir. Çünkü kin ne
kadar büyükse sevgi de o kadar
büyüktür. Karşı çıktığımız adalet-
sizliğe, sömürüye ve zulme karşı
büyümelidir öfkemiz. Bu sınıf bi-
linci ile mümkündür. Sınıf kinimizi
oluşturacak olan budur. 

Bir devrimci duygularını en yoğun
şekilde yaşamalı. Duygularımız hep
halktan, devrimden yana olmalı. Hal-
kımızın tüm acılarını, sıkıntılarını,
açlığını ve çaresizliğini paylaşmalıyız.

Bunu 'üzüldüm' diyerek veya ağla-
yarak yapamayız. Biz bunları yaşa-
tanları tanıdığımız için, bildiğimiz
için hesap sormak istemeliyiz.

Bir devrimci sevgi ve kin duygu-
larını hep yan yana yaşar. Düşmanı
tanıdığımız için ona öfke duymalıyız,
onu yok etmeyi hedeflemeliyiz ve
halkımıza sevgimizden dolayı da bi-
zim duygularımız bizi halkın kurtu-
luşuna yöneltmelidir.

Bağımsızlığa, sosyalizme ve de-
mokrasiye duyduğumuz hasret duy-
gusudur bize ait olan. Hasretle, ül-
kemizin her bir metrekare toprağında
umudun bayrağını dalgalandıracağı-
mız günü beklemeliyiz. Bütün eme-
ğimizi o günü yaklaştırmak için ver-
meliyiz. Bu duyguyu yaşamak iste-
meliyiz. 

Bunu Nasıl Sağlarız?
Duygularımızı sınıf kini ve sınıf

bilinci ile birleştirirsek. Devrimci
ilke ve kurallara uyarsak. Diyalektik
ve materyalizm ile doğru düşünmeyi
bilmeliyiz.Yani aklımız duygularımızı
yönetirse, devrimci bir yaşam sür-
dürürsek bu sağlanabilir. Halkımıza
ve vatanımıza sevgimizi ve bizi sö-
mürenlere karşı kinimizi büyüt-
meliyiz.

TÜM DUYGULARINI
DEVRİME AKITANDIR

Betül Varan’a
Kaldığı Hapishanede
İşkence Yapıldı

Burhaniye T tipi Kapalı Ce-
zaevinde kalan Grup Yorum üyesi
Betül Varan’a işkence yapıldı.
Betül Varan'ın babası Erdem Va-
ran’ın ilettiğine göre kolunu ters-
ten bükerek sürüklemeleri sonucu
kolunda zedelenme olmuş. 1 haf-
talık rapor alan Betül ile ilgili
bilgi ulaştıkça halkımızı bilgilen-
direceğiz. Betül’ü yalnız bırak-
mayalım. İşkenceci cezaevi yö-
netimini arayıp Betül’ün yalnız
olmadığını haykıralım.

YENİYENİ
İNSANİNSAN
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Mahir Kılıç ve 5 arkadaşı, İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından işinden atıldı. Haklarını almak için
Konak Meydanı’nda direnişe başladı işçiler. Mahir
Kılıç; onuru saydığı emeğinin karşılığını almak için,
hamile eşi, 9 yaşındaki kızı için süresiz açlık grevine
başladı.

"Halkçı" parti, 6 ay boyunca direnişi bitirmek için
tehdit ve saldırı dahil her şeyi denedi. Kıdem ve ihbar
tazminatlarını, Aziz Ko-
caoğlu'nun başında olduğu
CHP'li belediye yok saydı.
Mahir Kılıç; sessiz, mü-
tevazi ama ısrarlı ve ka-
rarlı biçimde taleplerinden
vazgeçmeyeceğini, dire-
nişi sonuna kadar götü-
receğini kesin bir biçimde
ifade etti.

DİSK, direnişi sahip-
lenmek yerine CHP'li
belediye ile kolkolaydı
emekçilerin karşısında.
Seçim çalışmaları ya-
pılırken, aday adayı
olan DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko, di-
renişini anlatan ve
DİSK'e sorumluluğu-
nu hatırlatmak iste-
yen açlık grevindeki
Mahir Kılıç'a saldır-
maya kalktı.

Bu saldırganlık,
DİSK'in sınıfsal ter-
cihinin sonucuydu. İş-
çilerle, emekçilerle bütün bağlarını koparıp, CHP'yi
sıçrama tahtası olarak gördükleri DİSK'i getirebildikleri
en geri noktaya getirmeye çalışıyorlar. Tarihsel ve
siyasal olarak haklı olan emekçilerin kavgasını, düzen
tarafından kabul görebilecekleri bir noktaya getirmeye
çalışıyorlar.

14 Mayıs günü, Mahir Kılıç'ın talepleri kabul
edildi. Yüksel direnişinin ışığında ilerleyen Konak
direnişi, Mahir Kılıç'ın yaptığı açlık greviyle zafere
ulaştı.

6 Ay Boyunca Süren Konak Direnişi Bize Ne
Gösterdi?

- CHP'nin, DİSK'in, halkın safında görünüp de
emekçi düşmanlığı yapanların gerçek yüzünü ortaya
çıkardı.

- Değme solculara, "OHAL'de bir şey yapılmaz"
diyen DKÖ'lere her koşulda direnilebileceğini gösterdi.

- Sendikalar sahip çıkmasa da, basın yazmasa da
direniş her zorluğu aşa-
cak güçtedir.

- Devrimci çizgide
ilerleyen, halkın içinde
büyüyen direniştir ka-
zanan. Haklılık ve meş-
ruluk direnmek için ye-
terlidir.

Sonuç olarak; işi, ek-
meği elinden alınan her
emekçi, onuru için di-
renmek zorundadır. Zafer
açıklaması yapan Mahir
Kılıç, düşüncelerini şöyle
ifade ediyor: “Bu direniş,
işçi ve emekçilerin ne
kadar güçlü olduğunun
en büyük ispatıdır. Öyle
ki; direnişin en başında
söylediğimi hatırlatmak
istiyorum: Tarihin en ka-
ranlık yerinde son sözü
direnenler söyler. Ve söy-
ledi. Selam olsun bu di-
renişin mimarı Yüksel’e”
diye konuştu.

Tek tek direnişler, her koşulda her şeyin yapılabi-
leceğini göstermiştir. 1-2 dakikalık açıklama için
günde iki kez saldırıya uğramaya, işkenceye rağmen
çıkıyorlar sokağa. Ve haksızlığa uğrayan, hakları
çalınan herkese, tüm halkımıza umut olmaya devam
ediyor. Direnişlere direnişler ekleniyor. Her direniş
zaferle sonuçlanmayabilir; ama kazananlar sadece
direnenlerdir.

Selam Olsun Onuru İçin Direnen Emekçilere!

MAHİR KILIÇ, AÇLIK GREVİNİN 183. GÜNÜNDE ZAFERİ KAZANDI!

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!
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Mahir
Kılıç haksız

yere atıldığı
işine geri dönebil-

mek için direndi. Elbette bu direnişin
güç aldığı bir kaynak vardı.

O kaynak 15 Temmuz darbe giri-
şiminin ardından başlatılan OHAL
ile “sol” susup sürecin kendiliğinden
geçmesini beklerken KEC’lilerin baş-
latmış olduğu Yüksel Direnişidir.

Ki kendisi zafer sonrası yaptığı
konuşmada bu gerçeği şu sözlerle
dile getirmiştir: “Bu direnişin en bü-
yük ilham kaynağı Yüksel direnişidir.”
Direnmenin nasıl olacağını Yüksel
direnişinden öğrendiğini, onun ka-
rarlılığı ve iradesi ile başladığını,
her türlü baskı, tehdit, karalamaya
rağmen direnişi inatla sürdürdüklerini
söyledi. Direniş dostlarının eylem
ve çabalarıyla zafere ulaştıklarını,
Karşıyaka Belediyesi ile protokol
imzaladıklarını anlatarak, Yüksel di-
renişçilerini her zaman yanlarında
hissettiklerini söyledi.

Zafer kutlamasına katılan Nuriye
Gülmen ise direnişi şöyle değerlen-
dirdi: “Mahir Kılıç ve Konak dire-
nişçilerinin zaferi sadece CHP’li be-
lediyeye karşı değil, aynı zamanda
faşizme karşı kazanılmıştır.”

Mahir Kılıç, Faşizme Karşı
Tüm İşçiler Adına
Direnerek Kazandı

Mahir Kılıç kendisine yapılan hak-
sızlığa boyun eğmedi. O da tıpkı Nuriye
ve Semih gibi bedenini açlığa yatırdı.
Ülkemizin gerçeği faşizmdir. Ne hukuk
ne de adalet vardır. Hukuk da adalet
de faşizmin yasalarına uygun olarak
dizayn edilmiştir. Bu koşullarda ya-
pılacak tek şey direnmektir.

Direnmeyenler bugüne kadar hiç-
bir kazanım elde edememiştir. KHK
ile işten atılan 100 binden fazla emek-
çi, OHAL komisyonuna başvurdu.
Ancak bunların yüzde biri dahi işle-
rine geri alınmadı. Geri dönebilenler
ise yine işten atılma tehlikesi ile

karşı karşıyalar. Böyle bir düzende
haklarımızı alabilmenin tek yolu di-
renişe geçmektir.

Direnmek İnsanlığın
En Soylu Damarıdır!

Faşizmin yasaları ara yol tanımıyor.
Ya haklarımızı elde edebilmek için
dişe dişe bir mücadele vereceğiz ya
da onların istediği gibi kölece yaşamaya
katlanacağız. Emeğimizden, alın teri-
mizden, onurumuzdan taviz vereceğiz.
Ki Binali Yıldırım, “biat et rahat et”
diyerek asıl amaçlarının ne olduğunu
alenen ortaya koymuştur.

AKP diyor ki; ya bana biat
edersiniz ya da sizi aç, işsiz, sefil
bırakırım. 

Kimse onlara böyle bir hak ver-
medi. İşçilere, kamu emekçilerine
bu şekilde bir dayatmada bulunma
hakkına sahip değiller. Onların gücü
bizim örgütsüzlüğümüzden kaynak-
lanıyor. Biz direnirsek, haksızlığa
karşı Yüksel Direnişi’nin yolundan
yürürsek işte ancak o zaman iste-
diklerini elde edemezler.

Çalınan haklarımızı geri ala-
bilmenin tek yolu direnmektir.

Grevler yasaklanıyor, işten atı-
lanlar düzenin mahkemelerine dahi
başvuramıyor. Her şey onların vic-
danına kalmış. Ki onlarda vicdanın
zerresi dahi kalmamıştır. 

Bugün öyle ya da böyle birçok
direniş sürüyor. 

Tek bir kişiden ne olur dememe-
liyiz.

Nerede bir direniş varsa orada
yer alıp destek olmalıyız.

Konak Direnişini güçlü kılan en
büyük etken Yüksel Direnişiyle bü-
tünleşmesidir. Direniş yeni direnişler
yaratır.

Yüksel’de Başlayan
Direnişin İdeolojik Gücü,
Mahir Kılıç’a 184 Gün
Açlık Grevi Yapabilme
Gücünü Aşılamıştır

Mahir bilmektedir ki yalnız de-
ğildir. Omuz başında kendisiyle di-
renenler vardır. 

Emekçilerin en büyük gücü da-
yanışmadır. Onun, şunun, bunun di-
renişi değil emekçi sınıfının direnişidir
söz konusu olan. 

Görülmüştür ki faşizmin en çaresiz
kaldığı an direniş anıdır. İşte o nedenle
Nuriye ve Semih’in direnişi siyasi
zaferdir. Bu zaferi taçlandıran Konak
Direnişi’dir. 

Yüksel Direnişinin tohumları artık
ürünlerini vermiştir. 

Günde 2 kez faşizmin azgınca
saldırısına uğrayan KEC’lilerden güç
alan emekçiler bugün direnişi seç-
meye başlamıştır. Biz de sorumlulu-
ğumuzun gereği olarak direnişlere
güç katmalı, birleştirmeliyiz.

Bugün tüm emekçilerin üzerine
düşen görev direnmektir, süren di-
renişlerin fiili olarak bir parçası ol-
maktır. Her direniş faşizme karşı
emekçilerin hak alma mücadelesinin
bir parçasıdır. Faşizme karşı ancak
hep birlikte olursak zaferler kazana-
biliriz. Sahiplenmemiz gelip geçici
değil zafere kadar sürmelidir. 

Yüksel’de yakılan direniş ateşini
Anadolu’nun dört bir yanına taşı-
malıyız. Her direniş sadece direnen
işçilerin değil aynı zamanda kamu
emekçisi-işçi demeden, faşizme karşı
tüm emekçilerin direnişidir. Her za-
ferimiz faşizme vurulan bir darbedir. 

Yüksel’den başlayan siyasi zafe-
rimiz Konak’ta maddi kazanımla so-
nuçlandı. Zaferlerimizi daha da ço-
ğaltmalıyız. 

Faşizm bundan sonra emekçileri
kolay kolay işten atamamalı, hak
gaspı gerçekleştirememeli. 

Bunun için direnişlerin etrafında
birleşelim, faşizme karşı yeni zaferler
elde edelim.

YÜKSEL DİRENİŞİ’NİN SİYASİ ZAFERİ,
KONAK DİRENİŞİ’Nİ ZAFERE TAŞIDI
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Y ü k s e l
Meydanı’nda

dişe dişe bir direniş
sürüyor. Faşizmin tüm sal-

dırılarına, işkencelerine, gözaltılarına,
tutuklamalarına, sansürüne rağmen
direnişimiz ivmesinden hiçbir şey
kaybetmeden yoluna devam ediyor.

Haksızlığın, hukuksuzluğun, ada-
letsizliğin boy verdiği, suçlunun su-
çunun üzerini örtmek için adalet is-
teyenleri susturmaya çalıştığı yerde
Yüksel Direnişi onurun, erdemin
bayrağını en yükseklerde dalgalan-
dırmaya devam ediyor. 

Bu direniş faşizme karşıdır. Ne
birkaç kişinin bireysel tavrı ne de
maceracılıktır. 80 milyon halkı sus-
turamadığı sürece kazanmış olma-
yacak. Suskunluğa rağmen biz varsak
faşizm kazanamayacak!

Evet, bugün sayıca azız. Ancak
bu kadar az kişi ile milyonların umu-
dunu tazeleyebiliyoruz. AKP’nin po-
litikalarını boşa çıkarıyoruz. Direni-
şimiz sürdükçe faşizm teşhir olmaya
devam ediyor. Aynı zamanda direniş
yeni direnişler yaratıyor. Halkımızın
bilincine faşizme karşı nasıl mücadele
edilmesi gerektiği nakış nakış işle-
niyor. Sıradan olmayan günlerde
sıradan olmayan büyük bir direniş
abidesidir Yüksel. İşte bu nedenle
biz direnişimizi her ne şart olursa
olsun sürdürüyoruz.

Yüksel Direnişi içinde yer almış
Veli Saçılık 26 Ocak tarihinde dire-
nişten ayrılmıştır. O güne kadar de-
falarca gözaltına alınmış, işkence
görmüş, omzu kırılmıştır. Ancak Nu-
riye ve Semih’in tahliyesinin ardından
çeşitli sebepler öne sürerek direnişten
ayrılmıştır. 

Veli Saçılık direnişten ayrılırken
öne sürdüğü sebepler arasında
HDP’den milletvekili olmak istemesi
de vardır. Yüksel Ailesi o güne kadar
bu konuda herhangi bir açıklamada
bulunmamıştır. Ancak direnişten ko-
pup gidilen yer direnişe alternatif
çözüm olarak gösterilmeye çalışıldığı

zaman Yüksel Direnişçileri de bu
konuda zorunlu olarak bir açıklama
yapmak durumunda kalmıştır.

HDP, Devrimden Kopuk,
Düzene Teslim Olmuş
Bir Partidir

Veli Saçılık bu tavrı ile direniş
kırıcılığı yaparken düzeni güçlen-
dirmiştir. Gitmek istediği HDP hangi
soruna sahip çıkmıştır? Kendisi de-
falarca gözaltına alınıp işkence gö-
rürken HDP mi yanında olmuştur?
OHAL ile 110 binden fazla kamu
emekçisi işten atılırken HDP ne yap-
mıştır?

Bırakalım OHAL’e karşı herhangi
bir direniş örgütlemeyi, Cizre’de,
Sur’da ve daha birçok yerde Kürt
halkı katledilirken, şehirler, kasabalar
bombalarla yerle bir edilirken, analar
evlatlarının gözü önünde kurşunlanıp
cesetleri bir hafta boyunca sokakta
bekletilirken, yaralı insanlar diri diri
yakılırken neredeydiler? Katliamları
izlemekten başka ne yaptılar?

HDP Kürt halkının direngen yan-
larını törpüleyen, emperyalizmden
medet uman bir partidir. İsviçre’de
yayınladıkları Cizre raporu ile adeta
emperyalizmden özür diliyorlar.

Katillerinin ellerinden tutmalarını,
kendilerini korumalarını, zaten asıl
hatanın katliamı yapan AKP faşizmi
olmadığını, direnerek asıl yanlışı
kendilerinin yaptığını ispatlamaya
çalışıyorlar. 

Devrim iddiasını kaybedip düzenle
uzlaşma arayanlar her geçen gün dü-
zenin kendilerini kapattığı kafesin
kapısının kapatıldığını göremezler.
Onlar önlerine koyulanı yemenin pe-
şindedirler. Ve bu durum koşulların
zorlaması değil bir tercih meselesi-
dir.

Faşizm koşullarında direnmek be-
del ister. HDP ise hiçbir direnişin
hiçbir yerinde yoktur. Kendi eş genel
başkanları ve milletvekilleri tutuk-
landı, defalarca gözaltına alındılar.

Ancak AKP faşizminin tüm saldırı-
larına karşı tek bir direniş örgütle-
mediler. Kendilerini dahi savuna-
bilmekten uzak HDP mi halkımızı
savunacak, hakları için mücadele
edecek?

Faşizmle yönetilen bir ülkede se-
çimler ve parlamento sadece halkların
gözünü boyamak içindir. Bir meclisin
olması, halkın iradesinin meclise
yansıması anlamına asla gelmez! Bu-
güne kadar yapılan 16 seçimde ne
değişmiştir de şimdi HDP değiştire-
cektir? O halde soralım böyle bir
mecliste hangi hakkı nasıl savuna-
caksınız? 

Ne bu düzen ne de bu meclis
emekçilerin hiçbir sorununa çözüm
getiremez. Tüm bu sorunları yaratan
bu düzenin kendisidir. Hem sistemin
bir parçası olup hem de sisteme karşı
gelemezsiniz. Ya içindesinizdir ya
da dışında. Ya katledenlerin değir-
menine su taşırsınız ya da zulmü or-
tadan kaldırmak için mücadele eder-
siniz. Üçüncü bir yol yoktur!

Biz bu sistemin dışındayız. Tari-
himizden biliyoruz ki iktidara kim
gelirse gelsin emekçiler hakları olanı
ancak direnerek kazanabilirler. İşte
Mahir Kılıç örneği önümüzde duru-
yor. “Halkçı” CHP’nin belediyesinde
çalışırken işten haksız yere atıldığı
için aylarca açlık grevi yapmak zo-
runda kaldı. 

Veli Saçılık da yarın HDP’den
milletvekili seçildiğinde halkın, kamu
emekçilerinin yararına hiçbir şey
yapmayacaktır. Orada olmak sorun
çözmek anlamına gelmez, halkı umut-
suzlaştırmak ve düzeni meşrulaştır-
mak anlamına gelir.

Bizden çalınanları geri almanın
tek yolu militanca mücadele etmektir.
Bugün işten atılan 110 binden fazla
kamu emekçisi ancak mücadele ile
işlerine geri dönebilir. Çünkü FA-
ŞİZMİN MECLİSİ HALKIN HİÇ-
BİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ. Ne
HDP’si ne CHP’si bu gerçeği değiş-
tirebilir. 

ÇÖZÜM DÜZENİN MECLİSİ DEĞİL,
HALKA MAL EDECEĞİMİZ DİRENİŞLERDİR!

Yürüyüş
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O meclisten nice Veliler geçti;
ancak hiçbirisi hiçbir sorunu
çözemediler, çözemezler de. İşte
bu nedenle biz Yüksel Cadde-
si’nde direnmeye devam ediyo-
ruz. Tüm haklarımızı direnerek,
bedelini ödeyerek kazanacağız. 

Çözüm, faşizmin göstermelik
meclisi değil direniş meydanı
Yüksel’dir. Faşizm de görmüştür
ki tek bir kişi milyonları etkile-
miştir. Ve AKP ikinci bir Haziran
Ayaklanması korkusu yaşamıştır.
Direnişimiz; haklı olanın hak-
sızın zorbalığını yendiğini tüm
dünyaya göstermiştir. Faşizmi
en çok korkutan da budur, haklı
ve meşru oluşumuz… 

Direnişimiz ilk başladığı gün-
den beri kendi iç dinamiği ile
büyümüş, milyonların umudu
olmuştur. Bu umudu büyütecek,
Nuriye, Semih ve Mahir Kılıç
gibi daha nice zaferi halklaştı-
racak kazanacağız!

Irak Sol Komünist Partisi – Basra Bürosu, 15
Mayıs 2018’de Basra Al Aşar sahil kenarında şair
Bedir Şakir Al Siyab heykelinin yanında Grup Yorum
ve tutuklu üyeleri için, enternasyonalist dayanışma
amaçlı dayanışma gecesi düzenlemiştir…

“Vatanım Irak’a Selam” marşıyla başlayan prog-
ram, Irak Sol Komünist partisinin dış ilişkileri so-
rumlusu Ali Hüseyin, Grup Yorum’un bu enternas-
yonalist dayanışmaya teşekkür amaçlı göndermiş
olduğu mesajını okudu. Ardından söz alan, parti
genel sekreteri Ali Abbas Khafiyf yaptığı açıklamada;
Dünyada emperyalizmi, işbirlikçilerini ve ajanlarını
yenmek için uluslararası dayanışmaya ihtiyaç du-
yulduğunu vurguladı.

Sonrasında Grup Yorum şarkıları eşliğinde, Grup
Yorum’la dayanışma amaçlı asılan pankarta katı-
lımcıların ilgisi yoğundu. Beraberinde Yorum’un ve
solcuların faşist Erdoğan hükümetine karşı verdiği
mücadele selamlanırken, Türkiye’deki faşist baskılar
kınandı.

İlerleyen saatlerde program, Filistin’in ‘Geri
Dönüş (Al Aawdeh)’ kutlaması günlerine denk geldiği
için, Filistin mücadelesi selamlandı. Ve o sırada
Grup Yorum’un bir konserinde seslendirdiği ‘Weyn
Al Meleyin (Milyonlar Nerede?’ şarkısı seslendirilerek
Filistin halkı selamlandı. Şarkı eşliğinde mücadele
eden Filistin halkıyla dayanışmak için pankart ve
Filistin bayrakları dalgalandırıldı. Program daha
sonrasında Irak halk ve vatan şarkıları eşliğinde
devam etti.

Grup Yorum ve tutsak üyeleriyle dayanışma
amaçlı yapılan programa çok sayıda Irak Sol Ko-
münist Partili katıldı.

Son olarak, Irak Sol Komünist parti üyesi, Grup
Yorum’u yoldaşlarının anlatımlarından tanıdı. Ta-
nıyanlar ise Grup Yorum’un enternasyonalist daya-
nışmasına ve verdiği mücadelesine sempati duydu.
Ayrıca şarkılarının sıcaklığıyla devrimci selamlarını
ileterek her zaman Grup Yorum’un yanında ola-
caklarını kendi sloganlarıyla dile getirdiler… “Her
Zaman İleri” dediler.

KORKULU ÖYKÜ
Her şey değişecek her şey
Asıl olana doğru, büyük olana,
çocukların uykusunu bölenler
Bağışlanmayacak asla

Unutulmayacak, unutulur mu hiç
Şu minik yüzlere işlenmiş gam, tasa,
Düşman saldığı bu dehşeti
Ödeyecek bir gün mutlaka

Gün gelecek yolu onun da
Tüyler ürpertici bir öyküden 
geçecek,

Alınacak yüzlerce yüzlerce defa
Yetimin, sakatın, dulun öcü

Aklına getir bir o bombaları
O astığı astık dönem
O cinayetler, o yıkıntılar,
Hérode’un Bethléem’de yaptığı gibi

Eli kulağında daha iyi bir çağın,
Değişecek her şey, besbelli,
Ama şu sakatlanmış küçükleri
Unutabilir mi insan unutabilir mi?

BORİS PASTERNAK

“ Sarayda yaşayan başka, kulübede yaşayan başka
düşünür.”

(Karl Marx)

“Toplumun kökeninde yatan ahlak değil, emek ve
doğadır.”

(Das Kapital, Karl Marx, Sf 369)

Grup Yorum Enternasyonalizmin Vücut Bulmuş Halidir
Türkülerimiz, Marşlarımız Dünyanın Dört Yanında Yankılanacak
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AKP 16 yıldır iktidar. Bu 16 yıl
boyunca burjuvazinin önüne kırmızı
halı sermek için işçilere karşı her
türlü düşman politikasını hayata ge-
çirdi.

İşçilerin kanı oluk oluk aktı. Bu
16 yılda, 22 binin üzerinde işçi kat-
ledildi. Her geçen yıl işçi ölümleri
katlandı. Burjuvazi servetine servet
katarken; üreten, var eden işçinin
payına ölüm, sakat kalmak, daha az
ücrete daha ağır koşullarda çalışmak
düştü.

En temel ihtiyaç maddeleri başta
olmak üzere A’dan Z’ye her şeye
zam yaparken işçilere sefalet düze-
yinde asgari ücreti reva gördüler. Ül-
kemizde 16 milyon aç yatıp aç kalk-
maktadır.

AKP’nin iktidara geldiği 2002
yılında taşeron işçi sayısı 300 binin
altındayken bugün bu rakam 3 mil-
yona dayanmıştır. Yine çıkardıkları
taşeronlaştırmaya ilişkin ile sözde
taşeron çalışanlara kadro hakkı tanı-
nırken gerçek kısa sürede ortaya çık-
tı.

AKP’nin amacı işçileri kadrolu,
güvenceli çalışan yapmak değil; tam
tersine devletin tüm kademelerine
kendi kadrolarını yerleştirmek olduğu
gerçeği kısa sürede gün yüzüne çıktı.
Sözde taşerona kadrolaşma hakkı
verirlerken AKP’li olmayan, düzene
muhalif olanlar hakkında yapılan fiş-
lemelerle işten atıldı.

Bugün 150 bin taşeron işçisinin
her an işten atılma ihtimali vardır.

Toplam 14 grev yasaklandı. Bun-
ların 6’sı OHAL bahanesiyle engel-
lendi. İşçilerin örgütlenmesi, sendi-
kalaşmasının önündeki engeller art-
tırıldı. İşçiler, AKP’nin denetimindeki
sendikalara geçmeye zorlandı.

Özel İstihdam büroları açılarak

işçilerin kölece çalışmak zorunda bı-
rakılmasının önü açıldı. Esnek çalışma
yasasının hayata geçirilmesi ile ta-
mamen güvencesiz çalışmanın ko-
şulları oluşturuldu. 

Soma’da 301 madenci katledildi.
Kısa sürede ortaya çıktı ki yüzde
yüzden fazla kar elde etmek için iş-
çiler göz göre ölüme sürüklenmişti.
Maden şirketi ise AKP’nin finansörü
çıktı.

Ve aradan geçen dört yılda hala
yargılananlara hak ettikleri cezalar
verilmedi. Soma Holding’in sahibi,
bizzat AKP tarafından korunup kol-
landı. Ne tutuklandı ne de hakkında
herhangi bir dava açıldı. Ermenek
ve daha onlarca madende hemen her
gün işçiler katledilmeye devam ediyor. 

Asansörden düşerek ölen, diri diri
yanan, kaçak fabrikalarda patlama-
larda yaşamını yitiren, sellerde kam-
yondan bozma midibüslerde boğu-
larak can veren, pres makinesine sı-
kışan, kamyon kasalarına doldurulup
tarlaya giderken devrilen kasada can
veren… İşsizlikten bunalıp intihar
eden… Sağlığı bozulan, göz göre
göre hasta edilen...

Kısacası AKP’nin 16 yıllık iktidarı
işçilere düşmanlıkla geçmiştir. İşçi-
lerin hiçbir sorunlarını çözmemiş bi-
lakis daha büyük sorunlar yaşamasına,
daha ağır şartlarda çalışmak zorunda
bırakılmasına yol açan yasaları mec-
listen şimşek hızıyla geçirmiştir.

AKP 16 YILDA İŞÇİLERİN
LEHİNE OLAN TEK BİR YASA
ÇIKARMAMIŞTIR, ÇIKAR-
MAZ!

AKP işçilerin lehine bir yasa çı-
karmak şöyle dursun tam tersine ka-
zanılmış haklarımızı gece yarıları
meclisten geçirdikleri yasalarla bir

bir elimizden almıştır. Çalışma süreleri
sürekli olarak arttırılırken ücretler
düşürüldü. Asgari ücret, açlık sınırının
altındadır. Ancak hala işçilerden daha
fazla koparıp da burjuvaziye ne ve-
rebilirim hesapları yapıyor.

AKP faşist bir iktidardır. Faşizm
de tekelci burjuvazinin hizmetindedir.
Ne işçi ne emekçi onların umurunda
dahi değildir. Umurunda olmak bir
yana kelimenin tam anlamıyla işçiye
düşmandırlar. Çünkü sınıfsal olarak
durdukları yer burjuvazinin yanıba-
şıdır.

Bugüne kadar kimi iktidarlar gerek
işçi sınıfının mücadelesi sonucu ge-
rekse de kimi kaygılarla işçilerin ta-
leplerini kabul edip meclisten işçinin
çıkarına yönelik kimi düzenlemeler
yapmak zorunda kalmışlardır.

Ancak AKP iktidarı eline geçirdiği
devlet gücü ile işçilerin üzerinden
silindir gibi geçmiştir. Bu durumda
patronlaşan sendika yönetimlerinin
payı olsa da aslolan AKP iktidarının
sınıfsal olarak halkın değil oligarşinin
partisi olduğu gerçeğidir.

Onlar bu gerçeğe göre hareket
ediyorlar. 16 yıldır oligarşinin ka-
zanması için işçinin kazanılmış hak-
larını dahi gasp ediyorlar, etmeye de
devam edeceklerdir. 

Haklarımızı almanın tek yolu di-
renmektir. 16 yıldır AKP’nin yap-
tıklarını yarın bir başka düzen partisi
yapacaktır. Çünkü bu düzende ikti-
darın ipi, işbirlikçi oligarşinin ve
emperyalizmin elindedir.

İŞÇİNİN KURTULUŞU İPLE-
Rİ KENDİ ELİNE ALMASINDA-
DIR!

İşçi sınıfının kurtuluşu; ancak
kendi ayakları üzerinde yere sağlam
basmasıyla mümkündür. Bugün bunu

AKP’NİN ON ALTI YILLIK İKTİDARI
İŞÇİ DÜŞMANLIĞININ RESMİDİR!
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sağlamanın yolu İşçi Meclislerinde
örgütlenmektir. 

AKP işçiye saldırıyor; çünkü
karşısında işçinin haklarını savuna-
cak, militan mücadele verecek bir
sendika yoktur. 

İşçinin kendisini ve haklarını sa-
vunmasının tek yolu örgütlenmesidir. 

Daha fazla hak gaspına, kölece
çalışma koşullarına, esnek ve taşeron
çalışmaya, iş kazası adı altında ya-
pılan katliamlara, düşük ücretlere
karşı İşçi Meclisleri’nde örgütlene-
lim, tüm haklarımızı kazanalım!

Çayan Halk Cephesi: Operasyonlarla Bizleri
Yıldıramazsınız 

İstanbul Çayan Mahallesi’ne 18 Mayıs günü, 10
akrep, helikopter ve AKP’nin yüzlerce katil polisi
operasyon düzenledi. AKP’nin sık sık halka gözdağı
vermek, sindirmek, devrimcilerden tecrit etmek
için yaptığı baskınlardan birini daha yaptı. Bütün
mahallede terör estirdi.

Halkı taciz eden AKP’nin katil polisleri kuduz
köpek gibi sağa sola saldırdı. Katiller esnafların
kapalı olan kepenklerini tekmeleyip hakaretler ve
küfürler savurdu.

Çayan Halk Cephesi, baskınlara ilişkin bir açık-
lama yayınlayarak şunları söyledi:

“Buradan bir kez daha söylüyoruz! Halkımız

sizin bu baskılarınıza, saldı-
rılarınıza boyun eğmedi. Bu-
rası Çayan, burası mücadele,
burası Cephe’dir. Bu sokak-
larda Dayı’nın, şehitlerimizin
ayak izleri hala duruyor.

Bu mevzi öyle kolay tes-
lim edilmez. Ne sizin gibi
AKP’nin eli kanlı halk düşmanlarına ne de uyuştu-
rucu satıcılarına asla geçit vermeyeceğiz.”

Aynı zamanda mahalle halkına da şu sözlerle
çağrı yapıldı:

“Halkımız, örgütlü olursak, birleşirsek; bu sal-
dırıları, komploları boşa çıkaracağız.”

MUZAFFER HALK 

Yüreğim bu kavganın içinde  
Kazanacak halkım  
Bütün halklar kazanacak bir bir  
Bu acılar, ıslak bir mendil gibi  
Kumlar arasından  
Şehit duraklarından
Süzülüp ortaya çıkaracak her şeyi,  
Şanlı günler yakındır çünkü  
Kinler susacak bir an  
Ceza veren eller titremesin diye,  
Günler tam dolsun diye,  
Halk caddelerde.  
Bir güzel, bir güçlü  
Yerini alsın diye!  
İşte benim günüm bu  
İşte hoşgörürlüğüm  
Başka sancağım yok benim! 

Pablo NERUDA

“Teori, yığınları kavradığı anda maddi bir güç haline gelir.”

(Karl Marks)

“Narodnikler, Anarşistler ve Sosyal-Devrimciler dahil ütopyacıların ba-
şarısızlığı, başka şeylerin yanısıra, toplumun gelişmesinde toplumun maddi
yaşam koşullarının oynadığı birinci rolü kabul etmemeleri ve -idealizme
batarak- pratik faaliyetlerini toplumun maddi yaşamının gelişmesinin ih-
tiyaçları temeli üzerine değil, bu ihtiyaçlardan bağımsız olarak ve bu ihti-
yaçlara karşıt olarak toplumun gerçek yaşamından kopuk “ideal planlar’’
ve “her şeyi kapsayan projeler’’ temeli üzerine inşa etmeleriyle açıklanır.
Marksizm-Leninizm’in gücü ve hayatiyeti, pratik faaliyetinde toplumun
maddi yaşamının gelişmesinin ihtiyaçlarına dayanmasında, hiçbir zaman
toplumun gerçek yaşamından kopmamasında yatar.”

(Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizm, Josef Stalin, Sayfa 23)
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FOSEM Bülteni Sizlerle!
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri olarak, çıkartmış

olduğumuz bültenin ilk sayısını bugün itibari ile
yayınlıyoruz. Burjuva medyanın güncel gündem
haberlerinden, kültür-sanata, sinemadan-kitaba
birçok konuda çıkardığı yayın organlarına alternatif
olan mini bültenimizi haftalık olarak çıkartacağız.
İçerikte; Güncel gündeme, FOSEM TV’nin yapmış
olduğu röportajlara, fotoğraf ve sinemaya dair
bakış açımızı kaleme aldığımız yazılarımıza, ya-
şamdan alıntılara, film-kitap önerilerine yer verdik.
FOSEM Bülteni’ni tüm sosyal med-
ya hesaplarımızdan rahatlıkla oku-
yabilirsiniz.



İTALYA’DA TECRİT
DAHA SİSTEMATİK
HALE GETİRİLİYOR

Direnişe devam eden az sayıda
militan, yakalandığında politik-askeri
örgütlülükleriyle bağları kolaylıkla
kopartılabilir ve tecrit edilebilirdi.

İtalya, uzunlamasına yer alan bir
ülkedir (bir ucuyla diğer ucunun
arası 1500 kilometre). Bu nedenle
tutsaklar, dışarıda bulundukları yerden
çok ayrı yerlere hapsediliyorlardı ve
bu da dışarıdaki ilişkileri ve bağları
sürdürmeyi zorlaştırıyordu.

Tecrit Uygulamaları Koyulaşı-
yor, Görüşler Engellenerek Tut-
sakların Dışarıyla İletişimi Kesil-
meye Çalışılıyordu.

Proleter aileler için, tutsaklarla
bağları sürdürmek gerçekten çok

zorlu ve masraflı oluyordu. Aile dı-
şındaki ilişkileri sürdürmenin (yol-
daşlar ve arkadaşlarla olan) devletin
yasaklamaları nedeniyle ne kadar
zor olduğunu söylemeye gerek yoktu
bile.

Bazı durumlarda devlet tarafından
tamamen yasaklanıyor, bazen de sa-
yıya ve sıklığa bağlı olarak asgari
seviyede tutuluyordu.

Devlet, hapishane görüşlerinin
öneminin ve değerinin gayet farkın-
daydı. Ve özellikle uzun süreli tut-
saklıklarda, bunun dışarıdaki bağları
sürdürmenin bir yolu olduğunun da.
Bu, tutsakların kısıtlı enerjisini daha
da azaltmak ve onların direnişten
vazgeçmelerini sağlamak için devletin
özel bir politikasıydı.

Uzak bölgelerdeki mesafe ve ko-
num, temel iletişim yollarının hari-

cinde, dışarıdaki dayanışma eylemleri
için de sorunlar yarattı. Zor ve nadiren
yapılabilmelerine neden oldu. Ayrıca
siyasi tutsaklar, diğer tutuklu kitle-
sinden ayrı tutuluyordu.

İlk birkaç ay, siyasi tutsaklar ta-
mamen tecrit altındaydı. Devlet, di-
renişlerini zayıflatmak için onları
çok rahatsız koşullarda tutuyordu.
Sadece gardiyanları görmelerine izin
veriliyordu. Her dışarı çıktıklarında
veya havalandırmaya gittiklerinde,
gardiyanlar onlara eşlik ediyorlardı
ve yalnızca avlunun çok küçük bir
bölümünde yalnız kalabiliyorlardı.

Kaldıkları hücreler, neredeyse her
gün kişisel eşyalarına dek aranıyordu.
Gardiyanlar, tutsakların günlük ya-
şamlarına zorla giriyordu. Tabii ki
tüm bunlar bilimsel olarak planlan-
mıştı. Tutsakları psikolojik ve kişisel
olarak çökertmek ve sonunda siyasi
olarak direnişlerini bitirmek için ya-
pılıyordu.

Her şey çok detaylı biçimde plan-
lanmıştı: ortamdaki gürültü, sesler
ve tüm hücreyi istila eden, duvarlar-
daki spot ışıklarının korkunç par-
laklığına kadar. Sanki bir toplama
kampını hatırlatıyordu. Bu tecrit ko-
şulları, bir yıl kadar sürebiliyordu.
Daha sonra siyasi tutsaklar, yüksek
güvenlikli bölüme sevk ediliyordu.

Tüm bunlar, özel hapishaneler-
dekine benzer koşulları yarattı. Ama
koşulların sertliği azalırken, gardi-
yanlarla olan çatışma, hapishanedeki
genel tutuklulardan ayrı tutulmalarıyla

İtalya’da muhaliflere, özellikle Kızıl Tugaylar’a yönelik
baskıları ve hapishane uygulamalarını ele alacağız. 

Okuyacağınız, "Centro documentazione e lotta
Rosso 17” (Belgeleme merkezi ve Kızıl dövüş 17) den
alıntılar yapılarak ANTİ-EMPERYALİST CEPHE - İTALYA
tarafından kaleme alınan yazının ikinci ve son bölü-
müdür.

(ANTİ-EMPERYALİST CEPHE, emperyalizme ve fa-
şizme karşı olanların oluşturduğu bir cephedir. Bu
cephe içinde, farklı ideolojik, politik ve siyasi farklılıklar
bulunabilmektedir. Bu nedenle yayınlayacağımız yazılar,
imza sahiplerini bağlamaktadır. 

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 24

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR

İTALYAN HAPİSHANELERİNDE
BİR POLİTİK SİLAH OLARAK TUTSAKLARIN TECRİTİ-2
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sürdü.

Siyasi tutsakların tecrit altında
tutuldukları özel bölümler, binaların
kenarlarında kalıyordu. Merdivenleri
bile ayrıydı. Tutsaklar, hayatlarını
eşit kısımlara ayrılmış bu özel bö-
lümlerde geçiriyorlardı: Tek kişilik
hücre ve 4 saat havalandırma, burada
tutulan tutsakların aralarındaki tek
sosyal anlar oluyordu. Diğerleri ise
zorla yalnız bırakılıyordu. Bu durum
belki yoğunlaşmayı ve çalışmayı ko-
laylaştırıyor gibi görünüyordu. Ama
tartışmayı ve kolektif yaşamı ve po-
litik gelişmeyi değil.

İşte devrimciler, yaklaşık son
20 yıldır bu tutsaklık koşulların-
dalar.

2000'lerin başından beri, yeni
uluslararası terörle mücadele yasası
ve genel baskıcı eğilim ile birlikte,
İtalya devletinin tecrit politikaları
daha da ağırlaşmıştır. Ceza Yasa-
sı'ndaki 41. madde, bunu içermekte-
dir.

41. madde, yukarıda bahsedilen
90. maddenin devamı niteliğindedir.
Ama ondan çok daha ciddidir. "İç
emir ve güvenliğe ilişkin ciddi ne-
denlerden ötürü diğer maddelerin
ve tutukluların belirli haklarının
geçici olarak askıya alınması" de-
ğildir, ama "tutuklu ve bağlı olduğu
örgüt arasındaki bağları kesmeyi,
engellemeyi" amaçlamaktadır. Bu
yasa; istisnai, geçici dönemlerle sınırlı
değildir. Sürekli, istikrarlı olarak uy-
gulanmaktadır. Bu yasa; ilk başlarda
her 4 ayda bir yenilenirken, bugün
her 2 yılda bir, bakanlık kararname-
siyle yenileniyor. Kısacası, 41. madde
ciddi bir sorundur.

Tutsaklara yapılan muamele in-
sanlık dışıdır: Çok ufak bölümlerde
tutulmaktadırlar. En fazla 3 tutsakla
görüşmelerine, havalandırmaya sa-
dece 1-2 saat çıkmalarına izin veril-
mektedir. 

Ama çoğunlukla bunlar bile elle-
rinden alınmaktadır. Hücrede yemek
pişirilmesine izin verilmemektedir.
Kişisel eşyalara; kitaplara, gazetelere

vb. sayı sınırlaması getirilmektedir.

En ciddi sınırlama, 3 kitap sınırla-

masıdır.

Ayrıca kitaplar, yalnızca hapishane

idaresi üzerinden satın alınabilmek-

tedir. Mektup yollamak kesinlikle

yasaktır. Hapishane görüşleri ayda
bir, sadece yakın akrabalarla, cam
bölmenin arkasında yapılacak şekilde
sınırlandırılmıştır. Onursuz üst ara-
maları, keyfi işkenceler yapılmakta-
dır.

Hücrelerdeki pencerelere plek-
siglas paneller konularak tutsakların
dışarıyı, gökyüzünü ufku görmeleri
engellenmektedir. Bu açıkça bir iş-
kencedir, hapishanedeki uygulamalar
başka türlü adlandırılamaz.

Bu uygulamalar, hapishanelerde
ölümlere ve intiharlara yol açtı. İlk
başta bu hapishane politikalarının
karşı-devrimci rolü tam kavranama-
mıştı. Bu zamanlarda, 1990'ların baş-
larında sınıf hareketi en alt seviye-
deydi, ama devletin kendi içindeki
çatışmaları, burjuvaziyle gücü artan
mafya arasındaki çatışmalar had saf-
hadaydı.

Sonraki zamanlarda, 41. madde,
başka devrimci tutsaklara da uygu-
landı. Hapishanelerde en sert uygu-
lamalar; hükümete yönelik en son
saldırıları yapan, işçi sınıfına karşı
çıkarılan yasa ile ilgili iki hükümet
görevlisine karşı eylem yapan Kızıl
Tugaylar'ın tutsaklarına yönelik oldu.
Devletin mesajı açıktı: "Bana sal-
dırmaya teşebbüs etmeyin. Hele dev-
rimci bir tarzla saldırmayı aklınıza
bile getirmeyin." Proletaryanın, dev-
letin bu yeni tehdidiyle sürekli, her
yerde yüzleşmesi gerekiyordu.

Son olarak; İtalya'da hala mü-
ebbet hapis cezası var. Ona yakın
Kızıl Tugaylar tutsağı, 36 yıldır
tutsak, bir o kadarı da 30 yıldır
tutsak. Çıkma ihtimalleri yok, çün-
kü pazarlığı-işbirliğini reddettiler.

Bir süre önce de 41. madde iş-
kencesine karşı mücadele ve tutsak-
ların koşulsuz serbest bırakılması se-
ferberliği başlatıldı.

Anti-Emperyalist
Cephe

İTALYA

- 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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2011 yılının 28 Aralık günü halklarımızın yüreğine
bir ateş daha düştü. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ro-
boski ve Bujeh köylerinden 34 insanımız katledildi.

Tarihe Roboski katliamı olarak geçen bu bombardıman,
Genelkurmay’ın savaş uçaklarıyla yapıldı.

Katleden devletti.

Katledilenler, kaçağa giden köylülerdi.

34 kişinin 19’u çocuktu.

Katledilenlerin 28’i aynı ailedendi.

Genelkurmay, önce teröristlerle çatışma diye duyurdu
olayı. Ancak katliam, hiçbir yalanla örtülemeyecek kadar
büyüktü. Aileler cenazelerini almaya gitti, fotoğraflar
her şeyi  gözler önüne seriyordu. Tepkiler üzerine AKP,
bir yandan olayın yanlışlıkla “PKK’lı zannedildikleri
için” vurduklarını söyleyerek katliamı sahiplendi, bir
yandan olayın kapatılması gerektiği mesajını verdi, bir
yandan da gerillaları savaş uçaklarıyla katletmeyi meş-
ruymuş gibi göstermeye çalıştı.

O da olmayınca, ‘terör destekçisi’ denildi. Hepsi yalandı.
Kaldı ki; elinde silahıyla gerilla da olsa, yardım yataklık
da etse, kaçakçı da olsa devlet insan katledemez! Böyle
bir yetkisi de hakkı da yoktur! Sınır bölgesinde yaşayan
insanlarımızın temel geçim kaynağı, başta devlet olmak
üzere herkesin çok iyi bildiği gibi, kaçak getirdikleri ürün-
lerdir. Halkımıza başka türlü yaşam hakkı tanımayarak,
kaçakçılığa zorlayan da devlettir.

O gün 50 katırla, Irak’tan kaçak sigara ve petrol ge-
tirmek için giden kafile, muhtemelen sağından solundan
her an asker çıkacak diye bekliyorlardı. Ancak bu kez
ölüm havadan geldi. F-16’lardan 21.39 ila 22.24 arasında,
4 adet bomba atılarak katledildiler. Ortalık kan deryasıydı,
parçalanmış çocuk cesetleri karların içine saçılmıştı.

Hukuki Süreç Nasıl İşledi?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “taksirle ölüme
sebebiyet vermek”ten ötürü açılan Roboski soruşturmasına
11 Haziran 2013’te görevsizlik kararı vererek, dosyayı
Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi.

Genelkurmay Askeri Savcılığı, 7 Ocak 2014’te ta-
kipsizlik kararı verdi. Ailelerinin avukatlarının itirazı
ise reddedildi.

Aileler 18 Temmuz 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne
(AYM) başvuru yaptı. AYM, Roboskili ailelerin yaptığı bi-
reysel başvuruyu 53 başvurucudan 3’ünün avukatlarının
vekaletnamesinin dosyada yer almadığı gerekçesiyle 15
gün içinde eksiklik tamamlanması gerekirken ‘avukatın
belgeleri 2 gün geç sunması nedeniyle’ red kararı verdi.

AYM kararının ardından, yaşam hakkı ihlali başta

olmak üzere hak ihlalleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı. 17 Mayıs
2018’de basında çıkan haberlere göre AİHM, AYM ile
aynı gerekçeyle başvuruyu reddetti.

Kürt milliyetçi hareket, kararı şaşkınlıkla karşıladı.
Avrupa emperyalizmine öylesine bel bağlamış, ‘adaletli’
bir karar çıkacağına öylesine inanmışlardı ki kararla
büyük hayal kırıklığı yaşadılar.

7 Yıllık Süreçte Neler Oldu?

Katliamın ardından, güya olayı soruşturmak için bir
komisyon kuruldu. Kürt milliyetçileri ve diğer reformistler,
bu komisyona büyük misyonlar biçti. HDP adına, Kızıldere
Katliamı’nda samanlığa saklanan Ertuğrul Kürkçü’nün
yer aldığı komisyon, katliamı ortaya çıkaramadı, çıkara-
mazdı. Bütün önemli belgeler ‘devlet sırrı’ denilerek
gizlendi. Katliam emrini verenlerin yargılanması söz
konusu dahi olmadı.

Yukarıda özetlediğimiz ‘yargı’ süreci boyunca, ailelerin
adalet talebini, halkımızın öfkesini hep bir sonraki duruşmaya
ertelediler. “Barış, uzlaşma, kardeşlik, eşitlik” gibi soyut
kavramlarla düzen solculuğunun ötesine geçmediler.

Onlarca kez AKP’ye barış çağrısı yapıp, ateşkes ilan
ettilerse de kar etmedi. Her geri adım bir sonrakini
getirdi. Fakat faşizme, koşulsuz teslimiyet de yetmiyordu,
imha politikasını sürdürdü.

EMPERYALİZME EMPERYALİZM, FAŞİZME
FAŞİZM DİYEMEYENLER SAVAŞMA DİNAMİK-
LERİNİ KAYBETMİŞTİR. FAŞİZMİN OLDUĞU
BİR ÜLKEDE DEMOKRASİ; ANCAK EMPERYA-
LİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK SAVAŞIYLA MÜM-
KÜN OLABİLİR.

Katledilenlerin 28’i Encü soyadını taşıyordu ve Ferhat
Encü HDP’den milletvekili yapıldı.

Ailelere dernek kurduruldu. Dernek aracılığıyla da
barışmanın tek yolu olarak devletin dileyeceği ‘özür’
gösterildi. AKP, para teklif ederek karşıladı bu talebi.

O günlerde mecliste konuşan Gülten Kışanak elini
kürsüye vura vura şöyle konuşmuştu: “Ben gittim, ben ya-
şadım, ben orada o kadınlara sarıldım. Yüreğiniz varsa,
insanlığınız varsa özür dilersiniz, acılarını paylaşırsınız,
siz de gidip onlarla kucaklaşırsınız. Ama “operasyon ka-
zasıdır, terörle mücadelemiz devam edecek, kök salmalarına
izin vermeyeceğiz” gibi laflarla bu halkın yanına yakla-
şamazsınız. Bu kadar açıktır... Bu insanlığa karşı işlenmiş
bir suçtur. Peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar, ulus-
lararası hukukun el verdiği bütün olanakları da kullanarak
bunun hesabını soracağız. Buna emir verenler, talimat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Roboski Başvurusunu
“Kabul Edilemezlik” Gerekçesiyle Reddetti

34 İNSANIMIZI KATLEDEN DEVLETTEN, 
AKLAYAN EMPERYALİZMDEN

HESABINI ANCAK CEPHELİ DEVRİMCİLER SORACAK!
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verenler, bombaları yağdıranlar, o çocukların, o gencecik
fidanların bedenlerini paramparça edenler, bu halka
hesap verecek. Birileri çıkıp diyor ki; ‘kasıt yok, özür de
yok, tazminat var’. Utanın be!”

Ne o gün, ne de aradan geçen yıllar boyunca hesabını
sormadılar, soramazlar. Faşizmden ‘utanma, insanlık,
adalet, özür’ bekleyenler, katilleriyle barışmak için
ödenen bedelleri ayaklar altına alanlar, bırakın katliam-
cılardan hesap sormayı, hukuki mücadele bile veremezler,
veremediler.

Bu sözler Ahmet Türk’ün ‘17 bin faili meçhulü
unutmaya hazırız’ demesinden farksızdı. Halkımızı
düşmanlarıyla barıştırmaya, 30 bin şehidi unutturmaya,
hesap sormanın gereksizliğine inandırmaya, çocuklarımızın
paramparça edilmiş bedenlerini ‘özür dilesinler affedelim’
diyerek değersizleştirmeye çalıştılar.

Neredeyse 1 asırdır inkar, imha, ilhak, asimilasyon
politikalarıyla alamadığı sonucu hem emperyalizm hem
de faşizme gönüllü olarak sundular. ‘Kadın da olsa
çocuk da olsa gereken yapılacaktır’ diyen Tayyip Er-
doğan’a “ AKP’ye iktidarı altın tepside sunduk” diyen
Abdullah Öcalan’dır. Şimdi kimseye  kızma, sitem etme
hakları yoktur. Burjuvazinin safında yer almak için
bilinçli olarak yapılan bir tercih var ve bu hiçbir kılıf
altında meşrulaştırılamaz.

Halkımız, ‘Kimin atına binersen, onun kılıcını sallarsın’
der. Kürt milliyetçi hareket, emperyalizmin silahları,
üniformaları ve aldıkları maaşla, Suriye’de ABD’ye kur-
durduğu üslerle; ancak Ortadoğu halklarının kanını
dökme rolünü üstlenebilir o kadar. 

Parlamenterizmin batağına saplananlar, milliyetçilikle
gözlerini kör edenler ne Kürt sorununu çözebilir ne de
katliamların önüne geçebilirler. Roboski’yi, 17 bin faili
meçhulü unutup faşizmle barışı tek çözüm yolu görmek
katliamların önünü açmaktır. Ki Roboski’den sonra da
Sur, Cizre, Nusaybin, Ankara Katliamları yaşanmıştır.

Faşizm Koşullarında, Hukuk Mücadelesi
Vermek Devrimci Olmayı Gerektirir

Halkın Hukuk Bürosu’nun 19 avukatı, 248 gündür
tutuklu. Onlar halkın avukatlarıdır, her türlü baskıya, iş-
kenceye, ölüm tehditlerine rağmen devrimci avukatlık
pratiğini savunmuşlardır. Onları 97 bin avukattan
ayıran, Roboski davası avukatlarından ayıran; em-
peryalizmi ve faşizmi tanımaları, tarih ve sınıf bilincine
sahip olmaları, halkın safında yer aldıkları için sö-
mürücülere kin duymalarıdır. 

Roboski’de katliam emrini veren de, katliamı aklayan
da devlettir. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, adalet mü-
cadelesi vermeyen, aileleri oyalayan, eksik belge gönderen
Diyarbakır Barosu da halklarımıza hesap vermelidir.

Hukukçu Kerem Altıparmak şöyle diyor: “Roboski
davasında AYM ve AİHM’in yaptığı adaletsizlik kadar
canımı yakan bir vaka olmamıştı. İçim kaynıyor. Çoluk

çocuk 34 kişi
katledildi, 7 yıl
hiçbir şey yapıl-
madı. Şimdi bu
7 yıl unutuldu,
avukatların 2
gün gecikmesi
nedeniyle dava
reddedildi. Söy-
leyecek söz bu-
lamıyorum!” (17.05.2018, Siyasi Haber)

Neden katleden Türkiye faşizmine, aklayan Avrupa
emperyalizmine bir sözünüz yok? Neden Roboskili
aileler başta olmak üzere halklarımıza söyleyeceğiniz
bir özeleştiri sözünüz yok? Onlar tarihsel ve sınıfsal
olarak kendi rollerine uygun davranıyorlar. Peki ya siz?

Hala tutuklu bulunan eski milletvekili Ferhat Encü, Ro-
boskili Aileler adına şu açıklamayı yaptı: “Anayasa Mah-
kemesi aşamasında da davanın hukuki temsiline dair so-
rumluluk sahibi olan Diyarbakır Barosu’nun, diğer
barolar ve avukatlarla irtibat sağlamadığı ve süreçle ilgili
bilgi almak isteyen ailelere de “Her şeyle ilgileniyoruz,
bir sorun yok cevabı verildi... Bu şekilde sorumluluktan
kaçılmaya çalışılmakta, gerçekler çarpıtılmaya, yüzeysel
yaklaşım ve boş vermişlik meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Bu kabul edilemez... Topluma mal olmuş bir dosyada,
siyasi karar açıklamasıyla vicdanlar rahatlatılamaz. İlgi-
lilerin bunun özeleştirisini vermesi, bizlerin beklentisidir.”
(19.05.2018, Siyasi Haber)

Ailelerin tepkisi üzerine Diyarbakır Barosu ‘kampanya’
başlatacaklarını açıkladı. MİT, istihbarat raporlarını size
göndermediğinde neden yapmadınız o kampanyayı?
Süreç, kampanya yapılması aşamasını çoktan geçmiştir.
Uzlaşmacılıklarını, Avrupa emperyalizmine duydukları
güveni meşrulaştıramazlar.

Seçimlerden 38 gün önce, baro adına açıklama ya-
yınlayıp “ 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Parla-
mento ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde oy verme ve
sayım işlemlerinin sonuna kadar takipçisi olacağız”
diyebiliyorlar. Ancak, düzenin mahkemelerinin, devleti
aklamak için kendi yasalarını da çiğneyebildiklerini, her
türlü usulsüzlüğü yaptığını bildikleri halde, belgeleri za-
manında teslim etmeyerek AYM ve AİHM’in eline böyle
bir gerekçe vermiş oldular.

Biz dostumuzu-düşmanımızı hiç karıştırmadık, stratejik
hedefimizden hiç sapmadık. Emperyalizme ve faşizme
karşı direnme cüretini sadece devrimciler gösterebilir.
Faşizme direnmenin onuru bizimdir. Katliamların hesabını
sormanın onuru da bizimdir.

Dağda, meydanlarda, amfilerde, duruşma salon-
larında, hapishanelerde, bulunduğumuz her yerde,
Roboski Katliamının ve katledenlerin kim olduğunun
unutulmasına izin vermeyeceğiz. Çekilen bütün acı-
larımızın hesabı gibi, 34 insanımızın hesabını da Cep-
heliler soracak!

27 Mayıs
2018
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GGrup Yorum'un 33 yıllık müzik hayatlarının her anı
devrimle, örgütlü mücadeleyle halkla iç içe geçmiştir. Grup

Yorum'un müziği, estetiği böyle yetkinleşmiş ve olgunlaşmıştır. Onlara yol
gösteren bu mücadelede yaratılan deneyim, değer, gelenekler devrimci müziğin

gelişmesini sağlamış, mücadelenin derinliği ile sanatın derinliği örtüşmüştür.

Avukatlığa dair düzenin çizdiği bütün statüleri yerle bir
ederek her türlü zorluğa; faşizmin bütün tehdit, gözdağı ve

saldırılarına; işkence ve tutsaklıklara rağmen 30 yıldır halkın adalet
mücadelesinin en önünde    dövüşen adalet savaşçılarıdır onlar. Güçlerini bu

tarihten, tarihsel ve siyasal haklılıklarından alıyorlar. İşte bu nedenle; 
HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

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

Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket Yılmaz

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

Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, Eren Erdem



KAVGADA MAHİR, YÜREKTE CEVAHİR

Mahir yürekliler, Kızıldere, Mal-
tepe geleneğini sürdüren yiğitler,
şahanlardır. 51 saat'te 50 yıllık re-
vizyonizmi yıkan, parlamentocu-
luğu gömen ve silahlı mücadeleyi
meşrulaştıran Maltepe direnişinin
temsilcileridirler.

Tek yol devrim, tek kurtuluş
sosyalizm ve bunun temeli de ikti-
darı hedeflemektir, halkın iktidarını
kurmaktır. Bu bilinçle hareket
edenlerdir Mahir Yürekliler.

Asla uzlaşmayan, teslim olma-
yan, haksızlıklara boyun eğmeyen,
nerede bir haksızlık varsa orada
Cevahir yüreğiyle dikilen şahan-
lardır. Eyleme geçenlerdir. Bu ister
sanatıyla olsun, ister bir sloganla
olsun, ister silahıyla olsun veya sa-
dece bir sapanla olsun. Her alanda
düzene karşı mücadele etmek
mümkündür. Avukatı da, mimarı
da, memuru da, esnafı da, emekçisi
de...

97 bin avukat arasında 19’u
Mahir Yürekli'dir ve şu anda tut-
saktır. Halkın Avukatlığını yap-
maları engelleniyor; ama onlar ıs-
rarla direniyor ve halkın avukat-
lığını yapmaya devam ediyorlar.

MESAM’a kayıtlı 87 müzik
grubu var ve sadece bir grubun
üyeleri tutsak. 10 Mahir yürekli,
Grup Yorum üyesi tutsak bulunu-
yor ve 6 tanesinin başına ödül ko-
nulmuş. Mahir yürekli olmak tut-
sak düşmek, işkenceler görmek;
ama asla yılmamak demektir.

Bedel ödemekten kaçmamak,
tam tersine ideallerimiz için tüm
enerjisini o işe vermektir. Çünkü
önemli olan baş eğmemek, diren-
mek, savaşmak ve devrime inan-
maktır Mahir Yürekliler için.

ÖRGÜTLÜ OLMAK
Örgütlü mücadeleye katılmak

ve örgütlülüğü büyütmektir. Mü-

cadeleyi büyütmektir. Tek kurtu-
luşumuzun devrim olduğunu bil-
mek, ideolojik olarak net olmaktır.
Yaptığı her şeyde iktidarı hedefle-
yen, devrimi hedefleyen olmalıdır.

Düşmana karşı tavrımızın hiçbir
zaman, hiçbir koşul altında değiş-
meyeceğini bilmek. İdeolojik ka-
rarlılıktır. Kim olduğunu bilmektir,
sınıf bilincine sahip olmaktır. Halk
sevgisi taşımaktır. Zulmün, sömü-
rünün ve adaletsizliğin sorumlu-
larına karşı hangi tarafta saflaştı-
ğını bilmektir.

Mahir Yürekliler, Büyük Aile-
sinin halk olduğunu bilen ve halkın
yaratıcılığına, halkın gücüne gü-
venendir. Tarih bilinci olandır. Top-
raklarının geçmişteki kahraman-
larını tanıyan ve bu kahraman-
lardan öğrenendir. Neyi nasıl ya-
pacağını bilendir. Vatanını sonsuz
sevendir. Vatansız yaşayamayandır.
Vatanını büyük evi olarak görendir. 

Mahir yürekli olmak bir onur-
dur, gururdur. Adaletsizliğin kar-
şısında hep dimdik ayakta duran
ve buna karşı savaşandır. Haksızlığı
asla ama asla kabul etmeyendir.
Adaleti sağlayandır.

Mahir yürekli olmak vatanını
sonsuz sevmektir. Topraklarımızın
kahramanlarını ve onların hika-
yelerinden öğrenip bunlardan ders-
ler çıkarandır. Dadaloğlu, Köroğlu,
Pir Sultan, Şeyh Bedreddinler’in
izinden yürüyüp yarınların hayalini
kuranlardır. Vatanını evi bilip ona
sahip çıkandır.

Mahir yürekli olmak halkını
sonsuz sevmektir. Her şeyi yaratan
halktır yani biziz. Güzel olan ne
varsa bize aittir. Bu güzelliklere
sahip çıkandır. Halkın yaratıcı gü-
cüyle yarınlara inanandır.

Mahir yürekli olmak direnmek-
tir. Nerede olursak olalım direnme
geleneğini sürdürendir. Hiçbir hak-

sızlığı kabul etmemektir ve elimizde
ne varsa onunla direnmektir.

Mahir yürekli olmak örgütlü
olmaktır. Tek başımıza sorunları-
mızı çözemeyebiliriz ama birlikte,
örgütlü aşamayacağımız bir engel
yoktur. Bu bilince sahip olmaktır. 

Mahir yürekli olmak yozlaşma-
nın bataklığında devrimi görmektir.
Kaldırımsız sokaklardaki çaresizliği
görüp onu devrimin lehine dönüş-
türen bir silah haline getirebil-
mektir.

Mahir yürekli olmak koşullara
teslim olmamaktır, koşulları de-
ğiştirmektir. Düzeni hayatımızdan
kovmaktır. Onunla aramıza koca-
man bir çizgi çekip, tüm öfkemizi
ona yöneltmektir.

Mahir yürekli olmak güçsüze
güç, moralsize moral, umutsuza
umut olmaktır. Bulunduğumuz her
yerde umudu, inancımızı, coşku-
muzu aşılamaktır. Bir etki bırak-
maktır arkamızda. Bir hareketlilik.
Bir özgüven...

Mahir yürekli olmak teslimiyeti,
uzlaşmayı bir küfür olarak kabul
etmektir. Asla kendine bu küfürü
ettirmemektir. Bizimkisi bir kan
davasıdır düzenle aramızda. Bizim
kanımız akmıştır ve onların da
kanı akmalıdır. Dökülen kanın he-
sabı sorulmalıdır. Bu anlayışa sahip
olmaktır.

Mahir yürekli olmak enternas-
yonalist olmaktır. Bütün dünya
halklarının baş çelişkisi emperya-
lizmdir. Bunu bilmek ve anti-em-
peryalist cepheyi büyütmektir. Dün-
yadaki gelişmeleri takip edip, di-
renenlere sahip çıkmaktır. Eylemler
örgütlemektir.

Mahir yürekli olmak asla çö-
zümsüz, politikasız kalmamaktır.
Düşmanın politikalarını her daim
boşa çıkartmaktır. Politika üret-
mektir. İlke ve kurallarımızla sonuç

HALKIN SANATÇILARI
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almaktır. Sorun çözmektir. 

Mahir yürekli olmak ilkeli ve
kurallı yaşamaktır. İlkelerimiz ol-
mazsa olmazımızdır, bizim yol açı-
cımızdır. Kurallarımız ise hayat
kurtarır. Böylesi değerlidir bizim
ilke ve kurallarımız.

Mahir yürekli olmak bulunduğu
yerde düzene nefes aldırtmamaktır.
Düzenin gizli sızmalarını gören ve
buna izin vermeyendir. Düşmanı
iyi tanımalıdır.

Mahir yürekli olmak eleştiri-
özeleştiriye inanmaktır. Eleştiri -
özeleştiri namustur. Buna inan-
mayan namussuzdur.

Eleştiri özeleştiri bizi geliştirir,
bizi ilerletir. Emeğin ve sevginin
en yoğunlaşmış halidir. Eleştiril-
meyen her yanlış meşrulaşır ve
yoldaşımızı geriletir, çürütür ve
biz de buna destek vermiş oluruz. 

Mahir yürekli olmak sessizliğin
ortasında bir çığlık gibi yükselendir.
Umutsuzluğun kol gezdiği, kimse-
nin hareket edemediği yerde, kendi
başına da olsa umudun bayrağını
dalgalandırabilendir. Çaresizliğe
değil çözüme işaret edendir. Sa-
vaşmaya çağırandır.

Herkesin içinde bir Mahir giz-
lidir. Önemli olan o Mahir yüreği-
mizi çıkarıp ortaya koyma cüretini
göstermektir. Doğru nedir? Yanlış
nedir?

Doğru olan bizi ezenlere karşı
mücadele etmektir, bu adaletsizliğe

karşı savaşmaktır. Sevdiklerimizi
korumak istiyorsak, kendi yozlaş-
mamızı engellemek istiyorsak dev-
rimci olmalıyız.

Bu düzende seçenekler bellidir,
ya uyuşturucu bağımlısı olursun,
ya fuhuşa sürüklenirsin, ya işten
eve, evden işe diye süren bir hayatın
olur ve yoksulluk, açlık içinde ya-
şarsın, ya da bu adaletsizliğe karşı
baş kaldırırsın ve devrimci olur-
sun.

Yani Mahir yürekli olursun.
Yanlış olan bunu bilip de yapma-
maktır, doğru olan devrimci ol-
maktır. Korkularımız kaygılarımız
olabilir ama herkes bir şeyler ya-
pabilir ve bir yerinden tutabilir
kurtuluş mücadelemizin. 

MAHİR YÜREKLİLER ASLA
YILMAZ

KAVGADA MAHİR YÜREK-
TE CEVAHİR

KIZIL MASKELİLER 

DEVRİMCİYE ÖVGÜ
Bir takım insanlar vardır

Hani, hiç olmasalar daha
iyi

Onunsa, hemen duyulur
eksikliği

Zulüm gücünü
arttırdığında gitgide

Yitirir çok kişi cesaretini

Dimdik durur o, daha bir
cesaretle

Yöneltir yığınları kavgaya

Bir dilim ekmek, bir
bardak çay

Ve halk egemenliği adına

Sorar mülkiyete:

Nerden çıktın?

Sorar her düşünceye:

Kimin yararınasın?

Suskunluğun egemen
olduğu yerde

Çınlayan onun sesidir

Zulüm kol geziyorsa ve
yazgıyı suçlamaktaysa
insanlar

Adıyla söyler o, suçlu
kimdir

Oturdu mu bir yerde bir
masaya

Hoşnutsuzluk da oturur
onunla

Yiyecekler yenilmez olur

Oda, dar gelir insana

Onu sürgün ettikleri yere

Gider isyan

Ve sürülüp çıkarıldığı
yerde

Kalır öfke

Bertolt Brecht
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İdil Kültür Merkezi Piknik Düzenledi
İdil Kültür Merkezi’nin her yıl düzenlediği piknik

bu yıl 13 Mayıs Pazar günü Belgrad Ormanı’nda yapıldı.
Pikniğe katılanlar, duygu ve düşüncelerini şöyle anlattı:

Erken saatlerde piknik alanındaydık. Önce hep birlikte
kahvaltımızı hazırladık. Semaverde çayımız demlenirken
bir yandan da piknik alanımızı düzenledik. Kahvaltı

sonrası, hep birlikte
sohbetler ettik, son
olarak yaptığımız
konserin önemi
üzerine konuştuk.
Sohbetin ardından
müzik programı
yaptık.

Yanımızdan geçenlerden halaya katılanlar, şarkıla-
rımıza eşlik edenler, gelip masamızda bizlere katılanlar
oldu. Müzikten sonra çeşitli oyunlar oynadık. Sonrasında
öğle yemeğinin ardından, tekrar halaya durduk. 30
kişinin katıldığı pikniğimiz akşam 18,00 gibi sona erdi.
Dayanışmanın, paylaşımın ve kolektivizmin yaşatıldığı
bir piknik oldu…



Halk Meclisleri’nin sorun çözüm
komisyonları, mahallelerde yaşayan
halkımızın sorunlarına çözümler ge-
tiren önemli bir kurumlaşmadır. Halk
Meclisi üyeleri, kendilerine getirilen
sorunların çözümü için çok ciddi bir
emek ve zaman harcamaktadırlar. 

Peki, sorun çözülünce, her şey
bitmiş mi oluyor?

Hayır!

Öyle olmamalıdır. 

Sorun çözmek, aynı zamanda bir
araçtır. Halkı bilinçlendirmenin, ör-
gütlemenin bir aracıdır. 

Sorun çözme komisyonlarında
birçok sorunu çözdük, çözüyoruz... 

Ancak sorun çözmek yetmiyor.
Çözdüğümüz sorunlar, belirttiğimiz
gibi bilinçlenmeye, örgütlenmeye
hizmet etmelidir.

Bunu nasıl sağlayacağız? 

Öncelikle böyle bir bakış açısına
ve hedefe sahip olmalıyız. İkincisi,
her sorun çözmeyi, bir eğitim olarak
ele almalıyız. 

Halkın sorunu çoktur; 

sorunları ancak evlere girdiği-
mizde öğrenebiliriz 

Halk Meclisleri’nin asıl unsuru
halktır. Bu nedenle her çalışmamızda
halkı katmamız gerektiği açıktır. Hal-
kın birliğinin en somut halidir Halk
Meclisleri. Halkın örgütlü gücüdür.
Halkın gücüdür...

Çalışma tarzı olarak, her yaptığı-

mız işte, halkın geniş katılımını sağ-
layacak yöntem ve araçları esas al-
malıyız. 

Ele aldığımız her işte, her faali-
yetimizde, her eylemimizde, halkı
katmak için bir planımız olmalıdır. 

Bunun dışında kitle çalışmasını
istikrarlı hale getirmek, geniş halk
kesimlerini katmanın esas yoludur.  

Bunun için; Halk Meclisleri, aylık
çalışma programlarına sahip olabilir.
O ay içinde kaç aileyi ziyaret edece-
ğiz. Bir hedef koymalı ve ne olursa
olsun, o hedefe ulaşmaya çalışmalıyız. 

Ailelerin ne gibi sorunları var?
Dolaştığımızda sorunları da tespit
ederiz.  

Ev sorunları, kira sorunları, ta-
şınma sorunları, aile arası miras pay-
laşım sorunları, yaşlı insanların binaya
inip çıkma, alış veriş ihtiyacı, hasta-
landıklarında ambulans çağırma gibi
sorunları vardır; aile içi sorunlar var-
dır. Birçok ailede aile üyelerinden
bazılarının uyuşturucu kullanması,
kumar oynaması gibi sorunları vardır.
Başkalarıyla alacak verecek sorunları
vardır. Hastalıklarını tedavi ettire-
meme sorunları vardır… 

Bu gibi sorunları dayanışma, yar-
dımlaşma ile hep birlikte çözebiliriz. 

Önemli olan halkın içinde olmak,
bu sorunlarını fark edebilmek ve so-
runların çözümünü örgütlemeye ça-
lışmaktır. 

Her Ziyaretimizde Öğrenecek,
Öğreteceğiz.
Y ö n e t m e y i
Böyle Öğre-
neceğiz. 

Her kapı çalışımız, bir bilinçlen-
dirme ve örgütlenme adımıdır. Zi-
yarete gittiğimiz ailelerle yaşanan
sorunlar üzerine sohbetler ederken
elimizde meclislerle ilgili verebile-
ceğimiz kısa bildiriler, birlikte izle-
yeceğimiz veya izlemeleri için bıra-
kacağımız filmlerimiz olmalıdır. 

Diyelim çalışmalarımızda o ay
içinde 10 aileyi ziyaret ettik. Mesele
o kapıları tekrar çalabilmektir. De-
ğilse, harcadığımız emek, ayırdığımız
zaman karşılığını bulmamış olur. 

Ziyarete gittiğimiz her ev, bizim
eğitim yerlerimizdir. Eğitim yapmazsak
aileleri kalıcılaştıramayız. Bu nedenle
sadece sorunları çözmek yetmez.

Biz sorunları neden çözüyoruz? 

Sorunların çözümünün zor olma-
dığını, halkın kendi sorununu ken-
disinin çözebileceğini göstermek için. 

Sorunları çözüp o sorunu yaşayan
insanları politikleştirmezsek, meclis
asıl işlevini yerine getirmemiş olur… 

Bizim nihai hedefimiz, sadece
günlük sorunları çözmek değil,
halkın sorunlarla baş edebileceğini,
sorunlarını çözebildiklerini, halkın
yönetebileceğini gösterip halkın
kendine güvenini büyütmek, halk
olmanın bilincini kazandırmaktır.  

BİR ÖRNEK; Bir Sel:

Ankara’da 4 Mayıs ve 20 Mayıs’ta
ard arda iki kez sel yaşandı. Alt geçitler
su doldu. Arabalar oyuncak arabalar
gibi su üzerinde sürüklenip gitti. Bir
çok insan ölüm tehlikesi atlattı. Koca
arabaları sürükleyen, ev ve işyerlerini
sular altında bırakan, yağmurun şid-
deti ve selin gücü değildir. 

“SORUN ÇÖZMEK” 
Örgütlenme İçin 

BİR ÇIKIŞ NOKTASIDIR

Atasözü:
İlin köşklü sarayından,

bizim samanlığımız iyidir.
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Bu sonucu yaratan, sömürünün
ağırlığı, insanlıktan uzak düzenin
çürümüşlüğüdür. Bu sistem uygula-
dığı yağmacı ve talancı politikalarla,
normal bir doğa olayını bir felakete
dönüştürmektedir. 

Özellikle yoksul halkımızın ya-
şadığı yerlerde alt yapı hizmetleri
daha da berbat durumdadır. Alt yapı
işleri, şu veya bu şirkete daha çok
para kazandırmak üzere planlanır.
Halkı bu tür sonuçlara karşı koruya-
cak biçimde düzenlenmez. Binlerce
bina, çevre yolları yapılır ancak bu
yapılaşmaya uygun alt yapı düzen-
lenmez. Çünkü daha güvenli alt yapı,
halka daha fazla masraf etmek de-
mektir. Daha çok yeşil alan bırakmak,
müteahhitlere yeterince rant dağıta-
mamaktır. Sonuç olarak, halk düşmanı
iktidarlar, halkın güvenliğini düşün-
mez ve gözetmezler. 

Bu nedenle, bu tür felaketler daha
çok yaşanacaktır. 

Halk Meclisleri bu tür durumlar
mahallelerimizde olduğunda ne ya-
pabilir?

Öncelikle halkın örgütlü davran-
masını ve kurtarma faaliyetlerini ör-
gütlemelidir. Yaralı varsa hemen has-
taneye kaldırılmalı, can kaybı varsa,
cenazenin sahibi gibi cenaze ile il-
gilenilmelidir. Mal kaybı varsa, zarar
ziyan varsa, ihtiyaca göre dayanış-
mayı sağlamalıyız. 

Peki bunların hepsini yaptık di-

yelim, yaşanan sorunlar çözülmüş
mü oluyor? 

Hayır çözülmüyor. Bir süre yağmur
yağdığında sokaklarımız akarsuya dö-
nüşüyor, evlerimiz sular altında kalı-
yorsa bir daha aynı sonucu yaşamamak
için çözümler bulmalıyız. Suların aka-
cağı kanalları nasıl yaratabiliriz? Alt
yapının daha iyi yapılabilmesi için
kampanyalar örgütleyebiliriz. Mahalle
halkı ile toplantılar yapmalı, halk için
çalışan mimar ve mühendislerle birlikte
çözümler üretebiliriz. Devletin yapması
gereken düzenlemeler varsa devlete
bunları yaptırmak için eylemler ör-
gütleyebiliriz. 

Ekonomik-demokratik mücadele

budur zaten. Bu mücadele içinde de
kitleleri politikleştirmeyi ve örgütlü
hala getirmeyi hedefleriz. 

Sonuç olarak;

1. Sorunlarını çözdüğümüz aile-
lerle bağlarımızı koparmamalıyız.

2.  Meclis çalışmalarını en geniş
kesimlerle yürütmek asıl çalışma tar-
zımız olmalıdır. 

3.  Halkta kendi sorunlarını kendisi
çözebileceği bilincini yaratmalıyız.

4. Tüm sorunların kaynağının çü-
rümüş bu düzen olduğunu göster-
meliyiz.

5. Sorun çözmek, bilinçlendirme,
örgütlenme aracı ve zeminidir. 

Ödünç Alıp Verme
Halkımızın güzel bir geleneğidir ödünç alıp verme.

Sahiplenmenin, paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun,

arkadaşlığın, vefanın, bağlılığın ifadesidir.  

Ekonomik olarak zor durumda kalan insanlar, ar-

kadaşlarından, iyi anlaştıkları, samimi oldukları aile-

lerden veya akrabalarından faiz vermeksizin borç para

alabilirler. 

Bu, kapitalizmin kurallarının dışında halkın kendi

sorununu çözmesidir. 

Borç alan insanlar da, başkaları zor durumda kal-

dıklarında yardımcı olmaya çalışırlar. 

Ayrıca halkımız arasında ödünç verme parayla da

sınırlı değildir. 

Bazen bir yemek kazanı ödünç verilir. Bazen bir

araba. Bazen bir dikiş makinası evler arasında bir

defalık alınıp verilir. 

Köylerde çeşitli tarım araçları, yiyecek maddeleri,

ve başka araç ve gereçler de yaygın olarak ödun̈ç

alınıp verilir. 

Kısacası; ödünç alıp verme, halk arasındaki en

yaygın yardımlaşma dayanışma biçimlerinden biridir. 

Mahallelerimizde bunu yaşatmaya devam etmeliyiz.

Paradan ev temizlik malzemesine, tencereden halıya,

düğünler, sünnetler için masa sandalyeye kadar, kimin

ne ihtiyacı varsa, halkımız bunları tefecilere, kapitalistlere

ihtiyaç kalmadan çözebilmelidir. Bu gelenekler bizi

birbirimize bağlayan geleneklerdir. 

GELENEKLERİMİZ
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Sıla Abalay Ölümsüzdür
Ankara Halk Cephesi Tuzlu Çayır Abidin

Aktaş Sokak’ta 21 Mayıs'ta ‘’Sıla Abalay Ölüm-
süzdür’’ yazılı pankart astı.

Ankara’da  Duvar Gazetesi
Çalışması Yaptı

Ankara’da Halk Cepheliler
23 Mayıs'ta faşizmin baskı ve
keyfi tutuklamalarına karşı du-
var gazetesi ve pullama çalış-
ması yaptı. Çalışmada Dikmen,
Ahmed Arif Parkı ve Tuzluçayır,
Feyzullah Çınar Parkı’nda top-
lam 20 adet duvar gazetesi ve
50 adet pul yapıldı. Çalışmaya
3 kişi katıldı.



Halkımızın Kurmaylara
İhtiyacı Var

Milisler Kurmay Olmayı
Hedeflemelidir

MİLİS NASIL OLMALI:
� Her milis Cephe’nin 48 yıllık kavga, di-

reniş, teslim olmama geleneğini ve kahramanlık
destanlarını omuzlarında taşımalıdır.

� Milis, Cephe’nin onurlu tarihine layık olmayı
kendine görev edinendir. 

� Her milis kendini, Cephe’nin devrimci ideolo-
jisiyle, savaş kültürüyle, değerleriyle donatmayı görev
edinmelidir. Çünkü kendisinden kat kat güçlü düş-
manlarını alt ederken güç alacağı ana kaynak burasıdır. 

� Her milis; Şafaklar, Bahtiyarlar gibi adil ve
cüretli olandır. Kuşatma altında, kurşunların ortasında
“Halkımız sizi seviyoruz” diyebilendir.

� Her milis, Elif Sultanlar gibi faşizme
ve emperyalizme karşı umudun bayrağını
tarihinden aldığı güçle, cüretle taşıyandır.

� Her milis “bir kleş, bir taş ve 51 yaş”
ile Hatice Aşıklar gibi Cephe’nin hesap soran cüretini
kararlı bir şekilde kuşanandır. 

� Cephe’nin her milisi inisiyatiflidir; her meseleye
anında adil bir şekilde müdahale eden ve çözümler
üretendir. 

� Her milis öncelikle adaletlidir. Dayımızın “Bize
her şey diyebilirler ama adaletsizlik yapıldı diyemezler”
şiarını davranışlarında, kararlarında yaşam biçiminde
yaşatandır.

Milisler Yönetici Olmayı Öğ-
renmeli, Yönetici Yetiştirmelidir

Önderleri, komutanları, yöneti-
cileri olmadan hiçbir halk zaferler
kazanamamıştır. Faşizme, zalimlere
karşı her eylem önemlidir; halkın
her isyanı önemlidir. Ama eğer o
eylemler örgütlü değilse, o isyanlar
bir önderlikle bütünleşmezse, hal-
kımızı zafere götüremez. Köroğlu
Anadolu’nun dört bir yanında dağ-
larda Beylere karşı savaşı yıllarca
sürdürebildiyse, savaşını kurmayca
yönetebildiği içindir. 

Vietnam halkı Amerikan emper-
yalizminin her gün bin ton bomba
atmasına karşı zafer kazandıysa, sa-
vaşçı ve komutan yetiştirmeyi sü-
reklileştirebildiği, komutanlar ye-
tiştiren komutanları olduğu içindir.
Stalin önderliğindeki Kızıl ordu,
bütün Avrupa'yı Nazi faşizminden
kurtardı. Kızıl Ordu’nun bu destansı
direniş ve savaşında, ordunun her
birimindeki “siyasi komiserler”in,
yani devrimci kadroların, devrimci
komutanların büyük bir rolü vardır.
Stalin'in doğru önderliğinin en temel
özelliklerinden biri kadroların ve

komutanların yetişti-
rilmesine  temel bir

önem vermesidir. Nazi ordularına
karşı bütün halkı tek yumruk halinde
birleştirebilen ve savaştırabilen kad-
rolar olmadan elbette böyle bir savaş
kazanılamazdı.

Halkımızın öncüleri olarak sa-
vaşmaya karar vermiş olan Milisler,
durmadan öğrenmeli, öğretmeli,
kendilerini bir komutan olarak ye-
tiştirmelidirler. Bir komutan, yönetici
olmayı öğrenmelerine paralel olarak,
kadro ve komutan yetiştirmeyi de
öğreneceklerdir.

Şahanların komutanlarının ye-
tiştirilmesi, ne sıradan bir faaliyet,
ne de idealize edilecek bir durumdur. 

Esas olan asgari temel özellik-
lere sahip olmaktır.

Bir şahanın komutan olma yo-
lunda kazanması gereken asgari te-
mel özelliklerin en belirleyici olanları
şunlardır: 

Savaşması ve savaştırmasıdır.
Asgari düzeyde askeri teknik bilgiyi,
bir eylemi yönetme bilgi ve beceri-
sini kazanmış olmasıdır. 

Öğrenmesi ve öğretmesidir. Sa-

vaşımızın nedenlerini asgari düzeyde
tarihsel ve siyasal boyutlarıyla ortaya
koyabilmesidir. 

Örgütlü olması ve örgütleme-
sidir. Komutanlık yolundaki her şa-
han, attığı her adımda örgütlü, di-
siplinli olacaktır. Ve her şahan, mut-
laka yaşadığı her gün, insanları ör-
gütleme, politikleştirme ve savaşa
katma doğrultusunda çalışma ya-
pabilmelidir. 

Her şahan, komutan olmayı he-
defleyebilir ve hedeflemelidir. 

Bugün dünyamızın içinde bu-
lunduğu duruma bakalım, ülkemize
bakalım ve kendi şehrimize, ma-
hallemize bakalım. Dünyanın her
yerinde savaşlar var, iktidar ekono-
mik kriz içinde. Yönetemiyorlar,
seçim oyunu ile halkımızı aldatma
peşindeler. Bir yandan da AKP içinde
birbirlerinin kuyusunu kazma pe-
şindeler. Tayyip Erdoğan dışında
milletvekili koltuğu kimse için “ga-
ranti” değil, bu nedenle her an kol-
tuğunu kaybetme telaşıyla, bir an
önce götürebildiklerinin en fazlasını
götürme telaşı içinde soyup yağ-
malıyorlar. Mahallelerimizi teneke-

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Bahçelievler Halk Cephesi Ga-
zi'de polis tarafından yıkılan Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi'yle ilgili burjuva
basında çıkan haberlerle ilgili 18
Mayıs'ta bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: "Bizim uyuşturucu ile
savaşmaktan anladığımız sizin ko-
kuşmuş algınızdan çok farklıdır.

Sizin uyuşturucu ile savaştan an-
ladığınız ceplerinizin dolması kar-
şılığında gözlerinizi kapatmanızdır
ya da göstermelik olarak karakolla-

rınıza aldığınız uyuşturucu satıcıla-
rını, kullanıcılarını misafir edip ser-
best bırakmaktır sonrasında, evet
serbest bırakırsınız bu yarattığınız
kirli düzenin ellerine onları.

Şimdi soruyoruz size; hastanesi,
doktoru, aracı, kurumları, kuruluşları,
bu insanları kazanmak için elinde
‘somut’ bütün imkanları elinde olan
devlet mi biz miyiz?

Evet, imkânları olan sizlersiniz
ama yapamıyorsunuz, tek bir tanesini
bile kazanamıyorsunuz. Biz ise bun-

ların hepsine, motivasyona ve moral
üstünlüğe sahibiz.

Dedik ya sizin uyuşturucu ile sa-
vaştan anladığınız farklıdır. Bizim
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’miz.

Çalışanlarımız motivasyonunu
maaştan değil içindeki umuttan, ki-
taplıktaki kitaplardan, güzel günlere
olan inancından alıyor.

Budur işte sizin bütün somut im-
kânlara sahip olup da başaramamanız
karşısında bizim başarılı olmamız.

Bunu kabul edemediğiniz içindir
bu saldırılarınız ve sonrasında ba-
şarılarımızı karalamaya çalışan ha-
berler yaptırmanız." denildi.

leriyle kuşatmışlar, zırhlı araçlarının
himayesinde uyuşturucu satıyorlar. 

İktidar ne yapıp edip sömürü dü-
zenini sürdürmek istediği için, halka
ve devrimcilere karşı savaşıyor.. 

Halkın milisleri bu savaşı daha
güçlü sürdürebilmek için hem yeni
milisler örgütlemek, hem de milisler
içinden komutanlarını yetiştirmek
zorundadır. 

Kimler kadro olabilir? Kimler
komutan olabilir?

Bizde bu sorunun cevabı açıktır:
Herkes kadro olabilir, herkes ko-
mutan olabilir. Yapacağı faaliyete
göre o işin uzmanı, ustası, öğretmeni
olabilir. 

Bir gencimizi şahan yaparken de,
bir şahanın komutan olmasında da
en önemli yanlar şunlardır; 

İnsana Güven,

Eğitime Güven,

Emeğine Güven,

Tarihimizden güç almak. 

Milisler faaliyetlerini bir okul
gibi ele almalıdır. Her eylem, her
Şahan için yeni bir derstir. Her Şahan
için komutanlık yolunda yeni bir tec-
rübedir. Bu nedenle şahanlar, her ey-
lem sonrası mutlaka yaptıkları eyle-
min değerlendirmesini bir ders gibi
yapabilmelidirler. 

Şahanlar, okuma gruplarında ör-

gütlenmelidir. Mahallesini korumak
için eline sopa alan gençleri, anlık
gelişmelerde "kavga var gelin" deyip
toplanan gençler olmaktan çıkarıp,
doğru hedeflere yönlendirmenin başka
yolu yoktur. Her milis kadro ve ko-
mutan olmayı hedeflemeli, kadro ye-
tiştirmeyi görev bilmelidir.  

Milislerin şöyle hedefleri olma-
lıdır; 

herhangi bir talimat beklemeden
kitleleri yönetebilmek ve savaştıra-
bilmek. 

- Öfkeyi devrimci şiddet eylem-
lerine yönlendirebilmek. 

Her milis, çalışarak, emek harca-
yarak, savaşarak öğrenecektir. Bir
milis, yetki için, mevki-makam için
kavga vermez. Mahallesini sahip-
lendiği için, halkını sevdiği için kav-
gaya girer. 

Her Şahan, bir komutan, bir kur-
may olmalı, kurmaylar yetiştirmelidir.
Kurmay nedir; "Bir orduda, belli
bir alanda özel olarak yetiştirilmiş
subay demektir. Askerlerini yönlen-
dirir, yönetir, eğitir.”  Milisler kurmay
olmayı öğrenmeli, kurmay yetiştir-
melidir. 

İyi bir milis kadrosu kimdir? Şa-
hanlar örgütleyen, Şahanları komutan
olarak yetiştiren kadrodur. Güvene-
cek, eğitecek, emek harcayacak...
Bunu sürekli yapan bir milis, ma-
hallesinde örgütsüz, şahansız tek bir
sokak bırakmayacaktır. Tarihten bi-
liyoruz ki, bu yöntemi kullanan dev-
rimci önderler halklarıyla birlikte
zaferi kazanmıştır.

Mahallelerimizi şahansız bırak-
mamak için, halk düşmanlarını ma-
hallelerimizden kovmak için, bütün
mahalleler bizim olacak hedefini ger-
çekleştirmek için, her şahan bir kadro
olmayı, bir komutan olmayı hedef-
lemelidir. 

MİLİTANLIK
militanlık kişisel bir

cüretten öte meselelere
bilimsel bakabilmektir.
Kişisel cüret ve cesaret

dönemseldir. Eğer
meselelere bilimsel
bakmasını bilir isek

militanlığı içşelleştiririz.
Diyalektik düşünmek
bilimsel düşünmektir.
Diyalektik ve tarihsel

materyalizm tarihin en
militan sonucu devrimi

yaratmıştır.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi'nin Yaptığı Başarıları
Yalan Haberlerinizle Karalayamazsınız
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- Bir devrimci, muhatabıyla ko-
nuşulmayan her şeyi dedikodu sayar.
Böyle bir olaya tanık olduğunda da
muhatabına yönlendirir.

- Bir devrimci, örgütüyle paylaş-
madan yaptığı her türlü konuşmaya
dedikodu olarak bakmalıdır. Örgütle
paylaşılmayan şeylerin başka insan-
larla paylaşılması ya da bir alandaki
insanın kendi alanında olmayan in-
sanlarla paylaşması dedikodudur.

- Bir devrimci, örgütünün bilme-
diği ya da çözmeye çalıştığı bir olayın
bölgelerde yayılmasına izin verme-
melidir. Böyle bir durum, hem ideo-
lojik şekilsizliğe hem de basit bir
meselenin büyümesine sebep olur
ve güven duygusunu zedeler.

- Bir devrimci, dedikodu olma ih-
timalinin önüne geçmelidir. Dediko-
dunun olduğu yerde güvensizlik yayılır.
İnsanların "birbirinin kuyusunu kazdığı"
yerlere dönüşür. İnsan ilişkileri zarar
görür. “Açık vermemek” için insanlar
birbirinden uzaklaşır. Dayanışma kül-
türü yok olur. Oysa devrimciler halkın
birlikteliğini canı kanı pahasına koru-
maya çalışır.

- Bir devrimcinin, her şeye bir
çözümü olmalıdır. Dedikodu sorunu
mu var? O zaman hemen ortak bir
faaliyet örgütlemeli, politik bir ortam
yaratmalı ve mutlaka insanları pratiğe
katmalıdır.

- Bir devrimci düzene her şeyiyle
alternatif düşünendir ve alternatifini
örgütleyendir. Halk Komiteleri ve
halk örgütlenmeleriyle halkın daya-
nışma duygularını ve mücadelesini
büyütmeye çalışıyoruz. Bu örgütlen-
melerde halk birçok eksiğine rağmen
biraraya geliyor. Biz, devrimciyiz ve
alternatifiz. Halktan öğrenirken onlara
da alternatif olduğumuzu, sosyalist
sistemin temsilcileri olduğumuzu
göstermeliyiz. Yani bu konuda örnek
olmalıyız.

- Bir devrimci, sadece
dedikodu yapmayarak değil,

dedikodunun her türüne karşı müca-
dele etmelidir. Biz "Yeni insanı" ya-
ratma mücadelesi veriyoruz. Dedi-
koduya karşı verdiğimiz mücadele
de bunun bir parçasıdır. Dedikodu,
burjuva kültüre aittir. Sömürücülerin
yaydığı ahlaksızlığın bir sonucudur.

- Bir devrimcinin dedikoduya
karşı verdiği mücadele, burjuvaziye
karşı verdiği mücadelenin bir parça-
sıdır.  Dedikodu suçtur ve elbette
cezası da olacaktır. Sadece mücadele
etmenin ve iknanın yetmediği yerde
belirli bir çalışmayı ceza olarak yap-
tırmanın yanında kınama, uyarma
ve hatta belirli bir süre uzaklaştırmaya
kadar varan cezalar da olabilir.

- Bir devrimcinin dedikodu ile
mücadele etmek görevidir. Dedikodu
da yozlaşmanın bir parçasıdır. Halkın
kültürünü ve mücadelesini geliştir-
meyen her şey yozlaştırır. Yoksa,
kendi emeklerimizi kendi ellerimizle
yıkma zemini yaratırız. Yozlaşmaya
karşı mücadele ediyoruz. Şehitler,
tutsaklar veriyoruz bu uğurda.

- Bir devrimcinin geliştirmesi ge-
reken birlik ruhudur, dayanışma kül-
türüdür. Hem saflarımızda hem de
halk arasında bunu büyütmeli, bunun
için mücadele etmelidir.

- Bir devrimci, egemenlerin ya-
rattığı, beslediği halka ait olmayan
her kültüre karşı cepheden tavır alır.
Düzenin yarattığı kişiliğe karşı yeni
toplumun ve yeni insanın temsilcisidir.
Düzene ait olan her şeyle savaştığımız
gibi dedikoduyla da savaşmalıyız. 

- Bir devrimci, eleştirisi varsa
açıkça söyler. Bu hem cesarettir hem
de eleştirilerek kişiye verilen değerdir.
Çünkü zalimin kültürünü kabullenen
mazlum yozlaşmıştır. O nedenle de-
dikodu alçaklıktır, ahlaksızlıktır.
Devrim saflarında asla asla izin
verilmeyecek bir kural ihlalidir.

- Dedikodu devrim saflarında
nasıl görünür? Dedikodu düzenden
devrim saflarına bencillik sonucu ta-
şınan bir kültürdür. Daha önce be-
lirttiğimiz gibi çoğunlukla zayıf, ken-
disiyle cepheden hesaplaşmayan, de-
ğişimde ayak direyen kişiliklerde
görülür. Kendi gelişip değişmediği
gibi başkasının değişip geliştiğini
hazmedemeyen, onu karalamaya ça-
lışan zayıf zavallı kişilik olarak ken-
dini gösterir.

- Bir devrimcinin en baştan ve
en ufak bir dedikodu emaresine karşı
tavizsiz tavır alması gerekir. Kişi
yoldaşlarını çekiştirir, kendini ondan
üstün görür, onun eksikliklerini gi-
dermek yerine onun eksikliklerini
kendi kariyerist, bencil yanını bes-
lemeye kalkar. 

Bu davranışlar genellikle bir alış-
kanlık halini alır. Dedikoduya liberal
yaklaşıldı mı bir süre sonra tüm
birimi saran bir hal aldığı görülür.
Dağıtıcı, yoldaşlık duygularını, sev-
giyi parçalayıcı bir özelliği vardır.

- Dedikodu güvensizliğin beslen-
diği kaynaktır. Devrimcilik ise güven
üzerine kurulur. Dedikodu yapılan
yerde, bizim gibi düşmanın her daim
hedefi olan, illegaliteyi bu yüzden
temel alan örgütler için bu yoz kültür
bizi güçten düşürür, dağıtır, böler.

- Bir devrimci, dedikoduya karşı
nasıl savaşmalıdır? Dedikoduya saf-
larımızda hiçbir zaman izin verme-
meliyiz. Bunu da en başta eleştiri-
özeleştiri silahını en etkin şekilde
kullanarak yapabiliriz. Aynı zamanda
düzenin yarattığı zayıf kişiliği dev-
rimci kişilikle güçlendirmeliyiz. Bu
devamlı ideolojik ve kültürel olarak
güçlenmekle mümkündür. Uyulacak
kurallar net ve köşelidir. Birincisi,
dedikodu yasaktır. İkincisi, eleşti-
ri-özeleştiri haktır ve değerdir.
Üçüncüsü bir konuyla ilgisi olma-
yanın bilgisi olmasına gerek yok-
tur.

DEDİKODU
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Şehitlerimizin gözü
üzerimizde

Şehitlerimiz mücadelemizin en
temel yapı taşlarıdır. Temel değerle-
rimizdir.  

Halk nezdinde, düşünce ve ide-
allerimiz uğruna ölebildiğimizin ka-
nıtı, sözümüzle özümüzün, teori ile
pratiğimizin tutarlılığının tartışılmaz
ifadesidir. Düşüncelerimize her şe-
yimizle kefil olmamızın açık ve kesin
göstergesidir. 

Kızıldere’den Çiftehavuzlar’a,
Ölüm Oruçlarından Dersim Dağla-
rına, adliye koridorlarına kadar her
alanda yazılan bu tarih, şehitlerimizin
kanları üzerine yükselmiştir. 

Şehitlerimiz dünümüzü bugünü-
müze bağlayan ve yarına da taşıyacak
olan köprümüzdür. 

İşte bu nedenle, şehitlerimiz ve
şehitlik kavramı, konuşmalarımızda,
yazılarımızda, bildirilerimizde elbette
sık sık yer alacak bir kavramdır. 

Reformizm ve oportünizm, şe-
hitlerden, şehitlikten söz etmeyi, “sü-
rekli ölümden” söz etmek olarak gö-
rüp, dilimizden bu kelimeleri silip
atmak istemektedir. Hayır biz şehit-
lerimizden, şehitlikten söz ederken
ölümden değil,  bir ideolojiden, id-
diadan, yarattığımız değerlerden ve
zaferden söz ediyoruz. Şehitlerin ve

şehitliğin olmadığı bir dil, devrimci
bir dil değildir. Bir hareketin dilinde,
dergilerinde, kitaplarında şehitler ve
şehitlik yoksa, orada devrimcilik de
yoktur. 

Çünkü emperyalizme ve faşizme
karşı, devrim için sürdürülen bir
savaş, şehitsiz olmaz. 

Şehitlerin olmadığı bir devrimci
mücadele olmaz. 

***

Bu gerçeklik sadece bizim için
geçerli, bize has bir durum da değildir. 

Dünyada ve ülkemizde pek çok
siyasi hareket, düşüncelerine inanan
ve ölümü göze alan kadrolarıyla var
olabilmiştir. Bugün sığınaklarından
tek kurşun sıkmadan teslim olan
oportünizm için de, artık legal parti-
ciliğin bataklığına batmış reformizm
ve Kürt milliyetçileri için de böyle-
dir.

Şehitlerinin anıları ve ideallerinden
uzaklaştıkça da ideolojik ve politik
olarak yaşadıkları kısırdöngü örgütsel
gerileyişe hatta direnme dinamiklerini
yitirdikçe de onları çürümeye gö-
türmüştür. 

“Bağımsız Kürdistan” hedefi doğ-
rultusunda şehit düşenlerle var olan
Kürt milliyetçi hareketi, bugün o

idealden uzaklaşmış, neredeyse Ame-
rika’nın silahı ve onayı olmadan tek
adım atamaz hale gelmiştir.  

İşkencehanelerde ser verip sır
vermeyen, idam sehpalarında bir mi-
lim gerilemeden yiğitçe ölümü ku-
caklayan İbolar’ın, Denizler’in dev-
rimci mirasını sürdürdüklerini iddia
eden oportünizm mücadeleyi nere-
deyse “twitter devrimciliği”ne indir-
gemiş, idealleri için bırakın şehit
düşmeyi göze almayı, tutuklanmayı
bile göze almayan bir çizgiye geri-
lemişlerdir. 

Ölümü göze alamayan, “ölmeyen
ve öldürmeyen” siyasi hareketler,
ancak düzen içi bir güç olarak var
olabilirler. 

***

Oligarşinin yönetememe krizine
çare olarak gündeme getirdiği bu se-
çim sürecinde, milletvekili aday lis-
telerinde yer bulma yarışı yapan
“sol” görünümlü adaylar da halkı
sistem içine çekme politikasının aleti
olmaktadırlar. 

Bu “sol” adayların geçmişlerine
bakıldığında, çoğunun kişisel olarak
da örgütsel olarak da Mahirler’in,
İbolar’ın, Denizler’in yarattığı de-
ğerlerin üzerinde var olduklarını gö-
rürüz. Bu nedenle de, siyasi çizgi
olarak onlarla hiçbir bağları kalmamış
olsa da onların adını anmaya, onların
adını “kullanmaya” devam ederler.  

Denizler de İbolar da ellerinde
silahlarla savaşırken tutsak düşmüş
ve işkencehanelerde, idam sehpala-
rında direnerek şehit düşmüşlerdir.
Onların hesabını sormanın da mü-
cadelelerini büyütmenin de tek yolu
onların silahlarını kuşanmaktır. Halkın
yaşadığı yoksulluğun da her türlü
zulmün, zorbalığın da hesabını sor-
manın da tek yolu onların uğruna
şehit düştükleri DEVRİM’dir. Dev-
rimi en çok onlar için istemeliyiz.

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM, ZENGİNLEŞTİRELİM!
� Şehitlerimiz ezilen halkların kararlılık ve inanç sembolüdür.

� Şehitlerimiz mücadelenin gönderine çekilmiş bayraklardır. 

� Bayraklarımız şehitlerimiz için dalgalanıyor.

� Onların bıraktıkları değerleri kararlılıkla koruyor ve savunuyoruz.

� Şehitlerimizi sahiplenmek umudu büyütmektir. 

� Şehitlerimiz yüreklerimizde sönmeyen bir inanç meşalesidir. 

� Onlar, sosyalizme olan inancımızdır. 

� Şehitlerimize sahip çıkmak, devrime sahip çıkmaktır. 

� Şehitlerimiz savaşmayı öğretiyor. 

� Şehitlerimizden aldığımız bayrağı, zafere kadar taşıyacağız. 

� Devrimi şehitlerimizle, şehitlerimizi devrimle kucaklayacağız.
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Onlar devrime giden yolun taşlarını
döşediler, tamamlamak bize kalıyor. 
Bu nedenle onların çizgisini terk
ederek, parlamentarizm bataklığına
batarak, onların idamlarına onay
veren oligarşinin meclisine girmek
için yarış yapmak, onların anısına
ve çizgisine ihanetten başka bir şey
değildir. Sistem halklar için, yoksulluk
ve zulmü kabul ettirebilmek için
yozlaşmadan başka bir şey üreteme-
yecek olan çürümüş bir düzendir. Ve
pisliği ancak devrim temizler. 

Bu Gerçekliğin Daha Yakıcı Hale
Geldiği Bu Günlerde Devrimi Kan-
larıyla Sulayıp Canlarıyla Bugünlere
Getiren Şehitlerimizin Gözünü Her
Zamankinden Daha Fazla Üzerimizde

Hissetmeliyiz!

Şehitlerimiz bizim hem geçmişi-
miz hem de geleceğimizdir. Elif-Şa-
fak-Bahtiyar’ın varlığı ve direnişi,
Mahir-Hüseyin-Ulaş’ın varlığı ve
mücadelesinden ayrı değildir. Ma-
hirler adı devrim olan direniş ağacının
kökleri ise, Şafaklar, Bahtiyarlar, Ke-
nanlar, Sılalar bu ağacın bugünkü
meyveleridir. Ki bu meyveler de top-
rağa düşüp yeni tohumlar olmuşlardır
ve onların ektiği tohumlardan da
yeni filizler büyüyecektir. 

Şehitlerimiz, mücadele ettikleri
dönemlerin özgünlüğündeki zorlukları
aşabilmeyi, ideallerimizi can bedeli
yaşatıp yarınlara aktarabilmeyi ya-
şamlarıyla gösterdiler bizlere. Bugün
onların gözünü sürekli üzerimizde

hissetmek onların bize mirası ve aynı
zamanda vasiyeti olan bu mücadeleyi
büyüterek yarına ve zafere taşımaktır. 

Kendimizi onların kavgasını sür-
dürüp sürdürememek açısından DE-
NETLEMELİYİZ. Gözlerinin üze-
rimizde olmasının anlamı budur. On-
ların yaşamı ve şehitliği, başarabil-
menin adıdır bir yanıyla da. Onlar
hangi duygularla, hangi yöntemlerle
başarabilmişse biz de öyle başarabi-
liriz, sistemin ve açmazlarımızın önü-
müze çıkardığı engelleri öyle aşabi-
liriz. Onlardan devraldığımız müca-
dele bayrağını ancak böyle yarınlara
iletebilir ve bu bayrağın oligarşinin
burçlarına dikilmesini sağlayabili-
riz.

İdil Kültür Merkezi’nde
Film Günü Yapıldı

İdil Kültür Merkezi’nde 16 Ma-
yıs'ta film günü gerçekleştirildi.
‘Manon’ isimli animasyon filmi saat
17.00’da başlatıldı. Çocuklara ev
yapımı limonata ve patlamış mısır
ikram edildi. Filmin ardından ço-
cuklar için yapılmış olan pasta hep
birlikte kesilerek yendi ve hep birlikte
halaya duruldu. 2 saat süren prog-
rama toplamda 30 çocuk ka-
tıldı. Çocukların aileleriyle
de tanışıldı.

İdil Kültür Merkezi
Piknik Düzenledi

İdil Kültür Merkezi’nin
her yıl düzenlediği piknik
bu yıl 13 Mayıs Pazar günü
Belgrad Ormanı’nda yapıldı.
Pikniğe katılanlar, duygu ve

düşüncelerini şöyle anlattı:
Erken saatlerde piknik alanın-

daydık. Önce hep birlikte kahvaltı-
mızı hazırladık. Semaverde çayımız
demlenirken bir yandan da piknik
alanımızı düzenledik. Kahvaltı son-
rası, hep birlikte sohbetler ettik, son
olarak yaptığımız konserin önemi
üzerine konuştuk. Sohbetin ardından
müzik programı yaptık.

Yanımızdan geçenlerden halaya

katılanlar, şarkılarımıza eşlik edenler,
gelip masamızda bizlere katılanlar
oldu. Müzikten sonra çeşitli oyunlar
oynadık. Sonrasında öğle yemeğinin
ardından, tekrar halaya durduk. 30
kişinin katıldığı pikniğimiz akşam
18.00 gibi sona erdi. Dayanışmanın,
paylaşımın ve kolektivizmin yaşa-
tıldığı bir piknik oldu…

İdil Kültür Merkezi Dostlarıyla
Kahvaltıda Buluştu

Okmeydanı İdil Kültür
Merkezi’nde 20 Mayıs'ta
halkın katılımıyla kahvaltı
yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren
faaliyette ülke gündemi ve
mahallelerde faşizmin ya-
rattığı baskılara dair sohbet-
ler edildi. Şiirlerin okunduğu
faaliyet halaylarla sona erdi.
Faaliyete toplam 40 kişi ka-
tıldı.
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KKİTLE ve KADRO

Örgütsel faaliyet açısından her
sürecin öne çıkardığı farklı görevler
olabilir. Ama örgütsel faaliyetin bazı
yanları vardır ki, onlar hemen her
süreçte, temel faaliyetler olma özel-
liğini taşırlar. İstisnai bazı koşullar
dışında, onları “tali” duruma düşür-
mek mümkün değildir. Kadrolaşma,
kitle çalışması ve eğitim örgütsel
faaliyetin her koşulda geçerli temel
görevlerinin en başta gelenleridir.”
(Devrimci Sol, sayı 19)

Kitleseleşme ve kadrolaşma, bu-
gün önceliğimizdir.

Neden İlle Kadrolaşma?
Oligarşi saldırıyor. AKP faşizmi-

nin son tutuklama teröründe bilindiği
gibi, 150 civarında Cepheli tutuk-
lanmıştır. Bunların önemli bir bölümü,
yoksul mahallelerin Cephelileridir.
Mahallelerimizde devrim mücade-
lesini omuzlayan onlarca Cepheli,
onlarca liseli, onlarca Halk Meclisi
üyesi tutuklandı. 

Onların yerlerini dolduracağız.
Onların yerlerini doldurmak, yeni
insanları veya var olan insanlarımızı,
halk ilişkilerimizi kadrolaştırmaktır.  

Kadrolaşma yapmadan, yeni in-
sanlar yetiştirmeden var olamayız. 

Eğer insanlarımızı kadrolaştıra-
mazsak, işte o zaman faşizm, bizi
mahallelerde güçsüzleştirme politi-
kasında amacına ulaşmış olur. 

Kadrolaşmayı nasıl yapacağız?

- Kadrolaşma kendiliğinden bir
çalışma tarzıyla olmaz. 

- Kadrolaşma bir niyet meselesi
değildir. 

- Kadrolaşma bir mekanizma me-
selesidir. 

İnsanlarımızın kadrolaşmasını
sağlayacak iki temel yöntem var-
dır: 

Birincisi, başlangıç olarak yo-
ğunlaşmış bir eğitim ve deva-
mında sistemli ve sürekliliği sağ-
lanan bir eğitim.  

İkincisi, insanlarımıza pratiği öğ-
retecek, inisiyatifini, kendine güvenini
geliştirecek, yönetmeyi öğretecek
mekanizmalar.  

Kadrolaşma bir “mekanizma” işi-
dir. Bu mekanizmanın bir yanı pratik,
bir yanı komiteler ve görev ver-
medir. 

Arkadaşlarımız pratiğin içine
dalarak ve komiteler içinde yer
alarak öğrenecek ve gelişecekler.

Herkes kadrolaştırılabilir. 

Bunu unutmamalıyız. Mahalle-
mizdeki her insanımıza da böyle
bakmalıyız. 

Biri bir savaşçı olur, biri bir halk
kadrosu olur, biri başka bir alanda
görev üstlenir, ama hepsi bir kadro
haline gelebilir. 

Bu nedenle, kadrolaşmanın önce
o birimdeki yöneticilerin kafasında
şekillenmesi önemlidir. Birimde hangi
insanlarımız gelişmeye açıktır, kimler
kadro adayıdır, insanları tanımalı,
bunları belirleyip, onları adım adım
kadrolaştıracak programlar çıkarmalı
ve bunları hayata geçirmeliyiz.

Alandaki tüm eylemlerimiz, ça-
lışmalarımız, komiteleşmemiz, ku-
rumlaşmamız, KADROLAŞMA he-
define göre şekillenmelidir. 

Faşizm; devrimin kadrolarını, sa-
vaşçılarını tutuklarken, her kadro,
her yönetici, kendi yerine birini ye-
tiştirme sorumluluğunu üstlenmelidir.
Bu noktada, alternatifler belirlemeyi
idealize etmek, mükemmeliyetçi dü-
şünmek, faşizme karşı savaş gerçe-
ğinin dışında bir düşünce tarzıdır.
Elimizin altındaki veya ulaşabile-
ceklerimizin içinden en gelişmeye
açık kimse, o alternatifimizdir. 

Neden İlle
Kitle Çalışması?

Emperyalizmin ve faşizmin, özel
olarak gerillaya ama aslında genel
olarak tüm devrimcilere karşı yön-
temlerinden biri “suyu kurutmak”tır.
Devrimcilerin suyu halktır, kitlelerdir.
Kitleleri kurutursanız, devrimciler
ölür. Oligarşi kitleleri nasıl kurutur?
Baskıyla, terörle, korkutarak, sindi-
rerek, yıldırarak, kapılarını devrim-
cilere kapattırarak…

Faşizmin bu politikası karşısında
ne yapacağız?

Faşizmin kitleleri terörle sindir-
meye, yozlaşmayla çürütmeye ça-
lıştığı bu koşullarda, tek devrimci
politika, kitle çalışmasıdır; çatkapıdır,
kitleleri eğitmek, politikleştirmektir.
Bu koşullarda kendini eğitmeden,
kitlelere gitmeden, kitleleri eğitmeden,
devrimciliği sürdürmek zordur.

Hiçbir Şey, Kitleselleşme
Ve Kadrolaşma
Çalışmasının
Önüne Geçemez

Günlük pratik işlerden bunlara
“zaman bulamamak”, devrimci ol-
mayan çalışma tarzının sonucudur.
Bu tarzı değiştirmek zorundayız. Kit-
leselleşme, kadrolaşma ve eğitim,
bu üçü temeldir; bütün işler bu üçü
etrafında dönmelidir. 

Devrimi geliştirmek bunları ge-
liştirmektir. Faşizmin saldırılarına
cevap vermek, bunları yapmaktır.  

Kadrolaşma, kitle çalışması ve
eğitim, bir bütündür aslında. Bunları
birbirini tamamlayacak ve geliştirecek
tarzda ele alarak mevcut zorlukları
aşabiliriz. 

Kalinin’in şu sözünü hatırlayalım:
“"Partili için en önemli şey sıradan
günlük çalışmayı başarabilmesi, pratik
hayatın her gün, her saat öne çıkardığı
koşullarda onun yükselişini engelle-
yen şeyleri aşabilmesidir." (Devrimci
Eğitim, Devrimci Ahlak, sf 13)
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Günlük işler, kadrolaşmanın engeli
değil, kadrolaşmanın basamaklarıdır.
Öyle ele almalıyız. Aynı şekilde,
dergi dağıtımı ayrı kitle çalışması
ayrı değildir; bir anma yapmak ayrı,
kitle çalışması yapmak ayrı değildir.
Bunlar birbirinin içine geçmiştir; so-
run bütün bu faaliyetleri nasıl ele al-
dığımızdır. Bir dergi dağıtımını, bir
anmayı, bir paneli, bürokratik tarzla
örgütlersek, elbette o bir kitle çalış-
ması yerine geçmez.  

Devrimcilik, örgütlemektir
Devrimci mücadeledeki tüm araç

ve yöntemlerin temel amacı kitleleri
bilinçlendirmek ve örgütlemektir. Bir
duvar yazısının da, bir yürüyüş veya
mitingin de, bir bildirinin de, derginin
de, cezalandırma eyleminin de amacı
budur. 

Kitlenin dışında, kitleleri örgüt-
lemeden sürdürülen bir siyasi faaliyet,
sivil toplumculuktur.   

Bu koşullarda halka yaklaşım ve
kitle mücadelesinde ısrar, devrimci-
liğin en önemli kıstaslarından biridir. 

Sol adına ortalıkta her türlü pes-
paye görüşler dolaşmaktadır. Kendini
“solcu”, “sosyalist” olarak gören-
gösteren küçük burjuva yazarlar, kü-
çük burjuva siyasi hareketler, “mey-
danlara çıkmıyor” diye, “bu AKP’ye
nasıl hala destek veriyor?” halka kı-
zıyorlar. Gericileşti, yozlaştı diye

halka inançsızlaşıyorlar. 

Evet, dönemsel olarak kitlelerin
mücadeleye katılımında büyük fark-
lılıklar olabilir. Eylemlere katılımdan
devrimcilere kapılarını açmaya kadar
farklı tavırlar sergileyebilirler. 

Biz yine de halka gitmekte, eğit-
mekte, politikleştirmekte, mücadeleye
çağırmakta ısrarlı olacağız. 

Kapıları çalarken, halktan insan-
larla paneller, seminerler, halk top-
lantıları yaparken, halktan insanlarla
paneller, seminerler, halk toplantıları
yaparken, onlara eğitim verirken,
halka inanacağız, halka güven du-
yacağız. 

Bu inanç ve güvene sahip değilsek,
o kitle çalışmasından sonuç alamayız. 

Halk, 70 yılı aşkın süredir faşizmin

baskı ve terörü altında. On yıllardır
ideolojik saldırı altında, kapitalizmin
her türlü yozlaştırıcı saldırısı altında. 

Bu koşullar altında halkın birçok
değeri tahrip olmuştur; vatanseverliği
çarpıtılmıştır, bireyci bencil yanları
körüklenmiştir… Bunlar bugün kar-
şımıza, eylemlere katılmamak, ev-
lerinin kapılarını açmamak, fırsatçılık,
çıkarcılık gibi biçimlerde çıkmaktadır.
Ama bunlar dönemseldir, halkın asli
özellikleri değildir. Aynı halk büyük
direnişler yaratabilir, polisin-jandar-
manın karşısına dikilebilir, göğüs
göğüse çatışabilir. 

“Halka inancın, güvenin ölçüsü,
dönemsel olarak halkın kültüründe,
geleneklerinde yaşanan gelişmeler
değil, halkın tarihsel rolündedir.”

Anadolu’nun Her Köşesine
Cephe’yi Taşımalıyız

- Yaz geldi, haliyle mahallelerdeki insanlarımız,

köylerine, memleketlerine gidecekler. Peki oralara git-

mekle, mahallelerimizden uzaklaşmakla örgütlülükten

uzaklaşacaklar mı?

Tabii ki hayır. Onları gidecekleri yerde de bekleyen

görevler var. Köyümüze, memleketimize gittiğimizde

alternatif programlarla Cephe'yi bütün Anadolu'da

yaygınlaştırmalıyız. Memlekete kitaplarımızı, yayın-

larımızı alıp götürelim; amca, hala, dayı, teyze, oğlu-

kızı, yeğen, okul arkadaşı, diğer akrabalar... kim varsa

onlara Cephe’yi, kavgamızı, örgütlenmelerimizi an-

latmalıyız. “Biz kimiz, ne istiyoruz, nasıl başaracağız?”

diye söze başlamalı ve bildiğimiz kadar anlatmalıyız.

“Ben anlatamam” diye düşünmemeli kimse. 

Kurumlarımızı, halkın sanatçılarını, avukatlarını

tanıtmayı da ihmal etmemeliyiz. TAYAD, DEV-GENÇ,

Grup Yorum, HHB, Fosem, Halk Cephesi… kimdir

nedir ne yaparlar… Bizim çevremizde bu kurumları

tanımayan kimse kalmamalı. AKP faşizmi bize nasıl

saldırıyor, son süreçte kimleri nasıl tutukladı? Bunlara

karşı nasıl direniyoruz... Bunları da anlatabilmeliyiz. 

Ve en önemlisi, biz oradan döndüğümüzde orada

bizim dergilerimizi dağıtacak, bizimle bağını sürdürecek

birilerini örgütleyebilmektir.   

Bunları yapabilmek, bizi oralarda da kalıcı kılar.

Anadolu’ya güç verir, güç almış oluruz. 

Küçük Armutlu ’da Moral Etkinliği Yapıldı
Küçük Armutlu Mahallesi'nde

13 Mayıs'ta moral günü etkinliği
yapıldı. Saat 20.00’da başlayan
programda ilk olarak annelerin
anneler günü kutlanarak gelen
tüm annelere gül dağıtıldı.

Ardından yapılan konuşmada
eğlenceli etkinliklerde de biraraya
gelmenin önemi vurgulandı. Ko-
nuşmanın ardından Tokat ve An-
kara yöresinin oyun havaları eş-
liğinde oyunlar oynandı. Program Grup Yorum korosunun müzik dinletisinin
sona ermesiyle sona erdi. Etkinliğe 75 kişi katıldı.
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Madımak'ı Saran Alevleri
Unutturamazsınız!

Oligarşi bir kez daha krizini se-
çimle çözmeye çalışıyor. Öyle bir
yönetememe krizi içindeler ki bir
yıl sonrası için planladıkları seçimi
24 Haziran 2018 tarihine almak zo-
runda kaldılar. Oligarşinin krizi de-
rinleşirken çıkarları adına yaptıkları
çözüm planlarının, hesaplarının hiçbiri
uzun süreli dikiş tutmuyor. 

Yönetemiyorlar. Tüm iktidar ola-
naklarına, tutuklama terörüne, F tip-
lerine, "tek tip elbise dayatmalarına",
gazlarına, silahlarına, TOMA’larına,
katliamlarına rağmen yönetemiyorlar. 

Binlerce kamu emekçisini bir ge-
cede işten atmalarına, maden ocak-
larını toplu mezarlara çevirmelerine,
inşaatlardan, fabrikalardan her gün
işçi cenazelerinin çıkmasına, patronlar
için cennet haline gelen düzenleme-
lerine, baskı ve sansüre, halkın tüm
örgütsüzlüğüne rağmen yönetemi-
yorlar. Kendi içlerindeki oligarşi içi
muhalefeti bile susturmuş olmalarına
rağmen yönetemiyorlar. 

Yönetemeyecekler de... Sınıf mü-
cadelesinin yasasıdır bu... Emperya-
lizme bağımlı yeni sömürge bir ül-
kenin siyasi, ekonomik ve sosyal
koşullarının yazdığı yasa işlemeye
devam edecek. Ta ki devrime kadar.
Krize devrim son verir, tüm çeliş-
kileri halkın lehine çözer. 

Pisliği sadece devrim temizler.
Halkın insanca yaşam, adalet ve
özgürlük taleplerini sadece bir halk
iktidarı yerine getirir. 

Bu çelişki çözülene kadar hal-
kımızın acıları bitmeyecek. Başka
hiçbir çözüm, hiç bir düzeniçi yön-
tem bu acıları dindirmeyecek.

Oligarşinin seçim aldatmacasıyla

yönetememe krizini aşmaya çalışıyor.
Bu aldatmacaya halkı katarak ömrünü
uzatmak; bir seçimlik bile olsa halk
kitlelerinin bu düzen için "rızasını"
almak istiyor. Biliyor ki halk kitleleri
seçim oyununda figüran olmaya de-
vam ettikçe o da adına "demokrasi"
dedikleri faşizmin sömürüsü ve zul-
münü sürdürebilecek. 

Yani bize cellatlarımızı seçme
"özgürlüğü" tanıyorlar.  Bu oyun,
ipliği pazara çıkmış parlamentonun,
neredeyse düzen partileri tarafından
bile artık meşruluğu tartışılır olan
2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı
seçimleri adına oynanıyor. 

Burjuva partilerden adına kendi-
lerine sol, sosyalist diyen kesimlere
kadar pekçok kesim bu seçimin,
geçen yılın meşruluğu olmayan re-
ferandum aldatmacasının devamı ol-
duğunu söylüyor. O halde neden
meşruluğu olmayan bu "oyun"da rol
almak isteniyor? 

Kendi gücüne güvensizlik, düzene
alternatif olamayan, düzen karşısında
hiçbir politika üretemeyenlerin düş-
tükleri durumdur bu. Düşmanın po-
litikalarını bozacak bir politika ge-
liştiremeyenler ancak AKP faşizminin
çizdiği oyunda rol alabilirler. AKP-
MHP ittifakına son verelim de ne
olursa olsun diye bu oyun meşrulaş-
tırılamaz. 

Peki, bu "ittifak"a son verilince
hangi "katil" gelecektir?

Binlerce insanımızın katlinden,
gözaltında kaybedilmesinden sorumlu
Meral Akşener mi? Yoksa "Sivas Kat-
liamı"nın planlayıcılarından olan Temel
Karamollaoğlu mu? Bugünkü saldırıları
başka bir isim altında devam ettirecek
olan Muharrem İnce mi? 

7 Haziran, 1 Kasım seçim süreç-
lerinden de ders çıkarmayan Kürt

milliyetçi hareket ise faşizmin seçim
oyununda yer alarak düzen içi olmayı
tercih etmeye ve gerçekte politika-
sızlığını göstermeye devam ediyor. 

"Seçim dönemini devrimin propa-
ganda aracına dönüştüreceğiz" diyen
"sol" "sosyalist"ler de kendi gücüne
güvensizliklerini, AKP faşizmi karşı-
sında tek bir direniş politikası gerçek-
leştirememiş olmalarına gerekçe bul-
makla meşguller. Varlık nedenleri olan
"parlamentoculuk"un gereğini bile ye-
rine getiremeyip bir aday bile gösterme
cüreti gösteremiyorlar. 

Faşizm işte budur! 

Direnmeyenler bir gün gelir ki
kendi düşüncelerinin bile gereğini
yerine getiremezler. Direniş politi-
kalarını hayata geçirmek yerine fa-
şizmin seçim oyununa alet olmak
halkın örgütlenmesi ve kendi geleceği
üzerinde söz sahibi olmasını reddet-
mektir! Bu oyunu oynayan oligar-
şidir. Halk güçleri bu oyuna dahil
olmamalıdır.

Oligarşinin Seçim Oyunun-
da Bir Din
İstirmarcısı, Bir Katliam
Kışkırtıcısı: Temel Kara-
mollaoğlu 

Temel Karamollaoğlu 1993 yılında
Madımak Oteli’nde 33 insanımız ya-

OLİGARŞİNİN SEÇİM ALDATMACASINDA BİR DİN İSTİSMARCISI:
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
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kılırken Sivas Belediye Başkanı'dır. 

Katliam yaşanırken otelin önün-
deki saldırgan güruha "gazanız mü-
barek olsun" diyerek kışkırtıcılık
yapmış, hatta dağılmaya başlayan
kalabalık bu nedenle de dağılmaktan
vazgeçmiştir. 

Sivas davasının üçüncü gününde
dinlenen Sivas Trafik Şube Müdürü
İzzet Karadağ olayların belediye baş-
kanı Temel Karamollaoğlu tarafından
körüklendiğini ifadesinde anlatmıştı.
Aynı zamanda Karadağ ifadesinde
itfaiyeden su sıkarak kalabalığı da-
ğıtmalarını istediklerini ama itfaiyenin
su sıkmadığını da belirtmişti. 

Karamollaoğlu, daha sonra yaptığı
bir açıklamada da Sivas'ta can ve-
renlerin "yanarak değil de dumandan
boğularak öldüğünü" açıkladı. 

Yine basına yaptığı açıklamalarda
Sivas’ta yaşananlara "katliam deni-
lemeyeceğini" ısrarla savundu. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Te-
mel Karamollaoğlu, Habertürk TV’de
yaptığı bir röportajda “Sivas katliamı
demekten imtina mı ediyorsunuz?”
sorusu üzerine, “Sivas katliamı de-
mekten imtina ediyorum, çünkü ha-
kikaten katliam başka bir şey. Birisi
gidip doğrudan insanları katlettiği

zaman katliam olur. Orada
bir kişinin gidip birisini
doğrudan doğruya katlet-
tiği vaki değil” dedi. 

Temel Karamollaoğlu
30 Ekim 2016 tarihinde
Saadet Partisi Genel Baş-
kanı seçildi. Ama düzene

hizmeti daha eskiye dayanır. 1996-
2002 ve 1977-1980 yılları arasında
milletvekilliği yaptı. 1995 seçimle-
rinde Refah Partisi’nden Parlamen-
toya girdiği süreçte NATO Parla-
menter Asamblesi Üyeliği yaptı. 

Bağlı bulunduğu Milli Görüş an-
layışının halk düşmanı tüm politika-
larının sorumlularından ve uygula-
yıcılarından birisidir. 

1970 yılında bazı tüccarlar ve
dinci orta-burjuva kesimler MNP
(Milli Nizam Partisi)ni kurdular.
MNP’nin başında Necmettin Erbakan
vardı. 12 Mart cuntasıyla MNP ka-
patıldı. Ve bu kesimler MSP (Milli
Selamet Partisi) de örgütlendiler. 

Bu tarihten itibaren MSP, devrimci
mücadelenin gelişmesi ve oligarşinin
yönetememe krizinin bir sonucu ola-
rak kurulan MC (Milliyetçi Cephe)
hükümetlerinde yer aldı. 

Oligarşi, ekonomik ve siyasi bu-
nalımını, halka karşı açık bir savaş
ilanıyla atlatmak istiyordu. l. MC ve
daha sonraki 2. MC hükümetlerinin
anlamı budur. Bu dönemlerde, yani
Mart 1975 ile Aralık 1977 arasında
yüzlerce ilerici, devrimci, demokrat
faşizm tarafından katledildi. 

1 Mayıs 1977 katliamı da, MC
hükümetinin MİT, Kontrgerilla ve
İstanbul polisine verdiği gizli bir di-
rektifin sonucunda yapıldı. 

MC hükümetleri, IMF politika-
larının en sadık uygulayıcılarından
oldu. 

Geçmişleri kanlı ve halk düşmanı
bir geleneğe dayanan bu anlayış bu-
gün halkın hiçbir sorununu çözemez!
Bugün sınıfsal olarak da Saadet
Partisi’nin dayandığı kesimler yeni
sömürgeci düzenin devamından
yanadır. Din istismarcılığı ile var-
lıklarını sürdürmüş, gerçekte ise
her zaman emperyalizmin işbir-
likçisi olmuşlardır. 

Tek Çözüm Halkın Kendi
Öz Örgütlülükleridir

Onlar bizim sorunlarımızı çöze-
mezler. Çünkü sorunun sorumlusu
onlardır. Sömürünün, zulmün sahip-
lerinden ekmek, adalet, özgürlük
beklenmez. Kendi katillerimizi seçme
"özgürlüğü"nü istemiyoruz. 

Halk kendi örgütlülükleriyle ken-
disini yönetir. Bu ülkenin gerçek sa-
hibi bizleriz. 

Üreten halktır. Halkın güç ola-
bilmesi ise birlikte örgütlü olmasına
ve mücadele etmesine bağlıdır. Her
konuda söz ve karar sahibi olan
halktan daha güçlüsü yoktur. 

Bu gücü ortaya çıkardığımızda,
kendi mücadelemizle bir güç olduğu-
muzda tüm sorunlarımızı çözebiliriz. 

Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz

Galatasaray Meydanı'nda 19 Ma-
yıs’ta biraraya gelen TAYAD’lı Aileler
Tek Tip Elbiseye karşı yapılan basın
açıklamasına sloganlarla başladılar.

Hapishanelerdeki sürgün sevkler, hasta
tutsakların tedavilerinin engellenmesi,
saldırılar ve hak ihlalleri sürüyor.

Elbette direniş de sürüyor diyerek
açıklamaya başlayan aileler Filistin’de
İşgalci Siyonist İsrail’in yaptığı katliam,
Özgür tutsakların katliamı protesto et-
mek ve direnişi sahiplenmek için yap-
tıkları açlık grevi ve emperyalizmin
tek tip elbise politikası dile getirildi.

Eylem 1996 Ölüm orucu şehidi
Ayçe İdil Erkmen’in “Yaşamış Sayılmaz
Zaten Yurdu İçin Ölmesini Bilmeyen”
sözü ve sloganlarla bitirildi.

Ankara’da TAYAD'ın Tek Tip Elbise
Eylemine Saldırı ve Gözaltı

Ankara TAYAD’lı Aileler 19 Ma-
yıs'ta Sakarya Caddesi’nde tek tip el-
biseye karşı eylem yaptı. Her cumartesi
saat 15.00’da yapılan basın açıklama-
sına bu hafta işkenceci polis saldırdı,
Kubilay Iğdır ve Halil İbrahim Şener
gözaltına alındı. Tüm halkımızı dev-
rimci tutsaklara sahip çıkmak için her
cumartesi günü, saat 15.00’da Sakarya
Caddesi’nde gerçekleştirilen basın açık-
lamasına çağırıyoruz!
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Eğer bir şey, emperyalizmin politikası ise, CIA o
politikanın içinde ve merkezindedir. 

Uyuşturucu, on yıllardır Amerikan emperyalizminin
ekonomik, siyasi, toplumsal çeşitli amaçlara ulaşmak
için kullandığı bir araçtır. Ve tabii bu kullanmanın mer-
kezinde de CIA vardır.  

CIA, 18 Eylül 1947’de kuruldu. CIA’nın açıklanan
kuruluş gerekçesi “Ulusal güvenlik” idi. CIA’nın kuru-
luşuna dayanak olan kanunun adı da “Ulusal Güvenlik
Kanunu” idi. 

CIA’nın bir başka tanımı şudur: “ABD devletinin
örgütlü suç şubesi”.

Bu tanımın eksiği vardır, fazlası yoktur. 
Çünkü Amerikan emperyalizminin “güvenliği”, halklara

karşı her türlü suçun işlenmesini kaçınılmaz kılar. 
CIA’nın hemen tüm faaliyetleri, emperyalist sistemlerin

yasalarına göre bile “yasadışı”dır. Bu nedenle, emperyalist
devlet, CIA’yı “kalın bir gizlilik zırhı” ile korumaya
almıştır. 

Bu zırhın arkasındaki en önemli “yasadışı” faaliyet-
lerden biri de uyuşturucu kaçakçılığıdır. 

“İstihbarat sektörüne ilişkin efsaneler kaleme alıp
duran kişilere göre Amerika barışın ve demokrasinin
kalesi, oysa CIA görevlileri dünya genelinde mevcut
olan bir dizi suç örgütünü yönetiyor. Örneğin CIA,
ellilerde ve altmışlarda Amerika’nın en önemli uyuşturucu
kaçakçılarından birine, Santo Trafficante’ye para verip
Fidel Castro’yu öldürtmeye çalıştı. Bunun karşılığında
CIA, Trafficante’nin tonlarca uyuşturucuyu Amerika’ya
sokmasına izin verdi.”

Alışverişin “iki tarafı” da CIA’nın işine geliyor.
Alışverişin iki tarafında da CİA katlediyor.  

Bir yandan Castro’yu öldürtüyor. 
Diğer yandan uyuşturucuyla Amerikan halkını öldü-

rüyor. 
CIA, Amerikan emperyalizmi adına yasadışı işler

yapan bu mafya çetelerinin kolay hareket edebilmesi
için silâh, taşımacılık ve bankacılık alanında birçok
şirketler kurdurmuştur. 

Uyuşturucunun amacı: KONTROL
“Örgütlü Suç Olarak CIA” adlı bir kitabı olan yazar

Douglas Valentine ile yapılan bir röportajda, Valentine
şunları söylüyor:

Sana göre, ulusal güvenlik denilen müesses nizamın
en derin ve en karanlık sırrı, bu yapının küresel
uyuşturucu ticareti işine bulaşmış olması. Bu iş nasıl
başladı?

DV: CIA’nın ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı
üzerindeki kontrolünün iki yönü var. Teşkilât, bu işi
Amerika’yı yöneten şirketlerin çıkarları adına yürütüyor.
Önemli olan ana husussa şu: ABD devleti, daha CIA
yokken bulaştı uyuşturucu kaçakçılığına. Burada amaç,
devletleri kontrol etmek ve Amerika ile diğer ülke-
lerdeki politik ve toplumsal hareketleri yönetmek.

CIA’dan önceki gizli servis kurumunun kısa adı OSS
idi. OSS de 2. Emperyalist paylaşım savaşı sırasında Ja-
ponlarla mücadele eden Kachin gerillalarına afyon temin
etti. OSS ve ABD ordusu, bu dönem boyunca mafya
teşkilatlarıyla bağlar kurdu. 

CIA, halk kurtuluş savaşlarının sürdüğü Laos ve Vi-
etnam’da faal olan uyuşturucu kaçakçılarını destekledi. 

Güney Vietnam’daki gerilla savaşına karşı gerici yö-
netim ve CIA içiçeydi. 

Güney Vietnam faşist diktatörlüğü,  özel milislerin
örgütlenme işini CIA’ya vermiş ve CIA’nın her şehirde
gizli sorgu merkezleri kurmasını sağlamıştı. Güney Vi-
etnam’lı generaller, CIA’nın uluslararası düzeydeki destek

Uyuşturucuya Karşı Mücadele,
EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEDİR

(Bölüm 2)

1980’ler: Apolitikleştirme
1990’lar: Yozlaştırma
2000’ler: Uyuşturucuyla Uyutma

Amerikan Emperyalizminin “Uyuşturucu”
Politikasının Ana Karargahı, CIA’dır

Uyuşturucu Nerede Üretilir, Nasıl Dağıtılır,
Nerede Satılır… Her Şey Bilinir!
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ve korumasıyla çok büyük çapta uyuşturucu
kaçakçılığı yapıyorlardı. Güney Vietnam
yönetimi, “hem politik aygıtı hem de güvenlik
kuvvetlerini afyon satışı ile elde edilen pa-
ralarla finanse ediyordu”. 

Uyuşturucuyla Mücadele
Adına, Dünya Çapında
Uyuşturucu Kaçakçılığı

CIA’nın örgütlenmesinin devasa ölçülerde
yaygınlaşmasına paralel olarak, ABD’deki
eski tarz çalışan narkotik bürosu tasfiye
edildi. 1968’de Adalet Bakanlığı bünyesinde
Narkotik ve Tehlikeli Uyuşturucular Bürosu
(BNDD) kuruldu. Ve tabii BNDD’nin en
üst kademelerine CIA elemanları yerleştirildi. 

CIA böylelikle, “uyuşturucuyla mücadele”
kurumunun en başında yer alarak, tüm dün-
yada işbirliği yaptığı uyuşturucu kaçakçılarına
koruma sağladı. 

“1973’te Uyuşturucuyla Mücadele Dai-
resi’nin kurulmasıyla birlikte CIA, ülke dı-
şında yürütülen tüm uyuşturucu operasyon-
larının kontrolünü ele geçirdi, ayrıca ABD
içinde kaçakçıları koruma imkânına kavuş-
tu.”

Uyuşturucu Amerika İçinde Nasıl
Kullanılıyor?

Amerika, afyon veya kokain üreten bir
ülke değil… ama bunların dağıtım ve tüke-
timini büyük ölçüde yönlendirmektedir. Dün-
yadaki legal ve illegal tüm uyuşturucu arzını
kontrol altında tutmak, yarım asırdan fazladır
Amerikan emperyalizmi için “ulusal güven-
lik” sorunu olarak görülmüştür. 

Amerika içinde de uyuşturucu çok yönlü
olarak kullanıldı. 

Birincisi, özellikle zenciler ve zenci
beyaz tüm gençlik uyuşturucu ile uyutuluyor. 

İkincisi, uyuşturucu satışının ticaretinin
yaygınlaşması, uyuşturucu bağımlılığına pa-
ralel olarak “suç”ların artması, polis kuv-
vetlerinin arttırılması için bir bahane
olarak kullanılıyor. 

Üçüncüsü, uyuşturucunun ve “suç”ların
özellikle zencilerin yaşadığı bölgelerdeki
yaygınlığı, zencilerin aşağılanması, hor gö-
rülmesi ve toplumsal yaşamdan dışlanmasının
da “haklı gerekçesi” idi. 

Esrar, Kokain, Eroin, Ecstasy...
Nerede Üretilir, Nasıl Dağıtılır,
Nerede Satılır... Her Şey Biliniyor

Afyon ve ondan üretilen uyuşturucu mad-

EMPERYALİZMİN YOZLAŞTIRMA POLİTİKASI
SINIR TANIMIYOR
“HAZCILIK” YOZLAŞMAYA,
ÇÜRÜMEYE AÇILAN KAPIDIR

Toplumbilimci Antony Giddens; “Elimizden Kaçıp Giden
Dünya” adıyla Türkçeye çevrilen kitabında ilginç bir öykü
aktarıyor: 

“Bir arkadaşım Orta Afrika’daki köy hayatı üzerinde ça-
lışıyor. Birkaç yıl önce alan çalışması için Orta Afrika’nın
ücra bir bölgesine ilk defa gitmiş. Oraya vardığı gün bir ev
eğlencesine çağrılmış. Akla gelebileceği üzere, arkadaşım
orada, dış dünyadan yalıtılmış bu topluluğun kendine özgü
geleneksel eğlence törenleri hakkında bir şeyler öğrenebi-
leceğini umuyormuş. Oysa gecenin nedeni Temel İçgüdü
filminin videoda topluca seyredilmesinden başka bir şey de-
ğilmiş.”  (Emperyalizm Küreselleşme ve Yalanlar, sf 15) 

Giddens,  bu olayın olduğu sırada, filmin henüz Londra
sinemalarında gösterime girmediğini yazıyor. 

Emperyalist yozlaştırma politika, kelimenin gerçek anlamıyla
Afrika’nın en ücra köşesine ulaşıyor. 

Yozlaştırmanın üç temel ayağı var: Uyuşturucu, Kumar,
Fuhuş-cinsellik.

Emperyalizmin yozlaştırma ve uyuşturucu politikası,
toplumu bir “haz toplumu” haline dönüştürmeyi amaçlıyor.

Her şey “haz almaya” indirgeniyor. 
Haz alınıyorsa, orada toplumsal, siyasal, ahlaki, sosyal,

hiçbir sınır tanınmıyor. Çocuk pornografisi denilen sapkınlıklar
işte böyle yayılıyor. 

Elbette burada eklemek gerekir, nasıl ki emperyalist
sistemin “uyuşturucuya karşı mücadele” sözleri tamamen bir
sahtekarlık ise, çocuk pornografisine karşı mücadele söylemleri
de böyle büyük bir sahtekarlıktır. Bu sapkınlığın baş müşterileri,
burjuvalardan başkası değildir.  

Kısacası, tüketim toplumunun hazları, yozlaşmaya, çürümeye
açılan kapılardır. Ve bu noktada, kendiliğinden hiçbir şey
yoktur; yozlaşmaya açılan tüm kapılar, emperyalizmin yoz-
laştırma, uyuşturma politikasının sonucu olarak açılan kapı-
lardır.

7 milyar insanın yarısı, günde 2 dolardan az gelire sahipken,
yani YOKSULKEN, 

1 milyar insan 1 doların altında bir ücretle yaşamaya
mahkum edilmişken, YANİ AÇKEN, 

HER YIL 40 milyon insan açlıktan ölürken, 
UYUŞTURUCU İÇİN, “HAZ” İÇİN, MİLYARLARCA

DOLAR DÖKÜLÜYOR.
Bu emperyalizmin sömürüsünün sürmesi içindir. 
Yozlaşmaya karşı çıkmak, emperyalist sömürü çarklarını

kırmaktır.
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deler (afyon, bazmorfin ve eroin) dünyanın üç farklı
bölgesi olan Güneybatı Asya’daki Afganistan, Güneydoğu
Asya’daki Burma, Laos ve Taylan ile Orta Amerika’daki
Meksika’da ekimi yapılan haşhaş bitkisinden elde edili-
yor.

Kokain maddesi, Güney Amerika ülkelerinden Ko-
lombiya, Peru ve Bolivya’da ekimi yapılan koka bitki-
sinden elde edilmekte ve dünyanın her yerine bu ülkelerden
yayılıyor. Kokain maddesi Avrupa’ya ve ülkemize ya
doğrudan deniz yoluyla ya da Batı Afrika ülkeleri
üzerinden aktarmalı olarak, kuryelerle havayolu kulla-
nılmak suretiyle yapılıyor.

Suni uyuşturucuların bazılarının ana maddesi olan
Amfetamin üretimi, Avrupa’da başta Polonya olmak
üzere Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmektedir.

Amfetamin Türevi Uyuşturucu maddelerden ecstasy
maddesinin Avrupa’daki en büyük üreticisi Hollanda’dır.
Amerika kıtasındaki ecstasy üretimi ise Kanada’da ger-
çekleşiyor. Kanada’da üretilen ecstasy maddesine Japonya
ve Avustralya’da da rastlanıyor. Ülkemiz de Hollanda
kaynaklı ecstasy maddesinin kaçakçılığından etkileniyor. 

Görüldüğü gibi, bilinmeyen, gizli-saklı olan hiçbir
şey yoktur. 

Uyuşturucunun tüm türleri, hangi ülkelerde, hangi
bölgelerde üretiliyor; hangi ulaşım yollarını kullanarak
Avrupa ve Amerika’ya ulaştırılıyor? Bunları gösteren
haritalar yayınlanır sık sık. 

Peki o halde her şey bu kadar net olarak biliniyorsa,
neden önlenmiyor?

Neden o uyuşturucu ulaşım yolları kesilmiyor?
İşte bu soruların cevabı, uyuşturucunun emperyalizmin

merkezi bir politika olmasıdır. 
Bu merkezi politikayla, gençlerimiz başta olmak

üzere, dünyanın tüm ezilen, sömürülen mazlum halkları,
uyuşturulmak isteniyor.  

CIA’nın Uyuşturucu “Fabrika”larından
Biri: Afganistan

“Afganistan’da CIA görevlileri, bir yandan gölgedeki
hamaklarında sallanırken, bir yandan da uyuşturucu ti-
caretini yönetiyorlar.

Afganistan’da uyuşturucu kaçakçılığı yapan Afgan
savaş ağaları, CIA’nın yaptığı düzenlemelerle Uyuştu-
rucuyla Mücadele Dairesi listelerinden çıkartıldılar. Af-
ganistan içinde uyuşturucu sınırsız bir şekilde yaygın-
laştırıldı. Şu tespit her şeyi anlatmaya yetiyor: “CIA
ajanları, anne-babaları öldürülmüş, zihinleri on beş
yılı aşkın ABD saldırganlığı sonucu dumura uğramış
genç Afganlar arasındaki bağımlılık oranlarının tır-
manmasını zevkle izlediler.”

CIA, bir taşla birçok kuş vuruyor bu politikasıyla.
Devam ediyoruz aktarmaya: 

“Uyuşturucu ticareti, aynı zamanda “istihbaratla
alakalı bir potansiyel”e de sahiptir. CIA ajanları, afyonu
eroine dönüştürüp Rus halkına satan, koruma altındaki
Afgan savaş ağaları ile birlikte hareket ederler. Bunların
Amerika’da mafyaya bağlı torbacılarla iş tutan polislerden
hiçbir farkı yoktur.”

Afganistan’da, 600 ABD Uyuşturucuyla Mücadele
Dairesi ajanı görev yapıyor. Bu rakam her şeyi anlatıyor.  

Afgan uyuşturucu tüccarları, elbette uyuşturucuyu
sadece Afganistan’da satmıyorlardı. Ürettikleri uyuşturucu
miktarı, Afgan halkının, gençliğinin tüketebileceğinin
çok fazlasıydı. 

Bu fazla uyuşturucu, yine CIA’nın bilgisi dahilinde
Avrupa ve Amerika şehirlerine giriyor, sayısız yeni-sö-
mürge ülkenin gecekondularına kadar ulaştırılıyor. 

Uyuşturucu, bugün EMPERYALİZMİN
HALKLARI TESLİM ALMA POLİTİKASI’NIN
BİR ARACIDIR 

2000’ler Türkiye’sinde 

Uyuşturucu Bağımlılığında Büyük Artış

BU TABLO TESADÜF DEĞİLDİR

BU TABLO YEREL DEĞİLDİR

EMPERYALİZMİN VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN
HALKI UYUŞTURUCUYLA ÇÜRÜTME VE
UYUTMA POLİTİKASININ SONUCUDUR

Uyuşturucu tedavisi gören bağımlı sayısı 10
yılda 25 kat arttı.

Madde bağımlılığından tedavi görenlerin sayısı
2004-2016 yılları arasında 25 kat arttı. 

15 yaş altı uyuşturucu tedavisi görenlerin sayısı
yüzde 92 yükseldi.

HANGİ YIL KAÇ KİŞİ TEDAVİ OLDU?

2004 12 bin 656

2005 18 bin 399

2006 10 bin 503

2007 41 bin 061

2008 ........2 bin 145*

2009 108 bin 687

2010 142 bin 200

2011 168 bin 999

2012 228 bin 230

2013 258 bin 082

2014 276 bin 307

2015 227 bin 293

2016 265 bin 384

� 2008 yılında ayakta tedavi görenlerin kaydı
tutulmadığı için rakam bu şekildedir.
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Uyuşturucu bağımlılığı meselesi, bugün
artık, sadece bir sağlık sorunu değildir. Uyuş-
turucu sadece bir “yozlaştırma” meselesi de
değildir. ABD’nin tüm yasadışı askeri operas-
yonlarının finans kaynağı uyuşturucu ticaretidir. 

ABD’nin halkları “kontrol altına almak ve
çürütmek” politikasında, ana araçlarından biri
uyuşturucudur.  

1990’larda yozlaştırma ve devamında
uyuşturucuyla uyuşturma politikası çerçe-
vesinde ise, uyuşturucu, doğrudan halklara
karşı kullanılan bir çürütme aracıdır.

Aşağıdaki tablonun başta türlü ortaya çık-
ması mümkün değildir:

EMPERYALİZMİN UYUŞTURU-
CU POLİTİKASININ YARATTIĞI
TABLO

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre uyuştu-
rucu kullanımı nedeniyle dünya genelinde
her yıl 200 bin kişi hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler yetkililerine göre
uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelir
tek başına uluslararası yasal ticaretin yak-
laşık yüzde 8’ine denk gelmektedir

BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele
Dairesi (UNODC), 2016 Dünya Uyuşturucu
Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, dünyada
uyuşturucu bağımlılarının sayısı 29 milyona
ulaştı.

Dünya genelinde yaklaşık 19 milyon eks-
tazi, 35 milyon da amfetamin bağımlısı bu-
lunuyor.

2014’te dünya genelinde hayatında en
az bir defa uyuşturucu kullanan ve yaş
aralığı 15-64 olan kişi sayısı 247 milyon.

İşte bu tablo, uyuşturucuya karşı mücade-
lenin sadece bir bağımlılıktan kurtarma mü-
cadelesi olmadığını açıkça gösteriyor. Emper-
yalizme karşı çıkan herkes, uyuşturucuya, ku-
mara, fuhuşa ve bunların yarattığı sonuçlara
karşı çıkmalıdır. 

Uyuşturucu, emperyalizm ahtapotunun bu-
gün en güçlü kollarından biridir. Emperyalizmin
tüm kollarını kesip atacak ve onu güçsüz, so-
luksuz, kolsuz bırakarak ÖLDÜRECEĞİZ.
Uyuşturucuya karşı mücadelemiz işte bu ne-
denle, emperyalizme karşı mücadeledir.  

(*) Yukarıdaki alıntılar ve bazı veriler,
Lars Schall adlı araştırmaçının 2017’de Douglas
Valentine’la yaptığı röportajından alınmıştır.
Kaynak, Counterpunch.org

BİTTİ

Cephe Milislerinden Açıklama:
Pezevenk ve Torbacı Efo’yu
Cezalandırdık
Mahallelerimizde Uyuşturucu ve
Fuhuşa Geçit Vermeyeceğiz!

Küçük Armutlu’da zehir tacirleri ve pezevenkler yaşa-
yamaz. Mahallemiz Küçük Armutlu’da Avşa Sokak’ta evi
olan Efo isimli namussuz, daha önce uyuşturucu satışı
yaptığı için mahallemizden atılmıştır. (Daha sonra evinin
kızı tarafından kullanımına izin verilmişti.) 

Geçtiğimiz aylarda ise Efo’nun evine lüks araçların
gelip gittiğini, evde fuhuş yapıldığını gören mahalleli,
evde iki kişiyi fuhuş yaparken yakalamıştır. Efo uyuşturucu
satıcılığı suçuna bir yenisini daha eklemiş, bu sefer de
evini fuhuşa açarak pezevenklik yapmaya başlamıştır.

Mahallemizden atılan bir kişi mahallemize geri dönemez.
Efo hem mahallemize girerek, hem de fuhuş yaptırarak
suçunu ikiye katlamıştır.

Bu suçlarından dolayı 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü
öğle saatlerinde evini bastık. Yaptığımız baskında Efo’yu
kıskıvrak yakaladık ve bacaklarına sıkarak cezalandırdık.

Eylemimizi mahallemizde yazılamalarla halkımıza du-
yurduk.

27 Mayıs
2018
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Nisan ayının başında Amerika’nın
büyük gazetelerinden Wall Street Jo-
urnal (WSJ), Amerikan yönetiminin
halen ABD ve YPG kontrolündeki
Suriye’nin kuzeydoğusunda Arap-
lardan oluşan bir birlik kurmayı
planladığını yazdı. 

Amerikan emperyalizmi, Suri-
ye’deki işgalini ve çıkarlarını bundan
böyle bir “Arap Gücü” aracılığıyla
sürdürmek istiyor.  

Basına yansıyan bilgilerde
ABD’nin çeşitli Arap ülkelerinden
asker istediği belirtiliyor. Şu ana ka-
dar, ABD’li yetkililer, Suudi Ara-
bistan, Katar, Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) ve Mısır ile görüşerek
bunlardan finansman ve asker gön-
dermelerini talep ettiler. 

“ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
John Bolton, Arap Gücü için, Mısır’ın
istihbarat teşkilatının direktör vekili
Abbas Kamil’le bir görüşme yaptı...
Görüşmede, Mısır’ın Suriye’nin YPG
tarafından ‘Rojava’ olarak anılan
bölgede bir Arap gücü oluşturma

çabasına katkı yapma ihtimali ele
alındı.” (17/04/2018, BBC Türkçe)

İşgalci Kayıp Vermiyor;
Çünkü İşbirlikçileri Var!

Amerikan emperyalizmi, Suriye
yönetimine karşı savaş açtı. Sayısız
katliam düzenledi. Şehirleri işgal
etti. Fakat bu savaşta, bu işgalde
hiçbir Amerikan askeri ölmedi.
Çünkü Suriye’de Esad yönetimine
ve Suriye halkına karşı savaşı, Özgür
Suriye Ordusu adlı, tamamen başta
Amerika olmak üzere emperyalistler
tarafından eğitilen ve donatılan iş-
birlikçi bir ordu veriyordu. Özgür
Suriye Ordusu’nun eğitilip, silahlan-
dırılıp Suriye yönetimine karşı sal-
dırtılması, Suriye halkını Suriye
halkına kırdırma politikasından
başka bir şey değildi. 

Amerikan emperyalizmi Rakka’yı
işgal etti. Bu işgalde de hiçbir Ame-
rikan askeri ölmedi.

Çünkü, Rakka’da Amerikan em-
peryalizmi adına savaşan başka bir

güç vardı. Birçok yerin işgal edil-
mesinde Özgür Suriye Ordusu’nun
kullanılmasında olduğu gibi, Rak-
ka’nın işgalinde de PKK-YPG kul-
lanıldı. Amerikan askerlerinin yerine
“23 sentlik” Kürt ve Arap gençleri
öldü. 

Neden Doğrudan Müdahale
Değil, “ARAP GÜCÜ”?

Bu sorunun cevabını ABD Başkan
Yardımcısı Joe Biden, çok net bir
biçimde ortaya koymuştur: Biden,
ABD’nin Ortadoğu’ya ait jeopolitik
stratejisini açıklarken şunları belirt-
mişti: 

“Washington’un IŞİD ile savaş-
mak için Sünni devletlere ihtiyacı
var, çünkü ABD, bir daha asla Müs-
lüman ulusların gözünde işgalci
konuma düşmek istemiyor. Dola-
yısıyla IŞİD ile mücadele meselesi
Sünni İslam devletlerine düşüyor.
Biz istesek bile bu savaş yalnızca
bizim savaşımız olmayacak ve bu
savaş asla ABD’nin Ortadoğu’daki

Emperyalizmin Klasik Politikası
Böl-parçala-yönet

Halkları birbirine kırdır
Halkı kendine kırdır

Afrin Katliamı’nın Önünün Açılması, ABD-Arap Gücü’yle
Rojava’nın Tasfiyesi, “Kürtlere ihanet” Meselesi Değil,
Kürt Milliyetçiliğinin Tarihsel Yanılgısının Sonucudur! 

Emperyalizmin Temel Özellik ve
Yöntemlerini Unutanlar, 

Kullanılır Ve Bir Kenara Atılırlar!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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İslam ülkelerine karşı bir kara harekatı
olarak gerçekleşmeyecek.” 

ABD’nin stratejisi, Amerikan as-
kerlerini doğrudan kullanmamak üze-
rine şekilleniyor. Yani Afganistan’da,
Irak’ta olduğu gibi olmayacak. Ame-
rika, bunun yerine işbirlikçilerini
maşa olarak kullanacak.

Amerika, açık ki, Ortadoğu’da
“Amerika’nın maşası olmaya aday”
birçok ülke ve örgüt bulmuş ve bu-
lacaktır. Nitekim, Suriye’ye karşı
saldırı için, çoğu Arap olmak üzere
40’ın üzerinde ülkeden koalisyon
gücü oluşturuldu.

Bu durumu, devrimci hareket şöy-
le tespit etti: “Halkların Düşmanı
Amerika, Ortadoğu Politikalarını
Açık İşgalle Değil; Maşalarıyla Uy-
guluyor!” (Yürüyüş, 23 Ağustos 2015,
sayı 483

Halkları birbirine kırdırmak, Ame-
rikan emperyalizminin Suriye saldı-
rısının başından itibaren izlenen po-
litikadır. Amerika, bir türlü boyun
eğdiremediği Suriye yönetimini ve
halkını katliamlarla dize getirip, Su-
riye'yi bir yeni-sömürge haline ge-
tirmek için, işbirlikçi AKP iktidarını
ve Arap Devletlerini maşa olarak
kullandı. Suriye'de iç savaş çıkartmak
ve Suriye halkını birbirine katlettir-
mek için Suriyeli işbirlikçiler Türkiye
topraklarında ve bazı Arap ülkelerinde
örgütlendirildiler.  Özgür Suriye Or-
dusu, emperyalistler tarafından ör-
gütlendi, eğitildi, silahlandırıldı. 

ABD’nin Arap Gücü düşüncesi
ve pratiği yeni değildir. 

2015’te Yemen’e yönelik saldırısı,
Arap Gücü’nün pratikte en
geniş uygulamalarından biri
olarak gerçekleştirilmiştir. 

2015 başlarında Ye-
men’de ayaklanmalar gün-
deme geldiğinde, birçok Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika ül-
kesinde meydana gelen
ayaklanmaları “Arap Baha-
rı”, “Arap Devrimi” vb. di-
yerek ayaklanmacıları des-
teklerken, Yemen’deki ayak-
lanmayı bastırmak için tüm
emperyalistler seferber oldu.

Çünkü ayaklanan halk, emperyaliz-
min işbirlikçilerin değil, İran’ın des-
teklediği grupların önderliğindeydi. 

Emperyalistler ayaklanmayı bas-
tırmak için seferber oldular; ama ate-
şin içine ellerini sokmayacaklardı. 

Amerika ve İngiltere, saldırıyı
kendileri katılmadan örgütlediler; 26
Mart sabahı, Yemen’e saldırıya geçen
ABD ARAP GÜCÜ’nün içinde
Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn,
Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt,
Sudan, Fas, Pakistan, Mısır ve Ür-
dün güçleri yer alıyordu. 100 savaş
uçağı ve 150 bin asker ile Yemen’e
saldırı başlatıldı. ABD’nin Arap
gücü, halk düşmanı bir güçtür.

IŞİD’e Karşı Mücadele
İşbirlikçiliği
Meşrulaştırmaz

IŞİD’e karşı mücadele, emper-
yalizmin Suriye’deki işgal ve ma-
nevralarının bir başka gerekçesi oldu.
Kendilerinin besleyip büyüttüğü, dev-
letleşmesinin önünü açtıkları İŞİD,
şimdi emperyalist müdahalenin ge-
rekçesi oluyordu. IŞİD’i büyüten
emperyalizm şimdi halkları IŞİD’den
kurtaran oluyordu. 

Obama 2014’te IŞİD’e Karşı Mü-
cadele Stratejisini Açıkladığında or-
taya çıkan tablo çarpıcıydı. Oba-
ma’nın açıklamasına göre, IŞİD’e
karşı mücadele bahanesiyle yine kur-
tarıcı rolüne soyunan emperyalistlerin
bu seferki maşaları şunlar olacaktı:
Irak’ta Peşmerge, PKK ve PYD, Su-
riye’de PKK, PYD, El Nusra Ve
ÖSO. 

Bu noktada Kürt milliyetçiliği,
Amerikan emperyalizmiyle işbirliğini
tercih ederken, Cephe halklara şöyle
seslendi: “Kürt Halkı, Arap Halkları,
Ezidiler, Türkmenler... IŞİD Cana-
varına Karşı Savaşmak İçin Dünya
Halklarının Katili Amerika’ya İhtiyaç
Yoktur! Kendi Gücünüze Güvenerek
Direnin! Tüm Ezilen Dünya Halkları
Direnenlerin Yanında Olacaktır!”
(Yürüyüş, 21 Eylül 2014, Sayı: 435)

IŞİD’e karşı direnme adına Ame-
rikan emperyalizmiyle girilen ilişki,
PKK-YPG’yi, Amerikan’ın kara or-
dusu haline kadar getirdi.  Amerika
adına işgaller yapıldı. 

PKK-YPG, emperyalizmle girdiği
bu işbirliğini “IŞİD’e karşı mücadele”
ile gerekçelendirmeye çalıştı. 

Bu süre boyunca, Kürt milliyetçi
cephede, “ABD, Türkiye’yi değil,
bizi tercih ediyor” sevinci hakimdi.
Ama bir kez daha hayal kırıklığına
uğrayacaklardı. Emperyalizmi tanı-
mayan veya emperyalizm hakkında
bildiğini unutanların kaçınılmaz sonu
şaşkınlık ve hayal kırıklığıdır. 

Nitekim, Kürt milliyetçi çevre-
lerde, ABD ile PKK arasında “stra-
tejik ortaklık” teorileri yapılırken,
bir anda Türkiye oligarşisinin Afrin
saldırısı gündeme geldi. Kürt halkı,

ABD ile “stratejik ortaklık”
olmayacağını Afrin saldırı-
sında yaşadıkları katliamlarla
bir kez daha gördüler. Daha
önce defalarca Barzaniler
örneğinde görüldüğü gibi,
Kürt milliyetçi önderliğin iş-
birlikçilik politikalarının fa-
turasını bir kez daha Kürt
halkı ödedi.  

Kürt Milliyetçiliğinin
“Tasfiye Ediliyoruz”
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Telaşı!
Arap Gücü’nün öncelikle yerleş-

tirilmek istendiği bölgelerin başında
Rojava geliyor; yani PKK-YPG güç-
lerinin olduğu bölge. İşte bu nedenle,
ABD’nin Arap gücü oluşturma poli-
tikası, aynı zamanda şu ana kadar
işbirlikçi Kürt milliyetçiliğiyle sür-
dürdüğü “ittifak”ın bozulması veya
yeni bir biçim alması demek. 

Bu ihtimal basında şu tür değer-
lendirmelerle yer aldı: 

“ABD, Suriye’deki müttefiki
Kürtlere karşı bir tasfiye planı ha-
zırlıyor”

“ABD savaş süresince Kürtlerle
oluşturduğu ittifakı, Kürtler aley-
hine ciddi bir revizyona tabi tutma
planları yapıyor.”

Özgür Politika’da Ferda Çetin
de, bu gelişme üzerine “ABD Roja-
va’da ne yapmak istiyor?” başlıklı
bir yazı yazdı.

Çetin, şöyle diyordu:

“ABD, Suriye’deki savaşta El
Kaide’nin türevleri, DAİŞ ve ÖSO
denilen kokteyl örgütlere karşı Rojava
Kürtleri ve Kuzey Suriye halkları ile
bir ittifak kurdu. (…) Wall Street Jo-
urnal’in haberi, Suriye’deki savaş
tümüyle sona erdikten sonra, ABD’nin
savaş süresince Kürtlerle oluşturduğu
ittifakı, Kürtler aleyhine ciddi bir
revizyona tabi tutma planını deşifre
ediyor.”

“ABD, Kürtler ve Kuzey Suri-
ye’deki tüm halkların ortak savunma
gücü olan YPG/YPJ ve QSD’ye karşı
ve onun yerine, Suudi Arabistan ve
Katar askerlerinin de içinde yer ala-
cağı bir Arap gücü oluşturmak iste-
mektedir.”

Tabii mesele, sadece PKK-YPG
gücünün yerine, Araplardan oluşan
bir gücün yerleştirilmesi değildir.

Peki bunun ötesi nedir? Ötesi Roja-
va’nın TASFİYESİDİR. 

“Plan uzun vadede, Suriye’de sa-
vaşın en şiddetli dönemlerinde dahi
istikrar ve huzur içinde olan Rojava
ve Kuzey Suriye’deki yaşam ve yö-
netim biçimini tasfiye etmeyi amaç-
lamaktadır.”

Peki Amerikan emperyalizmi tas-
fiye ile yetinecek mi?

Hayır! Emperyalizmde oyun çok-
tur. Fakat aslında sömürgecilerin
oyunları, yüzlerce yıldır uyguladıkları
klasik politikalardır. Emperyalizmin
politikalarında bilinmeyen, tahmin
edilemeyecek, öngörülemeyecek hiç-
bir şey yoktur.  

Ferda Çetin de yazısında bunları
sıralıyor: 

“ABD bir yandan YPG ile QSD
arasında çelişki, ardından QSD için-
de Kürt-Arap çelişkisi yaratacaktır.
Kriz çıkarma, çelişki ve gerilim or-
tamı yarattıktan sonra tüm tarafları
kendisine mecbur bırakma tarzı
ABD’nin klasik politikasıdır. Son-
rasında Suudi Arabistan, Katar ve
Mısır subaylarının öncülük edeceği
bir Arap ordusu ile, bu çelişki ve
gerilime ‘ağabeylik’ ve ‘hakemlik’
yapılacaktır. Bu plan, aynı zamanda
Rojava ve Kuzey Suriye’deki De-
mokratik Özerk yönetimlerin savun-
ma ayağını çökertme planıdır.”

Emperyalizm işte bu. 

Arapları Kürtler’e kırdırıyor. Arap-
ları birbirine düşürüyor. İşbirlikçi-
lerden oluşturduğu ordularla, dire-
nenlere saldırılar düzenliyor. Ken-
disinin ittifakı olan güçleri bile bir-
birine düşürüyor. Tarafları birbirine
düşürüp, sonra da “kurtarıcı”, “barışı
sağlayıcı” olarak ortaya çıkıyor. 

Bunları bilmek için biraz tarih
bilmek yeterli. 

Mesele bunları bilmek değil. Ferda
Çetin’in yaptığı gibi, bu tespitleri
yapmak da önemli değil. 

Mesele, bu tespitlerin politik so-
nuçları ne olacak? 

Bu öngörülen politikalar karşı-
sında ne yapılacak?

ABD karşısında eli, kolu,
dili bağlı bir PKK;

ABD’nin Arap Gücü kurma po-
litikası, Kürt milliyetçilerinin safla-
rında ABD’ye yönelik “ihtiyatlı eleş-
tirileri” gündeme getirdi. Açık ki,
Türkiye oligarşisinin Afrin’i işgali
ve katliamları, Amerikan emperya-
lizminin ONAYI OLMADAN müm-
kün değildi. Fakat Kürt milliyetçili-
ğinin teslimiyetçiliği o düzeydedir
ki, bu açık gerçeği bile uzun süre
dile getiremediler. Amerikan emper-
yalizmini eleştirmek elbette kolay
değildir. Eleştirinin faturası vardır.
PKK de bunu bilir.  

Amerikan emperyalizmi, DHKP-
C’yi terör örgütü listesine almanın
da ötesinde, “en tehlikeli örgütler”
listesine alırken, gerekçelerinden biri
şuydu: 

“Örgüt Amerika’nın Afganistan
politikasını açıkça eleştirdi.” 

PKK eleştiremiyor. 

Çünkü teslimiyetçilik; teslim
olan örgütün elini, kolunu, dilini
bağlar. 

Bugün Kürt milliyetçiliği tam
olarak bu durumdadır. PKK-YPG,
Amerikan emperyalizminin oyunla-
rına, manevralarına, Türkiye oligar-
şisiyle PKK arasında uyguladığı “tav-
şana kaç, tazıya tut” politikasına ses
çıkaramamaktadır. Ülke içinde HDP
de aynı konumdadır; AKP faşizminin
baskılarına, manevralarına, aşağıla-
malarına, tutuklamalarına karşı bı-
rakın bir direniş örgütlemeyi, sıradan
bir protesto bile örgütleyemez hal-
dedir. 

Bu durum, belirttiğimiz gibi, tes-
limiyetçiliğin KAÇINILMAZ so-
nucudur.  

Emperyalizme Karşı
Sadece Mücadele Edilir
İşbirliği Yapanlar,
Halklarına En Büyük
Kötülüğü Yapanlardır
Kürt Halkının Yaşayacağı
Bütün Acılardan

AVUKAT, SANATÇI, MÜHENDİS, HALK MECLİSİ ÇALIŞANI
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Emperyalizm Kadar
Onlarla İşbirliği Yapanlar
Da Sorumludur 

Ferda Çetin’in yazısından son bir
bölüm aktaralım: 

“ABD’nin çeşitli düzeydeki gö-
revlileri belli aralıklarla, Suriye’deki
Kürtlerle ittifaklarının stratejik değil,
taktik bir ilişki olduğunu ve bu iliş-
kinin, savaş sonrasında bitirileceğini
belirtmektedir. (…) 

ABD’nin yapısı, geçmişi ve em-
peryal karakteri, bundan sonra da
her türlü uğursuz planı gerçekleştir-
mesine fazlasıyla müsaittir.”

Yukarıda belirttiğimiz gibi, tespit
etmenin artık hiçbir şey ifade etmediği
bir dönem söz konusudur. Çünkü
Amerikan işbirlikçiliği, ulaşabileceği
en üst noktaya ulaşmıştır. ABD adına
başka halkların katledilmesi görevi
üstlenilmiştir. 

ABD’nin silahlarıyla ABD adına
kan akıtılmıştır.

ABD askerlerinin “canları”na za-
rar gelmesin diye Kürt ve Arap genç-
lerinin başı DEHAK’lara sunulmuş-
tur. 

Irak’ta, Libya’da, Suriye’de mil-
yonlarca insanı öldüren Amerikan
emperyalizmine “ABD Ortadoğu’yu
terk etmemeli” çağrısı yapılmıştır.
Devrimciler, her türlü bedeli göze
alarak “Ortadoğu Ortadoğu Halkla-
rınındır. ABD Ortadoğu’dan Defol”
derken, PKK-YPG, ABD Suriye’den
çıkmasın diyor. 

Burada birbirine taban tabana zıt
iki politika söz konusudur. 

Bu politikalardan biri, emperya-
lizm ve ezilen dünya halkları çeliş-
kisinde, emperyalizmden yana, diğeri
ezilen dünya halklarından yanadır. 

Herkes, tüm siyasi hareketler,
tüm aydınlar, tüm halklar, bu iki po-
litikadan birini tercih etmek zorun-
dadır. Tercihini ABD’den veya ABD
işbirlikçiliği politikasını sürdüren
Kürt milliyetçiliğinden yana yapanlar,
safını emperyalizmden yana belir-
lemiş olurlar ve onlar, halklara karşı
işlenen tüm suçlardan sorumludurlar. 

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI
KİMLER TARAFINDAN VE
NASIL ÖZENDİRİLİYOR?

Emperyalistler halkın en yoksul ve baskı altında olduğu, düzenle çe-
lişkilerinin en yoğun olduğu yerlerde uyuşturucuyu daha da çok yaygın-
laştırıyor. Uyuşturucuyla halkı susturmayı ve özellikle de gençliğin top-
lumun dinamit fitili olan karakterini çürütmeyi hedefliyor. Çünkü
susmayan ve sorgulayan bir halk ve gençlik onlar için bir tehlike
oluşturuyor. 

Halkı yozlaştırmak ve değerlerinden koparmak için her yola başvuruyor
emperyalistler. Kafa yoruyorlar ve yöntemler geliştiriyorlar.

Uyuşturucuları meşrulaştırmak için, gençlerimizi, yakınlarımızı, ço-
cuklarımızı yarattıkları "MODEL"lere özendiriyorlar.

Örnek olarak Haftbefehl’i gösterebiliriz. Haftbefehl Türk asıllı Alman
bir repçidir. Söylediği parçalarda nasıl beyaz tozu burnundan çektiğini
ve nasıl torbacılık yaptığını anlatır. Çeteciliği meşrulaştırır ve kişisel
şiddetten bahseder. Yaptığı video kliplerinde toz çekerken, yarı çıplak
kadınlarla dans ederken, onları aşağılarken, çanta dolusu paralar
gösterirken ve mafyacılığı överken görebiliriz. 

Böyle birini örnek olarak gençlerin önüne koyuyor ve " bu sizin en
iyiniz işte" diyorlar. Bu aynı zamanda ırkçı bir aşağılamadır. Çünkü diyorlar
ki; "yozlaşmayı da sizin kendi milliyetinizden insanlar yapıyor".

Diğer bir örnek Amerikan yıldızlarıdır. Çocuklarımızın birlikte bü-
yüdükleri çocuk dizileri oyuncuları büyüdüklerinde yaşam tarzları ile
devamlı onların önüne koyuluyor. Örnek: Miley Cyrus çocuk dizilerinin
bir yıldızı idi. Bugün ise bir pop yıldızı olarak video kliplerinde çıplak
fotoğraflardan sırtında oturduğu güvenlik elemanlarının  kafasında
kokain (beyaz toz) çekmeye kadar her şeyi yapan tipleri canlandırıyor.
Ve gençlerin beynine her türlü yozluğun, pisliğin, bağımlılığın meşru
olduğu fikrini aşılıyor. 

Emperyalistlerin çok güçlü ideolojik bir silahıdır bu "yıldızlar".
Çünkü gençlerimizi yaptıklarına özendiriyor ve şekillendiriyorlar. Önce
afişleriyle yatak başlarına, sonra kılık-kıyafetleriyle üstlerine, sonra
video klipleriyle beyinlerine ve bir bütün olarak yaşamlarına girmeye
ve onları yönetmeye başlıyorlar.

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI 

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail    : uyusturucukumarason@yandex.com

uyusturucukumarason@gmx.de
Tel : +49-1632257926

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN

YOZLAŞTIRARAK YOK ETME 
SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

HFG'LER
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� ALMANYA
Alman Devleti, Grup Yorum

Üyelerini Tutuklamak, Sahnelerini
Dağıtmak Ve Tamamıyla Yasak-
lamak İle Tehdit Etti

Ancak idare mahkemesinin verdiği
bir karar ile, polisin koyduğu yasak
kaldırıldı. 

MLPD’NIN gençlik örgütlenmesi
REBELL’IN, 20 Mayıs’ta Almanya’nın
Schalkau şehrinde 3 gün sürecek olan
bir festival düzenlendi. Festivalin bir
bölümünde Grup Yorum da sahne aldı.

Essen’de Grup Yorum Toplan-
tısı

18 Mayıs Cuma günü bütün Grup
Yorum Gönüllülerini EKA’da yapa-
cağımız toplantıya çağırıyoruz!

Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Almanya Halk Meclisleri İkinci
Genel Toplantısını Yapıyor!

Almanya Halk Meclisleri, 1.� Genel
Toplantısında aldığı 6 ayda bir toplanma
kararı gereği, 20 Mayıs’ta, saat 16.00’da
Diusburg şehrinde toplanacaktır.

Toplantı Diusburg’da faaliyete geçen
HFG Uyuşturucu ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi’nin açılışını takiben
yapılacaktır.

Açılışa ve toplantıya Halk Meclisi
üyeleri başta olmak üzere tüm halkımız
davetlidir.

GÜNDEM:
– Açılış ve Divan Seçimi
– Bugüne Kadarki Faaliyetlerin

Genel Değerlendirilmesi Halk Mecl-
islerinin Hedefleri ve Görevleri Üzerine
Tartışma

– Bölge ve Şehirlerde Kurulan Halk
Meclisleri ve Hedefleri, Faaliyetleri
Üzerine

– Önümüzdeki 6 Aylık Programın
Nasıl Şekillenmesi Gerektiği Üzerine
Öneriler, Tartışmalar ve Kararlar

– Kapanış Konuşması ve Kapanış
YAŞASIN HALKIMIZIN ÖR-

GÜTLÜ GÜCÜ HALK MECLİSLE-
Rİ!

HALK MECLİSLERİ BİRLİĞİ-

MİZ BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR!

Dortmund’da Oturma Eylemi
Dortmund’da Tutsak Avrupa Dev-

Genç’liler Seher Adıgüzel, Sevcan
Adıgüzel, Burak Ağarmış, Anıl Sayar,
Bergün ve Betül Varan için Dortmund
çarşısında 17 Mayıs Perşembe günü
bir saatlik oturma eylemi yaptı.

Bir sonraki eylem 19 Mayıs günü
gerçekleştirildi.

AVRUPA DEV-GENÇ TUTSAK-
LARINA ÖZGÜRLÜK!

Gülaferit Ünsal İle Dayanışma
Grubu Berlin’de Eylem Düzenle-
di

16 Mayıs Çarşamba günü Gülaferit
Ü. ve dayanışma grubu Berlin İçişleri
Senatörlüğünün önünde bir eylem dü-
zenledi.

Gülaferit hapishaneden çıktığından
beri üzerindeki baskıları protesto etti.
Kendisine iltica, oturum hakkı ve
kimlik bile verilmediğini belirterek
bundan İçişleri senatörlüğünün sorumlu
olduğunu belirtti.

Gülaferit İçişleri senatörüne açık
bir mektup vermek ve görüşmek istedi.
Ancak bu isteği kabul edilmedi. Mek-
tubu hem senatörlüğün önüne bıraktı
hem de posta kutusuna attı.

Gülaferit açık mektubu ve daya-
nışma çağrısını Türkçe ve Almanca
okudu.

Bir eylem de 18 ve 22 Mayıs günü
düzenlendi.

Alman Anti-faşistlerin Filistin
Eylemine Katılım Sağlandı

19 Mayıs tarihinde Alman antifa-
şistlerin Filistin’le dayanışma eylemine
Avrupa Dev-Genç adına katılım sağ-
landı. Eylem boyunca “Yaşasın En-
ternasyonal Dayanışma”, “Yaşasın Fi-
listin” gibi çeşitli sloganlar atıldı. Ko-
nuşmacılar işgalci İsrail’in suçlarını
teşhir edip Filistin’in kurtuluş müca-
delesiyle dayanışma içinde olduklarını
duyurdular.

Yaklaşık 2 saat süren eyleme toplam
80 kişi katıldı.

Uyuşturucu Ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi-HFG’den Kitle
Çalışması

18 Mayıs 2018 Cuma günü Uyuş-
turucu ve Kumara Karşı Mücadele
Merkezi-HFG’nin bulunduğu Duisburg
şehrinde kitle çalışması yapıldı. Ön-
celikle çarşı merkezindeki esnaflar do-
laşılıp açılışa davet edildi. 

� BELÇİKA
“OTURUM HAKKIMI İSTİ-

YORUM” Eylemi 27-28-29. Günü
Belçika Devleti’nden oturum hak-

kını alabilmek için direnen Cahit ZO-
REL’in başlattığı oturma eylemi coş-
kuyla devam ediyor. 27, 28 ve 29.
günü gelmeleri ile oldukça sevindiren
direniş dostları ağırlandı. 

Almanya’nın farklı yerlerinden ge-
len dostlar direnişin gücüne güç kattı.
Hemen hiçbir gün 15 kişiden az katı-
lımın olmadığı direniş yeri gelen ge-
çenlerin ilgi ve dikkatini çekiyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan
canlı yayın yolu ile verilen mesajda
Filistin’de katil İsrail’in gerçekleştirdiği
katliam lanetlendi.

Direniş yerinde Filistin bayrağı da
iki gün boyunca asılı kaldı.� 

Direnişin 28. günü yapılan açıkla-
masında ise “DEVRİMCİLİĞİ VE
DEVRİMCİLERİ SAVUNMAK Fİ-
LİSTİN HALKININ KURTULUŞU-
NU SAVUNMAKTIR” denildi. 

30. Günde Erdal Gökoğlu’ndan
Mesaj

CAHİT’İN YANINDA HER ZA-
MAN BOŞ BİR YER BIRAKIN, O
YERDE HEP YANINDA OLACA-
ĞIM”.

“Oturum hakkımı istiyorum” talebi
ile Cahit ZOREL’in başlattığı direniş
30. gününü geride bıraktı.

Yapılan canlı yayında Erdal GÖ-

Av ru pa’da

AVUKAT, SANATÇI, MÜHENDİS, HALK MECLİSİ ÇALIŞANI
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KOĞLU’nun sabahın erken saatlerinde
ettiği telefonda gönderdiği mesaj her-
kese iletildi. Herkese bol bol selam
ileten Erdal “Cahit’in yanında her za-
man boş bir yer bırakın, o yerde hep
yanında olacağım” dedi.

� AVUSTURYA
Avusturya’daki “Anti-Terör Ya-

sası” Ve Anadolu Federasyonu
Avusturya İle İlgili Panel

14 Mayıs’ta Viyana’da Anadolu
Federasyonu ile Dayanışma Komitesi
278 ile ilgili, Anadolu Federasyonu
Avusturya’ya açılan siyasi dava kap-
samında panel yaptı. 

Düzenlenen etkinlikte Anadolu Fe-
derasyonu’na açılan anti-terör davası
ve devletin düşünce özgürlüğüne yö-
nelik kullandığı 278 maddesine ilişkin

tartışıldı.
Panel yaklaşık 60 kişi tarafından

büyük ilgiyle izlendi.

Avusturya Neunkirchen Halk
Meclisi Vatandaşlık Komisyonu
Toplantısı

Neunkirchen Arbeiterkammer’da
“çifte vatandaşlık” konusu ilgili Halk
Meclisi Vatandaşlık Komisyonu top-
lantısı yapıldı.

14 Mayıs 2018 tarihinde Avustur-
ya’da son dönemde yaşanan çifte va-
tandaşlık konusunda avukat Banu
KURTULAN’ın da katılımıyla son sü-
reçte yaşananlar ve gelişmelere karşı
neler yapılabileceği üzerine bir bilgi-
lendirme toplantısı yapıldı. 

Halk Meclisi sözcüsünün toplanan
imzaların büyük bir kitleyle parlamen-
toya götürülüp verileceğini belirtme-
sinden sonra, bir sonraki toplantının
ATIB Camii’sinde yapılmasının plan-
lanmasıyla toplantı bitirildi.

� FRANSA
Fransa Nancy’de Filistin Ey-

lemi Gerçekleştirildi
YAŞASIN VATANI İÇİN ÖLÜMÜ

KUCAKLAYAN FİLİSTİN HALKI
Fransa’nın Nancy şehrinde 16 Ma-

yıs günü, saat 17.00’da Maginot Mey-
danı’nda Siyonist İsrail’in Filistin hal-
kına yönelik uyguladığı katliam protesto
edildi.

Nancy şehrinde biraraya gelen Fran-
sız Komünist Partisi, Fransız Barış
Derneği ve Fransa Grup Yorum Gö-
nüllüleri, Filistin’e Özgürlük Derneği,
Nancy Halk Cephesi ve diğer Türkiyeli
bireylerin katılımıyla İsrail katliamları
karşısında Filistin halkının yalnız ol-
madığı vurgulandı. Maginot Meyda-
nı’nda biraraya gelen kitle kortej oluş-
turduktan sonra yürüyüşe geçti. 

� HOLLANDA
Rotterdam’da Grup Yorum’a

Özgürlük Eylemi

Her hafta Grup Yorum üyeleri Ber-
gün ve Betül Varan’ın babası Erdem
Varan tarafından yapılan oturma eylemi
12 Mayıs Cumartesi günü tekrar yapıldı.
Grup Yorum şarkılarının çaldığı ve
bildirilerin dağıtıldığı eylemde ayrıca
Felemenkçe ve Türkçe dövizler açıldı.
Eyleme 5 kişi katıldı.

� İNGİLTERE
Londra’da ERDOĞAN ÇA-

KIR’a Özgürlük İstiyoruz!
17 Mayıs Perşembe günü Lon-

dra’nın Fransız Elçiliği Önünde ER-
DOĞAN ÇAKIR’a Özgürlük istenildi
ve Fransa devleti protesto edildi.

2015’ten beri Fransız emperyalizmi
tarafından tutsak edilen Erdoğan Çakır
Türkiye’ye iade edilmek isteniyor.

Devrimcilik yaptığı için 2008-2013
yılları arasında Fransa’da yargılanan
Erdoğan Çakır, cezası bitmesine rağmen
SERBEST BIRAKILMIYOR.

Londra’da Halk Toplantılarımız
Devam Ediyor

Londra’da 20 Mayıs’ta halk top-
lantısı yapıldı. Bu haftaki gündem:

Halkın UMUDU VE ÖFKESİ San-
dıkta Değil, HALK MECLİSLERİN-
DE BÜYÜYECEK!

Halk toplantımız; yine “Bir Gur-
betçi” o anda yazdığı şiirini okumasıyla
son buldu.

� YUNANİSTAN
Yunanistan Atina’da Grup Yo-

rumla Dayanışma Konseri Çalış-
maları Başladı

01.06.2018 tarihinde, saat 20.00’da
Platiya Protomagias’da yapılacak da-
yanışma konserine Türkiye’den Grup
Yorum, İspanya’dan Pablo Hasel, Yu-
nanistan’dan İperistiko ve Sosyalvays
grupları katılım gösterecek. 

Bu nedenle hazırlanan afişler Yu-
nanistan sosyal medya hesaplarında
ve sokaklarında yer almaya başladı.

27 Mayıs
2018
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“Yoldaşlar, biz dört dörtlük devrimciler değiliz. Bizim de
eksiklerimiz var. Ama biz bunları mücadele içinde aşacağız.
Tabi bu eksikleri Partimize, yoldaşlarımıza ve bize zarar ver-
mesine izin vermeden aşacağız. Yoldaşlar biz günümüzün
bir-iki saatini değil de 24 saatini mücadeleye vermek istiyoruz...”

Süleyman Örs

4 Haziran - 10 Haziran

Murat GÜL:
Erzincan doğumlu olan Murat, 1989ʼda İs-

tanbul Gaziosmanpaşa bölgesinde örgütlü çalışma
içinde yer aldı. Silahlı örgütlenmede görevlen-
dirildi. Tutsak düştü, bir özgürlük eylemiyle ye-
niden görevinin başına döndü. 5 Haziran 1993ʼte
Ankara Sincanʼda bir evde iki yoldaşıyla birlik-
teydi. Polis tarafından kuşatıldıklarında, çatışarak

iki yoldaşının kuşatmayı yarmasını sağladı. Çatışmanın deva-
mında ölüm mangaları tarafından infaz edildi.

Murat Gül

Süleyman ÖRS:
1974 Sivas Zara doğumlu, Kürt milliye-

tindendi. 1993ʼte mücadeleye katıldı. SPB
üyesiydi. Bir savaşçıydı. 9 Haziran 1997ʼde
İstanbul Gaziosmanpaşaʼda helikopter des-
teğindeki yüzlerce polis tarafından kuşatıldı,
son mermisine kadar direnerek şehit düştü.Süyelman Örs

Sadık MAMATİ,
Selçuk AKGÜN:
Sadık Mamati, 1974 Rize do-

ğumludur. Afyon Kocatepe Üni-
versitesiʼnde Dev-Genç saflarında
mücadeleye katıldı. Tutsaklıklar
yaşadı, tutsaklığı bittiğinde tered-
dütsüz mücadeleye devam etti. İs-

tanbulʼda Topkapı Bölge Sorumluluğu yaptı. Daha sonra silahlı
birliklerde görev aldı. Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül
öncesi başka bir siyasi hareketin saflarında başladı. 80 sonrası
adli bir olay nedeniyle 5 yıl tutuklu kaldı. 93ʼte firar etti... Bu
dönemde devrimci hareketle ilişki kurdu. Yaşı 40ʼı aşmıştı
ama bu onun için bir engel değildi, o bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm için savaşmak istiyordu. İstanbulʼda silahlı bir-
liklerde görevlendirildi. Amerikaʼnın Yugoslavya halkına sal-
dırısını protesto etmek için 4 Haziran 1999ʼda ABD İstanbul
Başkonsolosluğuʼna karşı düzenlenen bir eylem sırasında
Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist çizgisinin tem-
silcileri olarak şehit düştüler.

Sadık Mamati Selçuk Akgün

Selçuk geçimini hep emeğiyle, alın teriyle kazanmıştı.
Devrimci hareketle tanışmasından sonra ise yoldaşları için
çalışmaya başladı. Yaşamın içinde kazandığı tecrübe ve biri-
kimleri mücadelenin gelişimi için kullandığı gibi, oğlu
yaşındaki sorumlusundan talimat almayı da hiçbir zaman
gurur sorunu yapmadı. Tanıştığı günden itibaren kendisine
“ben öğrenciyim artık” diyordu. Her şeyi öğrenmeyi istiyor-
du.

Eylem yapmak, düşmana darbeler vurmak için birlikteki

diğer yoldaşları gibi sabırsızdı. Hareket ile zorunluluktan
dolayı kısa bir süre bağlarının kesildiği bir sırada da boş dur-
mamışlar, istihbarat çıkarmışlardı. İstihbarat yaptıkları yerler
arasında emperyalist kurumlar da vardır. Kendileriyle bağ
kurulur kurulmaz şöyle demişti Selçuk: “Namlumuz soğudu
yoldaş... Düşman boş durmuyor. Bak, kendine devrimci
diyenler emperyalizmden medet umuyor. Biz emperyalizme
vuracağız. Yüreğim kıpır kıpır... Demek ki; Che’nin başka
insanlar, halklar için duyduğu duygu bu olsa gerek. Hani
bana onunla ilgili kitap vermiştiniz ya... Oradan biliyorum
bunu. Biz de Yugoslavya halkı için vuracağız. Ne kadar
onurlu ve asil bir şey! Ben bugüne kadar neden sizden
habersiz yaşamışım sanki...” 

Evet, doğru söylüyordu. Che’nin taşıdığı duygulardı bunlar.
Dünyanın neresinde olursa olsun başka halklar için de
ölebilmek, eylem yapabilmek, kurşun sıkabilmek... Onurlu
ve asil bir duyguydu. Selçuk bunu dolu dolu yaşıyordu. So-

Selçuk Akgün’ü Yakınları,
Yoldaşları Anlatıyor:
Selçuk Akgün: “Ben bugüne kadar neden

sizden habersiz yaşamışım sanki...”

Metin TÜRKER:
1978 yılında Bulgaristanʼdan Türkiyeʼye

göç etti ve devrim mücadelesine katıldı. 15
yıllık mücadele hayatının 8 yılını hapishanede
geçiren Metin Türker, işkencelerden kaynaklanan
rahatsızlıkları tedavi edilemediği için 5 Haziran
1993ʼde Bursaʼda yaşamını yitirdi.Metin Türker

Sibel YALÇIN:
Sibel Yalçın, 1977 Sivas Divriği doğum-

luydu. 1992 başlarında örgütlü mücadeleye
katıldı. 9 Haziran 1995ʼte SPB tarafından
DYP İstanbul İl Merkeziʼne yönelik eylem
sonrasında polisle çıkan çatışmada Birlik
Komutanı Sibel Yalçın, katliamcıları ateş al-
tında tutup sokak sokak çatışarak diğer yol-

daşlarının geri çekilebilmesi için kendini feda etti.

Sibel Yalçın

Anıları Mirasımız



ğukkanlılığı ile hemen kendini hissettiriyordu. Çünkü
onda bir emekçinin, halktan bir insanın kendine güven ve
sabrı vardı. Alnından boncuk boncuk akan ter, şimdi artık
sadece kendi ailesinin geçimi için değil, halkının kurtuluşu
için akıyordu.

O tüm davranışları ve yaşamı ile halktan bir insandı.
Onun yaşamı, gelişimi, halktan insanların ne kadar kısa
bir sürede savaşçı olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir.
Küçük burjuvazinin eşim, çocuklarım, sevgilim kaygısının
onda zerresi yoktu.

Mücadele içinde tutsaklık da vardı ölüm de. Ama
inandığı düşünceler için, bağımsızlık ve hürriyet için
ölmek, ailesine bırakacağı en büyük mirastı. Ve Selçuk
bunun bilincindeydi. Çocuklarının da devrimci olması,
mücadelenin içinde yer alması konusunda sürekli ısrar
ederdi. Koruma duygusu, bencillik yoktu onda.

Yapacakları son eylemin hedefini öğrendiğinde çok
sevinmişti. Yaşamı boyunca ABD onun kafasında erişilmesi
zor bir güçtü, halkların baş düşmanıydı ve şimdi artık
onlar bu baş düşmana bir darbe daha vurmanın coşkusunu
daha eylem öncesinden yaşamaya başlamışlardı. Eylemleri
başarısız oldu, ancak onların ölümü bile haydut ABD’yi
korkutmaya yetti. 

Selçuk yoksulluğu tanımış, yıllarca gecekondularda
ekmek kavgası vermiş, geçim sıkıntısı çekmiş, ama yine
de kendini düzenin yolsuzluklarından koruyabilmişti. Bu
nedenle devrimci hareketin saflarında yer alması zor
olmadı. Halktan birisiydi, halkın öncüsü olmaya karar
verdi ve vatanımızın bağımsızlığı için şehit düştü. Onurlu
ve mütevazı yaşamı tüm cepheliler için örnek oldu. 

Söz veriyoruz Selçuk ve Sadık yoldaşlar! Emperyalizm
dünya üzerinden silinene kadar savaşacak ve anti-emper-
yalizmin tüm dünyadaki bayrağı olmaya devam edeceğiz.

***
‘Hayatımın başka türlü anlamı olmayacak.’ diyordu.
40 yaşlarındaydı. Erzurumlu’ydu. 12 Eylül’den hemen

sonra bir tutsaklık yaşadı Erzurum’da. O zamanlar TDKP
sempatizanıymış. Yaklaşık bir yıl yatıp çıkmış. Sonra İs-
tanbul’a göçmüşler. İstanbul’da düzenin yozluğu, 12
Eylül’ün depolitizasyon politikaları onu da içine çekiyor.
Bir süre hırsızlık, dolandırıcılık gibi işlere bulaşıyor. Sonra
adam yaralamadan tekrar tutuklanıp ceza alıyor.

İstanbul’da Metris’te kalıyor. Bir süre sonra Tekirdağ
taraflarında bir yarı-açık cezaevine gönderiliyor. 1993
yılında ise oradan firar ediyor. 5 yıl boyunca firar koşullarında
yaşıyor. Kendisiyle tek bağlantısı eşi.

Birkaç ev değiştirdikten sonra Alibeyköy Çırçır ma-
hallesinde kiraladığı bir evde yaşamaya başlıyor. Eşi, tey-
zesinin kızı olarak o eve gidip geliyor. Bu süre içinde
inşaat boyacılığı yapıyor. Melek abla Kültürel Etkinlikler
Derneği üyesi. En son olarak ayrıca “Bizim Sesimiz”de
çalışıyor. Melek abla bu çalışmalarını, bizden öğrendiklerini
Selçuk abiye de aktarıyor.

Selçuk abi etkileniyor karısının devrimci gelişiminden.
Ayrıca ülkemizdeki haksızlıklar, görüp yaşadığı sömürü,
insanın aşağılanması ve bizim eylemlerimiz... Hepsi
biraraya gelince bir hesaplaşma içine giriyor. Kendi deyi-
miyle “kıskanıyor karısını, onun devrimciliğini.” Bizimle
görüşmek istiyor.

Ancak Melek abla bu süreci biraz uzatıyor. En sonunda
Balkıca direnişimiz sonrası Selçuk abi ısrar ediyor. Evine
ilk gittiğimizde, ilk defa görüşüyor olmamıza rağmen sıkı
sıkı sarılmıştı, özlemle kucaklamıştı. Tutsaklık günlerini
anlattı.

Metris’teyken bizim direnişimiz adli tutsakları da etki-
lemiş ve hak almak için açlık grevinden isyana kadar
çeşitli direnişler gerçekleştirmişler. Sonra (yılını hatırlamıyor
‘90 olabilir) bir gün hastanede Sinan Kukul’la karşılaşmış.
Aynı odada 5-10 dakika da olsa birlikte kalmışlar. Sinan
abi bu kısa sürede sohbet edip etkilemiş Selçuk abiyi. 

Dağa gitmek istiyordu. Bunda çok arzuluydu. “Hayatımın
başka türlü anlamı olmayacak. Yaşıma bakmayın, her
zorluğa uyarım, hiçbir hastalığım yok, kafamda hep dağ
var, bunca yıllık kaybımı telafi etmek istiyorum” diyordu.
Sonra bu kadar ısrar etmesinin yanlış anlaşılacağını düşü-
nerek; “ama Cephe saflarında başka görev de olabilir.

Hiçbir şey demem. Her göreve hazırım” demişti. Çok
samimi, çok içtendi. Yüzü hep gülüyordu, ama zaman
zaman gözleri de doluyordu. Bizimle ilişkiye geçmekten
çok sevinçli, çok heyecanlıydı. Bir süre yayınlarımızı
okudu. Sinan Kukul’un “Metris” kitabını ikinci güne bı-
rakmamıştı. Hemen o gün bitirmişti. Her şeye susamış bir
hali vardı. İlk olarak bir milis ekibinde görev aldı. Ekip
Sorumlusuyla arasında büyük yaş farkı olmasına rağmen
çok iyi anlaşmışlar. Çok disiplinli olduğu söyleniyordu.

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın
TAYAD'lı Aileler hasta tutsaklar Hasan Tahsin Akgün

ve Ebru Yeşilırmak’la dayanışma amaçlı 21 Mayıs'ta
Gazi Mahallesi postanesinden 20 adet faks çekti.
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ÖDP ve EMEP’in gazete-
leri Birgün ve Evrensel’de
geçen hafta bir ilan yayınlandı. 

Önce bu ilanı aktarmak is-
tiyoruz:  

17 MAYIS Homofobi, Bi-
fobi, Transfobi karşıtı gün
Kutlu olsun!

Eşit ve Özgür Günler Di-
leğiyle

KAOS-GL (Eşcinsellerin
Kurtuluşu Heteroseksüelleri
de Özgürleştirecektir)

Bu ilanın sonunda bir de
şu not var: “Bu ilan Avrupa
Birliği'nin desteği ile yayım-
lanmıştır. Bu, ilan içeriğinin
AB'nin resmi görüşünü yan-
sıttığı anlamına gel-
memektedir.”

Birgün’de TAM
SAYFA, Evrensel’de
yarım sayfa olarak
yayınlanan ilanı bir
kez daha okuyun is-
terseniz. 

Ve ardından şunu
sormak istiyoruz
EMEP ve ÖDP'ye: 

Emperyalizmin
askeri müdahalele-
rinde, işgallerinde,
ambargolarında mil-
yonlarca insan kat-
ledilirken, 

her yanı açlık yokluk, 
yolsuzluk sarmışken,
ABD ve AB ülkemizi sömürürken,

yeraltı-yerüstü zenginliklerin hepsine peş-
keş çekilirken, 

siz ne yazıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? 
Ülkemiz faşizm ile yönetiliyor; 
hapishanelerde işkenceler varken, sür-

gün ve sevkler, tecrit politikaları uygula-
nırken sizlere soruyoruz: Yayın organla-
rınızda bunlara ne kadar yer verdiniz? AB’den ödeme
yapılmayınca, siz böyle şeylere tam sayfa ayıramazsınız

değil mi?
Koas-GL internet sitesine baktığınızda

mücadeleye dair tek bir şey göremezsiniz.
LGBT'lilerin ilanlarını tam sayfa vere-

biliyorsunuz çünkü düzen açısından bir
sorun teşkil etmiyor. 

Ama Yürüyüş Dergisi ilanını yayınlamayı
kestiniz. Neden?

Yürüyüş dergisi ilanı için AB desteği
yok. Üstelik, Yürüyüş’ün ilanlarının yayın-
lanması, sizi AKP faşizminin ve AB em-
peryalizminin gözünde, şüpheli hale getirir. 

Gazeteleriniz-
de TEK TİP EL-
BİSE DAYAT-
MALARINA kar-
şı direnenleri kaç
defa böyle TAM
SAYFA yazdınız?

19 Aralıkta
hapishanelerde
katledilen, diri
diri yakılan tut-
saklar için, büyük
direnişte “sosya-
list düşünceler”
için ölen 122 şehit
için tam sayfa bir
yazı koydunuz
mu?

Düzen içi dü-
şünenler, düzen
içi çözüm ararlar. 

Kendini dev-
rimci, sosyalist,
komünist gören-

ler, AB emperyalizminin desteklediği
her şeyden uzak dururlar. AB emperya-
lizmi eşcinselliği neden bu kadar canı
gönülden ve eurolarla destekliyor? Hiç
düşündünüz mü? Emperyalizmin yaptığı
her şey, halka, devrime karşıdır; bu ilan
emperyalizmin yozlaştırma politikası
doğrultusunda finanse edilmektedir.
Tam sayfa ilanın siyasi anlamı budur.
Biz bunu bilir, bunu söyleriz. Siz dev-
rimci olmadığınız sürece bu bakış açısına

bir anlam veremezsiniz belki, ama biz doğru olanı söy-
lemekten vazgeçmeyeceğiz.

Avrupa Solculuğu; Devrime Uzak,
Uzlaşmaya, Yozlaşmaya Yakın!
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Haftalık Süreli

Yerel Yayın

Siyasi Dergi          

Fiyatı: 1 TL

HAMBURG HAPİSHANESİ’NDE TUTSAK OLAN
ERDAL GÖKOĞLU’NDAN BELÇİKA’DA OTURUM HAKKI İÇİN DİRENEN

CAHİT ZOREL’E:

“CAHİT’İN YANINDA HER ZAMAN 
BOŞ BİR YER BIRAKIN,

O YERDE HEP YANINDA OLACAĞIM”

DİRENENLER;
HAPİSHANELERDE, BELÇİKA’DA, ROTTERDAM’DA,

YÜKSEL’DE, İZMİR’DE, ALMANYA’DA...
HER YERDE YÜREK YÜREĞE, OMUZ OMUZALAR!

- Şaşırmak iyidir.
Şaşırmayan dünyayı, her şeyi olduğu gibi kabul edendir.

Anlayamadım demek iyidir, sağlıklı bir başlangıçtır.
Anlama çabasını ifade eder.

- Sol üslubunu ve kavramlarını kaybetmiş burjuvazinin diliyle konuşur olmuştur.
Bırakın sosyalistliği-devrimciliği bu dilin demokrat bir özü bile yoktur.

- İdeolojik mücadeleden kaçış iddiasızlıktır.
- Devlete başkaldırmak için değil biz bu devleti yıkmak için girdik bu savaşa.

- Oportünizm ideolojik tartışmadan korkar. 
Çünkü tartışmak maskelerinin istenilenden daha erken düşmesine neden olur.

- Devrimcinin, demokratın görevi direnmektir, savaşmaktır.

- Reformizm, düşmana dilini uzatmaz.
En fazla mırın kırın eder.

Sitem eder. 
En militanı kınar o kadar.

- Devletle çatışmamak, icazeti kaybetmemek için geriledikçe geriliyorlar 
ve sonuçta hareket edecek yerleri kalmıyor.

- Solu sol olmaktan çıkaranlar tuzu kuru akıl satıcılarıdır.

- Yenilgi de, zafer de direnenler ve savaşanlar için vardır.
Direniş için yenilgi diyenler yenilmemizi isteyenlerdir. 
Direniş onları dinlemeyecektir dedik ve dinlememiştir. 

- Direnme hakkı direnmeden savunulamaz.

- Devletin ağzı ile konuşup burjuvazinin kavramlarıyla değerlendirirler. 
Sivil toplum maskaralığı böyle doğdu.

- Ya düzenle bütünleşilecek.
Ya düzenle çatışılacaktır.

- Bir sözü söylemekten çekiniyorsan karşılığında gelecek sözden çekiniyorsun demektir. 

- Eğer Marksist isen hayattaki her olaya somut yaklaşmalısın.

- Belirsizlik, bir olayın teorik açıklamasının yapılmayışıdır.
Açıklamalar yüzeysel olmaktan öte, kaderci bir bakışla yapılır ve her şey, 

tüm olanlar olağanmış gibi ele alınır.
Kadercilik inançsızlığı ve yılgınlığı besler.


