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İŞİNİ GERİ İSTEYEN BAKIRKÖY DİRENİŞÇİLERİ
NURSEL TANRIVERDİ VE SELVİ POLAT;

PARA CEZALARINA, İŞKENCELERE, GÖZALTILARA,
ALAN YASAKLARINA, TUTUKLAMA TEHDİTLERİNE RAĞMEN
DİRENME HAKKINA SAHİP ÇIKTIKLARI İÇİN TUTUKLANDI!

DİRENME HAKKI
ONURUMUZ, EKMEĞİMİZ, GELECEĞİMİZDİR!

DİRENME HAKKIMIZI
DİRENEREK KAZANDIK,

ZAFERİMİZİ DE DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!

HALKIN AVUKATLARI, MAHKEMEYE SEGBİS İLE
ÇIKARILMAYA ZORLANIYOR

DEVRİMCİ AVUKATLAR,
SEGBİS UYGULAMASINI REDDEDİYOR; ÇÜNKÜ

SEGBİS, SANIKSIZ-SAVUNMASIZ YARGILAMADIR!
SEGBİS, SAVUNMA HAKKININ İHLALİDİR!

10-14 EYLÜL’DE, BAKIRKÖY ADLİYESİ’NDE;
SEGBİS HUKUKSUZLUĞUNA BOYUN EĞMEYEN,

SAVUNMAYI SAVUNAN AVUKATLARIMIZIN YANINDAYIZ!

DEVRİMCİ AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK!
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Programlamak, Planlamak...
Ama Önemli Nokta, Bu Plan ve Programa Hakim Olabilmek

Programdan Ne Anlıyoruz?

Bugüne dek pek çok alanda, birimde, bölgede programlar yapıldığına, hedefler
tespit edildiğine tanık olmuşuzdur. Programlar, her şeyden önce faaliyet yürütülen

alanın tanınmasının üzerine oturmalıdır. Çalışma alanının sorunlarını,
önceliklerini bilmediğimizde yapacağımız plan veya programın somuta hizmet

etmesi de mümkün olmayacaktır. 

- Temel ve tali noktalarını gözetmeyen bir program-plan kağıt üzerinde kalacak,
örgütlenmeye ve amaca hizmet etmeyecektir.        

- Çoğu zaman, oluşturduğumuz programı kısa-orta-uzun vadeli ele almamakta,
programın ana hatlarını oluştururken  “sonuçta ne elde edeceğim” sorusuna

doyurucu yanıt veremiyoruz. Evet, faaliyet yürümektedir, ama program bittiğinde
“elde ne var” sorusu havada kalmaktadır.

Programların, planların stratejik hedefimizi gözetmesi de ayrı bir önem taşıyor.
Süreç, sürecin özgünlükleri, başat ve tali sorunlar, oligarşinin taktikleri vb.

hazırladığımız programın, planın çerçevesini belirlemek durumundadır. 
Böyle olunduğunda, hazırlanan program ya da plan, sürecin ihtiyaçlarına

cevap verebilecek, stratejik yolumuz adım adım örülecektir.

Hazırladığımız programın-planın takipçisi olmak, pratik sürecin önümüze
koyduğu işleri, görevleri ya da engelleri, oluşturduğumuz programı-planı

uygulamada bir pürüz olarak görmemek durumundayız.

Oysa, çoğu zaman hazırlanan programların takipçisi olunmadığından, pratik
süreç içerisinde olurluluğu, verimliliği denetlenmediğinden tekrar tekrar başa

dönülebilmektedir. 
Bu durum özellikle alt kadrolarda, yeniden şekil verilen programın da aynı

akıbete uğrayacağı yargısını oluşturmakta ve motivasyonlarını kırmaktadır. 
Büyük düşünmeli, ama mütevazı ve gerçekçi programlar yapmalıyız.

PROGRAM ADIM ADIM PLANLANMALI.
Aksi durum, sürecin içinde kaybolmamıza, hatta sürece yetişemememize neden

olmakta, dar pratikçilik nedeniyle sağlıklı sonuçlar almamız da mümkün
olmamaktadır. Oysa sorunumuz, günlük sürecin içinde kaybolmak, sürecin

peşinden koşmak değil, sürecin önünde ve nesnelliğin üzerinde olabilmek, doğru
politikalar ve gerçekçi programlarla kitleleri örgütleyebilmek ve ADIM ADIM

devrime seferber edebilmektir.

AKLIMIZDAN ÇIKARMAMAMIZ GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUN
PROGRAMIN OLUŞTURULMASINDA DEĞİL ADIM ADIM TAKİP

EDİLMEMESİNDEDİR.

“İşte Ben Varım” Diyor Kezban Ana.
Bir Direniş Çınarı, Bir Anadolu Kadını Konuşuyor: “79 Yaşında Direniyorum” Diyor

İnancına Özgürlük İstiyor,
Halkın Avukatlarına-Sanatçılarına Özgürlük İstiyor,

“Haksız Yere Tutuklanan Tüm Canlar ve
Kızım Zeynep Yıldırım Serbest Bırakılsın” Diyor.

Değerlerini Yok Sayanlar, Cemevine İşeyenler Tutuklansın Diye
1 Aydır Oturma Eylemi Yapıyor.

Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direnişin Zorunluluğunu Anlatıyor.
Yaşına-Hastalığına Bakmaksızın, Haksızlıklara Karşı Olan Herkesin

Direnişçi Olabileceğini Gösteriyor ve Çağrı Yapıyor: DİRENİN!



i ç i n d e k i l e r
Kazanacağız

27 Devrimci İşçi Hareketi:
AKP’nin saldırılarına karşı tek
yol direniş, işçi meclislerinde
örgütlenmektir

28 Savaş ve Savaşçı: Savaş iki
iradenin savaşıdır. Bu nedenle
beynimiz en kanlı savaş alanıdır.
Savaş alanını sürekli ateş altında
tutmalıyız-1

30 Neden-Çünkü-Nasıl: Doğru ve
bilimsel düşünmeyi öğrenmek
zorundayız

31 Yozlaşmanın Barikatı
Değerlerimiz: Adaletsizliğin,
yozluğun, her türlü pisliğin
karşısına halkın adaletini,
kültürünü çıkaracağız!

32 Boyun eğmedik, direndik,
kazandık! Direniyoruz, yine

biz kazanacağız!

33 Halkın Mühendis Mimarları:
195 kişinin katili müteahhit Veli
Göçer  inşaat işine geri dönmüş

34 TAYAD’lı Ailelerden:
“Cumartesi Anneleri” değil;
kayıp yakınları demeliyiz

35 Yoksul Mahalleler: Susurluk
Devletinin, kontrgerillanın
karşısında Halk Meclisleri var!

37 Tarih Bilinci Zaferi
Görmektir: Faşist Teröre
Karşı Silahlı Mücadele
Ekipleri (FTKSME)

11 119 Alevi kurumu, 500 bin üye
ve direnen Kezban Ana...

12 Basından: Halkın tutsak
avukatlarına hapishane
idaresinden kitap yerine
katalog

14 12 Eylül 2017’den 10 Eylül
2018’e...

15 Yok Edemezsiniz: Halkın
avukatları halkın isyanını
savunur, halkın sanatçıları
halkın isyanının şarkılarını
yapar

19 Adalet Savaşımız: AKP
faşizminin HHB iddianamesi,
bir hukuk paçavrasıdır

23 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

24 Röportaj: Grup Yorum üyesi
Meral Hır ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz

25 Boran Yayınları’ndan bir kitap
daha: Savaşıyoruz

4 Halkın öğretmenleri Selvi Polat ve
Nursel Tanrıverdi’nin AKP
faşizmi tarafından tutuklanması,
direnme hakkına saldırıdır.
Direnme hakkı, onurumuz,
geleceğimiz, ekmeğimizdir.
Hakkımızı savunacağız!

Direnme Hakkımızı
Savunacağız!

38 Söz, karar, örgütlenme hakkımızı
istiyoruz; alacağız!

39 Kamu Emekçileri Cephesi:
Direnme hakkını kullanan Nursel
Tanrıverdi ve Selvi Polat
onurumuzdur!

40 Kampanya haberleri

42 Son sözü direnenler söyler! Özgür
Tutsaklar anlatıyor... 

44 Grup Yorum’un tutsak üyelerinden
Sultan Gökçek’in mektubu

45 Kamu emekçileri işini istemek için
reformizmin program ve çağrısını
beklemeyecek!

46 Yoldaşımızın saçının teline gelecek
her zararın hesabını misliyle
soracağız

47 Haberler

48 Alman emperyalizmi faşist amblemlere
özgürlük, faşizme karşı mücadele
eden halk çocuklarına yıllarca hapis
cezası, tecrit, tehdit, gözdağı...

50 “Kahramanların Dansı” kitabı çıktı

51 Avrupa’da HFG: Bağımlı olan
insanlarımızın aileleri düzeni bizzat
yaşayarak öğreniyor

52 Avrupa’da Yürüyüş

55 Avrupa’daki Biz: Şehitlikte,
tutsaklıkta, kayıplarımızda,
işkencelerde bu ailenin bir parçası
olan hiç kimse bir yerden bir talimat
beklememeli!

56 Yitirdiklerimiz



“İşimizi Geri Alacağız” diyerek oturma eylemi yap-
tıkları Bakırköy Özgürlük Meydanı’na 200 metreden
fazla yaklaşmaları AKP tarafından yasaklanmıştı. 

Faşizmin bu dayatması kabul edilemezdi, halkın öğ-
retmenleri Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi de yasağı ta-
nımayacaklarını, direnişin 76. haftasında yine Bakırköy
Meydanı’nda olacaklarını duyurdular. Bu yasağı tanımayıp
meydana çıkınca gözaltına alınıp 21 Ağustos 2018
tarihinde tutuklandılar. 

AKP faşizmi 23 Mayıs 2017’de Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’yı tutukladığında şöyle demiştik:

“... Onların tutuklanmalarındaki asıl hedef, direnme
haklarıdır. Direnmesinler diye tutsak edildiler. Diren-
mesinler diye F tiplerinin tecriti arasında sesleri boğul-
maya çalışılıyor. Her gün başı dik ve boyun eğmeyen in-
sanlar olarak Ankara’nın ortasında bir meydana yansıyan
görüntüleri, halkların hafızasından silinsin diye tutuk-
landılar. Bir direniş kıvılcımının, halkları tutuşturmaya
başlamasının önüne geçmek için tutuklandılar.” (Yürüyüş,
11 Haziran 2017)

Faşizmin emekçilere yönelik saldırılarının muhtevası
değişmediği için Nuriye ve Semih’in tutuklanmasının
ardından ne demişsek, aynısını yineliyoruz. Selvi Polat
ve Nursel Tanrıverdi’nin tutuklanmalarındaki asıl hedef,
direnme hakkıdır.

Direnmesinler diye tutsak edildiler. Direnmesinler
diye F Tipi Hapishaneleri’nde tecritte sesleri boğulmaya
çalışılıyor. Ama başaramayacaklar. Yüksel Direnişini kı-
rabildiler mi? Hayır! Bakırköy Direnişi’ni de kıramazlar.
Tecrübeyle sabittir. Nuriyeler’in direnişi tutsaklık ko-
şullarında nasıl büyüdüyse, Selvi ve Nursel öğretmenlerin
direnişi de büyüyecektir.

Söz konusu olan, halkın faşizme karşı direnişidir.
Halkı yenemez, direnişlerini kıramazlar. Çünkü bu di-
renişlerin mayasında savunulan haklılık ve büyütülen
onur vardır. Ve bütün bu emekçi direnişleri, 2000-2007
Büyük Direnişimiz’in rehberliğinde gerçekleşmektedir.

ALANDAKİ İKİ DİRENİŞÇİ 

MİLYONLARIN İRADESİNİ KUŞANMIŞTIR

Faşizm, karşısında direniş gördü mü büyük bir korkuya
kapılıyor. Haksız olmanın korkusudur bu. İsterse karşı-
sında direnen tek kişi olsun, faşizmin direnişten duy-
duğu korku eksilmez. Aksine daha da büyür. Tek
kişilik haliyle direnmeyi göze alabilen bir halk, yarın bir
bütün olarak ayağa kalktığında faşist iktidarlarının ayakta
kalamayacağını en iyi onlar bilir.

Bir meydanda karşılarına iki emekçi kadın çıkıp
direnişe geçtiğinde, o direniş iradesinin sahibi olarak
halkı gördüğü için AKP faşizminin de korkusu büyü-
mektedir.

Halkın öğretmenleri Selvi Polat ve Nursel Tanrıver-
di’nin dediği gibi: “...Bakırköy Özgürlük Meydanı’nın
bize yasaklanmaya çalışılmasının nedeni, onların alanda
iki kişiyi değil milyonları görmesidir.” İşte bu korkuyla
tutukladılar Selvi ve Nursel öğretmenleri.

FAŞİZMİN İCAZET DAYATMASINA

KESK İSTANBUL YÖNETİMİ YENİLDİ,

SELVİ VE NURSEL ÖĞRETMENLER DİREN-
Dİ!

İki emekçi onlar.
İki öğretmen kadın. Bi-
rinin adı Selvi Polat,
diğerinin adı Nursel
Tanrıverdi.

AKP faşizmi onla-
rın çalışma haklarını,
iş güvencesini OHAL
KHK’ları kapsamında
gasp ederek ihraç etti-
ğinde bu haksızlığa bo-
yun eğmediler. Sineye
çekip kendilerine başka

HHALKIN ÖĞRETMENLERİ 
SELVİ POLAT VE NURSEL TANRIVERDİ’NİN 

AKP FAŞİZMİ TARAFINDAN TUTUKLANMASI,
DİRENME HAKKINA SALDIRIDIR

DİRENME HAKKI,
ONURUMUZ, GELECEĞİMİZ, EKMEĞİMİZDİR

HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ!

Nursel
Tanrıverdi

Yürüyüş

2 Eylül
2018

Sayı: 82

Direnme Hakkına Sahip Çıkan Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat Tutuklandı!4



bir hayat kurmadı-
lar. Haksızlığa ma-
ruz kalmalarının
karşısında doğal
olanı yaptılar. Bas-
kıya karşı direnme
hakkını kullanmayı
seçtiler. 

AKP faşizmi ih-
raç ederek işlerini
ve çalışma haklarını
gasp ettiği iki öğ-
retmenin, Selvi Po-
lat ve Nursel Tan-
rıverdi’nin “İşimizi
Geri Alacağız” şia-
rıyla gerçekleştirdi-
ği direniş karşısın-

da yenildi.

Önce gözaltına alıp işkence yaptılar. Alana gelip kısa
bir basın açıklaması yaptıktan sonra “dağılın” dayatma-
sında bulundular. Ama başaramadılar; çünkü Selvi ve
Nursel öğretmenleri yıldıramadılar. Oysa iki direnişçi
öğretmeni dize getiremeyen AKP polisi, KESK İstanbul
Şubeler Platformu’na dayattığı eylem biçimini kabul et-
tirmişti. 

KESK İstanbul yönetimi ile AKP polisinin yaptığı
anlaşmaya göre, ihraç edilen emekçiler eylem biçimi
olarak oturma eylemi yapmayacak, bunun yerine üç-beş
dakikalık basın açıklaması yapıp kendiliğinden dağıla-
caklar... KESK yönetimi, faşizmin bu icazet dayatmasına
boyun eğerek işten atılan üyelerinin yaptığı eylemleri de
tasfiye etti. KESK’in bu kararına itiraz eden üyelerini
polisin karşısında azarlayıp susturdular. İki gözaltı yaşa-
dıktan sonra eylem yerlerini korku içinde TERK ETTİLER.
AKP polisine oturma eylemi yapmayacaklarına dair
söz verdiler. AKP polisi ile KESK yönetimi arasındaki
bu anlaşmadan sonra meydan meydan dolaşan KESK
Şubeler Platformu, faşizmin icazeti altında üç-beş daki-
kalık basın açıklamaları yapmaya başladı. 

Emekçilerin hak arayışı ve onur kavgasını, KESK
eliyle tasfiyeye yönelik bu teslimiyet politikasını, iki
emekçinin direnişi bozdu. Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi,

KESK yönetiminin AKP polisi ile işbirliği içinde ger-
çekleştirdiği bu tasfiyeciliğin karşısına çıktı. 23 Temmuz
2018’de Bakırköy Özgürlük Meydanı’na çıkarak
“İşimizi Geri Alacağız” diyerek oturma eylemi ger-
çekleştirdiler.

AKP polisi önce basın açıklaması yapıp dağılmalarını
dayattı. Anında bu dayatmayı reddetti halkın öğretmenleri.
Artık direnişin dersini vereceklerdi dosta düşmana. Fa-
şizmin icazeti altında eylem yapan KESK yönetimi gibi
suret-i haktan görünmeyi kendilerine yakıştırmadılar.
Gözaltı ve işkence tehditlerine aldırmadan oturma
eylemine başladılar. 

ALIN TERİNİN HAKKI YEDİRİLMEZ,

DİRENME HAKKI VAZGEÇİLMEZ.

AKP polisinin saldırısı alanda başladı, gözaltında iş-
kenceyle devam etti. Ama yılmadı halkın direnişçi öğ-
retmenleri, gözaltında maruz kaldıkları işkence karşısında
da işlerini geri istemeye, haklarını savunmaya devam
ettiler. Kendi deyimleriyle “işkencecileri perperişan et-
tiler.” Söz konusu olan moral üstünlüktür. Baskı, saldırı
ve işkence karşısında sinmeyen ve hakkını en yüksek
perdeden savunmaya devam eden bir üstünlüktür bu. Ve
böyle bir üstünlük; ancak emeğinin hakkını savunan
emekçilere özgüdür. Ekmek davasıdır bu. Ezdirilmez.
Alın terinin hakkıdır bu. Yedirilmez. Direnme hakkıdır
bu. Vazgeçilmez.

Halkın öğretmeni Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi,
direnme haklarından vazgeçmediler. 30 Temmuz’da alana
yeniden çıktılar. Bu kez yanlarında Yüksel direnişçilerinden
Acun Karadağ da vardı. Alandaki saldırı, gözaltında iş-
kenceyle devam etti. AKP yargısı ise boş durmadı ve
adli kontrol kararı verdi. 6 Ağustos’ta direnişçi öğretmenler
yine alandaydı. Bu kez AKP yargısı, Bakırköy Özgürlük
Meydanı’na 200 metre yaklaşmalarını yasakladı. Ya-
saklanıp yok edilmek istenen direnme hakları olduğu
için, direnişçiler bu yasağı ayaklarıyla ezip geçerek
13 Ağustos’ta alana yeniden çıktılar. Saldırı, gözaltı,
işkence, tutuklanma tehditlerine, ağırlaştırılan adli kontrol
uygulaması eşlik etti bu kez.

20 Ağustos’ta ise oturmalarına bile fırsat verilmeden
saldırıya uğradılar. AKP polisi ve yargısı dize getire-

mediği iki emekçinin direnme
hakkını yok etmek için bu
kez tutuklama kararı verdi.

Elbette Selvi Polat ve Nur-
sel Tanrıverdi’nin tutuklanma-
sından AKP polisine “biz otur-
ma eylemi yapmıyoruz açık-
lama yapıp dağılacağız” sözü
veren KESK yönetimi ile
KESK’in bu tasfiyeciliğini

Selvi
Polat

2 Eylül
2018

Yürüyüş

Sayı: 82

5Direnerek Kazandığımız Direnme Hakkımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!



eleştirip "işimize dönene kadar alanlarda olacağız” de-
melerine rağmen Selvi ve Nursel öğretmenleri alanda
yalnız bırakanlar da sorumludur. İşte bu sorumsuz, yılgın
tutum, AKP’nin saldırılarına güç vermiştir. Bunun arası
ortası yoktur. Alana çıkıp direnenlere güç vermiyorsanız,
elbette AKP saldırısına güç veriyorsunuz demektir.
Teslimiyettir. KESK’in tavrı bu nedenle, politik açıdan
sorgulanmaya muhtaçtır. Bu politikanın, bu sorumsuz
tavrın özeleştirisi, ancak, Selvi ve Nursel öğretmenler
serbest bırakılana kadar oturma eylemini sürdürüp
meydanı boş bırakmamak olabilir; ama KESK yönetiminin
böyle bir ihtimalle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 

DİRENME HAKKI NEDEN BU KADAR ÖNEM-
LİDİR?

AKP faşizmi Nuriye-Semih’in tutuklanmasında olduğu
gibi dize getiremediği emekçilerin doğrudan direnme
hakkına saldırıp yok etmek istiyor. Selvi ve Nursel öğ-
retmenleri de bu nedenle tutukladılar. Onları direnemez
ve böylece halka örnek olamaz, rehberlik edemez hale
getirmek istiyorlar. Faşist AKP’nin amacı dayattığı
karanlığı yırtan direniş ateşlerini söndürmektir.
Direniş ateşlerinin yanıyor olması, gerçeği aydınlatıp
kitlelere yön gösterdiği gibi yeni direnişleri tutuşturacak
kıvılcımları da içinde barındırmaktadır çünkü. AKP
faşizmi böyle olmasını engellemek için direnme hakkına
saldırmıştır.

Direnme hakkı hayati önemdedir; çünkü, baskıya
karşı direnme hakkının olmadığı bir yerde, zaten başka
hiçbir hak yoktur. “Baskıya Karşı Direnme Hakkı”nı
egemenlere kabul ettirip yasalara, sözleşmelere geçirten
halklardır. Yani direnme hakkı da direnilerek, bedeller
ödenerek kazanılmıştır.

Halkların zulme karşı direnişlerinin, tarihe kanla
yazılan sonuçlarından en önemlisi direnme hakkının
meşrulaşması olmuştur. Halklar bu hakkı kazanmak için
oluk oluk kan dökmüş, çok yenmiş yenilmiş ve en
sonunda baskıya karşı direnişin meşruluğunu, doğallığını
ve kaçınılmazlığını tarihe yazmışlardır. 

Direnme hakkının tarihi, zulmün ortaya çıkışına

dayanır. Zulmün olduğu yerde direniş de hak olmuştur.
Firavunlar Mısır’daki köle ayaklanmalarından antik
Çin’deki isyanlara, Spartaküs isyanından bugüne halkların
zulüm karşısında sarıldıkları silahtır baskıya karşı direnme
hakkı. 

Tarihe kanla yazılan bu hak, giderek yazılı olarak da
formüle edilmiştir. Tarihsel süreç içinde İngiltere’de
Büyük Özgürlük Fermanı (Magna Carta Libertatum,
1215), Haklar Dilekçesi (1628), Habeas-Corpus ACT
(1679), Haklar Bildirgesi (1689), Virginia Haklar Bildirgesi
(1776), Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789)
gibi yazılı metinlerde baskıya karşı direnme olgusu bir
biçimiyle ifade edilmiştir. Örneğin 1789 Fransız devriminin
ürünü olan 1791 Anayasasında şöyle denir: “Yönetim,
halkın haklarını zedelerse, ulusun veya onun her parçasının
direnmesi, en kutsal hak ve en kaçınılmaz görevidir.”

1784’te kaleme alınan New Hampshire Haklar Bil-
dirgesi ise şunu vurgular: “Keyfi güç ve baskıya karşı
teslimiyet ilkesi mantıksız ve köleliğe yaraşan nitelikte
olup, insanlığın iyiliği ve mutluluğuna zarar vericidir.”

Tam da bu nedenle, direnme hakkı doğal ve devre-
dilemez haklardan birincisidir. Bu yanıyla vazgeçilmez
temel bir haktır. Çünkü vazgeçilmesi demek, kölelik
demektir. Vurgulandığı gibi “baskıya karşı teslimiyet
köleliğe yaraşan bir nitelik” sayılır. Egemenler bunu
ister, halklar ise buna direnir. Direnmek bu yanıyla
halkların onurunu, düşüncelerini, inançlarını, de-
ğerlerini, ekmeklerini korumaları demektir.

Baskıya karşı direnme hakkı için “Bu tarihsel bir
haktır” diyor Nuriye Gülmen ve ekliyor: “... Haksız
gördüğümüz her şey karşısında mutlaka kullanmamız
gereken bir haktır... Adaletsiz bir şey varsa, ne yasalar
ne de herhangi birinin sözünün hiçbir hakkı yoktur.
Biz direnme hakkımızı kullanırız.”

Haksızlık karşısında direnmezseniz ne olacağını ise
Hz. Ali söylemiştir; “... Haksızlık karşısında eğilmeyiniz.
Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”

DİRENME HAKKI TARİHSEL VE SİYASAL
HAKLILIĞI SAVUNMANIN TEK YOLUDUR

Direnme hakkının gereğini yapmıyorsanız size iste-
dikleri biçimi vererek köleleştirirler. Ancak bir kölenin
direnme hakkı yoktur. Direnme hakkını kullanmaya baş-
ladığı anda ise kölelik biter ve özgürlük başlar.

Böyle olduğu içindir ki, direnme hakkı halk için ol-
mazsa olmaz önemdedir. Bu önemi görmek için burju-
vazinin anayasal metinlerine ve uluslararası sözleşmelere
bakmaya gerek yok. Tarihsel ve siyasal haklılığınız ye-
terlidir. Ki direnme hakkı, tarihsel ve siyasal haklılığınızı
yok etmeye yönelik baskıya karşı direnme hakkı demektir.
İşte bu nedenle direnme hakkı halklar için temel ve vaz-
geçilmez haktır. Uğruna bunca direnilmesi, bedel ödenmesi
bu nedenledir. Halkların tarihsel ve siyasal haklılığını
koruyan barikat, direnme hakkı mevzisidir. Egemenlerin
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haklılığımızı ezip geçmek için direnme hakkına saldır-
masının nedeni de budur.

İşte tam da bu nedenle, Büyük Direnişimizle birlikte
halkların tarihsel ve siyasal haklılığının siperi olan
direnme hakkı, 2000-2007 yılları arasında yedi yıl
boyunca ve 122 şehit verilerek savunulmuştur.

Nuriye Gülmen, Eğitim-Sen Bursa şubesinde katıldığı
söyleşide gelen bir soruyu cevaplarken Büyük Direnişimizin
bugüne etkisini şöyle anlatıyor: “... Emperyalizm diyor
ki; ya düşünce değişikliği ya ölüm! Ya beyinlerinizi teslim
edeceksiniz ya da ölüm! Emperyalizm bunu istiyor zaten,
yoksa fiziki saldırılarla, katliamlarla devrimcileri bitiremez
bunu biliyor. Devrimci düşünceyi yok etmek istiyor. O
yüzden F Tipi hapishaneleri yaptılar. Yüzyılın en büyük
saldırısı vardı ve bu saldırı karşısında teslimiyeti kabul
etmeyen bir irade vardı. Bu şüphesiz bir zaferdir eğer di-
renenler olmasa gerçekten bu ülkede ahlak adına, namus
adına, onur adına, emeğin namusu adına söyleyebileceğimiz,
savunabileceğimiz hiçbir değer kalmazdı.”

Halk saflarının işte bütün o değerleri Büyük Direniş
sayesinde savunuldu. Bu savunmayı aşamayan emper-
yalizm ve işbirlikçileri direnişi kırmak için ellerinden
gelen her şeyi yaptılar. Saldırdılar, yaktılar, yıktılar,
zorla müdahale işkencesi ve tecrit uyguladılar. Amaçları
düşünce ve değerlerimizi savunmamızın barikatı olan
direnme hakkımızı yok etmekti. Ama bu barikatı aşama-
dılar, çünkü tam 122 şehitle, canlarımızla ördüğümüz
bir barikattı bu. Faşist zorun aşabileceği, zulmün yıkabi-
leceği bir barikat değildi.

BU TOPRAKLARDA

BUGÜN DİRENİŞ ADINA NE VARSA 

BÜYÜK DİRENİŞ SAYESİNDEDİR.

Emperyalizmin “ya düşünce değişikliği ya ölüm”
dayatmasına karşı, düşünce ve değerlerimiz için öldük
biz. Direnme hakkımızı kullanabilmek için 7 yıl boyunca
öldük. Oportünizm “kaymak tabakayı koruyalım” söy-
lemiyle yılgınlığı teorize etmeye kalkarken, biz “bir
canım var feda olsun halkıma” tereddütsüzlüğü içinde
direnme hakkını Fidan’dan İbili’ye feda ateşleriyle sa-
vunduk.

Biz o gün feda ateşleri içinde çok öldük ama bugün
Yüksel Direnişi’nde, Bakırköy Direnişi’nde, Düzce Di-
renişi’inde, Mahir Kılıç’tan Kezban Ana direnişlerine,
Haziran Ayaklanmasına... direnişlerin içinde yaşamaya
devam ediyoruz. O gün dökülen kanlarımız, sonrasındaki
bütün direnişleri mayalamıştır. Gayet nettir: Bu ülkede
direniş adına ne varsa, Büyük Direnişimiz sayesindedir.

Bunun böyle olacağını bildiğimiz için feda ruhuyla
direndik. Çünkü direnişimizle geleceği kazanacağımızdan
emindik. Büyük Direniş’in tarihsel dinamiğini halk düş-
manları da bildikleri için kırmak için her şeyi yaptılar.
Örneğin tahliye rüşvetini denediler. Hukuki durumlarına
bakılmadan direnişçileri teker teker tahliye etmeye baş-
ladılar. Amaçları dışarı çıkanın direnişi bırakması bek-
lentisiydi. 

Hedefleri tahliye rüşveti ile direnme hakkını tasfiye
etmekti. Reddettik. Tahliye rüşvetlerini başlarına geçirip
direnişi dışarda da sürdürdük. Bu noktada içerde ya da
dışarda olmak değil, direniyor olmak belirleyiciydi. Öz-
gürlük dışarda olmak değil, direnişin içinde olmaktı.
Dün Nuriye ve Semih’in, bugün Selvi ve Nursel öğret-
menlerin içeride özgür oluşları da böyledir. Esas olan
direniş saflarında olmaktır.

Oportünist-reformist solun direniş saflarının karşısına
geçtiği koşullarda faşizm direnişi kırmak için zorla mü-
dahale uygulamaya başladı. Öyleki, ölüm orucu direniş-
çilerine hastanelerin mahkum koğuşlarında ya da hapis-
hanelerin revirlerinde zorla serum bağlama işkencesine
yöneldiler. Zorla müdahale işkencesinin sonucunda 600’ü
aşkın direnişçi hafızasını kaybetti, fiziksel açıdan sakat-
landı.

Faşizm, zorla müdahale ile direnme hakkını yok
etmek istiyordu. Zorla müdahale saldırısını püskürtüp
direnme hakkını savunmanın tek bir yolu kalmıştı. Ve
feda ateşleri ile savunuldu direnme hakkı. Zorla müdahale
saldırısına bedenimizi tutuşturarak yanıt verdik.

Bakın, direnme hakkını savunmak için şehit düşen
halkın 122 yiğit evladından birisi olan Selma Kubat ey-
leminden hemen önce ne diyordu: “... Ben; bugün yak-
tığım ateşle, yangınımla, tüm bu saldırıların önünde
barikatım. Bizlere; ölmeyelim, direnmeyelim diye zorla
müdahale ediyorlar. Bundan önce birçok yoldaşım,
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müdahaleyle şehit düştü. Ben de; zorla elimizden
alınmak istenen direnme hakkımızı savunmak için
kendimi feda ediyorum!” (Tarihi Yazanlar Konuşuyor
Syf: 151)

Direnme hakkını yok etmeye yönelik zorla müdahale
saldırısı böyle püskürtüldü. 

Faşizm bir yandan direnişi içerde zorla müdahale yo-
luyla kırmaya çalışırken bir yandan da kopkoyu bir
sansür uyguladı. Böylece direnişin halka ulaşmasını en-
gellemeye çalıştılar. Oportünist-reformist sol, direnişi
yok sayan bu sansür kuşatmasına da güç verdi. Faşizmle
elele vererek direnişi görmezden, bilmezden gelmeyi
sürdürdüler. Nereye kadar... 

Elbette, sansürü delmenin de değişik yolları bulunurdu.
TAYAD’lı Ailelerimizin eylemlerinden Eyüp Beyazlar’ın
eylemlerine içeriden-dışarıdan değişik biçimlerde yüklenip
sansür kuşatmasını da delip direnişi halka duyurmayı
başardık. 2007’ye gelindiğinde artık direniş halk saflarında
yeniden kitlesel olarak sahiplenilmeye başlanmıştı.

Ve biz kazandık!

Kazanılan Haziran Ayaklanması’ndan Yüksel Dire-
nişi’ne direnme hakkıydı. Savunulan halkın direnme
ruhu, geleneği ve direnişler yaratıp büyüten -devrimci-
düşünceydi.

Biz, direniş kararı alırken bunun böyle olacağını ay-
dınlatan tarih bilincine ve geleceği kazanacağımıza olan
kararlılığa sahiptik.

“... Neydi direnme kararı aldığımız, yineleyelim:
saldırı devrim hedefinden vazgeçirmeyi, solu düzeniçine
çekmeyi amaçlıyordu. Biz buna karşı direnmeyi seçtik...
Saldırı temelde radikal, devrimci solu hedefliyor olsa
da, tüm solu, muhalifleri de bulunduğu yerden daha
geri bir noktaya götürmeyi amaçlıyordu. Reformizmin,

direnişin şu veya bu aşamasında ve yerinde yer almayışı,
tasfiye planının karşısına çıkmayışı da bu hedeften ba-
ğımsız açıklanamaz. Yani, sorun direnen tutsaklara
destek sorunu değildir. Reformizm, emperyalizmin ve
oligarşinin dayattığı “solculuk” türünü kabul ettiği
için direnme kararı almamıştır. Nitekim, 19 Aralık kat-
liam saldırısı ve sonrası gelişen süreçte, politikada,
pratikte, sıradan bir basın açıklamasında seçilen kav-
ramlarda dahi, sivil toplumculuğun daha koyu batağına
gömülen bir reformizm vardır karşımızda...” (Büyük
Direniş Ve Sol, syf: 624)

Emperyalizm ve oligarşinin dayattığı “solculuk”
türünü kabul edenlerin yönetimindeki KESK, DİSK,
TTB, TMMOB’nin neden bir kez bile direniş örgütle-
mediğinin cevabı yukarıda vardır. Çünkü bu türden bir
“solculuk” artık tamamen düzeniçidir. İşbirlikçi ve uz-
laşmacıdır. Emekçilerin direnme hakkını savunma kararı
alıp uygulayabilecek bir kararlılıkları yoktur.

Böyle olduğu içindir ki; AKP’nin polisi “oturma
eylemi yasak” dediğinde hemen hizaya geçip “emreder-
siniz” pozisyonu alabiliyorlar. AKP polisine, “eylemimizi
hangi biçimde yapacağımıza, nereye oturup ne zaman
kalkacağımıza siz ne karışıyorsunuz” diyebilecek iradeleri
yok.

Yok çünkü, dün direnme hakkını savunmayanların,
bugün ekonomik-demokratik örgütlenme ve mücadelenin
asgari gereklerini bile yapabilecek mecalleri kalmamıştır.
Vurguladığımız gibi, “... politikada, pratikte, sıradan
bir basın açıklamasında seçilen kavramlarda dahi, sivil
toplumculuğun daha koyu batağına gömülen bir re-
formizm vardır karşımızda.”

TASFİYECİ SOLCULUK

DİRENME HAKKINI SAVUNAMAZ

ÇÜNKÜ BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALAMAZ

Direnmeyen çürür, savaşmayan ölür dedik. Ni-
tekim bugün KESK, DİSK yönetimleri işte politik
açıdan çürümüş, pratik açıdan ise ölüdür. Faşizmin
saldırıları karşısında direnme hakkını savunamaz
oluşları bu yüzdendir. Bitmiş çürümüş durumda-
dırlar ve bu durumun başlangıcı emperyalizmin
düşünce değişikliği dayatmasına karşı direniş
kararı almadıkları güne uzanır. Çok açık; o gün
direnme hakkını savunmazsanız, bugün bir tek
direniş bile örgütleyemezsiniz. Çünkü artık direniş
düşüncesi, bedel ödemeyi göze alma kararlılığı
taşımıyorsunuz demektir.

Büyük Direnişimiz ise dayatılan bu solculuğu
ezip geçerek kendisine yepyeni bir yol açmıştır.
İşte bu yolun uğraklarından birisidir Haziran Ayak-
lanması. Bu ayaklanma, Kürt milliyetçilerinin
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kuyruğundaki solculuğun “artık mücadele değil müzakere
yoluyla sorunlar çözülüp özgür olacağız” pespaye dü-
şüncesini ilan ettiği bir dönemde ortaya çıkmış ve düzenle
birlikte tasfiyeci solculuğu da alt üst etmiştir.

Büyük Direniş boyunca savunulan direniş geleneği
ve direnme hakkı olanca meşruluğu ile somutlandı. Em-
peryalizme ve faşizme direnmenin meşruluğu, tek tek
direnişlerden ayaklanmaya, kendini yakmaya kadar
direnişi halklaştırıp yaygınlaştırdı.

Büyük Direniş yolu açıp ilerlenecek yolu gösterdi.
Ardından gelen irili ufaklı bütün direnişler bu yoldan
yürünerek gerçekleşmiş ve gerçekleşmektedir. Ve bugün
Yüksel Direnişi’nden Bakırköy Direnişi’ne hepsi Büyük
Direnişin savunduğu direnme hakkının, direniş tarzının
eseridir.

Bakın Yüksel Direnişi'ni başlatan ve açlığıyla halkı
ayağa kaldıran Nuriye Gülmen, bu gerçekliği nasıl ifade
ediyor: “... İlk ben yapmıyordum sonuçta. Türkiye’de
böyle bir devrimci tarz, gelenek var. Sonuç alana kadar
devam eden, vazgeçmeyen bir tarz bu... Bizim eylemimiz
de bu direniş geleneğinin devamı aslında.”

Yüksel Direnişi gibi Bakırköy Direnişi de bu geleneğin
eseridir. Bu geleneğin özelliği her koşulda direnme
hakkını savunması, asla vazgeçmemesi ve bedel ödemeyi
göze almasıdır. Bu özellikleri nedeniyle Yüksel Direnişi,
Anadolu halklarıyla faşizmin halka yönelik sindirme
saldırıları arasında aşılmaz bir barikata dönüşmüştür. 

AKP faşizmi bu barikatı parçalamak için saldırıyor
ama her saldırısı barikatı daha bir yükseltiyor. Günde iki
kez yaşanan saldırılar ve Yüksel Direnişi kahramanlarının
bu saldırılara karşı koyuşu, direnme hakkının barikatını
sağlamlaştırıp yaygınlaştırıyor. Öyle ki, Anadolu’dan
Avrupa’ya halkımız Yüksel Direnişi’ne baktıkça maruz

kaldıkları baskılara direnmek gerektiği dersini çıkartıp
direnişe geçiyorlar. Mahir Kılıç direnişi, Derya Koçak
direnişi, Erdem Varan direnişi, Kezban Ana direnişi, Ba-
kırköy direnişi... böyle yayılıyor. Ve yayılacaktır. 

DİRENME HAKKI BÖYLE SAVUNULUR,

ZAFERLER BÖYLE KAZANILIR...

Halkın öğretmenleri Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi,
alana çıkmadan önce yaptıkları son açıklamada şöyle
demişlerdi: “... Bu vatan bizim. Biz, emeğimizle işimizi
elimize aldık, alın terimizle ekmeğimizi kazanıyoruz,
onurumuzla yaşıyoruz. İktidarın bizi bunlarla sınamasına
izin vermeyeceğiz. İşimize de, ekmeğimize de, onurumuza
da sahip çıkıyoruz. Ne Bakırköy Özgürlük meydanından
gidiyoruz ne de işimizi istemekten vazgeçiyoruz. Buradayız.
Gitmiyoruz! İşimizi geri alıncaya kadar mücadele
edeceğiz. Direne Direne Kazanacağız.”

Selvi ve Nursel öğretmen, tutuklandıktan sonra Özgür
Tutsak imzasıyla gönderdikleri ilk mesajda ise şöyle de-
diler:

“... “Onursuz bir çağ” da onurumuz için direniyoruz.
Gözaltıların, baskıların ve tutuklamaların bizi yıldıra-
madığı bir slogan değildir bizim için. İşimiz, ekmeğimiz
ve onurumuz için ihraç edilmiş tüm kamu emekçileri,
işçiler, işsizler, esnaflar yani bilcümle halkımızı direnişe
davet ediyoruz...”

Hiç kuşku yok ki yaşadğımız bu dönemde halklara
onursuzluk dayatan emperyalizm ve işbirlikçileri ve
onlara çanak tutan tasfiyeci solculuktur. Çağımıza onur
kazandıran ise Büyük Direnişimiz’den Yüksel ve Bakırköy
direnişlerine bedellerini göze alarak direnenlerdir.

Çağımıza onur kazandırmanın yolu, direnme hakkını
savunmaktan geçiyor. Bunun gereğini yapamayanlar
oturdukları koltuklardan ve ruhlarından başlayarak halk
saflarına onursuzluk eş deyişle yılgınlık yayıyorlar.
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KESK yönetiminin yaptığı budur. Direnme hakkının be-
delini göze alamadığı için AKP polisinin icazet sınırları
içinde davranıyor. Selvi ve Nursel öğretmen ise direnme
hakkını kuşanıp AKP polisi ile KESK yönetiminin ica-
zetçiliğine, işbirliğine boyun eğmedikleri için tutsak
alınıp tecrit edildiler. 

KESK yönetimi çağın onursuz tarafına güç verirken,
Selvi ve Nursel öğretmen direnişleriyle çağın onurlu
tarafını güçlendirmişlerdir. Saflaşma budur ve herkes
kendi tercihinin sonucu olarak onur ve onursuzluk safında
yer alacaktır. 

KESK’in tasfiyeci yönetimini oluşturanlar, bu dayat-
malar karşısında boyun eğip, teslimiyetin kararını alanlar,
direnen Selvi ve Nursel öğretmenler karşısında bir
hiçtirler. Sırtlarını emekçiye, yüzlerini düzene dönmüş
yılgınlardır hepsi.

Selvi ve Nursel öğretmen, AKP faşizminin baskısına,
işkencesine, para cezalarına, tutuklama tehditine ve
KESK yönetiminin direniş kırıcılığına rağmen alana çık-
tılar. Direnme hakkı işte böyle savunulur. Onur işte
böyle kazanılır. Zaferler işte böyle kazanılır. Bu direniş
çizgisi, ancak tarihsel ve siyasal haklılıkla mümkündür.
Direnme hakkına sahip çıkma meşruluğuna sahip olmakla
mümkündür bu. 

İşte bu haklılık ve meşrulukla kazanacağız. Yüksel
Direnişinin 70 yaşındaki Perihan Pulat’ından Mahir
Kılıç’ın yeni doğan bebeğine kadar halkımız kazanacak.
Ve zafer, direnişçilerin ödediği bedellerin eseri olarak
yazılacak tarihin onur sayfalarına.

Son sözü Selvi ve Nursel öğretmenlere bırakıyoruz:
“...İşimiz, ekmeğimiz ve onurumuz için, ihraç edilmiş
tüm kamu emekçileri, işçiler, işsizler, esnaflar yani bil-
cümle halkımızı direnişe davet ediyoruz...”

DİH: Flormar İşçileri Direniyor Kazanacak
Devrimçi İşçi Hareketi, 17 Ağustos günü, Flormar

Direnişçilerini ziyaret etti.
Fransız emperyalizmine bağlı olan Flormar şirketinin

fabrikasında yaşanan sömürü ve işten çıkarmalara karşı
başlatılan direnişe destek ziyareti yapıldı. İşçilerle
direnişe ilişkin sohbetler edildi, Grup Yorum şarkıları
eşliğinde halaylar çekildi.

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Flormar İşçisi Yalnız
Değildir, Zafer Direnen Emekçinin Olacak sloganları
atıldı. Emperyalist şirketin yöneticilerinin çağırdığı
polisler sürekli Flormar kapısında nöbet tutuyorlar. Bu
durum AKP polisinin kime hizmet ettiğini gayet açık
göstermektedir. "Yerli ve milli" diye geçinenler aslında
emperyalist patronlara bekçi köpekliği yapmaktadır.

Flormar yönetimi, direnişçi işçilerin fabrika bahçesine
çıkan, çalışan işçilerle görüşmesini engellemek için
fabrikanın çevresine örtü ve tel örgü çektirmiş. Daha
önce de fabrika bahçesine çıkıp direnişe destek olmak
için alkışlayanları işten atan emek düşmanı patron,
bunda çaresiz kalınca işten atılmaları durdurmuş. Şimdi
görüntüyü kapatarak çalışan işçilerin direnişçi işçileri
görmesini engellemeye çalışıyor.

Hiçbir önlemleri işçilerin kazanmasını engelleyemez.
Emperyalist şirket dünyanın öte yanından gelip ülkeyi
sömürdüğü yetmiyor gibi bu ülkenin halkına zulmedip
köle gibi çalıştırmakta ve işten çıkarmaktadır. Buna izin
vermeyeceğiz. Flormar direnişini destekliyoruz denildi.

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız...
Yaşasın Flormar Direnişi...

Yürüyüş

2 Eylül
2018
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Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), halen Alevi de-
mokratik kurumlarının birleştiği bir örgütlenme duru-
mundadır. 

ABF’nin internet sitesinde yer alan “ALEVİ BEKTAŞİ
FEDERASYONUNA BAĞLI KURULUŞLAR LİS-
TESİ”ne göre,  ABF’ye 36 Alevi kuruluş üyedir. 

Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri’nin 14’ü İstanbul’da
olmak üzere, Türkiye çapında 83 şubesi var. 

Her ikisine bağlı Alevi
derneklerinin toplam sayısı
119’dur. 

2002 tarihli ABF Ta-
nıtım Broşürü’nde yer ve-
rilen bilgiye göre, Türki-
ye’de Alevi Bektaşi Fe-
derasyonu’na bağlı der-
neklerde toplam kayıtlı
üye sayısı 400 bin civa-
rındadır. 16 yıl öncesine
ait bu rakamın bugün ya-
rım milyona yaklaştığı
söylenebilir. 

119 demokratik kurum,
500 bin üye ve direnen
Kezban Ana. 

Bugünün tablosu bu-
dur. 

Saldıran AKP faşizmi-
dir. 

AKP faşizminin ideo-
lojisi, ırkçılık, mezhepçi-
lik, asimilasyon, ilhaktır.
(zorla kendine katma)

Bu nedenle AKP
Sur’da, Cizre’de, Nusay-
bin’de olduğu gibi “taş üstünde taş bırakmayan” katliamlar
yapabilmektedir. 

Bu nedenle AKP, milyonlarca Alevi halkı “sapkın”
ilan edebilmekte; camileri kutsal sayarken, cemevlerini
ibadethane bile saymamakta, cemevlerinin bahçesinde
insanları katledebilmekte, cemevlerinin duvarına işemekte,
Cemevlerinin yöneticilerini tutuklamaktadır. 

Peki bu saldırılar karşısındaki tablo nedir?
119 demokratik kurum, 500 bin üye!
Bu rakamlara denk düşen bir mücadele yoktur.
Ve Alevi örgütlenmelerine yönelik bu saldırılar kar-

şısında tek bir direniş yoktur.  

Erzincan’da Alevi derneğinin yöneticileri tutuklanıyor. 
Bir direniş yok, güçlü bir protesto yok, onların serbest

bırakılması için güçlü bir kampanya yok. Tutuklananların,
“polis okulunda yargılanması” gündeme geliyor, yine
ciddi bir karşı çıkış yok.   

Bir Cemevi’nin başkanı tutuklandı, bir gösteri girişi-
mi… o kadar. Arkası gelmedi.

Fakat gelmeli. 
İnançlarımızı savun-

mak için, kurumlarımızı
savunmak için, VAR
OLABİLMEK İÇİN di-
renmeliyiz. 

Adalet için direnmeli-
yiz. 

Şunu biliyoruz. 
Alevi halkın içinde bin-

lerce Kezban Ana var. 
Kezban Ana’yla yan

yana, omuz omuza dire-
necek nice analar, gençler
var. 

Sorun doğru politika,
doğru önderlik sorunu-
dur. 

Alevi Bektaşi Federas-
yonu ve Pir Sultan Abdal
dernekleri, uzlaşma, yasak
savma politikalarını terk
edip direnmelidir. 

Cemevinizin duvarına
işendiğinde direnmeye-
ceksek, derneklerimizin
başkanları, yöneticileri tu-
tuklandığında direnmeye-

ceksek, ne zaman neye karşı direneceğiz?
Şimdi 119 Alevi kurumu ve 500 bin üye olarak KEZ-

BAN ANA OLMAK ZAMANIDIR.

KEZBAN ANA'YI CAN YOLDAŞLIĞIYLA, DE-
MOKRATİK MÜCADELE BİLİNCİYLE SARMAK
ZAMANIDIR. 

BÜYÜK DİRENİŞLER ÖRGÜTLEMEK ZAMA-
NIDIR. 

Böylesi saldırılar altında direnmeyenler, kendi yok
oluşlarını hazırlarlar. 

Direnenler, HAKLARINI VE GELECEĞİNİ KA-
ZANIRLAR.

119 Alevi Kurumu, 500 Bin Üye
Ve Direnen Kezban Ana…

2 Eylül
2018

Yürüyüş
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YASAKTA SON NOKTA:
KİTAP YERİNE KİTAP 
KATALOGLARI VERİLDİ

Cezaevinde okumak isteyen
mahpuslara kitap yerine kitap ka-
talogları verildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği ve
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına
yönelik dava kapsamında tutuklu Sü-
leyman Gökten ve Engin Gökoğlu’na
kitap ve dergi verilmiyor. Cezaevi
idaresi kitap yerine kitap kataloğu
verdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği ve
Halkın Hukuk Bürosu’ndan 17 avu-
kat, 20 Eylül’de başlatılan operasyon
kapsamında örgüt üyeliği suçlaması
yöneltilerek tutuklanmıştı. Suçlamaya
Kanun Hükmünde Kararname ile ih-
raç edildikleri görevlerine dönebilmek
için 324 gün açlık grevi yapan eği-
timciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın, Berkin Elvan, Dilek Do-
ğan ve Soma davalarının avukatlık-
larını yapmaları gerekçe gösterilmişti.
Tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne konan
avukatlar 2 gün sonra 7 ayrı ilde 8
cezaevine sürgün edilmişti. Avukat-
ların sürgün edildiği yerlerden biri
de Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Cezaevi
idi.

Yalnızca 10 kitap
Burada tutulan avukat Süleyman

Gökten, gazetemize yolladığı mek-
tupta yalnızca ilk ay yaklaşık 10
kitap alabildiğini, sonra gönderilen
kitapların kendisine verilmediğini
belirtti. Gökten, cezaevi idaresiyle
görüşmelerinde kitapların verilece-
ğinin söylendiğini ancak yine de ki-
tapları alamadığını söyledi. Gökten,
verilmeyen kitaplardan bazılarının
savunmasını hazırlarken gerekli ol-
duğunu, bu nedenle savunmasının
da aksadığını ifade etti. Karikatür
ve edebiyat dergilerinin de bu en-
gellemeye dahil edildiğini kaydeden
Gökten, “ Kitap kataloğu veriyorlar.
Ben de bol bol kitap ve yazar isimleri
okuyorum. Kitabın ismine göre ka-
famdan içeriğini özetliyorum” dedi.

Tebrik kartları komisyona
Gökten, Ramazan Bayramı dola-

yısıyla avukat arkadaşlarından kargo
yoluyla hediyeler geldiğini aktararak,
idareye bunların hediye kayıt defterine
kaydedilmesi gerektiğini söylediğini
iletti. İdarenin bunu da kabul etme-
diğini söyleyen Gökten, Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanuna göre dini bayramlarda, yıl-
başında ve doğum günlerinde hediye
kabul hakkının olduğunu anlattığını
belirtti. Gökten, birkaç gün sonra
hediyeleri açmaya gittiğinde idarenin
bu kez de yalnızca bir paketin içindeki
kitabın hediye olarak kaydedileceğini
söylediğini aktardı. Görevlilerin he-
diyeleri geri göndereceklerini söy-
lemeleri üzerine paketleri açtırdığını
ifade eden Gökten, hediyelerin ve-
rilmediği gibi tebrik kartlarının da
mektup okuma komisyonuna gittiğini
söyledi.

Hediyeyi idare seçti
Aynı cezaevinde kalan avukat En-

gin Gökoğlu da avukatları aracılığıyla,
cezaevine girdiği günden bu yana
talep ettiği kitapları alamadığını söy-
ledi. Gökoğlu, doğumgünü hediyesi
olarak yakınlarının 40 kitap yolladı-

ğını, cezaevi idaresinin bunlardan
yalnızca birini seçip verdiğini ifade
etti. İdare, bu engellemeyi Adalet
Bakanlığı’nın basın açıklaması ve
İdari Gözlem Kurulu kararına da-
yandırdığını kaydetti.

İlk dava 10 Eylül’de
Tutuklu 17 avukat ile tutuksuz 3

avukatın davası 10 Eylül’de İstanbul
37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde baş-
layacak. Mahkeme avukatların du-
ruşma salonuna getirilmeleri yerine
tutuldukları cezaevinden Ses ve Gö-
rüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ara-
cılığıyla savunma yapmalarına karar
verdi. Duruşma da Çağlayan’da bu-
lunan İstanbul Adliyesi yerine Ba-
kırköy Adliyesi’nde görülecek. (...)

(21.08.2018, Cumhuriyet)

TUTSAK AVUKAT 
ENGİN GÖKOĞLU’NA 
HAPİSHANEDE TEHDİT 

Tutsak avukat Engin Gökoğlu,
cezaevi müdürü tarafından “OHAL
uygulamaları devam edecek, işkence
nasıl yapılır göstereceğim” denilerek
tehdit ediliyor.

Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik
operasyon kapsamında 12 Eylül’de
gece yarısı gözaltına alınarak tutuk-
lanan avukat Engin Gökoğlu, Tekirdağ
2 No'lu T Tipi Hapishanesi’nde baskı
görmeye devam ediyor.

Hapishane yönetiminin tutsakları
hücreye götürmek istemesine karşı
çıkması üzerine tazyikli su ve copla
saldıran gardiyanlar Gökoğlu’nu kı-
rılan camların üzerinde sürüklemiş
ve ters kelepçe takılmasına karşı
çıkan Gökoğlu’nun kolu kırılmıştı.

Gökoğlu, ayakları kelepçeli, kı-
yafetleri çıkarılmış ve ıslak şekilde
bekletilip hastaneye gönderilmemiş-
ti.

Soruşturmada da hapishane yö-
netimi, olay sırasında kırılan cam,
masa, sandalye gibi eşyaların
dökümünü savcılığa “savunma”
amaçlı göstermişti. Savcılık ise müşte-

BASINDAN
HALKIN TUTSAK AVUKATLARINA

HAPİSHANE İDARESİNDEN KİTAP YERİNE KATALOG
Hapishanelerde Kitap Okumak YASAK!

Yürüyüş
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ki sırasında Gökoğlu’nun kırılan kolundan çok koğuşta
kırılan eşyalara ilişkin sorular yöneltmişti. Cumhuriyet’e
ulaşan Engin Gökoğlu’nun eşi Meral Yıldırım Gökoğlu,
hapishanedeki baskının devam ettiğini belirtti.

TEDAVİSİ ENGELLENİYOR, GÖRÜŞE ÇIKA-
MIYOR

Meral Yıldırım Gökoğlu’nun aktardıklarına göre;
OHAL’in kaldırılmasının ardından hapishane müdürü
“OHAL uygulamaları devam edecek, işkence nasıl yapılır
göstereceğim” diyerek avukat Gökoğlu’nu tehdit ediyor.
Kırılan kolu için fizik tedavi görmesi gereken Gökoğlu,
hastaneye götürüldüğünde hücre tipi tekli ring uygulaması

sebebiyle tedavilerini düzenli alamıyor.
Hapishanedeki hak gasplarına karşı oturma eylemi

yaptığı için disiplin cezaları alan Gökoğlu, 4 aydır
yakınları ile görüştürülmüyor. Kitap hakkı tamamıyla
elinden alınan Gökoğlu, yakınlarının bayram ve doğum
günü için gönderdikleri kitaplara dahi ulaşamıyor.

Tedavi engellemesi ve hapishane müdürü tehditlerini
protesto ederek oturma eylemi başlatan Gökoğlu, kırılan
ve tedavisi engellenen kolundan tutularak sürüklendi.
Omzu da zedelenen Gökoğlu’na idarenin başlattığı so-
ruşturma sonucu “isyan çıkarmak” gerekçesiyle hücre
cezası verildi.

(10.08.2018, Basın)

80'lik çınar Kezban Ana'nın di-
renişini Halk Cephesinin tüm ku-
rumları destek ziyaretinde bulunarak
direnenleri hiçbir zaman yalnız bı-
rakmayacaklarını gösterdiler. Bu zi-
yaretlerden derlediklerimiz aşağı-
dadır.

Gülsuyu Halk Cephesi:
Gülsuyu Halk Cephesi Armut-

lu'da direnen Kezban ananın dire-
nişiyle ilgili 26 Ağustos'ta bir açık-
lama yaptı.  Kızı için, adalet için
oturma eyleminin 29. gününde! Kez-
ban Ananın direnişini duyuralım,
ziyaret örgütleyelim, destek olalım."
denildi.

Alibeyköy Halk Cephesi:
Alibeyköy Halk Cephesi tarafın-

dan kızı için direnişte olan Kezban
Ana'ya 22 Ağustos'ta bayram ziyareti
yapıldı.

Dev-Genç: 
Dev-Genç'liler 25 Ağustos'ta Kü-

çük Armutlu Cemevi’nde direnen
Kezban Ana’yı ziyaret etti. “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç'liler”
sloganlarıyla gelen Dev-Genç’liler
Kezban Anayı ziyaret ettiler. Ziyarete
3 kişi katıldı.

Devrimci İşçi Hareketi-İdil Kül-
tür Merkezi:

Devrimci İşçi Hareketi ve İdil
Kültür Merkezi çalışanları direnişinin
22. günü 19 Ağustos'ta Kezban anayı
ziyaret ettiler. Saat 13.00’da, hep
bir ağızdan, ‘"Baskılar Bizi Yıldı-
ramaz", "Zeynep Yıldırım Serbest
Bırakılsın", "Aleviyiz Haklıyız Ka-
zanacağız’’ sloganları eşliğinde di-
reniş alanına gelindi. Ziyaret boyunca
çay eşliğinde sohbet edildi. AKP’nin
katil polislerinin insanlara yaptıkları
işkenceler, ibadethanelere karşı ah-
laksız tutumları üzerine konuşuldu.
Ziyaret saat 16.00'da atılan slogan-
larla sonlandırıldı. 

Okmeydanı Halk Meclisi:
Okmeydanı Halk Meclisi Armutlu

Cemevi’nde gerçekleştirilen polis
saldırısına, polislerin ahlaksızca
Cemevinin içerisine işemesine ve
kızı Zeynep Yıldırım’ın bu yaşa-
nanları teşhir etmesinin akabinde
evi basılarak gözaltına alındıktan
sonra tutuklanmasına karşı oturma
eyleminde bulunan Kezban Anayı
Kurban Bayramı'nda ziyaret etti. 

Liseli Dev-Genç: 
Liseli Dev-Genç'liler 26 Ağus-

tos'ta Küçük Armutlu'da direnen
Kezban Anayı ziyaret etti. Kezban
ananın direnişini selamlayan ve “Ya-
şasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Gen-
çliler!” sloganıyla direnişin gücünü
haykırdı. 7 kişinin katıldığı ziyarette
aynı zamanda Özgür Tutsak cephe-
sinde mücadele eden Cemevi Baş-
kanı Zeynep Yıldırım’a da faks çe-
kilerek direnişi, onurlu duruşu se-
lamlandı.  

Kezban Ana'nın Direnişi Zulme ve Adaletsizliğe Karşı Direniştir 
Yalnız Bırakmayalım! 2 Eylül

2018

Yürüyüş
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12 Eylül 2017'den
10 Eylül 2018'e
12 Eylül 2017'de HHB Basıldı

Balkondan haklılıklarını, 
yılmayacaklarını, teslim olmayacaklarını

haykırdılar...

10 Eylül 2018; 
Duruşmaya Çıkacaklar; 

Aradan bir yıl geçti. 
Tarih tanıktır:
Yılmadılar. 
Teslim olmadılar. 

37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kürsüsünde 
şimdi yargılama sırası onda. 
Balkondan kürsüye uzanan yol; 
halkın avukatlarının direniş yoludur. 
Bu yol, halkın avukatlarının tarihsel haklılık

ve meşruluk yoludur. 

12 Eylül 2017'den 
10 Eylül 2018'e; 
Faşizmin tecrit hücrelerinde, işkenceler al-

tında geçen bir yıl, 
faşizmin yenilgisidir. 

Halkın avukatları, 
balkondaki cüretleriyle hücrelerde direni-

yorlar. 
Bu avukatlık anlayışını her yerde ve her ko-

şulda savunmaya devam ediyorlar. 
Halkın Hukuk Bürosu, halkın adaletinin sa-

vunulduğu mevzi olmaya devam ediyor. 
Halkın Hukuk Bürosu boş kalmadı. 
Halkın adaleti için savaş mevzisi boş kalma-

dı. 

10-14 EYLÜL'DE
HALKIN AVUKATLARININ 
FAŞİZMİN MAHKEME KÜRSÜSÜNDE

VERECEKLERİ SAVAŞTA 
ORADA OLALIM. 

Halkın Avukatlarına SEGBİS'i dayatmaları, 
bu savaşa engel olamaz. 

"Burası bir hukuk bürosu ve kapımız kırılıyor.
Bu ülkede faşizmin olduğunu anlatmak için sadece
bu görüntüler yeter. Faşizm bu." 

"Korku! Bizi korkuyla
yönetiyorlar! Sakın korkmayın!
Başınıza daha ne gelebilir! Sizin de
kapınızı mı çalmalarını bekliyorsunuz!
Asla ve kat’a işkenceden, baskıdan,
gözaltıdan korkmayacağız, korkmayacağız,
korkmayacağız. Bu kesin..."

"Biz, halka inanıyoruz, halka güveniyoruz.
Size inanıyoruz, sizi seviyoruz. Asla
ve asla faşizme teslim olmayacağız.
Olmayacağız..."

"Biz ezilenlerin avukatlarıyız...
sömürülenlerin avukatlarıyız.
Faşizme karşı mücadele etmeye devam
edeceğiz."

Yürüyüş

2 Eylül
2018

Sayı: 82
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Tarih sınıflar mücadelesidir. İki
sınıf vardır bu tarihte; biri ezen diğeri
ezilen, biri yöneten diğeri yönetilen...
Ezenler bir avuçtur, ezilenler ise mil-
yonlardır, milyarlardır... Bu sınıf ay-
rımının temelinde sömürü, sömürünün
temelinde özel mülkiyet vardır. Zor-
balıkla her şeyin sahibi olmaya baş-
layanlar, aynı zamanda sömürmeye
de başlamıştır. O zamandan beri ezen
sınıf, ezilenleri durmadan sömürür.
Çünkü varlığı buna bağlıdır, başka
türlü var olamaz.

Tarihteki isyanların, ayaklanma-
ların nedeni de işte bu sömürüdür.
Çünkü sömürü açlığı, adaletsizliği
doğurur. Sömürü, sömüren bir avuç
zorbayı zengin ederken emeği sö-
mürülen milyonları açlığa mahkum
eder. Açlığa mahkum olan milyonlar
elbette bu sömürüye ve açlığa sonsuza
kadar dayanamaz ve isyan eder. 

Tarihin yasasıdır bu, zulüm ve
sömürü varsa, isyan da vardır…
Baskı varsa direniş de vardır. Zulme
ve sömürüye karşı direnmek halkların
en meşru ve doğal hakkıdır. 

Bu yalnızca tarihin yasası değildir
elbette. Ezilenlerin uzun mücadeleler
sonucu egemenlere de kabul ettir-
dikleri bir yasadır aynı zamanda.
Tarih boyunca halklar, ayaklanmanın
meşruluğunu egemen sınıflara bile
kabul ettirmişler, birçok aydın, bilim
adamı, burjuva hukukçu bu hakkı
teslim etmek zorunda kalmış, halkın
meşru olmayan iktidarlara karşı di-
renme hakkının olduğu, çeşitli ya-
salara girmiştir. 

1215’te İngiltere’de Kral’ın mutlak
yetkilerini sınırlayan Magna Car-
ta’dan 18 ve 19. Yüzyıllardaki Haklar
Sözleşmelerine, Amerikan Vatandaş-
lık Sözleşmesi’nden 20. Yüzyılda
yapılan birçok anayasaya kadar, ege-
menler, halkların “direnme hakkı”nı
tanımak zorunda kalmıştır. 

Ayaklanma ve silahlı kurtuluş
mücadelesi, 

DÜN olduğu gibi, BUGÜN DE
HAKLIDIR VE MEŞRUDUR

Birçok kesim, tarihte olmuş bitmiş
ayaklanmaların meşruluğunu tanır.
Ama bugüne gelince o meşruluğu

““En kötü isyanları, aç kalan karınlar doğurur”
Francis Bacon

“Baskı, ihtilalin tohumudur.” Danıel Webster

“Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.” Aristoteles

HALKIN AVUKATLARI 
HALKIN İSYANINI SAVUNUR

HALKIN SANATÇILARI HALKIN 
İSYANININ ŞARKILARINI YAPAR

BU YÜZDEN faşizm halkın avukatlarına,
halkın sanatçılarına saldırır. 

VE YİNE BU YÜZDEN faşizm halkın avukatlarını,
halkın sanatçılarını yok edemez!

ÇÜNKÜ açlık, yoksulluk, sömürü ve baskı var oldukça
İSYANLAR DA OLACAK

İSYANLAR VAR OLDUKÇA halkın avukatları,
halkın sanatçıları da olacak!

Sırtlanlar, Çakallar 
Ve İşbirlikçileri
HALKIN AVUKATLIĞININ
HALKIN SANATÇILIĞININ 
VARLIK NEDENİ
SİZİN SÖMÜRÜ VE
ZORBALIK DÜZENİNİZDİR!

Yoksulluğu, 
Adaletsizliği

Yok Etmedikçe 
BU ANLAYIŞI 

YOK 
EDEMEZSİNİZ!

Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisini
tarihe gömeceğiz! 2 Eylül
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unutur. 1920’lerde Anadolu emper-
yalistler tarafından işgal edildiğinde
kurtuluş savaşını sürdürenlerin silahlı
mücadelesi ne kadar meşruysa, bugün
de emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
gizli işgaline karşı silahlı mücadele
o kadar meşrudur. Dün ezilenlerin
yoksulluk ve adaletsizliğe karşı ayak-
lanmaları ne kadar meşruysa, bugün
de meşrudur. Filistin halkının İsrail
zulmüne karşı mücadelesi ne kadar
meşruysa, her halkın kendilerine zul-
meden sömürücü iktidarlara karşı
mücadelesi de o kadar meşrudur. 

Halkın avukatları, bu meşruluğu,
en açık ve doğrudan savunmuşlardır. 

Düzenin aydınlarında, düzenin
avukatlarında var olan çifte standart-
çılık, oportünistlik, çıkarcılık, tarihsel
haklılık ve meşruluğu eğip bükme
anlayışı, halkın avukatlarında YOK-
TUR. 

Baskı varsa direniş de vardır. Bu

yalnızca geçmişe, tarihe ışık tutan
bir yasa değildir. Geleceğe de ışık
tutar. Geçmişte olduğu gibi bugün
de, gelecekte de açlığa, yoksulluğa,
zulme karşı direniş olacaktır. Ta ki
sömürü ve zorbalık düzeni yıkılana,
tarihin çöplüğüne gidene, halklar
kendi iktidarlarını kurana kadar… 

Yoksulların İsyanı
Savunulmadan
Adalet Savunulamaz

Peki kim yıkacak bu düzeni, nasıl
yıkılacak? 

“En kötü isyanları, aç kalan ka-
rınlar doğurur” diyor Francis Bacon.
Yani “aç kalan karınlar” yıkacaktır
bu düzeni. Tıpkı köleliğe yalnızca
kölelerin son verdiği gibi… Tarih
böyle diyor. Bilim böyle diyor…

Tarihe baktığımızda gördüğümüz
şey şudur; tarih boyu açlığa isyan

bu tarihin en
yıkıcı ey-
lemlerine
dönüşmüş-
tür, dönüş-
meye de de-
vam ediyor.
İlk köle ayak-
lanmalarından
bugüne böyledir bu.
Spartaküs’ten Bedreddin’lere, Avru-
pa’daki köylü ayaklanmalarından
Osmanlı’daki Celali isyanlarına kadar
ne kadar ayaklanma, ne kadar isyan
varsa hepsinin temelinde aynı şey
vardır: açlığa ve zulme, sömürüye
ve adaletsizliğe isyan. 

“Çağ açıp çağ kapayan” bu is-
yanlar, koca imparatorlukların, ha-
nedanlıkların, krallıkların da so-
nunu getirdi. “Güneş batmayan ülke”
diye adlandırılan köleci Roma İm-
paratorluğu Spartaküs gibi kölelerin

1960'lar
ABD emperyalizmi, "Ayaklanmaya Karşı Müca-
dele" stratejisiyle yeni-sömürge yönetimleri ekonomik
ve askeri olarak güçlendirerek, halkın silahlı kurtuluş
mücadelesinin önünü kesmeye çalıştı.

“Kurtuluşa Kadar Savaş” Biz Türkiye'de 50 yıllık
reformizm ve revizyonizmin zincirlerini kırıp atıyoruz.
İstanbul Maltepe'de Mahir Çayan ve Hüseyin Ce-
vahir'in 51 saatlik silahlı direnişi...

1970'ler
Faşist Cuntalar dönemi... Emperyalizm, halk kurtuluş
savaşlarının gelişimine, cuntalarla, sivil faşist hareketlerle
cevap verdi.

“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!” Kızıl-
dere'de Türkiye Devriminin Manifestosu yazıldı.
Oligarşi bizi öldürdüğünü sandı ama biz o gün doğduk.
O çizgide Devrimci Sol'u kurduk. 

1980'ler
Emperyalizm tüm yeni sömürgelerde teslim alma sal-
dırısını başlattı. Cuntalar aracılığıyla, "balığın suyunu
kurutma" politikaları yürürlüğe konuldu. 

“Cunta, 45 milyon halkı teslim alamaz!” diyen Dev-
rimci Sol, resmi, sivil faşist teröre devrimci şiddetle,
cuntanın teslim alma saldırısına 1984 ölüm orucuyla
cevap verdi. Şehitlerle karanlık yarıldı.

1990'lar
Sosyalist sistemin yıkılmasıyla “Sosyalizm öldü, dev-
rimler çağı bitti” deyişleri moda oldu, birçokları silah
bırakıp, bayraklarından orak çekiçleri çıkardılar. Mar-
cus’un yerini Fukuyamalar, Toni Negriler aldı.

“Bayrağımız ülkenin her yanında dalgalanacak!”
İki Devrimci Solcu'nun Çiftehavuzlardaki direnişiyle,
tüm dünyada sosyalizmin bayrağını dalgalandıran ve
silahlı savaşı yükselten biz olduk. 

2000'ler

“Ya düşünce değişikliği, ya ölüm” diye saldırdı em-
peryalizm Fukuyamalar'ın yanına, Wallersteinlar, Bo-
okchinler eklendi, “Zafer burjuvazinindir”, “Amerikan
imparatorluğuna boyun eğmekten başka yol yok” di-
yenler çıktı.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük ve en uzun ölüm
orucu direnişiyle cevap verdik saldırıya. 122 kez
öldük, yenilmedik. Teslim olmadık. Düşüncelerimizden
vazgeçmedik. İdeolojimizden, devrim yolundan sap-
madık.

2010'lar

Emperyalizm, “terör listeleri"yle saldırıya geçti. Dev-
rimcilerin başlarına ödüller konuldu. Ülkeler işgal edildi.
Düşmanın ideolojik-askeri saldırıları altında "barış“tan
başka politika üretemeyenler, teslim ve tasfiye olup,
emperyalizmle işbirliği noktasına geldiler.

“Üç gerilla devrim yapar!” Silahlarını gömenlere
bugün Leylalar’la cevap vermeye devam diyoruz.
Teslim olmadık. DEVRİMİ, DEVRİMCİLİĞİ VE
MARKSİST-LENİNİST İDEOLOJİMİZİ tasfiye et-
melerine izin vermedik.
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isyanlarıyla yıkılıp gitti. 3 kıtada
egemenlik kuran, 7 düvele korku sa-
lan Osmanlı İmparatorluğu taht kav-
galarıyla değil açların öfkesiyle yı-
kıldı. Açlıktan kırılırken bir de Os-
manlının zulmü altında inim inim
inleyen Anadolu halklarının isyanları,
bu sömürü, yağma ve talan düzeninin
temellerini sarstı ve yok olup gitme-
sinin yolunu açtı.

Bu Dünya Düzenine
Karşı Çıkmadan
Adalet Savunulamaz

Ülkemizde 80 milyon üretiyor,
17 tekelci aile yiyor. Resmi rakamlar,
istatistikler bile, 80 milyonun 10 mil-
yonunun aç, 40 milyonunun yoksul
olduğunu söylüyor.  

Dünyanın kaymağını 20 tekelci
yiyor. Üç tekelci burjuvanın geliri,
bütün Afrika ülkelerinin gelirlerinin
toplamından daha fazla. 

Dünyada adaletsizlik, özellikle
sosyalist sistemin yıkıldığı 1990’lar-
dan bu yana daha da büyüdü. Em-

peryalist kurumların raporlarında
bile, yeryüzünde adaletsizliğin, “gelir
adaletsizliği uçurumunun” hiçbir za-
man bu kadar büyük olmadığı yazı-
lıyor. 

Emperyalizmin dünya üzerinde
kurduğu sömürü ve yağma düzenine,
işgallere, katliamlara karşı halkların
isyanının temelinde de aynı şey var:
Açlığa ve adaletsizliğe isyan. Çünkü
emperyalizm sadece sömürmekle,
yağmalamakla, yakıp yıkmakla, kat-
letmekle kalmıyor. Yüz milyonlarca
insanı aç bırakıyor. Yüz milyonlar-
casını göç yollarına savurup mülte-
cileştiriyor. Bir avuç zenginin her
gün zenginliklerine daha çok zen-
ginlik kattığı bu düzen, bir yanda da
sürekli büyüyen bir açlar ordusu ya-
ratıyor. Bugün dünya üzerinde her
5 saniyede 165 çocuk açlıktan ölü-
yor. Üstelik herkese yetecek kadar
yiyecek varken. Her gün binlerce
işçi “iş kazası” denilen cinayetlerle
katlediliyor. Çalışmadan yiyen bir
avuç zenginin karlarına kar katmak
için…

İşte böyle
bir dünya tab-
losunda, açlar
o r d u s u n u n
gerçek bir or-
duya dönüş-
mesi bu soygun
ve talan düzeni
için en büyük teh-
dittir.  Yunanlı düşünür
Aristoteles yüzyıllar öncesinden “Fa-
kirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.”
diyerek egemenlerin en büyük kor-
kularını ifade ediyor.

Bugün de egemenlerin, emper-
yalizmin ve işbirlikçi Türkiye oli-
garşisinin en büyük korkuları açların
ayaklanması. “21. Yüzyıl ayaklan-
malar yüzyılı olacak”; Bunu biz söy-
lemiyoruz. Açlığı yaratan emperyalist
tekeller söylüyor. “Birgün gecekon-
dulardan gelip boğazımızı kesecekler”
Bunu biz söylemiyoruz,  işbirlikçi
tekellerin bir dönem en tanınmış
temsilcilerinden biri söylüyor. 

Onlara bunu söylettiren de tarih
ve sınıf bilincidir. Biliyorlar ki; ya-

YENİ SÖMÜRGECİLİK
Yeni sömürgeciliğin iki değişmez

özelliği vardır: 

Yoksulluk ve adaletsizlik

Grup Yorum
Yoksulluğu isyana dönüştürmektir

onun işi. 

İsyanın şarkılarını söylemektir. 

Dövüşenlerin diline türküler ver-
mektir. 

BİR ÖRNEK: 

yağmur olsun
şu dünyada ölüm var

yoksulluk var zulüm var

eğme başın namerde

yüreğin var dilin var

yağmur olsun sel olsun da

bahar açsın gül olsun

bir ateş yakalım ki

cümle dertler kül olsun

***

Halkın Hukuk Bürosu
Emperyalizme ve oligarşiye karşı

ayaklanan yoksul halkın, 

Bağımsızlık için silaha sarılan
halk çocuklarının,

açık, net ve tereddütsüz avukatı
oldular.  

BİR ÖRNEK:
Halkın avukatları, Devrimci Sol

Ana Davası’nın bini aşkın tutsağının
avukatıydılar. Hepsinin dosyasında
onlarca cezalandırma, baskın eylemi
vardı. Tereddüt etmediler. 

Didem Akman, 19 Aralık katlia-
mının baş sorumlularından Hikmet
Sami Türk’e yönelik feda eyleminden
gözaltına alındı. Halkın avukatları
oradaydılar, Akman’ın müdafisiy-

diler. 

Amerikan Konsolosluğu’na yö-
nelik bir eylemde tutsak düşen bir
devrimci, egemen  sınıfların Dol-
mabahçe Sarayı’na yönelik bir ey-
lemde tutsak düşen bir devrimci, bu
ülkede hiçbir zaman avukatsız kal-
madı. Halkın avukatları onların te-
reddütsüz müdafisiydiler.   

Umudun iki çocuğu 

ÖFKE VE CÜRETTİR. 
Halkın avukatları 

adaletsizliği isyana ve cürete,

Halkın sanatçıları 

ezilmişliği umuda ve öfkeye 

dönüştürdüler… 

Umudun iki çocuğunu büyüttüler 

Cüppeleriyle 

ve şarkılarıyla 

savaşmaya 

devam ediyorlar
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rattıkları açlık, yoksulluk, halklarda
biriken öfke bir gün dünyayı yerinden
oynatacak… Biliyorlar ki; açlığa,
yoksulluğa, adaletsizliğe mahkum
ettikleri halk bir gün gecekondulardan
çıkıp boğazlarını kesecek!

İşte bu korkuyla yatıp kalkıyorlar.
Bu korkuyla saldırıyorlar. Bu kor-
kuyla halkın avukatlarını, halkın sa-
natçılarını, devrimcileri komplolarla
tutsak ediyorlar. 

Halkın Avukatları, Bu
Tarihsel Haklılığın Ve
Meşruluğun Avukatıdırlar

Faşizm halkın avukatlarına sal-
dırıyor. Çünkü HALKIN AVUKAT-
LARI HALKIN AÇLIĞA VE ADA-
LETSİZLİĞE İSYANINI, HALKIN
TARİHSEL VE MEŞRU DİRENME
HAKKINI SAVUNUR. Savunmakla
kalmaz, isyan pratiğinin içinde bizzat
uygulayıcısı olurlar bu hakkın. 

1848’de Avrupa’daki işçi ayak-
lanmalarında ayaklanmaya önderlik
edenler arasında da, 1871’de Paris
Komününde barikatların arkasında
dövüşenler arasında da, İtalya’da
Mussolini, Almanya’da Hitler, İs-
panya’da Franco faşizmine karşı di-
renişi örgütleyenler arasında da onlar
vardır. Marks’tan bugüne işçi sınıfının
ideolojik önderleri hukukçuların,
Sovyetlerde devrimin önderi Lenin’in,
Küba’da devrimin komutanı Cas-
tro’nun öğrencileri onlar. Almanya’da
RAF (Kızılordu Fraksiyonu) örgütü
içerisinde silahlı mücadele yürüten
de onlardı, Fuat Erdoğan gibi halkın

adalet talebini faşizme karşı gerek-
tiğinde silahla savunan da… İşte bu
yüzden saldırır faşizm halkın avu-
katlarına. 

Faşizm halkın sanatçılarına sal-
dırıyor. Çünkü HALKIN SANAT-
ÇILARI HALKIN İSYANININ
TÜRKÜLERİNİ YAPAR, HALKIN
ADALET ÖZLEMİNE TERCÜ-
MAN OLUR. Yalnızca türkülerini
yapmaz isyanların, yeri gelir o is-
yanların önderi olur halkın sanatçıları.
Pir Sultan olur, Köroğlu olur, Dada-
loğlu olur… Zalimin zulmüne karşı
bir elinde sazı bir elinde kılıcı, sila-
hı… hem başkaldırır, isyan eder hem
de isyanın türkülerini söyler. 

“Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan” diyerek baskıya, zulme
teslim olmamayı öğretir halkın sa-
natçıları. “Benden selam olsun Bolu
beyine” diyerek zalimlere meydan
okurlar. “Ferman padişahınsa dağlar
bizimdir” diyerek isyana çağırırlar
halkı. İşte bu yüzden saldırır faşizm
halkın sanatçılarına.

Faşizm devrimcilere saldırıyor.
ÇÜNKÜ DEVRİMCİLER HALKIN
İSYANINI ÖRGÜTLÜ BİR GÜCE
DÖNÜŞTÜRÜR, TARİHİN AKIŞI-
NI HIZLANDIRIR VE EGEMEN-
LERİN SONUNU GETİRİR. 

Devrim kitlelerin eseridir. Açlığa
ancak açlar, yoksulluğa ancak yok-
sullar son verebilir. Örgütlü bir halkı
yenecek hiçbir güç yoktur. Ancak
açların ve yoksulların öfkesi kendi-
liğinden bir güce dönüşmez. Bu po-
tansiyel gücü açığa çıkarmak, eyleme
geçirmek gerekir. Bunun için halkı
bilinçlendirmek, örgütlemek gerekir.
Devrimciler işte bunu yapar. Halkın
açlığa, yoksulluğa olan öfkesini, is-
yanını, adalet özlemini örgütler ve
onları savaştırır. Açlık, adaletsizlik
ve sömürü düzeni ancak böyle son
bulabilir. İşte bu yüzden devrimcilere
saldırır faşizm.

BİR HALKI TAMAMEN YOK
ETMEDEN İÇİNDEKİ İSYANI
YOK EDEMEZSİNİZ!

İSYAN yok olmayınca isyanın
avukatları da olacaktır.

İSYAN yok olmayınca isyanın

türkülerini
yapan hal-
kın sanatçı-
ları da ola-
caktır.

İSYAN
yok olmayın-
ca isyanı ör-
gütleyen devrim-
ciler de olacaktır.

Halkların açlığa ve adaletsizliğe
isyanı ancak iki şekilde bitebilir: Ya
açlık ve adaletsizlik ortadan kalkacak
ya da açlığa ve adaletsizliğe isyan
eden halk tamamen yok edilecek!
İkincisi mümkün olmadığına göre
halkın isyanının ortadan kalkmasının
tek koşulu açlığın ve adaletsizliğin
ortadan kalkmasıdır. Açlık ve ada-
letsizlik ortadan kalkmadıkça halkın
isyanı yok edilemez. Halkın isyanı
yok edilmedikçe bu isyan, halkın di-
renme hakkını savunan halkın avu-
katları da yok edilemez! Halkın isyanı
yok edilmedikçe bu isyanın türkülerini
yapan, bu isyandan beslenen halkın
sanatçıları da yok edilemez!

Zengin ve yoksulun olduğu yer‐
de eşitlik olmaz. Eşitliğin olmadığı
yerde adalet olmaz, her şey zen‐
ginin lehinedir. Düzen zenginin
düzeni olduğundan yoksul özgür
olamaz, köleliğe mahkumdur.

Köleleştirilenlerin isyanı meş‐
rudur. 

Meşru isyanın meşru avukatları
hep oldu ve hep olacaktır. 

Meşru isyanın şarkılarını söy‐
leyenler hep oldu ve hep olacaktır. 

Liseli Dev-Genç'liler

Gazi Mahallesi’nde

Film Gösterimi Yaptı!

Liseli Dev-Genç'liler 23 Ağus-
tos'ta Gazi Mahallesi’nde film
gösterimi yaptı. Khelein Hum
adlı Hint filmini izleyen Liseli
Dev-Genç'liler filmi filmde geçen
tarihe ve sürece göre değerlen-
dirdiler, kendi yaşamlarına neler
kattığını, katacaklarını konuştu-
lar. 4 saat süren film gösterimine
10 Liseli Genç'li katıldı.

Okmeydanı Halk Meclisi
Bayramlaşma
Ziyareti Yaptı

Okmeydanı Halk Meclisi, Kur-
ban Bayramı dolayısıyla bayram
ziyaretlerinde bulundu.  Mahalle
halkına ev ziyaretleri gerçekleş-
tiren ve halkın bayramını kutla-
yan Halk Meclisi daha sonra ma-
halle halkının da katılımıyla bay-
ram etkinliğini sürdürdü. 
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Adalet Savaşımız yazı dizimizin
önceki bölümünde faşizmin kom-
ploculuğunun 2004’ten bugüne de-
ğişmediğini ortaya koyan iki örneğe
yer vermiştik. Bunlardan birincisi
2004 yılında “Erdoğan Kaldi dedi
ki…” ve “diskette adın çıktı…” de-
nilerek yapılan, onlarca devrimcinin
tutsak edildiği 1 Nisan Komplosuydu.
İkincisi ise yazı dizimizin konusu
olan “Berk Ercan dedi ki…” ve “SD
kartta adın çıktı” denilerek başlayan,
onlarca devrimcinin tutsak edildiği
12 Eylül komplosu. 

İki komplo arasındaki tek fark,
değişen isimler ve teknolojiydi; fa-
şizmin komploculuğu aynıydı. 

12 Eylül (2017) komplosu ile tu-
tuklanan halkın avukatları hakkında
açılan davanın ilk duruşması 10-14
Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Yani duruşmaya sayılı günler kaldı.
Halkın avukatları tıpkı daha önceki
tutuklanmalarında olduğu gibi, fa-
şizmin komplosunu, “yargılama oyu-
nu”nu faşizmin yargılanmasına çe-
virmeye, bir kez daha yargılanan
değil yargılayan olmaya hazırlanı-
yorlar. 

Halkın avukatları hakkında ha-
zırlanan iddianame, faşizmin kom-
ploculuğunun belgesidir. İddianame-
den bazı bölümleri aktardığımızda
nasıl bir komplo ile karşı karşıya ol-
duğumuz bütün açıklığıyla görüle-
cektir. 

Savcı Can Tuncay; Doktora
Tezi Konusu DHKP-C

İddianameyi hazırlayan savcının
adı Can Tuncay. 

Bu savcı, DHKP-C üzerine ihtisas
(uzmanlık) yapmış bir savcı. Bunu
öylesine, hobi olarak değil “akade-
mik” kariyer için yapıyor. DHKP-C
üzerine araştırma yaparak doktora
tezi hazırlıyor. DHKP-C ile ilgili ne
kadar kitap, ne kadar yayın varsa
hepsini okuyor. 

Hazırladığı tezle, faşizmin gözüne
girmiş, DHKP-C düşmanlığını ka-
nıtlamış olmalı ki, bu dava kendisine
verilmiştir. 

Savcı Can Tuncay, AKP faşizmi-
nin DHKP-C’ye yönelik operasyo-
nunda üzerine düşeni yapmıştır. Can
Tuncay’a verilen görev, komplonun
organizasyonu ve komplo tamam-
landığında bunu “iddianameye” çe-
virmektir. 

Savcının bu “görevi” yerine ge-
tirmek için bir dizi “suç”a, “suç”u
işlediğini iddia edeceği “şüpheliler”e
ve suçu kanıtlayacak “delil”lere ih-
tiyacı vardı. Siyasi polis ve savcı el-
birliğiyle komplo için gereken senaryo
hazırlandı. 

Senaryonun ve komplonun iki
ayağı olacaktı; bir hain ve bir SD
kart. 

İddianamesinin
Güçsüzlüğünün Farkında
Olan Savcı,
Haine Bel Bağlıyor

Hainin ifadelerine ve SD kartta
“çıktığı” iddia edilen bilgilere göre,
“SD kart içinde DHKP-C’nin önemli
isimlerine ait bilgiler yer alıyor. Ör-
gütün “gizli haberleşme yöntemleri”
deşifre oluyor.

Kartta, güya, “örgütsel yazışma-
lar”, “raporlar”, örgütün Türkiye Ko-
mitesi, Türkiye Alt Komitesi, “sanat
alanı yapılanması”, “hukuk alanı ya-
pılanması”, “gençlik yapılanması”,
“mahalli alan yapılanması”, bunların
yönetici ve kadroları… ne ararsanız
var.

Berk Ercan ise bu komployu ta-
mamlayacak itirafçının adıdır. 24 ya-
şında, kendisini kurtarmak, hapse
girmemek için yoldaşlarını satan bir
hain, bir düşkün, bir alçaktır. Berk

AAKP FAŞİZMİNİN 
HHB İDDİANAMESİ,

BİR HUKUK 
PAÇAVRASIDIR

FAŞİZMİN, POLİSİ, SAVCISI, HAKİMİ, HAİNİ,
İTİRAFÇISI İLE HAZIRLADIĞI İDDİANAME,

GAYRİ MEŞRUDUR

ADALET
SAVAŞIMIZ

Emperyalizmin ve faşizmin politikası
Tecrit et, yalnızlaştır! / Terörize edip imha et!
BU KUŞATMAYI DA YARACAĞIZ!

Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!
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Ercan’a rolü ezberletiliyor. Kendi-
sinden ne istenirse onu söylüyor Berk
Ercan. Bazıları zaten hemen herkesin
bildiği şeyler. Burada asıl olan SD
kartta yer alan “örgütsel yazışmalara”
delil niteliği kazandırmaktır. Çünkü
tek başına SD kartta yer alan yazıların
inandırıcılığı olmayacağını, dahası
yasal olarak delil olamayacağını da
biliyor savcı. Senaryo daha inandırıcı
olsun, delil niteliği kazansın diye
Berk Ercan adında bir kukla yaratı-
lıyor… Ve senaryo bu şekilde oy-
nanmaya başlanıyor. Üstelik savcı
bunu yazdığı iddianamesinde de açık-
ça itiraf ediyor. Şöyle diyor iddiana-
mede savcı:

“Terör örgütünün hücre tipi ya-
pılanması ve mensupların mutad ile-
tişim vasıtalarını kullanmaması gibi
nedenlerle beyanlarının delil değeri
olan, konumlarının gereği şüphelilerin
faaliyetleri hususunda bilgi sahibi
olabilecek konumdaki, ifadeleri alınan
örgüt mensubu gizli tanıklar ile ör-
gütün silahlı kanadı olan Silahlı Pro-
paganda Birlikleri (SPB) mensubu
olup 07/07/2017 tarihinde uzun nam-
lulu, vahim nitelikte silahlar ve mü-
himmatlarla birlikte eylem yapmadan
önce yakalanan ve etkin pişmanlık
hükümlerinden faydalanarak örgüt
faaliyeti ve mensupları hakkında
açıklamalarda bulunan şüpheli Berk
Ercan'ın 19.07.2017 tarihli ifadesinin
ilgili kısmında…”

Yani diyor ki savcı; “örgüt gizli
faaliyet yürütüyor, delil elde edemi-
yoruz, bulduklarımız da delil değeri
taşımıyor. Biz de delil yaratmak için

gizli tanıkları ve Berk Ercan gibi
hainleri kullanıyoruz…” İşte böyle
yazılıyor savcının iddianamesi.

SAVCININ SENARYOSU BİL-
GİSİZLİK VE MANTIK HATA-
LARIYLA DOLUDUR

HUKUK YOKTUR BU SE-
NARYODA, YASA YOKTUR.
HALKIN AVUKATLARINA DÜŞ-
MANLIK VARDIR.

İddianame olaylarla, delillerle de-
ğil, komploculukla şekillenmiştir.
Savcı, halkın avukatlarına ağır cezalar
verilmesi için her yolu deniyor, her
aracı kullanıyor. 

Önce DHKP-C tahlili yapmaya
başlıyor. Kızıldere’den, Mahirlerden,
Cevahirlerden başlayıp Devrimci
Yol-Devrimci Sol ayrımına geliyor.
Oradan DHKP-C’ye geçiyor. Ama
daha başta kritik bir “senaryo hatası”
yapıyor savcı. Devrimci Yol’un Fatsa
deneyimini Devrimci Sol’a mal edi-
yor. Devrimci Sol’la DHKP-C iliş-
kisini de kurduktan sonra uzun uzun
Fatsa’daki halk komiteleri ile bugün
İstanbul’un yoksul mahallelerinde
kurulan Halk Meclisleri arasındaki
bağı anlatıyor. Savcı bu bağı kurma
işini senaryoda ayrıca bir gizli tanığa
verme ihtiyacı duymuş olacak ki,
bir gizli tanık çıkıyor ve şöyle di-
yor:

“Terör örgütü içerisinde faaliyet
gösteren … ve örgütün faaliyetleri
ile ilgili ifadesine başvurulan GÜNEŞ
farklı isimli gizli tanığın 13.09.2017
tarihinde alınan ifadesinin ilgili kıs-
mında;

…HALK
MECLİS-
LERİ KO-
MİTESİ:
Ö r g ü t ü n
bugüne ka-
dar oluştur-
duğu en
önemli komite-
dir. Bu Komite ör-
gütün geçmişinde Ordu ilinde uygu-
lanmış ve çok başarılı olarak örgüte
birçok kazanım getirmiştir. Daha
sonra devletin yaptığı operasyonlarla
bitirilmiştir. Örgütünün Üst yöneti-
minin (Merkezi Komite-Genel Ko-
mite) istekleri doğrultusunda yeniden
hayata geçirilmesi istenen bu Komite
ilk başta İstanbul Gazi mahallesinde
kuruldu. Bildiğim kadarıyla Gazi
Mahallesinde belediyeye ait bir ara-
ziye izinsiz yapılan tek katlı binada
faaliyet yürütmektedir”

Daha sonra Halk Cephesi ile
DHKC arasında “organik bağ” kur-
maya çalışıyor savcı. 

Bundan sonra da Halk Cephesiyle
halkın avukatları arasında veya doğ-
rudan DHKP-C ile Halkın Hukuk
Bürosu arasında bağ kurmaya çalı-
şıyor. 

Bunun için de adeta kırk takla
atıyor. İnternet sitelerini tarıyor, ya-
pılan açıklamaları, haberleri sıralı-
yor… Yetmiyor, yıllar önce gözaltına
alınmış birçok kişinin verdiği genel-
geçer ifadeleri sıralıyor; şu şunu dedi,
bu bunu dedi… O da yetmiyor, kom-
plo teorileri üretiyor, “terör uzman-
lığı”na soyunuyor, analizler yapı-
yor… Aklına ne gelirse yazıyor. Yo-
rum yapıyor, uyduruyor… Örgütün
gelecekteki muhtemel stratejisini bile
tahlil ediyor. Yetmiyor, “deve kuşu
misali başını kuma gömmüş ama
kıçı açıkta kalmış” gizli tanıklara
sarılıyor. O da yetmiyor, Berk Ercan
gibi, Ceyhun Bay gibi şerefini, onu-
runu, halkını satan hainlerden medet
umuyor. 

Şöyle diyor iddianamenin bir ye-
rinde savcı: “…örgütün şiddet eylem-
leri ile yakaladığı ivmeyi sürdürebil-
mek amacıyla, önümüzdeki süreçte
eylem ve faaliyetlerini artıracağı, aynı
ivmeyi Halk Cephesi isimli oluşum

Özel Mahkemeler, Faşizmin Hukuksuzluğunun Mahkemeleridir 

KARARI FAŞİZM VERİR, AĞIR CEZALAR RESMİLEŞTİRİR
Faşizm, tüm baskı ve terör yasalarına, yargıya ilişkin faşist yasalara

rağmen, bunlar da devrim mücadelesini bastırmaya ve devrimcileri
sindirmeye yetmeyince, özel mahkemeleri gündeme getirmiştir. 

DGM’ler (Devlet Güvenlik Mahkemeleri), bu tür mahkemelerin en ku-
rumlaşmış halidir. 

“Demokratikleşme” demagojisiyle DGMler kaldırılmış, fakat yerine
bunlardan farkı olmayan özel mahkemeler kurulmuştur. 

Bugünkü Ağır Ceza Mahkemeleri de aslında kendini hiçbir yasayla sı-
nırlamayan, sadece faşist iktidarın istediği kararları veren mahkemelerdir. 

Yürüyüş
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öncülüğünde açık alan faaliyetlerinde
de yakalamak suretiyle, kamuoyunda
etki alanı oluşturma ve kadrolaşma
çalışmalarına hız vermeyi amaçladığı
değerlendirilmektedir.” 

Kim yapıyor bu değerlendirmeyi?
Neye dayanarak? Belli değil. Bunun bir
önemi de yok zaten…

Savcı devam ediyor komploya.
Bu kez derin teorik tahliller yapıyor,
DHKP-C’yi Alevi-Sunni çatışmasını
körüklemekle suçluyor: “2008 yılı
sonuna doğru kurulan, özellikle Pir
Sultan Abdal Kültür Dernekleri olmak
üzere Cemevleri ve Alevi vatandaş-
larımızın yoğun olarak bulunduğu
yerlerde, terör örgütü adına kitle-
selleşme ve örgütlenme arayışında
olan Devrimci Alevi Komitesi (DAK)
isimli oluşum, Marksist felsefede yer
alan ezen-ezilen vurgusunu, Sünni-
Alevi ayrılığına çekmeyi amaçla-
maktadır. Bu kapsamda Alevi ve
Sünni çatışmasına zemin hazırlama
çabası içerisinde faaliyet yürütmek-
tedir.”

Halkı birbirine düşürenin kim olduğu
çok açıktır. Bu bir yana, iddianamedeki
asıl sorun şu: Bütün bu sıralanan tahlil-

lerin, tarihi bilgilerin halkın avukatlarıyla
bir ilgisi var mı? Hayır! 

Ama işte amaç “ne olursa olsun
halkın avukatlarını cezalandırmak” olun-
ca, hukuku, yasaları, maddi gerçekleri
de bir kenara bırakıyor savcı. Büyük bir
kinle, düşmanlıkla saldırıyor. 

Savcı kendini o kadar zorluyor
ki, bir hukuk bürosu hakkında “legal
görünümlü yapılanma” diyebiliyor.
Açıkça illegal diyemiyor, çünkü öyle
olmadığını çok iyi biliyor. Bahsettiği
yer 30 yıllık bir hukuk bürosu çünkü.
Savcı dahiyane(!) tespitler yaptığını,
legal görünümlü yapılanma diyerek
hukuk literatürüne yeni kavramlar
kazandırdığını sanıyor. İddianamenin
ilgili bölümünün başlığı şöyle: “TE-
RÖR ÖRGÜTÜNÜN LEGAL GÖ-
RÜNÜMLÜ AÇIK ALAN YAPI-
LANMALARINDAN SORUŞTUR-
MA KONUMUZ OLAN HALKIN
HUKUK BÜROSU”. 

“Sözde” Olan
Sizin Hukukunuz ve
Adaletinizdir!

Bir de her şeyin başına “sözde”

ekliyor. Sanıyor
ki, o “sözde”
dediği şey her
neyse, özün-
den bir şey
kaybedecek.

Bakın ne di-
yor savcı iddia-
namesinde: 

“Bu bağlamda Halkın
Hukuk Bürosu ile ilgili yapılan in-
celemede;   

… www.halkinhukuk.org isimli
bir internet adresinden yapılan incele-
mede; “hakkımızda” başlıklı bir link
olduğu ve içeriğinde “Halkın Hukuk
Bürosunun 1989 yılında (3) avukat ta-
rafından kurulduğu, Özel Yetkili Mah-
kemelerin görev alanlarına giren da-
vaların takip edildiği, dava konularının
19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilen
Hayata Dönüş Operasyonu, işten çı-
karılan işçiler, okullardan uzaklaştırılan
öğrenciler ve sözde işkence mağdurları
gibi konulardan oluştuğu belirtilmek-
tedir.”

Evet, yanlış okumadınız. Savcı
müsveddesi Can Tuncay düpedüz
“sözde işkence” yazmış sözde id-
dianamesine. İşkence sözdeymiş yani.

�HALKIN ADALETİ
sözler/tanımlar

�Kara zulmün kalesini kurmuşlar
toprağıma 
Saplamışlar alçaklığın hançerini
bağrıma
Ve umudun delikanlısına pusu kurmuşlar
Ve sıkmışlar sinsice
Amerikan malı kurşunları halkın ciğerine

Fakat sanıyor musunuz ki
Vurulduğuyla kalır delikanlılar
Ve döküldüğüyle kalır kanımız…
Hayır!
Bin kere hayır...
Ne zaman arşa çıkarsa adaletsizlik
Yeryüzüne halkın ADALET SAVAŞÇILARI iner

�Toplumun sahip
olduğu maddi varlıklara
bakarsak; evler, arabalar,
yollar, giyecekler,
yiyecekler...Hepsi belli
bir emeğin ürünüdür.
Sınıflı toplumlarda
üretici kesim her zaman
daha büyük bir kesimi
oluşturur. Diğer kesim
sadece tüketenler ise
azınlıktır. Fakat,
üretenleri yönetme
hakkını ellerinde
bulundururlar. Bu hakkı
nasıl kazanmışlardır?
İşkence, baskı, zulüm,
zor yoluyla almışlardır.
Adaletsizlik işte budur. 
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Aslında Türkiye’de işkence yokmuş
(!) Demek oluyor ki işkencede kat-
ledilen yüzlerce insan ya hiç ölmemiş
ya da eceliyle ölmüş! İşte size “aka-
demik kariyer” yapmış bir savcı müs-
veddesi. 

O savcıya hatırlatıyoruz, bu ülkede
sözde olan bir şey varsa o da senin
canhıraş savunduğun hukuktur, ada-
lettir. Senin sözde dediğin işkence,
bu ülkede hukukun, adaletin sözde
olduğunun en açık kanıtıdır. Senin
sözde hukukunla yargılamaya kalk-
tığın halkın avukatları ise işkencede
katledilenler için, katlettikleriniz,
adaletsiz bıraktıklarınız için adalet
savaşı veriyor. Bu yüzden tutsak et-
mediniz mi onları? Bu yüzden düş-
man değil misiniz onlara? 

İddianamede Yeni Suç: 

“Devrimci Solcuları, Cephelileri
savunmak suçu!”

İddianamenin bir başka yerinde
şöyle diyor savcı: 

“DHKP/C terör örgütü parale-
linde yayın yaptığı değerlendirilen
www.ozgurluk.org isimli internet ad-
resinde yer alan “Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı Mücadele” ismi ile
verilen ve kapağında DHKP/C terör
örgütü kurucusu ve lideri Dursun
KARATAŞ ile terör örgütünün Am-
blemlerinin olduğu derginin 8 Ekim
1994 tarihli 113. Sayısının 11. Say-
fasında "... Ankara Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının müvekkilleri
olan Dursun KARATAŞ ve Zerrin
SARI ile ilgili... ” şeklinde ibarelerin
yer aldığı görülmüştür.” 

“Aynı link içerisinde “Halkın Hu-
kuk Bürosu işte bu davaların en bü-
yüklerinden birisinde bugün hala de-
vam eden ve ülke tarihinin en uzun
sürmüş ceza davası ünvanına sahip
olan, 1243 sanıklı Devrimci Sol ana
davasında mücadelesine başladı.”
denilmekle DHKP/C (Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi/Cephesi) terör ör-
gütünün öncelikli olan ve birçok şid-
det eylemi bulunan Dev-Sol terör
örgütünün davasına müdahil olun-
duğu ve ilk davalarının olduğu be-
lirtilmektedir”

Savcı çok büyük suçlar tespit et-
miş(!) Devrimci Sol Ana davasına
müdahil olmuş, devrimcileri savun-
muşlar… Dursun Karataş’ın ve Zerrin
Sarı’nın avukatlığını yapıyormuş
Halkın Hukuk Bürosu avukatları.
Aman ne büyük suçlar! 

Savcı müsveddesine sormak la-
zım; Devrimci Solcuların avukat hak-
kı, savunma hakkı yok mu? Dursun
Karataş’ın, Zerrin Sarı’nın avukatı
olmak ne zamandan beri suç? Onlar
kendilerine avukat tutamaz mı? Hani
“bir suçla itham edilen herkes ken-
disini bizzat veya bir avukat vasıta-
sıyla savunma hakkına sahip”ti? 

Bu ülkenin yasalarında “Avukatlar
dava seçmekte özgürdür ama Dev-
rimci Sol davaları hariç” mi yazıyor?
Öyle olmadığına göre, kendi hukuk-
larını, yasalarını yok saymalarının
bir tek açıklaması vardır: devrimci-
lere, devrimci harekete, halkın avu-
katlarına düşmanlıkları her şeyin
önüne geçmiştir. Bu nedenle bugün
de DHKP-C davalarına bakmak,
DHKP-C’lilerin avukatlığını yapmak
diye suçlar uydurabiliyorlar.

İddianame bunun gibi daha pek
çok hukuk garabetiyle doludur. Hep-
sine yer vermek elbette mümkün de-
ğil. Burada son olarak savcının id-
dianamede, “Halkın Hukuk Büro-
su’nun DHKP-C’nin alt yapılanması
olduğunu ortaya koyan deliller” baş-
lıklı bölümünden birkaç örnek vererek
yazımızı noktalamak istiyoruz.

İddianamenin bu bölümünde hal-
kın avukatlarına yönelik 2013 yılında
kurulan komplo sonucu açılan davada
da yer verilen “Belçika-Hollanda
Belgeleri”ne yer verilmiş. 

“Belçika-Hollanda belgeleri” de-
nilen belgeler dizimizin önceki bö-
lümünde yer verdiğimiz 1 Nisan
komplosunun bir parçası olan bel-
gelerdir. 1 Nisan 2004 yılında “5 ül-
kede eş zamanlı yapılan operasyon”da
elde edildiği iddia edilen bu belgeler,
o tarihten beri, aradan geçen 14 yıl
boyunca açılan bütün davalarda kul-
lanılmıştır. Adeta temcit pilavı gibi
ısıtıp ısıtıp servis ettikleri bu belgeler
2013 yılındaki komploda da halkın
avukatlarına karşı kullanılmıştır. Bu-

gün bir kez
daha kulla-
nılmakta-
dır. 

İddiana-
menin ilgili
bölümünde
şöyle diyor
savcı: “… Hollan-
da ile Belçika ülkele-
rinden … temin edilen örgütsel do-
kümanların HHB ile terör örgütünün
organik bağı konusundaki delillerden
biri olduğu anlaşılmıştır…”

Oysa mevcut hukuka, yasalara
göre bu mümkün değildir. Çünkü
hukukta ve yasalarda “mükerrer (çifte)
yargılama yasağı” vardır. Yani aynı
olayın, aynı iddianın, aynı delilin
birden fazla kez kullanılması yasal
olarak mümkün değildir. Buna rağ-
men iddianamenin ve dosyanın çok
büyük bir kısmı bu belgelerden oluş-
maktadır. Dosyanın tamamı 47 kla-
sördür ve bunların yarıya yakını 2013
yılındaki dosyanın aynısıdır. Bunların
da büyük kısmı “Belçika-Hollanda
belgeleri” adını verdikleri komplo
ürünü belgelerdir. İddianamenin yarısı
da işte bu nedenle HÜKÜMSÜZ-
DÜR!

Bu belgelerin “örgüt ile Halkın
Hukuk Bürosu arasındaki organik
bağı gösteren çok önemli bir delil”
olduğunu iddia eden savcı, kendi
yasalarını çiğniyor; amaç halkın avu-
katlarını cezalandırmak olunca her
yolu mübah sayıyor.

Sonuç olarak; AKP faşizmi, yeni
dönemdeki gözde savcılarından Can
Tuncay’a yazdırdıkları iddianame ile
halkın avukatlarına olan kinlerini,
düşmanlıklarını kusuyor. Savcının
“iyi niyetli” yorumları, tahlilleri ve
tespitleriyle, varsayımlarla dolu id-
dianame ile halkın avukatlarını ce-
zalandırmak, sindirmek, susturmak,
yok etmek istiyorlar. Ama başara-
mayacaklar. Bu komployu da boşa
çıkaracak, en başta halkın avukatla-
rını, ardından halkın sanatçılarını ve
diğer devrimcileri faşizmin elinden
çekip alacağız!
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2 Eylül
2018

Sayı: 82

Direnme Hakkına Sahip Çıkan Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat Tutuklandı!222



YYaprak kımıldamıyorken dalda / söz kalmamışken dilde /
diller lal / kulaklar sağır olmuşken / perde çekilmişken

gözlere / yelkenleri indirmiş, dümeni geri kırmışken birileri / bu karanlık denizin
ortasında / dalgaları yara yara / tam yol ilerliyor Grup Yorum gemisi / Bu gemi

umut yüklü / Halkın umutları var bu gemide / Bundandır ki, 
HALK SUSMADAN GRUP YORUM SUSMAZ!

ve tarih tanıktır ki hiçbir güç halkı yenemedi, yenemeyecek!

�dil...
küçük ve �airane resimmi� anlamı
adı gibi �airane bir resimde �dil,
elinde oyunca�ı,
oyun yeri babasının kuca�ı...
halkın avukatıymı� babası
suçu halkı sevmekmi�
bir de adalet istemek...
�dil gibi çocuklar aç kalmasın, 
çocuklar hep gülsün demekmi�
yani büyükmü� suçu,
suçların en büyü�ü hem de
onun için atmı�lar �imdi onu hapse
�imdi �dil de büyüyüp 
ekme�i ve adaleti geri alacakmı� onlardan

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK

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

Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

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

Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı, Yaprak Türkmen, Buket Yılmaz
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Yürüyüş: Kurultayı nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce
önemi nedir? 

Meral HIR (Grup Yorum): Kurultayın bizim açı-
mızdan iki ayrı önemi var. Birincisi emperyalizme ve
AKP faşizmine karşı teslim olmayışımız ve saldırılara
daha güçlü cevap vermek... İkincisi moral üstünlüğümüz
ve tutsaklarımızın yanında olduğumuzu göstermek, ai-
leleriyle beraber koşul ne olursa olsun dayanışmamızın
sağlanması. 

Yürüyüş: Bu koşullarda kurultay toplanmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Meral H: Böyle bir süreçte kurultayı gerçekleştirmek
gerçekten çok önemliydi. Saldırıların ve tutuklamaların
ardı arkası kesilmezken, tutsaklarımız için bir kurultay dü-
zenliyoruz ve bunu saldırıların en yoğun olduğu bir
zamanda yapıyoruz. Bu da faşizme karşı olan gücümüzü
gösteriyor. Asla politikasız kalmamamızın nedeni, gücümüzün
kaynağı, direnişlerimiz ve direnme geleneğimizdir.

Kurultayı yaptığımız yerin de ayrı bir önemi var
bizim açımızdan Gazi Mahallesi, yıllardır devrimcilerin
saflarında olan ve direnişin mevzisi olan bir mahalle.
Gazi’de olmak, bizim için ayrı bir önem taşır. Seçimlerde
Soylu’nun ve Bilal Erdoğan’ın da cevabını aldığı bir
süreçte Gazi’deyiz. Devrimcilerin mahallelerine dev-
rimciler ve halk istemediği sürece girilemeyeceğinin
gösterildiği bir süreçte Gazi’de yapıldı Kurultay.

Kurultay günü de polis ablukası vardı, güvenliklerini
artırdılar. Kapılarda TOMA’sıyla, akrebiyle beklediler; ama
bütün çabaları boşunaydı. Biz istersek yapmak istediğimiz
her işi yaparız bunu böyle bilsinler; çünkü örgütlediğimiz
her iş halkın çıkarına, halkla birlikte yapılmaktadır.

Yürüyüş: Tutuklamalara karşı mücadele için neler
yapılabilir?

Meral H: Sanat Cephesi’nden yapacağımız çağrıların
toparlayıcı olacağını düşünüyorum. Kültür sanat etkinlikleri
çok önemli, bir sanatçının bile bizimle olması değerli
bizim için. Tutsak ailelerimiz için çok önemli.

Sanat alanını zorlamalı ve bu anlamda özel komiteler
oluşturmalıyız. Bu sadece tutsak aileleri açısından değil
sanatçılar da bizim yaptığımız eylemlerden ve etkinlik-
lerden güç alıyorlar.

Faşizme karşı birlik olmanın böyle bir anlamı da var.
Çözümün halkta, örgütlülüklerimizde ve en önemlisi
devrimciliğin zorunluluğunu daha da kavradıklarını gö-
rüyoruz son dönemde sanatçıların. Müzik, resim, sinema
veya tiyatro... Sokak oyunuysa sokak oyunu, tek kişilik
oyunsa tek kişilik oyun, böyle etkinliklerde oynanmalı,

bunun eksiği çok büyük. Devrimci tiyatro, devrimci
sanat, bu sürece cevap olmalıdır. 

Yürüyüş: Demokratik kurumların, baroların, sanatçı
kurumlarının, Alevi derneklerinin tutuklamalar karşı-
sındaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Meral H: Demokratik kurumların, baroların, sanat-
çıların, bütün kurumların, yani en azından gittiğimiz
yerler ve kişilerin bize bakışları farklı. Çok güzel şeylerle
karşılaşıyoruz. Korkanlar olmuyor mu, evet onlar da
oluyor; ama biz adım attıracak, korkuyu aştıracak
faaliyetler örgütlemeliyiz.

Örnek verecek olursam, sanatçılarla basın toplantısını
yaptığımız yeri tutmaya gittiğimizde, Sanat Meclisi ve
Grup Yorum dediğimizde çok sevindiler. İlk gittiğimizde
sıradan bakarken, son gidişimizde bizi çok iyi karşılamaları
da ilginçti. Orada görevli olan kişiler şunu dedi: Türkiye’nin
kaderi, değişimi Grup Yorum’a bağlı dedi. Elbette her
şeyi yapan, yapacak olan halktır, sanat tek başına bunu
yapamaz. Ancak, bütün baskılara ve terörize edilmeye ça-
lışılmasına rağmen halkın Yorum’a bakışı bu.

Aynı şekilde sanatçıların da birlikte çalışma konusunda
istekli olduklarını gözlemledik. İleriki süreçlerde eminim
daha güzel işler örgütleyeceğiz.

Yürüyüş: Ailelere bir çağrınız var mı?
Meral H: Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Aileleri

gerçekten toparlamak gerekiyor. Kısa videolar çekebilirler,
bunu kurgu şeklinde yayınlayabilirler. Bu sadece bir örnek.
Hapishanelere, bakanlıklara faks çekme, adalet nöbeti
tutma, meclis önünde oturma, siyasi partileri zorlama,
halkın sahiplenmesini sağlamak için daha birçok şey ya-
pılabilir diye düşünüyorum. Tutsaklarımızı özgürlüğüne
kavuşturmak için, elimizden geleni hep birlikte yapalım!

TAYAD’lı Aileler’in 11-12 Ağustos’ta Yaptığı “Tutuklamalara
Karşı Adalet ve Özgürlük Kurultayı”na Grup Yorum Adına
Katılan Meral Hır İle Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.

Yürüyüş

2 Eylül
2018

Sayı: 82
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13 bölüm... 2280 Sayfa... 
10 yıllık tarih...
Boran Yayınları'ndan yeni bir kitap yayınlandı.

İnternet üzerinden yayınlanan kitabın adı Savaşı-
yoruz Kazanıyoruz. 

Savaşıyoruz Kazanacağız, THKP-C’den bugüne
yaklaşık 50 yıllık tarihimizin son 10 yılının an-
latımıdır. 

Savaşıyoruz Kazanacağız, Önderimiz Dayının
şehitliğinden sonraki 10 yılda yaptıklarımızı, ya-
pamadıklarımızı anlatıyor.

Bu yazım, yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla
halklarımıza, dünya halklarına, taraftarlarımıza
ve yoldaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir
ifadesidir. 

Bu yazım, bu tarihin yaratılmasında en büyük
emeği olan şehitlerimize devrim sözümüzü mutlaka
yerine getireceğimizin güçlü kanıtlarından biridir. 

Savaşıyoruz Kazanacağız kitabı 13 bölümden
oluşuyor ve 2280 sayfadır.

10 yılı 2280 sayfaya sığdırmaya çalıştık. Bu
anlatımda eksiği var fazlası yoktur. Çünkü 10
yıllık onurlu bir tarihi sayfalara sığdırmak kolay
değildir.

Neler yaptık son 10 yılda? Kitapta neler anla-
tılıyor?

Savaşıyoruz Kazanacağız, Dayı’nın şehitli-
ğinden bugüne yaklaşık 10 yıllık süreçte yaptık-
larımızı, yapamadıklarımızı anlatıyor.

İstisnasız herkes önderimizin şehitliğinden sonra ne
yapacağımızı merak ediyordu.

Dostlarımız, halkımız onları yanıltmayacağımızı bi-
liyordu.

Düşmanlarımız ve emperyalizmin ideolojik etkisi
altındaki oportünist, reformist anlayışlar etkisizleşece-
ğimizi, dağılacağımızı, parçalanacağımızı düşünüyor-
lardı.

Dostlarımızı yanıltmadık. Düşmanlarımızın heveslerini
kursaklarında bıraktık. 

Savaşıyoruz Kazanacağız işte bunun anlatımıdır. 

- Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı anlatmak P-C
olarak başta tüm kadro, taraftar, sempatizan ve halkımız

olmak üzere dünya halklarına karşı da sorumluluğu-
muzdu…

Savaşıyoruz Kazanacağız kitabımız bu sorumluluğun
yazılı hale getirilmesidir.

- Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı anlatmak bu
tarih içinde en önemli yere sahip olan şehitlerimize
karşı sorumluluğumuzdu.

İşte Savaşıyoruz Kazanacağız kitabımız bu sorum-
luluğun bir kesitteki yazımıdır.

- Savaşıyoruz Kazanacağız, örgüt bilincimizdir. Bu
tarih kesintisiz bir tarihtir. Hiçbir baskı, saldırı, tasfiye
hareketi devrim yürüyüşümüzü durduramadı, durdura-
mayacak... Savaşıyoruz Kazanacağız, Dayının şehitli-
ğinden itibaren örgütsel devamlılığın nasıl sağlandığını
anlatıyor. 

Boran Yayınları’ndan Bir Kitap Daha:Boran Yayınları’ndan Bir Kitap Daha:
SAVAŞIYORUZ KAZANACAĞIZSAVAŞIYORUZ KAZANACAĞIZ
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- Son 10 yılda değerlerimizi-geleneklerimizi koruduk,
yeni değer ve gelenekler yarattık. Savaşıyoruz Kazanacağız
kitabımız yarattığımız yeni değer ve gelenekleri anlatı-
yor.

1. Bölümde, Nasıl Bir Dünyada Yaşadı-
ğımız anlatılıyor. 

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Neden savaşıyoruz?
Eğer emperyalizmin ve işbirlikçi iktidarların dünyayı ne
hale getirdiğini açıklıkla göremezsek, somutlayamazsak
savaşma nedenlerimiz de soyut kalır. Emperyalizme
karşı mücadele edemez, savaşamayız. Emperyalizme
karşı savaşabilmenin ilk koşulu, emperyalizmi tanımak
ve anlamaktır. Emperyalizm nedir, sınıfsal karakteri
nedir, çıkarları nelerdir, halkları nasıl sömürür, halklara
karşı savaş yöntemleri ve araçları, savaşta hangi sınıflara
dayandığını anlamak zorundayız. 

Dünyadaki bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklere el
koyan, dünya halklarını sömüren, aç ve yoksul bırakan,
savaşlarla, işgallerle halkları katleden, halklar arasında

düşmanlık yaratarak bölüp parçalayan, kin ve nefret ya-
ratan, halkı uyuşturucu, alkol, kumar, fuhuş vb. yöntemlerle
yozlaştıran EMPERYALİZM ve İŞBİRLİKÇİLERİdir.
Bu dünya tablosu savaşma nedenimizdir.

Neyle, nasıl savaşacağız emperyalizme karşı? 

Tek çözüm devrim tek kurtuluş sosyalizmdir. Ezilen
halklar ancak Marksizm-Leninizmin önderliğinde zaferi
sağlayacaktır. Ve bugünün dünyasında dünya halklarına
umut olan tek güç Parti-Cephe’dir.

2. Bölümde, Nasıl Bir Ülkede Yaşadığı-
mız ve Savaştığımız anlatılıyor.

Faşizmle yönetilen, emperyalizmin yeni sömürgesi
bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizde baş çelişki emperyalizm
ve oligarşi ile Türkiye halkları arasındaki çelişkidir. Ve
bu çelişkinin çözümü anti-emperyalist, anti-oligarşik
Demokratik Halk Devrimidir. Devrimi Halk Savaşıyla
gerçekleştireceğiz.

-Devam edecek -

SSAVAŞIYORUZ
KAZANACAĞIZ’I
NEDEN OKUMALIYIZ?

Tarihimiz en büyük gücümüz‐
dür. Bu tarihten güç almak için
okumalıyız.

‐ Dünü bilmezsek yarına yürü‐
yemeyiz. Dünün olumsuzluk ve
olumluluklarını bilmek atacağımız
adımların doğru devrimci çizgide
olmasını sağlar.

‐ Okudukça unuttuklarımızı ha‐
tırlayacağız. 

Okudukça ideolojik‐politik gü‐
cümüzü göreceğiz. 

‐ Okudukça bildiklerimizi pe‐
kiştirecek, bilmediklerimizi öğre‐
neceğiz.

‐ Okudukça ben bunları "bil‐
miyordum" diyeceksiniz. Ve bu
tarihin içinde olmanın haklı gu‐
rurunu duyacaksınız.

‐ Bilgi öğrendikçe, öğrendikle‐
rimizi hayata geçirdikçe değer ka‐
zanır, maddi bir güce dönüşür.
Okumak bunun ilk adımıdır.

‐ Öğrenmenin sınırı yoktur.
Bilgi kitaplarda durduğu gibi dur‐
maz. Bakış açımız arttıkça, zen‐

ginleştikçe tarihimizden daha çok
öğreniriz. Okuduğumuz bir kitabı
ikinci kez okuduğumuzda daha
çok şey aldığımız gibi…

İnancımızın zayıfladığını, umu‐
dumuzun kırıldığını hissettiğimizde
bu tarihi okuyunca, öğrenince
inancımızın arttığını, umudumuzun
büyüdüğünü göreceğiz.

‐ Yazdığımız tarihin içinden ge‐
liyoruz, ben bunları biliyorum de‐
memeliyiz. O tarihi bizzat yaşar‐
ken, o anın içinden gelirken çoğu
kez o tarihi sürecin önemini, hangi
sonuçları yarattığını tam olarak
kavrayamayız. Bunu ancak ilerle‐
yen yıllarda görebiliriz. Çünkü top‐
lumsal mücadelede yaşanan sü‐
reçlerin, yaratılan direnişlerin
etkisi hemen görülmez, hemen
ortaya çıkmaz. İşte bunu görmek
için okumalıyız bu tarihi. Bugünü
anlamak isteyen Büyük Direnişi‐
mize bakmalıdır. Yarını anlamak
için de işte bu son 10 yıllık döneme
bakılacaktır hiç kuşkusuz.

‐ Bu tarih her okunduğunda,
incelendiğinde yeni yeni şeyler
öğrenilecek zengin bir mirastır.

‐ Kendi tarihini, yarattıklarını

bilmeyen ne için savaştığını da
bilemez.

Devrim yapma iddiasındaki her
Cepheli bu tarihin her satırını, her
anını mutlaka öğrenmelidir.

Devrime inanmayan; Devrimin
ve Parti‐Cephe'nin gücünün far‐
kında olmayan bu tarihi okuma‐
lıdır. Devrim inancını büyütecektir.
Parti‐Cephemizin gücünü, yenil‐
mezliğini görecektir.

‐ Bu tarihi okumak kadar okut‐
mak da sorumluluğumuzdur.

‐ Dergimizi, kitaplarımızı oku‐
malıyız. Okumayan gelişemez, ge‐
liştiremez. Gelişmeyen savaşamaz,
savaştıramaz.

Bireysel okumada değişik yön‐
tem ve biçimler geliştirmeliyiz.
Ortak okuma zamanları, okuma
günleri yaratmalıyız. Okumayı teş‐
vik etmeliyiz. Okuduklarımızı alın‐
tılarla, anlatımlarla birbirimizle
paylaşmalıyız.

OKUYALIM OKUTALIM, ÖĞRE‐
NELİM ÖĞRETELİM

ÖĞRENDİKLERİMİZLE DAHA
GÜÇLÜ SAVAŞALIM!

Yürüyüş
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Kapitalizmin krizi derinleştikçe AKP
faşizminin halka, işçilere, emekçilere
saldırıları artarak devam ediyor.

Dün; grevleri yasaklayan, direnişlere
saldıran, 2 bin işçiyi sokağa atan, 4250
KESK üyesi kamu emekçisini işten
atan, taşeronlaşma yasası çıkartarak ne
kadar ilerici demokrat işçi varsa işten
atan, işçi ölümlerine kader diyen AKP
bugün işçileri, emekçileri daha fazla
zapt-u rapt altına almak istiyor.

SOMUT DURUM NEDİR?
AKP yaşanan krizi OHAL ile atlat-

maya çalıştı; ama başarılı olamadı.
OHAL ile birlikte işçilerin, emekçilerin
ekonomik-demokratik haklarını gasp
etti. Dernekleri kapattı, grevler erteledi,
direnişlere saldırdı, basın açıklaması
yapılamaz duruma getirdi. Ama OHAL
AKP’nin yönetememe krizine çare ol-
madı, çareyi seçim sandıklarını halkın
önüne getirmekte buldu.

AKP faşizmi, 24 Haziran seçimlerine
‘siyasi ve ekonomik krizi çözeceğiz’ ya-
lanları girdi. Her gün televizyonlarda,
kendi gazetelerinde bu yalanları tekrarladı,
yalan ve demagojiyi süreklileştirdi.

Reformist cephe ise DİSK, KESK,
TMMOB, TTB sendika ve odalar;
EMEP, ÖDP, HDP ve TKP gibi reformist
yasal partiler “tek adam gidecek de-
mokrasi gelecek” diyerek AKP’nin halkı
kandırmasına destek verdiler.

İşçilerin, emekçilerin halkın müca-
delesinde yerleri olmayan bu kurum ve
partiler, hep bir ağızdan “tek adam gi-
decek demokrasi gelecek” diye propa-
ganda yapmaya başladılar. İşçilerin,
emekçilerin öfkesini düzenin sınırları
içine çekerek AKP faşizmine nefes al-
dırdılar. Dün nasıl 1 Mayıslar’ı AKP’nin
çizdiği sınırlar içinde kutlayarak AKP’nin

politikalarına yedeklendilerse, bu se-
çimlerde de AKP faşizminin ekmeğine
yağ sürdüler.

Bu partilarin, sendikaların, odaların
sorunu ideolojilerindedir. Uzlaşmacı-
lıklarında ve reformistliklerindedir.

Sanıyorlar ki; düzenin çizdiği sınırlar
içinde hareket ederlerse kendilerine do-
kunulmayacak. Faşizmin saldırılarından
kurtulacaklar. Ama tarih onlara defalarca
öyle olmadığını gösterse de, aksini ispatlasa
da aynı politikalarda ısrar ediyorlar.

Örneğin 5 no’lu Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile, hiçbir muhalefete ta-
hammül etmeyeceğini gösterdi, refor-
mistçe yapılacak en geri protestoculuğu
bile yapılamaz hale getirdi.

Cumhurbaşkanlığının 5 no’lu karar-
namesine göre; demokratik kitle örgüt-
lülükleri, odalar, sendikalar işlevsiz hale
getirildi. Devlet Denetleme Kurulu yargı
kurumları dışındaki tüm kurumlara idari
soruşturma açabilecek duruma getirildi. 

DİSK, KESK, Türkiye Barolar Birliği,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk
Tabipler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği, TMMOB, Eczacılar Odası kısacası
demokrat olarak bilinen bütün sendika,
oda, vakıf ve dernekler, Devlet Denetleme
Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığının
denetimine alındı.

Bugün Soru Şudur: Bu Kararna-
me Karşısında DİSK, KESK Ve Diğer
Kurumlar “Tek Adam Gitsin De-
mokrasi Gelsin” Diyenler Ne Yapa-
caklar?

DİSK’İN CEVABI:
“DDK’ya 12 Eylül yetkileri verildi.

Sendikalar, meslek örgütleri ve dernekler,
Cumhurbaşkanlığı vesayeti altına alınıyor.
DDK’ye demokratik hukuk devletiyle
bağdaşmayacak keyfi yetkiler tanındı”

“Devlet Denetleme Kuruluna verilen
yetkiler, 12 Eylül Anayasası’nın 52.
maddesi ile 2821 sayılı Sendikalar Ya-
sası’nın ilk dönemlerinde sendikalara
yönelik ağır denetim uygulamalarını
andırıyor... Hatırlatmak isteriz ki, sen-
dikalar bir devlet veya cumhurbaşkanlığı
bürosu değil, uluslararası sözleşmelerle
ve anayasa ile bağımsızlıkları ve özerk-
likleri güvence altına alınmış demokratik
işçi örgütleridir.”

Biz İşçiler, Emekçiler Olarak Bu
Açıklamadan Ne Anlamalıyız?

Bu açıklama işçileri, emekçileri mü-
cadeleye, direnişe çağırmıyor. Bu açık-
lama, gasp edilen haklar için bir direniş
çağrısı yapmıyor.

Ne yapıyor? “Yapacağız-edeceğiz,
yapmalıyız-etmeliyiz” diyor, yani hiçbir
şey demiyor.

Devrimci İşçi Hareketi Olarak Biz
Ne Yapmalıyız?

AKP faşizminin tüm saldırılarına
karşı, en başta Örgütlenmeliyiz!

Örgütlenme yerlerimiz artık sendi-
kalar değil işçi meclisleri olmadır.

İşten atılanların, grevi yasaklanan-
ların, haklarını almak için direnenlerin,
işçi ölümleri karşısında adalet isteyenlerin
hem örgütlenecekleri hem de mücadele
edecekleri tek yer İŞÇİ MECLİSLE-
RİDİR!

İşçi meclisleri, birliğin dayanışmanın,
sırtımızı güvenle dayanacağımız tek
işçi örgütmesidir.

İşçi meclislerinde arkadaşlık, kar-
deşlik, yoldaşlık vardır. İşçi meclislerinde
yarı yolda bırakma, kalleşlik, ikiyüzlülük,
işçileri patronlara satma yoktur.

İşçi meclislerinin safı bellidir, tepeden
tırnağa işçilerin yanındadır. Patronların,
emperyalizmin karşısındadır.

AKP YÖNETEMİYOR,
YÖNETEMEDİKÇE İŞÇİLERE, EMEKÇİLERE SALDIRIYOR

AKP’NİN SALDIRILARINA KARŞI TEK YOL DİRENİŞ
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENMEKTİR
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Bir savaş meydanı düşünelim. Karşılıklı iki düşman
ordusu siperlerde birbirini teslim almaya, savaşı kazanmaya
çabalıyor. Her iki taraf da doğal olarak savaşı kazanmak
ister. Çünkü her savaşın mutlaka kazananı ve kaybedeni
vardır. İradesi güçlü olan, karşı tarafın iradesini zayıflatan
savaşı kazanır. Çünkü savaş, esas olarak iradelerin
savaşıdır. 

Bizim sömürücü asalak burjuvazi ile sürdürdüğümüz
savaşta da böyledir. Düşmanın iradesini teslim olmaya
zorlayacak şey onun üzerindeki silahlı baskıdır. Silahlı
baskı, doğru askeri strateji ve taktikleri içerir. Doğru bir
strateji ve doğru taktikleri hayata geçiren, yani doğru
savaş politikaları uygulayan taraf, karşı tarafın iradesini
kırarak savaşı kazanır. Bizler; devrimci şiddetimizle oli-
garşinin iradesini zayıflatıp teslim alacağız!

Tabii bunda Cepheliler’in yüksek moral ve zafere
olan inancının büyük önemi vardır. Bugün emperyalizm
AKP eliyle; tecrit edip yalnızlaştırmak, terörize ederek
imha etmek istemektedir. Başımıza konulan ödüller,
ölüm tehditleri, ‘terör’ listeleri, sakat bırakmak için
yapılan işkenceler, tutuklamalar, baskınlar bunun içindir.
Yok etmek için her türlü politikayı hayata geçiren
işbirlikçi AKP’nin karşısında, bizi ayakta tutan moral
üstünlüğümüz ve kazanacağımıza olan inancımız olacaktır.
İdeolojimize sarsılmaz bağlılığımız nedeniyle bizi teslim
alamadılar, alamayacaklar!

Halkın sanatçılarının başlarına ödül koymalarına,
tutuklamalarına rağmen, halkın sanatçıları üretmeye
devam ediyorlar. SUSTURAMADILAR!

Halkın avukatlarını tutuklasalar da TESLİM ALA-
MADILAR!

Kamu emekçilerinin direnişlerine karşı saldırılarda
denemedikleri yöntem kalmadı. Ancak direniş gittikçe
büyümeye, örgütlemeye devam ediyor.

Bitiremiyorlar; çünkü direnmek Maltepe’den beri
mayamızdır.

CEPHELİLER ASLA TESLİM ALINAMAZ!

Haklılığına ve meşruluğuna inananlar, direnenler
kazanır. Çünkü doğru politikalar uygulayan coşku ve
moral üstünlüğü elde ederek zafer kazanır. Tarihimiz bu
nedenle zaferlerle doludur. 

Eğer savaşta tereddüt eder, düşmana soluk alma fırsatı

verirseniz düşman karşı atağa geçer. Kesin zafer kazanmasa
bile büyük zararlar verebilir.  Çünkü ona soluk aldırarak,
moral gücün düşmanın eline geçmesine izin vermiş olur-
sunuz. 

Bu durumun yaşanmaması için düşman üzerindeki
baskı sürekli kılınmalı, kafasını siperden çıkarmasına,
hatta soluk almasına dahi izin verilmemelidir. Düşman
üzerindeki baskı ne kadar güçlü olursa, düşmanın
iradesinin kırılması da o kadar hızlı ve kesin olur. Bunu
bilen bir komutan, ordusunu buna göre şekillendirir ve
yönetir.

BEYNİMİZ BURJUVAZİ İLE SAVAŞ ALANIDIR 
DÜZENİN KÜLTÜRÜ İLE SAVAŞI MUTLAKA

KAZANMALIYIZ.
Beynimiz de bir savaş alanıdır. Nasıl mı? Hem de en

şiddetli savaşların alanlarındandır. Çünkü bu alan, burjuva
ideolojisi ile devrimci ideolojinin savaş alanıdır.
BEYNİMİZ NASIL BİR SAVAŞ ALANIDIR?

Burjuvazi her türlü yöntemle devrimcileri etkisizleş-
tirmeye ve teslim almaya çabalar. Teslim alamadıklarını
ise en azından zayıflatmaya ve zararsızlaştırmaya çalışır.
Bunu faşist terör ile birlikte esas olarak kendi yoz kültürü
ve ahlakı ile yapar. Yani yozlaştırır. Yozlaşma insanın
devrimciliğini yer bitirir. Devrimciyi yavaş yavaş düzene
çeker. Önlem alınıp karşı durulmadığında devrimciyi
bitirir. Bu nedenle de beynimizdeki savaşı ciddiye alma-
lıyız. Bu savaşın burjuvazi ile olan savaşta temel savaş
olduğunu bir an dahi aklımızdan çıkarmamalıyız.

ÇÜNKÜ BU SAVAŞ İDEOLOJİK SAVAŞTIR. 

İdeolojik savaş M-L teoriyi bilmek değil, bu teori ile
burjuvazinin saldırılarını püskürtmek, ona karşı zaferler
kazanmaktır. Bu savaşı kazanmak için düşmana sürekli
vurmalıyız. Beklemek ölümdür!

Devrimci ideoloji bu noktada güçlü bir silahtır. Bu
silahı doğru kullanarak düşman ideolojisini her an, bir
saniye bile boşluk bırakmadan baskı altında tutmalıyız.
Meydan muharebesi yapan bir komutan gibi yürütmeliyiz
bu savaşı ve düşmanın kafasını siperden çıkarmasına
dahi izin vermemeliyiz. Unutmayalım ki; düşmana karşı
atağa geçmesine izin verirsek eline aldığı moral güç ile
bize çok daha büyük saldırılar yöneltecek ve beynimizdeki

SAVAŞ
İKİ İRADENİN SAVAŞIDIR.

BU NEDENLE BEYNİMİZ
EN KANLI SAVAŞ ALANIDIR!

SAVAŞ ALANINI SÜREKLİ
ATEŞ ALTINDA TUTMALIYIZ! - 1

SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
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muharebe alanının belli bir
kısmını ele geçirecektir.

Bu beynimizde burjuva
düşüncelerin yaşam alanı bul-
ması anlamına gelir. Bu du-
rumda doğal olarak devrimci
düşüncenin yaşam alanı daralır
ve siperlerimizi düşmanın eli-
ne bıraktığımız anlamına gelir.
Bu durum devrimciyi zayıf-
latmaya ve geri adım atmaya
zorlar.

HER GERİ ADIM DEV-
RİMCİLİKTEN DÜZENE
KAYIŞTIR. 

HER GERİ ADIM BİR
ZAYIFLIK-PASİFLİKTİR.
HER GERİ ADIM DEVRİ-
MİN SİPERLERİNİ FA-
ŞİZMİN İNSAFINA BI-
RAKMAKTIR.

FAŞİZMDE İNSAF YOKTUR KATLİAM VAR-
DIR.

Bu savaşta temel silahımız ideolojimizdir.
Düşmanın esas saldırısı ideolojik saldırıdır. Bizi ideo-

lojik olarak teslim olmaya zorlar. Düşmanın tüm büyük
saldırılarının amacı da budur. Devrimci düşünceyi teslim
almak! Bunların en büyüğü F tipi hücre saldırısıydı.

Emperyalizmin teslim alma politikasını, 7 yıl aralıksız
süren Büyük Ölüm Orucu Direnişi ile püskürttük.
Bakın bu saldırıyı, ideolojik bir saldırı olarak, devrimci
düşünceyi teslim almaya yönelik bir saldırı olarak ele
almayan ve bu ciddiyetle bir direniş örgütlemeyen tüm
kesimler hızla yozlaşmış, uzlaşmış ve teslim olmuşlardır. 

Bu yozlaşma, kimilerini silahlı mücadeleden vazgeç-
meye, kimilerini Kürt milliyetçilerinin kuyrukçuluğuna,
kimilerini yasal partiye yönelmeye, kimilerini de dev-
rimcilerle aralarına mesafeler koyarak sadece faşizmin
izin verdiği ölçüde muhalefet yapmaya itmiştir. 

Düşmanın bu saldırısının ideolojik bir saldırı olduğunu
bilerek buna karşı savaşan CEPHELİLER ise bugün
devrim cephesinde çok daha sağlam mevzilere sahiptirler.
Çünkü onların beyinleri hala M-L düşüncelerle savaşı
sürdürmeye ve devrimci değerleri yeni geleneklerle ya-
şatmaya devam ettirmeye odaklanmıştır.

Bugün emperyalizm ve oligarşi ile savaş alanında
açıktan çatışan ve iktidarını alma iddiasında olan yalnızca
CEPHELİLER’dir. Buna rağmen emperyalizmin ve iş-
birlikçilerinin yok etme saldırılarına karşı ayakta kalma-
mızın ve savaştan zaferle çıkmamızın esas nedeni
düşmanın her türlü ideolojik saldırılarını boşa çıkarmamız,
her saldırısına barikatlar örerek direnişle karşılık verme-
mizdir.

Bu direnişi biz esas olarak
beyinlerimizde örgütledik.
Her birimizin beyni düşman
ile savaşın alanı oldu. Bu
savaşı zaferle taçlandıran
yoldaşlarımız büyük bir irade
göstererek şehit düştüler. Be-
yinlerindeki savaşı kaybe-
denler ise savaşı kaybederek
düzenin bataklığına savrul-
dular.  

Bunlar kimi zaman tek
tek devrimciler olduğu gibi,
bunu da aşarak örgütler dü-
zeyinde de çürümeyi getirdi.
Direnmeyen çürür, savaşma-
yan ölür demiştik; “sol” çü-
rüdü ve öldü!

Tüm dünya devrimler ta-
rihi bize ideolojik olarak di-
renmeyenlerin, düşmanın sal-
dırılarına ideolojik olarak

karşı koymayanların savaşı kaybettiğini, silahları terk
ederek düzene döndüklerini ve birer düzen örgütü halini
aldıklarını kanıtlamıştır.

Yani direnmeyen çürür sloganı öyle kendiliğinden
ortaya çıkmamış, belli bir tarihsel sürecin ürünü olarak
ortaya çıkmıştır. Ve bu slogan tüm devrimcilere bir
uyarıdır aynı zamanda! 

Bize direnin demektedir. Düşmanın saldırılarına karşı
direnin. Beyninizi burjuvazinin saldırılarına karşı devrimci
ideoloji ile donatın ve düşmanın nefes almasına dahi
izin vermeyin demektedir.

(Sürecek)
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Halkın Avukatlarına
Halkın Sanatçılarına Özgürlük

25.08.2018 günü saat 16.00’da Tayad’lı Aileler
Galatasaray Meydanı’nda Halkın Avukatlarına,
Halkın Sanatçılarına Özgürlük yazılı ozaliti açarak
basın açıklaması yaptılar. 10 Eylül’de Bakırköy Ad-
liyesinde Halkın avukatlarının mahkemelerinin baş-
layacağı avukatların mahkemeye getirilmeden davayı
SEGBİS üzerinden yapmak istedikleri anlatıldı. Ya-
pılan eylem sloganlarla sona erdi.



DOĞRU VE BİLİMSEL DÜŞÜNMEYİ
ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ

NEDEN?
Nedir Doğru Düşünmek?
Doğru düşünmek, karşılaştığımız her durum karşısında

çözüm üretmektir. Bunu yaparken sorunları neden sonuç
ilişkisi içinde yoğunlaşarak, soru sorarak ve sorularımıza ce-
vaplar bularak çözüm aramaktır.

Devrimcilik her gün her saniye düzene dair sorunları
çözmektir.  Devrimcilik sorun çözmektir. En büyük sorun
ezen-ezilen çelişkisidir. Düzene dair her soruna alternatif
bulmalı, biz çözüm olmalıyız. Bunun için doğru düşünen,
sorun çözen, örgütleyen devrimciler, kadrolar olmalıyız.

İki temel sınıf vardır: Burjuvazi ve proletarya. Her olaya
bu gözle bakmalıyız. Yani her şey ya devrimden yanadır ya
da düzenden.

Burjuvazinin ideolojisi idealizmdir. 
Proletaryanın ideolojisi diyalektik materyalizmdir. 
Diyalektik çelişki demektir. 
Materyalizm maddedir, somuttur. 
O zaman düşünmeye önce maddeden başlayacağız. Yani

elimizdeki verilerden yola çıkarak düşüneceğiz. Ana çelişkiyi
bulup, bu çelişkiyi çözmeye çalışacağız. Atıl şeylerle uğraşırsak
sonuç alamayız. Çünkü ana halkayı bulmadan, esas kaynağına
inmeden, en fazla sorunun çevresinde döner-dolaşır; ama
kalıcı bir çözüm üretemeyiz.

Nasıl Doğru Düşüneceğiz?
Doğru Düşünmek, Nasıl ve Neden Sorularını Sorarak

Başlar!
Soru Sor!!!
5N-1K ile Birçok Konuda Doğru Düşünceye Ulaşabi-

liriz
Sorunları çözmek için emek vermek gerekir. 
Bilgimizi arttırmak, örgütten yardım istemek, kolektif

olarak çözmek, çözüm
bulmamızı sağlar. 

Sorun çözülmezse bir
süre sonra o sorunla uz-
laşma başlar. Uzlaşma, sorunun bizi teslim almasına dönüşür.

BİR SORUNU ÇÖZEMİYORSAK;
YA BİLGİMİZ EKSİKTİR 
YA DA YÖNTEMİMİZ YANLIŞTIR.
BİZ DEVRİMCİYİZ HER SORUNU ÇÖZEBİLİRİZ
EKSİK,YANLIŞ VARSA NEREDE YANLIŞ YAPTI-

ĞIMIZA BAKMALIYIZ.
BİZ HER SORUNU ÇÖZERİZ!

NASIL? 
Araştırarak, tartışarak, emek vererek... İçimizdeki sorunlarla

uzlaşmadan eleştiri-özeleştiri-ikna ile.
Başka çözüm yoktur, başka bir yöntem yoktur. 
Yanlış varsa doğru da vardır.
Apolitiklik varsa politiklik de vardır.
Apolitik olanı politikleştireceğiz. 
Yanlış olanı doğruya çevireceğiz. Yöntem budur. Bunun

hayatımızdaki karşılığı, her sorunun çözümünü de içinde ba-
rındırdığıdır.

ÇÜNKÜ;
Devrimi istiyoruz. Devrimciyiz. İktidarı istiyoruz. Sosyalizmi

istiyoruz. Beynimizi, idealist düşünme biçiminden kurtarmalı,
bilimsel düşünme yöntemini öğrenmeliyiz. O halde burjuvazi,
nasıl kendi çıkarlarına göre her şeyi düşünüyor, şekillendiriyor
ve karşısındaki düşmanla nasıl sınıf mücadelesi yürütüyorsa;
biz de aynı sınıf kiniyle hareket etmek zorundayız.

Her sorun, her zorluk, her engel ile mücadele, düzene bir
meydan okumadır. Küçük ya da büyük, hafif ya da ağır, basit
ya da karmaşık ne olursa olsun sorunları çözmekten, yanlışlarla
hesaplaşmaktan kaçınmayalım.

Doğru düşünmek için, her zaman köşeli düşünmeliyiz.
Bizi köşeli yapacak olan 3 maddemizi unutmamalıyız.

Halk için, Cephe için, Devrim için
Ne yararı var?
Neye hizmet eder?
Yaptığımız her işte doğru düşünme yöntemimiz, rehberimiz

bu olmalıdır.
Bu diyalektik ve köşeli düşünmek ile mümkündür. Sorunlar

karşısında boğulmayacak, sade düşünerek çözüm bulacağız.
Hareketimizin gücünü her zaman yanımızda hissedecek,
onun netliğiyle mücadele edeceğiz.

NASIL?
Sonucu değiştirmek

için nedeni bulup
değiştir!

ÇÜNKÜ

Yürüyüş
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“Durduramayacaklar halkın
coşkun akan selini”

Durduramazlar yozlaşmaya karşı
mücadele ve adalet arayışımızı. Dur-
duramadılar! Baskı, zulüm, katliam,
işkence, kuşatmalar, devrimcileri yok
etmek için yürütülen kampanyalar,
felaket tellallarının çığlıkları.

Hiçbir şey bu yürüyüşü durdu-
ramıyor. Yozlaşmaya karşı yaptığı-
mız mücadele ve adalet arayışımızın
yürüyüşü büyüyerek sürecek. Halkız
biz; yüz binlerle doldurduk mey-
danları, milyonların taleplerini hay-
kırdık. Aşağılanan, ezilen, baskıyla
susturulmak istenen yoksulların ek-
mek, adalet, özgürlük ve bağımsız
ülke özlemi olduk.

Soma olduk, katledilen 301 canın
savunması olduk. Savunma hakkımızı
susturmak istiyorlar. Susmayacağız!
Adalet aramaya, haksızlıklara karşı
hesap sormaya devam edeceğiz. Hu-
kuku, adaleti, özgürlüğü, eşitliği,
devletin zulmü karşısında ezilenin,
emekçinin yanında olan halkın avu-
katları, halkın adaletini, öfkesini,
umudunu özünde barındırdığı için
meşrudur, haklıdır. Ama ülkemizde
faşizmin hukukunun yozlaşmışlığı,
çürümüşlüğü ortadadır.

Hiçbir suçlama yokken “gizli ta-
nık” var diyerek, halkın avukatlığı,
sanatçılığı yapıldığı için, haksızlığa,
adaletsizliğe, yozlaşmaya karşı olun-
duğu için yıllarca tutsaklık yaşa-
yanlar, devletin hiç bitmeyen saldı-
rıları, sürekli olarak hedef göster-

meleri, çok yaygın yaşanan ör-
neklerdir.

Bütün bu saydıklarımız yeni
ortaya çıkmış şeyler değildir.
Burjuvazi için her türlü yol-
suzluk, ahlaksızlık meşrudur.
Kendi sömürü düzenini devam
ettirmek adına, halk kitlelerinin
bilinci çarpıtılarak her türlü
gayri meşruluk meşru göste-
rilmiş ve bu hukuki statülere
bağlanmıştır.

Mahkemelerde yargılanan-
ların yürürlükteki yasalardan doğan
tüm hakları da yok edilmektedir.
Avukatların savunma yapmaları bile
çoğu kez engellenmiş, salonlardan
atılmışlardır. Üstüne üstlük cezalar
kendilerinin koyduğu yasalara bile
ters düşecek şekilde katlanarak ve-
rilmektedir.

Bu nedenle mahkemeler önceden
“suçlu” ilan edilenlere ceza yağdıran
kurumlar olmaktan öteye gitmediler.
Nitelikleri böylesine açık olan AKP
faşizminin iradesine bağımlı bu
mahkemelerde yargılanan devrim-
cilerin, ilericilerin, muhaliflerin “suç-
lu” kabul edilmesi asla mümkün
değildir. 

Gerçek suçlular halka karşı olan-
lardır. Halkı sömüren, açlık ve se-
falete iten, baskı-işkence ve terörü
ona reva gören egemen sınıflardır.
Yargılanması gereken halk düşman-
ları, asalak burjuvalardır. Onların
işçi ve emekçi sınıflara karşı işlediği
sayısız suç vardır. Evet, bugün ile-
rici-devrimci, halktan yana olan her-
kes, faşizmle yönetilen bu sistemi
ve onun hukukunu sorgulamalı ve
hesap sormalıdır.

Çünkü bu hukuk halka, insanlığa
karşı suç işleme üzerine inşa edil-
miştir. Adalet adına bizi buna ortak
edemezler. Edemeyecekler. Buna
ortak olmak demek, halk düşman-
larını mazur görmek, bu sömürü
düzeninin sürmesine izin vermek,
asıl büyük katliamcıların, hırsızların,
namussuzların gizlenmesine göz

yummak demektir.
Eğer gasp edilen hak ve özgür-

lüklerimizi istiyorsak; eğer zam, zu-
lüm ve işkence demek olan bu sö-
mürü ve soygun düzeninin bir an
önce son bulmasını istiyorsak; eğer
satılmış bir ülke, onursuz, ahlaki
değerlerini yitirmiş insanlar, daha
çok yozlaşma, daha çok çürüme ol-
masını istemiyorsak; eğer kaçırılarak
katledilmeleri, işkenceli sorgularda
yaşamlarını yitiren, sakat bırakılan,
vur emri ile kurşunlanan insanlar
görmek istemiyorsak; yapmamız
gereken şey, her türlü kaygıyı, kor-
kuyu bir yana bırakıp bu düzeni, bu
sistemi, bu hukukuna karşı mücadele
etmektir.

Tüm bunların amacı sesimizi bas-
tırmak içindir. Örgütlülüğü yok etmek
içindir. Bu sistemin adalet dağıtmadığı
ortadadır. Bizim görevimiz de bu
adaletsizliği ortadan kaldırmaktır. Bu
görev; tüm devrimcilerin, ilericilerin,
halktan yana olan herkesin görevidir.
Halkların bu adaletsizliği, bu pisliği
ve yozluğu kabul edeceklerini düşü-
nüyorlarsa yanılıyorlar. Çürümenin,
yozlaşmanın, kokuşmanın karşısında
olmak, düzenin adaletsizliği, yoz-
laşması, kültür ve davranışlara cep-
heden tavır almak muhbirliğe, ya-
lancılığa, ikiyüzlülüğe, bu pisliğe
her yerde ve koşulda tavır alıp, mah-
kum etmek herkesin görevidir.

Mesleklerini, devrimci avukat-
lıktan hiçbir şekilde ödün vermeden
sürdüren halkın avukatlarına, halkın
sanatçılarına yapılan bu komployu
boşa çıkarmak, onların yanında yer
almak, yozlaşmaya, adaletsizliğe
karşı olmak herkesin görevidir.

Çağrımız, bu düzenin ezdiği tüm
halka ve yozlaşmaya, adaletsizliğe,
yoksulluğa, sömürüye karşı diren-
menin, mücadele etmenin gerekli
olduğunu düşünen herkesedir. Bir-
leşmek, örgütlenmek, direnmek
ve mücadele etmekten başka yo-
lumuz yoktur!

Haklarımıza Sahip Çıkacak,
Özgürlüğü Kendi Ellerimizle Kazanacak,

Adaletsizliğin, Yozluğun, Her Türlü Pisliğin Karşısına
Halkın Adaletini, Kültürünü Çıkaracağız!

İLKE-KURAL-GELENEK
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Cepheliler hiçbir zaman boyun eğmedi. Mahirler’den
bugüne hep direndik, savaştık. Tutsak düştük, şehitler
verdik. Ama asla boyun eğmedik. 

Hep Anadolu halklarının tarihinden, halkımızdan güç
aldık. Tarih kitapları boyun eğdiğimizi yazmaz. Zaferler
tarihidir. Bazen tek bir kişi, bazen yüzlerce direndik.
Anadolu toprakları Cepheliler’in teslim olduğunu asla
göremeyecek. Bu nedenle hiç kimsenin kuşkusu olmasın
zafer bizim olacak. 

Faşizmin baskılarına boyun eğmedik. Kampanyalar
düzenleyerek hem halkı bilinçlendirdik hem de hesap
sorduk. 12 Eylül cunta yıllarında, yüz binlerce üyeli
sendikalar, örgütler yurtdışına kaçarken, mülteciliği se-
çerken, biz faşizme karşı mücadeleyi yükselttik. Faşizmin
halkın üzerindeki baskısını, kampanyalarla onu vuran
silaha çevirdik. “Amerikancı Faşist Cunta 45 Milyon
Halkı Teslim Alamaz” kampanyasıyla cuntayı, emper-
yalizmi ve faşizmi teşhir ettik. 

O dönemde cuntaya direnmeyenler, cuntanın tek tip
elbisesini giymek için sıraya girenler, bugün de AKP’nin
OHAL’i karşısında faşizmle uzlaşmak için sıradalar. 

Diğer solun durumu, hapishanelerde de aynıydı. Dev-
rimci Sol tutsaklarının ’84 ölüm orucuyla faşizmin bas-
kısını, işkencesini boşa çıkarttık. Cuntayı teşhir ederek
tek tip elbise saldırısını püskürttük. Siyasi tutsaklık sta-
tüsünü kazandık, tek tip elbiseyi asla giydiremeyeceklerini
tüm dünyaya kanıtladık. 

Bugün birçok sol örgüt, hatta örgütsüz insanlar bile
“tek tip elbise giymeyeceğiz” diyebiliyor. Çünkü mil-
yonların beynine kazıdık: “Tek tip elbise giymek onur-
suzluktur, giymeyeceğiz.” dedik. 

Bugün AKP iktidarı hala uygulamaya sokamadı tek
tip elbiseyi. İşte zafer budur! Faşizmin ordusu, polisi
var ama tek tip elbiseyi uygulayamadılar. Tek tip elbise
ne zaman gündeme gelse, hapishane müdüründen gardi-
yanına, bakanlarına kadar hepsinde Cepheliler’in dire-
nişinin korkusu var. Cepheliler varken tek tip elbiseyi
uygulayamayacaklarını beyinlerine kazıdık. 

Mehmet Ağar’ın Adalet Bakanlığı döneminde özgür
tutsaklar için, Eskişehir Hapishanesini ‘tabutluk’ yaptılar.
Tabutluğu kapattırmak için kampanyalar yaptık, 1996
yılında ölüm orucuna yattık. 12 şehitle cevap verdik sal-
dırıya ve Eskişehir tabutluğunu kapattırdık, faşizmin
zulmünü bir kez daha yere çaldık, biz kazandık!

2000’li yıllara geldiğimizde, “Avrupa Birliği’ne uyum-
lu” F tipi tecrit hapishanelerini açtılar. Gündeme geldiği
andan itibaren yıllar boyu sürecek bir mücadeleye
başladık. “Teslim mi olacaksınız, yoksa ölecek misi-
niz?”

“Ya özgür vatan ya ölüm” diye cevap verdik. Hiçbir
şey için uğrunda ölmeye değmez denilen bir süreçte
“Bir canım var, feda olsun halkıma, vatanıma” dedik.

Ölüm silahını tersine çevirdik, 122 kez öldük, teslim ol-
madık ve yine biz kazandık!

7 yıl boyunca yaptığımız kampanyalar, demokratik
mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiğini tüm dünyaya
göstermiştir. Direnişlerde sınır tanımadık, sayısız eylem
biçimiyle, ilkler yaratarak, tüm dünyaya örnek olduk. F
Tipi hapishaneleri, emperyalizmin tecrit politikasına
teslim olmayacağımızı anlattık.

Ölüm Orucu süresince yapılan kampanyalarda “tecrit,
F Tipi, sansür, eylem, direniş” demek bile yasaklanmıştı.
“Hapishanelerde 107 İnsan Öldü Duydunuz mu? Kim
Bunlar, Ne İstiyorlar? Tecrite Son!” kampanyalarıyla
halkın çok geniş bir kesimine ulaştık. Ne tecrit, ne
sansür, ne baskı, ne kitlesel tutuklamalar sonuç vermedi,
her koşulda sürdü faaliyetlerimiz. Çünkü tecrite, iş-
kenceye, tahliye rüşvetine, zorla müdahaleye, sakat-
lıklara rağmen hapishanelerde direniş sürüyordu.

Ankara’da, Abdi İpekçi Parkı’nda 1230 gün süren
oturma eylemi yaptık. Büyük Direniş 7 yıl sürdü. 122
şehidimizle, 700’e yakın gazimizle, 22 Ocak 2007’de,
AKP’ye karşı zaferi yine biz kazandık!

Hasta tutsaklar serbest bırakılsın kampanyası düzen-
ledik. Kanser hastası Güler Zere ve birçok hasta devrimci
tutsağı faşizmin elinden aldık. Kampanyalarda aldığımız
sonuçlar ısrarcılığımız, haklılığımız, meşruluğumuzdur.
Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz için diyerek hiçbir
yoldaşımızı sahipsiz bırakmadık. 

Emperyalizmin sadık uşağı AKP’ye karşı da zaferler
kazandık. Berkin’imizin cenazesine üç milyon insanımız
katıldı. Tayyip “Yatıyorlar, kalkıyorlar Berkin diyorlar”
dedi rüyalarına girdik. Her eylemimiz uykularını kaçırdı
AKP iktidarının. 

Dersim’de şehit düşen, 11 gerillamızın cenazelerini
sığınaktan aldık. Kemal Baba’nın açlık greviyle şehitle-
rimizi mezarsız bırakmayacağımızı gösterdik. 

Nuriye-Semih ve Yüksel direnişi OHAL’ini başına
çaldı AKP’nin. Tüm dünyaya direnebildiğimizi, kazana-
bildiğimizi gösterdik. 

Direnişlerimiz sürüyor, Yüksel Direnişi, Alev Şahin’in
direnişi, Mahir Kılıç’ın direnişi, Bakırköy Direnişi ve
79 Yaşında TAYAD’lı Kezban Ana’nın direnişi… 

AKP faşizmine karşı yeni zaferleri direnişlerimizle
kazanacağız, yeni direnişler yaratacağız. Çünkü biz
halkız, çünkü biz haklıyız. Çünkü içerisi-dışarısıyla fa-
şizmin zulmüne teslim olmuyor, direniyoruz ve kazana-
cağımıza eminiz.

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!

BOYUN EĞMEDİK, DİRENDİK, KAZANDIK
DİRENİYORUZ, YİNE BİZ KAZANACAĞIZ!

Yürüyüş
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17 Ağustos tarihli Sözcü gazetesinin
haberine göre; 1999’daki Marmara
depreminde deniz kumu ve kalitesiz
malzemelerden depreme dayanıksız
konutlar inşa edip yüzlerce kişinin
ölümüne neden olan müteahhit Veli
Göçer, inşaat işine geri döndü.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yap-
tırdığı dayanıksız konutların yıkılması
sonucu 195 kişinin ölümüne sebep
olan Veli Göçer; 18 yıl 9 ay hapis
cezası almasına rağmen sadece 7.5
yıl hapiste kalıp 2011’de tahliye ol-
muştu.

Şimdi ise Yine Yalova’da, “Veli
Göçer Arsa Ofisi Veli Göçer Alemdar
Coşkun Kolektif Şirketi” ismiyle, in-
sanların canı pahasına kârlarına kâr
katmaya devam edecek.

Tıpkı Karl Marx’ın dediği gibi;
“Sermaye, kâr olmadığı zaman ya da
az kâr edildiği zaman hiç hoşnut
olmaz, tıpkı eskiden doğanın boşluktan
hoşlanmadığının söylenmesi gibi. Ye-
terli kâr olunca sermayeye bir cesaret
gelir. Güvenli bir yüzde 10 kâr ile her
yerde çalışmaya razıdır; kesin yüzde
20 iştahını kabartır: yüzde 50 küstah-
laştırır; yüzde 100 bütün insani yasaları
ayaklar altına aldırır; yüzde 300 kâr
ile sahibini astırma olasılığı bile olsa,
işlemeyeceği cinayet, atılmayacağı
tehlike yoktur.”

195 can, ve karşılığı 7.5 yıl…
Yani katlettiği her insan için sadece
2 hafta tutuklu kalmış katil Veli
Göçer… Tıpkı 2014’te Soma’da 301
madenciyi katleden Soma Holding’in
Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür-
kan’ın “taksirle ölüme sebebiyetten”
15 yıl hapis cezası almasına rağmen
infaz yasası gereği sadece 6 yıl hapiste
kalacağı, yani katledilen her madenci
için sadece 6 gün tutuklu kalacağı
gibi… Veya katliamın baş sorumlula-
rından, holding patronu Alp Gür-
kan’ın beraat edip hiç ceza almaması
gibi…

Katil müteahhit Veli Göçer’in ön-
ceki konuşmalarına bakınca, pişkinli-
ğini bir kez daha görüyoruz. 26 Tem-
muz 2003’te TGRT Haber’de çıkan
haberde şunları söylüyor: “Çınarcık’ta
3 bin 100 konut yaptırıp sattım. Bun-
lardan 400’ü yıkıldı, 2 bin 700’ü ise
ayakta kaldı. Bendeki yıkıntı oranı
yüzde 14’tür. Yıkılan konutların da
zemin etüdü raporunu aldım. Zemini
çürük çıktı.”

Şu yüzsüzlüğe bakar mısınız? İnşa
ettiği evlerden 400’ü, dayanıksız mal-
zeme kullandığı için yıkılıyor; utanmaz
Veli Göçer ise “400’ü yıkıldı, ama 2
bin 700’ü de sağlam kaldı. Sadece
yüzde 14’ü yıkıldı” diye övünüyor.

Senin hiç evin yıkıldı mı Veli Gö-
çer? Hiç evsiz kaldın mı? Ailenden
biri günlerce göçük altında kalıp da
çaresizliği, “Sesimi duyan var mı?”
diye haykırdığı umutsuz çığlıklarına
karıştı mı?

Halkın tek bir evi bile yıkılsa, tek
bir canımızı bile yitirsek yüreğimiz
dağlanıyor. Sen ise 400 evin yıkılma-
sına, 195 kişinin ölümüne sebep oldun.
Ve sen, yüzde 14 yıkım oranıyla “ne
kadar az bir kayıp yaşandığı” istatistiği
ile övünüyorsun. İstatistiğin batsın;
işte sen bu kadar alçaksın!

Veli Göçer, 2 Mayıs 2003 tarihli
Star gazetesine verdiği röportajda ise;
195 insanı katlettiği Yalova Çınarcık’ta
tekrar inşa edeceği 200 daire olduğunu
ifade ediyor: “Satışını önceden yaptı-
ğım, mahkemem devam ettiği için bi-
tiremediğim 200 daireyi bitireceğim.
200 dairenin sahiplerini mağdur etmek
istemiyorum. Onlara sözüm var. Ben
sözünde duran, dürüst bir insanım.”

“Beyefendi” sözünde duruyor-
muş… Milyon dolarları cebine in-
dirmek için, yoksul halka ucuz ev
adı altında tabut satıyorsun; sonra
da “sözünde duran, dürüst bir ada-
mım” diyorsun. Evet; “sözünde du-
ruyorsun”… İnsanlara ölüm vaat edi-

yorsun, ve yoksulun parasını cebine
indirmek için de, onları katletmek pa-
hasına bu vaadini gerçekleştiriyor-
sun… Ama işte senin bu “dürüstlüğün”,
halkı katlediyor…

Veli Göçer, bu röportajları tam 15
yıl önce vermiş. Ama değil 15 yıl;
1500 yıl bile geçse biz hiçbir halk
düşmanını unutmayacak, unutturma-
yacağız. Unutmak, Marmara depre-
minde ölen on binlerce canımızı unut-
maktır. Kar hırsı yüzünden yapılıp da
“doğal afet” diye yutturulmak istenen
katliamları unutmaktır.

Hayır, asla unutmayacağız! Unut-
mamak; “doğal afetler”in değil, ka-
pitalizmin öldürdüğünün bilincinde
olmaktır. Yoksul halkları böyle per-
vasızca katlettiği için de; Veli Göçer
gibi yüzsüzleri, “Ölüm bu işin fıtra-
tında var” diyerek katliamları meş-
rulaştıran iktidarları yarattığı için
de, kapitalizme büyük bir öfke duy-
maktır. Bu sistemde insan hayatının
ne kadar değersiz olduğunu ve insana
değer veren yegane sistemin sosyalizm
olduğunu tekrar tekrar hatırlamaktır.

Bu vesileyle; 17 Ağustos Marmara
depreminin 19. yılında, yitirdiğimiz
insanlarımızı bir kez daha saygıyla
anıyoruz. Onların acısını yüreğimizde
hissediyoruz. Ve diyoruz ki; kaybetti-
ğimiz insanlarımızın hesabı sorulana
dek yüreğimiz soğumayacak…

Son olarak; halkımıza çağrımızdır:
195 kişinin ölümüne sebep olan Veli
Göçer isimli halk düşmanını teşhir
edelim. Katlettiği yerde yine elini ko-
lunu sallaya sallaya müteahhitlik yapıp
yeni insanları katletmesine engel ola-
lım!

Ve tüm meslektaşlarımıza çağrı-
mızdır! Veli Göçer ve onun gibi halk
düşmanlarının yanında, onların hiz-
metinde asla çalışmayalım! Mesleği-
mizi halk düşmanları için değil, halk
için kullanalım; halk için mühendis-
lik-mimarlık yapalım!

195 KİŞİNİN KATİLİ MÜTEAHHİT VELİ GÖÇER,
TEKRAR İNŞAAT İŞİNE GERİ DÖNMÜŞ!

YÜZLERCE YOKSULUN KANI ÜZERİNE
DAYANIKSIZ BİNALAR YAPMAYA DEVAM EDECEK!
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25 Ağustos günü, Soysuz
Süleyman’ın talimatıyla, 700. ey-

lemini yapan kayıp yakınlarına saldırı
oldu. Galatasaray Lisesi önündeki
700. gün eylemine yapılan polis sal-
dırısı basına da yansıdı. 700 haftadır
Galatasaray Lisesi önünde oturan ka-
yıp yakınlarının eylemine hiç do-
kunmayan polis, bu sefer vahşice
saldırdı. Basında Hasan Ocak’ın an-
nesinin gözaltına alınan fotoğrafı var. 

Talimatı bizzat Soysuz Süleyman
verdiğini itiraf etti. Azgınca saldırttığı
yetmiyormuş gibi, bir de bir sürü
hakaretler yağdırdı, eylemi terörize
eden açıklamalar yaptı.

Faşizm böyledir, hiçbir ahlakı,
vicdanı, insanlığı yoktur. Evlatlarını
katlettiği yetmiyormuş gibi, eylem-
lerine de saldırdı. 

Faşizmin; Düzen İçi
Söylemler Ve Biçimlerle
Eylem Yapılmasına Bile
Tahammülü Yoktur!

2011 yılında dönemin Başbakanı
olan Recep Tayyip Erdoğan, kayıp
yakınlarıyla Dolmabahçesi’ndeki ça-
lışma ofisinde görüşmüştü. 2 saat
süren görüşme sonrasında, Erdoğan
onlara “davalarının takipçisi” olma
sözünü vermişti. 

O gün solun büyük bir kısmı bunu
bir kazanım olarak görmüş ve gö-
rüşmeye olmadık misyonlar yüklemiş,
umutlanmıştı.

Dün böyle söz verenlerin bugün
böylesine azgınca saldırması bizim
açımızdan şaşırtıcı bir şey değil. Biz
ne umutlanır ne de hayal kırıklıkları
yaşarız. Çünkü biz faşizmi tanıyoruz,
faşizmin karakteridir. Sürecin ihti-
yacına göre bazen demokrasicilik
oyununu ön plana çıkartır, bazen sal-
dırılarını yükseltir. Erdoğan’ın dün
öyle, bugün böyle olmasında anormal,
açıklamaya muhtaç bir yan yok. 

Ancak burada bir açıklamaya
muhtaç olan kayıp yakınlarının tu-
tumudur. 

Senin çocuklarını kaybeden, kat-
leden, sana bu acıları zaten yaşatan
devlettir. Aynı devlet ile masaya otu-

rup, bir beklenti içine girmek,
tam bir siyasi körlüktür. 

Ancak kendi isimlendirme-
leriyle “Cumartesi Annelerinin”
temel karakterini belirleyen de
budur. Ortada ideolojik netlik
yok, sınıf bilinci yok, dost-düş-
man ayrımı yok. 

Peki ne var? Sivil toplumcu
bir yaklaşım var.

Kayıp Yakınlarına
“Cumartesi Anneleri”
Demek Sivil Toplumculuktur

Neden kendilerine “kayıp anne-
leri” demiyorlar da, “Cumartesi an-
neleri” diyorlar?

Mesela cumartesinin cuma ya da
pazar gününden farkı nedir? Eylem
günü dışında, ne anlam ifade ediyor?
Hiçbir anlamı yok.

Bu isim, reformistlerin ve opor-
tünistlerin Latin Amerika’daki kayıp
yakınlarının mücadelesine öykün-
mekten başka bir anlam ifade etmiyor.
Onlar kendilerine “Perşembe anne-
leri” diyorlardı, bizim ülkemizdeki
adına Cumartesi anneleri denildi.

Kayıp yakını demek, evlatlarının
devlet tarafından kaybedildiğini ilan et-
meyi ve faşizme karşı mücadeleyi içerir.
Yani faşizmin hedefi olmayı göze almayı
gerektiriyor. Oysa Cumartesi anneleri
demek, düzen açısından daha kabul
edilebilir ve apolitik bir noktaya getiriyor.
Yani sınıf bilincinin olmadığı bir yerde,
kendi gücüne güvenmek de yok, meş-
ruluk bilinci de yok. 

Cumartesi anneleri değil de, kayıp
anneleri dendiği zaman, düşman ile
dişe diş mücadele vermek zorunda
kalacak. İşte o zaman dosta dost,
düşmana düşman demek zorunda ka-
lacak. Faşist iktidarın yakasına ya-
pışıp, sonuç alana kadar bu işin peşini
bırakmamak zorunda kalacak. Yani
ortada basit bir isimlendirme değil,
düzenle devrim arasında bir tercih
söz konusudur.

Faşizmin Kayıplar
Politikası

Kayıp politikası faşizmin uyguladığı

yöntemlerden biridir. Hitler buna
“Nacht-und Nebelaktion” adını ver-
miştir, yani gece ve sis eylemi. Adı fa-
şizmin gayri meşruluğunu çok güzel
anlatıyor aslında. Faşizm, gayri meş-
rudur, yaptığı hiçbir şeyi savunamaz.
Faşizm baskının yanı sıra yalan ve de-
magojiyle halkı kandırmak demektir.

Kaybetmek, mücadele edenlere,
“seni öldürmekle kalmam, cenazeni
yakınlarına bile vermem. Sağ mısın,
ölü müsün yıllarca bilen olmaz, seni
karanlık dehlizlere gömerim” diyor.

Kayıp politikası ile halka korku
salıp, kendisine karşı yürütülen mü-
cadelenin önüne geçmeye çalışıyor.
Ancak biz TAYAD’lı Aileler örgüt-
lendiğimiz günden beri, kararlılığı-
mızdan hiçbir şey kaybetmeyip hesap
soruyoruz. Aradan kaç yıl geçerse
geçsin, kaybedilen evlatlarımızın pe-
şini bırakmıyoruz.  

Ayten Öztürk Nerede?
Şu anda yeni bir kayıp vakası ile

karşı karşıyayız. Ayten Öztürk, Lübnan
havalimanından yurtdışına çıkmak is-
terken gözaltına alındı ve 6 aydır ken-
disinden hiçbir haber alınamıyor. Ay-
ten’den ne zaman bir daha haber alınır,
kendisini sağ salim bir daha görebilir
miyiz, bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz
bir şey var ki, bu işin peşini bırakma-
yacağız. Ayten’i yaşıyorsa, sağ salim
almak, katledildiyse toprağına kavuş-
turmak boynumuzun borcudur. Sonuna
kadar var gücümüzle arayacağız onu.
Ayten’e yaşatılanların hesabını sora-
cağız.

Ne olursa olsun, ne kadar sü-
rerse sürsün, onu bulacağımıza söz
veriyoruz.

“CUMARTESİ ANNELERİ” DEĞİL; KAYIP YAKINLARI DEMELİYİZ
Tayad’lı Aileler
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"Tarih bilinci olmadan önümüzü
görmeyi, ileriye doğru güçlü adımlar
atmayı başaramayız."  

Bu hafta, geçmişle günümüzün
bağını kuruyoruz. Bu hafta da bundan
22 yıl önceki derginin kapağıyla, bir
ay önce derginin ön kapak içinde çı-
kan bir fotoğraf arasındaki ilişkiye
bakacağız.

İki resme, dikkatlice bakıldığında
görülüyor ki, aslında ikisi de aynı,
hatta bazı mafyacı yüzleri bile de-
ğişmemiş. İki resimde de mafya çe-
teleriyle faşist devletin işbirliğini
açıkça görüyoruz. 

Kurtuluş dergisine böyle bir kapak
yapılmasının nedeni 3 Kasım 1996’da
gerçekleşen Susurluk Kazası’ydı. O
tarihte Susurluk’ta gerçekleşen kazada
aynı arabada şu isimler yan yana
çıkmıştı: Milletvekili Sedat Bucak,
polis şefi Hüseyin Kocadağ, faşist

katil Abdullah Çatlı ve metresi Gonca
Us. Metresini bir kenara koyalım,
asla yan yana olmaması gereken bu
üç ismin yan yana olmasının anlamı
neydi? Gazetecilerin sorduğu bu soru
karşısında zamanın Başbakanı Er-
bakan'dan bir ses çıkmamıştı. Baş-
bakan yardımcısı Çiller ise, bu soruya
birkaç gün sonra meclisteki grup
toplantısında şu sözleriyle cevap ver-
di: "Devlet için kurşun atan da, yiyen
de şereflidir".

Yani diyordu ki, MHP’li faşist
katil, mafya şefi, polis şefi, korucu-
ların şefi ve milletvekili, bu devlet
için “kurşun sıkıyor”. Bu katiller,
işkence yapıyor, kaçırıyor, kaybedi-
yordu.  

22 yıl geçiyor ve bu ilişkiler yine
aynı şekilde sürüyor. Devlet
MGK’sıyla, jandarması, polis şefi,
milletvekili, bakanı, mafya şefleri,
parlamentosu ve yargısıyla yine aynı

faşist devlet, aynı kontrgerilla devleti.
Yürüyüşün 74. Sayısında (ikinci res-
min olduğu sayı) şöyle yazılmış:

“AKP'nin faşist terörünün bir
başka biçimi mafya aracılığıyla
uyguladığı terördür. AKP'nin po-
litikaları doğrultusunda kullanıl-
mak üzere 21 mafya lideri bir ge-
cede hapishanelerden tahliye edildi.
(…) Mafyacı Çakıcı’ya hapishanede
verilen “sınırsız görüşme” raporu ve
Çakıcı’nın AKP ve MHP’ye karşı
çıkan tüm kesimlere yönelik tehditleri
AKP-Mafya işbirliğidir. Halkın tu-
tuklu avukatlarına, Grup Yorum üye-
lerine, devrimci tutsaklara, yıllara
varan ziyaret yasağı cezaları verilir-
ken, Çakıcı’ya sağlanan bu ayrıcalık,
AKP’nin mafyayla ittifak içinde,
devrimcilerle savaş halinde olmasının
sonucudur. Mafya grupları, "Cadde-
lerde oluk oluk kan akıtmak”tan,

Kurtuluş Sayı: 5, 9 Kasım 1996 Yürüyüş Sayı: 74, 8 Temmuz 2018           

YOKSUL MAHALLELER
Yoksulluğa Son Verecek Tek Güç, Yoksullardır!

Açlığa Son Verecek Tek Güç, Açlardır!
Zalimleri Yenecek Tek Güç, Mazlumlardır! 

Tarih Bilinci Zaferi Görmektir Susurluk
Devleti’nin,
Kontrgerillanın
Karşısında
HALK
MECLİSLERİ
VAR!
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“Reis, eceliyle bile ölse sizleri ağaç-
lara, bayrak direklerine asacağız”
diye asıp kesmeye uzanan tehditler
yağdırmaktadırlar.”

Faşist Devlet Terörü
Karşısında Yapacak
Tek Şey Vardır: Direniş! 

Faşizmin tehditleri, gözdağı ope-
rasyonları, kan kusan açık-
lamaları, yalan bildirileri;
çeteleriyle ve mafyalarıyla
uyguladığı baskı ve kor-
kutma politikaları ortada.
"Asıp keseceğiz, karşı çı-
kanı boğazlayacağız" diyor
AKP. Peki karşı çıkanları,
susmayanları sindirebilirler
mi? 

Bu sorunun cevabı,
AKP ve onun faşist güçle-
rinde değil, BİZDEDİR.
Belirleyici olan, onların ne
yapmak istediği değil, bi-
zim bu faşist plan ve teh-
ditler karşısında ne yaptı-
ğımız ve yapacağımızdır. 

Ne olursa olsun, ne ka-
dar baskı olursa olsun bir
Nuriye çıkacaktır. 

Ne olursa olsun, 79 ya-
şında da olsa elbet direnen
bir Kezban Ana çıkacaktır. 

Ne olursa olsun, Alev-
ler, Mahirler, Selviler, Nur-
seller çıkacaktır. 

Listelerinize besteleri-
mizle cevap veriyoruz diyenler çı-
kacaktır. 

Yasaklananların, başlarına ödül
konulanların konserini yüz binler iz-
leyecektir. 

Tutsakları asla yalnız bırakmayan
tutsak yakınları hep olacaktır. 

Direnenler hep olacaktır. Asla
herkesi susturamazlar. 

Susurluk kazasından birkaç ay
sonra, 1 Şubat 1997’de, ülkenin her
tarafında çok kitlesel olarak “sürekli
aydınlık için 1 dakikalık karanlık”
eylemleri yapıldı. Yüz binlerce kişi
her gün saat 21.00'da alanlara çıktı

ya da evlerinde ışıkları yakıp söndü-
rerek eyleme katıldı. Bir yandan ka-
ranlık eylemleri sürerken bir yandan
da her pazar, Bakırköy Özgürlük Mey-
danı, Beşiktaş gibi yerlerde gösteriler
yapılıyordu. Tüm halk ayağa kalkmış,
kontrgerilla devletinden hesap soru-
yordu. Reformizm, meseleyi üç beş
kişiye indirirken, Halk Meclisleri “Su-
surluk Devlettir” dediler. 

Halk meclisleri bu eylemleri bir
adım daha ileri taşıdı: 1997’nin 1
Kasım’ında İstanbul’dan Ankara’ya
yürüyüşe başladılar. Meclisler, Su-
surluk’taki Devletten, Çetelerden He-
sap Sormak İçin Ankara’ya yürüdü.
“Çetelerin Kalbine Bir Mızrak Gibi
Saplandı”lar. Gerçeği tüm çıplaklı-
ğıyla sadece onlar söylüyordu. Mafya,
kontrgerilla, polis, parlamento… hep-
sinin “ittifakı” olan Susurluk Devle-
ti’nin tehditlerine, terörüne karşı, cü-
retle onlar yürüyordu. 

Bugün de yapmamız gereken,
halkı kendi öz örgütlülüğü olan halk
meclislerinde birleştirip zulme karşı
direnişi örgütlemektir.

Bulunduğumuz her alanda, bi-
rimde meclisleri kurmak ve yaygın-
laştırmak, meclisler aracılığıyla halka,
zulüm karşısında çaresiz, güçsüz ol-
madığını göstermektir.

Sonuç olarak;
1- Mafyalar, çeteler devletin gayri

meşru çocuğudur. Çeteler devlete
sızmamış; devlet çeteleri yaratmış-

tır.

2- Devletin niteliği yıl-
lardır değişmemiştir, bu
yüzden yıllar önce Abdul-
lah Çatlı’yı yaratan devlet
bugün de Sedat Peker’i ya-
ratmıştır.

3- Devletin bu mafya-
ları, katilleri yaratmasının
nedeni, resmi faşist terörün
yanı sıra, mafya ve sivil
faşist örgütlenmeler aracı-
lığıyla da halka karşı faşist
terör uygulamak, halkı sin-
dirmek, susturmaktır.

4- Bizim yapmamız
gereken halkı bulunduğu
yerden ileri taşımaktır.
22 yıl önce çok kitlesel
bir biçimde Susurluk’a
karşı mitingler yapan,
halkı Ankara’ya yürüten
meclisleri kurup yaygın-

laştırmaktır.

5- Ülkemizin  dört bir yanında
direnişler yaratmak, büyütmektir.

O dönemde, DHKC’nin 7 Kasım
1996 tarihini taşıyan açıklamasının
başlığıyla bitirelim yazımızı; “Asıl
çete iktidardır. Bu çetenin adı kontr-
gerilladır. Kontrgerilla devlettir.”

Bize düşen görev de kontrgerilla
devletine karşı her yerde direniş ateş-
leri yakmak ve halkın kitlesel dire-
nişini örgütlemektir.

Kaynak: Yürüyüş, sayı: 74... Kur-
tuluş, sayı: 52-53-54-55-59
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FTKSME’ler, faşist teröre karşı
gençliğin mücadele kararlılığının gös-
tergesiydi. 6 Kasım zaferinden hemen
sonra, faşistler polis gözetiminde İs-
tanbul’dan Kocaeli’ne, Ankara’dan
Van’a, Burdur’dan Ağrı’ya kadar hemen
her yerde kapsamlı bir şekilde saldırıya
geçerler.

6 Kasım’ın hemen ardından saldı-
rıların tırmanması tesadüf değildir. Su-
surluk devletinin halkın birçok kesimine
olduğu gibi gençliğe yönelik organize
bir saldırısıdır. Bu durum İçişleri Bakanı
Murat Başesgioğlu’nun aynı günlerde
bir açıklamasıyla kesinlik kazanır:
“Olayları solcu öğrenciler çıkartıyor.”

Saldırının bu kadar kapsamlı olması,
Anadolu’nun her yerinden saldırı ha-
berleri gelmesi, faşist saldırıların tek
bir merkezden çıktığının da gösterge-
leridir aslında. Susurluk ve sonrası,
gelişen halk muhalefetiyle iyice köşeye
sıkışan devlet, uzun zamandır, teşhir
olmanın sıkıntılarını yaşamakta ve yeni
saldırıları için güç toplamaktaydı. 

Çetelerini serbest bırakarak savaşan
çapulcularına moral veren devlet, halka
karşı yeni saldırıların önünü açmıştı.

Faşist saldırılarla MHP, “çetelerle
birlikte düzeni biz koruruz.” mesajını
MGK’ya vermiş, MGK’ya yaslanmak
gerektiğini anlamıştır. Saldırılar
MGK’nın kurmaylığında gelişmek-
teydi.

Gençliğe yönelik saldırılar, sivil ve
resmi faşist terör yalan ve çarpıtmalarla
sürer. Sağ-sol çatışması demagojisiyle,
anarşizm, terörizm edebiyatıyla yeni
saldırılara meşru zemin yaratılmak is-
tenir.

Devlet soluk aldırmadan, gençliğin
örgütsüzlüğünü, dağınıklığını kalıcı-
laştırmaya çalışır. Amaçlanan bunun
da ötesinde gençliği sindirme, genel
bir pasifikasyon yaratmaktadır.

Gençliğin örgütsüzlüğü güçsüz olan
yanlarıdır. Örgütsüzlük faşist saldırılara
etkili tavır alamamak demektir. Ör-
gütsüzlük yeni faşist saldırılar, hatta
katliamlar demektir.

Artık okullarda, yurtlarda, sorun
can ve öğrenim güvenliği haline gel-
miştir. Gençliğin can güvenliğini, iş-
kenceci polisler, sivil-resmi faşistleri
üzerine saldırtan Susurluk devleti sağ-
layamayacağına göre can ve öğrenim
güvenliğini sağlamak gençliğe düş-
mekteydi. Sorun gençliğin faşist sal-
dırılara karşı savunmasının ve bununla
sınırlı kalmayarak faşist terörü püs-
kürtecek bir örgütlenmenin hızla hayata
geçirilmesidir. Yani Faşist Teröre Karşı
Savunma Ve Mücadele Komiteleri’nde
gençliğin örgütlenmesidir.

Liseli gençliğin önünde kendine
devrimciyim diyen, faşizme karşıyım
diyen herkesin bu örgütlülüğe katma
görevi vardır. Örgütlülüğü sağlayıp
kitleleri bir araya getirdiğinde önüne
koyduğu programları uygulayarak,
faşist terörün gelişmesi mümkün ol-
mayacaktır.

Komiteler sadece örgütlü insanlar-
dan oluşur, geniş anti-faşist kesimi
kapsamazsa, faşizmin saldırıları kar-
şısında güçlü bir karşı koyuş, dahası
faşistlere yaşam hakkı tanınmaması
mümkün olamaz. Yani komitelerde
savunmayı sağlamakla sınırlı kalmayıp,
insanlara faşizmi teşhir eden, faşizme
karşı saflaştıran bir örgütlülük gözüyle
bakmak gerekir.

Bunun için de her insana ısrarla
gidip faşizmi, örgütlenmenin gereğini
anlatmak gerekir. Yani komiteler bir
kitle çalışmasıdır.

Liseli gençlik komiteleri, anti-faşist
unsurları açığa çıkartacak, onlarla bir
araya gelecek örgütlenmeler olarak
bakmak zorundadır. Komiteler sadece
Sol’un bir araya geldiği çalışma tarzı
değildir. Emek isteyen bir kitle çalış-
masıdır.

Üniversitelerde 6 Kasım’ın ardından
ilki, İYÖ-DER’li bir öğrencinin, Atatürk
Öğrenci Yurdu önünde bıçaklı-satırlı
bir şekilde yaralanmasıyla gündeme
gelen ve giderek artan faşist terör, kap-
samlı bir şekilde sürüyordu. İstanbul
Üniversitesi’ndeki saldırıları, Marmara

Üniversitesi’ndeki yeni saldırılar izler.
Faşist terör sadece İstanbul’la da sınırlı
değildir. Anadolu’nun bütün illerinde
hemen her gün yoğun bir şekilde sal-
dırılar yaşanmakta, gençlik sindirilmek,
teslim alınmak istenmektedir.

Özellikle Ankara Üniversitesi, Gazi,
Akdeniz, Sivas, Malatya, Burdur, Ça-
nakkale, Hatay, Niğde ve benzeri yer-
lerde her gün onlarca öğrenci yaralan-
makta, faşist teröre karşı direnen öğ-
renciler gözaltına alınmakta, işkence-
hanelere götürülmektedir. Faşistler
okullarda, yurtlarda katliam denemeleri
yapmaktadır. İstanbul’da Altunizade
öğrenci yurduna yapılan faşist saldırı
katliam denemelerinin boyutunu gös-
teriyordu.

Başlangıçta üniversitelerde öne çı-
kan faşist terör zamanla daha da geniş
bir alana yayılmaya başlar. Faşistler
liselerde de terör estirir. Başta İstanbul,
Adana, Ankara, Malatya olmak üzere
birçok lisede faşist saldırılar gündeme
gelir. Yani 6 Kasım sonrası kapsamlı
bir şekilde gündeme gelen faşist terör,
hızından hiçbir şey kaybetmeden sü-
rüyordu.

Özellikle üniversite ve yurtlardaki
boyutu dikkat çekiciydi. Ölümlerin
yaşanmaması sadece bir tesadüftü.
Üniversitelerde ’80 sonrasının en bo-
yutlu saldırıları ve çatışmaları yaşan-
maktaydı.

Gençlik sindirilmek isteniyor ama
başarılı olamıyorlardı. Sonunda katliam
yaptılar. Faşistler, Malatya İnönü Üni-
versitesi’nde Ümit Cihan TARHO ile
Bolu’da Kenan MAK isimli öğrencileri
katlettiler.

İşte faşist terörün can almaya başladığı
gençliğin en temel sorununun üniversite
ve liselerde can ve öğrenim güvenliği
haline geldiği böylesi bir süreçte liseli
gençliğin önünde Faşist Teröre Karşı
Savunma Ve Mücadele Komiteleri’ni
hiç vakit kaybetmeksizin kurma görevi
vardı. İşte DLMK ’98 yılına bu bilinç
ve sorumlulukla FTKSME'ye örgütleme
göreviyle girer.

TARİH BİLİNCİ, ZAFERİ GÖRMEKTİR

LİSELİ DEV-GENÇ

TARİHİMİZDEN 
Faşist Teröre Karşı

Silahlı Mücadele Ekipleri (FTKSME)

2 Eylül
2018
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KAMPANYA; ÖRGÜTLENMEK, KADRO
ÇIKARTMAK, İKTİDARA YÜRÜMEKTİR!

Kampanya: Belli bir süreçte, belli bir sorunu, talebi
ön plana çıkardığımız faaliyetlerimizin bütünüdür. Kısa
dönemli hayata geçirdiğimiz programlarımızdır. 

Kampanyalar ikiye ayrılır:
1- Belli bir konuyu, olayı, gelişmeyi ele alıp, bunu

değişik mücadele biçimleri ve araçlarıyla halkın günde-
mine sokmaya çalışır.

2- Halkın gündeminde olan bir konuyu, olayı, devrimci
savaşın çıkarlarıyla, iktidar perspektifiyle birleştirip
daha geniş halk kesimlerine ulaştırmaya ve örgütlemeye
çalışır.

KAMPANYALAR TEK YÜREK, TEK BEYİN,
TEK YUMRUK OLDUĞUMUZ ZAMANLARDIR!

Hem hep birlikte yarattığımız, hem tek tek çabalarımızı
yoğunlaştırdığımız, en enerjik olduğumuz zamanlardır.

Kampanyalar Atılım’dır. Çünkü kampanyalarda var
olan güçlerimizi, en uygun biçimde istihdam ederiz. 

Hareketsiz güçlerimizi harekete geçirir, potansiyel
gücümüzün ise açığa çıkmasını sağlarız.

KAMPANYANIN ÖNEMİ NEDİR?

* Kampanyalar; istediğimiz gündemi yaratmanın ya
da var olan gündemi kavgamızın çıkarları doğrultusunda
değerlendirmenin bir aracıdır.

* Kampanyalar; kadrosal, örgütsel ve kitlesel atılım-
lardır.

* Kampanyalar; küçük güçlerle, kısa dönemler içinde,
büyük sonuçlar elde edebilmenin zeminidir.

* Kampanyalar; bir halk ve parti okuludur.
* Kampanyalar; devrimci okullarımızdır.
* Kampanyalarda çok büyük devasa güçlere ihtiya-

cımız olmadığını görürüz.
* Küçük küçük güçlerle, büyük sonuçlara yürüdü-

ğümüz en verimli, en emekçi olduğumuz anlardır.
* Kampanyalar; emeğimizi en yoğunlaştırdığımız

anlardır.
* Kampanyalar; umutlarımızı en çok büyüttüğümüz

anlar olmalıdır.
* Kampanyalar; kendini örgütlemektir.
* Kampanyalar; tek bir vücutmuş gibi hareket etmenin,

iktidara yürümenin ete kemiğe büründüğü dönemlerdir.
* Kampanyalar; halka gitmenin aracıdır.

BEŞTEN BEŞ YÜZE...
“Seçimleri bir kampanya olarak ele alıyorlar. Bu sıra

FER'in (Devrimci Öğrenci Cephesi) üniversitede var olan
yüz kadar üyesi coşkulu bir kampanya yürütüyor.

Afiş, 
poster, 
slogan üretimi, 
sınıf sınıf yürütülen ajitasyon-propaganda faaliyetinden,
adayın konuşurken nerede duracağına, 

mikrofonu nasıl tutacağına, 
düşmanca sorular sorulduğunda ne deyip nasıl hareket

edeceğine kadar her şeyi uykusuz geçen gecelerde planlıyor,
hazırlıyorlar.

Coşku ve emekle yürütülen bu kampanya FER adayının
yani FSLN'nin CUUN (Nikaragua Üniversite Öğrenci Konseyi)
yönetimini kazanmasıyla sonuçlanıyor.

Bu tek başına yönetimi kazanma başarısı değil. Bu
"beş" kişinin "beş yüz" olduğu, öğrenci hareketinin
nitelik olarak sıçradığı bir zafer.

Öncelikle öğrenci hareketini siyasallaştırmak, devrime
yöneltmek için önemli bir mevzidir CUUN. Toplantı yeri,
fotokopi, teksir makinası, kırtasiye, para... bir dizi maddi
olanaktır.

Zaferler elbette daha büyük zaferlere taşınabilirse de-
ğerlidir, kalıcıdır. Cabezaslar da seçimleri kazandıktan sonra
örgütlenme çalışmalarını daha da hızlandırıyorlar. Örgütleme
ve siyasallaştırma yani CUUN'dan FER'e, FER'den FSLN'ye
sürekli bir akışkanlık temel perspektifleri. Öğrenci hareketi,
onun yasal örgütlenmesi CUUN ve CUUN'u politikalarıyla
yönlendiren FER devrimci hareketin kadro okulu.”

(DAĞDAN KOPAN ATEŞ, OMAR CABEZAS)

SÖZ, KARAR, ÖRGÜTLENME
HAKKIMIZI İSTİYORUZ; ALACAĞIZ!

KAMPANYA SEFERBERLİKTİR!

Kampanya, yoğunlaştırılmış bir eylem
pratiğidir

Belli bir gerçeği, belli bir sloganı, bir hedefi
öne çıkarıp bu çerçevede kitleleri etkilemek,
seferber etmek, örgütlemek hedeflenir. Belli

bir örgütlenme veya belli bir mücadele
biçimini öne çıkarıp, bunlar çerçevesinde
somut sonuçlara ulaşmaya yönelmektir.



N u r s e l
Tanrıverdi ve

Selvi Polat, İstan-
bul Bakırköy’ü yeni bir direniş mev-
zisine çevirdi.

23 Temmuz günü “İşimizi geri
istiyoruz” diyerek eylem yaptılar.
Açıklamadan sonra oturma eylemi
yaptıkları için gözaltına alınıp işkence
gördüler.

30 Temmuz’da yine alandaydı
KEC’liler. Bu kez, işkenceli gözaltının

ardından tutuklamaya sevk edildiler.
Ardından adli kontrol uygulamasıyla
serbest bırakıldılar.

6 Ağustos’ta yeniden adli kontrol
uygulamasının yanı sıra, Bakırköy
meydanına 200 metreden fazla yak-
laşma yasağı verildi.

13 Ağustos’ta yeniden alana çağrı
yaptı kamu emekçileri. Yine işkenceli
gözaltı ve tutuklama tehdidi... Ve
adli kontrolle serbest bırakıldılar.

20 Ağustos’ta, direnişin 76. haf-
tasında, daha oturmalarına bile fırsat
vermeden saldırdı katil polis. Bu kez
işkenceleri tutuklama izledi.

Arkadaşlarımız, işimiz ve onu-
rumuzla oynamaya kalkan iktidarın
keyfi dayatmalarını kabul etmedikleri
ve direnme haklarına sahip çıktıkları
için tutuklandılar.

Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat ve
KEC’li Tutsaklar Derhal Serbest Bı-
rakılsın!

DİRENME HAKKINI KULLANAN NURSEL TANRIVERDİ ve
SELVİ POLAT ONURUMUZDUR!

KEC’Lİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

2 Eylül
2018

Yürüyüş
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Halkın Avukatlarına ve Sa-
natçılarına Sahip Çıkmak He-
pimizin Görevidir

Ankara Tuzluçayır’da Halk Cep-
heliler Eylül 2017 tarihinden beri
tutuklu olan halkın avukatları ve hal-
kın sanatçıları için “Halkın Avukat-
larına Özgürlük! Halkın Sanatçılarına
Özgürlük! AKP’nin Keyfi Tutukla-
malarına Karşı Adalet İstiyoruz Ala-
cağız!” yazılı 50 adet pulu 28 Ağus-
tos’ta yapıştırdı.

Aynı çalışmada halkın avukatla-
rının 10 Eylül’de yapılacak olan du-
ruşmasına çağrı ve SEGBİS dayat-
masını teşhir eden 50 adet bildiri

halka ulaştırıldı. Aynı gün içerisinde
Grup Yorum dinleyicileri Ankara Al-
tındağ’da aylardır tutsak olan Grup
Yorum üyeleri için pullama çalışması
yaptı.

Bir sonraki gün Ankara Halk Cep-
heliler Misket Mahallesi’nde 40 adet
“Halkın Avukatlarına Ve Sanatçılarına
Özgürlük! Halk Cephesi” yazılı şab-
lonlama yaptı.

Gülsuyu’nda Yazılamalar Ya-
pıldı

İstanbul, Gülsuyu Mahallesi’nde
20-23 Ağustos günlerinde Cephe
Milisleri polisin sildiği, karaladığı
yazılamaların yerine tekrar yazılama
yaptılar. Engin Çeber Halk Kütüp-
hanesi’nin olduğu mahallenin so-
kaklarında halkın matbaası duvarlara
“Sürekli Faşizme Karşı, Sürekli Di-
reniş – Cephe”, “Halkın Avukatlarına,
Halkın Sanatçılarına Özgürlük - Cep-
he”,  “Grup Yorum Halktır Susturu-
lamaz”, “Cephe”, “DHKC” yazıla-

maları yapıldı.

Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur! 10 Ey-
lül’de Onları Yalnız
Bırakmayalım

Dev-Genç’liler 10 Ey-
lül’de Devrimci Avukatların
mahkemesi için 29 Ağus-
tos’ta çağrı açıklaması yap-
tı. Açıklamada: “Ülkemizde

12 Eylül 2017 tarihinde, bir itirafçı
ifadesi ile birçok demokratik kuruma
baskın oldu ve devrimciler gözaltına
alınarak komplo ile tutsak edildi. 

Devrimciler buna benzer kom-
ploları çok görmüşlerdir. Oligarşi
yönetememe krizi arttıkça devrim-
cileri tutuklamış ve halka gözdağı
vermeye çalışmıştır. 

12 Eylül 2017 tarihinde de yok-
sulların, işçilerin, öğrencilerin, dev-
rimcilerin yani tüm yoksul halkın
avukatlığını yapan Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarına yönelik komplo
kurulmuş ve bir itirafçı ifadesi ile
devrimci avukatlar tutsak edilmiştir. 

Halkın avukatları işkencelerle ül-
kenin dört bir yanına sürgün edil-
mişlerdir.  12 Eylül 2017 tarihinden
bu yana tutsak olan HHB avukatları
aynı zamanda, faşizmin mahkeme-
lerinin SEGBİS dayatmasıyla karşı
karşıyadır. Devrimci avukatlar daha
önce de faşizmin mahkemesini yar-
gılamışlardır. 

Bunu çok iyi bilen faşist devlet,
komploların boşa çıkacağından kork-
tuğu için SEGBİS dayatmaktadır.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK 
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK 
Kampanyasına Çağrımızdır:

Sıkmışlar sinsice
Amerikan malı kurşunları halkın ciğerine
Fakat sanıyor musunuz ki
Vurulduğuyla kalır delikanlılar
Ve döküldüğüyle kalır kanımız
Hayır! / Bin kere hayır...
Ne zaman arşa çıkarsa adaletsizlik
Yeryüzüne / halkın ADALET SAVAŞÇILARI iner

Şimdi hepimizin 
ADALET SAVAŞÇISI OLMA günüdür 
HALKIN ADALETİ İÇİN
HALKIN AVUKATLARINI, SANATÇILARINI
SAHİPLENELİM, SAVUNALIM, ONLARIN
ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE EDELİM!

Halkın Avukatlarına, 
Halkın Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!

kampanya haberleri

Gülsuyu

Ankara

İzmir

Yürüyüş
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Halkın avukatlarını keyfi sürgün
ederken bir sorun yok. Ama mahkeme
günü duruşma salonuna getirmeye
gelince SEGBİS!  

Fakat bilmedikleri bir şey var.
Halkın avukatları nerede adaletsizlik
varsa orada olmuşlardır. Nasıl ki
onlar bizi hiç yalnız bırakmadılar,
bizler de Dev-Genç’liler olarak halkın
avukatlarını yalnız bırakmayacağız. 

Tüm halkımızı 10 Eylül 2018 ta-
rihinde, Halkın avukatlarını sahip-
lenmeye Anadolu adliyesine çağırı-
yoruz!” denildi.

İzmir TAYAD’lı Aileler, Hal-
kın Avukatları ve Sanatçılarına
Özgürlük Eylemi Yaptı

İzmir TAYAD’lı Aileler 25 Ağus-
tos’ta  Alsancak Türkan Saylan Kültür

Merkezi önünde saat 19.00’da tutuklu
bulunan Halkın avukatları ve Halkın
sanatçıları için basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında bir yıla ya-
kındır tutuklu bulunan Halkın avukat-
larının tutuklanma nedenleri Soma’da,
Ermenek'te katledilen madencinin, fab-
rikada haksız hukuksuz işten atılan,
katledilen işçilerin, parasız bilimsel
eğitim istedikleri için tutuklanan öğ-
rencilerin, aç yoksul, adaletsiz bırakılan
halkı savundukları için faşizmin hüc-
relerinde tutuklu bulunuyorlar. 

Bizler Halkın Avukatlarının mü-
vekkilleri olarak avukatlarımızın ya-
nında olacağız denildi. Ardından 10
Eylül'de 37. ağır ceza mahkemesinde
görülecek duruşmaya tüm İzmir halkı
davet edildi.

“Grup Yorum Halktır Susturula-
maz”, “Türküler Susmaz Halaylar

Sürer” denile-
rek açıklama-
ya devam
eden TA-
YAD’lı Aile-
ler “… Grup
Yorum’un yüz-
lerce konserini ya-
saklasanız da üyele-
rinin başına ödül de koy-
sanız üyelerini tutuklasanız da Grup
Yorum'u yok edemezsiniz” dediler.
Açıklamanın sonunda KHK ile işle-
rinden atılan Yüksel direnişçilerinin
ısrarla direnmeye devam ettikleri,
Bakırköy'de ise Selvi Polat ile Nursel
Tanrıverdi hocalara önce alana 200
metre yaklaşmama cezası verildiğini
biat ettiremeyince de tutuklayarak
Bakırköy Hapishanesine gönderildiği
belirtildi. Açıklamaya 8 kişi katıldı.

Yüksel ve Düzce Direni�çileri Bayramla�ma
Programı Yaptı

Yüksel Direnişçi-
leri ve direniş ailesi
bayramın 3. günü
Yüksel Caddesi’nde
bayramlaştılar. Dire-
nişçi Acun Karadağ
konuşma yaptıktan
ve bayramlaşıldıktan
sonra geçilen kafede
şiirler okundu ve Di-
renişçi Nazan Boz-

kurt’un babasının bağlamasıyla eşlik ettiği türküler söy-
lendi.

Acun Karadağ konuşmasında; "Yüksel Direnişimiz
ara vermeden devam ediyor. Bugün de bayramlaşmak
için bir aradayız. Öncelikle tutsaklarımıza selam söylemek
istiyoruz. Yüksel Direnişi’nden tutsak edilen arkadaşla-
rımız var. Öğretmen Akman Şimşek, Sağlık emekçisi
Celal Akgün, öğretmen Nazife Onay ile bayramın birinci
günü tutuklanan Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi.

Bayram günü bile faşizme ara vermediler, arkadaş-
larımızın aileleri bayram günü bayramlaşmak için bek-
lerken, onlar arkadaşlarımızı keyfi bir şekilde tutukladılar.
Niye tutukladıklarını biliyoruz çünkü Bakırköy Meydanı
halka teslim edilmek istenmiyor. Arkadaşlarımız da
orayı halkın meydanı yapmak istediler... 

Arkadaşlarımızın tutukluluklarını protesto ediyoruz.
Elbette yerlerini dolduracağız. Pazartesi günü onların
yerine biz o alanda olacağız, buna söz veriyoruz. Bizlere
de selam yollamışlar. “yerimizi boş bırakmasınlar, dire-
nişimizi devam ettirsinler” demişler.

Çok teşekkür ederiz bayramlaşmaya geldiğiniz için,
bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bugüne kadar burada olan
hiç kimse başka bir yere gitmedi bayramlaşmaya. İlk
önce buraya geldi, minnet doluyuz. Bu direniş zaten
sizinle büyüdü, sizinle devam edecek ve zafere ulaşacak.
Son söz olarak en güzel sözümüzü söyleyelim; “Emekçiyiz
Haklıyız Biz Kazanacağız!” diye belirtti.

Düzce’de direnen halkın mimarı Alev Şahin de
direniş ailesiyle bayramın ikinci günü direniş alanında
bayramlaştı.

Alev Şahin; "Çocuklarıyla geldiler, tatlılarıyla, soh-
betleriyle, fıkralarıyla, öfkeleri ve sevgileriyle. Günümü
bayram eden insanlıklarıyla geldiler… Sağolsunlar…

İşini geri istediği için tutuklanan Selvi ve Nursel
Öğretmenlerim ile aynı suçu işlemeye devam ediyorum.
Haksızlığa boyun eğmemek onurdur, haksızlık karşısında
susmak suçtur. İşini geri isteyen öğretmenlerimiz öz-
gürlüğü en çok hak edenlerimizdendir."

Nuriye Gülmen ise; “Bayramı gözaltında karşılayan
öğretmenlerimize yaşattıklarınızı unutmayacağız. Bize
gerçek bayramlar geldiğinde, siz işlediğiniz suçların
hesabını veriyor olacaksınız. Öğretmenler Selvi Polat
ve Nursel Tanrıverdi bayrama gözaltında girdi. Tu-
tuklama tehditleri
onları işini iste-
mekten vazgeçir-
medi. Selam ol-
sun onurunu ez-
dirmeyen öğret-
menlerimize. Se-
lam olsun dire-
nişi bayram bi-
lenlere.” dedi.

2 Eylül
2018
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Son Sözü Direnenler Söyler!
Özgür Tutsaklar Anlatıyor...

Sincan Kadın Hapishanesi
4 Ağustos 2016’da hücreler ya-

kılınca, bir gardiyan koşup, “1 saat
önce Kandıra 1 no.lu F Tipi’nde de
yakmışlar” dedi. O an aynı anda
zulme aynı duygularla aynı saatlerde
cevap vermenin heyecanını, yoldaş-
ların coşkusunu hissetmiştik.

Hücre yangınlarından sonra PKK'li,
MLKP'li, TİKKO'lu, MKP’li tutuklu-
ların dayanışma mesajları ve destekleri
olmuştu. Biz hastaneye götürülünce
merak edip dumandan etkilendim deyip
gelen PKK’liler olmuştu. Yine MKP'li-
lerden gelen notta “Bize direnmenin
onurunu yaşattınız yanınızdayız” mesajı
gelmişti. Keza idareyi teşhir eden gi-
rişimleri de olmuştu.

Beni hücreden çıkaran, kendince
kahraman olan müdür ona teşekkür
etmediğim, minnettar olmadığım için
uzun süre konuşmadı. Hala da anlatıp
duruyormuş, ben çıkardım onu diye.

Gebze Hapishanesi
Gittiğimizde (sürgün olduğumuz-

da) orada da koğuş yakılmış; ama
herhangi bir sorun olmamıştı. Hatta
gelip “Ne eksikse getirelim” denmişti.
Ki Gebze’de sohbet hakkı 10 saat
uygulanıyor, kitap sınırı yok,
OHAL’de uygulanan yasaklar yoktu. 

Geldiğimiz yerden küllerinizle
gelmişsiniz demişti orada bir arkadaş.
Geldiğimizde her yerdeki merkezi
politikalar ile Gebze’deki politika
başkaydı. Hiçbir hak gaspı yoktu
görünürde. Neden? Tüm hapishaneler
yangın yeri oysa. Bu politika direnişin
büyümesine, tutsakların politik ya-
şamasına karşı bir politikaydı. Uzun
vadede tutsaklar “rahat ve sorumsuz”
yaşama alışacaklardı. Arada bir slogan
atıp oturunca sorumlu gardiyan “iyi
de sohbet var, kitap var her şey var
burada neden atıyosun?” diyordu.

Ama başka yerlerde yok, hepimiz
için her yerde haklarımız verilmeli.
Yoldaşlarımıza zulmedilirken rahat
oturup bu haklarla yetinecek miyiz?

Burada hiç sorun yok böyle ya-
pıyorsunuz. Ya burada da alınırsa

haklarınız? Kimse bize bahşetmedi
bu hakları aldık, o vakit yine daha
fazla direnir alırız!

Bu diyalog o hapishanenin poli-
tikasını göstermesi açısından önem-
liydi. Evet, bazı hapishanelerde yay-
gın sohbet vs. haklar daha sorunsuz;
ama biz bireysel bazı haklarla yeti-
nemeyiz!

Silivri Direniş Sürecinden
Direniş boyunca zaman zaman ida-

renin saldırıları artıyordu. Böylesi za-
manlarda bir süre sonra sürgünler olu-
yordu. Gününü tam hatırlayamıyorum;
ama sohbete çıkacağımız bir sabah er-
kek arkadaşların da görüşü vardı. Gö-
rüşe giderken bizim koridorlardan ge-
çiyorlar sesleniyoruz böyle olunca.
Remzi Uçucu görüşe gidiyordu tam
bizim koridorun önünde ağzı kapatıldı,
boğuk sesler ve çat diye bir sesle ah
diye bir tepki geldi. İşkence yapıldığını
anlamıştık kapı dövüyor-slogan atı-
yorduk, Remzi Uçucu görüşe o halde
çıkarıldı. Dönüşte; kolumu kırdılar iş-
kence yapıyorlar dedi…

Bir süre sonra biz görüş alanına
çıkacaktık. Sohbet görüş alanına
erkek arkadaşların koridorlarından
geçiyorduk. Arkadaşlardan biri ses-
lendi “İşkence yapılıyor, kol kırı-
yorlar” diye. Buna tepki olarak “ah-
laksızlar, acizler” diye bağırdık.

Ertesi sabah, kol kıran işkenceci
acizlere değil, böyle söylediğimiz için
bize soruşturma açılmıştı. Kol kırmaya
dair ise; başgardiyan, Remzi durduk
yerde koştu o sebeple tutmaya çalışınca
yanlışlıkla oldu gibi öfkemizi büyüten
bir açıklama yapmıştı. 

Sonra gün boyu işkenceye karşı
kapı dövdük. Sabaha kadar dövdü-
ğümüz de oldu. Bu, idareyi en fazla
rahatsız eden eylemlerden biriydi.
Biz yapılanlar karşısında hiç sessiz
kalmadık. Günlerce uykusuz, sa-
baha dek yarım saatte bir-bir saatte
bir kapı dövdüğümüz oldu. So-
nunda geri adım atmışlardı. Erkek
arkadaşlar slogan atınca ağız kapayıp
kol büküyorlardı normalde. Bu iş-

kenceden vazgeçmişlerdi günlerce
slogan-kapı dövme-ajitasyonların
ardından.

Bir ara yapılan işkenceler teşhir
olmuştu. İşkence yapmadıkları halde
oturma eylemi yaptığımızı vb. gös-
termek için her yerde kamera çekimi
yapmaya başladılar. Düşmanın ka-
mera silahını; ajitasyon çekip iş-
kenceyi idareyi teşhir ederek alt
ettik. Vazgeçtiler 2-3 gün sonra.

Sohbet, kitap ve saldırılarla ilgili
direnişi arttırdığımız dönem oldu,
oturunca elimizi kolumuzu vermi-
yorlar, kenetliyorlar; alınca da ken-
dimizi sağa sola şebekelere kapılarına
masalara duvarlara takıyorduk.

Fiili olarak, onları engelleyecek
şekilde oturma eylemi yapıyorduk.
Böyle olunca taşıyamıyor saldırgan-
laşıyorlardı, erkek gardiyanlar tek-
meliyorlardı. Onlar saldırıyorlardı.
Bu durumu da teşhir ediyorduk erkek
gardiyan dokunamaz diye.

***
Mesude Pehlivan’ın tahliyesi ana

talebimizdi. Bu uğurda direndik,
bedel ödedik. 9 Mayıs sabahı ise ha-
reketlilikten bir şeyler olduğunu an-
ladık. Mesude ablayı, ısrarla isteme-
mesine rağmen, 2 hafta önce Adli
Tıp’a çıkardılar.

Mazgal açıldı ve “tahliye” dendi.
Oy oy tarif etmek mümkün değil.
Heyecan, sevgi, hüzün, gurur, inanç,
onur... Duyduğumuz güven ve ka-
rarlılık… Gözyaşlarını tutamayan
yoldaşlar, sarılmalar… Buydu işte!
Uğruna kolumuzu bacağımızı kır-
dığımız, tutsaklığın zulme dönüş-
türüldüğü sürecin kazanımıydı bu!
Biz kazanmıştık!

***

Berkan Abatay:
“Hala dimdik ayaktayım ve yü-

rüyorum. Yürüyebileceğim yere ka-
dar değil, varmak istediğim yere
kadar dimdik yürüyeceğim.”

“Bu ülkede kanla yazılan tarihi,
devrimimizle taçlandıracağız. Her

Yürüyüş
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koşulda ve her şeye rağmen.”
“Sözlerimiz, yeminlerimiz ve ya-

rattığımız destansı kahramanlıklar;
zaferimizin yapıtaşlarıdır.”

***

Ve bir hafta önce Mesude Abla
ile sohbet ederken, hastaneye gider-
ken, güzel bir yol var orada yürümek
isterim demişti; “Abla hadi sınırsızca
at o adımları. O adımlar bizim onurlu
inançlı adımlarımız. Ana sütü gibi
ak, ana sütü gibi helaldir.”

İdarenin, personelin bakışlarında,
bize karşı hissedilen saygı vardı. “Slo-
gan atıyorsunuz, kim duyuyor siz atı-
yorsunuz diye olacak mı?” deniyor-
du… Cevaptı bu. 2-3 gün sonra ceza
infaz hâkimliğine gitmiştik. Gittiğimizde
yukarı çıkarken “Mesude Pehlivan’ı
tahliye ettik hâkim bey” dedim. Aaa
nasıl olur dedi? Kavurmacı affı mı?
(bakanın oğlu Kavurmacı, hastalığından
dolayı tahliye edilmişti. Onun sayesinde
mi demek istedi).

- Hayır.
- Cumhurbaşkanı affı mı?
- Hayır, direndik bedel ödedik ve

biz tahliye ettirdik.
- Anladım. Ben de sevindim de-

mek bu sloganı atmayacaksınız.
- Daha kabul ettireceğimiz epey

slogan var demiştik.
Askerler de tahliyeye şaşırmış-

lardı; “Nasıl yani, tahliye mi oldu?
Yok onlar zaten edecekti...” diyenler
vardı. Bu şaşkınlık geçince, sonraki
süreçte askerler de durumu anlayıp
saygı duyduklarını göstereceklerdi.

Bir gün slogan atınca nezarette
asker (rütbeli):

- Niye atıyorsun kim var ki duyan
yok dedi.

- Sen varsın ya demiştim.
- Nasıl?
- Sen varsın, burada erler var, ça-

lışanlar da... Sesimizi duyurduğumuz
ve kendimize yapılanları anlattıkla-
rımızsınız. Atılanlar dikkatini çekiyor
düşünüyorsun ve eve gittiğinde, erler
evlerine döndüklerinde anlatacaklar.
Orada böyle tutsaklar vardı diyecekler.
Ve biz sadece sana ere değil onlarca,
yüzlerce insana ulaşmış olacağız!

- Aaa doğru ben hiç böyle dü-
şünmemiştim vay be hımm…

Koridorlarda yankılanıyor slogan-
lar, koridorlarda sürüklendiğimizi di-
rendiğimizi yükselen kabul etmeyen
sesleri duyuyor diğer tutsaklar. Ve
her geçişimizde durup saygıyla me-
rakla “vay be, bunlar onlar” deyip
bakıyorlar. Destekleyen de oluyor şa-
şıran da... Ama biliyorlar ki 2 yıldır
her gün, bıkmadan, usanmadan öğre-
tiyoruz; nasıl direnilir, neden direnilir
ve direniş nasıl öğretiyor? Ve biliyoruz
nasıl onurlu kalınır, yaşanır?

2. yılında direniş öğretiyor ve
biliyoruz ki taşı bile delebilir dam-
lalar...

***

Yine sohbet-kitap hakkı için direnişi
yükseltmiştik. Havalandırmada otu-
rurken ellerimizi vermiyorduk. O sü-
recin ardından operasyonlar oldu, avu-
katlar tutuklanıp geldi-gitti. Ardından
yeni tutuklamalar, art arda sürgünler
oluyordu. Bir gün mahkemeye gittik
10-15 dakika sonra 30’a yakın kadın
ve erkek tutsağı sürgün etmişlerdi. Si-
livri duruşma salonunda öğrenmiştik.

Döndüğümüzde hücreler talan
edilmişti. 3 kişi kalmıştı, 2 kişi de
biz mahkemedekiler ve de 2 kişi de
şehir dışındaki mahkemesinden dö-
nenler. Ben ve 3 arkadaş tek tek tu-
tuluyorduk. Benim sağlı sollu hüc-
relerim boştu, tecriti katmerlemişlerdi.
Yan yana geçme talebimiz kabul
edilmedi. Kapı dövmeler başlama-
mıştı. O arada hem tek tutulmamızı
hem de sürgünü protesto amaçlı du-
varlara yazılamalar yaptık. Başka
hücrelerde olan 2 arkadaş; “Sen bi-
zimle baş edemedin bu da sana dert
olsun Ali Demirtaş” yazmışlardı.

İdarede bir heyecan, bir telaş...
O hücrenin fotoğrafları çekildi, ertesi
sabah zorla başka hücreye koydular.
O gün benim duvarlarım nakışlandı
geldiler fotoğrafladılar… Ve beni
başka hücreye koymaktan vazgeçtiler;
ama hala tektik. Havalandırmadan
içeri girmemeye başladık. Ayakta
duruyor, yol vermiyorduk. Tutunca
yerde yuvarlanıyor içeri girmiyorduk.
Hücreye atmaya çalışınca geri çıkı-
yorduk, ayağımızı kolumuzu kapı
arasında bırakıp morarttıkları çok
oldu… Vazgeçmedik!

Ve 1 hafta sonra direnişin hazım-
sızlığıyla sürgün edildim. Önce ben-
den önceki tüm tutsaklar gibi koğuş
tipi hapishaneye sevkim çıkarılmış;
ama direniş ve yasaklarla beraber
durum kişiselleştirilmişti. Kandıra F
Tipi’ne götürülmüştüm. Orada 3 saat
çıplak bekletildim. Onursuz arama
irade savaşıydı, böyle üşürsün mecbur
kendin giyeceksin diyorlardı. “Hayır;
ancak cesedimi alırsınız, ama gi-
yinmeyeceğim. Siz onursuzca soy-
dunuz, siz giydireceksiniz.” deva-
mında irademiz yine kazandı!

Silivri hapishanesinin talimatı ve
bakanlığın kararıyla direnişin intikamı
alınıyordu. Tek tutulacak, asla kim-
seyle karşılaştırmayacaktım. Sürgünü
protesto için başladığım AG, bu “özel
ve kesin” tecrit kararı ile devam-
lılığa döndü. Bir yandan açlık gre-
vindeydim, bir yandan gece-gündüz
ben ve uzakta yoldaşlarım sabaha
kadar, her yarım saatte bir kapı dö-
vüyorduk… Bakanlık “kesin-asla…
Her koşulda tek kalacak, güvenlik
ve tehlike durumu var” demişti. 

Mesele direnmekti. 2 yıldır devam
eden “Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş”e olan kinle ayak oyunları
yapıyorlardı. Açlık grevinin 23. gü-
nünde direniş sayesinde talep kabul
edildi ve biz bir kez daha yaşasın
zafer dedik. 24. gün ise direnişle
yoldaşlarımın yanına geçtim. Kan-
dıra’da da hücreler yanmış ve sürekli
direniş vardı. Orada kısmi; 18 yıllık
direniş ve oradaki şehitlerin –tutsak-
ların emeğiyle kazanımlar vardı. Ki-
tap-sohbet-dergi daha sorunsuzdu;
ama başka sorunlar çıkarılıyordu.

Ahmet İbili:
“Nasıl ki; bugüne kadar en kü-

çük şeyi bile bedel ödeyerek zorla
koparıp aldıysak, bundan sonra
da öyle olacaktır.”

“El birliğiyle bu süreçten de
başımız dik, alnımız ak çıkacağız.” 

“Kırılma olmaz. Kırılma olması
için benim kırılmam gerek.”

“Direnirsek elbette kanımız dö-
külür. Ama dökülen kanımız, ve-
receğimiz canımız, devrimi daha
da kızıllaştıracaktır.”

Sürecek....

2 Eylül
2018
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29.07.2018
Sevgili A. Merhaba

Hasretle, sevgiyle kucaklıyorum, nasılsınız? Bizler
çok iyiyiz. Geçen hafta gönderdiğin faksı aldım, iletişim
cezamız bitti öyle alabildik. Yarın bir yenisi daha başla-
yacak.

D. adına bir mektup yollamışsınız fakat çizme kararı
verildi, onu da 1 ay sonra ancak alabileceğiz. 1 ay dile
kolay işte yarın ceza başlayacağı için bugün hızlı hızlı
yazıyorum.

Geçen hafta göndermiştim bir mektup onu aldınız mı
acaba? Onu gönderdiğimde sizden daha mektup, faks
alamamıştım, ceza başlayacak diye de hızlıca yazmıştım.
Çok uzun yazamadım. Günler öyle hızlı ve yoğun geçiyor
ki neye yetişeceğimizi şaşırıyoruz. Bir bakıyorsun sürgün
oluyor, saldırı oluyor hiç yerimizde duramıyoruz.

Siz de merak etmişsiniz, sağlığımız iyi, demişsin ya
“İşkencenin acısı geçer ama öfkesi geçmez” diye yara-
larımız berelerimiz iyileşti ama öfkesi geçmedi, geçmez
hiçbir zaman birikir birikir. Mahkeme yüzünü 1 dakika
bile görmedim, anlatmaya başladım; ama birilerini
rahatsız ettim sanırım ki hiç doğru düzgün dinlemeden
kamerayı kapattılar. Hak, hukuk, adaleti geçtim mahke-
melerin ciddiyeti de kalmadı. Ben de istesem o kamerayı
kapatabilirim, çok zor bir şey değil!

Biz her Segbis’e çıktığımızda savunma hakkımızı is-
temekten vazgeçmeyeceğiz. Savcı mütaala okumuş hak-
kımızda, mahkemeyi de ertelemiş bunlardan dahi haberim
çok sonra oldu. Ferman padişahındır, bakalım bu yargı-
lamasız infazları nereye kadar sürdürecekler.

Hapishanelerin üretimlere alerjisi var biliyorsunuz.
Kendilerince en büyük gördükleri çizme kararı silahları
halihazırda hep bekliyor, aman bir üretim mi gördüler,
bir şiir bir yazı, bir resim hemen o silah ortaya çıkıyor,
bir de üstüne el koyuyorlar. Ama biz vazgeçmiyoruz
tabi, yazmaya devam. Yine geliriz yanınıza kısa kısa
postalarla.

Mahkememiz 3 Ekim’de ve SEGBİS ile katılmamız
dayatılıyor. Daha önceki mektuba yazmıştım. Faşizmin
mahkemelerinden bir şey beklemiyoruz. Onlar bizi
değil, biz onları yargılayacağımız için korkuları
büyük. Şunun şurasında 2 ay bir zamanımız kaldı,
Seher’i mahkemeye götürecekler. Savunma hazırlıklarına
başlıyoruz. Uzun süredir aklımızda “yoğunluk’’ çok fazla

olunca başına tam anlamıyla oturamadık.

Ben şimdilik böyle geliyorum yanınıza, her birinizi
ayrı ayrı çok özledim. 6 Ağustos'ta görüş var, açık görüş.
Bu kadar kısa yazmak içime sinmiyor ama maalesef
zaman dar, paylaşacaklarımız, anlatacaklarımız bu
kağıtlara sığmaz elbette.

E.’ye de bir merhaba diyeyim.

Merhaba E,

Faksını aldım, çok mutlu oldum. Geçmiş olsun hiç
ameliyat olduğundan haberimiz olmadı, yanına bir
ziyarete gelirdik şifa niyetine. Şimdi daha iyisindir
umarım. Sağlığın, sıhhatin yerindedir. Peki ameliyat
çözüm oldu mu? benim menisküs burda hiç tutmadı,
sıcak havaları seviyor sanırım rahatı yerindeydi bu sene.
Boğazım iyi… 60’tan fazlası, 6 özgür tutsağı 1 saat
yerinden oynatamadı yine olan haklılığımız ve bizim
irademiz oldu.

Herkese bol sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
Birbirinize iyi bakın. Bağlılıkla...

Bir şiir paylaşayım sizinle:

Her tarafım demir diye
Beni de paslanır mı sandın
Ben demiri ışıldatanım
Demire şekil veren güç
Bana şekil veren inancım
Eğilip bükülmez
Ah demez
Aman dilemez
Sıkılı yumruk,
Kenetlenmiş kol
Yükselen bir ses 
Zulmün yetmez gücü
Yumruk sıkılmaz 
Ses kesilmez
İnançla pişen demiri
Hiçbir kuvvet bükemez…

2 Temmuz 2018, ŞAKRAN
Sultan GÖKÇEK

Grup YORUM’un Tutsak Üyelerinden Sultan Gökçek’in Mektubu

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!



Ülkemizde OHAL süreciyle be-
raber emperyalist politikaların sonucu
120 bin kamu emekçisi işten atıldı.
Kamu emekçileri açlıkla ‘terbiye’
edilmeye çalışılıyor. KESK bu süreçte
bir mücadele programı çıkarıp hayata
geçirmedi.

9 Kasım 2016 günü tam bundan
660 gün önce Nuriye Gülmen Yüksel
Caddesi’nde ‘işimi istiyorum’ dövizi
ile alana çıktı. İşine geri dönmek
için Nuriye ve Semih tam 324 gün
açlığa yattı. Tam 660 gündür Yüksel
Direnişçileri her gün 13.30 ve
18.00’da işkenceyle gözaltına alınıyor.
Şu anda eski KESK MYK üyesi Ak-
man Şimşek dâhil 5 KESK üyesi iş-
lerini istedikleri için tutsak durum-
dalar.

Yüksel Direnişçileri 660 gündür
işini istiyor. KESK işini isteyen Yük-
sel Direnişçileri’ni sendikada iste-
miyor. Yüksel Direnişçileri KESK
yönetimini; KESK tüzüğüne ve
KESK’in ihraçlarla ilgili kurultay
kararlarına sahip çıkmaya, somut bir
mücadele programı koyup uygula-
maya çağırıyor. KESK Yüksel Dire-
nişçileri’ne ‘bize sorumluluğumuzu
hatırlatıp, sorumsuzluğumuzu teşhir
etmeyin’ diyor.

Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu’nda
Erzincan Şube Başkanı Yüksel Di-
renişçileri’ni; ‘KESK Genel Merke-
zi’ni ve bir şubeyi işgal etmekle’
suçluyor ve başkanlar kurulunu bu
duruma karşı göreve çağırıyor.  Ne-
rede görülmüş kendi üyesinin kendi
sendikasını işgal ettiği?

Yüksel Direnişçileri KESK yö-
netimini işgal edenleri uyarmak için
279 gündür sendikalarında oturma
eylemi yapıyorlar. KESK ve bağlı
sendika yöneticileri oturma eyleminin
taleplerine yanıt vermedikleri gibi
direnişçilere hakaret ediyor, üyeleri
ile görüşmekten kaçıyor ve kapılarını
üyelerine kapatıyor.

KESK Yönetimi üyelerine ‘siz
ekmeğinizi isteyemezsiniz, biz is-
tersek sizin adınıza ekmeğinizi belki
diplomasi yollarıyla isteriz’ diyor.
Yani üyelerini aynı devlet gibi açlıkla

terbiye etmeye çalışıyorlar. Kamu
emekçilerinin faşizmin icazetinden
çıkmasının bürokrat yönetimlerinin
sonu olacağını biliyor. Devlet ihraç
ettiklerine ağaç kökü yiyin diyor,
KESK Yönetimi ihraç edilenlere be-
nim emir ve talimatlarım dışında işi-
nizi isteyemezsiniz, sorumluluğumu
hatırlatmak için sendikalara gelirseniz
sizi işgalci ilan ederiz diyor. Devlet
Yüksel Caddesi’ni kamu emekçilerine
yasaklıyor, KESK sendika binalarını
kamu emekçilerine yasaklıyor. Tüm
bu gerçekleri söyledikleri için Yüksel
Direnişçileri devlet ve KESK tara-
fından istenmeyen ilan ediliyor. Za-
man emekçilerin aleyhine işliyor,
bunu gören Yüksel Direnişçileri kamu
emekçilerinin mücadele tarihinin
omuzlarına yüklediği sorumlulukla
fiili ve meşru mücadelelerine devam
ediyor, edecekler.

KESK Yönetimi işgalci Ameri-
ka’ya ülkemizden ve Suriye’den defol
diyecek resmi bir çağrı yapamıyorken
Yüksel Direnişçileri’ne, üyelerine
KESK’ten çıkma çağrıları yapıyor.

ESM Genel Başkanı, müfettişler
tarafından kendisine gösterilen eylem
videosunu izleyerek, eyleme katılan
herkesin tek tek isimlerini müfettişlere
vermiş ve eyleme konu Enerji Ba-
kanlığı dışında çalışan ESM üyele-
rinin kimlikleri bu şekilde belirlene-
rek, haklarında disiplin soruşturması
açılmasının hesabı verilmemişken,
EĞİTİM-SEN Başkanlar Kurulu’nda
Erzincan Şube Başkanı KESK’i ne
yapmaya devam ediyor?

KESK ve bağlı sendika yönetici-
leri üyelerini hedef göstermeye son
vermeli çağrılarını üyelerine karşı
değil, sorumluluğunu yerine getir-
meyen, üyelerinin işkence görmesine,
tutsak düşmesine karşı sessiz kalan,
üyelerini polise ihbar eden, direnişleri
tasfiye etmeye çalışan sendika yö-
neticilerine karşı yapmalıdır.

Faşizmin tüm zorbalıklarına sessiz
kalanlar ve üyelerini ihbar edip, kit-
leleri kamu emekçileri tarihinin en
onurlu direnişlerinden birini gerçek-
leştirenlere karşı saldırıya çağıranlar

tarihe hesap verecekler!
Kamu Emekçileri Cephesi
29.8.2018

CHP’li Milletvekilleri
İşi İçin Direnen Mahir Kılıç
İle Görüştü 

Mahir Kılıç 8 Ağustos'ta CHP
Genel Merkezi önündeki oturma ey-
lemini bitirdikten sonra Yüksel Di-
renişçilerinden Acun hoca ve bir ar-
kadaşı ile görüşmeye katılan Mahir
Kılıç içeride önce CHP heyetini din-
ledi. Özgür Özel, "Karşıyaka Bele-
diyesi’nde işe başlaman için işi hız-
landıralım…’’ dedi. Kılıç ise tazminat
meselesini sordu. Özel, para işini
Büyükşehir ile çözmesi gerektiğini
söyleyerek bu sorunu oraya havale
etti. Kılıç, "bu sorunun kendilerinin
de sorunu olduğunu, böyle işin içinden
sıyrılamayacaklarını, sonuçta Aziz
Kocaoğlu’nu belediye başkanı olarak
halkın önüne kendilerinin koyduğunu"
hatırlattı. Milletvekilleri İçişleri ba-
kanlığını arayarak Karşıyaka Bele-
diyesi için iş başvuru evraklarının
orada takılma nedenini öğrenmeye
çalıştıklarını ancak orada olmadığını
öğrendiklerini anlattılar. Bunun üze-
rine Kılıç, "Karşıyaka Belediye Baş-
kanınız bize evrakların İçişleri Ba-
kanlığında takılı kaldığını söylemişti.
Ortada bir yalan var o zaman. Ancak
kimin yalan söylediğini bilemem.
Kıdem ve İhbar tazminatımı verme-
den ve beni işe almadan direniş asla
bitmez…" diyerek görüşmeyi son-
landırdı.
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Eğitim Sen Erzincan Şube Başkanı KESK’e Görevini Hatırlatanlara Karşı
Başkanlar Kurulu’nu Ne Yapmaya Çağırıyor?

Biz KESK Yöneticilerini Sorumluluklarını Yerine Getirmek İçin Göreve Çağırıyoruz!
Kamu Emekçileri İşini İstemek İçin Reformizmin Program Ve Çağrısını Beklemeyecek!

İşini İstemek Suç Değildir,
Selvi Ve Nursel Öğretmen
Serbest Bırakılsın!

Halkın öğretmenleri Nursel Tan-
rıverdi ve Selvi Polat  ‘İşimiz, Ekme-
ğimiz ve Onurumuz için Direniyoruz’
eyleminde 20 Ağustos 2018 günü Kur-
ban Bayramı’ndan bir gün önce eylem
alanında gözaltına alınıp Kurban Bay-
ramı günü tutuklandılar.
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Çayan:
İstanbul Çayan Mahallesi’nde

Liseli Dev-Genç'liler ve Halk Cep-
heliler tarafından 29 Ağustos günü
Ayten Öztürk’e yapılan işkenceyi
teşhir eden "Şerefsizsiniz, Köpeksiniz
Ayten Öztürk'e Yaptığınız İşkencenin
Hesabını Vereceksiniz/ Ayten Öz-
türk’e yapılan işkencenin Hesabını
Soracağız” yazılamaları yapıldı.

Mersin’de Ayten Öztürk İçin
Pankart Asıldı

Mersin’de 28 Ağustos'ta Halk
Cepheliler otoban yolunda "Yolda-
şımız Ayten Öztürk Nerede” yazılı
pankart astılar. Yapılan açıklamada:
"Yoldaşımıza gelecek en küçük za-
rarın hesabını soracağız!" denildi.

İşkence Yapmak Şerefsizliktir
Müvekkilimiz Ayten Öztürk, 8

Mart tarihinde Lübnan Havalima-
nında gözaltına alınıp 13 Mart tari-
hinde Türkiye’ye iade edilmiştir. 13
Mart-28 Ağustos arasında Kontrge-
rillanın elinde tutulmuş. Kontrgeril-

lanın elinde kaldığı 6 ay boyunca,
Elektrik (Vücudundaki yanık izleri
bunu açıkça yansıtıyor), tazyikli su,
askıya alma, falaka gibi ahlak dışı
ve fiziki her türlü işkenceye maruz
kalmıştır. Seni arayan soran yok,
sahip çıkan yok diyerek psikolojik
işkence de yapılmıştır. İşbirliği yap-
mayı reddettiği için her türlü işken-
ceye maruz kalmıştır.

Ayten Öztürk, 28 Ağustos günü
akşam saatlerinde bulunduğu yerden
alınıp bir buçuk saatlik bir yolculuk
sonunda bir araziye bırakılmıştır.
Ankara siyasi polisi Ayten Öztürk’ü
kontrgerilladan bu araziden teslim
almıştır. Gözaltına alındığından bu
yana 22 kilo vermiştir.

Gülsuyu Halk Cephe-
si:

Yoldaşımızın Saçının
Teline Gelecek Her Za-
rarın Hesabını Misliyle
Soracağız!

Gülsuyu Halk Cephesi
Ayten Öztürk'ün 6 ay önce
Lübnan'da gözaltına alın-
dıktan sonra haber alına-
mamasıyla ilgili 26 Ağus-
tos'ta bir açıklama yaptı.
Ayten Öztürk’ten hala bir
haber yok. Ayten Öztürk’ün
başına gelecek her türlü
şeyden Lübnan devleti ve
Türkiye faşizmi sorumlu-
dur!" denildi.

Çayan Halk Cephesi:
"Yoldaşımız Ayten Öz-

türk Nerede?" 
Çayan Halk Cephesi 23

Ağustos'ta 9 Mart'ta Lüb-
nan'da gözaltına alındıktan
sonra kayıp olan Ayten Öz-

türk ile ilgili  "Yoldaşımız Ayten
Öztürk Nerede?" yazılamaları yap-
tı.

TAYAD’lı Aileler Lübnan Kon-
solosluğuna Ayten Öztürk’ün Ne-
rede Olduğunu Sordu

TAYAD’lı Aileler 27 Ağustos
günü, saat 14.00’da Lübnan İstanbul
Başkonsolosluğuna giderek Ayten
Öztürk’ün akıbetini sordular. 

"Evladımız nerede? Susarak, bil-
gimiz yok" diyerek sorumluluğu
üzerinizden atamazsınız. Biliyor ve
gizliyorsunuz, bulana kadar sormaya
devam edeceğiz. Lübnan devleti Ay-
ten Öztürk’ün nerede olduğunu açık-
lamak zorundadır!"

Tarih Önünde Hiçbir Suç Ce-
zasız Kalamaz

Dev-Genç kayıp yakınlarına  ya-
pılan polis saldırısı ve Ayten Öz-
türk'ün kaybedilmek istenmesiyle
ilgili 27 Ağustos'ta bir açıklama ya-
yınladı. Açıklamada; "25 Ağustos
2018 tarihinde AKP’nin katil polisleri
kayıp yakınlarının 700. hafta buluş-
masına saldırdı, sokak ortasında iş-
kenceler yaparak 47 kişiyi gözaltına
aldı. Faşizmin kontrgerillasıyla, Jİ-
TEM’iyle, MİT’iyle tüm itleriyle
halka saldırdığı, gözaltılarla, katli-
amlarla, kayıplarla halkı infaz ettiği
dönemlerde evlatları, yakınları kay-
bedilen ana babalar yerlerde sürük-
lenerek gözaltına alındı. 

İzin Vermeyeceğiz! Halkın ev-
latlarını öyle rahat rahat kaybetme-
nize, katletmenize izin vermeyeceğiz!
Bugüne kadar hiçbir yoldaşımızı kör
karanlık hücrelerde sahipsiz bırak-
madık, cenazelerini mezarsız, me-
zarlarını çiçeksiz bırakmadık. Yine
bırakmayacağız!  

Ayten Öztürk'e Yapılan İșkencenin Hesabını Soracağız



Halkın Esnaflarını Örgütleyelim!
Halkımızın önemli bir kesimini oluşturan es-

naflarımız da diğer emekçi halk kesimleri gibi dü-
zenin ekonomik baskısı altında birçok sorun yaşa-
maktadır… Esnafların da diğer emekçi kesimler
gibi örgütlenmeye, dayanışmaya ihtiyaçları var-
dır…

Kimdir Esnaf?
Esnaflar basit üretim araçlarına sahip olması ve

çok sınırlı sayıda işçi çalıştırması yanıyla işveren,
üretim faaliyetleri esas olarak aile emeğine dayalı
olduğu için de emekçi konumundadırlar.

Esnaf ve sanatkârlar dediğimiz bu kesimler 0
ila 9 işçi çalıştıran işletmelerdir.

Resmi verilere göre ülkemizde istihdamın %65’i
10 ve altı işçi çalıştıran mikro işletmelerde gerçek-
leşmektedir.

TESK’in (Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu)
siciline kayıtlı yaklaşık 2 milyon üyesi bulunmaktadır.
Ve bunlar 500 kadar meslek kolunda faaliyet gös-
termektedirler.

Ve bu kesim iş yerlerini kapatmak zorunda
kalan, kredi borçlarının faizleri altında sürekli bu-
nalan, kapitalizmin finansal krizlerinin ağır faturası
altında ezilen ve yer yer kiralarını dövizle ödemek
zorunda kalan büyük bir kesimdir. Büyük işletmelerin
baskısı altında kimi zaman üretim faaliyetinde bu-
lunamamakta kimi zaman ise büyük işletmelerin
esas yükünü çekmesine rağmen onlar tarafından
sömürülmektedirler…

Esnaflar!
Samandağ Esnaf Meclisi’nde Örgütlenelim!
Esnaflarımızın emeği de işçi, memur ve köylü

gibi en ağır şekilde sömürülmektedir. Her yıl bu
sömürüye dayanamayıp yüz binlerce esnaf banka-
lardan aldığı kredi borçlarını ve yer yer döviz
(daha çok Dolar) bazlı kiralarını ödeyemediği için
iflas edip kepenk kapatmaktadır…

Son on yılda 1.328.000 (bir milyon üçyüz yirmi
sekiz bin) esnaf iflas etmiştir. Yani kayıtlı olan 2
milyon esnafın yarıdan fazlası iflas etmiştir.

Banka kredileri, elektrik, su, vergi borçları,
döviz bazlı kiralar vb… esnafların en temel sorun-
larındandır.

Esnaflar yaşanan bu sorunlar karşısında çaresizce
iflası beklemek zorunda değildir.

Düzen acımasız ve tam bir kurtlar sofrasıdır.
Esnaflarımızın örgütlenmesinin yolu meclisler-

dir.
Gücümüzü birleştirip örgütlenerek, krizleri ba-

hane ederek yaşamsal tüketim ürünlerini halka
fahiş fiyatlarla satan tekellere ve aracılarına karşı
kooperatifleşerek halkın ihtiyaçlarını daha ucuza
karşılaması sağlanabilecektir.

İdil Kültür Merkezi’nde Kahvaltı Yapıldı

İdil Kültür Merkezi’nde 26 Ağustos Pazar günü kahvaltı
gerçekleştirildi. Yapılan kahvaltıda tutsaklar ve yaklaşan
duruşmalar üzerine konuşuldu. Tutsaklar için yoğun
mektup, yazılama ve pullama çalışmaları yapılması gerektiği
konuşuldu. Kahvaltı bitirildikten sonra yaklaşık 20 mektup
tutsaklara gönderilmek üzere yazıldı. Kahvaltıya 12 kişi
katıldı.

İdil Kültür Merkezi
Grup Yorum’un "Emperyalizm" �arkısının 
Kürtçe Altyazılı Klibini Dinleyelim

Grup Yorum'un "Emperyalizm" şarkısının Kürtçe
alyazılı klibini aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=NZ-yRw6IQ5o

Mahallelerimizde Uyuşturucuya
Geçit Vermeyeceğiz!

Mamak Halk Meclisi’nin Uyuş-
turucuya Karşı Pullama Çalışmaları
Devam Ediyor. 24 Ağustos’ta
“Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!”,
“Mahallemizde Uyuşturucuya Geçit
Vermeyeceğiz!” yazılı 500 adet pul-
lama Mamak’ta çeşitli mahallelere
ve okulların etrafına yapıştırıldı. 

Mahallelerimizde
Uyuşturucuya, Yozlaşmaya
Geçit Vermeyeceğiz

Yoksul mahallelerde uyuşturucu
kullanımının ve satışının artmasın-

dan kaynaklı Mamak Halk Meclisi tarafından Tuzluçayır
bölgesinde 28 Ağustos'ta “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!”,
“Mahallemizde Uyuşturucuya Geçit Vermeyeceğiz!” yazılı
50 adet pul ve 10 adet duvar gazetesi yapıldı. Çalışma
sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı, bir kişiye
yapması için pul verildi.
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“Almanya Eğlence Yazılımları Öz Düzenleme Kurumu
(USK) tarafından yapılan açıklamada, Hitler’in Nazi
Partisi’nin Swastika (Gamalı Haç) sembolünün de dahil
olduğu yasaklı ve yasadışı sembollerin ‘toplumsal uy-
gunluk’ şartıyla kullanılmasına izin verilen kararın, film-
lerde olduğu gibi oyunlara da uygulanacağı öğrenildi. 

USK Genel Müdürü Elisabesth Secker, ‘toplumsal
uygunluk’ konusuyla ilgili olarak ise ‘Bu bağlamda,
toplumsal olarak uygun olan, anayasaya aykırı örgütlerin
sembollerinin sanatsal ya da bilimsel bir amaca hizmet
etmesi, güncel olayları veya tarih anlatımında yardımcı
olması için kullanılabileceği anlamına gelir’ dedi.
(Aktaran, Sputnik news)

ALMANYA’DA GAMALI HAÇ SERBEST
GRUP YORUM, YÜRÜYÜŞ DERGİSİ YASAK!
Dünyayı kana boğan, milyonları katleden Nazilerin

amblemleri toplumsal uygunluk gösteriyor; ama biz “ter-
rörist”tiz!

Irkçılığa ve yozlaşmaya karşı konser yaptığımız için
devrimcileri tutuklarken hangi “toplumsal uygun”luğa
göre hareket ediyor Alman emperyalizmi?

Bir milyon insanı meydanlarda buluşturan, halkın,
Anadolu’nun, dünya halklarının sesi olan Grup Yorum’u
engellemeye çalışırken hangi “toplumsal uygun”luğa
göre hareket ediyorsunuz?

Milyonları katleden faşizme özgürlük, hürriyet.... 
Milyonları katleden faşizme karşı; konser düzenle-

yenlere, panel yapanlara, emperyalizmi ve faşizmi teşhir
eden devrimcilere ise baskı, gözaltı, tehdit, şantaj, yıllara
varan hapis cezaları, ağır tecrit... 

DEVLET TEKELLERİN DEVLETİDİR! 
HİTLER’İ İKTİDARA GETİREN TEKELLERİN

DEVLETİ BUGÜN DE İŞ BAŞINDA! 
Nazi amblemlerini, oyunlarda bile kullanılmasına

izin vermek, asıl olarak Nazilerin faaliyetlerine özgürlük
sağlanmasıdır. Elbette bugüne kadar Alman devleti Na-
zilerin, faşistlerin örgütlenmesini zaten bizzat kendisi
sağlamış, bunu programlamış, maddi-manevi her türlü
desteği sağlamıştır. Ama gelinen aşamada bunun yapılması,
perdelenerek değil, artık pervasızca açıktan yapılmasıdır.
Yasalara göre yasak olan Nazi örgütlenmeleri ve simge-
lerinin, bugün devlet eliyle meşrulaştırılmasıdır. Ki NPD
veya AfD gibi Nazi partilerinin seçimlere girebilen,
açıktan silahlanan ve ırkçılık propagandası yapabilen
“yasal” partiler olmaları bunun en açık örneklerinden-
dir.

Yani yasalarla da Nazilerin önü açılmaktadır. Yani
bu şu demektir:“Dün Türkiyeli dönercileri-yabancıları
iyi ki öldürdük, yenilerini de öldürelim, hadi görelim

sizi” deyip  faşist katillerin sırtını sıvazlamak demektir.
NSU davasının üstü örtülüp, polisin ve Anayasayı Koruma
Örgütü’nün katliamlardaki rolleri gizlenmiş ve yaptıkları
için de ödüllendirilmektedir.

Nazi amblemlerinin serbest bırakılması ne demektir? 
Kimin amblemleridir bu, ne için kullanmış, neyi

temsil etmiştir bu amblem?
Buna bakmak gerekir. Amblemler sadece bir ibare

değil, bir düşüncenin temsil edilmesidir.
Peki bu amblemler neyi simgelemektedir ve sahibi

Nazi Almanyası ne yapmıştır?

- On milyonlarca insanı katletmiştir. Sadece 2. Paylaşım
Savaşı sırasında 22 milyon Sovyet vatandaşını katlet-
miştir.

- On binlerce insanı gaz odalarında zehirleyerek kat-
letmiştir. Maliyeti düşük olsun diye özel gazlar-gaz
odaları yapmıştır. 

- Avrupa’yı, Asya’yı işgale girişmiş, geçtiği her karış
toprakta kan ve gözyaşı bırakmıştır. 

- Çocukları, yaşlıları, hastaları katletmiş hem de ilk
katlettikleri arasında olmuştur. 

- Milyonlarca insanı zorla, ölümüne çalıştırmış, ça-
lışmaya zorlamıştır. 

- Katlettiği insanlardan sabun yapmıştır. 
- Milyonlarca insanın malını, mülkünü talan edip

yağmalamıştır. 
- Irkçılığın sembolü olmuştur. 
- Faşizm onlarla, onların isimleriyle anılmıştır. 
- Milyonlarca insanı yerlerinden, yurtlarından etmiştir. 
- On binlerce insanı sakat bırakmıştır. 
- Renklerine, dinlerine, dillerine göre insanları ayırmış,

bölmüş, parçalamıştır.
- Kendinden olmayan herkesi yok etmiştir.
- Binlerce insanı deneylerinde kobay olarak kullanıp

işkence ederek katletmiştir. 

Faşizmin suçları ve ırkçılığın nedenleri daha da ay-
rıntılandırılabilir elbette. Bugün açısından yapılmaya ça-
lışılan, Almanlar’ın bile kara bir leke olarak gördükleri,
savunamadıkları bu tarih, asıl olarak devlet tarafından
meşrulaştırılıp, kabul ettirilmeye çalışılıyor.

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nı başlatan Hitler’in
başında olduğu Naziler, asıl olarak tekellerin iktidarıydı.
Hitleri başa geçiren, ona maddi olanakları sağlayan,
önünü açan tekeller olmuştur. Hitler tekellerin çıkarlarını
savunmuştur. Bugün de iktidardakiler aynı tekellerdir.
Bugün de aynı tekeller devleti yönetiyor. Bu yanıyla te-
keller, kendi yaptıklarını devlet aracılığıyla meşrulaştırmaya

ALMAN EMERYALİZMİ FAŞİST AMBLEMLERE ÖZGÜRLÜK,
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE EDEN HALK ÇOCUKLARINA YILLARCA

HAPİS CEZASI, TECRİT, TEHDİT, GÖZDAĞI...
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ve halktaki ayrılıkları büyüt-
meye, sömürüyü arttırırken ken-
di halkına neden olarak yaban-
cıları göstererek kışkırtıcılık
yapıyor. Ülkedeki her olum-
suzluğun, sokakta çıkan tartış-
madan hırsızlığa, tecavüzden
cinayete kadar her suç yaban-
cıları sorumluymuş gibi göste-
riyor.

Bunu Neden Yapıyor?
Bunu yapıyor; çünkü yük-

selen ve bir türlü bitmeyen kriz-
lerin yükünü yabancılara, mül-
tecilere yüklemek istiyor.

Bunu yapıyor; çünkü Alman
halkı yoksullaşmanın sebebini
iktidarlarda aramasın, bunu ara-
maya zamanı kalmasın istiyor.

Bunu yapıyor; çünkü işçiler-emekçi kardeşler birbirini
yesinler ki biz de sömürüye devam edelim hesabı yapı-
yorlar. 

Bunu yapıyor; çünkü aman bize başkaldıran olmasın
diyorlar.

Bunu yapıyor; çünkü varlık nedenleri bu, sömürüyü
sürdürmek ve ömürlerini uzatmak. 

NAZİ AMBLEMLERİNİ YASALLAŞTIRAN AL-
MAN DEVLETİ, 

NAZİLERE, IRKÇILARA KARŞI MÜCADELE
EDEN DEVRİMCİLERİ TUTUKLUYOR, MAH-
KUM EDİYOR! 

Almanya’da hala devrimcilerin neden tutsak edildiğinin
de cevabıdır bu. Her türlü halka düşman politikalarını
rahat rahat uygulayabilmek için önünde engel istemiyor.
En büyük engel olan biz devrimcileri, Cepheliler’i de bu
yüzden gözdağıyla, terörize ederek, baskı ve tutuklamalarla
yıldırmaya çalışıyor. Tecrit edip imha etmeye çalışıyor.
Biz yok olalım istiyorlar. Halkın savunması, kalkanı
olan bizler olmayalım ki savunmasız kalan halka her is-
tediklerini yapsınlar, sömürüyü sürdürsünler.

Türkiye’de yasal olan Yürüyüş dergisinin, Alman
emperyalizmi tarafından ‘yasaklı’ ilan edilmesinin hukuki
bir izahı yoktur!

Türkiye’de milyonları alanlarda toplayıp “Bağımsız
Türkiye” konserleri veren Grup Yorum’un yasaklanmaya
çalışılmasının başka bir açıklaması yoktur.

Kendi yasalarına göre kurulmuş olan Anadolu Fede-
rasyonu’nun basılması, çalışanlarının tutuklanmasının
başka hiçbir nedeni yoktur.

Türkiyeli devrimcilerin “Yorum konseri düzenlemek,
Yürüyüş dergisi dağıtmak, eğitim çalışması yapmak,
ırkçılığa karşı kampanyalar örgütlemek” vb. gerekçelerle

yıllarca tecritte tutulması neyle açıklanabilir?

Emeğimizle varız, hakkımızı istiyoruz. Düşünce ve
örgütlenme özgürlüğümüzü savunacağız!

Avrupa’da yaşayan Türkiyeli halkımızın, yabancı
halkların aşağılanmasına, sindirilmesine, ırkçılığa maruz
kalmasına, katledilmesine izin vermeyeceğiz!

Emperyalizmin, ırkçılığın, Nazi faşizminin karşısında
biz varız! Devrimciler var, Cepheliler Var! 

Bugün Sonnur, Muzaffer, Yusuf, Erdal ve Musa
Aşoğlu, işte bu nedenlerle Alman devleti tarafından tu-
tuklanmış ve mahkum edilmiş durumda.

Faşizme karşı mücadele ettikleri için tutsaklar...
Faşizme karşı mücadele ettikleri için “terörist” ilan

edildiler...
Irkçılık devlet politikasıdır. Alman emperyalizminin,

ırkçılığa karşı olan konserlerimizi, festivallerimizi ya-
saklamaya çalışmasının nedeni tam da budur!

Bedeli Ne Olursa Olsun, Tutsaklıklara Rağmen 
Faşizme Karşı Omuz Omuza Olmaya,
Düşünce Ve Örgütlenme Özgürlüğümüzü Savun-

maya,
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Olmaya Devam

Edeceğiz! 
Konserlerimizle, Festivallerimizle, Açıklamaları-

mızla, Dergimizle, Derneklerimizle Faşizmi Teşhir
Etmeye,

Halklarımızı Örgütlenmeye Çağırmaya, Onlara
Kalkan Olmaya Devam Edeceğiz!

DEVRİMCİLİK, DÜNYANIN EN MEŞRU İŞİ-
DİR!

DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR!
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Muhammed Safa, 22 Temmuz
1953 Lübnan doğumludur. Uzun yıl-
lardır anti-emperyalist ve anti-siyonist
mücadele veren bir demokrattır.

Lübnan’da bulunan KHIAM (İş-
kence Mağdurları Rehabilitasyon
Merkezi) başkanıdır. Kendisi de si-
yonist İsrail’in Güney Lübnan’daki
işkence kampında (Khiyam Hapis-
hanesi) kalmıştır. Günümüze kadar
siyonizme karşı mücadelesine ve
dünyanın birçok yerinde bulunan po-
litik tutsaklarla dayanışmaya devam
etmektedir.

Halk Cephesi dostu Muhammed
Safa, tanıdığı yoldaşlarımızdan ve
özellikle şehit yoldaşımız Eyüp Baş’ın
devrimci kişiliğinden ve devrim inan-
cından çok etkilenmiştir. Birçok soh-
betinde Eyüp yoldaşımızı anan ve
tanıdığı ailelerimizi, özgür tutsakla-
rımızı soran biridir.

“Kahramanların Dansı” kitabının
ismi ise, İstanbul’da katıldığı etkin-

liklerde röportaj yaptığı sohbette,
kendisine ölüm orucu direnişçilerini
ve devrimcileri ‘kahraman’ diye ta-
nıtmasından kaynaklıdır.

Kitabın kapağında, İstanbul TA-
YAD’lı Ailelerimizle ve yoldaşları-
mızla çektirdiği fotoğraflar bulunur-
ken, ikinci sayfasında “Eyüp ve Ya-
semin’e Hediye” başlığını ekleyerek,
kitabını şehit yoldaşımız Eyüp Baş’a
ve Özgür Tutsağımız Yasemin Ka-
radağ’a atfetmiştir.

Kitap, Halk Cephelilerle ve aile-
lerimizle yaptığımız röportajlardan
oluşmaktadır. Sırasıyla röportaj yap-
tığı kişiler şöyledir;

Süleyman Lazi, Behiç Aşçı, Fatma
Nakçı, Nuriye Orgun, Yıldız Keskin,
Melek Akgün, Nagehan Kurt, Hayriye
Gündüz, Cemalettin Yayla, Yıldız
Türkoğlu.

Muhammed Safa kitabın önsöz
kısmında Cepheliler'le ilgili duygu-
larını şu şekilde kaleme almış;

“Onları ilk tanı-
dığınız anda sevmeye
başlarsınız; çünkü
onlar öyle bir nesil
ki mekanları, nesilleri
ve tarihleri aşan bir
nesil. İlk bakışta baş-
ka bir gezegenden
veya gelişmiş bir ül-
keden geldiklerini sa-
nırsınız. Bazılarıyla
ilk karşılaşmamda
kaldığım, işkence
gördüğüm tekli hüc-
releri hatırladım ve
oraya anılarımda
geri gitmiş gibi ol-
dum. Fakat Lazlar
(devrimciler) dağla-
rından, nehirlerinden
ve topraklarından
vazgeçmiyor.

Onları her ziyaret
ettiğimde hatıralarım
yenilenir ve onlarla
daha sık  buluşmam
gerektiğini düşünü-

rüm Ölüm Oruçları’ndan kaynaklı.
Onların mücadelelerinde, ölüm oruç-
larında bir kardeş, bir yoldaş oldum.
Onları tekli tecrit hücrelerinde ziyaret
etmek için birkaç gün yanlarında
kalmaya karar verdim. Ölüm orucu
direnişçilerini  ziyaret ettim, yanık-
larını, bilinçaltlarını, hücrelerde uyu-
ya kalmayan atardamarlarını. Ölüm
orucuna karşı duydukları hisler, ya-
şamlarının var olma sebeplerinin
sırrıymış gibi geldi bana. Bu buluşma
gösterdi ki bana ölüm orucu onların
şanı. Ve yine gördüm ki; Ateşin Dansı
ile Kahramanların Dansı’nı, Orucun
Dansı’nı.

Bu ziyaretim, bu kitabın bir kısmını
oluşturdu, kitap haline getirdi, mektup
halini aldı. Bir yarısı yok oldu. Ama
ölüm orucu gölgede kalmamalı, sesini
yankılandırmalıyız.”

***

Ölüm Orucu

Köylerini, tarlalarını bırakıp gi-
diyorlar

Oyuncaklarını,
Yuvalarını, uykularını bırakıp

gidiyorlar
Beyaz, kırmızı ve sarı toprakla-

rını bırakıp ayrılıyorlar
Riskli açlık meydanına
Ölüm orucunda yarışıyorlar
Onunla oynuyorlar
Ölümlerini bırakıp
Oruç tutuyorlar ölümlerine, aşk-

larına, sevgilerine
Gözleri sessiz
Kalpleri sessiz
Göz kapakları sessiz
Açlıklarını bırakıp gidiyorlar,

kıkırdıyorlar, kaçıyorlar
Riskli açlık meydanına
Ölüm orucu
Özgürlük orucu
Hayat orucu

Muhammed Safa (2004)

Halk Cephesi Dostu Muhammed Safa’nın
“Kahramanların Dansı” Kitabı Çıktı!
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BAĞIMLI OLAN İNSANLARIMIZIN
AİLELERİ DÜZENİ
BİZZAT YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR!

Bağımlı olan insanlarımızın aileleri en az bizim kadar
bu düzeni tanır durumdalar. Hani denir ya “Acısını çek-
mediğin yarayı iyileştiremezsin”. İşte onlar bu acıyı
bütün yanlarıyla yaşıyor. 

Bizi düzenin tedavi merkezlerinden ayıran temel
nokta uyuşturucuya bakış açımız. Düzenin tedavi mer-
kezleri, basını, uyuşturucu ve kumarın kişilerin kendi
zaaflarından kaynaklı bir bağımlılık olduğunu ileri
sürüyor, ya kişiyi ya da aileleri suçluyorlar.

Böyle olduğu için de bağımlı olan insanlarımızı birer
psikopat hasta ve kriminal insan olarak gösteriyorlar.
Temel nokta buna indirgeniyor. Hal böyle olunca, ba-
ğımlılar toplumun en aşağılık insanları olarak görülüyor.
Hastanesinden doktorlarına, polisinden mahkemelerine,
gençlik dairelerine, iş bulma kurumuna, okullara, sokaktaki
insana kadar onlar aşağılanıyor. Aşağılamanın en ağır
şekli yapılıyor. Aşağılama ve korku üzerine kurulu bir
ilişki kurabiliyorlar ancak.

Bu bakış açısı da bağımlılarda aşağılık duygusu ya-
ratıyor, “ben sizden farklıyım, ben sizin gibi değilim,
ben kirli bir insanım, ben beceriksizim” düşüncesi uyan-
dırıyor. Yani kapitalizmin, emperyalizmin tam da istediği
budur.

Avrupa’da uyuşturucuyu hiç denememiş, madde kul-
lanmamış, alkol almamış kimse neredeyse yoktur. Bu
kadar yaygın bir sorun ve yozlaştırma politikasıyla karşı
karşıyayız. İşte böyle baktığımız için emperyalizmin
kurumlarının çözemediği sorunları BİZ çözebiliyoruz.
İnsanlarımızı bağımlılıktan bile kurtarabiliyoruz.

Bağımlı insanlar görüyorlar ki; ne polisin, ne doktor-
ların, ne gençlik dairelerinin, kısacası devletin umursadığı
yoktur. Yine uyuşturucu satışı konusunda da devletin
bakış açısını görüyor insanlarımız. Yabancılar üzerinde
tahakküm kuran, her türlü teçhizatını, takip sistemini
kullanan Alman emperyalizmi, istese uyuşturucu ticaretini
engelleyemez mi? Elbette engeller; ancak oradan rant
yerken, halkı yozlaştırma aracı olarak kullanırken bunu

yapmaz!
Sokaklarda, istasyonlarında bile uyuşturucu satıcıları

görülürken, onların görmemesi imkansızdır. Bunu bağımlı
insanlarımız da görüyorlar. Aileler, haklı olarak çocuk-
larının okullarda dıştalanarak bu yollara itildiğini düşü-
nüyorlar. Gittikleri hastanelerde, “polis karakollarında
onlara bakmaları dahi yetiyor” onların bütün morallerini
bozmaları için diyorlar.

Yani bağımlı olan insanlarımız hayatın her alanında
aşağılanıyor, onlara güvenilmiyor. Bu nedenle madde
kullananlar, dışa kendini daha çok kapatıyor, tedavi
olmak istemiyor. Bütün bu anlattıklarımız ailelerimizin
bizim temel görüşümüz olan “uyuşturucu emperyalizmin
temel politikasıdır”ı doğruluyor. Bize bu konuda inanı-
yorlar, sadece çözümsüz ve çaresizler. 

Biz ise onlara değer veriyoruz, seviyoruz, güveniyoruz,
aşağılamıyoruz. Onların diğer gençlerimizden farkı yoktur.
Aksine, birlikte yaşadıkça onlardan çok şey öğreniyoruz,
güven duyduklarında tecrübelerini aktarıyorlar, zengin-
leşiyoruz. Biz onlara değil, bu tablonun sorumlusu olan
emperyalizme kin duyuyoruz. Onlar devrimcileşmeyi,
en az diğer gençlerimiz kadar, bizler kadar hak ediyor-
lar.

Bu düzenin en dip halini, pisliğini yaşayanlar onlar
ve ancak onlar bu aşağılık düzene karşı mücadele edebilir.
Onların soracakları hesap, birçok insandan daha fazladır,
kin duyma nedenleri, devrimcilik yapma nedenleri daha
fazladır diye düşünmeliyiz.

Onlara ufacık bir şey öğrettiğinde, biraz değer verdi-
ğimizde, ne kadar vefalı olduklarını, bağımlılıktan arın-
dıklarında asla seni yarı yolda bırakmadıklarını, yoldaş-
lıklarının ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Evet biz
düzenin aksine suçlu olanın düzen olduğunu söylüyoruz
ve böyle baktığımız için de hastalık olan bağımlılık ile
mücadele ediyoruz tedavi gören çocuklarımızla değil.

Bağımlılıktan kurtulanlar, başka bağımlıları kurtarma
konusunda ne kadar istekli olduklarını görüyoruz. Daha
sevgi dolu, güven dolu ve onu bu düzenin pisliğinden
nasıl kurtarırım ile dolu oluyorlar. Onlar da bizim gibi,
gece rüyaları dahi ‘onları nasıl kurtarırım’ ile doluyor. 

Hiçbir çocuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz! Savaşımız
onlar içindir, devrimcilik nedenimiz, onları sokaklara,
uyuşturucuya, alkole mahkum edenlerden hesap sormak
içindir. Savaşımız mücadelemiz onlarla birlikte büyüyecek.
Kurtuluşun tek yolu devrimdedir, devrimi de onlarla
birlikte, onların aileleri ile birlikte yapacağız! Çünkü bu
düzeni en iyi tanıyanlar onu iliklerine kadar yaşayanlar
onlardır. O zaman yaramızı; ancak onlarla birlikte sara-
biliriz!

"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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� ALMANYA
Duisburg Halk Cephesi’nden

Ayten Öztürk İçin Çağrı
Ayten Öztürk İçin Lübnan Ada-

let Bakanlığına Faks
Halk Cepheli Ayten Öztürk’ten 6

aydır haber alamıyoruz. Bütün Halk
Cephelilerin ve ilerici demokratın gör-
evidir “Ayten Öztürk Nerede” diye
sormak ve buluncaya kadar mücadele
etmek. Bu nedenle Almanya’nın Du-
isburg şehrinde Halk Cepheliler Lübnan
Adalet Bakanlığına ve Lübnan’ın Berlin
Büyükelçiliğine 20 adet faks çekti.

Yoldaşımıza ne yaptıklarını bula-
cağız, tarihimizde hiçbir yoldaşımızı
sahipsiz ve hesapsız bırakmadık.

Essen Halk Cephesi Açıklama
AKP Faşizmi Kamu Emekçile-

rini Tutukluyor
“İhraç Kamu Emekçileri Nursel

Tanrıverdi ve Selvi Polat Tutuklandı
Kanun Hükmünde Kararname ile

mesleklerinden ihraç edilen eğitim
emekçileri Nursel Tanrıverdi ve Selvi
Polat, dün Bakırköy Özgürlük Mey-
danı’nda gerçekleştirdikleri 76. hafta
eyleminde işkenceyle gözaltına alın-
mışlardı”

AKP Faşizmi çıkardığı Kanun Hük-
münde Kararnamelerle ihraç ettiği eği-
tim emekçisi Nursel Tanrıverdi ve
Selvi Polat’ı Bakırköy Özgürlük mey-
danında 76 haftadır yapılan eylemden
sonra tutukladı.

AKP ne yaparsa yapsın emekçileri
yıldıramayacak. Halklarımızın müca-
delesini durduramayacak.

Dortmund Halk Cephesi Tara-
fından Ayten Öztürk İçin Faks Çe-
kildi

Dortmund Halk Cephesi olarak 23
Ağustos Perşembe günü yaklaşık 6
aydan beri haber alamadığımız yolda-
şımız Ayten Öztürk için Berlin Lübnan
konsolosu ve Frankfurt Lübnan kon-
solosuna Faks çektik. Herkesi aynı şe-
kilde bulundukları yerden ve ülkeden
Lübnan konsolosluklarına faks çekmeye

çağırıyoruz.

ABD’li Eski Bir Diplomatın
“Müttefikimiz Yok Uşaklarımız
Var” Açıklamasına İlişkin Essen
Halk Cephesi’nin Açıklamasını
Yayınlıyoruz

“Müttefikimiz yok, uşaklarımız var”
“Eski ABD’li diplomat Jim Jatras,

Trump’ın Rus S-400 hava savunma
sistemi alımının yaptırımlara yol açacağı
tehditleri için çarpıcı ifadeler kullandı.
“Aslında bizim müttefikimiz yok”
diyen Jatras, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uşaklarımız var. Bir de iyi uçağımız
var. İyi uşak, ona söylenenleri yapandır.
Ama eğer bir ülke iyi uşak gibi hareket
etmek istemiyorsa biz elimize büyük
sopa alıyor, tehdit etmeye başlıyoruz.
Sanırım, ABD’nin zorlama politikası
için en iyi ifade ‘yaptırım hiddeti’
olur.”

Eski AND’li diplomat söylüyor
bunu. Anadolu’muzda iktidarın, devletin
kimin elinde olduğunu bu cümlesiyle
anlatıyor.

Biz de diyoruz ki:
Halklarımız Sizin Uşaklarınız De-

ğil
Anadolu’muz Taşıyla, Toprağıyla,

Sizin Uşaklarınız Değil
Anadolu’muz Gelenekleriyle, De-

ğerleriyle Sizin Uşağınız Değil
Anadolu’muz Hiçbir Zaman Sizin

Gibilerinin Uşağı Olmadı Olmayacak
Anadolu’muzu cehenneme çevir-

diniz, biz cenneti yaratacağız.
Sömürü, baskı politikalarınıza Ana-

dolu’muzda son vereceğiz. Bunun için
de faşist sisteminizi yıkıp, halkın dev-
rimci iktidarını kuracağız.

Kayıp Annelerinin 700. Hafta
Eylemi Yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, Kayıp Ya-
kınlarının 700. hafta oturumunu ya-
sakladığını duyurdu. Alana takviye
polis birlikleri çağrılırken Kayıp Ya-
kınları ise 699 hafta olduğu gibi bu
hafta da bu alanda oturacaklarını belirtti. 

Gözaltında Evlatları Faşizm Ta-

rafından Kaybedilen Kayıp Yakın-
larının 700. Eylemine Saldırı

Tam 700 haftadır gözaltında kay-
bedilen evlatları, eşleri, çocukları için
Galatasaray meydanında oturma eylemi
yapan ailelere saldırdı, polis onlarca
insanı gözaltına aldı.

Tam Tamına 700 Hafta
Bu talimat üzerine halkın can, mal

güvenliğinden sorumlu polisler anala-
rımızın etrafını çeviriyor. Gaz bomba-
larıyla, joplarıyla saldırıyorlar anaları-
mıza. Kaybederek, katlederek anaları-
mızı, halkın evlatlarını, Adalet arayanları
durduramazsınız.

Galatasaray’da Gözaltına Alınanlar
Derhal Serbest Bırakılsın

Analarımızın Öfkesi Katilleri Ye-
necek

Kayıplarımız Nerede?
Analarımızın Öfkelerini Alanlar

Hesap Verecek.

HFG’de Dayanışma İle Haftalık
Yemeklerimizi Yapıyoruz

HFG’yi ayakta tutacak olan halkın
oraya bizim kurumumuz diye bakma-
sıdır. Biz de halkımıza BİZİM KU-
RUMUMUZ bilincini her şeyde ya-
ratmaya çalışacağız. Kimisi yemek ya-
parak, kimisi gelip bir hikaye anlatarak,
kimisi kirasına destek çıkarak, kimisi
bağımlılıktan kurtarmak için birebir
insanlarımızla ilgilenerek, HFG’yi bu
düzene karşı bir mücadele mevzisi ol-
mak neyi gerektiriyorsa onu yapaca-
ğız.

Bunlardan biri de, ki bu önemli,
ortak dayanışma ile orada bağımlı in-
sanlarımıza, misafirlerimize, orda kalan
insanlarımıza yemekler yapmak. Geçen
hafta katmer yapmıştık, önceki hafta
mantı, bu hafta da poğaçalar yaptık.
Bunları buzluğa koyuyoruz ve hafta
boyunca yiyebiliyoruz. Aynı zamanda
o yemekleri ortak yaparken büyük bir
mutluluk ve zevkle yapılıyor. HFG'de
bizim evimiz bizim mutfağımız bakış
açısını yaratıyor. Yemekleri yaparken
ailelerimiz bağımlı olan gençlerimize
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bizim çocuklarımız diye bakıyorlar.
Artık onların her değişiminde onlar da
mutluluk yaşıyorlar ve bunda kendile-
rinin de emekleri olduğunu görüyorlar
artık.

HFG’de Okuma Günü
Her cumartesi HFG’de okuma günü

yapıyoruz. Bu hafta okuma günümüze
Kıssadan Hisse ve Atasözleri ile baş-
ladık ve üzerine tartıştık. Ardından
herkes kendi okuduğu kitap ile güne
devam etti.

Bağımlı olan insanlarımız düzenli
okumaktan sıkılabiliyorlar ama kısa
kıssadan hisseler hikâyelere daha dik-
katlerini verebiliyorlar. Biz de günlük
bunları yapma kararı aldık.

Haftaya okuma gününe dostlarımızı
bekleriz.

Sonnur Demiray İçin Yapılan
Çadır Direnişi 49. Gününde Devam
Ediyor

25 Ağustos 2018 günü Sonnur De-
miray için yapılan çadır direnişi 49.
günündeydi. Sonnur Demiray’ın dı-
şardan gönderilecek bir psikiyatri ta-
rafından tedavi edilmesi, insan hakları
ve hasta haklarına aykırı bir şekilde
hapishane idaresi tarafından fiilen en-
gelleniyor. Hapishane idaresi böyle bir
tedavi için Sonnur’un doktora anlat-
tıklarını hapishane psikoloğuna iletil-
mesi için izin vermesini şart koşuyor.
Bu temel hasta haklarının ihlalinden
başka bir şey değildir. Aynı idare daha
önce de kendilerinin Sonnur’un eşi
Haydar Demiray ile görüşmelerine
Sonnur’un izin vermediğini söylemiştir.
Bunun alenen yalan olduğu Sonnur’un
eşiyle yaptığı görüşmede ortaya çık-
mıştır. Savcılık ise Sonnur’un dışarı
salınması halinde kaçırılacağı gibi zır-
valar saçmalamaktadır.  Daha önce de
aynı savcılık Sonnur’un eşine döneceği
gibi kabul edilemez gerekçeler ileri
sürmüştür. Köln Ossendorf Hapishane
İdaresi ve bu savcılık ne yapmak iste-
mektedir. Sonnur’un tedavi edilmesi

için özgür bırakılması şarttır. Bu onun
hem anayasal hem de yasal hakkıdır.
Ama vazgeçtik bu hakların ihlalinden
bu tavırlar temel insan haklarına da
karşıdır.

Bu kafa yapısındaki insanların Son-
nur’un hastalığını da istismar edecekleri
alenidir.

Bizler Sonnur’un yoldaşları ve eşi
olarak Sonnur özgürlüğüne kavuşana
kadar direnişi sürdüreceğimizi bir kez
daha ilan ederiz.

Essen Halk Cephesi:
Dersim’de Yine Bombardıman

Yine Yangın
YOK EDEMEYECEKSİNİZ
Dersim’de yaşam savunucularının

müdahaleleriyle haftalar sonra kontrol
altına alınabilen yangın, Merkez kır-
salına bağlı Balı Deresi ile Muskirek
bölgesinin bombalanması sonucu ye-
niden alevlendi.

Dersim Merkez kırsalında gönül-
lülerin müdahalesi sonucu haftalar
sonra kontrol altına alınabilen yangın,
yapılan bombardımanın ardından bu
sabah yeniden alevlendi.

Yangın, sabah saat 07.00 civarında
iki helikopterin Balı Deresi ile Muskirek
bölgesini bombalaması sonucu çıktı.” 

Dersim’de devlet tarafından çıkar-
tılan yangın günlerce yörede yaşayan
halkın müdahalesiyle söndürülmüştü.
Ama halklarımızın oylarıyla iktidara
gelmiş AKP denetimindeki ordu kuv-
vetleri Dersim’i yine bombaladı ve bu
bombalama sonucu yine yangın çıktı.
Daha doğrusu yangın çıkarıldı faşizm
tarafından. Faşizmin politikalarını tank-
larıyla, toplarıyla, uçaklarıyla, İHA’la-
rıyla, ellerinde silahlarıyla, kimyasal
silahlarıyla halkımızı, doğamızı, doğada
yaşayan hayvanları yakan, yıkan, kat-
leden, işkence edenlere diyoruz! YOK
EDEMEYECEKSİNİZ.

Gülaferit’le Dayanışma Grubu
Berlin’de Eylemlerine Devam Edi-
yor

Berlin Alexsanderplatz’daki eyalet
başbakanlık önünde 27 Ağustos Pa-
zartesi günü, saat 13.00 ile 14.00 ara-
sında Gülaferit’le dayanışma eylemi
yapıldı.

Eylemde “Gülaferit’e Özgürlük”
pankartı ve Gülaferit’in taleplerinin
olduğu dövizler açıldı.

Gülaferit açıklamasını birkaç kez
okudu, taleplerini sıraladı. Alman devleti
bir terörist arıyorsa Almanya’da ör-
gütlenen Nazilere baksın diyerek, iltica
işlemlerinin başlatılmasını istedi.

Eylem boyunca bildiriler dağıtıldı,
yoldan geçenlere bilgilendirme yapıl-
dı.

Mannheim Halk Cephesi Ayten
Öztürk Eylemi

Mannheim Halk Cephesi “Ayten
Öztürk” için Frankfurt Lübnan Kon-
solosluğu önünde eylem gerçekleştir-
di.

Çevreden eylemin içeriğini merak
edenlere Ayten Öztürk’ün kim olduğu
ve neden Lübnan konsolosluğu önünde
eylem yapıldığı anlatıldı. Almanca
açıklama okundu, sloganlar atıldı. 9
Mart 2018 Lübnan Beyrut Refik Hariri
Uluslararası Havaalanında gözaltına
alınan devrimci Ayten Öztürk’ten 5
aydır haber alınamıyor. Lübnan devleti
Ayten Öztürk’ ün akıbetini açıklamak
zorunda. Her hafta salı günü Frankfurt
Lübnan konsolosluğuna Ayten Öztürk
sorulmaya devam edilecek.

� AVUSTURYA
Avusturya’daki Lübnan Kon-

solosluğuna Soruldu: Ayten Öztürk
Nerede?

Biz de soruyoruz: Ayten Öztürk
Nerede?

Türkiye’de devrimci kimliğiyle bi-
linen ve son olarak Suriye’de ikamet
ettiği belirtilen Ayten Öztürk’ten 9
Mart 2018 tarihinden beri haber alına-
mıyor.

Suriye Halk Cephesi tarafından Ay-
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ten Öztürk’ün 9 Mart tarihinde Beyrut
havalanında gözaltına alındığı ve bun-
dan sonra kendisinden hiçbir şekilde
haber alınmadığı bilgisi paylaşılması
üzerine Avusturya’da akıbetini öğren-
mek için iki hafta üst üste 3 kişilik bir
heyet Lübnan Büyükelçiliğini ziyaret
etti.

17 Ağustos tarihinde bizzat Lübnan
Bayan Konsolos tarafından kabul edilen
heyet Anti-Emperyalist Cephesinin
çağrısıyla ve Ayten Öztürk’ün endişeli
aile ve arkadaşları adına geldiğini bil-
dirdi. Bayan Konsolosa üzerinde Ay-
ten’in fotoğrafı bulunan ve 9 Mart’tan
beri kendisinden haber alınamadığını
anlatan bir mektubunu teslim etti.

Konuyla ilgili hiç bilgisi olmadığını,
doğrusu olayı hiç duymadığını beyan
eden konsolos bir takım sorular sor-
duktan sonra, bu konuda Lübnan yet-
kililerine mektup yazacağını söyledi.
Ayten Öztürk’ün Lübnan’la hiçbir
sorun yaşamadığını, fakat Türkiye dev-
letinin hedefinde olduğu ve uzun yıllar
devrimcilik yapan bir kadın olduğu
anlatıldı. Heyet, Ayten Öztürk’ün Tür-
kiye devletiyle işbirliği sonucu faşizme
teslim edildiğinden endişe ettiğini be-
lirtti. Bunun üzerine Konsolos, Lübnan
hükümetinin bugüne kadar kimseyi
İsrail ya da Türkiye devletine teslim
etmediğini söyledi.

23 Ağustos tarihinde 3 kişilik bir
heyet tekrar Bayan Konsolos’un yanına
gitti. Fakat Ayten ile ilgili herhangi bir
bilgi öğrenilemediği, konsolos tara-
fından Lübnan yetkililerine yazılan
mektuba halen cevap gelmediği anla-
tıldı.

Ayten Öztürk’ün akıbetini sormak
insani bir görevdir!

� YUNANİSTAN
Yunanistan Halk Cepheliler Ayten

Öztürk Nerede Demeye Devam Ediyor
Ve Edecekler

Yunanistan Halk Cephesi Açık-

lama
Devrimciler Devletlerin Pazarlık

Malzemesi Değildir
Devrimcilik Yapmak Suç Değil

Görevdir

AYTEN ÖZTÜRK NEREDE?
9 Mart 2018 günü Lübnan Beyrut

Refik Hariri Uluslararası Havaala-
nı’ndan, Atina’ya gidecek uçağa binmek
üzereyken polis tarafından durdurulan
ve gözaltına alınan AYTEN ÖZ-
TÜRK’ten bugüne kadar, yaklaşık 5
aydır hiçbir haber alınamamıştır.

Ayten Öztürk bir devrimcidir. Tür-
kiye’de faşizme karşı mücadele etmiş,
halk ve vatan sevgisi ile devrim mü-
cadelesinin bir neferi olmuştur. Dev-
rimciler dünyanın en onurlu damarına
sahiptirler. Lübnan Hükümeti ve AKP
faşizmi arasındaki kirli pazarlığın bir
parçası yapılamazlar. Ayten Öztürk
gözaltına alındıktan sonra kendisinden
bir daha haber alınamamıştır. Lübnan
Hükümeti ve AKP faşizmi Ayten Öz-
türk’ün nerede olduğunu açıklamak
zorundadır. Eğer Türkiye’ye verildiyse
bugün nerede tutsak edilmiştir? Neden
kendisinden bilgi alınamıyor? Yok,
eğer Lübnan’da ise nerede tutsak edil-
miştir?

Yunanistan Halk Cepheliler Ay-
ten Öztürk Nerede Demeye Devam
Ediyorlar Ve Edecekler

Ayten Öztürk İçin Yol Kapatma
Eylemi

Yunanistan Halk Cepheliler Türkiye
konsolosluğu Önünde Ayten Öztürk
İçin Eylem yaptı.

28 Ağustos Salı günü Lübnan ha-
vaalanından Yunanistan Atina’ya gel-
mek için yola çıkan Ayten Öztürk göz-
altına alınmıştır. Bunun üzerine harekete
geçen yoldaşlarının tüm girişimlerine
rağmen Ayten Öztürk’le ilgili bilgi alı-
namamıştır. Kimi kaynaklar Türkiye
devletine iade ettik dese de resmi bir
açıklama yapılmamıştır. Ayten Öztürk

25 yıllık devrimcidir ve işbirlikçi Lüb-
nan devleti yoldaşımız üzerinden pa-
zarlıklar yapamayacak. Türkiye dev-
letinin sicili kirlidir. Binlerce devrimci
yurtseveri kaybetmiş, katletmiştir. Ayten
Öztürk faşizme karşı demokrasi kapi-
talizme karşı sosyalizm emperyalizme
karşı bağımsızlık mücadelesi yürüten
bir devrimcidir. Ayten Öztürk’ün kay-
bedilmesine izin vermeyeceğiz. 6 aydır
kayıp olan Ayten Öztürk için Halk
Cepheli ve duyarlı Yunanlıların katılı-
mıyla eylem gerçekleştirildi. Halk cep-
helilerce yol trafiğe kapatılarak bir
saat boyunca bildiri dağıtıldı. Eylemde
Türkçe, Yunanca, İngilizce Ayten Öz-
türk nerede dövizleri taşındı.

Yine eylemde ”Ayten Öztürk ne-
rede? Kahrolsun faşizm yaşasın mü-
cadelemiz, Katil ABD işbirlikçi AKP,
Devrimciler pazarlık konusu yapılamaz
Devrimci İrade Teslim alınamaz” slo-
ganları atılarak eylem bitirildi.

Atina’da Bayramlaşma!
Ülkemiz topraklarından uzakta da

kalsak değerlerimizi yaşatıyor, yoz-
laşmaya izin vermiyoruz. Bayramlar;
birlikte acılarımızı, sevincimizi, diren-
cimizi, mücadelemizi; kurbanımızı,
lokmamızı paylaşma günüdür.

Bunun için Atina Halk Cepheliler
Kurban Bayramının ilk günü 21 Ağus-
tos 2018’de bayram kutlaması yaptı-
lar.

Bayram kutlaması için Atina’da
Akropol’un piknik alanına giden Halk
Cepheliler, kolektif olarak kahvaltı
sofrasının kurulmasının ardından bay-
ramlaştılar.

Kahvaltıdan sonra birlikte Akropol
ve etrafını gezdiler. Gezide Sokrates’in
kaldığı zindanı, Eski Atina şehir yer-
leşkesi, 3 kadın tanrı anıtı gibi yerleri
gezdiler.

Akşam saatlerinde bayramlaşma
etkinliğimiz sona erdi.

Yürüyüş
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Büyük bir ailenin parçalarıyız,
çok büyük bir insanlık ailesinin par-
çası. Dünyanın en soylu damarları
olan devrimcilerin yanındayız, ya da
onlardanız. Ser verip sır vermeyen-
lerin, vatanı için halkı için gözünü
kırpmadan canını verebilecek bir ai-
lenin fertleriyiz. Emperyalizme ve
faşizme karşı tek bir gün, dakika,
saniye dahil tavrında eğilip bükülme
olmayan ideolojik ve siyasi olarak
net bir ailenin parçası. 

Böyle bir ailenin parçası olmak
demek onun acı gününde, iyi gü-
nünde, mutlu gününde yanında olmak
demektir. Aynı amaç uğruna yani
idealler uğruna dövüşüyoruz. Hede-
fimiz eşit, sömürüsüz, adil bir ya-
şamdır. 

Böyle bir ailenin parçası olmanın
en önemli kuralı şehitlerine ve tut-
saklarına sahip çıkmaktır. Zor gün-
lerde, iki elimiz kanda da olsa, ne
oldu diye sorabilmektir. Ne yapabi-
lirim diye sormak, çözüm için yo-
ğunlaşmaktır. Şehitlerine sahip çı-
kamayanlar, tutsaklarına sahip çıka-
mayanlar devrimci olamazlar. Bu
değerler bir devrimci hareketin en
önemli değerlerindendir. İdeolojik
netliğin, sınıf bilincinin, devrimci
olmanın göstergesidir yaşattığımız
değerler. 

Binlerce km uzağında da olsak,
bir yoldaşımızın çektiği en ufak bir
acı bizim canımızı acıtır, öfkemizi
biler. Onun gördüğü işkenceyi biz
bedenimizde hissederiz, coşkusundan
coşku duyarız. Biz böyleyizdir, yani
yoldaşlık bir çift göz olmaktır. Em-
peryalizm bir raporunda bu duygusal
bağlarını anlayamıyoruz diyor. Duy-
gusal bağları çok güçlü bir aileyiz
biz. 

BİZ TALİMATI ŞEHİTLERİ-
MİZDEN ALIRIZ, İŞKENCE AL-

TINDAKİ TUTSAKLARIMIZ-
DAN ALIRIZ! BUNUN İÇİN YA-
ZILI TALİMATA GEREK YOK-
TUR! BU İDEOLOJİK BİRLİK-
TİR, DUYGUSAL OLARAK BİR-
BİRİMİZE OLAN BAĞLILIĞI-
MIZDIR BİZİ EYLEME SEVK
EDEN!

Şehitlerini ve tutsaklarını sahip-
lenmeyen, hiçbir değerine sahip çı-
kamaz. Fiziki olarak aramızda ol-
mayan yoldaşlarımızın düşlerini ya-
şatmak, yarım kalan hedeflerini ta-
mamlamak boynumuzun borcudur.
Şehitlerimiz de tutsaklarımız da ya-
nımızda olmayan, mahkemelerine
sahip çıkmayanlar bu ailenin bir par-
çası değillerdir. 

Avrupa’da olmamız hiçbir şeyi
değiştirmez. Şehitlik haberi aldığı-
mızda hemen karanfilimizi alıp ku-
rumlarımıza koşabilmeliyiz. Herhangi
bir katliam, baskın, tutuklanma du-
rumunda konsolosluk önlerine gide-
bilmeliyiz.

Özellikle şehitlik haberlerinde,
Halk Cepheliler kimseden bekleme-
den hemen konsolosluk önlerine çağrı
yapmalıdır. Tutsaklıklarda hemen ka-
ğıda kaleme sarılıp hal-hatır sorma-
lıdır. 

Avrupa’da halk cephelilere yönelik
tutsaklıklarda orada bulunan bakan-
lıkların önlerine gitmeliyiz. Ayten
Öztürk gibi kayıplarımızda yetkili
kurumların önlerine gitmeliyiz, yol-
daşlarımızı merak etmeli, akıbetini
öğrenmeyiz. Telefonlar açmalı, fakslar
çekmeli, yoldaşlarımıza sahip çıkmalı,
eylemler yapmalıyız. 

Avrupa’daki tutsaklarımızın mah-
kemelerine katılmalı, duruşmalarını,
sağlık durumlarını takip etmeliyiz.

Mektup ve pul göndermeyi, bay-
ramlarda kart atmayı ihmal etmemeli,
ihtiyaçlarını sormalıyız. Düğünde,
cenazede, hastanede, hapishanede
dayanışmayı büyütmeliyiz. Böylelikle

yoldaşlık bağlarımızın da pekiştiğini
göreceğiz. Vatanımız ve halkımızla
da kopmaz bağlar böyle böyle kuru-
lacak ve güçlenecektir.

Sonuç olarak, yoldaşlık sahiplen-
mektir. Hatasını kendi hatamız gö-
rerek düzeltmek, emek vermek, eleş-
tirmek ve ikna etmekle yükümlü-
yüzdür. Doğrularını büyütmek de
aynı şekilde görevimizdir. Çünkü bu
büyük aileyi oluşturan üyeleriyiz biz.
Birbirimizi beslemek, büyütmek,
sarıp sarmalamak ellerimizdedir. Yol-
daşlarımızı sahiplendiğimiz ve emek
verdiğimiz oranda BİZ’i büyütece-
ğimizi ve şehitlerimiz ve tutsakları-
mızla yenilmez bir güç olduğumuzu
unutmamalıyız.

YOLDAŞ OLMAK BİR ÇİFT
GÖZ OLMAKTIR! 

ŞEHİTLERİMİZ BİZİM GEÇ-
MİŞİMİZ VE GELECEĞİMİZ-
DİR!

ONLAR OLMADAN BİZ OL-
MAZDIK, OLAMAYIZ!

ŞEHİTLİKTE, TUTSAKLIKTA, KAYIPLARIMIZDA, İŞKENCELERDE BU AİLENİN BİR
PARÇASI OLAN HİÇ KİMSE BİR YERDEN BİR TALİMAT BEKLEMEMELİ!

YOLDAŞLARINA, SEVDİKLERİNE SAHİP ÇIKMALIDIR!

Dev-Gençliler ve

Liseli Dev-Genç'liler

Dergi Dağıtımı Yaptı

Kadıköy:
Dev-Gençliler 25 Ağustos'ta

Kadıköy’de Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. 2 saat süren ve
50 adet Yürüyüş dergisinin
dağıtıldığı çalışmaya 2 Dev-
Gençli katıldı. 

Örnektepe:
Liseli Dev-Genç’liler 22

Ağustos'ta Örnektepe Mahal-
lesi'nde dergi dağıtımı yaptı.
2 saat süren çalışmada 50 Yü-
rüyüş dergisi halka ulaştırıl-
dı.

AVRUPA’dakiBİZ
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10 Eylül - 16 Eylül

İbrahim ÇUHADAR:
İbrahim Çuhadar 16 Ağustos 1973 Ankara,

Altındağ doğumludur. Aslen, Çorum’un, Alaca,
Tutluca Köyü’nden, yoksul bir ailenin çocuğudur.
İbrahim Çuhadar ortaokul yaşlarından itibaren
damgacılık, kaşe, tabela, pirinç levha, mobilyacılık,
bakkal çıraklığı yaptı. 90’lı yıllardan itibaren
inşaatlarda çalıştı. 1993 yılında inşaatta çalışırken

devrimcilerle tanıştı. İlk örgütlülüğü Devrimci İşçi Hareketi
içinde oldu. 1994 yılında illegal mücadele içinde yer aldı. 28
Eylül 1994 yılında tutsak düştü. Ankara Ulucanlar ve Çankırı E
Tipi Hapishanesi’nde, 19 Aralık Katliamına kadar toplam 10 yıl
tutsak kaldı. Katliam saldırısından sonra sevk edildiği Sincan F
Tipi Hapisnanesinden 2004 yılında tahliye oldu. Tahliye olduktan
sonra 2009 yılına kadar çeşitli alanlarda çalıştı. 20 Temmuz
2012’de Hasan Selim Gönen’i katleden polislerin bulunduğu
75. Yıl Sultangazi Polis Karakolu’na, 11 Eylül 2012 tarihinde
FEDA EYLEMİ gerçekleştirerek şehit düştü.

İbrahim Çuhadar

Ümüş ŞAHİNGÖZ:
Ümüş, 1969 yılında Yozgat’a bağlı Şefaatli

ilçesinin Halaçlı köyünde doğdu. Lise yıllarında
devrimcilere sempati duymaya başladı. 1992’de
örgütlü mücadeleye katıldı. Örgütlü olduktan
sonra, önce köyünde, Yozgat’ta mücadele etti.
Ardından değişik yerlerde görevler üstlendi.
Artık onun için aslolan mücadeleydi.

1997 Martı’nda gözaltına alınarak tutuklandı. Önce Ko-
caeli, sonra Sağmalcılar ve en son Ümraniye Hapishanesi’nde
kaldı. 330 gün boyunca açlığa, zulme, katliamlara, işkencelere
direndi. 330 gün boyunca, rüşvetleri, düzenle uzlaşmayı
elinin tersiyle itti. Onun için yalnız direniş, yalnız zafer
vardı. Ümüş Şahingöz, ölüm orucunu sürdürdüğü Armutlu’da
14 Eylül 2001’de şehit düştü.

Ümüş Şahingöz

Uğur BÜLBÜL:
1 Şubat 1976’da Kastamonu-İnebolu’da doğdu.

1996’da hapishanelerde süren ölüm orucu sırasında
devrimcilerle tanıştı ve mücadeleye katıldı. Faşizm,
sadece bir pankart astığı için onu gözaltına alıp iş-
kenceden geçirdi. 19 Aralık katliamı sırasında Bartın
Hapishanesi’ndeydi. Yaralandı. Sincan F Tipi Ha-
pishanesine sevk edildi. Tecriti, işkenceleri yaşadı.

Öfke dağlar olmuştu Uğur’un yüreğinde. Kendini feda etmeye,
ölüm orucuna gönüllü olarak karar vermişti. 10 Eylül 2001’de
İstanbul Gümüşsuyu’nda işkenceci katliamcı çevik kuvvete karşı
gerçekleştirdiği feda eyleminde şehit düştü.

“Bayrağı sizden devraldık ve asla yere düşürmeyeceğiz”
Hamide Öztürk

Hamide ÖZTÜRK:
1970 Antakya doğumludur. Arap Alevisi

bir ailenin çocuğudur. 1990’da mücadeleye ka-
tıldı. 11 kez gözaltına alındı. Bu sürede, işken-
celerden geçirildi. Abisini, yakınlarını şehit
verdi. Daha büyük bir hırsla sarıldı mücadeleye.
Akdeniz çapında görevler üstlendi. 1996’da
İstanbul’da tutuklandı. ‘96 Ölüm Orucu’nda 3.

Ekip’te yer aldı. 19 Aralık 2000’de, 6 kadın tutsağın diri diri
yakıldığı Bayrampaşa C-1 koğuşundaydı. Bakırköy Kadın ve
Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekipleri’nde ölüm orucuna
başlayan Hamide Öztürk, 10 Eylül 2002’de şehit düştü.

Uğur Bülbül

Hamide Öztürk

Vedat İNAN:
11 Eylül 1994’te

Dersim Mazgirt’e
bağlı Darıkent Belde-
si’nde, Kürt milliyet-
çileri tarafından öldü-
rüldü. Mücadele oku-
ru bir öğretmendi.

Vedat İnan

Victor JARA:
“Şarkım ne gelip geçici övgüler düzer / Ne de

başkalarına ün katar, / Yoksul ülkemin / Kök salmıştır
toprağına. / Orada, her şeyin bittiği / Ve her şeyin
başladığı yerde, / Söylerim o her zaman yiğit ve
derin / Sonsuza dek yeni olacak şarkıyı.”

Şilili sanatçı Victor Jara, müziğiyle halkının sesi olduğu
için cuntacıların hedefi haline gelen sanatçılardandır.

Halkın acılarını, sömürüyü, emperyalizmin politikalarını anlattı şarkılarıyla.
“Marksist kanser sökülüp atılacaktır” diyerek insan avına çıkan Şili’nin
faşist diktatörü Pinochet’in ilk hedeflerinden biri oldu. Tutsak edilerek
Santiago Stadyumu’na doldurulan ve orada 16 Eylül 1973’te işkencelerde
katledilen on binlerce Şilili’nin arasında Victor Jara da vardı. Gitarını
çaldığı eli kırılır, şarkı söyleyen dili kesilir ama pes etmez yüreği. Devam
eder ayaklarıyla, kırık parmaklarıyla ritim tutarak halkın sesi olmaya.

Victor Jara

Rıfat ÖZGÜNGÖR:
1969 Samsun Vezirköprü doğumludur. Devrim mü-

cadelesine üniversite yıllarında katıldı. Mücadele Ga-
zetesi’nin Sivas Temsilciliği’ni yaptı. 2 Temmuz Sivas
katliamı sonrasında faşistlere karşı tepkileri örgütleyen
komite içindeydi. 15 Eylül 1994’te Hafik’in Ekinözü
Köyü’nde jandarma tarafından tutsak edildi. Karakolda
işkencelerden geçirildikten sonra katledildi. Şehit düş-

tüğünde Ahmet Karlangıç Kır Birlikleri’ndeydi.

Rıfat Özgüngör

Yüksel KAŞIKÇI:
12 Eylül 1979, halkının devrim mücadelesinde

bir DEV-GENÇ’li olarak yer aldı. Okmeydanı’nda
faşistlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Yüksel Kaşıkçı

Mehmet
SOYLU:

12 Eylül
1979’da, Kars
Yeni Mahal-
le’de faşistler
tarafından kat-
ledildi.

Mehmet Soylu



Merhaba!
Ağabeyimi son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelmiştik.

O’na yaraşır geleneklerimize uygun bir tören hazırlığı vardı.
Sıra vedalaşmaya gelmişti. Ben, Hamide ablam, Gülseren en
sona kalmıştık. Cenazenin etrafında büyük bir kalabalık vardı.
Herkes bizi izliyor, çeşitli yorumlar yapıyordu. Üçümüz de yum-
ruklarımızı kaldırıp “gözün arkada kalmayacak...” sözü vermiş-
tik.

Cenaze boyunca ablamın sabrı, herkese, her şeye yetişmesi
beni çok etkilemişti. Mezarlığa kadar ağabeyimin resmini o
taşıdı. Mezarlıkta bizi ablukaya alıp gözaltına almaya çalışmışlardı.
Herkes birbirine sıkı sıkı kenetlendiğinden çekiştirme sırasında
hepimiz üst üste yığılmıştık. En altta ablam. Ve elinde halen
sağlam taşıdığı ağabeyimin resmi. Öyle bir tutuşu vardı ki;
camına, çerçevesine hiçbir zarar gelmemişti. Nasıl zarar gelsin
ki, ağabeyimi canlı canlı kucaklar gibi kapaklanmıştı resme. İşte
o zaman ağabeyimin resmine nasıl sıkı sarıldıysa kavgaya da
öyle sıkı sarıldı, kenetlendi. 

Omuzlarındaki yükün, sorumluluğun farkındaydı. Ve hiç
zaman kaybetmeden görevlerinin başına geçmenin sabırsızlığını
yaşıyordu.

Cenazenin üzerinden yaklaşık bir aylık bir süre geçmişti.
Beni yanına çağırdı:

- Benim gitmem gerekiyor. Sen biraz daha beklersin.
- Hayır olmaz! Önce ben gideceğim. Ya da birlikte...
- Evdekilerin birimize ihtiyacı var. En azından şimdilik. Senin

kalıp ilgilenmen daha iyi olur. Sonra sen de gelirsin.
- Ne zaman sonra?
- Zamanı gelince...
- Seni bir daha görebilecek miyim?� 
- Evet, emin olabilirsin bundan. Mutlaka görüşeceğiz, ama

benim vaktim yok şimdi, gitmeliyim. Bizimkilere söyleyece-
ğim.

- Evdekilerle sorun çıkacak, engel olmaya çalışacaklar. Böyle
bir zamanda üzülmeni istemiyorum. Peki, önce sen git ama
onlara söyleme, ben idare ederim.

- Hayır, olmaz. Niçin gittiğimi bilmeleri lâzım. Onlara her
şeyi anlatacağım. Ağabeyimin yerinin boş kalmayacağını, haklı-
lığımızı ve destek olmaları gerektiğini... 

Dediği gibi konuştu. Sürekli anlattı, ikna etmeye çalıştı. Bi-
zimkiler “Bir oğlumuzu yitirdik, seni de kaybetmek istemiyoruz”
diyor bir türlü ikna olmuyorlardı. Aralarında bir-iki gün süren
tartışmalar oldu. Artık konuşmak fayda etmediğinden ablam ko-
nuşmama tavrı gösterdi. Hiçbir şey konuşmadı, ardından da
açlık grevine başladı. Ciddiyetini görünce bizimkiler geri adım
attı. En azından “karışmıyoruz” dediler. Halen tepkiliydiler ama
niçin gittiğini, ablamın kararlılığını biliyorlardı. Onlara rağmen
gideceğini de... bir anlamda küskün bir ayrılık oldu. Böyle
olmasını hiç istemezdi halbuki. Çünkü ne kadar tepki gösterseler
de duygusallıklarını biliyor ve onlara değer veriyordu. Her zaman
öyleydi ve o bu değere sonuna kadar layık oldu.

Yaklaşık bir yıl sonra O’nunla İstanbul’da karşılaştık. Karşılaştık
diyorum çünkü görebileceğimi düşünmemiştim. Şöyle oldu, te-

sadüfen, geldiğimi ve nerede kaldığımı öğrenmişlerdi. Gülseren’le
ikisi beni arayıp “İnsan buraya kadar gelip de ablasını, yengesini
görmez mi!” diye takıldılar. Ve hemen birkaç saat sonra kendileri
geldiler. Büyük bir sürpriz olmuştu. İkisi de çok zayıflamışlardı.
Birbirimize bakıp durduk sürekli. Konuşacak o kadar çok şey ol-
masına rağmen ilk başta daha çok gözlerimizle konuştuk. Sonra
“Haydi gidiyoruz” dediler.

Artık üçümüz bir aradaydık. Ama sürekli, her an ayrılacakmışız
gibi bir halimiz de vardı. Ablam öyle yoğundu ki ancak akşamları
evde bir araya geldiğimizde sohbet edebiliyorduk.

Gülseren takılırdı, “Haydi, kavga edin de görelim.”
Ablam: “Gerçekten biz hiç kavga etmedik. Normal kardeş

kavgası da olmazdı. Bir işaretle gözlerimizle bile anlaşırdık”
derdi. 

Gülseren: “İnanmıyorum, ben olsam kavga etmeden duramam.
Ama ben yapacağımı biliyorum. Mutlaka kavga edeceksiniz.
Kardeş kavgası canım...”

Bunu da nasıl yapardı:
- Ablan seni bırakıp gidecek. Bir gün bir bakacaksın ablan

gitmiş. 
- Ne zaman?
- Yok canım, şaka yapıyorum, o giderken mutlaka söyler.
- Git bak, hazırlanıyor. 
Gerçekten de gitmek için hazırlanıyordu o gün.
- Abla ne zaman gideceksin, ben de gelsem olmaz mı daha

kaç ay oldu bir araya geleli.
Hiçbir soruma cevap vermedi. Sakince eşyalarını toplamaya

çalışıyordu.
Ayrılıklar hayatımızın bir parçası haline gelmişti.
Üniversitedeyken tutuklanıp Malatya Hapishanesi’nde yatması,

Adana’ya gidişi. İstanbul... Ve tutsaklık... Kara toprak O’nu
bağrına basıncaya dek ayrılıklar ve bitmeyen hasretlikler hep bi-
zimleydi.

Tutuklandığında bir süre ziyaretine gittim. 95’in sonlarından
96’ya kadar. Yani Ölüm Orucu sürecine kadar.

Her ziyarete gittiğimde bana moral veren o oluyordu. Duruşu,
konuşması, sabrı, coşkusu bana güç veriyordu. Duygularına
hakimdi, dışa vurmuyordu. Aramızda öyle bir ilişki vardı ki
bunu ifade etmek mümkün değil.

Kardeşten öte, iki arkadaş gibi büyüdük. Her şeyi ama her
şeyi paylaşırdık. Sırlarımızı, hayallerimizi, korkularımızı, kaygı-
larımızı... Bir bütünün iki ayrı parçasıydık sanki. Geleceğe dair
düşlerimiz bile aynıydı. Bunda O’nun payı çok büyüktü. Çünkü
ilk adımı hep o attı.

Evde ve Harbiye’de kız çocuklarına bakış açısının değişmesinde
O’nun kararlı ve iradi girişimlerinin etkisi çoktur.

Bir kızın üniversiteye hem de başka bir ilde gitmesi problem
olurdu örneğin ya da devrimciliği seçmesi, bunun için evden
uzaklaşması... Bunların çoğunda ilk oldu ve zorluklarını da ilk o
yaşadı. Bazen duraksayarak, bazen de hızlanarak adım adım
yolunu takip ettiğim için gurur duyuyorum. Bir adım önde olmak
istediğim, en azından yan yana olmak istediğim de oldu tabii.

96’da kabinlerdeyiz. Tel örgülerin ardından alnı bantlı Ölüm
Orucu savaşçılarımız gülen gözleriyle bize bakıyor. Öyle neşeli
öyle coşkulular ki sanki o sararan yüzler, bir deri bir kemik
bedenler onların değilmiş gibi. Hiç konuşmuyor onlara bakıyorum.
Zafer gününe yakın bir tarihti. Ablam da bantlarını yeni kuşananlar
arasındaydı.

Hamide Öztürk’ün Kardeşi Ayten Öztürk’ün
Hamide’ye İlişkin Anlatımlarının Yer Aldığı Mektup

Anıları Mirasımız



Belki aylarca, yıllarca birbirimizin yüzünü görmemeye alış-
mıştık. Çünkü ikimiz de büyük ailemizin içinde öyle yakındık
ki fiziki ayrılık bizi hiç etkilemiyordu. Ama bu seferki farklıydı.
İşte o zaman O’nun yerinde olmayı öyle çok istemiştim ki...
“Bak, göreceksin, biz kazanacağız...” diyordu. Heyecanı, sevinci
ve hüznü içime işlemişti. O konuşuyor ben bakıyordum. “Abim
de bunu isterdi” diyor gerisini duyamıyorum. Geride benim ol-
duğumu bildiği için huzurlu olduğundan bahsediyordu. Daya-
namadım, aktı akabildiği kadar yaşlarım. Benimle az uğraşmadılar
kabindeki arkadaşlar. Ölüme giderken bile gülmek kadar ayrılığın
acısı ve hüznü bize bastı. Bunu orada çok iyi gördüm.

Bu ziyaret ablamı son görüşüm oldu. Ama aradan geçen
sekiz yıl boyunca her şeyi birlikte yaşadık diyebilirim. Ayrı ayrı
hapishanelerde de olsa iki defa tutsaklıkta buluştuk. 19 Aralık’ı
birlikte yaşadık. Gülseren’in kömürleşmiş bedenine sarılıp
birlikte and içtik. Ahmet İbili’yi, Fidan’ı uğurlarken de beraberdik.
Altı canımızla yandık kavrulduk. 8 yılda 80 yıl yakınlaştık bir-
birimize.

Hesabımız büyük, öfkemiz acımız dağlar kadardı. Ve tek
tek yola çıkarken kervanlar, gidenlerimizin yerini almanın sa-
bırsızlığını yaşadık. Ve O yine benden önce sahip oldu kızıl
bandımıza. Gülseren haklıydı, biz de “kavga edebilir”mişiz
demek. Ama sadece bedeli önce göğüslemenin “kavgası”
olabilirdi aramızda. Mektuplarımızda kavgayı ben başlattım.
“Önce ben olmalıydım” diye. O’nun cevabı ise şu oldu: “Yan
yana olmayı çok isterdim. Ve her an yanımda olacağını biliyo-
rum.”

Bundan sonrasını anlatmak çok zor. Gerçekten de kelimeler

yetersiz kalıyor. Her geçen gün kendimizi en ağır bedellere ha-
zırladığımız tecrit koşullarında onlarca yoldaşımdan sonra kardeş
yoldaşımı da, canımın bir parçasını uğurlamanın doğallığı olsa
da acı her geçen gün büyüyor. Öfke, onur, gurur hepsi birbirine
karışıyor.

O’nu hiç yalnız bırakmadım. Sürekli sohbet ettik, mektup-
larımızla, yüreklerimizle...

Her mektubunda mutlaka Gülseren’den bahsediyordu.
Abim’den sonra ondan hiç ayrılmamıştı. Etrafında dolanır,
üzerine titredi. Dışarıda da hep sorarlardı “siz hiç ayrılmaz
mısınız” diye. Gülerek, “Mümkün olduğu sürece birlikte
olacağız” derlerdi. 

Ve Gülseren beş canımızla birlikte yanıp kavrulurken Hamide
Ablam’ın içini saran yangını, O’na kavuşma isteğini her mek-
tubunda hissettiriyordu. Evet, onlar hiç ayrılmadılar. Şimdi bir
aradalar. Ve eminim mutluğun doruğundalar.

Şehitlik haberiyle son kartını aynı gün aldım. “Selamlarınızı,
sevginizi sevdiklerimize ulaştıracağım” diyordu tanınmayacak
haldeki yazısıyla. Zorlanarak, son gücünü kullanarak yazmıştı
sanki. Okurken yakında haberini alırız, diye geçirdim içimden.
İşte tam da o gün selamı da geldi. Sohbetimiz son ana kadar
devam etti, ediyor. Selamını ve son sözlerine cevabımı tecrite
karşı canım pahasına direnişe ve O’na, onlara layık yaşamımla
vereceğim. 

Şimdilik bu kadar diyeyim.
Hepinizi özlemle, sevgiyle kucaklıyoruz.
Sevgilerimle...

Devrimin Meşalesi Olan Şehitlerimizin
Başucundaydık

Kurban Bayramı dolayısıyla Halk Cep-
heliler devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret
edip karanfil bıraktılar. Bu ziyaretlerden
derlediklerimiz aşağıdadır.

Alibeyköy Halk Cephesi:
Alibeyköy Hak Cephesi 22 Ağustos'ta

mezar ziyareti yaptı. Şehitlerin başucunda
yapılan saygı duruşundan sonra mezarlar

temizlenip karanfil bırakıldı. Mezar ziyaretine 5 kişi katıldı.

Okmeydanı Halk Cephesi:
Okmeydanı Halk Cephesi bayramda devrim şehitlerinin

mezarlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Hasköy ve Gazi Mezar-
lıklarında bulunan şehitlerin mezarlarını ziyaret eden Halk
Cepheliler, mezarların bakımını ve düzenlemesini yaparak,
şehitlerin mücadelelerinin takipçisi olduklarının ve onları ada-
letsiz bırakmayacaklarının sözünü verdiler. Konuşmanın de-
vamında özgür ve bağımsız bir Türkiye’nin kavgasını zafere
kadar götüreceklerini belirttiler. Anma sonrasında şehitlerin
mezarlarının başına çiçekler bırakılarak anma sonlandırıldı.

İdil Kültür Merkezi:
Bayramın 2. günü İdil Kültür Merkezi çalışanları devrim

şehidi Ayçe İdil Erkmen’in mezarını ziyaret ettiler. Devrim
şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından "Bize
Ölüm Yok" marşı söylenip şehitler bir kez daha anıldı.

Mercan Şehitleri Cepheliler Tarafından Selamlandı
İstanbul 1 Mayıs

Mahallesi'nde Cep-
heliler yazılama yap-
tı. 22 Ağustos tari-
hinde yapılan yazı-
lamalarda duvarlara
umudun adı ve
“Dersim’de Dövü-
şene Bin Selam!
Mercan Şehitleri Ölümsüzdür / DHKC” sloganı nakşedildi.

İzmir’de Bayramda Halk Cepheliler ve

TAYAD'lı Aileler Bir Araya Geldi

İzmir Halk
Cephesi ile TA-
YAD’lı Aileler
bayramın 3. günü
23 Ağustos’ta
Bayraklı Sahilinde
b a y r a m l a ş m a
programı için bir
araya geldiler. Ön-
cesinde Şakran Hapishanesinde bulunan özgür tutsakların
açık görüşlerinden çıkan aileler kısa bir açıklama yaparak
hapishanelerdeki tecrit, iletişim yasakları gibi sorunları
dile getirdikten sonra bayramlaşmak için Bayraklı Sahiline
geçerek ikramlar ve sohbetlerle birlikte bayramlaşma
programı yaptılar. Programa 30 kişi katıldı.


