
www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

y
u

ru
y

u
s

.b
iz

@
g

m
a

il.c
o

m

Haftalık Dergi
Sayı: 71

17 Haziran 2018
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
-in

fo
.o

rg

MEŞRULUĞUNU YİTİRMİŞ FAŞİZMİN
SİNDİRME ve BASKI POLİTİKASI:
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Büyük direniş,
devrimciliğin tasfiye edilmesine karşı

sürdürdüğümüz bir direniştir.

Devrimciliği yok etmek istiyorlar, halkın umudu
olarak yaşamamızı hazmedemiyorlar. Bu nedenle de

fiziksel olarak, ideolojik olarak, örgütsel olarak,
bizi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ancak halkı saldırılarla bitiremezler, kendini halkı
ve vatanı için feda etmeye hazır insanlar

yeryüzünde olduğu sürece, 
devrim ve sosyalizm idealini yok edemezler.

Emperyalizm ve zulüm olduğu sürece, halklar
devrimcilerin önderliği altında doğru yolu bulacaktır.

Fiziksel imhalarla ideolojiler yok edilemez, biz var
olduğumuz sürece ülkemizdeki devrim ve sosyalizm

mücadelesi devam edecek. Birgün mutlaka halk
iktidarını kuracak, bağımsızlığımızı kazanacak,

zaferi halklarımıza armağan edeceğiz!

- Bizi bitirmek için tarihi yok etmeniz gerekir.
Yok edemezsiniz;

Çünkü tarihi biz yazıyoruz!

Emperyalizmin Engellemeye Çalıştığı
Grup Yorum'un Atina Konserine 

4 Bine Yakın Kişi Katıldı.
Ardından Selanik ve Sofya’da

Anti-Emperyalistleri Buluşturdu!
GRUP YORUM HER YERDE!

Grup Yorum'un
10 Üyesi Tutuklu, 6’sı 

Faşizmin Terör Listelerine Girdi,
Aranıyorlar.

Çalışmalarını Yürüttükleri
İdil Kültür Merkezi

11 Ay Içinde 4 Kez Basıldı.



i ç i n d e k i l e r
20 HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı,

emperyalizmin temsilcilerinin
Mandela’ya benzettiği
Selahattin Demirtaş’ın başta
Kürt halkı olmak üzere
halklarımıza işbirlikçilik
dışında verebileceği hiçbir
şey yoktur!

23 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Milisler, kendi
kitle çalışmasını yapmalıdır

24 Halkın Mühendis Mimarları:
Ülkeyi emperyalist tekellere
peşkeş çeken AKP, “yerli,
milli” üretim yapamaz!
Sadece devrimciler halk için
projeler üretebilir, bunları
hayata geçirebilir!

26 Halkın direnişçi mimarı Alev
Şahin’in TMMOB genel
kurulunda yaptığı konuşmayı
yayınlıyoruz...

27 Kamu Emekçileri Cephesi:
İşkence yapmak şerefsizliktir!
Yüksel direnişçilerine kalkan
eller kırılacaktır!

28 Kamu Emekçileri Cephesi:
Biz işimizi geri alacağız! Siz
halka işkencelerinizin hesabını
vereceksiniz! 

29 Kamu Emekçileri Cephesi:
Nazan Bozkurt: Sırtımızı
yaslayabileceğimiz, derdimizi
anlatabileceğimiz, yardımını

9 Devrimcilik Yapmak Suç
Değil, Görevdir: Dünya
halklarının baş düşmanı ABD
emperyalizminin, halkları
teslim almak için uyguladığı
işkence ve hapishane
politikaları-1

13 TAYAD’lı Ailelerden:
Programlarımızı hayata
geçirmede ısrarcı olmalıyız

14 Tutsak muhabirimiz Ebru
Yeşilırmak: “Beni
düşüncelerimden
vazgeçirmeye, teslim almaya
çalışıyorlar. Bu baskılara
teslim olmayacağım.”

16 Mahalleler: Mahallelerimizde
devrime yer var, düzen
partilerine yer yok

18 Türkiye faşizmle
yönetilmektedir! Halkımız,
faşizmin demokrasicilik
oyununa alet olmayın!
Oy vermeyin-4

4 Faşizmin olduğu her yerde baskı,
sömürü, katliam, yolsuzluk,
rüşvet, adam kayırma,
adaletsizlik, linç, işkence vardır.
İşkence, Meşruluğunu yitirmiş
faşizmin halkı sindirme ve
baskı politikasıdır!

HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

isteyebileceğimiz, yine bu halktır.

30 Devrimci İşçi Hareketi: DİSK,
devrimci bir işçi sendikaları
konfederasyonu olmanın gereğini
yerine getiriyor mu?

32 Halk Meclisleri: Halk Meclisleri
halka rapor vermelidir

34 Kelimelerimiz: Faşizm

36 Halkın Sanatçıları: Umutsuzluk
yaymak

38 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

39 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
“Rojava Devrimi” nerede?

40 İki bebek üzerinden ikiyüzlülük...

42 Avrupa emperyalizmi, Marksist-
Leninist devrimcileri tehdit olarak
görüyor

44 1 Temmuz’da Grup Yorum’un
internet konserini izleyelim,
izletelim!

46 MESAM’daki kavgayı, sanatçıların
haklar ve özgürlükler
mücadelesine çevirelim

50 Fenerbahçe kongresi Ali Koç ile Aziz
Yıldırım’ın değil, tekelci
burjuvaların karşı karşıya savaşıdır

52 Haberler

53 Avrupa’da Yürüyüş

55 Avrupa’da HFG: “Size söylüyorum
ama kimse duymasın”

56 Yitirdiklerimiz

Duyuru…
Grup Yorum 1 Temmuz’da İnternet Konseri Veriyor
Umudun Sesi Grup Yorum Susturulamaz!

Bugün 16 üyemiz fiziken aramızda yokken dahi sahne alabiliyorsak bu halkımızla
olan bağımız sayesinde mümkündür. Biz halkız ve bu halkın çocuklarıyız, ne kadar
‘terörize’ etmek isteseniz de bizleri, biz bu halkın bağrında saklıyız.

1 Temmuz
Pazar günü
saat 19.00’daki
internet
konserimizde
buluşmak
dileğiyle…



Emperyalizmle bağımlılık ilişkilerinin gelişmesiyle
birlikte, işkence sistematik hale getirilmiştir. İşkence
denince, ülkemiz tarihinde ilk akla gelen Ziverbey Köşkü
ve Sansaryan Han’dır.

1950’li ve 60’lı yıllarda başlayan işkenceler, doğrudan
CIA uzmanlarının, sonraki yıllarda devrimcilere ve halk
kurtuluş savaşçılarına yönelik olarak daha merkezi,
yaygın ve kurumsal hale getirilmiştir.

Yeni-sömürgeciliğin gelişmesiyle birlikte Hiram Abbas
gibi işkenceciler, CIA tarafından yetiştirilmiştir. Devrimci
mücadelenin geliştiği, devrimci örgütlerin kitleselliğinin
arttığı süreçlerde, baskı ve işkence de artmıştır.

İşkence nedir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle tanımlanıyor iş-

kence; bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan
aşırı eziyet.

Başka bir tanımıyla işkence: “İster fiziksel olsun ister
ruhsal, bir göz korkutma, caydırma, intikam alma, ceza-
landırma veya bilgi toplama amacı olarak bilinçli şekilde
insanlara ağır acı çektirmekte kullanılan her türden dav-
ranış.

İtiraf almak amacıyla sorgulama taktiği olarak kullanımı
günümüze dek en büyük kullanım alanı olmuştur. İşkence
ayrıca bir baskı yöntemi olarak veya tehdit olarak
algılanan toplulukları kontrol altına alma aracı olarak
hükümetlerce de kullanılır.”

En geniş anlamıyla söylersek, kişinin isteği ve iradesi
dışında istemediği şeyleri yapmaya zorlamak için fiziki
ve psikolojik olarak yoğun baskı kurma.

Tarihin farklı dönemlerinde, farklı kıtalarda, egemenler
baskı kurmak için farklı işkence yöntemleri uygulamıştır.
Geçmişten ve günümüze uygulanan bazı işkence yön-
temleri şunlar olmuştur:

a- Kaba dayak, falakaya yatırma, kol, bacak, kafa
kırma.

b- Psikolojik işkence. Zihinsel, duygusal ve psikolojik
olarak yoğun baskı kurarak, tehdit edip gözdağı vererek,
istediğini yaptırma. Tetik düşürme, gözleri bağlı kaçırma,
sahte idam, toprağa gömme.

c- Değerlere saldırı da bir işkence biçimi olarak kul-
lanılmaktadır. Siyasi, dini ya da aileye, en sevdiklerine
zarar verme tehdidiyle baskı oluşturmak. İnançlarına,
değerlerine saldırarak istediği noktaya getirmek.

d) İstediği sonucu alamadığında, sahte akıl hastalığı

teşhisleri koyarak kişiye eziyet etme.
e) Cinsel saldırı, tecavüz, makata cisim sokma, ya da

eşe-çocuklara, kişinin karşısında taciz ve tecavüz et-
mek.

f) Zincire vurma, askıya alma, domuz bağı, elektrik
verme, buza yatırma.

g) Uyutmama, tuvalet-su vb. ihtiyaçları karşılamama.
h) Uzun süreli havasız yerde bırakma, tecrit uygula-

ma.
ı) Üzerine işeme veya dışkı sürme, dışkı yemeye zor-

lama.
i) Kürek mahkumiyeti, zorla çalıştırma.

Liste böyle uzayıp gider.
George Ryley Scott, “İşkencenin Tarihi” kitabında

şöyle anlatmaktadır. “Tarihte savaşta esir düşenlere
işkence yapmak makul ve kaçınılmaz olarak görüldüğünü
okumuşuzdur… İlk zamanlar savaş esirleri genellikle
tanrılara kurban edilirdi. Ölüm ve işkence düşman kabi-
lelerin üyeleri tarafından öyle kaçınılmaz görülüyordu
ki çoğu zaman canlı ele geçmemek için, kendi canlarına
kıyıyorlardı… Meksika Aztekleri, esirlerinin hepsini tanrı
Tezcatepoca’ya kurban ederlerdi ve öldürme biçimleri
de dehşet vericiydi.

Tarihte Yunanistan’da işkence, tanıklık yaptırmak
veya itiraf ettirmek amacıyla özgür yurttaşlara asla uy-
gulanmamakla birlikte bir ceza yöntemi olarak kullanıl-
mıştır…

Roma’da köle söz konusu olduğunda en iyi ve çoğu
durumda doğruyu söyletmenin tek yolu işkenceydi; zaten
sahibi kölenin hayatı üstünde mutlak söz sahibi oldu-
ğundan, en zalim ve hayvani biçimde sürekli olarak ce-
zalandırılmaktaydılar.

III. Innocentius, Kilise’ye karşı ayaklanma cüretini
gösterenlerin hakkından gelmek için bir plan geliştirdi.
Üçüncü yüzyılın ilk yarısında, Dominique’in ilk Genel
Engizisyoncu olarak atanmasıyla, Kutsal Engizisyon ku-
ruldu. İlk Engizisyon 1233’te Toulouse’da kurulmuştu.
Beş yıl sonra Aragon’da bir diğer mahkeme açıldı.
Hareket hızla yayıldı. Almanya’ da, Hollanda’ da, İs-
panya’da, Portekiz’de, Fransa’da mahkemeler kuruldu.
Papa Innocentius tarafından 1252’de yayınlanmış resmi
bir mektupla, işkence, itiraf ettirme aracı olarak açıkça
tanınmıştı. İtiraf etmek için diri diri yakmak, kazığa
oturtmak,  itirafta bulunmamak ise ömür boyu hapis ve
sonu ölümle biten bir işkenceler dizisi anlamını getirdi.

İngiltere’de 1571’de, Kraliçe Elizabeth, Sir Thomas

Faşizmin Olduğu Her Yerde
Baskı, Sömürü, Katliam, Yolsuzluk, Rüşvet, Adam Kayırma,

Adaletsizlik, Linç, İşkence Vardır

İŞKENCE, MEŞRULUĞUNU YİTİRMİŞ FAŞİZMİN
HALKI SİNDİRME VE BASKI POLİTİKASIDIR!

Yürüyüş
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ve Doktor Wilson’a “Norfolk Dükünün hizmetçilerinden
ikisinin işkence tezgahına alınmaları için” bir Yetki
Belgesi göndererek işkenceyi devlet çapında oyalamış-
tır.”

Nazi Almanyasında, yüz binlerce komünist, emekçi,
bilim adamı ve Yahudi toplama kamplarında katledildi,
işkence tezgahlarından geçirildi, krematoryumlarda ya-
kıldı.

Amerikan burjuvazisi kendi ülkesinde özellikle si-
yahlara karşı uyguladığı işkence politikasını hâlâ sür-
dürmekte, dünya halklarına ise, sömürü katliam ve iş-
kencelerine devam etmektedir.

ABD’nin işkence uçakları ve gemileri, Ebu Gureyb,
Guantanamo hapishanelerinde yukarıda saydığımız iş-
kencelerin neredeyse tamamı tutuklulara uygulanmıştır.
Özellikle dışkı sürme ve tecavüz en yaygın işkence yön-
temlerindendir. ABD kapitalizminin krizi derinleştikçe
de işkencelerini şiddetlendirmektedir.

Faşizmin işkenceci politikasından en çok payı almış
olan Yahudiler, bugün emperyalizmin Ortadoğu’daki
jandarması İsrail devleti aracılığıyla, Filistin halkını yok
etmek için bütün işkence yöntemlerine başvurmaktan
çekinmiyor.

Ülkemizde ise işkence Osmanlı İmparatorluğu’ndan
günümüze kadar şiddetle devam etmektedir. Osmanlı,
çıkardığı kanunnamelerle, vergisini ödemeyen herkese
işkence yapılmasını hükme bağlamıştı. Vergisini ödeyecek
parası malı olmayan binlerce köylü, ağır işkencelerden
geçirildi. Vergisini veremeyen köylü, vergi memuru ta-
rafından herkesin içinde yatırılıp kırbaçlanıyordu.

Günümüzde ise, siyasi iktidar kendisine karşı gelen
herkesi, halkın her kesiminden insanı gözaltına alıp
işkence uygulamakta, tecrit hapishanelerinde en temel
hakların bile kullanılmasını engellemektedir.

Kendi sistemlerinin devam etmesi için akla hayale
gelmeyecek baskı ve işkence yöntemlerini uygulaması
egemenlerin kaçınılmaz olan şartlarını geciktirme çabası
ve korkaklıklarının ifadesinden başka bir şey değildir.

Bilinmektedir ki, sömürücü sınıfların bu baskı, sömürü
ve işkence politikaları yeni değildir. İşkence bizim gibi
sömürünün ve sınıf çelişkilerinin yoğun olduğu yeni sö-
mürge ülkelerde sistemli olarak
uygulanıyor.

Oligarşi halka vermediği haklar
nedeniyle ortaya çıkan tepkileri
baskı ve terörle yok etmeye çalı-
şıyor. Görevleri yalnızca işkence
yapmak olan, bu konuda özel ola-
rak eğitilen polis, asker, gardiyan,
korucu ve özel güvenlik birimleri
var.

Halktan korkusu her geçen
gün büyüyen AKP ile birlikte adı
bilinen-bilinmeyen, yarı resmi

veya illegal, yurt içinde ve dışında gerekli gördükleri
durumlarda devreye sokmak üzere silahlı birimler de ör-
gütlendirilmeye başlandı.

Sokakta, resmi dairelerde, karakollarda, hapishanelerde,
dağlarda üniformalı veya üniformasız binlerce halk düş-
manı özel olarak yetiştiriliyor. Her yıl kontenjanları artı-
rılıyor. Yunuslar, motorize ekipler vb. denilerek yeni
yeni birimler oluşturularak polislerin sayısı gittikçe art-
tırılıyor.

Faşist devletin kolluk güçleri tarafından işkence,
özellikle devrimciler söz konusu olduğunda sadece acı
çektirmek veya itirafa zorlamak için değil, aynı zamanda;
inandığı değerleri, ideolojisini, önderlerini, yoldaşlarını
gözden düşürmeyi amaçlar. Onurunu, kişiliğini, değerlerini
ayaklar altına almaya çalışır.

Bu yüzden bilinen fiziki ve psikolojik işkencelerin
yanında, ideolojik olarak inandığı değerlerin yanlışlığına
da ikna etmeye çalışır. Biçimi değişse de hedef aynıdır,
devrimcilere boyun eğdirmek, halka umut olmasının
önüne geçmek, devrimcilere uyguladığı yoğun işkence
ve katliamlarla bütün halka gözdağı vermek.

Bu yüzden gerillaların ölü bedenlerine bile işkence
yapar, soyarak yerlerde sürükler, tecavüz eder, kulakla-
rını-burunlarını keserek boynuna asar, yakar, cenazesi
bulunmasın diye toplu mezarlara gömer, asit kuyularına
atar.

Ülkemizde, daha çok jandarma eliyle yapılan devletin
işkencesi, 60’lı yılların ikinci yarısından itibaren dev-
rimcilere yönelmiştir.

Örgütleri operasyon, işkence, itirafçılık ve katliamlarla
teslim almak için kurulan siyasi şubeler, daha sonra
Terörle Mücadele Şubesi (TEM) adını almıştır. Milli İs-
tihbarat Teşkilatı (MİT) merkezleri işkencelerin asıl ka-
rargahları olmuştur.

12 Mart ve 12 Eylül cuntaları döneminde, elektrik
verme, kıç falakası, askı, tırnak çekme, ıslatıp soğukta
bekletme, kan işetene kadar dayak vb. her türlü fiziki ve
psikolojik işkence yapılmıştır.

12 Eylül 1980 faşist cuntası sonrası, cuntanın gözaltına
aldığı insanlara ağır işkenceler uygulanmıştır. 

Hasan Fehmi Güneş’in İçişleri Bakanlığı sırasında,
Ankara Emniyeti’ne bağlı kurulan
Derin Araştırmalar Laboratuvarı
(DAL) tarafından yapılan siste-
matik işkenceler sonucu onlarca
insanın katledildiği, yüzlerce in-
sanın sakat bırakıldığı bilinmek-
tedir.

1990’lı yıllar, devrimci mü-
cadelenin yükseldiği, oligarşinin
derin krizler yaşadığı bir süreçtir.
Bu nedenle OHAL ilanları, köy
yakmalar, toplu katliamlar, kay-
betme politikasının yoğun olarak
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12 Eylül dönemi Metris’ten işkence sonrası 



uygulandığı bir dönemdir.
Birtan Altınbaş, 9 Ocak 1991’de Hacettepe Üniversitesi

Beytepe Kampüsü’nün çıkışında gözaltına alındı. Ankara
DAL’da ağır işkencelere maruz kaldı. 16 Ocak’ta işken-
celerden sonra götürüldüğü Gülhane Askeri Tıp Akade-
misi’nde şehit düştü.

Ayşenur Şimşek 24 Ocak 1995’te kontrgerilla tarafından
kaçırıldı. 13 Nisan’da Kırıkkale’de katledilmiş olarak
bulundu.

Devrimciler için değirmen olması hedeflenen hapis-
haneler 1980’lerden itibaren bir direniş mevzisine ve
okula çevrilmişti. Her saldırı direnişle karşılanıyordu,
bu nedenle faşizm hapishanelerde de vahşetini gösteri-
yordu.

21 Eylül 1995’te Buca Hapishanesi’nde devrimci
tutsakların direncini kırmak ve firarların intikamını almak
için devlet katliam yaptı. Turan Kılıç, Yusuf Bağ, Uğur
Sarıaslan ağır işkencelere ve kurşunlarla katledildiler.

4 Ocak 1996’da Ümraniye Hapishanesi’nde Abdülmecit
Seçkin, Orhan Özen, Rıza Boybaş ve Gültekin Beyhan
katledildi.

26 Eylül 1999’da kalaslarla kafalar ezilmiş, hızarlarla
tutsakların boğazı kesilmişti. İsmet Kavaklıoğlu, Ahmet
Savran ve Aziz Dönmez dahil olmak üzere 10 tutsak
katledildi.

19-22 Aralık 2000’de yapılan katliam ise, ülkemiz
tarihinin en büyük hapishane katliamı ve Kıbrıs hareka-
tından sonraki en büyük askeri harekat olarak tarihe
geçti. İş makinalarıyla delinen duvar ve tavanlardan
atılan bombalar ve ve sıkılan kimyasallarla tutsaklar diri
diri yakıldı. 4 gün süren katliam ve direniş sonucunda
28 devrimci katledildi.

IMF politikalarını hayata geçirmek için Skorsky he-
likopterleri, tabur tabur asker, polis ve gardiyan ordusuyla
sabaha karşı dayanmıştı hapishanelerin kapısına. 1 yıldır
maketler üzerinde çalışmalarına ve kullandıkları teçhizat
düşünüldüğünde karşılaştıkları direniş, hükümeti şaşırtmış
olacak ki “Beklenilenden az zaiyat oldu” diye hayıflanı-
yorlardı.

2000’ler, tüm dünyada sosyalizm umudunun bittiği
ve dünyanın artık ‘global bir köy’ olduğu safsatalarıyla
solda inançsızlığın ve inkarcılığın beyinlere işlendiği,
sosyalizm umudunun bittiğini dikte ettirmeye çalıştıkları
yıllardı.

Ancak Anadolu topraklarında Cepheli devrimciler,
emperyalizmin bütün hesaplarını altüst etmişti. Afganistan
ve Irak işgallerinin karşısında Cephe vardı. Ortadoğu’da
22 ülkenin haritasını değiştirme hesaplarının önünde,
hapishanelerdeki tutsaklar bedenlerini tutuşturarak
durdular. İdeolojilerin ölmediğini, uğruna ölünecek
değerler olduğunu kanıtladılar. Ve faşizm bir kez daha
devrimci irade karşısında yenildi.

İŞKENCE, HALKLARIN GÖZÜNDE HİÇBİR MEŞ-
RUİYETİ OLMADIĞI İÇİN, HALKI SİNDİRMEK VE
BASKI ALTINDA TUTMAK İÇİN UYGULADIĞI BİR

POLİTİKADIR

Ülkemizde faşizm süreklidir. Sürekli faşizmin olduğu
bir yerde direnişler de süreklidir. Faşizm bir yandan ör-
gütleri, tek tek kişileri teslim almayı başarsa da Cepheli
devrimcilerin iradesi karşısında yerle yeksan oluyordu.
Dağda, şehirde, şubede, hapishanede, genci-yaşlısı, ka-
dını-erkeği hiçbir Cepheli teslim alınamadı.

28 Eylül 2008 günü, İstinye'de Yürüyüş dergisi dağı-
tırken gözaltına alınan Engin Çeber, Cihan Gün, Aysu
Baykal ve Özgür Karakaya'ya, hem İstinye Polis Mer-
kezi'nde, hem de Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nde işkence
yapıldı. Tutuklanıp götürüldükleri Metris Hapishanesi'nde
de işkenceler devam etti. 

Metris'te önce tek kişilik bir hücreye konuldu. Sabah
akşam üzerine su dökülüp ıslatılarak, tahta sopalarla dö-
vüldü. Ayakta sayım vermediği için günlerce işkence
gören Engin Çeber, 10 Ekim günü, gardiyanların demir
kapı kolunu kafasına vurması sonucu şehit düştü.

Halk Cepheliler’in ilk andan itibaren işkenceyi teşhir
etmesi, avukatlarının kararlı mücadelesi sonucu işkenceci
gardiyanlara ceza verildi. Dahası ülke tarihinde ilk defa
bir Adalet Bakanı, işkenceyi kabul edip “özür” diledi.
Oysa yoldaşlarının ve halkımızın talebi özür değil adaletti.
Adalet istedik ve uyguladık.

İşkence, ülkemizde öteden beri bir devlet politikası
olarak varlığını sürdürmektedir. Egemen güçler halk yı-
ğınları üzerindeki sömürülerini sürdürebilmek için çeşitli
yöntemler (TV, basın, futbol, eğitim vb.) kullanarak
ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. İşkence de bu yön-
temlerden sadece birisidir. Sömürüye karşı başkaldıran
insanları şiddet kullanarak susturma ve böylece gerçeklerin
halka taşınmasını önleme yöntemidir.

Zaten ülkemiz koşullarında, bu sömürü düzenini
başka türlü devam ettirebilme imkânı yoktur. Her dönem
yapılan işkencelerle devrimcileri düşüncelerinden vaz-
geçirmek, teslim almak ve böylece halk muhalefetini
öndersiz bırakmak istemişlerdir. İşkencenin asıl hedefi
devrimciler olmakla birlikte halkı da ses çıkaramaz hale
getirip sömürü ve zulüm düzeninin rahatça sürmesini
sağlamaktır.

Devlet Terörü ve
İşkence Sürüyor

Ülkemizde demok-
rasicilik oyunu oyna-
nıyor. Bir yandan insan
hakları, demokrasi na-
raları atılırken, diğer
yandan da insan hak
ve onuru ayaklar altına
alınıyor. İşkenceciler
halka karşı işledikleri
suçlarına her gün bir
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Engin Çeber’in gözaltındaki fotoğrafı



yenisini daha ekliyorlar.
15 Temmuz darbe girişimi

bahane edilerek ilan edilen
Olağanüstü Hal (OHAL) kar-
şısında bulunan direnişler, fa-
şizmin sonuç alamadığının ve
kazananın halkın mücadelesi
olacağının kanıtıdır.

Çıkarılan KHK (Kanun
Hükmünde Kararname)’lar ile
yüz binlerce insan işinden atıl-

dı. Ancak sadece Kamu Emekçileri Cepheli memurlar
direnişe geçti. KEC’liler Ankara Yüksel Caddesi’nde,
sadece işlerini istedikleri için neredeyse 2 yıldır günde
iki kez saldırıya uğruyor.

8 Haziran’da yani direnişin 577. günü, direnişçiler
işlerini istemek için yine alandaydı. Polisler tarafından
etrafı sarılarak araca zorla bindirilirken, işkencecilerden
biri Nazan Bozkurt’a yumruk attı. Aldığı darbe sonucunda
Nazan’ın elmacık kemiği kırıldı.

Sol gözünü kaybetme riski taşıyan Nazan ameliyata
alındı. Nazan’ın kendisi gibi direnişçi ablası Gülnaz
BOZKURT, ertesi gün şöyle diyordu:

“İşimizi istiyoruz.  Dün burada güvenlik Şube
polisleri işini isteyen bir kadını bu hale getirdi, elmacık
kemiğini kırdı, yüzüne kan akıttı, ameliyat olmak
zorunda bıraktı. AKP faşizminin işini isteyenlere reva
gördüğü budur. Aynı polis İstanbul’da gençlerin iş-
kenceyle kafatasını kırdı.

İşkencenizle döktüğünüz kanda boğulacaksınız, sizi
ne seçimler, ne sandıklar, ne de bugün güvendiğiniz o
saltanatlar kurtaracak. Bunun hesabını vereceksiniz!
Nazan Bozkurt’un hesabını vereceksiniz. Nuriye ile
Semih’in bir kuşça kalan canının hesabını vereceksiniz.
Mehmet Dersulu’nun ayağının hesabını vereceksiniz.
Esra’nın bedeninin hesabını vereceksiniz.

Hiçbir suç cezasız kalmaz. Bunun hesabını halk
size soracak. Bu ah mahşere kalmayacak. İşimizi geri
istiyoruz alacağız. Ne yaparsanız yapın gözümüzü de
çıkarsanız arkadaşlarımızın gözü olup çıkacağız. Ka-
burgamızı, kolumuzu da kırsanız sarıp gene çıkacağız
YÜKSEL’e.

Ankara Valiliği’ne “Yüksel’deki işkenceyi durdurun”
diye bir dosya götürdük. 110 tane fotoğraf, 110 tane iş-
kence fotoğrafı teslim ettik. Aynı akşam kimin talimatıyla
Nazan’ı bu hale getirdiniz? Kim size bunun talimatını
verdi? O polis nerede, o polis nerede saklanıyor?
Perihan teyzenin yüzünü paramparça eden sakalını da
kesse, gözünü de çıkarsa Bu halk seni bulur? Nazan’a
bunu yapan ne kadar saklanacaksın? Nereye gideceksin?
İşini isteyen bir kadının hesabı mahşere kalır mı sanı-
yorsun? Adalete hesap vereceksiniz söke söke.

Biz vazgeçmeyeceğiz. 578 gündür vazgeçmeyen bir
irade bunu yaptınız diye korkacak mı sandınız? Bunu
yaptınız diye geri mi çekilecek sandınız?

KIRIN ULAN KIRIN, VURUN ULAN VURUN,
BİZ KOLAY ÖLMEYİZ. Biz bunu vatan sevdası bili-
yoruz, biz bunu halk sevdası biliyoruz. Gitmiyoruz bir
yere.”

Halkın direnişçi mimarı Alev Şahin ise şöyle diyordu:
“Nazan'ımın öfkesi ve mutlaka kazanacağımız umudu
ile direniş alanımdayım. Tetkiklerinin ardından bugün
ya da yarın sabah ameliyata alınacakmış. İki gözümüzün
çiçeği, anıtın çiçekçi kızı; yiğitlerse şimdi uslandırsınlar
bizi.”

Nazan ise işkenceden sonra yaptığı açıklamada; “BİZİ
YILDIRAMAYACAKLARINI İŞKENCECİLER DE
BİLİYOR, SADECE YÜKSEL’DEN BİRKAÇ GÜN
UZAK KALACAĞIM ONA ÜZÜLÜRÜM. ONLARI
TANIYORUZ HEPSİ HESAP VERECEKLER”

İşkencenin ertesi günü, KEC’liler yine alanda ve bu
kez Nazan’ın gözü olmak için direnişteler. Ellerindeki
kanı polislere fırlatıp, aynı işkencelere maruz kalma
pahasına hesap soruyorlar. Tek bir direnişçi karşısında
bile acizdir faşizm. Bunun hırsıyla saldırır, işkence yapar,
linçler örgütler, provokasyonlar yaratır.

Halkın mimarı Alev Şahin, Düzce’de başlattığı
direnişin 303. gününde AKP binası önünde halka işini
geri istediğini anlatırken, bir kadın konuşmasını bölüyor.
Alev teşhire devam ettikçe, AKP’li kadının rahatsızlığı
büyüyor ve provoke etmeye çalışıyor. Daha önce de linç
girişimini boşa çıkaran Alev Şahin, bu provokasyonu da
bertaraf ediyor.

Devrimci iradeye hiçbir şey kar etmiyor. İşte bu
nedenle işkencecilerin, faşist düzenin, katil AKP iktidarının
sonunu getirecek olan tek tek direnişlerimizin yaydığı
umuttur, halkın birleşen gücüdür…

AKP’nin baskısı, provokasyonları sadece ülkeyle
sınırlı değil. 17 yıldır Belçika’da yaşayan, 46 yaşındaki
Cahit Zorel, “Oturum Hakkını” alabilmek için direniyor...
Avrupa’nın göbeğinde sözde demokrasinin merkezi Brük-
sel’de eylem yaptığı mahkemenin önünde, bir AKP’linin
bıçaklı saldırısına uğradı.

Pankartı parçalayan AKP’li faşist Cahit’e zarar vere-
meyince tekrar geleceğini söyleyerek tehdit ediyor.
Cahit’in Belçika devletine karşı yaptığı bu eylem AKP’yi
neden rahatsız ediyor?

Çünkü Cahit, devrimci düşüncelerini açıkça savunuyor.
Devrimciliğin suç değil görev olduğunu, oturum hakkının
bu nedenle gasp edildiğini ve geri alacağını kararlılığı
ile haykırıyor.

“Oturum hakkımın verilmemesi sadece bana yapılmış
bir haksızlık değil. Bu saldırı duyulmalı, duyurulmalı
diye düşündüm. Böylesi haksızlıkların önü ancak dire-
nerek alınabilir.” diyor Cahit... 

Oturum vermemelerini hiçbir gerekçeyle açıklayamıyor
Belçika devleti. Oturum için gerekli tüm prosedürleri de
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yerine getirdikten sonra,
gerçek yüzlerini gösteriyor-
lar. “Senin devrimci dü-
şüncelerin yüzünden  otu-
rum veremeyiz. Bu adama
oturum verilmesi ulusal ve
asayiş tehlikesi yaratır” di-
yor Belçika hükümeti. 17
yıl oturum vermeme key-
filiğine karşı sosyalizmin
meşruluğuyla direniyor Ca-
hit Zorel.

“Sonuçta haklıyım ve bu haklılığım ile direndiğimde
sahiplenileceğimi ve meselenin herkesin meselesi ol-
duğunun kavranılacağına emindim. Bu düşüncelerle
direnme kararı aldım ve gerçekten de şu ana kadarki
destek gösteriyor ki, direnenler sahipsiz kalmıyor. Di-
renirsek hem kazanırız hem de benzer haksızlıklar
önünde barikat oluruz.

Nedir devrimci düşünce? Sömürüsüz, adaletli, işkence
ve baskının olmadığı bir düzen istemek. İşte bunlar
ulusal ve asayiş tehlikesi yaratan düşünceler.” diyor.

Sen halkı düşünmekten vazgeç, bırak ölsün çocuklar,
sen bu sömürü düzenini sorgulamaktan ve onun için sa-
vaşmaktan vazgeç” diyen işkenceye ve işkencecilere
karşı direniyor Cahit Zorel... Bıçaklı saldırıya uğruyor,
yine de vazgeçmiyor direnişinden, haklılığından… Cahit’e
saldıranlarla, Düzce’de ve Yüksel’de 70’li yaşlarındaki
kadını yerlerde sürükleyerek işkence yapanlar arasında
bir fark yoktur…

Dünyanın neresinde olursa olsun, Cepheliler ‘Baskı
varsa direneceksin, düşman varsa çatışacaksın’ ilkesiyle
hareket ediyor. Bu nedenle sonuç alamıyor emperyalistler
ve işbirlikçi oligarşi.

Sonuç olarak;
1- İşkence, bir devlet politikasıdır. İktidarlar

değişse de bu çark hep işlemektedir. Sokakta başlayan
işkence, her adımda devam ettirilir.

Gözaltına alınırsınız, formaliteden doktor muayenesi
ve alınan “sağlam” raporunun ardından sıra savcıya
gelir. Bu kez savcı sorulara başlar.
Peş peşe “şunu yaptın mı?”, “bunu
tanıyor musun?” sorularını sorar. İş-
kence yapılıp yapılmadığını öğrenme
ve bunun gereklerini yerine getirme
diye bir sorunu yoktur.

Onu ilgilendiren karşısına çıkarılan
insanı nasıl kolayca tutuklatacağıdır. O
nedenle işkenceye ilişkin hiçbir şey sor-
maz ve öğrenmezler. Hatta kimileri de
“ya ne yapacaklardı az bile yapmışlar”
diye pervasızca işkenceyi savunur. Evet,
bu bir çarktır. Bu çark dişlileri sayesinde
var olmuş ve dönmüştür. Savcılar, po-
lisler, mahkemeler bu sistemin bir par-

çasıdır. Ve bu sisteme hizmet etmektedirler.

2- İşkence sistematik ve süreklidir. “Birkaç kendini
bilmez polisin yaptığı”, “münferit” bir olay değildir. Ve
işkencenin “mazereti” olarak da “polisin eğitimsizliği”
gibi yalanlara da inanılmamalı.

Çünkü işkence ne “birkaç polisin işi”, ne “münferit”
bir olay ne de “polisin eğitimi” (zira, polisler zaten iş-
kencenin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitilmek-
tedir) ile çözülemez. İşkence bir devlet politikasıdır. Ve
bu sömürü ve zulüm düzeni sürdükçe işkence de var
olacaktır.

3- İşkence düzenin politikası olduğuna göre, iş-
kenceye karşı mücadele de düzene karşı bir mücadeleyi
içermelidir. 

İşkence nasıl bir insanlık suçuysa, işkenceye direnmek,
halkımıza, yoldaşlarımıza, yakınlarımıza ve kendi onu-
rumuza sahip çıkmak da insan olmanın bir gereğidir.

4- İşkencenin “sınıfsal” bir özelliği olduğunu
görmek önemlidir. İşkenceye belli bir sömürü düzenini
sürdürmek için başvuruluyor. Bu nedenle adları ister
Padişah, Sadrazam, Kolağası olsun, ister Başbakan,
Cumhurbaşkanı ya da Emniyet müdürü, Jandarma ko-
mutanı olsun... Bu politikaları değişmiyor.

5- İşkence doğrudan insan onuruna yönelen bir
şiddet olduğu için bir insanlık suçudur. Ve ancak
halkın örgütlü mücadelesiyle yenilebilir.

İşkence devletin halka karşı açtığı savaşın bir parçası.
Bu silahı savaş yoğunlaştıkça çok daha fazla gündeme
getirecek. Buna karşılık olarak devletin hedeflerini ters
yüz etmek, bu insanlık suçuna karşı daha öfkeli, daha
tahammülsüz karşı çıkmak bizim görevimiz.

6- İşkenceyle yüz yüze kaldığımızda direnmek,
bizim dışımızda başkalarına yapılan işkenceye karşı
da sessiz kalmayıp mücadele etmek; onurlu, namuslu,
dürüst bir insan olmanın gereğidir. Çünkü işkence,
hep söylendiği gibi, insanlık suçudur. Baskı ve işkence
devrimci mücadelenin önüne geçmeyi başaramayacaktır.

İşkence tezgâhlarında, toplama
kamplarında, darağaçlarında, duvar
diplerinde esaret zincirlerini parçalayıp
destanlar yaratan devrim savaşçılarına
ve yoldaşlarımıza and olsun! And
olsun ki, düşenler unutulmayacak!
And olsun ki, dökülen kan yerde kal-
mayacak! And olsun ki, elimizdeki
bayrak düşmeyecek!

Dün olduğu gibi, kırılan her kolun,
sıkılan her kurşunun, akıtılan her
damla kanın, yolunan her saç telinin
hesabını sormaya devam edeceğiz.

Faşizmi, döktüğü kanda boğacağız!
And olsun ki, Biz Kazanacağız!
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1492 tarihinde, Kristof Klomb
tarafından “keşfedildiği” söylenen
Amerika kıtası, ismini Americo Ves-
pucci’den  almıştır.

Yeni kıtanın bulunuşu, tarih ki-
taplarına “Amerika kıtasının keşfi”
olarak geçse de, Avrupa’nın sömür-
geci devletlerinin kendilerine sömürge
için yeni toprak bulma girişimidir.
Kıtaya yerleşen sömürgeci İspanya,
Portekiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda
gibi devletler tarafından, yerli halklar
yüzyılları bulan bir soykırımla kat-
ledilmiştir.

“Kristof Kolomb’un kıtaya ayak
basmasının üzerinden 10 yıl bile
geçmeden yüz binlerce Kızılderili
yok edilmiştir. Nüfusu 8 milyon
olan ARAWAKS yerlilerinin sayısı
22 yıl içerisinde 28 bine inmiştir.
Bunun sonucunda Avrupalı istila-
cıların ortaya çıkışını izleyen 75 yıl
içerisinde sadece orta Meksika nü-
fusu %95 azalmıştır.

1519 yılında sayıları 25 milyonu
aşan Kızılderili nüfusu 1595’te 1.3
milyon kalmıştır. İNKA’ların yurdu
olan Peru ve Şili nüfusu 1520’de

9-14 milyon iken yüzyıl sonunda 500
bin-1 milyon seviyesine düşmüştür.
40 yıl içerisinde kadın ve çocukların
da bulunduğu 12 milyondan fazla
insanın öldürüldüğü bilinmektedir. 

Soykırım ve vahşet, güneye doğru
artarak devam etmiş, 16. yüzyıl sona
erdiğinde ise sayıları 200 bini bulan
İspanyol, Hint Adaları’ndan Mek-
sika’ya, Orta Amerika’ya ve Güney
Amerika’nın en ucuna kadar yer-
leşmiş, bu bölgelerde soykırım ve
salgın hastalıklar sonucunda 60 ila
80 milyon Kızılderili can vermişti.”
(Yürüyüş, Sayı: 396)

ABD, kıtada yaşayan yerli halkı
katlederek, yağma-talanlarla besle-
nerek kurulan bir devlettir. Devlet
olarak kuruluşunun temelinde,
başta Kızılderililer olmak üzere,
kıtada yaşayan halkların oluk oluk
akan kanı vardır.

Sömürgecilerin gerçekleştirdikleri
bu katliamlar sonucu, kuzeyden-gü-
neye Amerika kıtası yağma-talana
açıldı. Sömürgeciler daha fazla kar-
sömürü için köle ticareti ve köleciliği
yeniden uygulamaya başladı. Avru-

pa’nın sömürgeci devletleri, yeni kı-
tada kendi yasa-hukuklarını çöpe at-
tılar. Artık Amerika kıtasında siyahi
köleler ve beyaz köle sahipleri var-
dı. Amerika kölelerin emeğiyle ku-
ruldu, Amerikan burjuvazisi köle
emeğiyle palazlandı, büyüdü.

Avrupa’da burjuva devrimler ya-
şanıyordu, burjuvazi kendi toprak-
larında “özgürlük-eşitlik, kardeşlik”
sloganlarıyla ortaya çıkıyordu. Ama
“özgürlük-eşitlik-kardeşlik” Afri-
ka’dan kaçırılarak gemilerle Ame-
rika’ya zorla getirilen siyahiler için
geçerli değildi.

Zorla getirilen bu insanlar, şeker
kamışı, tütün ve pamuk tarlalarında
boğaz tokluğuna çalıştırıldı. Böylece
insanlık tarihinin evriminde yüz-
lerce yıl önce sona eren kölecilik,
Amerikan burjuvazisi tarafından
yeniden hayata geçirildi.

Burjuvazi kar, daha fazla kar için
tarihin tekerleklerini yüzlerce yıl ge-
riye döndürmekten çekinmedi! Bir
avuç beyaz burjuva aile, binlerce
dönümlük toprakları işletiyordu.

“Güney’deki ağaçların acaip bir
meyvesi var 

Yapraklarında ve köklerinde kan
var 

Güney’in yumuşak rüzgarında Si-
yah bir gövde sallanıyor 

Kavaklarda garip bir meyve sal-
lanıyor.” Meeropol 

Yazı Dizimize ABD Emperyalizminin, İşkence Ve
Hücre Politikalarını Anlatacağımız Dizinin

İlk Bölümünü Yayınlıyoruz.
Haftaya, Dünya Halklarının Baş Düşmanı ABD

Emperyalizminin Mahkemelerini,
Yargılama Sistemini Ele Alacağız.

DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI
ABD EMPERYALİZMİNİN, HALKLARI TESLİM ALMAK İÇİN
UYGULADIĞI İŞKENCE VE HAPİSHANE POLİTİKALARI - 1

Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 27

Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil, 

GÖREVDİR
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Marx: “İngiltere’de pamuk sa-
nayiine çocuk köleliğinin girmesiyle
eş zamanlı olarak ABD’de siyahlara
yapılan ataerkil muamele, ticaretle
ilgili sadece kara, kazanca ve çıkara
dayalı bir sömürü sistemine (mer-
cantile) dönüştü... Sermaye, bütün
gözeneklerinden kar ve balçık sıza-
rak dünyaya geldi.” diyor.

Yerli halklar, Amerika’nın tüm
baskı-şiddetine rağmen, köleliğe karşı
mücadele etti. Amerika’da başlangıçta
örgütsüz-tepki olarak başlayan mü-
cadele giderek yayıldı. Siyahi işçilerin
bu mücadelesine bazı bölgelerde
yoksul beyazlar da katıldı. 

Amerika bu mücadeleye karşı dö-
nemin kontra örgütünü kurdu. Ku
Klux Klan denilen bu ırkçı örgüt
sadece siyahlara karşı değil, siyahi
köleleri destekleyen beyazlara karşı
da saldırılar düzenliyordu. Yapılan
bu saldırıları, ırkçılığı yasal zemine
oturtmak için özel yasa çıkarıldı. BU
YASANIN İSMİ “SİYAH KANUN-
LARI”dır. BU YASAYA GÖRE Sİ-
YAHLAR BEYAZLARDAN DAHA
GERİ BİR İNSAN IRKINDANDI.  

Siyahlara karşı yapılan-yapılacak
olan saldırılar, böylece yasal zemine
oturtulmak isteniyordu. Irkçıların
yaptığı linç saldırıları ve katliamlar
birbirini izledi. Tüm bu saldırılar
devlet destekli olmasına rağmen “Si-
yah Kanunları” ile, bu örgütün önü
gittikçe açılıyordu.

Siyahlara Dönük Özel Bir

Politika: Linçler
1877 -1950 yılları arasında orta-

lama, haftada bir kişi olmak üzere 4
bin kadar siyah linç edildi. 

Siyahiler 19. yüzyıl sonlarından
itibaren linçlere ve katliamlara karşı
ortak mücadele etmeye başladılar.

Siyahilerin mücadelesi sınıfsal

temelde başlamadı. Siyahilerin ırk-
çılığa karşı başkaldırısı olarak şekil-
lendi: 

“Emmett Till adlı 14 yaşındaki
bir genç, 1955 yılının yazında, beyaz
bir kadının arkasından ıslık çaldığı
için Mississippi’de linç edildi.

Annesi oğlunun cesedini almak
ve kendi yaşadığı Chicago’ya ge-
tirtmek için çok savaştı. Tabutu açtı
ve oğlunun korkunç derecede hır-
palanmış, parçalanmış olan cesedini
halka gösterdi. Bu fotoğraflar ba-
sında yayınlandı.

İki katil, Eylül ayında beraat
etti. Karar alma süresi 67 dakika
sürdü. Jüri tamamen Beyazlardan
oluşmuştu.

Emmett Till’in Chicago’da ya-
pılan cenaze törenine 50 bin kişi
katıldı. Diğer milyonlarcası, bu olay
kendi yaşadıklarının sembolü olduğu
için isyan etti.” (Amerikalı siyah-
ların uzun mücadelesi-Sınıf Mü-
cadelesi)

Rosa Parks ve
Otobüs Boykotu

Amerika’da siyahiler, beyazların
kullandığı toplu mekanlara giremi-
yordu. Sinema, lokanta, kafe hatta
toplu taşıma araçları da buna dahil-
di.

Beyazlar ve siyahiler otobüste
ayrı ayrı yerlerde oturuyordu. Be-
yazlar otobüste ön tarafta, siyahiler
ise arka tarafta oturuyordu. Amerikalı
siyahiler kendilerine dayatılan bu
onursuzluğa karşı Rosa Parks’ın ön-
derliğinde başlayan direnişle otobüs
boykotu yaptılar.

Otobüs boykotu 1955 tarihinde
gerçekleştirildi. Rosa Parks, iş dönüşü
bindiği otobüste bir beyaza yerini
vermediği için tutuklandı. Rosa
Parks’a destekle başlayan otobüs
boykotu, giderek tüm Amerika’ya
yayıldı. Şehir otobüslerinin boykot
edilmesi sırasında, her gün 50 bin
Siyahi yürüyordu ya da genellikle
evlerinden kilometrelerce uzaktaki
işlerine birbirlerini arabayla götürü-
yorlardı. Otobüs boykotu 381 gün
sürdü. Siyahilere yapılan bu onur-

- 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.

Yürüyüş
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suz uygulama kaldırıldı.

Amerika’daki bu ırkçı saldırıların,
linç ve katliamların temelinde korku
vardır. Dünyanın en büyük emper-
yalist devleti, halklara yaşattığı yok-
sulluğun, sömürünün-adaletsizliğinin
farkında olduğu için korkmaktadır.
Bugüne kadar ne Kızılderililer ne
de Siyahilerin mücadelesi, sınıfsal
temelde olmasa da, ezilenlerin öf-
kesi Amerika’yı korkutuyor. Ve
bu korkuyla, her gün daha fazla
saldırıyor, tutukluyor. 

Bugün Dünyanın Herhangi Bir
Yerinde, Halklara Yönelik Bir Sal-
dırı, Katliam, İşkence Varsa So-
rumlusu ABD Emperyalizmidir

Çünkü:

Amerika katliamlarıyla dünya
halklarının baş düşmanıdır! 

Amerika işkenceleriyle dünya
halklarının baş düşmanıdır!  

Amerika sömürüsüyle dünya halk-
larının baş düşmanıdır! 

Amerika dünyanın dört bir ya-
nındaki üsleriyle, gizli işkence ge-
mileriyle, uçaklarıyla, hapishanele-
riyle, dünya halklarının baş düşma-
nıdır! 

Amerika suikastleriyle, darbe tez-
gahlarıyla, faşist iktidarlara verdiği
desteklerle dünya haklarının baş düş-
manıdır!

Amerika tekelleriyle, CIA-FBI
gibi örgütleriyle, medyasıyla, askeri
üsleriyle tüm dünyayı bir ahtapot

gibi sarmıştır. Latin Amerika’dan
Asya’ya dünyanın birçok ülkesinde
Amerikan üsleri vardır. Amerikan
üssü olmayan ülkelerde de üs açılması
için işgaller yapmakta, savaşlar çı-
karmaktadır. Örneğin Suriye’de tek
bir ABD-NATO üssü yoktu, bugün
YPG’nin denetimndeki bölgede bi-
linen 11 üs vardır.

Dünyanın 151 Ülkesinde
ABD’nin Askeri Varlığı
Söz Konusudur

2012 YILI VERİLERİNE GÖRE
AMERİKA’nın KENDİ TOPRAK-

LARI DIŞINDA 823 ÜSSÜ VAR.
ABD askeri ve stratejik üslerinin sa-
yısı, 1967 yılında 1014’e ulaşmıştı.
O tarihlerden sonra inme eğilimindeki
rakam Bosna savaşı, Körfez Krizi,
11 Eylül, Irak ve Afganistan işgalleri
ile tekrar yükselişe geçti.

Resmi rakamlara göre 2005 yı-
lında başka ülkelerdeki askeri üs sa-
yısı 737 iken, Irak’a asker takviyeleri,
denizaşırı üs sayısının da hızla art-
masına sebep oldu.

Bugün 823’e ulaşan bu üsler,
BM (Birleşmiş Milletler) bünye-
sindeki devletlerin yüzde 20’sine
denk gelen 151 ülkeye yayılmış
durumda.

ABD’nin Almanya’da 270, İtal-
ya’da 83, Japonya’da 124, Güney
Kore’de 87 adet irili ufaklı üs ve bi-
rimi bulunuyor. Bunları İspanya, Por-
tekiz, Yunanistan, Orta Avrupa ül-
keleri takip ediyor. Irak’ta ise yerel
yönetimin rahatsız olmasına rağmen
53 üsse ulaşılması hedefleniyor. ABD
151 ülkede toplam 510 bin 927 askeri
ve sivil personeli istihdam etmiş du-
rumda. Denizaşırı üslerde bulunan
ve sadece asker olan personelin sayısı
240 bin civarında. Bunların 197 bini
Irak, 28 bini Afganistan’da sıcak
hatta bulunanlar. ABD’dekilerle bu
rakam asker ve sivil 2,4 milyonu
buluyor.

ABD Hapishaneleri:
2012 verilerine göre, ABD ha-

pishanelerinde 1.572.013 kişi bulu-
nuyor. Bu sayı, yerel ve şehir hapis-
haneleri de göz önüne alındığında 2
milyonu buluyor. Bu da dünyadaki
mahkum sayısının 4’te 1’ine denk
geliyor.

Katil Amerika, 11 Eylül saldırı-
larının ardından ilan ettiği ‘terörle
mücadele’ bahanesiyle dünyanın
dört bir yanında oluşturduğu gizli
hapishane ağıyla dünyayı adeta bir
hapishaneye çevirdi.

Irak ve Afganistan gibi işgal
bölgelerindeki hapishanelerde ve
Küba’daki Guantanamo askeri üs-
sünde 14 bin kişiyi ‘terör şüpheli-

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

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

EMPERYALİSTLER 
KAĞITTAN KAPLANDIR

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

MAO
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leri’ oldukları gerekçesiyle yargıla-
maksızın tutsak etti.

Dünya halklarının baş düşmanı
olan Amerika, kendi ülkesinde başta
siyahiler olmak üzere, halkına uy-
guladığı baskı, işkencelerin bir kısmı
da olsa her yıl istatistiklere yansı-
maktadır.

“Bugün Siyah bir genç kendini,
genellikle bir fakülteden çok ceza-
evinde buluyor. ABD, dünyanın bü-
tün diğer ülkelerine göre, kendi nü-
fusunun daha büyük bölümünü
hapsediyor. 

“Özgürlükler ülkesi” ABD, 2,3
milyon mahkumla dünya rekoru kı-
rıyor. İstatistiklerin ortaya koyduğu
üzere, insanlığın %4,5’ini oluşturan
ABD, dünyada tutuklu ve cezaevinde
bulunan nüfusun ise %23’üne sa-
hip.(...) 

Mahkumların %45’i siyah. Or-
talama olarak üç siyahtan biri (bu
oran beyazlarda 17 beyazdan biri),
hayatında en az 1 defa cezaevine
giriyor!” (Amerika’lı Siyahların
Uzun Mücadelesi-Sınıf Mücadelesi) 

- Her gün 50 bin tutuklu ve hü-
kümlü tecrit ediliyor, yalıtılıyor. Bir-
çok tutuklu-hükümlü tecriti çok uzun
yıllar yaşamak zorunda kalıyor. İş-

kence yapılıyor, hiç kimseyle hiçbir
ilişkisi olmadan hapishanede yaşamını
sürdürmek zorunda bırakılıyor.

- Amerikan Hapishanelerinde tecrit
koşullarında yaşayan tutukluların di-
ğer tutuklularla hiçbir ilişkileri ol-
muyor. Tamamen yalıtılıp, yalnız-
laştırılıyor.

- Amerika’da ölüm cezası uygu-
lanıyor. 1977 yılında ölüm cezasının
tekrar kabul edilmesinden sonra,
1389 hükümlünün ölüm cezası infaz
edildi. 3070 hükümlü ise cezasının
infazı tehdidiyle yaşıyor.

- Bağımsız Amerikan Mahkeme-
lerinde(!) göstermelik yargı dahi yok-
tur. Karar sürece göre iktidar tara-
fından alınır, mahkemelere düşen ise
bu karara uygun bir senaryo yaz-
maktır. Amerikan mahkemelerinde
kararlar gerçek anlamda hazırlanan
komplolarla verilir.

- Amerika’da Siyahlara ve be-
yazlara ayrı hukuk uygulanır. “Ame-
rikan adaleti önünde tüm yurttaşlar
eşittir” söylemi yalandır. Bir kez
herhangi bir suçtan ceza alan bir ki-
şinin tüm vatandaşlık hakları elinden
alınır.

(Sürecek)

Katillerden Hesap Sormak Suç Değildir!
İstanbul Yenibosna’da 10 Haziran’da açılan AKP standının çalışanlarına

tepki gösteren Halk Cepheli Burak Baran Katar, Muratcan Gözmen, Taylan
Şimşek gözaltına alındı, işkence gördü ve 1 günlük keyfi gözaltından
sonra, aynı keyfilikle tutuklandı. Konuyla ilgili 12 Haziran’da yazılı
açıklama yayınlayan Dev-Genç şu sözlere yer verdi;

“Burak Baran Katar, Muratcan Gözmen ve Taylan Şimşek’in verdiği
tepki halkın en doğal tepkisidir. AKP, halkın bulunduğu her yerde bu
tepkiyle karşılaşacaktır! Bu tepki insanlık onurunun verdiği, insanlık na-
musunun verdiği bir tepkidir. Asıl suçlu AKP’dir. Hapishanelere girmesi
gereken, cezalandırılması gereken AKP’dir.

Elbette AKP’yi cezalandıracak olan halkın kendi meşru adaletidir!
İşkencelerden geçirilerek tutuklanan 3 arkadaşımızın tutuklanması; keyfi,
siyasi bir tutuklamadır; halka karşı politik bir saldırıdır. Sindirme, korkutma,
yıldırma saldırısıdır. Fakat bu saldırılar sonuç vermeyecek. Bu keyfiliği gösteren
somut olaylardan birisi de AKP’lilerin karakolda 7 kere ifade değiştirmesi,
katil polislerle işbirliği içerisinde arkadaşlarımıza komplo kurmasıdır. Katil
AKP Mahallelerimizden Defol! AKP Hırsızdır, İşkencecidir, Katildir!

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

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

***********

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

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ

Yürüyüş
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Mücadelenin olduğu her yerde
planlı-programlı çalışmak olmazsa
olmaz bir gerekliliktir. Bu konuyla
ilgili onlarca yazı yazılmıştır, defa-
larca okumuş, tartışmışızdır.

Biliriz aslında programın öne-
mini. En basit eylemden en karma-
şığa, küçük işlerden büyüğüne kadar
kendiliğinden hiçbir şey hallolmu-
yor.

Bazen bunu bilsek de, program-
sızlığımız yüzünden yapamadığımız
işler, hayata geçiremediğimiz prog-
ramlarımız olur. Bu neden ileri ge-
liyor?

Düzenden getirdiğimiz köklü
alışkanlıklarımız olabilir. Her daim
gerekçe olarak öne sürebileceğimiz
rahatsızlıklarımız, hastalıklarımız
olabilir. Bazen de bir programı ha-
yata geçirmemizin önündeki engel
tepkilerimiz, diğer insanlar ile ya-
şadığımız sorunlar olur, insan seçeriz. 

Tabi bütün bunlar biraraya ge-
lince, programı hayata geçirmek,
hedeflerimizi uygulamak için kar-
şımıza engel olarak çıkabiliyor. 

Bazı işleri ilk kez yapıyor olabi-
liriz, deneyimsiz olabiliriz, bazı şey-
lere alışık olmayabiliriz, bir yaşam
tarzı haline getirememiş olabiliriz,
yapacağımız işi yeterince kavraya-
mamış olabiliriz... Diğer yandan zor
geliyor olabilir. Birçok neden sayı-
labilir; ama asıl önemli olan asla
vazgeçmemektir. 

Programlarımız Somut ve
Hayata Geçirilebilir
Olmalı

Program çıkarırken önce biz ne
istiyoruz, stratejik hedefimiz nedir?
Öncelikle bir hedef belirlememiz
gerekir. Programımız soyut değil,
somut ve hayata geçirilebilir olma-
lı.

Onun dışında bizim gerçekliği-
mize uygun olmasına dikkat etme-

liyiz. Burada da asıl olarak ihtiyaçlar
ve olanaklar belirleyicidir. Yani eli-
mizde ne var, elimizdekilerle ne ya-
pabiliriz?

Önemli olan, programımıza sahip
çıkmaktır. Özünde kendimiz ikna
olmalıyız yapacağımız işin gerek-
liliğine, yakıcılığına. Oradaki prog-
ram bizim programımızdır. Ve bık-
madan, usanmadan, ısrarla emek
vermeliyiz. Plan ve programlar, biz
dört elle sarılırsak kan ve can bula-
caktır. 

Burada birtakım kişisel engeller
varsa, bunları da aşmanın yolunu
bulmalıyız. Kurumsal faaliyetlerde
ortak ve kolektif iş yapıyoruz. Ko-
lektivizm, sadece basit bir işbö-
lümü değil, ideolojik bir tercihtir.
Yani ideolojimizin gereğidir ko-
lektivizmi işletmek.

Toplantılar yapılması, kararlar
alınması, sonrasında onların prog-
ramlanması gerekir. Bunu yaparken
eksiklerimiz ve zaaflarımız önü-
müzde engel olmamalı. Her eksik
tamamlanabilir, her zaaf aşılabilir.
Böyle bakarsak hem kendimizi hem
de yoldaşlarımızı değiştirip dönüş-
türmek için emek harcarız.

Tembelliklerimiz, kişisel çatış-
malarımız, statükoculuklarımız, kon-
formizmimiz… İşlerimizin ve dev-
rimci ilişkiler kurmamızın önünde
engel olmamalı.

İlişkilerimizde saygı, paylaşım,
iletişim, sevgi, sahiplenme, daya-
nışma, yoldaşlık belirleyicidir.

Tutsak evlatlarımıza, şehitle-
rimize duyduğumuz bağlılık ve
sorumluluk belirleyicidir.

Tekrar Tekrar
Deneyeceğiz

Program çıkarmış, bunun somut
ve gerçekçi olmasına da dikkat
etmiş, ilk adımı atmışızdır. 

İkinci aşamada onu hayata ge-

çirmeye çalışırız.
Diyelim ki; program çıkarttık,

karar aldık olmadı. Yürüyüş yapa-
cağız dedik, yapamadık. 

Toplantılarımızı düzenli yapa-
cağız dedik, düzenleyemedik. Dü-
zenli eğitim çalışması yapacağız
dedik, hayata geçirmedik. Birkaç
kere denedikten ve farklı yöntemler
hayata geçirdikten sonra, şöyle bir
şey karşımıza çıkar: Kanıksama,
yılma ve inançsızlık. 

İnsanlar şöyle düşünebiliyor ola-
bilir: Olmuyor işte, ne yapsak ol-
muyor. Biz bunu hayata geçirebile-
ceğimize inanmıyoruz. 

Böyle bir düşünce devrimci de-
ğildir, bizim tarihimizle de bağdaş-
maz. Israrcılığımızı, emekçiliğimizi,
kararlılığımızı, dinamizmimizi tör-
püler, elimizi kolumuzu bağlar. 

Programımızı hayata geçirmek,
birlikte iş yapabilmek için ısrar
etmeliyiz. Hiç kimse yapmıyorsa,
biz kendimizi sorumlu hissetmeli
ve harekete geçmeliyiz. Bir-iki
derken emeklerimizin karşılığını
mutlaka almaya başlarız. Yeter
ki ısrarla, tekrar tekrar deneyelim. 

Tabi bunu yaparken bilimsel ol-
mak durumundayız. Nedenlerini,
niçinlerini bulup, nerede eksik bı-
raktığımızı, neyi yanlış yaptığımızı
ortaya çıkarmalıyız. Doğru ne, yanlış
ne, nasıl düzelteceğiz?

Yanlışlarımızdan, eksiklerimizden
çıkarttığımız derslerle, sonunda is-
tediğimiz noktaya varıp, sonuç al-
maya başlarız. Tarihimiz, yarattı-
ğımız ilklerle doludur. Tarihimiz-
den, şehitlerimizden güç almalıyız.
Burada gerçekten önemli olan
nokta; pes etmemek, vazgeçme-
mek, kendimize inanmak, güven-
mek, kararlı olmak ve emek ver-
mektir. 

PROGRAMLARIMIZI HAYATA GEÇİRMEDE
ISRARCI OLMALIYIZ

Tayad’lı Aileler

17 Haziran
2018

Yürüyüş
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Merhaba Sevgili Yürüyüş emekçileri;

Sizleri büyük bir özlem ve sevgi ile sıkıca kucaklıyo-
rum. Nasılsınız?

Ben iyiyim, tecrit koşullarında ne kadar iyi olunabilirse
tabi...

Sizler de biliyorsunuz ki 2016 yılında Yürüyüş der-
gisinde gönüllü muhabirlik yaptığım dönemde (26.06.2016
tarihinde) Gazi mahallesinde bulunan Kent Ormanı’na
bir arkadaşımla beraber haber yapmak için gitmiştim.
Kent ormanında işimizi bitirdikten sonra, dönüş yolunda,
içinde bulunduğum araç polis tarafından tarandı ve ben
sırtımdan vuruldum. Yanımdaki muhabir arkadaşım
ise parmağından yaralandı. Arkadaşım başımı eğmemiş
olsaydı katledilecektim.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ameliyat oldum ve bu
ameliyat sonucu dalağım ile sol akciğerimin bir kısmı
alındı. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen, beni vuran
polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. İşlem
yapılmadığı gibi tarafıma “kamu malına zarar
vermek”ten dava açıldı.

18 Aralık 2017 günü, Halkın Hukuk Bürosu (HHB)
baskınında gözaltına alındım. 7 gün boyunca gözaltında
tutuldum. Avukatlarımın getirdiği su ve şeker verilmedi.
4 gün boyunca su ve şekersiz kaldım. Beni gözaltına
alan polisler “Bu daha ölmedi mi? Dalaksız!” gibi
şeyler söyleyerek kendi aralarında şakalaştılar. Ben de
Berk Ercan isimli iftiracının yalanları, iftiraları yüzünden
tutuklandım.

Tutuklandıktan sonra Silivri Hapishanesi’ne götürül-
düm. Orada 3 hafta kaldıktan sonra Sincan Hapishanesi’ne
sürgün edildim. Sürgünden 1 hafta sonra eşyalarımı
teslim alabildim.

Size aslolarak anlatmak istediğim şey ise,
buraya getirildikten sonra yaşadıklarım. Be-
lirttiğim gibi ve sizin de tanık olduğunuz gibi
ağır bir ameliyat geçirdim. Buna bağlı olarak
ciddi sağlık sorunları yaşıyorum. Düzenli kont-
rollere gitmem gerekiyor; ancak gidemiyorum,
tedavim engelleniyor.

Hapishane revirine çıkıp sevk yazdırdım
göğüs hastalıkları bölümüne. Ameliyat yerle-
rimde ve göğsümde sürekli ağrı oluyor, nefes
alırken batmalar oluyor. Dalağım olmadığından
direncim çok düşük, hızlı enfeksiyon kapıp
hasta oluyorum.

Hastane sevkim 2 hafta sonra çıktı. Dr.
Nafiz Körez Devlet Hastanesi’ne gittim. Asker,
doktor odasından çıkmadığı için, muayene ola-
madan hapishaneye geri döndüm. Tekrar revir
günü bekleyerek sevk yazdırdım, sevkim yine
2 hafta sonra çıktı.

Aynı hastaneye tekrar muayene için gitti-
ğimde askerler aynı şekilde odadan çıkmadı.
Askerin olduğu odada soyunup muayene

Tutsak Muhabirimiz Ebru YEŞİLIRMAK:
“BEN� DÜ�ÜNCELER�MDEN VAZGEÇ�RMEYE, TESL�M ALMAYA ÇALI�IYORLAR.

BU BASKILARA TESL�M OLMAYACA�IM.”

Polis Tarafından Sırtından Vurulan ve
Tutsak Edilen Muhabirimiz Ebru Yeşilırmak,

Sincan Hapishanesi’nde Tedavisinin Nasıl
Engellendiğini Anlatıyor.

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

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



edilmem dayatıldı. Ben de bu
ahlaksızlığı kabul etmediğim
için muayene olamadan ha-
pishaneye döndüm. 1 hafta
sonra tekrar revire çıktım, revir
doktoruna yaşadığım bu sorunu
anlattım. O da beni Numune
Hastanesi’nin Göğüs Cerrahi
bölümüne yazdı.

1 hafta sonra sevkim çıktı
ve 10.04.2018 günü hastaneye
gitmek için bu kez ringe kadar
gidebildim. Fakat yine suni bir

gerekçeyle araçtan inmem söylendi. Askere sağlık-tedavi
hakkımı engellediğini söyleyerek araçtan inmedim.

Daha sonra 2 gardiyan gelip beni sürükleyerek
indirdi. Bu sırada ellerimde kelepçe vardı. Kelepçeli
olarak sürüklendiğimden bileğim ve parmağım kesildi.
Hücreye kadar sürüklenerek getirildim. Daha sonra
neler oldu biliyor musunuz? Hakkımda soruşturma
açıldı, 1 ay görüş cezası istendi.

Hem tedavimi engelliyorlar hem de beni ailem ile
görüştürmeyerek cezalandırmaya çalışıyorlar. 3,5 aydır
buradayım ve kontrollerimi yaptıramıyorum. Sağlık du-
rumum idare tarafından bilinmesine rağmen, tedavim
bilinçli olarak engelleniyor. İşin özü, yarım kalan işlerini
tamamlamaya çalışıyorlar. Beni öldüremediler; ama
tutukladılar ve hapishanede tedavimi engelliyorlar.

Bu şekilde beni düşüncelerimden vazgeçirmeye,
teslim almaya çalışıyorlar. Bu baskılara teslim ol-
mayacağım. Aydınlık, güzel yarınlar için, adaletsiz
bırakılan yoksul halklar için mücadele etmeye devam
edeceğim.

Böyle, ziyaretinize gelmek istedim. Gönül isterdi ki
güzel haberler vereyim; ama koşullarımız belli ne de
olsa. Kendinize çok iyi bakın.

Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin,
herkese sevgi ve selamlar...

30.04.2018

Ebru YEŞİLIRMAK

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın
Galatasaray Meydanı’nda 9

Haziran'da biraraya gelen TA-
YAD’lı Aileler bu hafta Bolu
F Tipi hapishanesinde hasta tut-
sak Ali Gökmen için açıklama
yaptılar. Açıklamada Ali Gök-
men’in mektubunun okunma-
sının ardından eylem sloganlarla
bitirildi. Ali Gökmen gönderdiği
mektupta şunlara değindi: "Ben
Ali Gökmen Bolu F Tipi Ha-

pishanesinde tutsağım. Size çok önemli bir sorum
var önemli olan insanın körlüğü müdür? Adalettin
mi? 38 yaşındayım tavukkarası hastasıyım doğuştan
gözlerim yavaş yavaş kararıyor. Gündüzleri bile gö-
remiyorum. Kendimi bildim bileli 12 saat bana
günler diğer 12 saat ise yok benim için ve bugün
tutsağım tam 20 ay oldu buraya gireli. Artık kıpkırmızı
bir gülü göremeyeceğimi biliyorum ama neden?
Neden buradayım?" diye soruyor. TAYAD’lılar tut-
sakların sesi olmaya devam edecek.

Yürüyüş Dergisi Halkın Umududur
”Sesinizi Duymak Bile Bizim İçin Güzel”

İstanbul Okmeydanı’nda 6 Haziran günü Yürüyüş
okurları, Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Çat Kapı
çalışması temelinde yapılan dağıtımda halkla sohbetler
edildi, içinden geçtiğimiz süreç ve seçimler hakkında
konuşuldu. Mahalle üzerinde hüküm süren polis ablukası,
yoğun baskılar, uyuşturucu sorunu, halkın sorunları
ve ülkenin geleceği hakkında da halkın görüşleri alınarak,
son dönemlerde yaşanan apolitikleşme, yozlaşma ve
duyarsızlaşmaya dikkat çekildi. Çalışmada 60 dergi
halka ulaştırıldı.

Tek Tip Elbiseyle İlgili Eylemde
TAYAD'lılar
Gözaltına
Alındı

TAYAD’lı Ai-
leler 8 Haziran'da
Ankara Sakarya
Caddesi’nde yap-
tıkları Tek Tip El-
bise ile ilgili basın
açıklamasında işken-
ceci polisin saldırısına
uğradılar. Kubilay Iğ-
dır ve Halil İbrahim
Şener gözaltına alın-
dı.



Mahallelerimizde
“Devrim”e Yer Var

Düzen Partilerine Yer Yok

BU MAHALLE BİZİM
BİR SİLDİLER, 
ON YAZDIK. 
BİR SÖKTÜLER, 
ON ASTIK

Her siyasi olay, devrimle karşı-
devrim arasındaki savaşın bir biçimidir.
Seçimlerde de devrim düzen arasında
temel olarak ideolojik bir savaş sürüyor.
Sağ, sol görünümlü tüm düzen partileri,
halkı parlamentarizm bataklığına davet
ediyorlar. Biz ise, çare seçim değil
devrim diyoruz.  

AKP faşizminin polisi, DEVRİM
diyen duvar yazılarını siliyor, afişleri
yırtıyor. 

Son örneği geçen hafta Çayan Ma-
hallesi’nde yaşandı. Polis zırhlı araç-
larıyla mahalleye operasyon düzenledi.
Bu defa operasyonun hedefinde ev
baskınları veya tutuklamalar yoktu.
Hedefte, bir gün önce asılan “Seçim
Çare Değil Çözüm Cephede” yazılı
büyük boy ozalitler ve duvar yazıları
vardı. İşkenceciler, hışımla ozalitleri
yırtıp, bazı duvarlardaki yazıları sildiler.
AKP’nin polisi yaklaşık yarım saat
süreyle terör estirip çekip gitti. 

Ardından üç Cepheli hemen
ozalitleri, boyaları çıkardılar. Üç
Cepheli, bir saat boyunca, faşist

polisin yırttığı ozalitlerin onlarcasını
astılar, polisin sildiği yazıların on-
larcasını yazdılar.

*

Faşist devletin polisi, imkansız
bir hedef peşindedir. Duvarlardan
devrimi ve cepheyi yok edemezler. 

Duvarlardan devrimi ve cepheyi
yok edebilmek için iki şey gerekli: 

Tüm Cephelileri yok etmek; ki
bu mümkün değildir. 

Tüm duvarları yok etmek; ki bu
da mümkün değildir.

Sorun elbette üç beş afiş, üç beş
duvar yazısı meselesi değildir: Bir:
bizim irademizi yok etmek istiyorlar.
İki; bizim ideolojimizi her yerden
silmek istiyorlar.

Buna izin vermeyeceğiz. Onlar si-
lecek biz yazacağız. Her şeyi, her yeri
yasaklasalar da düşüncelerimizi halka
ulaştırmanın yolunu bulacağız.

Mahallelerimizde neden
düzen partilerinin
çalışmasına izin
vermiyoruz?

Halkın örgütlü olduğu mahallelere

gelen düzen partilerinin seçim kon-
voyları, karşılarında halkı buldular.
Gazi halkının AKP’lileri kovması,
“seçimler konusundaki tavrınız ne?”
sorusunun özlü bir cevabıdır. 

Mahallelerimizde düzen partilerini
istemiyoruz. Çünkü:  

Sokaklarımıza, meydanlarımıza
onların yalan dolanlarının dolmasını
istemiyoruz. 

Düzen partilerinin hepsi, ister ik-
tidar, ister muhalefet olsun, sömürü-
den ve kanımızın dökülmesinden so-
rumludur. Sömürücüleri ve zorbaları
mahallelerimizde istemiyoruz. 

Konfeksiyonlarda çalışan çocuk-
larımızın alın terini çalanların, Gazi
katliamından Sur, Cizre katliamına
kadar yıllardır halkın kanını döken-
lerin, sanki bunları yapmamış gibi,
mahallelerimizde boy göstermelerini
istemiyoruz.  

Bu düzen, mahallelerimizi daha
kuruluş aşamasındayken mafya çe-
telerine bıraktı, evlerimizi mafya çe-
telerine karşı savunduk. Düzenin po-
lisi-jandarması-zabıtası bize saldırdı,
evimizi yıktı, düzen partilerinin bir
teki bile yanımızda yoktu; hepsi yı-
kımcıların safındaydı. Ev-iş-ekmek-
adalet istiyoruz dedik, coplar kalktı,
panzerler yürüdü üstümüze. Yol, su,

Sorun: Bireyci çalışma tarzı 

Çözüm: Çalıştığımız bölgede

kimseye görev vermiyorsak bir

süre sonra işlerin içerisinde bo-

ğuluruz. Biz herkese bir görev

vermeliyiz. Rutin işlerimiz, ör-
neğin dergi dağıtımını sadece
kendimiz yaparsak, kimse bizim
işlerimize ortak olmaz. Sorun-
larımıza çözüm üretmede ortak
olmaz. Dergi dağıtanları ço-
ğaltmalıyız, 1 dergi bile olsa
dağıtmalı, yaygınlaştırmalıyız.
Başkaları bizim ulaşamadığımız
yerlere ulaşır, böylelikle hem
dergi dağıtımını yaygınlaştırmış
oluruz. Biz insanları kendi so-

runlarımıza ortak etmiyorsak
onları ileriye de taşıyamayız.
Burada bir yanıyla da insan
beğenmemezlik var, yine kendi
kafamızda sınırlar çiziyoruz,
bu kişi yapamaz deriz. Burada
asıl sorun kendimizdedir. Biz
yol gösterirsek, herkes yapabilir.
Eksik varsa eğitilir ama başta
güvenmeliyiz. Herkesin iş ya-
pabileceğine güvenmeliyiz. 

SORUN/ÇÖZÜM
Her sorunun mutlaka

devrimci bir çözümü
vardır

Yürüyüş
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park istedik. Haklarımızı istedik diye
işkencehanelere götürüldük. Kurşun-
landık, katledildik. Hiçbir düzen par-
tisi yine yoktu yanımızda. 

Yıllarca süren Gazi katliamı
davasında düzen partileri yoktu. 

Gelelim bugüne, Küçük Armut-
lu’da Dilek Doğan, Yılmaz Öztürk
katledilirken, Okmeydanı’nda Uğur
Kurt cemevinin bahçesinde katledi-
lirken, Esenyurt’ta Ömer Barış Top-
kara polis tarafından katledilirken,
Gazi’de Barış Kerem ile Oğuzhan
Erkul katledilirken... neredeydi bu
düzen partileri? 

Günay Özarslanlar, Sıla Aba-
laylar, İnanç Özkeskinler katledi-
lirken neredeydiler?  

Yoksul mahallelerin en temel so-
runlarından biri nedir? Kentsel dö-
nüşüm denen yıkım ve talan planı
değil mi?

Peki düzen partilerinden birinden
bile, kentsel dönüşümü durduracağız,
halkın haklarını savunacağız, yerinde
ıslah yapacağız... DİYEN VAR MI?
Yok! 

İşte bundan dolayı, düzen parti-
lerine mahallemizde yer yok. 

Bakın, yoksul halkın çocukları,
bonzaiden ölüyor. Biz halkın örgütlü
güçleri olarak yıllardır uyuşturucuya,
yozlaşmaya karşı mücadele ediyoruz.
Bu mücadelede Hasan Feritler’i, Birol
Akarsular’ı şehit verdik. Uyuşturucuya

karşı mücadele ediyor diye, şu anda
mahallelerimizden onlarca insan tutuklu.
Neredeydi düzen partileri?

Mahallelerdeki uyuşturucudan ha-
berleri var mı bu düzen partilerinin?
Bizce var.. Ve onlar da gençliği apo-
litikleştirmeyi hedefleyen emperya-
lizmin faşizmin yozlaştırma, uyuş-
turucu politikalarını destekliyorlar. 

Seçim konuşmalarına bakın;
bir tekinin gündeminde bu sorun var
mı?

Bir teki çıkıp da bu politika, em-
peryalizmin politikasıdır… Uyuşturucu
çetelerinin yaygınlaşmasında devletin
polisinin birinci dereceden payı var-
dır… uyuşturucuyu engelleyeceğiz…
çeteleri dağıtacağız… gençlerimizi o
bataklıktan çıkaracağız.. 

Bir teki bunu söylemiyor. 

Bizim sorunlarımıza çözümü ol-
mayanların, tersine sorunlarımızın
sebebi olanların mahallelerimizde
işi, yeri yok.     

İşte bu yüzden, sömürü ve zulüm
düzeninin doğrudan veya dolaylı sa-
vunucusu olan bu düzen partilerinin
mahallelerimize gelip sömürü ve zulmü
meşrulaştırmalarına izin vermiyoruz.

İşte bu yüzden, katledilen insan-
larımızın kanının üzerine yalanlarını
boca etmelerini önlemek için çalış-
malarına izin vermiyoruz. 

Bu düzenin çukura batmış siyasi
partileri bizim çözümümüz olmadı,

olamaz da.

Katliamda yoklar, çocuklarımız
zehirlenirken yoklar, kensel dönüşüm
diye evlerimiz yıkılırken yoklar; ama
OY İSTEMEYE varlar. 

Öyle yağma yok! Oy yok!

Her mahalleden, onlarca tutsak var. Sadece Gazi’nin
40’ı aşkın tutsağı var bugün. 

Onlar, mahallelerde verdikleri mücadelelerini, bugün
faşizmin F Tipi hücrelerinde sürdürüyorlar.  

Onları hapishanelerdeki direnişlerinde yalnız bırak-
mamak, mahallelerin görevidir. 

Onlara duvar yazılarımızla sahip çıkmalıyız. 

Mahkemelerini izleyerek sahip çıkmalıyız.

Kitap, para, eşya, mektup, tüm ihtiyaçlarını karşıla-
yarak sahip çıkmalıyız.

Onların mahallelerimizde yaşayan Ailelerini yalnız
bırakmayarak sahip çıkmalıyız. 

Mahallelerdeki her gencimiz, bir tutsağımıza yazabilir. 

Özgür tutsaklar, iki elleri kanda da olsa, mektuplarınızı

cevaplandıracaklardır. 

Tutsaklarımıza mektup yazarak, faşizmin tecrit po-

litikalarına karşı bir eylem yapmış oluruz. 

Mektuplarımızla onları dışarıdan haberdar eder, on-

ların mektuplarından biz birçok şey öğrenebiliriz. Her

mektup, üzerinde iki kelime bile olsa, her kart, sahip-

lenmedir, tecrite darbedir. 

372 tutsağımıza, her evden bir mektup.

Yapamaz mıyız? Pekala yapabiliriz.  

Mahalleliler Tutsaklarımıza ve Yakınlarına Sahip Çıkalım
Tutsaklarımıza Mektup Yazalım!

Operasyonlarla, Gözdağıyla
Bizleri Yıldıramazsınız

Çayan Mahallesi'nde 7 Haziran
akşamı AKP’nin polisi tenekeleriyle
mahalleye operasyon düzenledi. Du-
varlardaki “Seçim Çare Değil Çözüm
Cephede’’ ozalitlerini yırtıp duvardaki
yazıları sildi. Yaklaşık yarım saat
mahallede terör estiren AKP’nin po-
lisine Halk Cephelilerin cevabı yırt-
tıkları ozalitlerin onlarcasını asmak,
sildikleri yazıların onlarcasını yazmak
oldu. 3 Halk Cephelinin katıldığı ça-
lışma yaklaşık 1 saat sürdü.
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Oligarşinin yönetememe krizi sonucu, erken seçime
gidilirken düzen partileri vaatlerle, yalanlarla halkı kan-
dırmaya, halkta düzenden bir umut beklemesi için ya-
ratmaya çalışmaktadırlar. Burjuvazinin kirli siyaseti de
tüm pisliğiyle basından, meydandan gözler önüne seril-
mektedir. En üst perdeden birbirine suçlamalar, birbirini
aşağılamalar olurken hiçbirinin de diğerinden farkı
yoktur. Oligarşinin bu kirli siyasetinin, seçimlerinin,
parlamentosunun halka çözüm olmayacağını anlatmaya
devam edeceğiz. 

O cumhurbaşkanı adaylarından biri de Doğu Perinçek
işte. Doğu Perinçek, sol içinde lanetlenmiş, işbirlikçi bir
haindir. Emperyalizme uşaklıkta Tayyiplerden geri kalır
tarafı yoktur. 1970’lerden günümüze Perinçek’in ve Ay-
dınlıkçıların tarihine bakınca bunu net görürüz. 

Doğu Perinçek’in halka söyleyebileceği bir şey yoktur,
programı da yoktur. Onun derdi, öncelikle kendini em-
peryalizme ve oligarşiye ispatlamaktır. AKP politikalarını
öven, milli hükümet Erdoğan’sız olmaz diyen, OHAL’i
kaldırmayacağım diyen ve seçilirsem ilk işim HDP’yi
kapatmak olacak diyen, 3 ay içinde Kandil’e bayrak çe-
keceğiz, PKK’yi bitireceğiz diyen Perinçek’ten halkan
yana politika beklenemez. Perinçek’in ağzından sadece
kan damlıyor. 

Perinçek diyor ki; “Erdoğan’ı tercih etseler Doğu Pe-
rinçek’i tercih etmiş olurlar. Çünkü Erdoğan ve başında
bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda
Vatan Partisi’nin savunduğu siyasete gelmiştir”. 

Bu mesaj emperyalizme ve oligarşiyedir. Ben de Erdo-

ğan’ın yaptıklarını ya-
par, ondan da iyi size
uşak olurum itirafıdır.
Erdoğanla Perinçek ara-
sında fark yoktur. İkisi
de halka düşmandır,
ikisi de emperyalizmin
uşağıdır.

Perinçek ve Aydın-
lıkçıların tarihinde, provokatörlükten, direniş kırıcılığından,
devrimci düşmanlığından, devrimcileri faşistlere ihbar
etmekten başka ne var?

1980 öncesi devrimcilerin, yurtseverlerin boy boy
resimlerini basar, isimlerini, adreslerini, yanına bildikleri
kadar özgeçmişlerini yazarak, krokiler yayınlayarak
devlete ihbar ederlerdi. 12 Eylül’den sonra da öz olarak
ihbarcılıkları değişmemiştir. 

Krokiler yayınlayarak hangi siyaset nerede çalışma
yapıyor, çalışmaları kimler yapıyor sistemli bir biçimde
yayınlıyordu Aydınlıkçılar.

“49 sahte sol” başlığı ile yazı dizileri hazırlayıp
devrimci örgütler hakkında bulabildiği tüm bilgileri; yö-
netici, kadro, sempatizan yazarak konumları ile yayınla-
maya özen göstermişlerdi.

Karşı devrimci faaliyetlerine sadece ihbarcılıkla sı-
nırlamayan bu Aydınlıkçılar 78 Kasım’ında Dev-Genç’li
Turgut İpçioğlu’nu katleden karanlık, lanetlenmiş bir
örgüttür. 1980’de, Halkın Kurtuluşu’ndan Oktay Çiğdemol
ve Faysal Helleci’yi Adana’da kasap satırlarıyla katleden
bunlardır. Devrimcilere silahlı saldırılar düzenleyen Pe-
rinçekler daha sonrasında da yaptıklarını savunmuşlardır.
Ellerinde devrimcilerin kanı vardır.

80’lerin ortalarında ise haftalık olarak yayınlanan bir
dergideki röportajda ihbarcılık hatırlatıldığında ise “İsteyen
ihbarcılık desin yine yaparım” diyerek savunuyordu.
(Yeni Gündem 23-29 Haziran 86)

Burjuva milliyetçi, ihbarcı Aydınlıkçılar bugüne kadar
“bağımsızlık, anti-emperyalizm” gibi sol söylemlerle;
ihbarcı, provokatör, düzenin değirmenine su taşıyan politi-
kalarını gizlemeye, yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışırken,
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bir taraftan da kitle
zemini yaratmaya
çalışmıştır.

Bakmayın Pe-
rinçek’in, Vatan
Partisi’nin NATO,
ABD, emperyalizm
karşıtı söylemlerine.
Yalandır! Halkımız
derki ayinesi iştir
kişinin lafa bakıl-
maz. Perinçek’e ba-
kınca, geçmişte
yaptıklarına bakınca
söylediklerinin ya-

lan olduğu açıktır. 1970’lerde Sovyetler’i tehdit görüp
NATO’yu savunan bir işbirlikçidir Perinçek. O tarihlerde,
Türkiye’nin SSCB’ye karşı Avrupa ve ABD emperya-
lizmiyle cephe kurmasını savunmuştur. 

Cunta mahkemelerinde “NATO düşmanlığı önyargısına
karşı çıktık”, “NATO’dan, Sovyetlere teslimiyet yönünde
bir ayrımdan yana değiliz.” diyen Perinçek’lerdir. Yine
cunta mahkemelerine verdikleri 11.03.1982 tarihli di-
lekçesinde: “Bırakalım Türkiye ordusunun güçlendirilmesi
gerektiğini savunmamızı, Avrupa’nın Sovyetler Birliği’ne
karşı güçlü olmasını ve direnmesini savunduk.” demişlerdir. 

İşte Perinçek’in ve arkadaşlarının bağımsızlık, anti-
emperyalizm gibi sol söylemleri demagojidir. Tayyip
Erdoğan bile zaman zaman en keskin söylemlerle Avru-
pa’ya, ABD’ye kafa tutar gibi gözükür, mazlumdan yana
demagoji yapar. Erdoğan’dan Perinçek’e tüm düzen si-
yasetçileri emperyalizmin uşağıdır. Ve
bu seçim yarışında emperyalizme uşaklık
yarışındadırlar. 

Perinçek’in dünü ile bugünü arasında
değişen bir şey yoktur. 1980 faşist cun-
tasını bile savunabilecek kadar alçaktır.
Bugün nasıl Erdoğan’ı tercih etseler
bile beni tercih etmiş olurlar diyerek,
Erdoğan’la düşüncelerinin ortak oldu-
ğunu söylüyorsa, aynısını 80 faşist cun-
tasında da yapmıştır. Doğu Perinçek
ve arkadaşları Kenan Evren’e de “ay-
nıyız” seslenişinde bulunmuştu: 

“Evren’in kamuoyuna ilk konuşmasında bizim parti-
mizin bugüne kadar parlamentoyu, AP’yi, CHP’yi ve
hakim sınıfları eleştirirken takındığı tutum gözüküyor.
Darbeye Sovyet yanlısı unsurlar ‘faşist’ diye saldırıyorlar.
Kesinlikle söyleyebiliriz ki darbe faşist değildir.” 

Geçmişte Kenan Evren’le aynıyız diyen Perinçek ve ar-
kadaşları, bugün de Tayyip Erdoğan’la aynı olduklarını
söylüyorlar. Halk düşmanlığında da aynıdırlar. Halk düşmanı
Perinçek, Cizre’de insanlar yakılarak katledilirken, evler
yıkılır yıkıntılar arasından kan fışkırırken, sokaklar kana
doymuşken Perinçek doymamıştı kana. Twitter’dan “çok
mutluyum” diyecek kadar halk düşmanı bir alçaktır Perinçek. 

Sonuç olarak; Doğu Perinçek’in, Vatan Partisi’nin
ABD, NATO, emperyalizm karşıtlığı sadece göstermeliktir.
Sol söylemlerle işbirlikçi yüzlerini maskelemeye çalış-
maktadırlar. Halkımızın sorunlarının çözümü bir işbir-
likçiden diğerine geçişte değildir. İhbarcı Aydınlık ve
Perinçek’in halk düşmanlığını arttırarak sürdürmek
dışında bir programı yoktur. 

Seçim çare değildir. Sorunlarımızın çözümü emper-
yalizme karşı ba-
ğımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, ka-
pitalizme karşı ba-
ğımsızlık mücade-
lesindedir. 

Seçimler, em-
peryalizm işbirlik-
çisi faşist düzen par-
tilerini halkın gö-
zünde meşrulaştır-
mak ve faşizmin
gerçek yüzünü giz-
lemeye çalışan mec-
liste değildir. Halkın
meclislerini kura-
lım, halkın iktidarını
kuralım...
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Halkların Demokratik Partisi’nin Eş Genel Başkanı
iken 2016 yılında tutuklanan Selahattin Demirtaş, 24
Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.
Reformist ve oportünist sol da “1 Oy Demirtaş’a 1 Oy
HDP’ye” sloganıyla seçim çalışmalarına katıldı.

HDP’NİN KURULUŞ AMACI NEDİR, KİMİ
TEMSİL EDİYOR?

HDP, devletin yasadışı ilan ettiği örgütleri, parlamentoya
çekmek için kuruldu. Bunu biz söylemiyoruz, KCK yö-
neticilerinden Cemil Bayık söylüyor.

Cemil Bayık, BBC Türk muhabirinin “Çatışma orta-
mında sizin payınız yok mu?” sorusuna,  şöyle cevap
veriyor: 

“Biz payımızın olduğunu düşünmüyoruz. Eğer biz
çatışmadan yana olsaydık şimdiye kadar dokuz kez tek
taraflı ateşkes ilan etmezdik. Yine eğer biz savaşta ısrarcı
olsaydık biz Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün muhalif
güçleri HDP çatısı altında biraraya getirmeye çalışmazdık
ve bunları parlamentoya taşımazdık. Biz Türkiye’nin
bütün sorunlarını parlamentoya taşıdık. Parlamentoda
sorunları gündemleştirmek, çözmek istedik. Türkiye yıl-
lardır Kürtlerle, solla uğraşıyor ama bir türlü sonuç
alamadı. Ama önder Apo, PKK, bütün bu güçleri,
onların yasadışı dedikleri bütün bu güçleri parlamentoya
çekti. Bütün sorunları parlamentoya taşıdı ve parla-
mentoda sorunları tartışmak, çözmek istedi.” (BBC
Türkçe 30.11.2015)

Kendisini, bir halkın temsilcisi olarak gören her
hareket, öncelikle dünya halklarının başdüşmanı ABD
emperyalizmine karşı mücadele etmelidir. Çünkü halkların
alın teri, emeği, kanı emperyalistlere akmaktadır. ABD’ye
karşı tek bir eylem yapmamakla övünen bir anlayışa
halklarımız neden oy versin?

Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesini parla-
mentoya çekmekle kalmayıp, bütün sol örgütleri düzene
yedekleme misyonuyla hareket eden bir partiye halkmız
neden oy versin?

ABD Emperyalizmi Dünya Halklarının Baş Düş-
manıdır! Emperyalizm Tarafından ‘Hayranlık Uyan-
dıran’ Olmak Halklar Adına Utanç Vericidir!

CIA’nın eski şeflerinden Henry Barkey, Foreign
Policy dergisinde Demirtaş için şunları söylüyor: “Ülkenin

en hayranlık uyandıran siyasetçisi, Kürt bir Nelson
Mandela olma potansiyeli taşıyor.” 

Emperyalizm tarafından “hayranlık uyandıran”
olmak; her türlü savaşa, her türlü şiddete karşı
olmayı, her koşulda barış-uzlaşma yanlısı olmayı ge-
rektirir. Yani Amerika’ ya bir taş bile atmamış olmayı
gerektirir. Bu halklar açısından kabul edilemez ve utanç
vericidir.

Şöyle devam ediyor Barkey:“Demirtaş, Erdoğan’ın
hırslarına karşı geçmişte direnen tek lider. 2015’te
HDP’ye oy verenlerin ve muhalefet partilerinin Erdoğan’ı
yenemeyeceğini bilenlerin, Erdoğan’ın otoriter yönetimine
olan kızgınlıklarını göstermenin en etkili yolu, Demirtaş’a
oy vermek... Erdoğan’ın yargı üzerindeki kontrolü De-
mirtaş’ın bir daha ışığı görüp göremeyeceğini belirleyecek.
İki sonuçta da Erdoğan kaybediyor. Demirtaş’ın şüpheli
suçlamalarla uzatılan tutukluluk süresi Demirtaş’ı yeni
bir Mandela’ya dönüştürecek.”

Barkey son olarak, fazlasıyla teşhir olan AKP faşizmine
alternatifi de kendisi belirliyor. AKP’ye karşı tek alternatifin
Demirtaş olduğunu söyleyerek açıkça yönlendirme
yapıyor. Halklara model olarak, 27 yıl hapiste kaldıktan
sonra emperyalizmin uzlaşma-teslimiyet-tasfiye po-
litikasının bir aracına dönüşen Nelson Mandela’yı
gösteriyor. Halkınızın özgürlük mücadelesine Mandela
gibi ihanet edin diyor.

DEMİRTAŞ, EMPERYALİSTLERİN ÖVGÜSÜNE
LAYIK OLDUĞUNU İSPATLADI

Geçtiğimiz hafta Fox TV kanalında Sezai Temelli ve
Pervin Buldan’ın katıldığı programa Demirtaş da yazılı
cevaplar gönderdi. Demirtaş, ısrarla sadece Kürt sorununa
ilişkin sorular sorulmasından duyduğu rahatsızlığı dile
getiriyor. “Siz, hep PKK ve Kürt sorununu sormuşsunuz.
Burası hepimizin ortak evi. Keşke diğer soruları da ya-
nıtlayabilseydim.” (Diken, 30.05.2018)

Ne kadar ‘barış’ yanlısı olduğunu, düzenin sınırları
içinde, meclisin inisiyatifi dışına çıkmayacaklarını vur-
guluyor. Ardından PKK ile ilişkileri olmadığını, hendek
kazmayı ve silahlı mücadeleyi desteklemediklerini, aksine
hendekleri kapatmakta yetersiz kaldıklarını söylüyor.

“Şunu açıkça belirteyim biz PKK’nin şiddetini meş-
rulaştırmak, normalleştirmek gibi bir tutum içinde ol-
madık olamayız. Silaha, bombaya, şiddete, açık ve net

HDP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI,
EMPERYALİZMİN TEMSİLCİLERİNİN MANDELA’YA

BENZETTİĞİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN
BAŞTA KÜRT HALKI OLMAK ÜZERE

HALKLARIMIZA İŞBİRLİKÇİLİK DIŞINDA
VEREBİLECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR!
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bir tutumla karşıyız. … Biz sivil demokratik siyasette
ısrarcıyız. Silaha karşıyız bu nettir… Size şunu bütün
samimiyetimle ifade edeyim: Bizim PKK ile organik,
örgütsel bir ilişkimiz olsaydı, bunu korkmadan sakla-
madan söyleyecek kadar cesur ve dürüstüm. PKK ile
HDP ya da benim aramızda ne bir örgütsel ve talimat
ne de organik bir ilişki kesinlikle yoktur. Biz Türkiye’ye
demokrasi, Kürt sorununa barışçıl çözüm perspektifi ile
PKK’nin kesin olarak Türkiye’ye karşı silah bırakması
gerektiğine inanıyor ve savunuyoruz. Bunun da terörle
mücadele konsepti ile değil, TBMM inisiyatifinde şeffaf,
dürüst bir müzakere ile yapılacağına inanıyoruz.”

Bu sözlerin neresinden tutsanız elinizde kalır. Tarihsel
ve bilimsel gerçeklikten uzak, kendini inkar, emperyalizme
ve Türkiye faşizmine kendini ispat çabasından başka bir
anlam taşımayan bu sözlerle Türkiye halklarını kucakla-
yacağı hayali mi kuruyor?

Demirtaş’a ve HDP’ye, bazı gerçekleri hatırlatmakta
fayda var. Savaşı başlatan ezilen dünya halkları değil,
özel mülkiyetlerini korumak ve büyütmek hırsıyla
halklara saldıran egemenlerdir. Bu nedenle halklar
için silah bir tercih değil zorunluluk olmuştur. Halklar
olarak bu savaşı biz başlatmadık, ilk kurşunu biz sıkmadık!
Bugün gelinen noktada PKK’nin silah bırakıp Amerikan
emperyalizminin paralı askeri olması, ortaya çıkışının
veya geçmişte verdiği silahlı mücadelenin gayri meşru
olduğu anlamına gelmez.

Tayyip Erdoğan’ın ‘kadın da olsa çocuk da olsa
gereken yapılacaktır’ demesiyle asker ve polis eliyle
Kürt halkının katliamlarının arttığı bir süreç yaşandı.
Sonrasında peşpeşe kitle katliamları geldi. Kürt milliyetçi
hareketin, faşizmle müzakere masasında elini güçlendirmek
için ilan ettiği ‘özerklik’ ve hendekler kazarak sokmama
çağrısına Kürt halkı uydu. Bu politikanın ideolojik ve
siyasi yanlışlığı ayrı bir konudur. Ama AKP faşizminin
hendekleri bahane ederek Kürt halkını katletmesini bir
yana bırakıp PKK’yi mahkum etmek tam da HDP’nin
açmazını göstermektedir.

Emperyalizme ve faşizme tek söz söyleme cüreti ol-
mayan bir politikanın geldiği yer işte burasıdır. Milli-
yetçilik, burjuva ideolojisidir ve eninde sonunda uzlaşmaya
ve teslimiyete gider. Kürt milliyetçi hareketin de gözleri
öylesine kör olmuştur ki dostu-düşmanı, doğruyu-yanlışı
karıştırmakla kalmamış, düşmanı aklar duruma gelmiştir.
“PKK’nin şiddetini meşrulaştırmak, normalleştirmek
gibi bir tutum içinde olmadık olamayız.” demenin başka
bir açıklaması yoktur.

Demirtaş ve Kürt milliyetçi hareket, anormal ve gay-
ri-meşru gördüğü silahlı mücadeledir. Onlar inkar ediyor
diye silahlı mücadelenin gerekliliği ve zorunluluğu
ortadan kalkmaz. Faşizmin terörü; ancak halkın dev-
rimci şiddetiyle yenilebilir. Silah, emperyalizme karşı
savaşan halkların elinde olmazsa olmaz bir araçtır,
kurtuluşun tek yoludur. Devrimci şiddet, dünya halk-
larının gözünde son derece meşrudur.

1978’den beri 30 binin üzerinde şehit vermiş bir
halkın mücadelesini gayrimeşru göstermeye kimsenin
gücü yetmez. Vatanını seven, kurtuluşunu isteyen, biraz
da olsa sınıf ve tarih bilincine sahip olan, değerlerinden
kopmamış ve onurunu korumak isteyen herkes zulme
karşı direnir. Türkiye halkları da bu bedeli ödemiştir,
ödemeye devam etmektedir.

DEMİRTAŞ ve HDP BURJUVA SİYASETİ YA-
PIYOR, AKP’NİN AĞZIYLA KONUŞUYOR: “ ME-
ĞERSE EVLERİ YAKIP YIKANLAR DARBECİY-
MİŞ”

Fox TV’ye gönderdiği cevapların devamında şöyle
diyor Demirtaş: “Ne ben, ne HDP hendekleri, barikatları
kazmadık. İlk ortaya çıktığı andan itibaren sürekli diyalog
ve ikna yöntemleri kullanarak sonlanması için yoğun
çaba sarf ettik. Hakkari merkez ve Silvan ilçelerinde
de, ilk hendekler açıldığında Lice ve Cizre ilçelerinde
de bu yöntemle başarılı olduk ve hendekler kapatıldı.
Benim hendekleri destekleyen tek bir açıklamam yoktur.
15 Temmuz’da bir de baktık ki, meğerse bu evleri,
insanları yakıp yıkanların tamamı darbeciymiş. Şu anda
tamamı darbecilikten içeride!

Silahlı mücadeleyi karalamaya çalışmakla yetinmiyor,
AKP’yi de aklıyor Demirtaş. Bodrumlarda yakılan, kat-
ledilen insanlarımızın sorumlusu FETÖ’cülermiş diyerek
AKP’nin ve devletin sorumluluğunu gizliyor. Faşist dev-
letle, AKP ile Kürt halkını uzlaştırmaya çalışıyor.

Katliamların önüne geçmek için çaba sarf etmeyen,
devletin sorumluluğunu gizleyen ve dökülen kanın hesabını
sormayan bir anlayışa Kürt halkı neden oy versin?

Öncelikle cevaplamaları gereken, o hendeklerin neden
açıldığı ve neden kapatıldığıdır. Ayrıca Hakkari, Silvan,
Cizre ve Lice’de sağladıkları hangi başarıdan söz ediyor
Demirtaş? Bu başarı (!) sonraki süreçte hangi sonuçları
doğurmuş? Zırhlı araçlarla güpegündüz çocuklarımızın
ezilmesini, Kürt milliyetçi hareketin çağrısıyla Newroz-
lar’da seçim mitinglerinde alana çıkan gençlerimizin öl-
dürülmesini mi yoksa gerillaların çırılçıplak bedenlerine
yapılan işkenceyi mi engellemişler?

Burjuvaziye ‘şirin, kabul edilebilir’ görünmek için
espri adı altında lümpen bir dil kullanmayı sürdürüyorlar.
İşte Demirtaş’ın seçim çalışması: “Senin gitme ihtimalin
bile bu kadar güzelken, kim bilir gidişin ne muhteşem
olacak. Promter gazisine ulaşana kadar elden ele bi
zahmet” (05.06.2018, Yeni Özgür Politika)

Şöyle destek istiyor Demirtaş: “Biliyorsunuz c.evinden
ketıl ile twit atabiliyorum ama whatsapp ketılda çalışmıyor.
Bu nedenle mesajı size el yazımla atıyorum.”

Sınıf savaşımı çok kanlıdır ve faşizm bu ciddiyetle
ele alıyor, duvara ketıl resmi çizen gençleri bile işkenceyle
gözaltına alıyor. 

Burjuvaziye duydukları güven, barışma isteği gözlerini
öylesine kör etmiş ki; seçimi kazanacaklarına, AKP’nin
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kesin kaybedeceğine halkımızı inandırmak için her şeyi
söylüyorlar. Demirtaş, avukatları aracılığıyla twitterden
yaptığı açıklamalardan birinde şöyle diyor: “Vatan
Partisi kazanırsa, HDP’yi biz kapatırız. Seçilirsem
Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım.” (BİA Haber
Merkezi, 25.05.2018)

İşte burjuva siyasetçiliği tam da budur. Küçük hesaplar
uğruna herkese mavi boncuk dağıtma, yeri geldiğinde
yalan, demagoji, çarpıtma... Karşı-devrimcileri ve niha-
yetinde devleti aklama noktasına geldiler. Siz ‘silaha,
her türlü şiddete karşı’ olmaya devam edin. Sınıflar mü-
cadelesi olanca doğallığıyla akıp gidiyor.

Demirtaş AKP’yi aklayadursun, faşizm doğasına
uygun davranıyor. Tayyip Erdoğan “Kürt sorunu yok,
terör sorunu var, Şimdi cezaevinden esip yağan zatın
elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Sen hangi yüzle
aday oluyorsun?” diyor. Sınır içinde ve dışında her gün
gerillaları katletmeye devam ediyor. Diyarbakır’da miting
yapıp, PKK’yi karalıyor ve Kürt milliyetçi hareket tüm
bunları dışarıdan seyrediyor.

EMPERYALİZM ve FAŞİZMLE BARIŞILMAZ,
SAVAŞILIR! TARİHİN ve BİLİMİN YASALARININ
GÖSTERDİĞİ TARTIŞMASIZ GERÇEK BUDUR!

HDP ve Demirtaş, bütün politikalarını seçimlere
odaklamış, halkın düşmanlarının kim olduğunu, açlığı,
yoksulluğu, katledilen gerillaları, halkımız için adalet
istemeyi, hesap sormayı, Ahmet Türk’ün deyişiyle “17
bin faili meçhulü, Roboski’yi” unutmaya dünden razı
olduğu için katliamlar aralıksız sürüyor.

Kürt milliyetçi hareketin, emperyalizme duyduğu gü-
venin sonu gelmiyor.  “AGİT heyeti görevine başladı”
(Yeni Özgür Politika, 26.05.2018) diyerek müjde verir
gibi duyuruyor.

Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT), özellikle Sovyetler’in yıkılmasıyla birlikte özel-
likle “insan hakları, terörün finansmanıyla mücadele”
adı altında emperyalistlerin çıkarlarını korumak amaçlı
kurulan uluslararası bir birliktir. Türkiye’nin de kurucuları
arasında olduğu AGİT, sadece kendi içinde aldığı kural
ve ilkelerle hareket eden bir birlik değil, aynı zamanda
siyasi düzeyde bakanlar, devlet ve hükümet başkanları
tarafından alınan kararlarla da hareket etmektedir.

24 Haziran seçimlerini ‘izlemek’ için Türkiye’ye gelen
Seçim Gözlem Heyeti, hapishanede Demirtaş ile görüştü.
“HDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Seçim
öncesi ziyaretler kapsamında Türkiye’ye gelen ve bütün
Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşme yapmayı planlayan
AGİT-PA Seçim Gözlem Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı
Adayımız Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevi’nde bir
görüşme gerçekleştirmiştir” denildi. AGİT-PA, Adalet Ba-
kanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarının izniyle Selahattin De-
mirtaş ile Edirne Cezaevi’nde görüşen ilk yabancı heyet
oldu.” (05.06.2018,  ANF) Demirtaş, hak ihlallerini, görüş
ve değerlendirmelerini heyete aktarmış.

Halka dayanmayan, halka güvenmeyen, halkın
silahlı savaşına inanmayanlar, burjuvazi karşısında
çaresizdir. Dayanacak yeri olmayanlar, halkın örgütlü
gücünü görmeyenler, emperyalizmin “gücü”ne da-
yanırlar.

HDP’nin ve Demirtaş’ın halka vereceği hiçbir şey
yoktur! Emperyalizme yaslanıp, halkların silahlı müca-
delesini gayri meşru gösteren Demirtaş ve HDP’nin, ne
Kürt halkına ne de Türkiye halklarına verecek hiçbir
şeyi yoktur. Hayatın doğruladığı gerçeği tekrar tekrar
söylemeye devam edeceğiz: Faşizmin terörü; ancak
halkın devrimci şiddetiyle yenilebilir, ‘her türlü savaşa,
şiddete’ karşı çıkarak değil!

HDP, solu düzene çekme misyonunu üstlendi, Demirtaş
ise bu partinin başkanı olarak, bu politikaların sürdürü-
cüsüdür. Barkey’in övgüsünün nedeni budur.

48 yıldır emperyalizmi Anadolu topraklarından kovma
savaşı verilirken, bu uğurda türlü bedeller ödenirken,
Kürt milliyetçi hareket HİÇBİR ŞEY YAPMAMIŞTIR.
Suriye’de ise avuç içi kadar bir bölgeyi denetimlerine
alır almaz emperyalizme “Buyur” deyip 11 tane üs kur-
durmuşlardır.

Halkımız böyle bir partiye, bu partinin adayına neden
oy versin?

Sonuç olarak; dünya halklarının tek kurtuluş yolu
emperyalizme karşı tepeden tırnağa silahlanmakta, ba-
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm için savaşmaktadır. Bu
savaşı geriye çekmeye çalışanlara, katillerle barıştırma,
katledilen canlarımızı unutturma yarışına girenlere
halkımız neden oy vermemelidir.

Tek Yol Devrim, Tek Kurtuluş Sosyalizm!

Pis Düzenin Yarattığı Bataklığı Kurutacağız!
Mahallelerimizi Sizlere Dar Edeceğiz

Çayan Cephe Milisleri,
10 Haziran’da, uyuşturucu
satıcısı olan Cüneyt Arslan’ı
ayaklarından vurarak ceza-
landırdı. Konuyla ilgili ya-
pılan yazılı açıklamada kı-
saca şu sözlere yer verildi;

“Halkımız! Cüneyt Arslan faşizme hizmet eden, düzenin
her türlü pisliğini, ahlaksızlığını mahallemize taşımaya
çalışan namussuzun tekidir. Aylar süren takip sonucu
suçları somutlanmış, uyuşturucu satışı yaptığı esnada
milislerimiz tarafından suçüstü yakalanarak iki bacağından
vurularak cezalandırılmıştır.

AKP faşizmi 16 yılda vatanımızı ve binlerce insanımızı
bataklığa dönüştürmüş, kendi alçak politikalarının de-
vamlılığı adına ülke içerisinde kol gezen birçok ahlaksızlıkla
mücadele etmek yerine göz yummuş ve çanak tutmuştur.
Biz de açıkça ilan ediyoruz ki; Binlerce Hasan Ferit Olup
Bu Bataklığı Kurutacağız! Bu Düzeni Yıkacağız! Bu
Pisliği Temizleyeceğiz!”
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MİLİSLER, KENDİ KİTLE
ÇALIŞMASINI YAPMALIDIR

MİLİS NEDİR?
� 1959 ve 1960’da etkili ve çetin politik

mücadele yıllarını takiben, güneyin geniş kırlık
alanlarında zincirleme ayaklanmalar patlak verdi.
Bunlar milyonlarca yurttaşımızın sürdürdüğü yaratıcı
ve çok yiğitçe hareketlerdi. Çok küçük silahlı birliklerce
desteklenip, esas olarak yığınların politik gücüne da-
yanarak büyük engelleyici araçlarına ve ikiyüzbinin
üzerindeki güçlü ordusuna rağmen kırlık alanlarda
düşmanın kolunu kırdılar ve ülkenin önemli ölçüde
büyük bir kısmında kontrolü ele aldılar. 

(Giap-Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı-sayfa 14)

Mahallenin esas sahibi kim? Ora-
da oturan halkımızdır. Dışarıdan ge-
lenler “yabancı”dır mahalleye. En
başta devlet yabancıdır mahalleye.
"Devlet geldi" derler mesela. Devlet
mesela iftar çadırı kurar, sonra gider.

Devlet sel olduğunda gelir mesela,
açıklama yapar, sonra gider.

Devlet felaket olduğunda gelir, bir
iki çadır kurar, sonra gider.

Hep dışarıdan gelir. 

"Devlet Geldi" lafını en çok pol-
islerin ağzından duyarız. Hatta "Dev-
let Biziz" derler. 

Devlet polisiyle, tenekeleriyle, özel
harekatçılarıyla, helikopterleriyle gelir.
Ama yine yabancıdır. Tenekelerin içi-
ne, kalkanlarının ve kasklarının ar-
kasına gizlenerek gelir... Ve giderler.

OHAL dönemi gibi bazı dönem-
lerde daha uzun kaldıkları da olur,
ama eninde sonunda giderler. Bu
defa başka isimle tekrar gelirler. Devlet
esas olarak polisle, gaz bombalarıyla,
silahlarıyla mahallemize gelir. Çünkü
devlet halkın devleti değildir, çünkü
mahallenin esas sahibi oranın halkıdır. 

Mahallenin sahipleri her yoksul
mahallede köşe başlarında duran genç-
lerdir. O çocuklar mahallenin her

şeyini bilirler. Her ma-
hallede böyle gençler
vardır.

Mesela Okmeyda-
nı’nın gençleri, bir dö-

nem “Okmeydanı Köşe” diye yazı-
lama bile yapıyorlardı. Köşe'nin sa-
hipleri mahalleye dair ne varsa bilirdi.
Bir çete saldırısı, ahlaksızlık olduğunda
ilk müdahale eden de bu "köşe" genç-
leri oluyordu. Esnaflar bu nedenle
bazen tepki de duysalar, kendilerini
güvende hissediyorlardı. Çünkü ma-
hallenin çocuklarıydı onlar ve Cep-
heliydi. 

Bir serserinin veya mahallelere
musallat olan çetelerin bir saldırısı
olduğunda, daha ne oldum demeden
10-15 genç toplanıp saldıranın karşısına
dikilebiliyorlar. 

İşte bu gençlik, mahallelerimizin
en güçlü dinamiklerinden biridir. Eği-
tirsek, yol yöntem gösterirsek, ma-
halleyi uyuşturucu çetelerine karşı,
mafyaya karşı koruyacaklardır. 

Kendi mahallesini çetelere karşı,
uyuşturucu satıcılarına karşı, gece-
kondusunu yıkmaya çalışanlara karşı,
halk düşmanlarına karşı cüretle, fe-
dakarca koruyacak olan onlardır. Mey-
dana ilk çıkacak, kavgaya ilk girecek
olan onlardır. Onları örgütlemek, onları
milis yapmak, milislerin görevidir.

İşte bu gerçek, milislerin de kendi
kitle çalışmalarını yapmalarının zo-
runluluğu ortaya koyuyor.

*

Milisler, mahallenin gençlerine
yönelik örgütleme çalışması yapma-
lıdır. Anlık gelişen olaylara karşı
birden toplanıp dağılan gençlerden,
örgütlü bir güç yaratabilmeliyiz. Ma-
hallenin bu dinamiği asla bitmez.
Halk düşmanları bunu bildiği için,
gençliği çetelere yönlendiriyor, uyuş-
turucuya, kumara alıştırıyor. 

*

Mahallede boşluk kalmamalı. Gen-
çliğe düzenin çeteleri değil, Halkın
Milisleri ulaşmalı. Milisler, iradi bir
şekilde, kiminle nasıl ilgileneceklerini
adım adım programlayarak gençleri
milise kazanmalıdırlar. Tek tek eğitip
örgütlemek en sonuç alıcı olanıdır.
Fakat zaten gruplaşmış olan gençlerle,
grup grup ilgilenerek örgütlemek de
bir başka yöntemdir. 

Milisler bunu nasıl yapacak? On-
ların hayatını paylaşmak esas olandır.
Ondan sonra, film izleme, sohbetler,
toplantılar, birlikte okumak gibi birçok
yöntem kullanılabilir. Şahanlar, o
gençler, köşe başında dururken, halı
sahada top oynarken, mezarlıkta bu-
luşurken dahi, yani nerede olursa
olsun, onlarla eğitim yapmanın yolunu
bulmalıdırlar. 

Milisler; bu çalışmayı yaptıkları,
gençleri birer birer, beşer beşer ör-
gütlediklerinde, mahallelerimizde
her köşe başını şahanlar tutar.

Milis iradesinin karşısında 
düşman bir hiçtir!

Küçük Armutlu'da ve Çayan'da devrimcilerin yazı-
lamaları sık sık düşman tarafından siliniyor. 

Düşman, bizim propagandamızı engellemek isterken, bir
yandan da mahalleye girmeyi normalleştirmeye çalışıyor. 

Buna izin vermeyeceğiz! Bu mahallelerde devrimcilerin
kanını dökenlerin bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Yazıla-
malarımız siliniyor... Her sildiklerinde yenisini, en iyisini
yapacağız. Halkı tehdit ediyorlar, gözdağı veriyorlar, taşlarımızla,
molotoflarımızla onları kovacağız. Düşmanın bizim irademiz
karşısında hiçbir etkisi yoktur.

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye
Gençlik Vakfı Kars Şubesi’nin açı-
lışında yaptığı konuşmada, Kanal İs-
tanbul Projesi’nin ülkemizdeki 81
milyonun, dünyadaki mazlumların
ve mağdurların projesi olduğunu söy-
ledi.

Sputnik’in 28 Mayıs tarihli ha-
berine göre Arslan şunları dedi: “Bize
otomobillerini, kamyonlarını satmak
için, Devrim otomobilini yapan mü-
hendislerimizin, uçak yapan mühend-
islerimizin yolunu kestiler. Eğer o
gün o tayyareleri yapmamıza izin
verilseydi, eğer onları çoğaltsaydık
bugün dünyanın en büyük havayolu
şirketlerine uçak yapan ülkesi, dün-
yanın başta gelen savaş uçağı yapan
ve bununla da yetinmeyen, ihraç
eden ülkesi haline gelirdik. Devrim
otomobili Türk mühendisinin, Türk
işçisinin inancıyla geliştirilmiş bir
otomobil. Eğer yol verilseydi biz bu-
gün otomobille kalmazdık. Bugün
kamyonunu da otobüsünü de kendisi
yapan ülke halinde olurduk.”

Arslan; 2003 sonrasında bu yolu
Tayyip Erdoğan’ın açtığını, onunla
birçok projenin hayata geçtiğini, ‘çıl-
gın proje’lerinin önünün kesilmesi
için Gezi’nin çıkarıldığını söyledi
ve hızını alamayarak şunları ekledi:
“Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü,
Osman Gazi Köprüsü’nü, 3. Hava-
limanı’nı, Çanakkale Köprüsü’nü
durduramadılar. Bugün diyorlar ki
‘En iyisi biz Kanal İstanbul’u dur-
duralım’. Kanal İstanbul, Recep Tay-
yip Erdoğan’ın projesidir. Onunla
birlikte 81 milyonun projesi, dünya-
daki mazlumların ve mağdurların
projesidir.”

Çok benzer içerikli bir konuşmayı
da Kültür ve Turizm Bakanı Numan
Kurtulmuş yaptı: “Çocukluğumuzda
Anadol marka bir araba vardı. Hala

vardır. Arkalarını kesmiş pikap gibi
kullanırlar. Anadol marka araba çar-
pıştığı zaman keçiler kaportasını yerdi.
İçi saman doluydu. 1960’lı yıllarda
Türkiye’ye araba yaptırmayan zihniyet,
aynı zihniyetti. Türkiye’ye kendi ara-
basını yaptırmadılar, Anadol diye bir
markayı maalesef utanç olacak bir
markayı getirdiler, bir tenekeyi bir
saman parçasını uzun yıllar boyunca
millete sattılar. 1940’lı yılların sonunda
uçağını yaptırmadılar, 1970’li yıllarda
savaş uçaklarını yaptırmadılar. Zaten
aynı kafa yaptırmıyor. ’Birinci köprü’
dersin istemez, ’ikinci köprü’ dersin
istemez, ’Marmaray’ dersin istemez,
’araba’ dersin istemez. Şimdi bir tane
aklı evvel de çıkmış ‘ben de Çanakkale
Köprüsü’nü yaptırmam’ diyor. Allah
akıl versin.” (Sputnik, 8 Haziran
2018)

İlk olarak, Kanal İstanbul’un nasıl
bir proje olduğunu özetleyelim. 2011
yılında Tayyip Erdoğan’ın “çılgın
proje” diyerek duyurduğu Kanal İs-
tanbul; tıpkı 3. köprü, şehir hastane-
leri, Avrasya Tüneli, Osman Gazi
Köprüsü vb. gibi “yap-işlet-devret”
adı verilen, kamu-özel işbirliği modeli
ile yapılacak. Maliyetinin 18 milyar
dolar olacağı öngörülen proje henüz
ihaleye çıkarılmadı; ama yap-işlet-
devret modeliyle yapılan önceki pro-
jeler gibi olacağından şüphemiz yok.

Yani; nasıl şehir hastanelerinin
ihalesinde hasta garantisi varsa, nasıl
köprülerde geçiş garantisi varsa, Ka-
nal İstanbul’un da ihale sözleşmesinde
“gemi garantisi” olacağını tahmin
etmek zor değil. İhaleyi alacak olan
yabancı emperyalist şirketler her du-
rumda parasını alacak; ama eğer söz-
leşmedeki rakamdan daha az sayıda
geçiş olacaksa, bunun parası bizim
cebimizden çıkacak. Ayrıca,

- Proje alanı içinde kalan yer-
leşim yerleri, ranta ve talana açı-
lacak. Başta Başakşehir’e bağlı
olan Altınşehir ve Şahintepe ma-
halleleri olmak üzere, yaklaşık 35
bin kişi yerinden yurdundan edi-
lecek.

- Proje, Karadeniz ve Marma-
ra’nın akıntı dengesini bozacak,
geri dönüşümü olmayan tahribat-
lara ve iklim değişikliklerine sebep
olacak.

- Birçok deniz canlısı yok olacak,
balıkçılık bitecek.

- Karadeniz ve Marmara’daki
kirlilik oranı artacak.

- İstanbul’da içilebilir su miktarı
azalacak.

- İstanbul’da az sayıda kalan
verimli tarım ve orman alanları
yok olacak.

- Fay hatları etkilenecek, dep-
rem riski artacak.

İşte Arslan’ın, Kurtulmuş’un
ve işbirlikçi AKP iktidarının tüm
lafazanlarının bize “yerli ve milli
proje, dünyadaki mazlumların pro-
jesi” diye yutturmaya çalıştığı proje
budur.

Türkiye’de “yerli ve milli” üre-
timin olmamasının tek sebebi, em-
peryalizm ile girilen yeni sömür-
gecilik ilişkileridir.

Emperyalizm, birçok yeni sömür-
gesine dayattığı gibi, bize de montaj
sanayi ülkesi olma rolünü biçmiştir.
Bu nedenle 1940’ların başında ku-
rulmaya çalışılan uçak fabrikalarına,
kendi uçağımızı geliştirmemize em-
peryalizm izin vermemiştir.

Bu nedenle, 27 Mayıs politik dev-
riminden sonra, mühendislerimizin
büyük bir yurtseverlik duygusuyla
üretmeye çalıştığı Devrim arabalarının

ÜLKEYİ EMPERYALİST TEKELLERE PEŞKEŞ ÇEKEN AKP,
“YERLİ VE MİLLİ” ÜRETİM YAPAMAZ!

MAZLUMLAR İÇİN KATLİAMDAN BAŞKA
BİR PROJE ÜRETEMEZ!

SADECE DEVRİMCİLER
HALK İÇİN PROJELER ÜRETEBİLİR,

BUNLARI HAYATA GEÇİREBİLİR!

Yürüyüş
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yaygınlaştırılması kasıtlı olarak en-
gellenmiştir. Bu nedenle ilerleyen
yıllarda da “yerli malı” denilerek,
patenti uluslarararası tekellere ait
olan, ve hayvanların zevkle kemirdiği,
kaportası dışında tüm parçalarının
dışarıdan alındığı, 2-3 yıl içinde kağıt
gibi parçalanan Anadol’lar piyasaya
sürülmüştür.

Peki AKP Ne Yapıyor?
Bugün AKP, ülkemizin kendi üre-

timlerini yapmasının önünde en büyük
engel olan yeni sömürge ilişkilerini
daha da derinleştirmektedir. Genel
Başkanının “Ben ülkemi pazarla-
makla mükellefim” dediği AKP, ül-
kede ne var ne yoksa satmıştır. Tür-
kiye tarihindeki tüm özelleştirmelerin
yüzde 90’ı, AKP döneminde yapıl-
mıştır. Yüzlerce kamu kurumu özel-
leştirilmiş, tekellere peşkeş çekilmiştir.
Ve çekilmeye de devam etmektedir.
İşte bir örnek daha.

Dünyadaki rezervlerinin yüzde
73’ü Türkiye’de olan yeraltı kay-
naklarından borun üretimi için Eti
Maden ve Çin tekellerinden Dalian
Jinma şirketi arasında anlaşma im-
zalandı.

Buna göre, madenden çıkan borun
değerini 2 bin kat artıracak olan bor
karbür teknolojisi hayata geçirilecek.
(Cumhuriyet, 7 Haziran 2018)

Başka bir deyişle, bor zengini
olan ülkemizin borları, yine ülke-
miz topraklarında, ülkemiz işçile-
rinin emeğiyle işlenecek ve satıl-
dıktan sonra kârın büyük çoğun-
luğu Çin tekeline akıtılacak...

İşte yeni sömürgecilik budur...

AKP faşizmi ise bu gerçeği giz-
leyerek, “mazlumların yanındayız”,
“yerli ve milli üretim yapıyoruz” di-
yerek halkın duygularını, insani de-
ğerlerini, ulusal değerlerini açıkça
kullanmaktadır. Tıpkı bir taraftan
“Mazlum Filistin halkının yanında-
yız” derken, diğer taraftan katil Si-
yonist İsrail ile ticari ve askeri ilişkileri
derinleştirdiği gibi...

AKP’nin Mazlum Halklar için
Tek Projesi Vardır; O da Zulüm,
Katliamdır!

Yoksul, Ezilen Halklar için Pro-
jeler Üreten, Yalnızca Devrimci-
lerdir!

“Mazlumlar için proje yapıyoruz”
diyen AKP’nin projelerinin ne oldu-
ğunu defalarca gördük. Sipariş et-
tirdikleri panzerlerle, TOMA’larla,
SİHA’larla ve bilcümle savaş alet-
leriyle; 2011’de Roboski’de 34 köy-
lüyü katletmelerinden Gezi’de al-
dıkları canlara, yoksul mahalle-
lerde geceyarıları tam teçhizatlı
özel timleriyle evleri basıp katlet-
tikleri halk çocuklarından Sur’da,
Cizre’de, Nusaybin’de katlettikleri
yüzlerce insanımıza kadar;
AKP’nin birçok “projesi”ne tanı-
ğız. AKP’nin yoksul, ezilen halklar
için tek bir projesi vardır, onun da
adı katliamdır. Bu “projeler”le yüz-
lerce mazlumun canını almıştır AKP
faşizmi.

Sadece Türkiye’deki katliamlarla
sınırlı değildir AKP’nin mazlum halk-
lara yönelik “proje”leri. Suriye’de
ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) gibi iş-
birlikçi çeteleri halkın üzerine salmış,
onlara silah vb. askeri yardımlar yap-
mış, kendi askerlerini bizzat Afrin’e
gönderip yüzlerce Suriyeli’yi kendi
vatanlarında katletmiştir AKP.

AKP, işbirlikçi bir iktidardır.
Bağımsızlığımızın önünde engeldir.
Yaşamamızın önünde engeldir.

Çözüm; emperyalizme ve işbir-
likçilerine karşı bağımsızlığımızı
kazanma mücadelesi vermekten
geçer. Biz devrimci mühendis mi-
marlar, Halkın Mühendis Mimar-
ları için de; bu bağımsızlık kavga-
sının bir parçası olan halk için
üretimlerimizi büyütmekten, ço-
ğaltmaktan geçer.

2016 yılında tamamladığımız ve
Küçük Armutlu’da bir gecekonduya
kurduğumuz Hasan Ferit Gedik Rüz-
gar Tribünümüzü anlatırken, “Tribün
deyip geçmeyin, bu kavga hürriyet
kavgası” demiştik. Yaptığımız tüm
projelerde bir yandan halkımızın
sorunlarına çözümler üretirken,
bir yandan da bu sorunların kay-
nağı olan emperyalizmi ve yerli
işbirlikçilerini teşhir ediyoruz. Ki
bu projeleri üretmemizdeki temel

amaç da budur. Halkı bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm kavgasına
katmaktır.

Biz de Halkın Mühendis Mimar-
ları olarak, bu kavganın bir parçası
olan üretimlerimizi artırarak sürdü-
receğiz. Halk için üretimlerimize
sahip çıkacağız, faşizme ezdirme-
yeceğiz. Projelerimizi halkla bu-
luşturacağız, gerçek vatanseverlerin
kimler olduğunu, kimlerin maz-
lumun yanında oludğunu göstere-
ceğiz.

Sonuç olarak;
1- Ülkemizde yerli ve milli üretim

yapılamamasının sebebi, 1945’lerden
bu yana tüm iktidarların geliştirdiği
yeni sömürgecilik politikalarıdır, em-
peryalizme bağımlılıktır. Emperya-
lizm, bize montaj sanayi ülkesi olmayı
dayatmıştır. Ve tüm bunlar, AKP ik-
tidarı ile birlikte daha da derinleş-
miştir. 

2- İşbirlikçi AKP iktidarı, ülkede
satılmadık şey bırakmamıştır. Diğer
yandan da tüm “çılgın projeleri”ni
“kamu özel işbirliği” adı altında,
yeni sömürgecilik politikalarını de-
rinleştirecek biçimde gerçekleştir-
mektedir.

3. köprüden 3. havalimanına, Kanal
İstanbul’dan Osman Gazi Köprüsü’ne,
Avrasya Tüneli’ne, şehir hastanelerine,
tüm projeler bu şekildedir. Tüm pro-
jelerde yer alan “yabancı ortaklar”,
yani emperyalist tekeller, garantili söz-
leşmelerle kârlarına kâr katarken,
onlara ödenen tüm bu paralar halkın
cebinden çıkmaktadır.

3- İşbirlikçi AKP iktidarı, ülkede
emperyalist tekellere cirit attırırken,
diğer yandan da kendi projelerini
“yerli ve milli” diyerek, “mazlumların
projesi” diyerek pazarlamakta, halkın
ulusal ve insani değerlerini manipüle
etmektedir.

4- Kendi bağımsız üretimlerimizi
yapmamızın yolu, emperyalizme ve
işbirlikçi faşist iktidarlara karşı mü-
cadele etmekten geçer. Halkın Mü-
hendis Mimarları olarak, bu mü-
cadelenin bir parçası olan üretim-
lerimizi artırarak sürdüreceğiz.
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Burada KHK'lardan ve yarattığı zulümden, intihar-
lardan, tutuklamalardan, Yüksel'deki süren direnişten,
açlık grevinden, pek çok şeyden bahsedilmiştir. Bunlara
uzun uzun girmeyeceğim.

Ben 6 Ocak KHK'sı ile atıldım. Tam 1 yıldır Düzce gibi
bir kentte, işimi ekmeğimi istiyorum diyerek oturma eylemi
yapıyorum. Ve uğramadığım baskı, şiddet, faşist saldırılar,
eylem yasakları, gözaltılar kalmadı. Aynı zamanda Yüksel
Caddesi'nde süren, Nuriye-Semih'lerin başlattığı, 571. günü
olan direnişe de Cuma-Cumartesi-Pazar gelerek, onların
ödedikleri bedelleri paylaşmaya çalışıyorum. Buraya ajitasyon
çekmeye gelmedim; ama sayısız kez gözaltına alındım.
Vücudum işkence izleriyle dolu.

Burada çok basit şeyler söyleniyor; ama sürekli
TMMOB'un bürokrasisine tanık oluyorum. Ben, OHAL'de
faşizmin bürokrasi dinlemediğini, TMMOB'un da çok
hızlı bir şekilde KHK'larla işten atılanlar için, emeği sö-
mürülenler için bir şeyler yapabileceğini biliyorum, buna
inanıyorum. 

Ben, TMMOB'dan KHK ile işten atılanları gün-
demine almasını, işten atılan mühendis mimarlar
için de mücadele hattı örmesini daha önce yönetim
kuruluyla da konuştum. Hepsi buradalar zaten.
Olumlu geçen görüşmemize rağmen, 8 haftadır dire-
nişime bir kez olsun ziyarete gelinmiş değil. Çok zor
bir şey istemiyorum. 

TMMOB'un, örgütümün gelip direnişime destek ol-
masını istedim.

Paneller örgütlemesini, illerde, bağlı olduğumuz oda-
larımızda işten atılanlara sahip çıkan pankartlar asılmasını
istedim.

Faks-telefon eylemleri düzenleyerek komisyonları,
ilgili kurumları sıkıştırmasını istedim.

Çok da bir şey istemedim aslında. Ve ayda bir bunu
gündemine alarak, sokakta olacak basın açıklamalarıyla
sesimiz olmasını istedim. Bakın; biz sustukça, 3025
yılına kadar yapı denetim sistemine kayıtlı olan mü-
hendis-mimarların mesleğini yapma hakkı bile elinden
alındı.

Direnmek zorundayız. Faşizme karşı bir olmak zo-
rundayız. Omuz omuza olmak zorundayız. Bu, ne benim
tek başıma sorumluluğum ne de başkalarının tek başına
sorumluluğu. Faşizm, bütün biçimleriyle, ekmeğimizle

oynayarak üzerimize saldırıyor. Ve kurumlarımıza da
saldıracak. Oturduğunuz koltuklara da saldıracak.
Belki iş yerlerinize, sizin de kapınıza kilit vuracak
eğer biz direnmezsek. Bunları sizler de biliyorsunuz.
TMMOB'dan taleplerim bunlardır.

Sizden de taleplerim, 299 gündür tek başına direnen
bir mimar kadın üyeniz var. Bundan haberiniz olsun.
Buyurun gelin, Düzce'de direnişime destek olun. Tüm
üyelerimizin ve genel kurulun yapabileceği mutlaka
bir şey vardır. Buradan benim bir şey söylememe
gerek yok. Bu direnişi büyütmek ve ekmeğimizi on-
lardan almak zorundayız.

Benim direnişimle ilgili şöyle bir şey var. Benim ek-
meğimle, denetlediğim bir beton firması sahibi oynadı.
Ona kestiğim kalitesiz, standartlara uygun olmayan
beton cezaları yüzünden. Beton cezalarını alarak,
Düzce teşkilatından başlayıp, Ankara'daki kademe-
lerine kadar, AKP'nin bakanlarına, milletvekillerine
kadar giderek, benim ekmeğimle oynadığını; cemaat
itirafçısı olduğunu bir dosyada çok açık bir biçimde
ifade ediyor. Ona kestiğim cezalardan rahatsız olduğunu,
kendisinin 17-25 Aralık'tan sonra cemaatle bağını kestiğini
söylüyor.

Benim ona kestiğim cezalarla üzerine geldiğim id-
diasıyla, hakkımda, hiçbir bağım olmamasına rağmen,
hem cemaat, hem PKK üyesi suçlaması yapıyor, bu
soslara bandırıyor. İstedikleri örgütlere bandırsınlar, is-
tediklerini söylesinler. Ben; depremle binlerce insanı
toprağın altına gömmüş olan Düzce halkının çıkarını
koruduğum için, benim hakkımda KHK listelerinde
“terörle ilgilidir” deniyor. Onlar ise rantları, çıkarları
için binlerce insanı toprağa gömmüş Düzceli hem-
şehrilerini olası bir depremde, kendi küçücük çıkarları
için tekrar toprağa gömmelerinin önünde beni engel
görüyorlar. Ve onlar vatansever olup Düzce AKP il
binasında yönetici oluyorlar.

Benim meselem, rantın karşısında durmamdır. Benim
meselem, onların tekerine çomak sokmuş olmamdır.
Benim meselem, onların hem rantını, hem de iktidarını
rahatsız etmiş olmamdır. Dolayısıyla bu mesele, tam da
buranın  da gündemidir. Tam da TMMOB'un da günde-
midir. Bu direnişlere sahip çıkmak, bir yerlere yedeklenmek
de değildir. Bu direnişlere sahip çıkmak; iktidara karşı
zaferi paylaşmaktır, ezilen tüm halklara armağan et-
mektir.

Faşizme Karşı Omuz Omuza!

Halkın Mimarı Alev ŞAHİN:
“Depremle binlerce insanı toprağın altına gömmüş olan beton firmasına karşı  Düzce
halkının çıkarını koruduğum için, benim hakkımda KHK listelerinde “terörle ilgilidir”

deniyor. Benim ekmeğimle, denetlediğim bir beton firması sahibi oynadı. Benim meselem,
rantın karşısında durmamdır. Benim meselem, onların tekerine çomak sokmuş olmamdır.

Benim meselem, onların hem rantını, hem de iktidarını rahatsız etmiş olmamdır.”

Halkın Direnişçi Mimarı Alev ŞAHİN’in, TMMOB
(Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği)

Genel Kurulu’nda Yaptığı Konuşmayı Yayınlıyoruz.

Yürüyüş

17 Haziran
2018

Sayı: 71

SEÇİMLER ALDATMACA, DÜZEN PARTİLERİ YALANCIDIR!26



Nuriye
Gülmen’in

başlattığı ve
değişik aşamalar-

dan geçen ve büyüyerek süren direniş,
579 GÜNDÜR aralıksız devam edi-
yor. 

Yarılan başlar, 
kırılan kollar, 
yolunan saçlar, 
genci-yaşlısıyla, yerlerde sürük-

lenen insanlarımızla direniş sürüyor. 
Dün 70 yaşında Yüksel direnişinin

Perihan Abla’sını yere itenler, işkence
yapanlar, bugün Nazan Bozkurt’a
saldırdılar, elmacık kemiğini kırdılar. 

Yarılan başlarımızla, yolunan
saçlarımızla, kırılan kemiklerimizle
direnmeye devam edeceğiz. 

Sevgili Nazan; direncini, direnişini
paylaşıyor, acına ortak oluyoruz. 

Biz yoldaşlığın bir çift göz olmak
anlamına geldiğini biliriz. Birlikte
ağlar birlikte güleriz. Yoldaşların
seninle beraber.

Alev duygularını, düşüncelerini,
hıncını ve senin acını şiirle paylaşmış.
Halkı sömürenlere, aç-işsiz bırakan
onursuzlara, hırsız AKP’ye öfkesini
şöyle dile getirmiş:

“bu harmanın gelir sonu ka-
pıştırın gider ayak 

yarın bakarsınız söner bugün
çatırdıyan ocak 

bugünkü mideler kavi bugünkü
çorbalar sıcak 

atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış
çanak çanak 

yiyin efendiler yiyin, bu han-ı

iştiha sizin 
doyuncaya tıksırınca çatla-

yıncaya kadar yiyin.” 

Bir diğeri 
“Değil öyle işkencelerinizle

boyun eğmek, 
zafere kilitlenmiş bir beyni

yenemezsiniz” diyor.

Nuriye Gülmen:
“Nazan’ımız ameliyata girdi.

Ameliyattan çıkacak, gözü iyile-
şecek, biz onu gözünden öpeceğiz.”

İşkencecilerin gözlerinden öpeceği
bir yoldaşları asla olmayacak. Bu
yüzden kaybetmeye mahkumlar. 

Biz birbirimizi çok seviyoruz. Bu
yüzden kazanmaya yazgılıyız.

Mehmet Dersulu:
“Ayağımdaki rahatsızlıktan do-

layı alana çıkmıyordum; ama bu-
gün Nazan’a yapılan işkencenin
öfkesi ile alana çıktım” diyor.

Halkımızın bir deyimi vardır. Rüz-
gar eken fırtına biçer. Bugün Yük-
sel’de rüzgar ekenler yarın fırtına
biçeceklerdir. 

TARİHİMİZ BUNA ŞAHİT-
TİR. 

ADALETİMİZ MAHŞERE
KALMAYACAK!

“... derviş paşa gayri kına ya-
kansın 

böbür böbür dört bir yana ba-
kırsın 

amma bizden gece gündüz
sakınsın 

öç alırız ilk fırsatı bulanda” 
Dadaloğlu’nun dediği gibi 
İLK FIRSATTA! 
Sana başka mesajlar da var

Nazan. 
“sana selam olsun 
direnişin hiç solmayan çi-

ceği 
selam olsun direnişin este-

tiğini hayata yazana 
Nazan’a 
selam olsun direnen emekçilere 
Yüksel’de çarpışan yüreklere... 
BİN SELAM”

Binlerce selam Nazan. 
Nazan hastane yatağında konu-

şuyor. “DİRENECEĞİM” diyor. 
“Bizi öldükten sonra değil, şimdi

sahiplenin” diyor.
Bu çağrı hepimize; tüm halkımıza,

tüm kamu emekçilerine...
Yüksel’deki direnişi görmeyen

başta KESK, sonra DİSK,
TMMOB, TTB yöneticileri!

Halkın öfkesini düzene yedek-
leyenler!

Reformistler, oportünistler,
DİRENİŞE SIRTINI DÖNEN-

LER,
SUÇ İŞLİYORSUNUZ!

Halkın öfkesini direniş meydan-
larına değil düzen sınırlarının içine
çekerek işkencecilerin suçlarına ortak
oluyorsunuz!

TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE
SESLENİYORUZ:

BİRLİKTE DİRENELİM!
BİRLİKTE KAZANALIM!
NAZAN’A ve GÜNDE İKİ KEZ

YÜKSEL CADDESİ’NDE YAPI-
LAN İŞKENCENİN HESABINI
BİRLİKTE SORALIM!

ZAFER, MUTLAKA DİRE-
NEN KAMU EMEKÇİLERİNİN
OLACAK!

Halk Düşmanları

BİZ...
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İşkenceci
Ankara polisi

geçtiğimiz cuma
günü Yüksel Direnişçisi Na-

zan Bozkurt’un suratına yumruk ata-
rak elmacık kemiğini kırdı. Nazan’ın
gözü için acilen ameliyat olması ge-
rekiyor. 

İşkenceci Güvenlik Şube polisleri
işini isteyen bir kadını bu hale getirdi!
AKP faşizminin işini isteyenlere reva
gördüğü budur, aynı polis İstanbul’da
gençlerin işkenceyle kafatasını kırdı. 

İşkencenizle döktüğünüz kanda
boğulacaksınız, sizi ne seçimler, ne
sandıklar, ne de bugün güvendiğiniz
o saltanatlar kurtaracak. İşkence-
lerinizin hesabını vereceksiniz! 

Nazan Bozkurt’a yaptıklarınızın
hesabını vereceksiniz! 

Nuriye ile Semih’in bir kuşça
kalan canının hesabını vereceksiniz! 

Mehmet Dersulu’nun ve Acun
Karadağ’ın ayağının hesabını ve-
receksiniz! 

Esra’nın, Mehmet ve Feridun
Amca’nın eriyen her bir hücresinin
hesabını vereceksiniz! 

Perihan Teyze’ye ve Yüksel Ai-
lesine yaptıklarınızın hesabını ve-
receksiniz! 

Bu hesabı bu halka vereceksiniz!
Hiçbir suç cezasız kalmaz, bu ah da
mahşere kalmayacak. İşimizi geri is-

tiyoruz alacağız ve bunun
hesabını da işkencecilere so-
racağız. Ne yaparsanız yapın,
gözümüzü kırsanız arkadaş-
larımızın gözü olup çıkacağız,
kaburgamızı kırsanız sarıp
gene çıkacağız, kolumuzu
kırsanız sarıp geri çıkacağız,
bu ahı mahşere bırakmaya-
cağız! 

Halkımız görün duyun bi-
lin;�Ankara polisi işini isteyen
bir kamu emekçisine bunu
yaptı. Emperyalizme bu top-
rakları peşkeş çekiyorlar, sat-
madıkları değerimiz kalmadı.
Bir kadına saldırarak neyi
kurtardılar? İncirlik üssü
orada, emperyalizm orada,
Amerikan askerlerine ya-
pamadıklarını, işini isteyen
bir kamu emekçilerine yap-
maya çalışıyorlar. Bu kadının he-
sabı sorulacak. 16-17 yaşındaki
gençlerin kanının hesabı sorulacak! 

Daha yeni, Ankara Valiliği’ne
Yüksel’deki işkenceyi durdurun diye
bir dosya götürdü Yüksel Direnişçi-
leri. 110 tane fotoğraf, 110 tane iş-
kence fotoğrafı teslim ettiler. Aynı
akşam Nazan’a işkence yaptılar.

Size bunun talimatını kim verdi?
O polis nerede, o polis nereye sakla-
nıyor? Perihan teyzenin yüzünü pa-

ramparça eden sakalını da kesse,
gözlüğünü de çıkarsa bu halk seni
bulur. Nazan’a bunu yapan ne ka-
dar saklanacak? Nereye gidecek?
Nazan’ın döktüğünüz kanında bo-
ğulacaksınız.

Biz vazgeçmeyeceğiz. 579 gündür
vazgeçmeyen bir irade bunu yaptınız
diye korkacak mı sandınız? Bunu
yaptınız diye geri mi çekilecek san-
dınız?

Biz kolay ölmeyiz. Biz bunu vatan
sevdası biliyoruz, biz bunu halk sev-
dası biliyoruz. Ne halkımızı kendi
cebimize ne vatanımızı banka kasa-
larına, çek defterlerine satmadık.
Bize vatan haini diyorsunuz! 

Biz halkımızı satmayanlar, vatanı
emperyalizme peşkeş çekmeyenler
579 gündür vatan hainliğine devam
ediyoruz hâlâ. İşimizi geri alana
kadar da devam edeceğiz. 

Biz demokratik hakkımızı kul-
lanmaya devam edeceğiz. Ekmeği-
mizi geri alana kadar mücadele-
mize devam edeceğiz. 

Siz de bu halka işkencelerinizin
hesabını vereceksiniz! 

Kamu Emekçileri Cephesi 

BİZ İŞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ,
SİZ HALKA İŞKENCELERİNİZİN HESABINI VERECEKSİNİZ!

Yürüyüş
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gece leylâk 

ve tomurcuk kokuyor 

bir basın işçisiyim 

elim yüzüm üstümbaşım gazete 

geçsem de gölgesinden tankların 

tomsonların 

şuramda bir çalıkuşu ötüyor 

uy anam anam 

haziranda ölmek zor!

Hasan Hüseyin Korkmazgil 

Direnişimizi sürdürmek için günde
iki kez basın açıklaması yapmak is-
terken her gün iki kez gözaltına alı-
nıyoruz.

Aslında dilimize yapışmış bir ke-
lime bu. Aslında yapılan işlem, Ka-
bahatler Kanunu’ndan ceza kesmek
iken ve savcının gözaltı talimatı da
yokken polis, bizi her gün, günde
iki kez kaçırıyor. Bu kaçırmalarda
adli muayene için hastaneye de gö-
türülüyoruz.

Hastanede “İşimizi geri istiyoruz’’

önlüklerimizle sıra bekler-
ken vatandaşların bize ilgisi
genellikle olumlu oluyor.
Kısa sohbetler ediyoruz va-
tandaşlarla.

Kimisi bize hayır dualar
edip AKP’ye beddua ediyor.
Kimisi ailesinde de ihraç
zulmünü yaşamış olanları
anlatıyor. Kimisi kolları-
mızdaki, bacaklarımızdaki
işkence izlerine üzülerek
bakıyor. Kimisi hangi resmi
yolları izlediğimizi, sonucun
ne olduğunu soruyor.

Bazı vatandaşlar umut-
suz; “Bunlar başımızdan
gitmeyecek, kendinizi yıp-
ratmayın” derken bazı va-
tandaşlar ise “Dayanın az
kaldı, bu zulüm bitecek”
diyorlar.

Bazen, bu sohbetlerimiz polisin
zoruna gidiyor. “Hastanede konu-
şamazsınız’’ diyecek kadar hazım-
sızlık yaşıyorlar. Çünkü görüyorlar
ki, vatandaş aslında neyin ne oldu-
ğunun farkında...

Tıpkı bizim farkında olmamız ge-
rektiği gibi... Halkımız doğruyu ve
güzeli, haklıyı bilir. Yeter ki anlata-
bilelim. 

Bizim ulaşmadığımız her yerde,

günün her saati, AKP halkımıza ula-
şıyor. Beynini bulandırmaya çalışıyor
halkın.

Medyasıyla yapıyor bunu, zulüm
aygıtlarıyla yapıyor, devletin ola-
naklarını kendi çıkarları için kulla-
narak yapıyor.

Bu yüzden “Bu halktan bir halt
olmaz” demek yerine, halka kimlerin
nasıl ulaştığını, neler anlattığını bil-
meliyiz. Halkı anlamalıyız. Yalanla,
yanlışla gözleri boyanmış olan in-
sanlara, ısrarla doğrusunu anlatma-
lıyız.

Şunu hiçbir zaman unutmama-
lıyız ki; sırtımızı yaslayabileceğimiz,
derdimizi anlatabileceğimiz, yar-
dımını isteyebileceğimiz, yine bu
halktır. 

Bugün sessiz olabilirler ama
unutmayalım; halk bir deryadır
ve derya dediğimiz de uyur uyur
uyanır...

Yüksel Direnişçisi
Nazan Bozkurt

Nazan
Bozkurt’un,

Yüksel Gazetesi’nin 9.
Sayısında Yayınlanan

Yazısını Okurlarımızla
Paylaşıyoruz.

17 Haziran
2018
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DİSK’in internet sitesine baktı-
ğınızda ne görürsünüz? Direnişten,
mücadeleden tamamen uzaklaştık-
larını.

Örneğin, bu hafta DİSK’in resmi
sitesi disk.org’da ne var ne yok?

Sitenin ana sayfasının sağ tara-
fında güncel haberler, değerlendir-
meler, açıklamalar var. Rakamlarla
sıralamış haberlerin sayısı iki elin
parmaklarını geçmez.

- Birinci sırada: 
Uluslararası Sendikalar Konfe-

derasyonu (ITUC), 2018 yılı Küresel
Haklar Endeksi Raporu’nu açıkladı
habere var.�Rapora göre 2018’de işçi
hakları açısından en kötü 10 ülke
arasında Türkiye de varmış. 

- İkinci sırada: 
Arzu Çerkezoğlu’nun TTB’nin

69 büyük kongresine katıldığının ve
konuşmasının haberi var. Çerkezoğlu
konuşmasında;

“...yaşatmaya and içmiş onurlu
hekimleri, mücadele arkadaşlarımı,
meslektaşlarımı sevgi ve saygı ile
kutladıktan sonra burada bulunmak-
tan onur duyuyorum” demiş. 

Ama konuşmasında onur duy-
duğu tek bir direniş yok, tek bir
dayanışma eylemi yok. 

- Üçüncü sırada:
‘Emekli maaşları asgari ücretten

düşük’ haberi var. 5,5 milyon emek-
linin aylığı asgari ücretin altında de-
nildikten sonra “Emeklilerin yarı-
sından fazlası olan 6 milyon 700 bin
işçi, Nisan 2018 itabariyle hasapla-
dığı 1.680 TL’lik açlık sınırının al-

tında bir gelirle yaşamaya çalışı-
yor.”

Bu haberden sonra, DİSK’in
bir eylem, bir karşı çıkışı var mı
diye internet sitesinde boşuna arar-
sınız. Çünkü karşınıza ne bir eylem
ne bir açıklama çıkar.

Onun yerine, AKP sözcülerine,
ekonomiden sorumlu bakanlarına laf
yetiştirmekten başka bir şey yapıl-
madığını görürsünüz.

Emekliler aç ve açıkta. Bunu
biliyorlar, rakamları kendileri açık-
lıyorlar; ama DİSK yöneticileri
için yozlaşma, çürüme o kadar de-
rinlerde ki oradan kafaları kaldırıp
bir eylem yapmaya, emeklinin ha-
lini hatırını sormaya bile gerek
duymazlar. 

- Beşinci haber:
DİSK yönetim kurulu dağılımının

basına yansımaları diye kendi ha-
berlerini kendileri yapmış. Devrimci
işçiler açısından, işçi sınıfı açısından
bu duruma hayırlı olsun denmez.
Çünkü; DİSK’teki görev dağılımının
işçilere bir yararı yok. 

Neden?
İşçiler için hiçbir şey yapma-

yacakları için, 
onlar da bir önceki yöneticiler

gibi patronların düzenine hizmet
edecekleri için, 

nerede bir direniş var onu kır-
maya çalışacakları için, 

nerede bir grev var onu uzlaş-
tırmaya çalışacakları için.

Nereden biliyoruz? 

DİSK yöneticilerini pratiklerinden
tanıyoruz. 

Genel Başkanları A. Çerkezoğlu,
devrimci işçilere DİSK’in kapısını
kapatan bir genel sekreterdi. 

Şimdiki genel sekreter Cafer Kon-
ca, devrimci işçilerin linç edilmesini
örgütleyen bir sendikacıydı. 

Daha dün direnen Yüksel dire-
nişçilerine “Direndiniz de ne oldu?”
diyecek kadar direnişten, mücadele-
den uzaklaşmış bir sendika yöneti-
cisidir.

- Altıncı haber:
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğ-

lu’nun TMMOB Genel Kuruluna ka-
tılması.

Çerkezoğlu konuşmasında; “Mavi
ve beyaz yakayı biraraya getirmeliyiz
ve emek mücadelesini birlikte ver-
meliyiz” demiş.

Yalan söylüyor Çerkezoğlu. 
Mücadele edecekleri falan yok.

Daha dün seçimlerde “AKP’ye ta-
mam” diye açıklama yapan; işçilerin,
emekçilerin haklarını AKP’nin ikti-
dardan gitmesine bağlayanlar, işçi-
lerin, emekçilerin haklarını savunmak
için biraraya gelemezler.

OHAL’den bu yana ülkenin iş-
çisi, memuru, mimarı-mühendisi
kıyıma uğramış. Birinin bile işine
geri alınması için eylem yapılma-
mıştır. Alev Şahin TMMOB Genel
Merkezi’nde gözlerinin içine baka
baka oturuyor, direnişime sahip
çıkın diyor; ama TMMOB yöneti-
cileri ısrarla görmezden geliyor. 

TMMOB yöneticileri arsızlaş-

DİSK YÖNETİMİ NE YAPIYOR?
DİSK YÖNETİMİ SENDİKACILIK YAPIYOR MU?

DİSK, DEVRİMCİ BİR İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU OLMANIN GEREĞİNİ

YERİNE GETİRİYOR MU?

Yürüyüş
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mışlardır. Laf anlamaz, söz dinlemez
haldedirler. Halkımızın deyimi ile
onlardan ne köy olur ne kasaba. 

- Yedinci haber, Emekli-Sen Genel
kurulunun yapılmasına ilişkin. 

Bekliyorsunuz ki; asgari ücretin
yani 1603 TL’nin altında yaşamak
zorunda kalan emekliler için bir
eylem programı açıklansın. Ama ne
gezer?

Emekliler için ne yapacaklarını
konuşacakları yerde, sendikacı vasfını
çoktan yitirmiş birkaç kişi biraraya
gelmiş, seçimlerde ‘AKP’ye tamam’
diyelim çağrısı yapmışlar.

Emekli-Sen Başkanı Veysel Bey-
süren de “Bizim tercihimiz demokratik
parlamentodan yana” diye konuş-
muş.

DİSK budur. 
DİSK yöneticilerinin sendika-

cılığı bu kadardır. 
DİSK’in yöneticileri yozlaşmıştır

derken bunu kastediyoruz. Emek-
liler inim inim inlerken onlar oy
peşindeler. 

DİSK’in gerçeği budur. Bu ger-
çeğin adı ÇÜRÜMEDİR.

- Sekinci haber; basında çıkan iş-
çilerin seçim bildirgesiyle ilgili. Alt
alta basında DİSK’in açıkladığı seçim
bildirgesine ilişkin haberlere yer ver-
miş. 

İlk sırada; 
AKP döneminde işçiler hep kay-

betti dedikten sonra sıralamışlar;
“- Sendikal hak ihlalleri devam

etti,
- 200 bine yakın işçinin grevi ya-

saklandı,
- İş hukuku ertelendi, zorunlu

arabuluculuk getirildi,
- Güvencesiz çalışma yaygınlaştı,

kiralık işçilik yasallaştı,
- İşsizlik arttı,
- Bütün kamu işletmeleri satıldı,
- Vergi çalışana yüklendi,
- AKP döneminde iş cinayetleri

devam etti.”

DİSK bunları AKP’nin işçilere
düşmanlığı olarak açıklamış ama;
eksik açıklamış. 

Neden? 

16 yıl boyunca DİSK olarak ne
yaptıklarına ilişkin tek bir satır
yok. 

DİSK olarak durum bu; ama
biz bundan sonra bunları bunları
yapacağız yok. 

Ne var? “AKP’ye TAMAM di-
yelim.”

Sonuç olarak; 
1- DİSK yönetimi, işçi sınıfının

sendikacısı olmaktan çıkmıştır. Bunu
kendi pratikleri ile gösteriyorlar. Git-
tikçe patron sendikacısı haline gelen
DİSK yönetiminin DİSK’i getirdiği
hale bakın:

- DİSK, patronlara karşı işçilerin
çıkarlarını korumuyor. Aksine göz
göre göre işçilerin haklarının gasp
edilmesine göz yumuyor.

Hiçbir politika ortaya koymuyor,
tek bir direniş, tek bir eylem örgüt-
lemiyor. Kendisi dışında başlayanları
sahiplenmiyor, hatta saldırıyor.

- DİSK, devrimcilerle omuz omu-
za bir mücadeleden yana değildir.
Tam tersine devrimcilerin mücadelesi
ile aralarına mesafe koyan bir sen-
dikadır.  

- DİSK, direnişlerin, grevlerin
yanında olmayan direnişleri ve grev-
leri patronların çıkarına bitiren bir
sendikadır.  

- DİSK, işten atılan üyelerine sır-
tını dönen, işten atılan 2 bin işçinin
işe geri alınması için kılını kıpırdat-
mayan bir sendikadır. 

- DİSK, kendi işçisini “performans
düşüklüğü” bahanesi ile işten atan
bir sendikadır.

- DİSK, işten attıkları Oya Baydak
için DİSK önünde direnen devrimci
işçileri linç ettiren bir sendikadır. 

2- BİZ NE YAPACAĞIZ? 
Biz işçileri işçi meclislerinde ör-

gütlemeliyiz. 
Hakkımızı, hukukumuzu, işimizi,

ekmeğimizi, onurumuzu kazanmak
için işçi meclislerinde örgütlenmeli-
yiz. 

İşçilere halk düşmanlarının mec-
lisinin yolunu değil, işçi meclislerinin
yolunu göstermeliyiz. 

3- Kurtuluş düzende değil,
AKP’nin gidip CHP’nin gelmesinde

değildir. Dolayısıyla bizim günde-
mimiz, çalınan emeğimizi nasıl geri
alacağımız olmalıdır.

Seçim sandıklarını çözüm diye
dayatanlara kulak asmamalıyız. At-
tığımız her oy, faşizmin demokrasi-
cilik oyununa meşruluk kazandıra-
caktır.

4- Ülkemiz emperyalizmin yeni-
sömürgesidir ve yönetim biçimi fa-
şizmdir.

Bizim gibi sürekli faşizmin olduğu
bir ülkede, sürekli direnişle cevap
vermek zorunludur.

5- Hakkımızın çalındığı her yerde
işçi meclislerini kuralım ve direne-
lim.

Tek çözüm yolu, örgütlenmek ve
mücadele etmektedir.

İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖR-
GÜTLENELİM!

İŞİMİZ EKMEĞİMİZ ONU-
RUMUZ İÇİN MÜCADELE EDE-
LİM, KAZANALIM!
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Armutlu Halk Cephesi Açıklama
Halk Düşmanları! Kirli, Kanlı
Ellerinizi Halkımızın,
Gençlerimizin Üzerinde
Çekin!

Armutu Halk Cephesi katil polisin
mahallenin genci olan Mertcan Ye-
şilbaş'ı korkutmaya ve işbirlikçileş-
tirmeye yönelik yaptıkları girişimlerle
ilgili 8 Haziranda bir açıklama ya-
yınlandı. Açıklamada şunlara deği-
nildi: "4 Haziran 2018 tarihinde ma-
hallemizin gençlerinden Mertcan Ye-
şilbaş’ın okul çıkışında sivil giyimli
iki kişi yanına gider. Polis kimliği
göstererek bir arabaya bindirirler.
Yaklaşık 1,5 saat boyunca “İstanbul
turu” yaptırırlar Mertcan’a. Ve bu
tur boyunca Mertcan’ın kendisi ve
mahalleye gelip-giden bazı kişiler
hakkında bilgiler verirler. Verdikleri
bilgiler herkes tarafından bilinen,
saklısı gizlisi olmayan şeylerdir. Ka-
tillerin kendisi de işi bittikten sonra
fırlatır atar işbirlikçileri, hainleri. Ge-
riye onlar için sadece halkın adaleti
kalır. Armutlu halkı bu gerçekleri
bilir."



Rapor vermek Türk Dil Kuru-
mu’nda “herhangi bir konuda yapılan
inceleme, araştırma sonucu düşünce
veya gözlemleri bildirmek” olarak
tanımlanmıştır. 

Bir demokratik kitle örgütünün
rapor vermesi ise daha çok “faaliyetler
ve mali durum” üzerine söz konusu
olmaktadır. Buralarda belirli bir dö-
nem içerisinde yapılan faaliyetlerin
kapsamı ve bütçesi konusunda rapor
sunulmaktadır. 

Faaliyet raporu ya da bütçe rapo-
runun hazırlanıp sunulması tüm de-
mokratik kitle örgütlerinde, şirket-
lerde, tüzel kurumlarda vardır. Yani
kurumsal tüm yapılar rapor hazırlar,
bu raporları ilgili kurumlara, sorumlu
oldukları birimlere sunarlar. Rapor-
lardaki amaç denetimin yapılabil-
mesidir. 

Düzende, rapor ve denetim, bü-
rokratik ve biçimsel bir mekaniz-
madır. Güvensizlik, rekabet üzerine
şekillenir. 

Örneğin Dernekler Kanunu’na
göre her dernek, genel kurulda yeni
bir yönetimi seçmeden önce mali
raporunu ve faaliyet raporunu sunar.
Raporların sunulmasından sonra üye-
lerce aklanmayı bekler. 

Raporların sunulması ve aklanma

işi sadece yasada yazıldığı için ve
formalite olarak gerçekleşir. 

Bizim için ise, halk örgütlülük-
leri için olsun, sosyalistler için
olsun, rapor, her şeyden önce, ör-
gütlülüğümüze ve halkımıza hesap
vermektir. 

Rapor Paylaşımdır
Rapor, evet bir denetim aracıdır.

Fakat özü itibariyle, halkımızla
bir paylaşımdır. Halka bilgi vermek,
hesap vermek, düzen örgütüyle,
halkın kendi öz örgütü arasındaki
temel farklardan biridir. Rapor,
aynı zamanda deneyim aktarımı,
bilginin, pratiğin paylaşılmasıdır.
Yöntemlerin paylaşılması, tartışılması
ve geliştirilmesidir. 

Bürokratik Raporlar
Raporlar daha iyisini yapmayı,

daha ileriye yürümeyi, daha çok işi
gerçekleştirmeyi, eksikliğin gideril-
mesini, hataların, yanlışların ayık-
lanmasını, halkın katılımının sağ-
lanmasını amaçlamalıdır. 

Sendikaların, derneklerin, odaların
belirli aralıklarla sundukları raporlara
bakın. Bir kısmına ulaşmak imkan-
sızdır. Faaliyet raporları haber bül-
tenleri gibidir. 

TBMM içerisinde yapılan çalışma
raporlarına, yasa tasarısı raporlarına
bakın. 

Kırtasiye birikmesinden başka bir
işe yaramayan, halka katkısı olmayan
çalışmalar ve raporlardır. Meclislerde
sunulan raporlar hakkında tartışmalar
yapılır; ama bu tartışmalar sonucu
değiştirmez. Tartışmalar suya yazı
yazmak gibidir.  

Rapor, Kendimizi 
Halkın Denetimine 
Sunmaktır

Halk Meclisi halka karşı sorum-
ludur. Halk meclisi sadece yapabil-
dikleri ile değil yapamadıkları ile de
halka karşı sorumludur... Bu sorum-
luluk rapor hazırlama ve hesap verme
anlayışındaki farklılığı ile kendini
yansıtır.

Raporlar biçimsel değildir ve for-
maliteye dayanmaz. Rapor sunma
dönemleri yıllara yayılmaz. Açıklıkla
hesap verme bilinci halk iktidar-
larının, sosyalist iktidarların temel
özelliklerinden biridir. Örneğin Sov-
yet Rusya’da bu kapsamda sunulan
raporlara hesap verme raporları
denilmekteydi.

Her halk örgütlülüğü, elbette halka
hesap vermelidir. 

Raporlar Yol Göstericidir.
Eğiticidir. 

Halk Meclisleri’nin sunduğu ra-
porlar bu dönemde ne yapmayı he-
defliyorduk, ne kadarını yaptık, ne

HALK MECLİSLERİ
HALKA RAPOR VERMELİDİR

Atasözü:
Mide, kötü bir
danışmandır.

Yürüyüş
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kadarını yapamadık, neden yapama-
dık ve nasıl yapacağımızın bilgisini
aktaran, halktan beklentimizi, yapıl-
ması gerektiğini anlatan, yöntem
öneren, katılım bekleyen raporlardır.
Bu yanıyla kolektivizmi büyütürler
çünkü durum 5N 1K biçiminde an-
latılır, sonuçlar çıkartılıp hedefler
ifade edilir. İnsanların daha fazla
kendini katması sağlanır. 

Rapor Güven Verir; 
Güven Duyulmasını
Sağlar

Halk Meclisleri’nin raporları, giz-
lilik ve kapalılık yerine açıklığı; sor-
gulanamazlık ve dokunulmazlık ye-
rine hesap vermeyi; statükoculuk ye-
rine dinamik çalışmayı, verimli ol-
mayı, anlaşılabilir bir dil kullanmayı
sağlar. Bu çalışma anlayışı sayesinde
meclis çalışanları halkın eleştiri ve
taleplerini dinler, ona göre kendilerini
şekillendirirler. 

Sağlıklı yapılan denetim sonu-
cunda halk, meclis çalışmalarındaki
başarısızlık, yetersizlik durumunda
sorumluluğu paylaşır, halk soru so-
rabilme, bilgilenme, soruşturma, yar-

gılamada bulunabilme konusunda
daha aktif hale gelir. 

Rapor sunma, denetime açık olma,
hesap verme çalışmalarda adaleti,
tarafsızlığı, eşitliği sağlar, çalışmaların
etkili, verimli, tutumlu ve nitelikli
yürütülmesini sağlar, buna paralel
olarak halkın güveni pekişir; meclisler
güçlenir. 

Sonuç Olarak; 
Halk Meclisleri, halkın öz örgüt-

lenmeleri, taban örgütlenmeleri ola-

rak, halka hesap verir. Rapor hazır-
lamak propaganda faaliyetidir aynı
zamanda. Ne yapıp yapmadığımızı
geniş kitlelere anlatırız. 

Yaptıklarımızla gücümüzü, ya-
pamadıklarımızla iddiamızı ortaya
koymuş oluruz. Bu nedenle yaptık-
larımızı ve hedeflerimizi, bildiri
haline getirip halka ulaştırmalıyız.
Her halk meclisi kendi alanı içinde,
bilmeyenlere, duymayanlara, halk
meclisinin neler yaptığı ve neleri
yapmayı hedeflediğini anlatabilme-
lidir. 

BAŞAK GELENEĞİ
(Bursa Mudanya)

Zeytin hasadının bitmesiyle birlikte ihtiyacı olan
köylü kadınlar ellerindeki sırıklarla zeytin bahçelerini
dolaşıp ihtiyaçlarının olduğu kadar zeytin toplamaya
başlıyorlar. Mudanya’nın Trilye, Kumyaka Mahalleleri
ile zeytinliklerin bol olduğu yamaç köylerinde
yıllardır devam eden geleneğe başak deniyor.
Zeytin hasadının bitmesiyle birlikte başlayan başak
zamanında dar gelirli köylüler kendilerine az da
olsa gelir sağlamak ve sofralarında kendilerine
yetecek kadar zeytini bulundurmak amacıyla komşu
bahçelerden zeytin topluyor. Elinde başak sopası
ile zeytinliklerde dolaşan başakçılar genellikle
kırda gezmekten hoşlanan yaşlı kadınlardan olu-
şuyor. Bu gelenek sosyal yardımlaşmanın güzel
bir örneğini yansıtır. Ürün sahipleri kendi bahçele-
rinde bulunan zeytinlerin bir kısmını ağaçların
üzerinde bırakarak, ihtiyaç sahibi başakçıların top-

laması için bırakıyorlar. 

Bu geleneğin öğrettiği:
Göz hakkı geleneğinin biraz daha ileri bir halini

görüyoruz Mudanya’da. 
Yoksulluğu  paylaşmak, komşusunu düşünmek

halkın değerleridir. Bu değerleri değişik bölgelerde
genelevler üzerinden görüyoruz. Bu genelevler
aynı zamanda sorunlara halkın nasıl yaklaştığını
da anlatıyor. Ürünü olan halk ürünün bir kısmını
paylaşırken aynı zamanda ürünlerin halk tarafından
korunmasını da sağlar. Böyle yerlerde hırsızlık ol-
maz. Biri diğerinin malı üzerine gözünü dikmez. 

Birlik ve bütünleşme korunur. Peki biz benzer
sorunlara nasıl çözümler bulmalıyız ve halkın
birliğini yaratmalıyız? Bu gelenekler bize örnek ol-
malı. Mudanya’daki gelenekler unutulmuştu, bazı
ilçelerde tekrar başlatıldı. Biz de geleneklerimizi
inceleyip uygun olanları tekrar canlandırabiliriz. 

Her hafta yayınladığımız geleneklerimizde, ko-
şullarımıza, ihtiyaçlarımıza uygun olanları uygula-
maya başlayabiliriz.

GELENEKLERİMİZ
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FAŞİZM
NE KADAR YUMUŞATIL-

MAYA ÇALIŞILIRSA ÇALI-
ŞILSIN, FAŞİZMİN NİTELİ-
ĞİNİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ!
Faşizm, faşizmdir.

Rüzgarı yamandır bu toprakların 
Lodosu, poyrazı, karayeli, faşizmi
Sert, amansız ve kara eser daima
Ki rüzgar gülleri esen yele döner
Ve Adalılar rüzgara karşı yürürler

1945’lerden bu yana ülkemizde
faşizm var. Bunu Dimitrov’un faşizm
tanımına dayanarak söylüyoruz. Di-
mitrov, faşizmi “Faşizm, tekelci bur-
juvazinin en gerici, en şoven, en
emperyalist unsurlarının açık te-
rörcü diktatörlüğüdür.” diye tanım-
lamıştı. 

Bu diktatörlük, ülkemizde de var.
Tüm faşist diktatörlükler gibi, ülke-
mizde de kanlı, katliamcı, terör ve
demagojiyle yöneten bir faşizm var.

Emperyalizm, 1945’lerde ABD
ile ikili anlaşmalarla, 1948'lerde
"Marshall Yardımları" ile ülkemize
girdi ve kendine bağlı işbirlikçi te-
keller oluşturdu. İşbirlikçi sermaye,

DP (Demokrat Parti) aracılığı ile ik-
tidarı ele geçirdi.

Bağımsızlığı, kendi ulusal burju-
vazisini yaratma temelinde ele alan
ve esas olarak da kapitalizmin dışında
olmayan Kemalistleri tasfiye etti.
Orduyu NATO’ya, ekonomiyi Dün-
ya Bankası’na ve IMF’ye bağladı. 

Yeni-sömürge bir devlet, halkı,
demokrasiyle yönetemez; kaçınılmaz
olarak faşizme başvurur. Faşizm yu-
karıdan aşağıya devlet eliyle ku-
rumlaştırılır. Ülkemizde de böyle
olmuştur. 

1950’li ve 60’lı yıllarda bu ba-
ğımlılık politikalarına karşı çeşitli
toplumsal tepkiler de gelişmiştir.
1960’da yaşanan 27 Mayıs darbesi,
politik bir devrim olarak, bu süreçteki
en güçlü tepki olarak ortaya çıksa
da yeni-sömürgeleştirme politikalarına
engel olamadı. Anti-kapitalist bir
muhtevası yoktu. 

60’lı yılların sonlarından itibaren
ve asıl olarak da 1970’ler boyunca,
halkın devrimci mücadelesinin ge-
lişmesiyle, sivil faşist hareketler ör-
gütlendi, faşizme devlet eliyle taban

oluşturulmaya çalışıldı.

Faşist devlet terörüyle birlikte
uygulanan sivil faşist teröre rağmen
halkın devrimci mücadelesinin bas-
tırılamamasına karşı emperyalizmin
ve oligarşinin başvurduğu askeri
faşist cuntalarla birlikte, (12 Mart
1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980
cuntası)  faşizmi iyice kurumsallaş-
tırıldı. Faşizme uygun yeni kurumlar
oluşturuldu. YÖK, MGK, HSYK
gibi kurumlar aracılığı ile faşizm pe-
kiştirildi.

Ülkemizdeki düzen partileri ve
düzen içileşmiş sol, ülkemizdeki
faşizm gerçeğini reddediyor. 

Reddedenler ya faşizmin tanımını
bilmiyorlar (anlatmak bizim boynu-
muzun borcu) ya da faşizmi kabul
etmek ona karşı savaşmayı zorunlu
kılacağından, bu savaştan kaçtıkları
için, faşizm gerçeğini de reddediyor
veya görmezden geliyorlar.

Çünkü demokrasi değil faşizm
var tespiti yaparsanız; faşizme karşı
demokrasi için savaşırsınız. Yok
hayır, zaten faşizm yok derseniz sa-
vaşmak için bir neden de yoktur de-
mektir. Yani faşizmin varlığını red-
detmek, savaşma nedenini de or-
tadan kaldırır.

*

Şimdilerde faşizm diyemeyenle-
rin, faşist diktatörlük diyemeyenlerin
yeni bir kavramı var: “tek adam re-
jimi”. Kaçamak, apolitik bir tanım.
Bu “adam”ın, bu “rejim”in sınıfsal
niteliği yok ortada.  

Faşizmi kişilere indirgeyenler,
bunu bilinçli olarak yaparlar ve amaç-
ları her zaman gerçeği bulandırmak
ve halkı aldatmaktır.

Hitler faşizmini “Hitler”in kişili-
ğiyle ve Hitler’in kişisel iktidarıyla
açıklarlar. Tayyip rejiminin niteliği

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�� Faşizm tüm dünya halklarına düşmandır

�� Faşizm açlıktır, yokluktur, katliamdır

�� Faşizm halkımızı aldatır; biz ise gerçekleri anlatırız 

�� Faşizm düzen partileridir, onların politikalarıdır, en
gerici yönetim biçimidir

�� Faşizm; Maraş Sivas Çorum Gazi katliamlarıdır

�� Faşizmle uzlaşılmaz, faşizmden hesap sorulur

�� Faşizm, finans kapital yok olmadan yok olmayacaktır

�� Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz
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ne, adı ne, Tayyip kimin adına iktidar?
“Tek adam rejimi” gibi tanımlarda
bunların cevabı belirsizdir. Faşizm,
sadece Hitler’in, Mussolini’nin fa-
şistliğiyle mi ilgili? Eğer öyleyse
faşistler ölünce faşizmin de bitmesi
gerekmez mi?

Ama hayır! Hitler intihar etti,
Mussolini halkı tarafından cezalan-
dırılarak öldürüldü; ama dünyanın
birçok ülkesinde faşizm sürdü.

Çünkü faşizmin yaratıcısı ne Hit-
ler, ne de Mussolini’ydi. Faşizme
bir yönetim biçimi olarak başvuran
emperyalizm ve işbirlikçi tekelci
burjuvazilerdir. Ve emperyalizm
işbirlikçisi tekellerin iktidarı sür-
dükçe, faşizm de varlığını sürdü-
recektir.

O yüzden seçimlerde iktidara han-
gi düzen partisi gelmiş olursa olsun,
düzen sürer. Faşizmi parlamento ara-
cılığıyla yıkamazsınız; tasfiye ede-
mezsiniz. Faşizm bir devrim soru-
nudur. Faşizmi ancak devrimle yı-
kabilir ve halkın iktidarını ancak
devrimle kurabilirsiniz.

Düzen içileşmiş solun bazı ke-
simleri, her ne kadar, arada bir “dev-
rim”den söz etseler de faşizmi red-
dediyorlar.

Faşizmi reddetmek, faşizmi ‘ola-
sı bir tehlike’ olarak adlandırmak,
savaşmayı reddetmektir; savaşma-
mak ise devrimden vazgeçmektir.

Şu an solun neredeyse tamamı
seçimlere yedeklenmiş, tüm gele-
ceklerini parlamentarizm bataklı-
ğına bağlamış durumdadırlar. AKP
iktidarı seçimleri kaybederse ülkede
faşizm yok olacak havasını yarat-
makta, böylece halkı aldatmaya de-
vam etmektedirler. 

Biz, faşizmin devrim olmadan
gitmeyeceğini biliyor ve faşizme
karşı bu gerçeğin ışığında savaşı-
yoruz. Faşizmi yıkmakta, halkın
iktidarını kurmakta, halk için de-
mokrasiyi uygulamakta kararlıyız. 

Cuntalarda binlerce insanı iş-
kencehanelerde katleden, idam
eden, polis terörüyle on binlerce
insanımızı katleden, binlercesini
kaybeden, Maraş’ta, Çorum’da,
Sivas’ta, Gazi’de yüzlerce insanı-
mızı katleden, Haziran ayaklan-
masında on binlerin üzerine kurşun
yağdıran, Sur’da, Cizre’de 5 bin
insanımızı katleden, gençlerimizi
uyuşturucu bataklığına sürükleyen,
hapishaneleri dolduran faşizmdir.

19 Aralık katliamıyla hapishane-
lerde 28 devrimciyi katleden, Ro-
boski’de halka savaş uçaklarıyla
bomba yağdıran AKP faşizmidir. 

Binlerce insanı KHK’larla işinden
eden, 16’sında Berkin’i, evinde Dilek
Doğan’ı katleden, ya da Kürdistan’da
6 yaşındaki Furkan’la 7 yaşındaki
abisi Muhammed’i ezerek öldüren
panzerin sahibi faşist devlettir. Fa-
şizmle uzlaşılmaz, mücadele edilir.

Türkiye Cumhuriyeti, faşizmle
yönetilen bir devlettir. Faşizme “sa-
ray rejimi” diyerek, faşist dikta-
törlüğe de “tek adam rejimi” di-
yerek gerçeğin çarpıtılmasına izin
vermeyeceğiz, faşizmi gizlettirme-
yeceğiz.

Faşizme faşizm diyerek bütün uz-
laşma yollarını kapatıyoruz; diye-
meyenler uzlaşmak için her zaman

açık kapı bırakanlardır. Bizim fa-
şizme açık kapımız yok!

*

Çok sade, çok nettir faşizm tanımı.
Faşizme faşizm denmeyince, bu ger-
çeği gizlediğini sananlar kafalarını
kuma gömen devekuşu misali, ger-
çeklerin üstünü örtemezler.

Faşizm zaten emekçi halkların
her saniyesine hükmederek, aç,
işsiz bırakarak, katlederek, hapis-
hanelerde tecrit uygulayarak, iş
cinayetleri ile, doğal felaketler adı
altında kendi yarattığı sonuçlarla
katlederek, dernekleri, gazeteleri,
dergileri kapatarak, yoksul ma-
hallelere baskınlar yaparak, Yük-
sel’de dünyanın gözü önünde her
gün işkence yaparak, Kadıköy’de
liseli çocuklarımıza işkence yaparak
kendini gösteriyor.

Faşizm yok diyen, kördür. Ya
da bile bile gizliyordur. 

Solun faşizm tanımını kullanma-
ması tamamen düzen içileşmesiyle
ilgilidir. Faşizm tanımı savaşmayı
zorunlu kılmaktadır. Faşizmi inkarları
veya muğlaklıkları, tanımları yumu-
şatma manevraları bu yüzdendir.

Biz faşizme faşizm demeye ve
onu yok edene kadar savaşmaya de-
vam edeceğiz. Faşizmi Anadolu
topraklarından silip atacağız.

Kamu Emekçile-
ri 9 Haziran'da An-
takya’da çalışma
yaptı.

K H K  ( K a n u n
Hükmünde Kararna-
me) ile işten atılan
emekçiler, işlerini
geri istedikleri için
direnen, işkence gö-
ren, gözaltına alınan
ve tutuklanan
KEC’liler anlatıldı.

“Başta Yüksel Direnişçileri olmak üzere ihraç edilen tüm kamu
emekçileri işe iade edilsin!”, “Nazife Onay, Celal Akgün, Akman Şimşek
derhal serbest bırakılsın!” talepleriyle imza toplayıp bildiri dağıttılar.

Kamu Emekçileri Cephesi Antakya’da
Bildiri Dağıtımı ve İmza Çalışma Yaptı
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UMUTSUZLUK YAYMAK
1- Umutsuz Olmak, İnançsız

Olmaktır.

İnanç nedir? İnanç bilgi ve
gerçektir. Bilgi ve gözlemdir. 

Bilgi güçtür. Kendimizi bu
yüzden bilgi ile donatmalıyız.
Bu gücü büyütmek için oku-
malıyız, araştırmalıyız, öğren-
meliyiz, kendimizi sürekli ye-
nilemeliyiz, geliştirmeliyiz. İs-
tikrarlı bir biçimde eğitim ça-
lışmaları yapmalıyız. 

Dünyadaki siyasi gelişmelere
vakıf olmalıyız. Etrafımızda
olup biten her şeyi sorgula-
malıyız. Nedenleriyle birlikte
ortaya koymalıyız ve anlama-
lıyız. 

Tarihe dönmeliyiz. Geçmiş-
teki deneyimleri göz ardı et-
meden tahlil etmeliyiz. En
önemli nokta ise sınıfsal de-
ğerlendirmeliyiz. Burada or-
taya gerçekleri koymalıyız. 

Gerçek nedir? İlkel komü-
nal toplumdan bugünlere dev-
rimlerle gelinmiş. İleri olan
geri olanı hep yok etmiş. Bu
gelişim çok acılı olmuş her se-
ferinde; ama sonuç olarak iler-
lemiş.

Bugün yine çok sancılı gün-
ler geçiriyoruz; çünkü geri
olan kapitalizm son aşamasın-
da ve emperyalistler yeninin
doğmaması için saldırıyor. Her
geçen gün daha da acımasız
oluyor; çünkü kendi sonunun
yaklaştığının farkında. Bunu
engellemek için elinden gelen
her şeyi yapıyor. Her türlü

yola başvuruyor.

Elini nereye atsa kan akıyor.
Bu kan bizim kanımız. Dünya
halklarının kanı. Bizim kanı-
mızı emerek nefes alıyor.

Biz buna karşı gelmeden,
yeter artık demeden, biz de
onun kanını emmeden, bu du-
rum değişmez. Bu emperya-
lizmle dünya halkları arasında
olan bir kan davasıdır. Bunu
bilmek gerekir.

Bu yüzden “bu böyle gelmiş
böyle gider” demek, ben sa-
vaşmam demektir, tüm sömü-
rü, yağma ve katliama katlan-
maktır. Aynı zamanda umutsuz
olup bunu bir de çevreye yay-
maktır.

Umutsuzluk yaymak, yapı-
labilecek en büyük bencilliktir
ve ‘bu durum zaten değişmez’
demenin arkasına sığınmaktır.
Bu umutsuzluğu yaymakla kal-
mayıp, savaşanlara, durumu
kabul etmeyip mücadele eden-
lere yapılabilinecek en büyük
hakarettir. 

Hiçbir bilimselliği yoktur,
aksine umutlu olmamız için
binlerce nedenimiz vardır.

Umutsuz olmak, vatanının
kurtuluşu için savaşıp şehit
düşen kahramanlarımızı hiçe
saymaktır. Baba İshaklar’dan
Mahir Çayanlar’a kadar hep-
sini inkar etmektir. Nazım Hik-
metler’i, Ruhi Sular’ı sahip-
lenmemektir.

Onların düşüncelerini ve
inandıkları değerleri hiçe say-

maktır. Büyük ustalarımızı;
Karl Markslar’ı, Leninler’i in-
kar etmektir, diyalektik ma-
teryalizm bilgisinden yoksun
olmaktır. Bencillikten ve ce-
haletten başka bir nedeni yok-
tur bu davranışın.

Umutsuzluğu yaymak
umutlu olanların işini zorlaş-
tırmaktır ve kendi yapmadık-
larını, başkalarının yapmasını
engellediği için aynı zamanda
adaletsizdir.

2- Umutsuz Olmak, Bilinçsiz
Olmaktır.

Bir insan umutsuzsa yalnız-
dır. Neden yalnızdır? Çünkü
sınıf bilincine sahip değildir.
Çünkü tarih bilinci yoktur.
Çünkü örgüt bilincinin gücünü
bilmemektedir. 

Umutsuz insanın sınıf bilinci
olsa, bütün dünya halklarının
onunla olduğunu bilir. Bütün
dünya halklarının çıkarı dev-
rimdedir, sosyalizmdedir.

Emperyalist ülkelerde de
bizim ülkemiz gibi yeni sö-
mürge ülkelerde de ezenler ve
ezilenler vardır. Sömürü bo-
yutu aynı olmayabilir; fakat
sonuç olarak halklar sömürül-
meye devam ediyor. Çünkü
kapitalist düzen bunun üzerine
kuruludur. 

Yani bütün dünya halkları
bizimledir. Hepsinin çıkarı dev-
rimdedir. Bu yüzden umutsuz
olması gerekenler emperya-
listlerdir. Biz bilimsel ve ta-

HALKIN SANATÇILARI
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rihsel doğruları savunuyoruz.
Bu nedenle ikna edemeyece-
ğimiz hiç kimse yoktur.

Adaletsizliği, sömürüyü, zul-
mü bütün dünya halkları hem
görüyor hem yaşıyor. Burada
önemli olan örgütlü olmak.
Kişinin umutsuz olmasındaki
en önemli faktörlerden bir ta-
nesi düşmanın örgütlü olma-
sıdır.

Oysa sömürücüler bir avuç,
dünya halkları ise milyarlardır.
O zaman bir de bizim örgüt-
lendiğimizi düşünün. Biz mil-
yarlarız.

Bizim önümüzde durabile-
cek hiçbir güç yoktur örgüt-
lendiğimizde. Umutsuzluk ba-
rınabilecek yer bulmayı bırak,
nefes bile alamamalıdır.

Gücümüzü örgütlülüğümüz-
den alıyoruz. Umudumuz ör-
gütlülülüğümüzle büyüyor. Bu-
nun örneğini bir avuç tekelci
ve onların işbirlikçilerinden
görebiliriz. Emperyalistler bir
avuç oldukları halde örgütlü
ve silahlı oldukları için düzen-
lerini sürdürebiliyorlar.

Örgütlü olmanın nasıl bir
güç olduğunu yaşadıkça göre-
cek ve daha çok inanacağız
devrime ve halkın gücüne. Düş-
man örgütlü ve sınıf bilinci ile
hareket ediyor. Tabi bizim aley-
himize, o zaman biz de örgüt-
lenmeliyiz. Güç örgütlü olmak-
ta!

3- Umutsuzluğa ne müziği-
mizde ne de çevremizde izin
vermemeliyiz.

Umutsuzluğu yayan düşma-
na hizmet eder. Düşmanı güç-
lendirir, onu besler, yüceltir.
Gözümüzde büyümesine neden
olur.

Ama gerçek şu ki düşman
sadece kağıttan bir kaplan.
Bunu asla unutmayalım.
Umutsuzluğu yayanlara karşı,
düşmana verdiğimiz ideolojik
savaş kadar önem vermeliyiz.

Umutsuzluğun yarattığı so-
nuçları ve kişinin kendisinin
bunu yaymakla yarattığı so-
nuçları anlatmalıyız. 

Umutsuzluk bencilliktir, bil-
gisizliktir ve düşmana hizmet
eder. Düzenin yaratmak için
çaba gösterdiği insan tipleridir.
Halka, cepheye ve devrime hiç-
bir yararı yoktur. Tam tersine
zararı vardır. 

Şarkılarında “bu da gelir,
bu da geçer” diyenler ‘Yapa-
bileceğin bir şey yok otur otur-
duğun yerde ve şükret’ diyen-
lerdir. Harekete geçmek iste-
yenleri de durduranlardır.

“Daha ne yapayım onurum-
la ve namusumla yaşıyorum”
diyenler! Ahlak, onur, namus
nedir? Sömürüye, zulme gö-
zünü kapatan, kendi kabuğun-
da yaşayan, ‘bana dokunma-
yan yılan bin yaşasın’ diyen
namuslu olabilir mi?

Ayrıca unutmamalıyız ki,
bozuk düzende sağlam çark
olmaz. Bir insan namussuzların
arasında ne kadar namuslu
kalabilir? Bu mümkün değil-
dir. Çevresindeki bütün na-
musuzluğa göz yumunca mı
namuslu olunuyor? Namuslu
olmak, namussuzluğa karşı
çıkmaktır. Ona karşı mücadele
etmektir.

Mesela, halka model olarak
sunulanlardan, ‘sanatçı’ diye
yutturulmaya çalışılan Cem
Yılmaz, belden aşağı küfür-
lerden oluşan yeni bir stand-
up show yapmış.

Adam cinsel organı üzerin-
den şakalar yapıyor ve insan-
lardan buna gülmesini istiyor.
Bunu yapan mı, gülen mi, yok-
sa gülmeyen mi namuslu? 

Namuslu olmak, böyle bir
düzeni, böyle bir mizah anla-
yışını tamamen reddetmektir.
Yerine bize ait olanı, halkın
değerlerini yücelten alterna-
tiflerini koymaktır.

Namuslu olmak umutlu ol-
maktır. Bu ahlaksız ve namus-
suz düzeni değiştirmektir. Dev-
rimci olmaktır namuslu olmak.
Namuslu olmak asla umutsuz
olmamaktır ve tüm bu yozlaş-
maya rağmen halkına güven-
mektir. Halkını sevmektir, ona
inanmaktır. Bizim emekçi el-
lerimizdir her şeyi yaratan ve
yine bizim emekçi ellerimiz
olacaktır bu dünyayı yıkıp yeni
baştan kuracak olan. 

Halk ve vatan sevgisi umut-
suzluğa ve inançsızlığa izin
vermez. Bu da tarih ve örgüt
bilinci ile mümkündür. Gücü-
müz ise birlikteliğimizdedir,
ortak hareket edebilme yete-
neğimizdedir, tek vücut, tek
beden gibi olmamızdadır. 

Örgüt bilincimiz bizi yenil-
mez kılar. Bu bilinci yaratan
3 anahtarımız var:

1 - Sınıf bilinci
2- Tarih bilinci
3- Örgüt bilinci

TEK YOL DEVRİM!
ÖRGÜTÜN İDEOLOJİSİ-

NE, HALKIN YARATICILI-
ĞINA, YOLDAŞLARININ
SAHİPLENMESİNE GÜVEN,
KENDİNE GÜVENDİR! 

KIZIL MASKELİLER

37



BBizim sanatımız taraftır. Biz emekçilerin ve bütün insanların kapitalist
kölecilik zincirinden kurtulmasından yanayız. Biz tarafız. Ezenin ve ezilenin

olduğu yerde ezilenden ve sömürülenlerden yanayız.
Zalimin ve mazlumun olduğu yerde mazlumdan tarafız. Tarafız. Taraf

olmalıyız. Taraf olmaktan da gurur duyuyoruz.

Halkın avukatları faşizmi iyi tanıyorlar, faşizmin her türlü yöntemlerle halka karşı savaş
açtığını ve yapamayacakları şey olmadığını kendi pratiklerinden biliyorlar. Bu nedenle

halkın avukatları baskıyla, işkenceyle, gözaltı ve tutuklamalarla teslim alınamaz...

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



ABD Emperyalizmi, Üsleriyle Orada! 
Fransız Emperyalizmi Orada! 

Şimdi de İtalyan Emperyalizmi Orada!

“Rojava Devrimi” nerede?

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

17 Haziran
2018

Yürüyüş
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İki bebekten bahsetme ihtiyacı var bugünlerde. Hem
de nasıl! Yakıcı mı yakıcı bir şekilde hem de. Çokça ko-
nuşulan ve tartışılan iki konu, bu iki bebeğin başına ge-
lenler.. Biri çok şanslı, diğeri maalesef... 

Halk deyimi ile kadersiz Mawda Bebek bunlardan
biri.

Iraklı Kürt bir ailenin 2 yaşındaki bebeği. 
Uzunca zamandır Avrupa'da bir yerlere yerleşmek is-

teyen bir ailenin küçücük bebeği. Bugün toprağa verdik
küçük bedenini. 30 Mayıs’ta yani.

16 Mayıs çarşamba gecesi
Mawda Bebek gözlerini yumdu
dünyaya. Ebediyen. Belçika'da.

Daha rahat bir yaşam için
yola çıkan ailenin iki karış bo-
yundaki bebeğinin canını polis
kurşunu aldı. Olaydan 4 gün
sonra avukatlarının olayı anlat-
mak için düzenlediği basın top-
lantısında görüldü anne ve babası. 

Ailesinin halini kimsenin gör-
mesini istemez insan. Gerçekten
unutması zor bir fotoğraf. 4 gün
önce kucağında kurşunla can ve-
ren annenin hali nasıl olabilirdi
ki zaten? 

Kısaca şu şekilde olmuş an-
lattıklarına göre: 

Amacı aynı olan insanlarla
dolu bir minibüsteler. Birkaç be-
bek de var araçta. Amaçları İn-
giltere'ye geçmek. Polis takibine yakalanıyorlar. Polis
‘dur’ diyor. Kaçakçı olduğu kuvvetle muhtemel şahıs
durmuyor, kaçıyor. 

Minibüsün içinde kaçak göçmen olduğu biliniyor.
Belli ki bir istihbarat söz konusu. 

Kovalamaca uzayınca içerdekiler korkuyor ve arka
camı kırıp bebeği gösteriyorlar. Ama polis sıkıyor gene
de. Şoföre. 

O kurşun işte. Şoföre diye sıktığı o kurşun gelip,
daha henüz dünyada birçok meyvenin tadına bile
bakacak kadar yaşayamamış Mawda bebeğin küçücük
ruhunu küçücük bedeninden alıyor.

Annesi kucağında kan revan içinde minübüsten

iniyor. Polis "yere yat" dedikçe, anne kucağındaki
bebeğin kanını göstererek ambulans diye haykırıyor
çaresizce.

Defalarca “YERE YAT YOKSA VURURUM” diye
böğüren o alçak sese yavrusunun kurtarılması için
defalarca "PLEASE, AMBULANS" diye yalvaran
bir anne düşünebilir misiniz? 

Düşünün lütfen! 
Bir süre sonra vicdana gelen bir polis bebeği alıyor.

Bebek yarım saat sonra gelen
ambulansa bindiriliyor. 

Anne mi?
Anneye çocuğunun yanında

ambulansa binmesine izin ver-
miyorlar. 

Kelepçeleyip nezarete. 
Anne bebeğinin öldüğünü

ancak ertesi gün öğrenebiliyor. 
Nasıl bir acı, anne olan çok

daha iyi bilir. 
Evladı öldürülen bir annenin

yüreğindeki yangın dünyayı yak-
maya kadirdir. 

Bu aileye Belçika devleti otu-
rum hakkı vermeyi düşünüyor
şimdi. 

Ne kadar iyiler değil mi? 
Mawda bebek peki? 
O yok artık.
Annenin ömrü boyunca unut-

mayacağı acı ne olacak? 
Evladının cesedini kollarında

taşımak zorunda bırakarak yaşattığınız travma... unutulabilir
mi sizce?

Tabii ki Belçika devleti bunları düşünmez. Göçmen
ve kağıtsız nasılsa. Böylesi bir hediye ile aile ihya bile
olur onlara göre. 

Yani bir oturum ile mesele çözebilir. Çok merha-
metlice değil mi? 

Ama ADALET! Sizce de bu meselede adaletin
yerini bulması imkansız değil mi? Mawda bebek ya-
şamıyorken.

İkinci bebek ise çok şanslı. Onu şanslı eden ise

İKİ BEBEK ÜZERİNDEN
İKİYÜZLÜLÜK... 

Belçika’da Oturum Hakkı İçin Direnen Cahit ZOREL’in, Belçika’da Polis Kurşunuyla
Katledilen Mawda Bebek İçin Kaleme Aldığı Yazıyı Yayınlıyoruz.

Yürüyüş

17 Haziran
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hayatına 20 saniyeliğine de olsa bir kahramanın girmiş
olması.

Yer Fransa.
Bir bebek, nasıl olduğunu kimsenin bilmediği bir şe-

kilde, balkondan düşmek üzereyken fark ediliyor.
Bir kişi yan balkondan kurtarmaya çalışırken

Mali göçmeni olduğu sonradan öğrenilen bir siyahi
dördüncü kata kadar yirmi saniyede tırmanıp bebeği
kurtarıyor. Ve Malili gencin şansına olay amatör bir
telefon kamerası ile kaydediliyor. Ve o dakika kahra-
man ilan ediliyor genç Malili. 

Ama kahramanımızı daha da ilginç hale getiren şey
kağıtsız olması. 

Ertesi gün devlet en üst düzeyde ağırlıyor genci. Dile
kolay, koca Macron kabul ediyor kağıtsız kahraman Ma-
lili'yi. Hemen vatandaşlık vereceğini ilan ediyor. İt-
faiyede de işi hazır.

-Neden? 
-Çünkü bebeği kurtardı. Bebek bu kolay değil! 
Cezayirli, Ruandalı, Kongolu bebeklerin kanları

ellerinde olmasa, bebeğin hayatının Fransız devleti
için çok önemli olduğuna inanabilir insan.

Kendi canını tehlikeye atarak bir bebeğin hayatını
kurtardığından dolayı halkın kalbini fetheden ve kahraman
olmayı hak eden birinin milyonlarca insanın şahitlik
ettiği hikayesi var ortada. Bu kahramanlık hikayesinin
bir şekilde sömürülmesi gerekir. 

Sanki o Malili'yi ülkesinden çıkmak zorunda bı-
rakan koşulların yaratıcısı Fransa devleti değil! Ve
sanki Malili genci kağıtsız bırakan yine Fransa devleti
değil! Kameralar önünde yapılan vıcık vıcık şovlar.
Nerden baksan ikiyüzlülük, hem de en ucuzundan.

Fransa devletine sormak gerekmez mi? Bu ne hız?
Bir insana vatandaşlık vermek hiç de zor değilmiş demek
ki. Değil mi? Bir günde kağıtsız birine vatandaşlık
verdiniz. Bakın ne kadar kolaymış.

Vatandaşlık almanın ne demek olduğunu Avrupa'da
yaşayan göçmenler iyi bilir. Ağzınızla kuş tutmak gibi bir
şeydir. Ee madem bu kadar kolay halledilebiliyor bu
kağıt meselesi, hadi şu ülkenizde de onbinlercesi olan
kağıtsızlar meselesini de çözsenize! Yoksa ülkenizde

yaşayan tüm kağıtsızların bir kahramanlık
yapıp kameraya mı kaydetmesi gerekiyor?

İki meselede de ya hemen oturum hakkını
veriyorlar mağdura, ya da vatandaşlık kahramana. 

Belçika'da bir bebek öldürdüğünüz ger-
çeği ortadan asla kalkmayacak. Siz, halkların
yüreğinde açtığınız yaranın küçücük bir
oturum hakkı "bahşetmek" ile kapanacağını
sanmaya devam edin. 

İki devlet de yaptığı ile "ÇOCUK" ya
da "BEBEK" kavramını ne kadar önem-
sediğini göstermiş oldular akıllarınca...

İnandık mı? 
Aynı iki devlet, ülkelerindeki devrimcilere baskı uy-

gulamak konusunda birbiriyle yarışıyor. 
Devrimciler dünyada her gün 22.000 bebeğin ölü-

münden sorumlu emperyalizme karşı mücadele ediyor.
Evet tam 22.000 bebek. Bu iki ülkenin içinde bulunduğu
emperyalizm yüzünden her 5 dakikada 75 bebek
ölüyor. Önlenebilir hastalıklardan, açlıktan, susuz-
luktan dolayı hem de. 

Bugün dünyaya emperyalizmin egemen olduğunu
inkar etmek mümkün değil. Artık hemen hemen dünyadaki
tüm görüşler bu konuda üç aşağı beş yukarı aynı fikirde.
Ve bu emperyalizm dediğimiz gücün içinde de Fransa
ve Belçika'nın gücü, etkisi hafife alınamaz. Egemen ol-
dukları dünyada ölen bebek sayısını yukarıda okudunuz.
Tekrar etmekte fayda var yine de: 

GÜNDE YİRMİ İKİ BİN BEBEK! 
HER BEŞ DAKİKADA 75 BEBEK! 
ÖLÜYOR...
Yoksulluğun sebep olduğu önlenebilir hastalıklardan

hem de!!! -Bu konu üzerinde herkes düşünmeli.- 
Şimdi yeniden hatırlayalım: 
Biri kendi polisi, bebeklerini öldürdüğü için aileye

oturum hakkı gibi elde etmesi çok zor bir hak "bahşediyor". 
Diğeri bebeğin hayatını kurtardığı için vatandaşlık

gibi, yine elde etmesi oldukça zor bir "hediye" ile ödül-
lendiriyor.!!! 

İkisinin de çocuk hayatını çok önemsedikleri görüntüsü
yaratmak istedikleri çok açık. 

Acaba sizce de bebekleri çok mu seviyorlar? 
Çocukları çok mu önemsiyorlar? 
Yoksa yaptıkları ikiyüzlülük mü? 

*Mali bir Fransa sömürgesi. Zengin yeraltı ve yerüstü
kaynaklarını Fransa’nın sömürdüğü Mali, BM araştırmalarına
göre dünyanın en yoksul 25 ülkesinden biri. Bu yoksulluğun
sorumlusu kim sorusunun cevabı yerin altından çıkan zen-
ginliklerin nereye gittiğindedir. Yani yüzyıllardır kanını
emmeye doymayan emperyalist FRANSA.

30 Mayıs 2018, Brüksel
Cahit ZOREL

Belçika Başbakanı, Mawda’nın Ailesiyle

17 Haziran
2018
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Avrupa emperyalizmi Türkiyeli devrimciler üzerinde
iade davalarını bir tehdit olarak kullanıyor. Devrimcilerin
tutsak edildiği her Avrupa ülkesinde süren iade davaları
var. Ayrıca dışarıda da oturum ve iade tehditleri ile dev-
rimci-demokrat birçok insanın oturum hakları ellerinden
alınıyor. 

Dışarıda ve içeride sadece Cepheli devrimciler em-
peryalizmin baskı ve yıldırmaya yönelik politikalarına
karşı direniyor. 

Avrupa emperyalizmi devrimcilerin inandıkları da-
valarından vazgeçmeleri için ortak politikalar belirliyor.
Türkiye faşizmine devrimcileri iade davaları bu politikanın
bir sonucudur. 

Fransa, devrimcilere yönelik iade davalarının
sürekli gündemde olduğu bir ülkedir. 

Erdoğan Çakır hakkında verilen hüküm süresi
dolmasına rağmen, Türkiye faşizminin iade talebi
gerekçe gösterilerek tahliye edilmiyor. 

Erdoğan Çakır’ın iade konusunun, mahkemenin
verdiği cezanın bittiği zamana denk getirilmesi tesadüf
değildir. Zamanlama bilinçlidir. Özgürlüğüne kavuşacak
olan yoldaşımızın özgürlüğünü gasp ederek keyfi olarak
hapiste tutmaktadır.

Sözde ‘demokrasinin beşiği’ Fransa’nın, Erdoğan Ça-
kır’ı tahliye etmemesinin gerçek nedeni nedir? Asıl
nedeni tahliye duruşmasında Erdoğan Çakır’ın devrimci
düşüncelerinden vazgeçmeyeceğini, Marksizm-Leninizm’e
inandığını mahkeme heyetinin yüzüne söylemesidir. 

Fransa devleti bir kez daha Marksist-Leninist düşünceye
karşı düşmanlığını ortaya koymuştur. Ki Fransa’nın
tarihi devrimcilere, vatanseverlere karşı baskı, zor ve
katliamlar tarihidir. 

İki iade davası görülmüştür ve davada savcılık
Erdoğan Çakır’ın tahliye edilmesi gerektiğini talep

etse de, mahkeme heyeti,
bu sürecin tutuklu olarak
işlemesine karar vermiştir.
Cezası bitmiş bir insan hu-
kuk dışı bir şekilde hapiste
tutulmaktadır. Davaya bakan
hakim, “düzenlenen” yeni ya-
saların uygulamasında ortak
bir karara varamama gibi bir
bahane ile keyfi bir süreç
başlatmıştır. 

Ayrıca Erdoğan’ın üzerindeki
baskıyı artırmak için 14 Mayıs
tarihinde hükmünü doldurduğu
hapishaneden bir başka hapisha-
neye sevk edilerek, aile ziyare-
tinden telefon hakkına, pek çok
hakkı da elinden alınmıştır. 

Erdoğan Çakır, hakkında
başlatılan iade işleminin dur-
durulmasını ve yeni götürüldüğü
hapishanede elinden alınan hak-
ların geri verilmesi talebiyle 28 Mayıs günü süresiz
açlık grevine başladı. 

Erdoğan Çakır’ın dışarıdaki sesi olmak için “Erdoğan
Çakır’a Özgürlük Komitesi” kuruldu. Komite açıklama
ve çağrısında Erdoğan Çakır’ın taleplerini ve eylem tak-
vimini duyurdu:

“Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin 
Erdoğan Çakır’ı Fransız Emperyalizminin Elinden

Dayanışmamızla Alacağız 
Herkesi Tutsağımızla Dayanışmaya Çağırıyoruz... 
Herkesin, hepimizin yapabileceği bir şey mutlaka

vardır.
Telefonlarımızla, çekeceğimiz fakslarımızla, destek

eylemlerimizle yoldaşımızın tahliyesini isteyelim; ha-
pishane idaresinin telefon ve faksını kilitleyelim... Şimdi
dayanışmanın gücünü gösterme zamanı. 

Emperyalizm bizi yenemez biliyoruz, bir kez daha
irademizi sınıyor. Ama bu muharebeyi de kazanacağız... 

Tutsağımızı emperyalistlerin elinden çekip alacağız...” 

Fransa ve Avrupa’nın birçok ülkesinde Erdoğan Ça-
kır’ın iade davasının durdurulması ve özgürlüğüne ka-
vuşması için eylemler devam etmektedir. 

Yunanistan’ın Larissa hapishanesinde tutuklu bu-
lunan Ali Ercan Gökoğlu ile ilgili iki ay önce görülen
iade davasında mahkeme iade talebini ret etmesine
rağmen, 7 Haziran günü yeniden mahkemeye çağrı-
larak hakkında yeni bir iade talebi daha olduğu bil-
dirilmiştir. 

Devrimci tutsak Turgut Kaya ile ilgili Yunan mahke-
meleri 7 Haziran’da Türkiye’ye iade kararını kabul etti. 

Ali Ercan Gökoğlu ve Turgut Kaya’nın Türkiye fa-

Fransa’da Erdoğan Çakır, Yunanistan’da Ali Ercan Gökoğlu
Türkiye Faşizmine İade Edilmek İsteniyor

AVRUPA EMPERYALİZMİ, MARKSİST-LENİNİST
DEVRİMCİLERİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Yürüyüş
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şizmine iadelerini durdurmak ve devrimcilere yönelik
iade tehdidine son verilmesi için Halk Cepheliler ve
Yunan sol örgütler bir platform oluşturdu. Dayanışma
komitesi, iadelerin durdurulması için yürüyüş, elçilik
önünde gösteri ve birçok dayanışma eylemi örgütlemeye
devam ediyor. 

Yunanistan faşizm koşullarını yaşamış bir ülkedir.
Hem Nazi işgalini yaşamış hem de cunta döneminde fa-
şizmi görmüş bunun tanığı bir ülkedir. İade ettiği bir
devrimcinin hangi süreci yaşayacağını kendi ülke dene-
yinden bilir. Ama buna rağmen davaları açmaktan geri
durmaz. Çünkü Yunanistan, Avrupa ve ABD emperya-
lizminin yeni-sömürgesidir. Ekonomik ve siyasi olarak
karar alma yetisi elinden alınmış, Avrupa’nın şamar oğ-
lanına çevirdiği, yüksek faizle borç karşılığı her istediğini
yaptırabildiği bir ülkedir. 

Türkiye Faşizmi, Almanya’daki
Özgür Tutsak Musa Aşoğlu’nun da
İadesini İstedi

Türkiye faşizminin talebini Alman mahkemeleri
şimdilik onaylamadı. Almanya henüz kendi “yargı-
lama” sürecini bitirmedi. Musa Aşoğlu hüküm giydi-
ğinde iade tehdidi tekrar gündeme gelecektir. Çünkü
Alman devleti Türkiye’ye iade konusunu her daim gün-
demde tutarak devrimcilere karşı faşizmle işbirliği içinde
olduğunu defalarca kanıtladı. 

Ki Almanya’da görülen 129-b davaları, baskılar ve
demokratik kurumlara baskınlar da Türkiye faşizmi ile
işbirliğinin bir kanıtıdır. Almanya, Türkiye adına onlarca
devrimciyi yargılamış cezalar vermiştir. Türkiye hapis-
hanelerinden çok daha ağır bir biçimde tecrit işkencesini
uzun yıllar uygulamış ve faşizmi bütün dünya halklarına
yaşatmış bir ülkedir. Hem geçmişi hem de bugünkü
sömürü politikaları nedeniyle, Avrupa Birliği içindeki
liderlik konumuna uygun olarak emperyalist bir ülke
olarak dünya halklarına düşmandır. Halkların en ilerici-
lerine, devrimcilere düşmandır.

Almanya’nın uydusu konumundaki Avusturya,
Almanya’nın emriyle Anadolu Federasyonu çalışan-
larının evlerini basmış, Yusuf Taş ve Özgür Aslan’ı
tutuklamıştır. Almanya’ya iade tehdidine Süresiz
Açlık greviyle cevap veren Yusuf ve Özgür’ü kaçırarak
iade etmiştir.

Özgür’ün baygın olduğu bir anda serum takarak
kalıcı rahatsızlıklara neden olma suçunu da işlemiştir.
Alman emperyalizmi ve Türkiye faşizmiyle işbirliği
sonucu demokratik bir kurum olan Anadolu Federasyonu
üzerindeki baskılarını süreklileştirmiş, hatta kapatmaya
çalışmıştır.

Belçika da yasadışı iadelerin yaşandığı bir ülkedir. 
Almanya’nın talebi üzerine Erdal Gökoğlu’nu

kendi iç hukukunu dahi işletmeden yasadışı bir şekilde
Almanya’ya iade etmiştir. 

Yıllarca süren Fehriye Erdal davası, Belçika devletinin
Türkiye faşizmi ile işbirliğinin suç ortaklığının, ekonomik
ve siyasi çıkarlar söz konusu olduğunda övündükleri
burjuva hukukunun nasıl ayaklar altına alındığının, ya-
saların nasıl ihlal edildiğinin bir kanıtı olmuştur.

Devrimcilik Yapmak Suç Değildir,
Görevdir Diyen Her Devrimci
Emperyalizmin Hedefindedir.

Türkiye’de faşizm koşulları, can güvenliğinin olmaması,
tecrit, işkence, kaybetme, katletme, tecavüz... Hiçbir in-
sanlık suçu Avrupa ülkelerinin iade davalarını gündemde
tutmasına engel değil. Ülkemizde, hak ve özgürlüklerin
ihlalini, devletin halka düşmanlığını vb. kendi halkına
propaganda yapan, halkına Türkiye’ye tatilleri iptal
etmeleri için çağrı yapan da aynı Avrupa ülkeleridir.
Kendi çıkarı söz konusu olduğunda Türkiye devleti
faşisttir, ama söz konusu devrimciler olduğunda yukarıda
saydığımız tüm baskı ve zulüm yok sayılır. Çünkü
Avrupa emperyalistleri kendilerini tehdit eden hiçbir dü-
şünceye yaşam hakkı tanımazlar. Yasal ya da yasadışı
yollarla devrimcileri düşüncelerinden vazgeçirmek için
devletin tüm olanak ve gücünü kullanırlar. 

İkiyüzlüdürler. Güya demokrasinin, insan haklarının
sözcülüğünü yaparlar; ama diğer yandan devrimcilere
düşüncelerinden ötürü saldırırlar, düzmece belgelerle,
kanıtlanmamış iddialarla ceza veriler, uzun yıllar ağır
tecrit koşullarına mahkum eder, hatta kendi mahkemele-
rinin verdiği ceza bitse de tahliye etmezler. Cezayla,
tecritle düşüncesinden vazgeçmeyen her devrimciyi de
Türkiye faşizminin yarattığı baskı ortamında oluşacak
her türlü tehdidi bilerek iade etme kararı alır ya da bunu
düşüncelerinden vazgeçirme aracı olarak kullanır. 

Sonuç olarak;
1- Avrupa’da yaşayan tüm halkımız, Avrupalı sol,

demokrat her insanı devrimcileri sahiplenmeye, devrim-
cilerle dayanışmaya çağırıyoruz. 

2- Avrupa halkları olarak, emperyalizmin kar hırsı için,
daha fazla sömürü için, çıkardığı dünyayı paylaşma savaşına
tanık oldunuz. 2. paylaşım savaşında faşizmi tanıdınız,
bedel ödediniz. Bugün hedefte Cepheli devrimciler vardır.
Çünkü her Cepheli emperyalizme karşı sosyalizmi savunur,
sosyalizm için savaşır. Bugün Türkiyeli devrimcileri sahip-
lenmek sosyalizm umudunu sahiplenmektir. Herkesi bu
sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz.

3- Yoldaşlarımız, emperyalizmin elinde bir koz,
pazarlık malzemesi değildir. Özgür tutsaklarımızı, onların
direngenliğine, uzlaşmazlığına layık biçimde sahiplenmek
boynumuzun borcudur.

4- Emperyalizmin kağıttan kaplan olduğunu unut-
mayalım. Hele Cepheli devrimcilerin iradesi karşısında
hepten güçsüzdür. Bundan önce defalarca kez zafer ka-
zandık, yine kazanacağız!
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YASAKLARA, KIRILAN ENSTRÜMAN-
LARIMIZA, TUTUKLAMALARA VE LİS-
TELERE KARŞI FAŞİZME VERECEĞİMİZ
EN GÜZEL CEVAP DİRENMEK VE ÜRET-
MEKTİR!

GRUP YORUM FAŞİZMİN HER TÜRLÜ
SALDIRISINA KARŞIN BÜYÜMEKTE VE
HALK SANATINA YENİ GELENEKLER
EKLEMEKTEDİR!

8. Bağımsız Türkiye Konserimizi 29 Nisan'da
internet üzerinden gerçekleştirdik ve şimdi yeni bir
konserle tekrardan umudun türkülerini haykıracağız.
Hiçbir dönemde politikasız kalmadık, kalmayacağız.
Ve bugün de faşizmin saldırıları karşısına, tavizsiz
uzlaşmaz tavrımızla çıkıyoruz.

Grup Yorum bu halkın direnen, yılmayan ve kavgaya
çağıran damarıdır. Örgütlü sanat gücünü halktan alan,
köklerini bereketli toprağımızın en derinlerine salmış
olan ve yüzü her zaman aydınlığa bakan sanattır. Ka-
ramsarlık, umutsuzluk ve çaresizlik yoktur onda ve
bu yüzden “tehlikeli” olarak nitelendirilir sömürücü
egemenler tarafından.

Bu yüzden Pir Sultanlar asıldı, Nazımlar sürgün
edildi. Sömürü ve kan üzerinden hüküm süren egemenler
her daim korkmuştur hakikati söyleyen dilimizden ve
öfkemize öfke katan tınısından sazımızın. Pir Sultan'dan
Köroğlu'na, Brecht'ten Nazım'a, Victor Jara'dan gü-
nümüze devrimci sanatçılar nice bedeller ödemiş, bo-
yunlar vermişlerdir.

Bedel ödemeyi göze almaktır devrimci sanatçılık
ve bugün ülkemizin onurlu sanatçıları Grup Yorum’un
sesi, her koşulda geleneklerini savunan direngen da-
marından ötürü kısılmak istenmektedir. 33 yıldır
aralıksız baskı, baskın ve tutuklamaların nedeni bu-
dur.

Üstelik baskılar sadece sınırlarımız içerisinde de-
ğildir; çünkü emperyalizm de tir tir titrer sazımızın
sesinden. Almanya'da son yıllarda defalarca kez ya-
şandığı gibi yasaklamalarla, terörize etme çabalarıyla
saldırır devrimci sanatımıza.

Hayatımızda her şey olduğu gibi sanat da sınıfsaldır
ve ezilenlerin kurtuluşuna hizmet etmelidir. İşte bu
sanatı icra ediyor Grup Yorum. Yeni üretimlerimiz ve
yeni bir internet konseriyle bir kez daha milyonlara
umut olmak için çıkacağız halkımızın karşısına.

1 Temmuz 2018 günü, saat 19.00'da gerçekleştire-
ceğimiz bu konser için 20 kişilik bir orkestra, halk
oyunları ve danslar, tiyatral gösterimler/kurgular ve
yoğun sanatçı katılımı hedefledik. İlk konserde halkı-
mızdan aldığımız beğeni ve eleştirileri doğru biçimde
değerlendirerek daha ileri ve daha güçlü bir konseri
kolektif emeğimizle gerçekleştireceğiz. 

"Başeğmeyen Yürekle Umut Dolu Gözlerle
Güneşi Kucaklarız Sazımız Elimizde
Enginleri Aşarken Halkımızın Gücüyle
Türküler Susmaz Sürer Milyonların Dilinde
Bir Türkü Söyleyelim Yaşama Dair
Çifte Su Verilmiş Kavgaya Dair
En Zorlu Günlerde İnanca Dair
Kenetlenmiş Sevdaya Dair
Baştan Başa Sarıp Yurdu
Umuda Dair
Meydanlara Sığmayan Onurun Sesiyiz Biz
Zulme Karşı Yılmayan Direniş Ateşiyiz
Zaferin Müjdecisi Devrimin Türküsüyüz
Halaylar Durmaz Sürer Milyonların Dili"

Umuda dair söyleyeceğiz türkülerimizi, yılgınlığın
ve tasfiyenin halkımıza aşılanmaya çalışıldığı bu
günlerde, tek kişilik direnişlerden, hapishanelerdeki di-
renişlere kadar hayatın her alanındaki başeğmezlikle
karşısına çıkacağız faşizmin. Yarınları biz kuracağız,
yarınlar bizimdir ve işte kuracağımız yarınların türküsünü
yakıyoruz şimdiden. Sokak sokak, ev ev, kapı kapı do-
laşacak ve halkımıza Grup Yorum'u anlatacağız.

Tarihsel bir süreçten geçiyoruz, bir yanda düzenin
istediği gibi solculuk-sanatçılık yapan saray soytarıları,
öte yanda biz… Önce tecrit edip yalnızlaştırma
politikası güttüler, şimdi de terörize edip imha etmek
istiyorlar. O nedenle terör listelerinde adımız geçiyor,
ölüm tehditleri alıyoruz.

11 TEMMUZ’DA GRUP YORUM’UN
İNTERNET KONSERİNİ
İZLEYELİM, İZLETELİM!
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Her koşulda halklarımızın ve kahramanlarımızın
türküsünü söylemeyi başarabildiğimiz için Grup Yorum
olduk. Siz bizim teslim olduğumuzu nerede gördünüz
diye haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz.

Çok değil daha 3 sene önce milyonlarca insanı
alanlarda biraraya getirdik. Şimdi de komiteler kurarak,
yoğun bir emekle, insanlarımızı ekran başına çağırıyoruz.
Başaracağız, Grup Yorum'un tarihsel ve siyasal haklı-
lığına gölge düşürmelerine izin vermeyeceğiz. Ülke-
mizde hala kırılmamış bir rekordur İnönü Stadı'ndaki
55 bin kişilik görkemli konserimiz.

Yeni ve daha kitlesel konserlerde buluşmak için
halkımızı konserimizi sahiplenmeye, el ilanlarını da-
ğıtmaya, stickerler ve afişlerle yurdumuzun dört bir
yanını donatmaya çağırıyoruz. Başaracağız; çünkü
yoksul halklarımızın gücü ve desteğiyle daha önce
yaptık, yine yapacağız.

Her yer konseri duyurma ve çalışma alanımızdır
diye bakacağız, söyleşiler örgütleyeceğiz. İnternet
konserimizi halkımızın izlemesi için kapı kapı, sokak
sokak dolaşarak duyuracağız. Bütün dinleyicilerimizi
bu konserin örgütleyicisi olmaya çağırıyoruz.

Konser günü, kafeler, dernekler, konserin toplu iz-
lenebilmesi için yerler ayarlayıp toplu izlemeyi ör-
gütleyelim. Mümkün olduğunca çok insan katmayı

hedefleyelim. Ekran başında ne kadar çok insan
olursak, konserin coşkusunu o kadar somut yaşarız
diye düşünelim.

Halaylarımızı çekelim omuz omuza. Haziran ayak-
lanmasında, Bağımsız Türkiye konserlerimizde, 1 Ma-
yıs'ta milyonlara seslenişimizde olduğu gibi yine yürek
yüreğe, omuz omuza olalım.

Hapishanelerde, meydanlarda, mahallelerde direnen
yoldaşlarımızın türküsüdür bu konserde çalacağımız.
Seçim ve parlamentoculuk hülyalarının halkın acılarına
merhem olmayacağını anlatacağız. Haklıyız Kazana-
cağız diyerek, Cemo ile coşarak, emperyalizmin sö-
mürüsüne, faşizmin zulmüne karşı İLLE KAVGA di-
yeceğiz bir kez daha...

İşte bu amaçla, bütün Grup Yorum Gönüllüleri bir
kez daha görev başına...

Bulunduğumuz her alanda konser komitelerini oluş-
turup hızla faaliyete başlamalı, konser gününe kadar
büyük bir coşkuyla görevlerimizi yerine getirmeliyiz. 

KAHROLSUN FAŞİZM

YAŞASIN TÜRKÜLERİMİZ!

GRUP YORUM
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MESAM’da son aylarda ciddi tartışmalar yaşandı,
yaşanmaya devam ediyor. Tartışmaların bir aşamasından
sonra yönetim kurulu görevden alındı ve yerine kayyum
atandı.

Görevden alınan yönetim, seçimle geri döndü. Peki
bu tartışmalar neden ve kimler arasında yaşanıyor? ME-
SAM’da süren kavga nasıl bir kavgadır ve bizim tavrımız,
çözümümüz nedir?

Önce, kısaca MESAM’ı tanıyalım. 

MESAM’ın açılımı, Musiki Eseri Sahipleri Meslek
Birliği’dir. Adından da anlaşılacağı üzere müzik eseri
sahiplerinin (besteci, söz yazarı, aranjör) haklarını
korumak ve mesleki dayanışmasını örgütlemek amacıyla
kurulmuş bir birliktir. Tüzüğü ve yasalar gereği, Kültür
Bakanlığı’na bağlı bir kurum olsa da, yönetimi ve çalışma
ilkeleri, kuruma üye olan müzisyenler tarafından belir-
lenmektedir.

MESAM, bir meslek birliği olarak müzisyenlerin
üretimlerine, yaşam şartlarına ilişkin çözümler üret-
mek, bunun yanısıra, ülkenin ve halkın sorunlarına
kayıtsız kalmamak göreviyle karşı karşıyadır. Çünkü,
sanatçıların üretim ve yaşam koşullarının iyileşmesi,
ülkenin koşulları ve halkın sorunlarından bağımsız
değildir.

Ancak MESAM hiçbir zaman, dar bir mesleki kurum
olmanın ötesine geçmemiştir. Sanatçıların sorunlarını,
sadece ‘maddi hak sahipliği’ çerçevesinde ele almış,
buna bağlı olarak da tüm çalışmalarının odağına ‘telif’
meselesini oturtmuştur. Varsa yoksa radyolardan, TV’ler-
den, organizatörlerden, kafelerden “telif nasıl alınacak?”
uğraşı.

Telif Sorunu Nedir?
Telif sorunu, kapitalizmin yarattığı bir sorun ve

süreçtir. Şarkılar bir sanat eseri olmaktan çok, bir
‘mal’, bir ‘meta’ olarak ‘piyasaya’ sürülür. Ne kadar
çok dinlenmişse, ne kadar çok ‘tık’lanmışsa, o kadar
para! Şarkının “değerinin” tek ölçüsü paradır kapi-
talizmde. Ve öyle olduğu için de her şey alınıp satılabi-
lir.

Oysa MESAM tüzüğünde, sadece maddi değil, manevi
hakların da korunması gibi bir madde de vardır. Örneğin
bir faşist, gerici, bir halk düşmanı, sizin siyasi kimliğinize
aykırı olarak eserinizi kullanamaz. Bunu engellemesi

gereken en başta MESAM’dır. Ama MESAM buna bak-
maz. Kuruma parası yatırıldı mı yatırılmadı mı, buna
bakar. Böyle izinsiz kullanımlara karşı eser sahibi ile
birlikte bir mücadele yürütmez. 

Ya da müzisyenlerin özgürce üretebileceği koşulları
yaratmayı, biraraya gelip tecrübelerini paylaşmalarını
gündemine bile almaz. Yani bir ticarethane gibi, para
merkezli olarak çalışır. Sonuç olarak, bu yanıyla kapi-
talistleşmiş, paranın esiri olmuş bir kurumdur. 

Elbette kapitalist sistem içinde müzisyenlerin eme-
ğinin karşılığını almasını takip etmek, böyle bir ku-
rumun görevleri arasında olmalıdır. Ama kendini
bununla sınırlayan bir kuruluş, sanatçıların haklarını
savunamaz.

MESAM’daki Kavga, Paraya Hükmetme
Kavgasıdır

Şimdi baştaki sorumuza geri dönebiliriz. MESAM
içinde nasıl bir tartışma var, bu tartışmalar kimler arasında
ve neden yaşanıyor?

MESAM içinde iktidar kavgaları yeni değil. Birçok
kesim MESAM yönetiminde yer alarak ‘telif mücadele-
sinde ‘etkin bir rol’ oynamak istiyor. Çünkü MESAM
sanatçılara dağıtılmak üzere her sene ortalama 130
milyon TL civarında telif ücreti topluyor.

Toplanan bu paraların bir kısmı vergilere gidiyor, bir
kısmı ‘hizmet bedeli’ olarak kuruma kalıyor, kalan kısmı
(yaklaşık yarısı) TV’lerde, radyolarda ve kitleye açık
yerlerde çalınma, izletilme oranlarına göre sanatçılara
dağıtılıyor. Daha doğrusu böyle olduğu iddia ediliyor.
Ama bu konuda yıllardır birçok tartışma var. 

Bu paranın adil bir şekilde dağıtılmadığı, yoksul sa-
natçıların haklarının korunmadığı, büyük payın hep en
ünlü isimlere aktarıldığı, “hizmet bedeli” olarak kuruma
kalan paraların çalındığı ya da çarçur edildiği gibi tartış-
malar hep olmuştur.

Bu iddiaların ne kadar doğru olduğu ayrı bir tartışma
konusu olmakla birlikte, ‘MESAM savaşlarının’ müzis-
yenlere hizmet aşkından değil, diğer birçok alanda olduğu
gibi paraya hükmetme isteğinden kaynaklandığı görülüyor.
İşin içinde para olunca da kapitalizmin doğası gereği
her yol mübah oluyor. Her türlü ayak oyunlarının, hilenin
döndüğü bir alana dönüşüyor. Ve tabii böyle bir ‘pastadan’
devletin ve doğal olarak AKP’nin de nemalanmak istemesi
hiç de şaşırtıcı olmuyor.

MESAM’daki Kavgayı,
Sanatçıların Haklar ve Özgürlükler

Mücadelesine Çevirelim
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AKP Gericiliği, Sadece Devrimcileri Değil,
İlerici, Demokrat Tüm Güçleri,
Her Alandan Tasfiye Etmek İstiyor

Sanatçılar; ağırlıklı olarak ilerici, demokrat bir özellik
taşır. Bunlar, kapitalist ilişkiler içinde de olsa, sanatıyla
özünde düzenin içinde de olsa, düzenin çeşitli uygula-
malarına şu veya bu biçimde tavır alırlar. MESAM’a
üye binlerce müzisyen içinde de ilerici-demokrat kimliği
olan müzisyenler ağırlıktadır diyebiliriz.

Bu nedenle de MESAM’da geçmişten günümüze yö-
netime (bazı istisnalar dışında) demokrat kimliği olan
kişiler seçilmiştir. Ama yukarıda işaret ettiğimiz çar-
pıklıklar nedeniyle, yönetimdekilerin “demokrat” ol-
ması, MESAM’ı demokratik bir kitle örgütü yapmaya
yetmemiştir. 

Bu yönetim demokratlığında tutarlı değildir. Bunun
sonucu olarak, kimi zaman demokrat kimliği olanlarla
sağcı düzen sanatçıları birlikte yönetim oluşturabilmişlerdir.
Tıpkı son MESAM yönetiminde olduğu gibi. 

2 sene önce yapılan seçimlerde ittifak yapan; ilerici,
demokrat, halkçı kimliği ile bilinen kişiler (Arif Sağ,
Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Ali
Rıza Binboğa) ve sağcı, düzen sanatçıları (Orhan Gencebay,
Fuat Güner, Ahmet Selçuk İlkan, Suat Suna, Recep
Ergül) son MESAM yönetimini oluşturdular. Yönetimi
her ne kadar birlikte oluşturmuş olsalar da hep iki ayrı
grup gibi hareket ettiler.

Başında Arif Sağ’ın olduğu demokrat grup daha halkçı,
AKP’nin gerici politikalarını kurumdan uzak tutmaya
çalışan bir pratik içinde oldu diyebiliriz. Orhan Gencebay’ın
başını çektiği ‘Sağ kanat’ ise hep devletçi bir anlayışla
hareket ederek, her türlü ilerici demokrat düşünceyi
kurumdan uzaklaştırmaya, kurumu AKP’nin çiftliğine çe-
virmeye çalıştı. Bununla birlikte yönetimde azınlıkta
oldukları için istedikleri politikaları rahatça harekete geçi-
remediler. Hep AKP desteğiyle hareket ettiler.

Yönetim hakkında AKP faşizmi tarafından çeşitli so-
ruşturmalar açıldı. Çok yoğun
denetimlere tabi tutuldu. Arif
Sağ’ın ifadesine göre bu de-
netimlerde hiçbir şey elde edi-
lemedi, hiçbir usulsüzlük tespit
edilemedi. Ancak AKP bu-
nunla yetinmedi. Bu defa da
OHAL’i kullanarak, kurum
yönetimini görevden alarak
yerine kayyum atadı.

Kendisinin emireri olarak
gördüğü, sanatçı olmaktan çok
saray soytarısı isimlerden olu-
şan kayyum listesinde, Yavuz

Bingöl’den Coşkun Sabah’a kadar düzenin yozlaşmış,
çürümüş sanatçı müsveddeleri vardı. Yavuz Bingöl, gelen
tepkilerden de çekinerek yönetime girmedi. Ancak
AKP’nin atadığı bu soytarı sanatçılar, kurumu AKP fa-
şizminin hizmetine vermeye çalıştılar. 

Kurumda bir saflaşma başladı. Bir yanda AKP politi-
kalarına hizmet için her türlü onuru şerefi yere çalanlar,
diğer yanda demokrat, ilerici, AKP’nin ve faşist devlet
anlayışının etkin olmasını istemeyen sanatçılar...

Orhan Gencebay gibi isimler, AKP’ye o kadar çok
güveniyordu ki, AKP’nin sanatçıların haklarını gözeten
iyi bir yasa çıkaracağından çok emindiler. Orhan Gencebay,
Hürriyet Gazetesi’nden Cengiz Semercioğlu’na verdiği
röportajda bu durumu şöyle anlatıyor:

“- Benim bir derdim olduğunda kime gideceğim?
Devletime gideceğim.

- Buranın kendi iradesiyle düzelmeyeceğini görüyoruz.
Bakanlığın yardımı lazım, yeniden el atmalı. Şu andaki
en yüksek merci bakanlık. Her şeyin bakanlık nezdinde
oturup konuşulması gerek.”

Ancak bu kadar güvendikleri devletin kendilerine
nasıl kazık attığını da yine kendisi anlatıyor:

“9 Aralık 2015’te bunu sayın Cumhurbaşkanımıza
söyledim. Kendileri de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir Ünal’a talimat verdi. Bütün camia olarak 2 sene
bu yasa için çalıştık. O daha iyiydi. 2 sene sonra yasanın
kararları verilirken, 1000’e yakın akademik görüş alındı.
SON AŞAMADA BİZE YASANIN SON HALİNİ GÖS-
TERMEDİLER. Sonra yasa 26 Nisan’da TBMM’ye onay
için geldi. Ve görünce büyük üzüntüye kapıldık. KO-
NUŞTUKLARIMIZIN HİÇBİRİ YOKTU çünkü. DAHA
ÖNCEKİ YASADAN DAHA DA GERİYE GİTTİ. Bu ya-
sanın onaylanmamasını rica ettik.” 

Buna rağmen Tayyip Erdoğan’la ilgili şunları söyle-
yebiliyor:

“Hepimizi de dinledi. Sanata çok önem veriyor.”

Bu da “yağcılık” bölümü-
ne giriyor. 

Taslağın kendilerine neden
gösterilmediği sorusuna iliş-
kin ise şunları söylüyor:

“Demek ki birileri bunları
değiştirdi. Kim değiştirdi?
Eser sahibi olmayan kişiler.
Halbuki bu yasanın mantığı;
eser sahibi sanatçıların hak-
larını korumak. … O zaman
bir anlamı yok ki. Türk sanatı
böyle korunamaz.”

İşte çok güvendikleri, sı-
ğındıkları, aman diledikleri
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devletleri ve Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımı böyle. Bı-
rakalım sorun çözmeyi, sorun çözermiş gibi davra-
nırken daha da büyütüyorlar. Aldatıyorlar. 

Gencebay gibileri bu kadar kazık yedikleri devletin
ipiyle kuyuya inmeye devam ediyorlar. Düzenin uşağı
olmak böyle bir şeydir zaten.

AKP Faşizmi, MESAM’ı Ele Geçiremedi
Kayyum’un atanmasından yaklaşık 3 ay sonra, devlet

tarafından görevden alınan Arif Sağ, Cahit Berkay ve
arkadaşları, kayyum yönetimi tarafından kurumdan da
ihraç edildi. Böylece seçimlere girmelerinin önü kesile-
cekti.

Ancak genel kurulda yapılan oylamayla önce ihraç
kararı iptal edildi ve ardından da kayyum yönetiminin
karşısında yeniden seçime girerek seçimleri kazandılar.
Kayyuma, AKP’ye, faşist devlet uygulamalarına tepki
gösteren MESAM üyeleri, Arif Sağ ve arkadaşlarını ye-
niden yönetime seçerek AKP’ye bir cevap verdiler. 

Faşizmin piyonları ise yenilginin ardından,  bu
defa açıkça ihbarcılığa soyundular. Orhan Gencebay,
bir kez daha ‘göreve davet etti’; ama bu defa görevden
alma için değil, Sağ ve arkadaşlarının tutuklanmaları
için!

Bir yandan Arif Sağ ve ekibini ‘siyaset yapmakla,
mezhepçilik yapmakla’ suçlayan Orhan Gencebay, bir
yandan da şu ifadeleri kullanıyor:

“Benim siyasetle işim yoktur. Siyaseti siyasetçiler
yapsın. Ben sanatçıyım. Sanat, siyaset yapmaz. Sanatın
kendisi kesinlikle siyaset yapmaz. Sanat; iyiyi, doğruyu,
güzeli, estetiği, adaleti anlatır.”

Kendi deyimiyle ‘iyiyi, doğruyu, güzeli, estetiği,
adaleti anlatmanın’ da bir siyaset olduğu gerçeğini göre-
meyecek kadar körleşmiş, apolitikleşmiş, cahilleşmiş
bir sanatçı tipi var karşımızda.

MESAM Yönetiminin Zayıf Yanı
Diğer taraf ise, demokratlık, ilericilik iddiasına uygun

bir pratiğe sahip değillerdir. Halkın sanatını yapmadıkları,
baskı altındaki devrimci sanatçıları sahiplenmedikleri
noktada eleştiriyoruz. 

Yaklaşık 10 yıldır kurumun başında olan bu yö-
netim, kuruma ilerici, halkçı bir özellik kazandıra-
mamıştır. Sanatçıların sorunlarını ve mücadelelerini
en dar haliyle telif hakkı meselesinden öteye taşıya-
mamışlardır. Onları zayıf, etkisiz, güçsüz kılan da bu
özellikleri oldu.

Her ne kadar son seçimi kazandılarsa da (bunu küçük
bir farkla, yaklaşık 40 oy farkla kazandılar), bu noktada
gereken siyasi, sanatsal, ideolojik mücadeleyi vereme-
mişler; müzisyenleri bu haklılık temelinde etraflarında

birleştirememişlerdir. Çünkü tüm müzisyenleri gerçekten
kapsayan, tüm sorunlarını etraflıca çözmeyi hedefleyen
bir programları hiç olmadı.

MESAM, Haklar ve Özgürlükler Mücadelesine
Girmelidir

MESAM sorunu ne devletle, hükümetle sıkı sıkıya
ilişkiler geliştirerek, ne sadece telif meselesine indirgenerek
çözülebilir. 

Sanatçıların hakları ve sanatçıların büyük bölü-
münün yoksulluğu sorunu, temeldir. Yoksulluk sadece
teliften belli paylar ödenerek çözülemez.

Müzisyenlerin özlük hakkı sorunu vardır. Sağlık
hakkı sorunu vardır. Bunlara çözümler üretmek zo-
rundadır MESAM.

Müzisyenler üretememektedir. Bunun için stüdyolar,
sosyal tesisler, dinlenme tesisleri, üretime yoğunlaşma
koşullarının da olması gerekir. Bütün bu sorunlara
çözüm üretmek de MESAM’ın sorumluluğunda ol-
malıdır. 

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç müzisyenlerle daya-
nışma içinde olmak da görevleri arasında olmalıdır.

Bu halka sesleniyorsa, bu halkın sanatını yapıyorsa,
halkın yaşadıklarına seyirci kalamaz. Müzisyenler va-
tansever olmak zorundadır. Emperyalist işgali kabul
etmeyen, buna karşı mücadele eden, vatanın bağım-
sızlığını isteyen bir kurum olmak zorundadır MESAM.

Sonuç olarak;
1- MESAM, bir demokratik kitle örgütü olarak çalış-

malıdır. Ülkede yaşanan faşist, gerici uygulamalara, sö-
mürüye, yoksulluğa karşı müzisyenlerin tepkisini örgüt-
leyen bir kurum olmak zorundadır.

2- MESAM, tüm sanatçıların yoksulluğu, üretim so-
rununu; ancak sömürü ortadan kalktığında çözebilir.
Müzisyenler de ancak bağımsız ve demokratik bir ülke
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koşullarında üretebilir ve emeğinin karşılığını alabilir.

3- Sanatçı iktidarın hizmetinde değil, halkın safındadır.
Müzisyenlerle bütünleşen, tüm halkla bütünleşen bir
MESAM yaratmak, kurum içindeki tüm ilerici, demokrat,
sosyalist, vatansever müzisyenlerin görevidir.

4- AKP faşizmi ile ve onun uşağı olmuş, ruhunu
satmış sanatçılarla da ancak o zaman çok daha etkili bir
şekilde mücadele edilebilir.

Genç Mahir Yüreklerimiz Kavgamızda
En Önde…

Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’lilerin yaptıkları ça-
lışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir;

İSTANBUL
Gazi Liseli Dev-Genç; Mahallelerimizde Seçim

Çalışmasına İzin Vermeyeceğiz!
7 Haziran’da, İstanbul Gazi Mahallesi Liseli Dev-

Genç’liler, mahalleye giren AKP seçim arabasını taşladı
ve kovdu. Olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise
kısaca şu sözlere yer verildi;

Liseli Dev-Genç’liler olarak gördüğümüz yerde
AKP’nin seçim araçlarını taşlayacağız! Tüm liselilere,
tüm halkımıza çağrımızdır! Bir taş, politik bir atom
bombasıdır! AKP’yi bombalayalım!”

Gazi:
Liseli Dev-Genç’liler 8 Haziran’da mahallenin birçok

yerine yazılamalar yaptı ve dövizler astı. Yapılan çalış-
mada “Sıla Abalay Ölümsüzdür! Dev-Genç – Liseli
Dev-Genç” imzalı yazılamalar duvarlara işlendi. Ve
Nalbur bölgesinde tutsak Dev-Genç’liler için asılan
ozalitlerde, “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!”
yazılı ozalitlerde birçok yere asılarak, Dev-Genç’lilere
özgürlük talep edildi.

Hisarüstü:
Dev-Genç’liler 8 Haziran’da Hisarüstü bölgesinde

tutsak Dev-Genç’liler için birçok yere döviz astı. Yapılan
çalışmada üzerinde “Eda Kaya, Fırat Kaya, Kübra Sün-

netçi Serbest Bırakılsın! Hakan İnci’ye Kalkan Elleri
Kıracağız! Devrimci Tutsaklar Serbest Bırakılsın! Liseli
Dev-Genç” sloganlarının yazılı olduğu dövizler asıldı.

Kadıköy:
Dev-Genç’liler 10 Haziran’da, İstanbul Kadıköy

Belediyesi önünde 174 gündür direnen İlhami Karakoç’u
ziyaret etti. İlhami Karakoç ve eylemi ziyaret eden
halkla birlikte Grup Yorum türküleri söylendi. Eylemin
başladığı sıralarda Kadıköy Belediyesi güvenlik gö-
revlileri, belediyeden aldıkları talimatla “Kadıköy Be-
lediyesi Evimi Yıktı Beni Sokakta Bıraktı İlhami Kara-
koç” yazılı pankartı sökmek istediler, İlhami Karakoç’u
taciz ettiler. Bu duruma İlhami Karakoç ve Dev-
Genç’liler tepki gösterdi. 

Dev-Genç’liler Grup Yorum’a Destek Videoları
Çekti!

Dev-Genç’liler 10 ve 11 Haziran’da, İstanbul Kadı-
köy’de, emperyalizm tarafından üyelerinin başına “ölü
ya da diri” ödül konulan Grup Yorum’a destek videoları
çekti. “Tüm gençliği, tüm halkımızı 1 Temmuz’da ya-
pılacak olan
Grup Yo-
rum’un inter-
net konserini
sokaklarda,
meydanlarda,
toplu şekilde
izlemeye ça-
ğırıyoruz!”
denildi.
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Fenerbahçe kongresi haftalarca tartışıldı. Sanki bir
spor kulübünün değil de bir devlet başkanı seçiliyor
havası yaratıldı. Elbetteki tek başına Fenerbahçe kulübü
kongresinde ilk kez yaşanmadı bu tartışmalar. Galatasaray,
Beşiktaş kulüpleri başta olmak üzere diğer spor kulüple-
rinde özellikle de futbolda yaşanan gelişmeler büyük bir
olay havasında kaplıyor gündemi. Peki neden?

Egemen sınıflar, kitleleri ideolojik denetimleri altında
tutabilmek, halkı oyalamak, kendi sorunlarından uzak-
laştırmak, gerçekleri saptırmak, sorunlara çıkar yol ara-
maktan uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler deniyorlar.
Kitlelerin duygularını eğlence, heyecan, coşku, öfke vb.
biçimde ilkel ve kabaca tatmin edebilecekleri, enerjilerini
boşa harcayacakları ve sömürü düzenine karşı çıkma
potansiyelini saptırıcı kanallara yönlendiriyorlar.

Apolitikleştirme, yozlaştırma, her zaman faşizmin
baskı ve terörüyle at başı gitmiş ve onunla iç içe gelişmiş,
geliştirilmiştir. Özellikle faşizmin egemen olduğu yeni
sömürge ülkelerde baskı ve terörle yıldırılan ve sindirilen
kitleler, ideolojik denetim altına alınırken en çok depoli-
tizasyona ve depolitizasyonu besleyecek kültürel, sanatsal,
sportif etkinliklere başvuruluyor. 

Franko ve Salazar’ın sık sık ‘Futbol olmasaydı kitleleri
yönetmek zor olurdu’ demelerinin altında bu gerçeklik
yatar. Yani futbol diğer kültürel ve politik etkenlerle
birlikte, faşizmin halkı yönetme araçlarından biri duru-
mundadır. Bu nedenle haftalarca Ali Koç ile Aziz Yıldı-
rım’ın başkanlığı üzerine tartışılan Fenerbahçe kongresini,
tek başına bir kongre olarak değerlendirmek mümkün
değildir. 

Ülkemizde OHAL ile her türlü hak ve özgürlüklerimiz
engellenirken, işten atılmalar günlük ve sıradan olaylar
halini alırken, gözaltı-işkence-tutuklama ve derneklerin
talan edilmesi, evlerde sokaklarda halk çocuklarının,
devrimcilerin katledilmesi artarken ve bunların hiçbiri
haberlerde yer almazken bir spor kulübünün kongresinin
bu kadar uzun süre tartışılıp gündemde tutulması; işbirlikçi
tekelci burjuvazinin ve onun uşağı olan AKP iktidarının
halka karşı bir politikasıdır.

Egemenler Futbol ve Taraftarlıkla Sınıf
Çelişkilerini Unutturmayı Hedefliyorlar

Futbol, diğer araçlarla birlikte halk kitlelerini apoli-
tikleştirerek yönetme araçlarından biri olarak kullanılıyor
egemenler tarafından. Burada taraftarlık özel bir yer
tutuyor. Şöyle ki; taraftarlık sınıfsal ayırımları ortadan
kaldırıyor.

Herkes Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı olu-

yor. İşçi, öğrenci, işsiz, yoksul ile sömürücü tekeller,
halkı yoksulluğa mahkum edenler, aç bırakanlar aynı
yerde buluşuyor. Ali Koç veya Aziz Yıldırım ile Ok-
meydanı’nda, Armutlu’da, Filistin mahallesinde veya
ülkenin herhangi bir şehrinde yoksul bir semtinde oturan
bir genç aynı tabandan oluveriyor. Böylece aradaki dev
uçurum ortadan kalkıveriyor. Sınıfsal çelişkileri
zengin ve yoksul arasındaki sömürüden kaynaklı
çelişki görünmez oluyor. 

Ali Koç ülkemizdeki açlıktan, yoksulluktan, işsiz-
likten, baskı ve katliamlarından sorumlu bir işbir-
likçidir. Koç Holding ülkemizdeki en büyük işbirlikçi
tekellerdendir.

Ülkemiz kaynaklarının büyük bir kısmı emperyalist
tekellerle birlikte, bu işbirlikçi tekellerin kasasına giriyor.
Bir yandan açlık ve yoksulluk artarken bu tekellerin
karları da artmaya devam ediyor. Yani Ali Koç’lar bu ül-
kedeki katliamlardan, iş cinayetlerinden, işkencelerden,
yoksulluktan, açlıktan birebir sorumluyken tüm bunlar
bir anda unutturuluyor. Sömürücülerin sömürüleri
meşrulaştırılıyor.

Şöyle ki; Aziz Yıldırım kulübe 150 milyon vereceğim
diyor. Ali Koç ise kim ne veriyorsa bir fazlasını vereceğim
diyor. İşsiz ve yoksul bir Fenerbahçeli taraftar ise helal
olsun adama 150 milyonu tık diye koydu kulübün
kasasına diyor. Peki, kulübün kasasına konan o 150
milyon nereden geldi? Bu adamlar bu kadar serveti
nasıl yaptı, bu zenginliğin kaynağı nedir, bunun için
bir damla olsun alın teri dökmüşler midir?

Elbette ki hayır! Bu zenginliğin ve kulübün kasasına
konan paranın kaynağı, yoksul mahallelerdeki kon-
feksiyon atölyelerdeki vahşi sömürüye dayanmaktadır.
O para üçüncü havaalanının inşaatında ekmek parası
için çalışırken katledilen 300 işçinin emeğinin sömürüsü
ile kazanılmıştır. Madenlerde, inşaat sahalarında, çimento

FENERBAHÇE KONGRESİ
ALİ KOÇ İLE AZİZ YILDIRIM’IN DEĞİL,

TEKELCİ BURJUVALARIN HALKA KARŞI SAVAŞIDIR
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fabrikalarında maliyeti azaltmak için gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmamasıyla o servetler ortaya çıkmıştır.
İşte tüm bunları unutturuyor o kongre seçimleri.
Bütün bu çelişkilerin yerine Fenerbahçe kongresinde
kimin kulüp başkanı olacağı konuşuluyor, sınıf çeliş-
kileri unutturuluyor.

Yeni-Sömürgeciliğin Kitleler Üzerindeki
Apolitikleştirme Aracı Olarak Futbol

Halkların beynini teslim almada futbolun rolünü, İs-
panya ve Portekiz faşizminin keşfettiğini söyleyebiliriz.
Futbolun apolitikleştirmenin sac ayakları fado ve fiesta
ile birlikte etkili bir yozlaştırma silahı olarak kullanılması
ve amacına ulaşması ilk İspanya ve Portekiz faşist yöne-
timlerince başarılmıştır.

1976 yılında Arjantin’de yönetime el koyan faşist
cunta, binlerce insanı işkenceyle katledip kayıplar listesine
yazdırırken, 1978’de kendi ülkesinde yapılan dünya
futbol şampiyonası, kitleleri uyuşturmada önemli bir
silah olmuştur. Çeşitli hile ve maç satın almaya kadar
varan sahtekarlıklarla her yola başvurarak, dünya
kupasını kendi ülkesine kazandıran faşist devlet baş-
kanı Videla, baskı ve terör altında tutulan, binlerce
kaybın acısını yaşayan halkı günlerce festival havasına
sokmuştur.

Yine milyonlarca aç insanın bulunduğu Meksika’nın,
sadece Meksika şehrinde (Mexico City), 3 milyon insanın
sokakta yatarken, 1986’da yapılan dünya futbol şampi-
yonası kitlelerin içinde bulundukları sefalete karşı tepkileri
nötralize etme amaçlanmıştır. Aynı zamanda kitleler
futbol aracılığıyla festival havasına sokularak oyalamaya
çalışıldı.

Ülkemizde 1980 Amerikancı faşist cuntasının başı
Kenan Evren, 1982 anayasasının oylanması öncesinde
Taksim Meydanı’nda yaptığı konuşmada; tutuklu dev-
rimciler için “Asmayıp da besleyelim mi?” derken futbol
seyircisi “As as” diye bağırıyordu. Yani yeni-sömürge
ülkelerin hepsinde de futbol, kitlelerin bilincini çarpıtmaya,
apolitikleştirmeye, kendi sorunlarından uzaklaştırmaya
ve düşmanlarını ayırt edemez duruma getirmeye hizmet
etmiştir. Ve esas olarak emperyalizmin, yeni-sömürge
ülkeler üzerindeki sömürüsünün devam ettirmesini amaç-
layan bir politikadır.

Bu politikanın sonucunda bugün itibariyle futbol, in-
sanların fiziksel, bedensel ve görsel ihtiyaçlarını karşılama
amaçlarından soyutlanmış; kitlelerin psikolojisini doğrudan
etkileyen bir araca dönüşmüştür. Bu süreç genel olarak
çarpık kapitalist ilişkilerin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır.

Ezilmiş, horlanmış, yoksullaştırılmış, yoğun sömürü
altında olan, işsiz, yoksul halkın sorunlarını unutacakları
ve sınıf mücadelesinden uzaklaşacakları bir işleve bü-
ründürülmüştür. Böylece emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
sömürüsünün üstü ‘spor’ adı altındaki perdeyle örtülerek,
gerçeklerin görülmesi engellenir ve çelişkiler görünüşte

de olsa bir süreliğine kaldırılmış olur. Gerçekte sömürü
devam eder, açlık ve yoksulluk devam eder.

Açlık ve Yoksulluk Üzerinden Yükselen
İhtişam, Şaşaa Ve Şatafat

Futbol, esas olarak yoksul kitleler içinde yayılmıştır.
Ve en geniş taraftar kitlesine sahip spor dalı olmuştur.
Bu yanıyla geniş bir kitleyi etkileme gücüne sahiptir.
Bunu bilen egemenler, futbolcuların ihtiraslı, şatafatlı
hayatlarını televizyonlarda, magazin programlarında gös-
teriyorlar.

Böylelikle yoksul halk çocukları asla ulaşamayacakları
bir hayata özendiriliyorlar. Lüks spor arabalar, havuzlu
villalar, pahalı giysiler, markalı saatler, kıyafetler... Tüm
bu ihtişamlı hayatlar, yüz milyon dolarlık organizasyonlarla
kupa törenleriyle sürdürülüyor. Bir futbolcuya, bir teknik
direktöre yüz milyonlarca dolar verilirken, yoksul işsiz
gençler takımlarının maçlarını izleyebilmek, sevdiği fut-
bolcunun formasını almak için olmadık yöntemlere baş-
vuruyor.

Yiyecek parasından, giyim masrafından kısarak maç
bileti alıyor. Başka bir şehirdeki maçı izlemeye gidiyor.
Milyonlarca yoksulun cebinden alınan paralarla hangi
yabancı futbolcunun transferi için milyonlarca dolar har-
canıyor? Açlığın ve sefaletin üzerinde ihtişam ve şatafat
yükseliyor. Falanca futbolcu eşine kaç milyonluk dolarlık
takı hediye ediyor, filanca sevgilisine kaç milyonluk
araba alıyor vb. Bunları yoksulların cebinden çalarken
yine yoksullara böyle bir hayata sahip olabilecekleri rü-
yaları yaşatıyorlar.

Bu hayallere ulaşmak uğruna, her yolun mübah ol-
duğunu da işliyorlar beyinlere. Her türlü gayrimeşru iş
giriyor devreye. Hayallere ulaşamayınca da bunalım,
alkol, uyuşturucu... giriyor devreye. Her halükarda, kay-
beden yoksul halk çocukları oluyor.

Sonuç olarak;
1- Fenerbahçe kongresinin haftalarca tartışılması ve

tartıştırılması faşizmin politikasıdır. Ali Koçlar, Aziz
Yıldırımlar yoksul halkı sömüren, halkı katleden sömü-
rücülerdir.

2- Futbol faşizmin halk kitlelerini apolitikleştirme
araçlarından biridir. Halkı kendi sorunlarından uzaklaş-
tırmayı; işkence, sömürü, yoksulluk ve katliamları unut-
turmayı amaçlar. 

3- Futbol ile sınıf çelişkileri ortadan kaldırılmaya ça-
lışılır. Ali Koç bir sömürücüdür. Ve ülkemizdeki yoksulluk,
açlık, sömürü ve zulmün sorumlusudur. Ancak taraftarlık
bu ayrışmayı ortadan kaldırıyor. Ali Koç ile yoksul bir
halk çocuğu aynı safta, aynı gemide olamaz.

4- Futbol sadece futbol değildir. Yalnızca devrimciler,
kültürel, sanatsal, sportif her türlü faaliyeti halkın yararına
örgütler. Faşizmin yozlaştırmasına ve apolitikleştirmesine
karşı alternatiflerimizi büyütmeliyiz.

17 Haziran
2018
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İstanbul ve Anadolu'da Halk Cep-
heliler Seçim Çare Değil Devrim
kampanyası çerçevesinde seçimin
çare olmadığını yaptıkları çalışmalarla
anlattılar. Bu konuyla ilgili yapılan
çalışma ve açıklamaların  bir kısmını
aşağıda yayınlıyoruz.

Okmeydanı Halk Meclisi Açık-
lama: TBMM Faşizmin, Halk
Meclisleri Bizimdir

TBMM söylendiği gibi ”Halkın
Meclisi” midir?

Halkın sorunları konusunda hemen
hemen hiçbir çözüm içeren karar
alınmamıştır, alınması da mümkün
değildir. 

Halk meclisi halkın kendi öz ör-
gütlenmesidir. Halk Meclisi, halkın
tüm sorunlarını ve çözüm yollarını
tartıştığı, tüm katmanların eşit söz
hakkına sahip olduğu, ortak kararlar
aldığı, kararların yine kararı alanlar,
yani halk tarafından hayata geçirildiği
bir halk örgütlenmesidir. Halk Mec-
lisi; halkın insanca, onurlu bir yaşam
için oluşturduğu örgütlenmelerdir.
Halk meclisleri bünyesinde birleşelim,
savaşalım, kazanalım.

Okmeydanı Halk Meclisi

Ankara'da Seçimle Çare Değil
Devrim Bildirileri Dağıtıldı

Halk Cepheliler tarafından 11 Ha-
ziran'da Ankara Mamak Misket Ma-
hallesi, Natoyolu ve Tuzluçayır’da
parklarda ve kapı çalışmasıyla “Çözüm
Sandıkta Değil Halk Meclislerinde”

içerikli 200 bildiri dağıtarak halka
adaletin sandıkla değil mücadele
ile gerçekleşebileceği, halkın so-
runlarını düzen partilerinin değil
halkın kendisinin çözebileceği ve
Halk Meclisleri anlatıldı.

Halk Cepheliler CHP Ve
AKP’nin Seçim Çalışmasını
Engellediler

Küçük Armutlu Sezer Sokak’ta
2 Haziran akşamı AKP’nin büyük
ebatta astığı bir pankartı fark eden
Halk Cepheliler asılan pankartı indirip
kullanılamaz hale getirdiler. 4 Hazi-
ran'da ise Enver Paşa Caddesi üze-
rinde CHP’nin seçim aracını gören
Halk Cepheliler aracı durdurup ma-
hallede seçim çalışmasına izin ver-
mediklerini açıkladıktan sonra aracın
sesini kapattırıp mahalleden çıkar-
mışlardır. Halk Cepheliler ayrıca 7
Haziran'da Armutlunun birçok yerine
seçim aldatmacasını teşhir eden ya-
zılamaları yaptılar.

Çayan Mahallesi’nde Seçim
Çare Değildir Çalışması Yapıldı

Halk Cepheliler tarafından 7 Ha-
ziran'da Nurtepe Sokullu Caddesi ve
Çayan Mahallesi'nde “Seçim Çare
Değil Devrimde’’ kuşlamaları yapıldı.
Çalışmaya 3 Halk Cepheli katıldı.

Ayrıca, 12 Haziran’da mahalle
girişindeki toplu taşıma durakları ve

Sokullu Caddesi üzerinde bulunan
esnaflara, üzerinde “Seçim Çare De-
ğildir!” başlıklı bildiri dağıtımı ya-
pıldı. Yapılan çalışmada 500 bildiri
dağıtılırken, Halk Cepheliler “Bur-
juvazinin Seçim Sandıklarında Değil,
Halk Meclislerinde Birleşelim! Seçim
Çare Değildir, Çare Halkın Örgütlü
Mücadelesindedir!” açıklamasında
bulundu.

Sanmayın Ki İşkenceleriniz Tarihte Karşılıksız Kalacak,
Sanmayın Ki Akıttığınız Kanlar Yerde Kalacak…
İşkence Yapmak Şerefsizliktir! İşkencecilerden Hesap
Sorduk, Soracağız!

8 Haziran 2018’de İstanbul Kadıköy’de, DEV-LİS, DLB, LAF, LÖB
ve Özgür Lise’nin çağrı yaptığı “Karneler Sizin, Gelecek Bizim!” eylemine
AKP’nin katil polisleri saldırdılar. Saldırıda 30’a yakın öğrenci işkencelerle
gözaltına alındı. Aynı şekilde AKP’nin katil polislerinin işkencehanelerinde
de işkence devam etti. Gözaltılar gece saat 3-4 civarı serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili 11 Haziran’da yazılı açıklama yayınlayan Dev-Genç kısaca
şu sözlere yer verdi;

“Biz Dev Genç’liler olarak ilan ediyoruz ki; Adaletsizliklerin hesabını
sorduk, soracağız! İşkencelerin hesabını sorduk, soracağız! Katliamların
hesabını sorduk, soracağız! Sanmayın ki işkenceleriniz tarihte karşılıksız
kalacak, sanmayın ki akıttığınız kanlar yerde kalacak. AKP faşizminden,
işkencecilerden hesap sorduk, soracağız!”

Halkın Seçimlerle Aldatılmasına
İzin Vermeyeceğiz

Çayan

Çayan

Çayan



� ALMANYA
Alzey Halk Meclisinden İmza

Kampanyası
Alzey Halk Meclisi şehir içindeki

kumar makinalarının kaldırılması için
başlattığı imza kampanyasını şehir mer-
kezinde çadır açarak sürdürüyor.

Çadır eylemi tarihleri:
8 Haziran, 14-15 Haziran, 22-23

Haziran, 28-29 Haziran

HFG’den Panel
27 Mayıs 2017 tarihinde Almanya’nın

Gütersloch şehrinde Uyuşturucu ve ku-
mara karşı mücadele üzerine panel dü-
zenlendi. Panel öncelikle AKM başkanının
konuşmasıyla başladı. Uyuşturucu ve
kumarın çok ciddi bir sorun olduğunu
ve buna karşı mücadele eden bu kuruma
teşekkür ettiklerini söylediler.

Berlin’de Adalet Bakanlığı
Önünde Eylem

13 Haziran Çarşamba günü Adalet
Bakanlığı önünde biraraya gelen komite
üyeleri, “Devrimcilik Yapmak Suç De-
ğildir Musa Aşoğlu Ve Erdal Gökoğlu’na
Özgürlük” pankartı açtılar. Saat 12.00’da
başlayan eylemde tutsakların dövizleri
de açıldı.

Frankfurt’da Erdoğan Çakır Ey-
lemi

Erdoğan Çakır ile Dayanışma Ko-
mitesi Frankfurt Fransa Başkonsolosluğu
önünde her hafta salı günleri saat 10.00’da
gerçekleştirdiği eylemlerin ikincisini
gerçekleştirdi.

Gülaferit Ve Dayanışma Grubu
Berlin’de Federal İçişleri Bakanlığı
Önünde Eylem Yaptı

Gülaferit ve Dayanışma Grubu 13
Haziran Çarşamba günü saat 13.00 ile
14.00 arasında Berlin’de Federal İçişleri
Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde
“Gülaferit’e Özgürlük” pankartı ve Gü-
laferit’in taleplerinin olduğu dövizler
açıldı.

Bielefeld’de Irkçılığa ve Yozlaş-
maya Karşı Gençlik Pikniği Yapıldı

10 Haziran Pazar
günü Almanya’nın
Bielefeld şehrinde yo-
ğun bir ön çalışma so-
nucu gençlik pikniği-

miz gerçekleşti. Etkinlik  halaylarla,
halat yarışı ve voleybol maçıyla, çocuklar
için yüz boyama köşesiyle, dolu dolu
geçti. Yaklaşık 7 saat süren pikniğimize
100’den fazla insan katıldı.

Düsseldorf’da Erdoğan Çakır
İçin Konsolosluk Önünde Eylem

8 Haziran 2018 Cuma günü Erdoğan
Çakır’ın haksız Türkiye’ye iade edilmek
istendiği için hapishanede tutulduğu
için, Düsseldorf konsolosluğu önünde
bir eylem yapıldı. Eylemde Almanca
“Erdoğan Çakır Yalnız Değildir”, “Er-
doğan Çakır Serbest Bırakılsın”, “Bütün
Politik Tutsaklar Serbest Bırakılsın” slo-
ganları atıldı.

EKA Essen’de Haziran Anması
Düzenlendi

10 Haziran 2018 Pazar günü, saat
16.00’da Essen Eğitim ve Kültür Atöl-
yesi’nde “Anadolumuzun Şairleri ve
Gezi’miz - Nazım Hikmet, Ahmed Arif,
Orhan Kemal’den Gezi’ye ve bugünü-
müze Türkülerimiz ve Şiirlerimiz” adlı
etkinlik düzenlendi.

Şiirler, skeçlerin ve ozanların yaşam
öyküsünün ardından müzik eşliğinde
şiirler okundu, türküler söylendi, kısa
bilgiler verildi.

Almanya’nın Heilbronn Şehrinde
Uyuşturucu İle Kumara Karşı Bildiri
Dağıtımı Ve Afiş Çalışması

Heilbronn şehrinde bulunan Alevi
Derneğinde 09.06.2018 Cumartesi günü
Hasan Ferit Gedik uyuşturucu ve kumara
karşı mücadele merkezinin afişi asıldı
ve el ilanı dağıtıldı.

Berlin’de Grup Yorum’a Özgür-
lük İstendi

Grup Yorum Gönüllüleri Berlin’deki
kampanyalarına devam ediyor.

Son olarak 9 Haziran Cumartesi
günü yapılan eylemle türkülerin yasak-
lanamayacağı tekrar haykırıldı.

Saat 15.00’da Kleistpark’ta biraraya
gelen gönüllüler buradaki U-Bahn çı-
kışında “Türküler Yasaklanamaz Grup
Yorum’a Özgürlük” pankartı açtı. Bir

saat süren eylemin halkın ilgisini çektiği
görüldü.

Duisburg HFG Uyuşturucu Ve
Kumara Karşı Merkezimize Ziya-
retler Sürüyor

10.06.2018 Pazar günü Mannheim
ve Frankfurt şehrinden dostlarımız bizi
ziyarete geldi. Uyuşturucu ve Kumara
Karşı Mücadelenin önem ve anlamı
üzerine sohbet edildi.

Erdal Gökoğlu’nun Mahkemesi
Başladı

7 Haziran Perşembe günü yapılan
eyleme 18 kişi katıldı. Eylemin ardından
saat 09.00’da başlayacak olan mahke-
meye katılmak üzere salona geçildi.
Mahkeme, Erdal Gökoğlu’nun kişisel
bilgilerinin sorulması ile başladı ve sav-
cılığın iddianameyi okuması ile devam
etti. Toplam 4 saat süren mahkemeye
31 kişi katıldı. Mahkemenin sonunda
özgür tutsağımız Erdal Gökoğlu alkış
ve sloganlar ile uğurlandı.

Berlin’de Yozlaşma Karşıtı Kam-
panya Devam Ediyor

Uyuşturucu ve kumara karşı Berlin’de
başlatılan kampanya devam ediyor.
Berlin Halk Meclisi 9 Haziran Cumartesi
günü de bildiri dağıtarak kampanyayı
devam ettirdi.

Halk Meclisi üyeleri Cumartesi günü
Mehringdamm U-Bahn çıkışında bira-
raya gelerek burada Uyuşturucu ve Ku-
mara Karşı Merkezi’nin (HFG) bildiri-
lerini dağıttı. Dağıtım devam ettirilerek
bir sonraki durak Yorkstrasse’ye kadar
yüründü. Yorkstrasse U-Bahn çıkışında
da dağıtım devam ettirildi. Bir saatlik
eylemde 200 HFG bildirisi halka ulaş-
tırılmış oldu.

Duisburg: HFG Merkezi Duis-
burg’da 10.06.2018 Pazar günü okuma
programı gerçekleştirildi. Program olarak
HFG’de tedavi gören arkadaşımız bize
Halk Meclislerinin önemini, amaçları
ve hedeflerini anlattı. 

� YUNANİSTAN
Ali Ercan Gökoğlu İçin Türki-

ye’den İkinci Kez İade Talebi
7 Haziran tarihinde Gökoğlu yeniden

Larisa İstinaf Mahkemesi savcılığı ta-
rafından çağrıldı ve kendisine Türkiye’nin

Av ru pa’da
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yeni bir iade talebi daha olduğu bildirildi.
Söz konusu iade talebi 2004 yılında
başlayıp 2013 yılında Yargıtay’da onay-
lanan bir davayı kapsıyor.

Atina’da Devrimci Tutsak Turgut
Kaya İçin Yürüyüş Düzenlendi

7 Haziran Perşembe günü Yunanis-
tan’da tutuklu bulunan ve Türkiye’ye
iadesi kabul edilen devrimci tutsak
Turgut Kaya için yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüş Halk Cephesi’nin de olduğu
Türkiyeli devrimci örgütler ve Yunan
devrimci ve anarşist hareketlerin daya-
nışmasıyla gerçekleşti. 

Yunanistan Hapishanelerinde
Erdoğan Çakır’a Destek Açlık Grevi 

Yunanistan hapishanelerinde bulunan
9 halk cepheli 6 adli tutuklu, hükmü
bitmesine rağmen Fransız emperyalizmi
tarafından Türkiye faşizmine iade talebi
gerekçesiyle tahliye edilmeyen Erdoğan
Çakır için 3 günlük destek açlık grevi
yaptı.

� BELÇİKA
Brüksel’de Direnişçi Cahit Zo-

rel’e Saldırı
7 Haziran 2018 günü, saat 13.00

sularında hukuksuz bir şekilde oturum
hakkı engellenen ve bu haksızlığa karşı
direnişe başlayan Cahit ZOREL, Bel-
çika’nın başkenti Brüksel’de sürdürdüğü
oturma eyleminin 50. gününde saldırıya
uğradı. Türkiyeli bir faşist olan saldırgan,
Cahit Zorel’in boğazına bıçak dayamıştır.
Giderken de “bekle, tekrar geleceğim”
diye tehdit etmiştir.

� İNGİLTERE
Devrimci Tutsak Erdoğan Çakır

Sahiplenildi
İngiltere Halk Cepheliler 5 Haziran

2018 Salı günü Fransız Elçiliği önünde
Erdoğan Çakır için protesto ve Fransız
emperyalizminin hukuksuzluğunu teşhir
etmek amacıyla eylem yaptı.

Londra’da Halk Toplantıları De-
vam Ediyor

10 Haziran pazar günü kahvaltıda,
ekmeğimizi paylaştıktan sonra belirlenen
gündem açıklandı. Geleneksel olarak
yapılan Halk Sofrası Pikniği tarihi 24
Haziran Pazar günü olarak belirlendi.

� FRANSA
Erdoğan Çakır İle Dayanışma

Komitesi Eylem Çağrısı
Erdoğan Çakır; 28 Mayıs’tan itibaren

Süresiz Açlık Grevinde.
Erdoğan Çakır İçin Frankfurt Fransa

Konsolosluğu Önündeyiz
09.06.2018-Salı Günü, Saat: 10.00

Devrimcilik Yapmak Suç Değil
Görevdir 

Nancy özgürlük komitesi 7 Haziran
Perşembe günü Erdoğan Çakır’ın ia-
desini durdurmak için yaklaşık 2 saatlik
imza kampanyası yaptı  Nancy’de sokak
sokak gezerek Halka Fransa ve Avru-
pa’da siyasi tutsaklıktan bahsedildi ve
Erdoğan Çakır’ın durumu anlatıldı.
50’ye yakın imza toplandı.

Erdoğan Çakır’ın İade Mahke-
mesi Görülecek

14 Mayıs’tan bu yana keyfi bir şekilde
cezası bitmesine rağmen hala tutsak
edilen Erdoğan Çakır’ın mahkemesine
çağrımızdır. Daha önce 17 Mayıs’ta gö-
rülen mahkemenin kararı 14 Haziran
günü saat 9.00’da açıklanacak.

Nancy’de Erdoğan Çakır İçin
İmza Toplandı

Nancy Özgürlük Komitesi 11 Ha-
ziran günü saat 17.30 ile 18.30 arası
şehir merkezindeki Place Maginot’da
Erdoğan Çakır için sessiz protesto eylemi
düzenledi. Eylemin ardından Fransa
devletinin adaletsizliğine karşı imzalar
toplandı.

Nancy Özgürlük Komitesi, toplanan
380 imzayı, davanın görüleceği Reims
Mahkemesi’ne gönderdi.

Nancy’de Erdoğan Çakır’a Des-
tek Eylemleri

Nancy Erdoğan Çakır’la dayanışma
platformu 5 Haziran günü, saat 18.30’da,
place maginot da yaklaşık 1 saatlik
sessiz eylem düzenledi. Taşınan döviz-
lerde Erdoğan Çakır Türkiye’ye iade
edilemez, siyasi tutsaklara özgürlük.
100 adet bildiri dağıtıldı, 30’a yakın
imza toplandı.

� AVUSTURYA
Viyana’da Erdoğan Çakır için

Dayanışma Eylemi
Fransa’da demokratik faaliyetlerinden

dolayı 7 yıl keyfi biçimde hapishanede
tutulan Erdoğan Çakır’ın Türkiye’ye
iade kararını protesto etmek ve iade
sürecini durdurmak amacıyla 13 Haziran
Çarşamba günü Viyana’nın Fransa Bü-
yükelçiliği önünde bir dayanışma eylemi
gerçekleştirildi.

� BULGARİSTAN
Sofya’da Grup Yorum Konseri
Bulgaristan’ın başkent Sofya’da, 9

Haziran 2018 Cumartesi günü Grup
Yorum konseri gerçekleşti.

Bulgaristan’daki Grup Yorum Dost-
ları tarafından düzenlenen Yorumla mü-
zik akşamında coşku uluslararası da-
yanışma ile arttı “türküler sınır tanımaz”
demek, dayanışmamızı yüksek sesle
dile getirmek ve Yorum’a uygulanan
baskıları protesto etmek için biraraya
gelindi.

Grup Yorum Sofya Konserinin
Videosu

9 Haziran’da gerçekleşen Grup Yorum
Sofya konserinin tamamını aşağıdaki
linkten Youtube’dan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=
WMzKlZmiPls

� İSVİÇRE
Basel Boran Kültür Merkezi’nde

HFG Toplantısı
10.06.2018 tarihinde saat 10.00’da

buluşarak kahvaltı yapıldıktan sonra Uyuş-
turucu Ve Kumara Karşı Mücadele Mer-
kezi HFG hakkında sohbetler edildi.

Belçika’da oturum hakkı için mü-
cadele eden Cahit Zorel’in yazdığı Ka-
ğıtsızlar yazısını hep beraber okuduk
ve kendisiyle telefon görüşmesi yapıldı.
12 kişinin katıldığı toplantı saat 14.00’da
son buldu.

Zürih’te Musa Aşoğlu İçin Öz-
gürlük Çadırı

09.06.2018 tarihinde saat 10.00 -
16.00 arası çadırımızı kurup Musa Aşoğ-
lu’na özgürlük talebimizi ifade ettik.
Bu hafta Duisburg HFG Uyuşturucu
Ve Kumara Karşı Merkezi’ni anlatan
el ilanlarını bulundurduk. 16.06.2018
tarihinde, saat 10.00-16.00 arası yine
Bahnhofstrasse’de olacağız.

Yürüyüş
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"SİZE SÖYLÜYORUM
AMA KİMSE DUYMASIN"

Yazının başlığındaki "Size söylüyorum ama kimse duy-
masın" cümlesi, birçok uyuşturucu bağımlısı insanımızın
ailelerinin ağızlarından dökülen cümledir.

İnsanlarımız kendisi ve ailesi ile ilgili olumsuzlukların
en yakını tarafından dahi bilinmesini istemiyor. Hele konu
uyuşturucu, kumar olunca söylemek dahi istemiyor.

Halkın kapıldığı bu duygu, üzerinde yaşadığımız düzenin
halka dayatmış olduğu "Babana bile güvenmeyeceksin, her
koyun kendi bacağından asılır" düşüncesinden doğmuştur.
Yani öz itibariyle “Sen bu dünyada YALNIZSIN! Kendi so-
runlarında boğulacaksın, yok olacaksın” demek isteniyor.

Peki insanlar neyi en sevdikleri ile paylaşır? En mutlu
anlarını, üzüntüsünü, acı çektikleri duyguları paylaşır. Bunlar
insanoğlunun ayakta kalmasını sağlayan özelliğidir. Yine
halkımızın cümlesidir, "İçine atma hasta olursun". Evet
paylaşmadığında halkımızın akıl sağlığını bozuyor, kimseye
güvenmeyen, huzursuz bir yaşamı dayatıyorlar. Bu düzen
akıl sağlığı ile oynuyor insanlarımızın. Paylaşamadığı, ko-
nuşamadığı için milyonlarca insan Avrupa'da psikologlara
sohbet etmeye gidiyor. Çünkü komşuna, babana, kardeşine
güvenme diyor. Sorunu yaratan düzen, çözümü de kendi
yetiştirdiği psikologlorda gösteriyor. Hiçbir sorunu kökten
olarak çözemeyen, “Canın ne istiyorsa onu yap, kendini
düşün, ‘Sen’ önemlisin, ‘Sen’ değerlisin, içinden ne geliyorsa
onu söyle” gibi bencil düşünceler aşılayan, zor durumdaki
insanlarımıza bir müşteri gözü ile bakan psikologlara güvenin
deniyor. Oysa hiçbir sorun böyle çözülmez, aksine paylaşılarak
ve ortaklaştırılarak çözülür.

HFG için yapılan birçok çalışmada, insanlar kıyıya
köşeye çekerek çocuğunun ya da eşinin bağımlılığından
bahsediyor. “Aman aramızda kalsın” diye de uyarıyor. Tabii
ki biz sorun çözmek istiyoruz, çocuklarımızın dünyalarını
büyütmek, uyuşan beyinlerine güzel bir gelecek hayali
koymak istiyoruz. Bu yüzden tabii istenilmediğinde kimse
ile paylaşmıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki paylaşmamak so-
runun üstünü kapatmaktır. 

Bağımlı olduğunu söyleyebilen bir arkadaşımız, bunu
açıkça çekinmeden söyleyebilen bir ailemiz, baştan o zaferi

kazanmıştır aslında. Bu demektir ki, madde bağımlılığını
ya da otamat bağımlılığını bırakma sözünü vermiştir kendine.
Başarmak istiyordur ve bu güveni çevresi ile paylaşmak is-
tiyordur.

Uyuşturucu kullanmak, kumar oynamak, övünülecek
şeyler değildir, meşru görülmemelidir. Ama bağımlılıktan
utanmak bizi suçlu psikolojisine sokacaktır. Evet utanmak
onurlu bir duygudur. Oysa utancı değil öfkeyi büyütmeliyiz.
Utanması gereken, uyuşturucu ve kumarı bir devlet politikası
olarak dünyanın her yerinde yaygınlaştıran ve çocuklarımızı
ellerimizden alanlardır. Bunlarda öyle bir utanç olmayacağına
göre o zaman biz düzene öfkeyi ve birbirimize güveni bü-
yüteceğiz. 

SUÇLU OLAN, UTANMASI GEREKEN BİZ DE-
ĞİLİZ, BU DÜZENDİR!

Ailelerimiz ve bağımlılık ile mücadele yoluna girmiş ar-
kadaşlarımız şunu bilmelidir ki düşmanın ile savaşacaksan
açık olacaksın. Bizim utanılacak bir durumumuz yok, tam
tersine "Siz benim beynimi, dünyamı, hayallerimi uyuşturmak,
yok etmek istediniz. Ben ise size karşı direnecek ve mücadele
edeceğim" bilincinde olmak gerekir.

BİZİM ACILARIMIZLA ACI ÇEKMEYEN, SO-
RUNLARIMIZI SORUNU BELLEMEYEN BİR DOS-
TUMUZ, AKRABAMIZ, KARDEŞİMİZ OLAMAZ,
OLMAMALI!

En yakın dostlarımızdan bu gerçeği saklıyorsak o zaman
sormalıyız kendimize. Kim benim güvenmediğim insanlar?
Güvenmediğin dostların ile nasıl bir bardak çayı yudumlarsın,
nasıl ona arkanı dönebilirsin? Senin dedikodunu yapacağını
düşündüğün bir insan ile nasıl sohbet edebilirsin? Etmemelisin
o zaman, eğer öyleyse bunun adı da kanıksamadır, sıradan-
laşmadır, çıkarcılıktır. Bunun panzehiri de açık olmak, güven
duymak, güven vermektir.

Birbirimize güvenelim, eğer biz açık olursak ve eğer
gerçek düşmanı görürsek bunu dostlarımıza, sevdiklerimize
anlatırsak, onlar sizi değil aynı sizin gibi düzeni suçlaya-
caktır. Acılar paylaşınca azalır denilir, evet paylaşıp onun
için mücadele edince azalır diyoruz biz de.

Ayrıca çoğu insanımız başkasının yerine düşünüp
yorum yapabiliyor, “Paylaşırsam böyle düşünürler, bana
bu gözle bakarlar, bizim ortamlarımıza artık gelmezler”
şeklinde. Hayır, denedik mi anlatmayı, karşı taraftan yar-
dımlaşma istedik mi? Çoğu zaman hayır oluyor bunun
yanıtı. O zaman önyargılı da yaklaşmamalıyız.

Anlattığımızda komşularımız da, arkadaşlarımız da bizi
anlayacaktır. Onları da sorunlarla mücadeleye kattıkça, de-
dikodu yapmak yerine sahiplenecektir. İnsanlarımızı bu hale
bu düzen nasıl getirdi diye soracak ve elinden tutacaktır.

"AVRUPA GERÇEĞİ" DEĞİL EMPERYALİZMİN
AŞAĞILIK POLİTİKASINA KARŞI 

HFG'LERDE BİRLEŞELİM!

AVRUPA'DA
EMPERYALİZMİN

YOZLAŞTIRARAK YOK ETME 
SALDIRISINA KARŞI MEVZİLERİMİZ:

HFG'LER

Facebook: Uyuşturucu Kumara Karşı Mücadele
E-Mail    : uyusturucukumarason@yandex.com

uyusturucukumarason@gmx.de
Tel : +49-1632257926
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“Hareket benim için sabırlı bir öğretmeni, kaya gibi güçlü
bir iradeyi ve yeni bir yaşamın yaratılmasını ifade ediyor.
Hareket benim için saflığı, temizliği ifade ediyor. Halkımızın
kurtuluşunu ve bu kurtuluşa giden yolda tek tek insanların
kurtuluşunu ifade ediyor. Emeği ve alın terini özgürleştirmeye
çalışırken harcanan emeği ifade ediyor. Hareket benim için
adaleti ifade ediyor...” Eyüp Beyaz

25 Haziran - 1 Temmuz

Turgut AKKAYA,
Şükrü SÜLEK:
Devrimci saflarda halkın ba-

ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm
mücadelesine katıldılar. 27 Ha-
ziran 1980’de gece, Zeytinbur-
nu’nda, faşistler tarafından ka-
çırılıp işkenceyle katledildiler.

Turgut Akkaya Şükrü Sülek

Perihan DEMİRER:
1973 Çorum doğumluydu. 28 Haziran

1991 tarihinde Beşiktaş’ta bulunduğu ev
polis tarafından basılarak katledildi. Perihan,
Devrimci Sol’un bir üyesi, Silahlı Devrimci
Birlikler’in bir savaşçısıydı. İşçi sınıfı içinden
gelen bu genç devrimci, devrimci kavgaya
katıldıktan sonra da hep bir emekçi gibi ça-

lıştı, çabaladı. Yaratıcı ve üretken özellikleriyle SDB
içinde başarılı oldu. Kaldığı eve yönelik polis baskınını
fark ettiğinde, o an tek düşündüğü kendisi değil, yoldaşlarının
güvenliğiydi. Yoldaşlarının ölüm mangalarının tuzağına
düşmesini engellemek için cüretle direndi. 18 yaşında,
katiller sürüsüne karşı kahramanca direnerek şehit düştü.

Perihan Demir

Sait EROL:
Konya’da doğdu. Devrimcileri daha 12 Eylül ön-

cesinden tanıyordu. Liseyi, Konya Gazi Lisesi’nde ta-
mamladı, sonra da Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Bu dö-
nemde DEV-GENÇ saflarında yer aldı. Konya’da ge-
çirdiği bir trafik kazası sonucu 28 Haziran 1990’da
aramızdan ayrıldı.

Sait Erol

Kenan GÜRZ, Zehra ÖNCÜ, Doğan GENÇ,
Figen YALÇINOĞLU, Cem GÜLER:
Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propaganda Birliği

Mustafa Sefer Müfrezesi’ne bağlı bir gerilla birliğinde
görevli savaşçılardı. Birlik komutanları Kenan Gürz’dü. 25
Haziran 1995’te Ovacık Yeşilyazı Nahiyesi Kardere Mev-
kii’nde oligarşinin binlerce askeri tarafından kuşatıldılar.
15 saat süren yiğitçe çatışma sonrasında şehit düştüler.

Kenan, Figen ve Cem Hozatlı’ydılar. Doğan Pertek, Zehra ise Çorumlu’ydu. Kimi çalıştığı tarladan, kimi okuduğu okuldan katıldı
gerillaya. Umudun bayrağını taşıyarak ölümsüzleştiler.

Kenan Gürz Zehra Öncü Doğan Genç Figen Yalçınoğlu Cem Güler

Devrim Mehmet EROĞLU,
Yüksel GÜNEYSEL:

26 Haziran 1993’te SHP
Gaziosmanpaşa Başkan adayı
Mehmet Altuncu’nun işyerinde
işyeri sahibinin ihbarı sonucu
pusu kuran polisler tarafından
kurşuna dizildiler. Devrim Meh-

met, 1976 Bingöl Kiğı doğumluydu. Lise sıralarında, mücadeleye
katıldı. Yüksel, 1973 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde doğdu.
Devrimci mücadeleye 1990 yılında GOPKAD’da katıldı.

Devrim M. Eroğlu Yüksel Güneysel

Zehra KULAKSIZ:
3 Mart 1978 Rize doğumludur. İstanbulʼda

büyüdü. Lise yıllarında mücadeleye katıldı. 1997ʼde
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümüne girmesiyle
mücadelesini İYÖ-DER içinde sürdürdü. Giderek
gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi.
Gençliğin önderlerinden, yol göstericilerinden biri
olarak 29 Haziran 2001ʼde ölümsüzleşti.

Zehra Kulaksız

Eyüp BEYAZ:
Hapishanelerde süren katliamın sorumlusu,

uygulayıcısı Adalet Bakanlığı’na karşı giriştiği
feda eylemi   sırasında, AKP iktidarının emrindeki
ölüm mangaları tarafından katledildi.

Ardahan Çıldır İlçesi Gölbelen Köyü doğumlu
Eyüp Beyaz, 25 yaşındaydı. Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Giresun Eğitim Fakültesi mezunu bir öğret-

mendi. 1999’da henüz öğrenciyken devrim mücadelesine katıldı.
Mezun olduktan sonra da halkının öğretmeni olarak devam

etti kavgasına. Gençlik örgütlenmesi içinde sorumluluklar üst-
lendiği dönemde defalarca gözaltına alınıp işkencelerden geçirildi.
Hep başı dik çıktı. Öğrenmeye açık, fedakar, mütevazi yapısı,
militan kişiliğiyle daha ileri görevlere hazırdı. Silahlı birlikler
içinde istihdam edildi.

Oligarşi onu ele geçirmek için özel ekipler kurmuş, adını,
resmini afişe etmişti. Ama o yeraltı faaliyetlerini serinkanlılık
ve disiplin içinde sürdürdü. Son üstlendiği görevde, 1 Temmuz
2005’te cüretin, fedakarlığın, adaletin adı olarak hesap sormak
için yola çıktı. Zalimlerin en çok korudukları üslerine girerek,
üzerine doğrultulan namlulara meydan okuyarak ölümsüzleşti. 

Eyüp Beyaz



Halka ve devrimci kamuoyuna

Ben Eyüp Beyaz. 
Halkımızın kurtuluşu ve ülkemizin bağımsızlığı için

DHKC saflarında mücadele ediyorum. Parasız, bilimsel, de-
mokratik bir eğitim ve bağımsız, demokratik, sosyalist bir
Türkiye talebiyle yürüttüğümüz gençlik mücadelesinden
dolayı 2001 yılının Ekim ayında bana ve birçok vatansever
gence yönelik kurulan polis komplosu sonucu aranır duruma
düştüm.

ABD ve AB’nin işbirlikçisi oligarşik iktidara ve onun
polisine teslim olmadım, mücadelemi sürdürdüm. Hakkımda
televizyonlarda ve gazetelerde sayısız yalan haber çıkartıldı.
Hayat ve mücadele alanım daraltılmaya, katledilmemin
meşru zemini yaratılmaya çalışıldı. ‘Canlı bomba’ olduğumu,
‘yakalandığımı’ televizyonlardan, gazetelerden öğrendim.
Hakkımda söylenen onlarca yalana, kurulan komplolara bir
cevabım, söylenecek sözüm var elbet.

Komplolora ve bu komplonun gönüllü aleti olan basına
sesleniyorum; komplonuz ne yazık ki(!) başarılı olmadı,
amacınıza ulaşamadınız. Yalanlarınıza, komplolarınıza rağmen
halkımızın mücadelesini engelleyemeyeceksiniz. Ülkemizde
yoksulluk ve zulüm oldukça emperyalist güçlerin kuklası
iktidarlar tarafından yönetildiğimiz sürece; halkımızın ekmek,
özgürlük ve adalet arayışının sesi olacağız. Bu sesi keseme-
yeceksiniz.

F tipi hapishaneler politikası ve tecrit 5 yıldır halkımızın
gündeminde. ABD ve AB’nin onay ve desteğiyle hayata ge-
çirilen bu politika katliamlarla baskı yasalarıyla, yok saymayla
ve sansür politikasıyla devam ettirilmektedir. Tecritin kaldı-
rılması için sürdürdüğümüz ölüm orucu direnişi 5. yılına
girmiştir. 

Fedakarlıkla, iradeyle, kahramanlıklarla yürüttüğümüz
direniş er geç zafere ulaşacak ve tecrit kaldırılacaktır. Şimdiye
değin; 19 Aralık ve Armutlu katliamlarında ve ölüm orucu
direnişinde 119 devrimci, vatansever şehit düşmüştür. İktidar
bir yandan katliamcıları ödüllendirirken diğer yandan yeni
ceza infaz kanunuyla direnişe saldırıyı boyutlandırmaktadır.
Hücrelerde keyfi uygulamalarla, tecritle, disiplin cezalarıyla,
mektup, görüş ve avukat yasaklarıyla tam teslimiyet daya-
tılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ne katiamlarla, ne san-
sürle, ne de infaz yasalarıyla can bedeli verdiğimiz bu
direniş kırılamaz, yok edilemez, er geç tecrit kaldırılacaktır.

Bu eylemi, hapishanelerde uygulanan tecrit ve katiam
saldırısına, yeni Ceza İnfaz Kanunu’na, TCK, CMK’ya,
halkımızın yoksullaştırılarak mücadelesinin baskı yasaları
ve faşist saldırılarla engellenmeye çalışılmasına misilleme
olarak yapıyorum. Adaletin olmadığı bir ülkede halk kendi
adaletini arayacaktır. Bu meşrudur ve hiçbir yasa bu meşruluğu
gölgeleyemez. Tecrit ve katliam gerçeği sürdükçe, direniş
koyu bir sansürle yok sayılmaya devam edildikçe feda ey-
lemlerimiz sürecektir.

Kimse “örgüt baskısı”, “ölüme tapıyorlar”la eylemimi

karalamaya çalışmasın. Tamamen kendi iradem ve inisiya-
tifimle bu eylemi yapıyorum. Yaşamı, yaşamayı çok sevdiğim

halde, adaletsizliğin, yoksulluğun, emperyalizme bağımlılığın
son bulması için, onurlu bir yaşam için kendi hayatıma
bilerek ve isteyerek son veriyorum. Canım halkıma,
vatanıma ve bu ülkenin pırıl pırıl geleceğine feda olsun.
Çocuklarımızın yarınına feda olsun.

Kimse terör, terörist demagojisine başvurmamalıdır. Terör
kavramının bugün kimler tarafından niçin kullanıldığı
ortadadır. Bugün terör, emperyalizmin ve oligarşik iktidarların
muhalifleri sindirmek, bastırmak ve katletmenin bir aracı
olarak kullanılmaktadır. Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’da
işgale direnmenin adıdır terör! Bağımsızlık istemenin, özel-
leştirmeye, F tiplerine, tecrite karşı çıkmanın adıdır terör! 

Hükümeti eleştirmek, yazı yazmak, karikatür çizmek,
şiir okumak terör diye cezalandırılmaktadır. SEKA işçisi,
Seydişehir işçisi, Eğitim Sen’li memurlar terör denilerek
cezalandırılmıştır. Herkes görmelidir ki, asıl terörist emper-
yalizm ve onun işbirlikçisi oligarşik iktidarlardır. Asıl terörist
AKP, Genelkurmay iktidarı ve bu iktidarın kararlarını uygu-
layan görevlilerdir. Polistir, MİT’tir, JİTEM’dir. 

Tarihin her döneminde adaletsiz, zorba iktidarlara karşı
halkın adalet arayışı olmuştur. Spartaküs, Kawa, Dede Sultan,
Baba İshak, Pir Sultan, Köroğlu, Dadaloğlu, Denizler, Ma-
hirler... Hep bu arayışın sesi olmuşlardır. Bugün adalet
egemen azınlıktan yanadır. 

Katledenlerin yerine katledilenlerin, linç edenlerin yerine
linç edilenlerin cezalandırıldığı bir adalet, adalet midir?
İktidar kendi hukukunu ayaklar altına alarak Bergama’da
siyanürle altın çıkarılmasına onay vermiştir. Şanlıurfa’da
köylerine Amerikan füzesi düşen köylüler yargılanmaktadır,
Amerika değil. Bağımsız yargı denen işleyiş, emir komuta
zincirine uyarak Genelkurmay talimatıyla Eğitim Sen’i ka-
patmıştır. Az çalana çok ceza, çok çalana ödülün verildiği
bir adalettir düzenin adaleti.

Halk adalet istemektedir, adalet nerede? Bu düzen
halka adalet dağıtamaz. Halkın adalet arayışının sesi
bizleriz. Devrimci Hareket halk düşmanlarından, işbir-
likçilerden, halkımızın sırtındaki asalaklardan hesap
sormaya, halkın adaleti olmaya devam edecektir. Bombalı
eylemlerimiz, cezalandırmalarımız ve feda eylemlerimiz
sürecektir. Halkımızı adaletsiz bırakmayacağız. 

Bütün dünya halkları bizim kardeş halklarımızdır. Em-
peryalizme karşı, ezilen halkların verdiği mücadeleler bizim
mücadelemizdir. Onların acısı bizim acımız, sevinçleri bizim
sevincimizdir. Irak’ta, Filistin’de işgale direnen ve dünyanın
dört bir yanında emperyalizmin karşısına dikilen ezilen
dünya halklarının direnişini buradan selamlıyorum. 

İşçiler; tecrit ve sansürle sizlerin kazanılmış haklarınız
gasp edilmektedir. Bugün uygulanan IMF ve AB’ye uyum
programıyla sizlerin kazanılmış haklarınız gasp edilmektedir.
Kendi primlerinizle kurup bugünlere getirdiğiniz SSK has-
tanelerine hükümet el koymuştur. Sağlık paralı hale getiril-
mekte, emeklilik yasasıyla mezarda emeklilik dayatılmaktadır.
Çalışma yasası işveren zihniyetiyle düzenlenmiş, esnek ça-
lışmayla 17. madde dayatmasıyla hak arama mücadelenizin
önüne engeller konmuştur. Asgari ücret kiranızı bile karşıla-
yamamaktadır ki bunu bile çok görmektedirler. 

Eyüp Beyaz’ın Feda Eylemi
Öncesi Seslenişi: 

Anıları Mirasımız



Özelleştirmelerle işsizlik ve taşeronlaştırma dayatılmakta,
karşı çıkanlar ise SEKA’da, Seydişehir’de olduğu gibi terörist
ilan edilerek saldırıya uğramaktadır. Direnişler sansür ve
diğer halk kesimlerinden tecrit edilerek boğulmaya çalışıl-
maktadır. Sendika ağaları bizim sorunlarımızı çözemez,
onlar her şeyi AB’ye havale etmekte, patronlarla uzlaşma
arayışlarıyla meşguldürler. 

Demokrasi şampiyonu ilan edilen, emeğin Avrupası
denilen Avrupa, tekellerinin Avrupa’sıdır. IMF politikalarının
mimarı ABD ve diğer emperyalist güçlerle birlikte AB’dir.
AB’de de işten çıkarmalar, sosyal hakların tırpanlanması,
işsizlik gibi sorunlar vardır.

Kendi sorunlarımızı ancak kendimiz mücadele ederek,
dayanışma ağları kurarak çözebiliriz. Mücadelemiz sizler
içindir. Sizlerin gerçekten iktidarda olup yöneteceği, özgür
koşullarda geçim sıkıntısı çekmeden üreteceği sosyalist
Türkiye içindir.

Memurlar; tecrit ve sansür sizin de gündeminizdir. Bu
iktidar faşist bir iktidardır. Bugün Eğitim Sen’imiz iktidar
tarafından kapatılmıştır. Tecrit öyle bir boyuttadır ki, “ideolojik
sendika, marjinal gruplar, terör odakları” denilerek Eğitim
Sen yalnız bıraktırılmıştır. Aynı akıbet vergi yasasında
BES’in, SSK’ların devrinde SES’in başına gelmiştir. 

Tecrit hayatın her alanındadır ve direnenlerin, muhaliflerin
susturulmasının bir aracı olarak kullanılmaktadır. İktidarın
saldırılarına ve tecritine, reformist sendikacılık anlayışı da
AB beklentisiyle bilerek bilmeyerek alet olmuşlardır. Bugün
sonuç ortadadır. Birleşerek direnecek, iktidarın saldırılarını,
tecriti kıracağız. AB’den, ILO’dan, AİHM’den medet umarak
mücadelemizi bilinmez bir tarihe ertelemek, “Kurdu kuzunun
insafına bırakmaktır”. 

Mücadelemiz siz emekçiler içindir. Tecriti, sansürü, saldırı
yasalarını birlikte mücadele ederek püskürtelim. Sürgünlere,
güvencesiz çalışmaya, sendikasızlaştırmaya, açlık sınırında
yaşama, gelin birlikte son verelim. 

Köylüler; tecrit, sansür ve IMF politikaları sizin de gün-
deminizdedir. IMF programlarıyla tarım ve hayvancılık
bitme noktasına getirilmiştir. İktidarın açıkladığı taban
fiyatları maliyetinizi bile karşılamamaktadır. Emperyalist
tarım tekellerinin lehine ürün kotaları konuyor. Uygulamaya
çalışılan serbest fiyat politikasıyla sizler tüccarların insafına
bırakılıyorsunuz. Ürünlerinizi çöpe döktüğünüz, tarladan
toplamadığınız görüntüler her geçen gün artıyor. Sesinizi çı-
karınca da “gözünüzü toprak doyursun” deniyor.

Bütün iktidarlar aynıdır. Aynı IMF programını uygula-
maktadırlar. Ve hiçbir düzen partisi sizlerin sorunlarınızı çö-
zemez. Bizim mücadelemiz sizler içindir. Köylümüzün ger-
çekten “milletin efendisi” olacağı düzen, Devrimci Halk İk-
tidarıdır. Devrimci halk iktidarı toprak reformuyla halktan
yana tarım politikasıyla köylümüzün umududur. Gelin birlikte
devrimci halk iktidarı için mücadeleyi büyütelim. 

Gençlerimiz; tecrit sizin de gündeminizdir. Ülkemizin
umudu, geleceği sizlersiniz. Bugün en yoğun saldırı sizleredir.
Bir yandan yoz kültürle bilinçlerimiz dumura uğratılmakta,
diğer yandan, paralı, gerici eğitimle, işsizlikle geleceğimiz
karartılmaktadır. Geleceğine sahip çıkan onurlu gençler, so-
ruşturmalara uğramakta, okullardan atılmakta, terörist ilan
edilmektedir.

Polis, idare ve sivil faşistlerin işbirliği ve saldırısıyla

mücadelemiz engellenmeye çalışılmakta, eğitim hakkımız
gasp edilmektedir. Bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye’nin
yılmaz savunucusu gençlerimiz mücadeleyi büyütelim, paralı
eğitime, yozlaşmaya, tecrite, soruşturmalara mücadelemizle
engel olalım. Mücadelemiz sizler içindir. 

Esnaflar, küçük üreticiler; bu düzen tekellerin düzenidir.
Büyük balığın küçük balığı yuttuğu bu düzende sizler her
an sorunlarla boğuşuyorsunuz. Bu yıl 100 bin küçük işletme
kapandı. Ağır vergilerle maliyetlerin artışıyla sürekli kriz
halindesiniz. Çalıştırdığınız birkaç kişinin maaşını dahi öde-
mekte zorlanıyorsunuz. Sizlerin çıkarı devrimci halk iktida-
rındadır. Gelin birlikte mücadele edelim bu düzene karşı.

Yoksul gecekondu halkı; köylerinizden göçüp geldiğiniz
günden bu yana konut sorununuzu çözemedi iktidarlar.
Üstelik emeğinizle gecenizi gündüzünüze katarak yaptığınız
evlerinizi yıkmak istiyorlar. Mahallelerimizi fuhuşun, uyuş-
turucunun, yozlaşmanın batağı haline getirmeye çalışıyorlar.
Gelin Cephe saflarında yıkımlara, yozlaşmaya ve yoksulluğa
karşı birlikte mücadele edelim. 

Ülkemizin onurlu aydınları; gelin halkımızın sorunlarına
birlikte sahip çıkalım. AB balonunu birlikte söndürelim.
Demokratik özgür bir Türkiye’yi birlikte yaratalım. Halkın
aydını olmanın gereği budur. Gelin bu sorumluluğu üstlene-
lim.

Her dilden, her milliyetten, her dinden halklarımız,
Anadolu halkları; yoksulluğa, ulusal baskıya, kültürümüzün
yok edilmesine, ulusal onurumuzun yerlere serilmesine,
ABD’ye, AB’ye ve işbirlikçi oligarşik iktidarın adaletsizlik-
lerine, zulmüne karşı mücadeleyi büyütelim.

Sahte vatanseverlere, Genelkurmaya, MHP’ye kanmayalım.
Onlar ne ülkemizdeki Amerikan üslerine, ne IMF politikalarına
karşı bir şey dememektedirler. 

Vatanseverlikleri kendi işbirlikçi maskelerini gizlemek
için kullandıkları bir perdedir. Bağımlılığın onaylayıcısı Ge-
nelkurmay ve MHP bağımsızlık sembolü bayrak üzerinden
provokasyon yaratmakta, direnen halk güçlerine, gerçek va-
tanseverlere saldırmaktadırlar.

Gelin, onların işbirlikçi maskelerini birlikte indirelim.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde Cephe
saflarında buluşalım. Halkın iktidarı kendi iktidarımız için
birlikte mücadele edelim. Ben bu uğurda yaşamımı halkım
ve vatanım için feda ediyorum. Halkımız sizleri seviyorum. 

Devrimci kamuoyunu, tek tek siyasi yapıları, grupsal çı-
karlardan arınarak sürecin önemini kavramaya, tecrite, yok-
sulluğa, IMF yasalarına, faşist saldırılara karşı ortak mücadeleyi
büyütmeye çağırıyorum. 

YAŞASIN HALKIN ADALETİ
YAŞASIN BAĞIMSIZ, 
DEMOKRATİK, SOSYALİST  TÜRKİYE
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ-
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