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İ
stanbul’da Gazi Mahallesi’nde dergimizin teknik
hazırlıklarını yaptığımız Ozan Yayıncılık bürosu,
1 Kasım 2018 günü, işkenceci AKP polisleri

tarafından tekrar basıldı. Tekrar diyoruz; çünkü
daha bir hafta önce (24 Ekim) katil polisleri büromuza
girip talan ettiler.

Eşyalarımızı kırıp, bürodaki arkadaşımızı işken-
ceyle gözaltına aldılar. Öyle bir hırsla saldırmışlardı
ki duvarlara ve dolaplara bile kan bulaşmıştı. Göz-
altına alınan Halil Yakut ise çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.

1 Kasım günü büromuz yeniden basıldı. Bürodan
alınan Halil Eren ve Gazi Mahallesi’nden alınan
Neslihan Albayrak da tutuklandı.

1 Kasım sabahı, duvarları kırarak içeriye giren
polis, akşama kadar büronun içinde kaldı. Hatta
içeride pusuya yatarak, büroya gelen Mulla Zincir’e
de işkence yapmıştır. Hırsız gibi eşyalarımızı çaldı,
eşyalarımızı kullanılamaz hale getirdi, köpük sıktı,
kalorifer peteğini söktü, duvarları deldi, içeriyi moloz
yığını haline getirdi. Peki bu haydutlukla amaçlanan
neydi? Neyin hırsıydı bu?

Dergimizin adından da anlaşılacağı gibi, bizim
Yürüyüş’ümüz emperyalizme ve oligarşiye karşıdır.
Anti-emperyalist, anti-faşist olmamız, işbirlikçi
oligarşiyi bu derece azgınlaştıran; efendilerine boyun
eğmeyişimizdir.

İşbirlikçi oligarşinin bütün politikalarını boşa çı-
karmamız, halkımızı alternatifsiz ve çözümsüz bı-
rakmamamızdır. Halk düşmanlarının birer kağıttan
kaplan olduğunu, haksızlığını ve iktidarlarının mutlaka
yıkılacağını her sayımızda anlatmamızdır. Emper-
yalizmin ve işbirlikçilerinin cephesini daraltıp, halkın
cephesini büyütmeyi hedeflememizdir.

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki, bu yaşadığımız
ilk baskın değildir, devrimci basın ilkelerimizden,
ideolojimizden dolayı son da olmayacaktır. Bu
nedenle hedef alınan yalnızca bir dergi değil, 32
yıldır şehitlikler, tutsaklıklar, işkenceler pahasına
yaratılan bir gelenektir. 32 yıl içinde sayısız kez
bürolar basılmış, çalışanlar tutuklanmış, katledilmiştir.
Sayısız kez toplatma, el koyma, yayın durdurma
ve kapatma kararları verilmiştir. Ancak her seferinde
daha güçlenerek çıkmayı bilmiş, sosyalist ilke ve

değerlerinden milim sapmayan bir yayıncılık anlayışı
çıkmıştır karşılarına.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş’ün
ilk sayısının yayınlandığı 12 Şubat 2017’den bu
yana sürekli baskı altında tutulmaya çalışılmıştır.
Çünkü ilk sayımızdan başlayarak; ideolojik ve siyasi
önderliğini emperyalizmin yaptığı uzlaşma-tasfi-
ye-teslimiyet dayatmasına asla boyun eğmeyece-
ğimizi haykırıyoruz.

Halklarımıza teslimiyetin, inançsızlığın değil di-
renişin ve zaferin yolunu gösteriyoruz. Bu nedenle
dergimizin 1. sayısının kapağında Bilgehan’ın sorusu
ve Leyla’nın kararını yazdık. Bombalanan sığınak-
lardan çıkıp silahlarına daha sıkı sarılanları anlatırken
şöyle demiştik: “Karar ideolojik bir olgudur. Hangi
ideolojiyle yaşarsan ona uygun karar alırsın”

Biz sosyalist ideoloji ile yaşıyoruz ve bu nedenle
aldığımız her kararı, bedeli ne olursa olsun uygu-
luyor, söylediğimizi yapıyor, yaptığımız ve yazdığımız
her şeyi savunuyoruz. Tarihin ve bilimin gösterdiği
gerçekleri yazıyoruz.

Ne diyor tarih ve bilim? Emperyalizm, can çekişen
kapitalizmdir diyor. Kendi kendinin mezar kazıcısıdır
diyor. Üretim ilişkileri, üretici güçleri geliştirmediğinde
bir üst aşamaya geçilir diyor. Yani 5 bin yıl yaşayan
kölecilik yerini nasıl feodalizme, feodalizm kapitalizme
bıraktıysa, kapitalizm de yerini sosyalizme bıraka-
caktır. Bu kesindir!

İşte bu nedenle tarihsel ve siyasal haklılık
silahı bizim elimizdedir. Açlık, sömürü, adaletsizlik,
katliamlar, işgaller... Emperyalizm ile dünya halkları
arasındaki çelişkinin ve bu çelişkinin halklar lehine
çözüleceğinin göstergesidir.

İşte direnen dünya halklarının emperyalizmi yer-
yüzünden sileceğinden bu kadar eminiz. Dünyayı
bir kez de Anadolu’dan sarsacağız iddiası, kazana-
cağımıza kesin inancımızın ifadesidir. İşte halkımıza
bu umudu taşımamızdan, kurtuluşun kendi ellerinde
olduğunu göstermemizden korktukları için saldırıyorlar
Yürüyüş’e.

26 Nisan 2017 günü dergi büromuz basılarak iş-
kencelerle gözaltına alındık. Polis operasyonu so-
nucunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Baskınlarınızın Nedeni Yenilginizin, Haksızlığınızın
Üstünü Kapatmak İçindir!
Gerçeklere Tahammülsüzlüğünüzü Örtmek İçindir!

BASKINLARINIZ ÇARESİZLİĞİNİZDİR!
BİZ KAZANACAĞIZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Baskınlarınız; Haksızlığınızın ve Kaybedeceğinizin Üzerini Örtemeyecek! 4



2 Ağustos 2017’de, Ozan Yayıncılık, 589 Berkan
Abatay Spor Merkezi ve Dev-Genç binası basıldı.
Baskında yine eşyalarımız talan edildi, duvarlarımız
kırıldı. Baskınlarda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
“Bizi susturamazsınız, teslim alamazsınız” dedik.

7 Mart 2018’de faşist AKP yine “büyük terör ope-
rasyonu” havasında ve “7 çelik kapı” yalanıyla bir
kez daha büromuzu bastı. Baskının ardından şöyle
demiştik: “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın sosyalizm
demekten, “Tek Yol Devrim” demekten vazgeçmiyoruz.
Bu ısrardır. Israr demek kararlılık, inanç, haklılık,
meşruluk bilinci demektir. Israr demek zafer demektir.
Hiçbir güç yenemez böyle bir ısrarı.”

24 Ekim ve 1 Kasım 2018’de duvarlarımıza, su bo-
rularımıza saldıracak, aynı binadaki halkımızın evlerini
basacak kadar azgınlaşmanızın nedeni işte zaferi ka-
zanmadaki bu ısrarımızdır. Bu ısrarlı ve kararlı müca-
delenin sonunuzu getirmesinden korkuyorsunuz.

Yönetememe krizini her gün daha da derinleştir-
memizden, yenilginizi bugünden ilan etmemizden
korktuğunuz için basıyorsunuz kurumlarımızı. İstediğiniz
terör demagojisini yapın, yalanlar söyleyin, asla ara-
dığınızı bulamayacaksınız! Asla kapılarımızı açıp
halk düşmanlarımızı buyur etmeyecek, sloganla-
rımız ve direnişimizle karşılayacağız.

İşkenceleriniz, tutuklamalarınız, katliamlarınız,
yakıp yıktığınız binalarımız; çelik irademiz, Marksist-
Leninist ideolojimiz karşısında güçsüzlüğünüz ve
acizliğinizin kanıtıdır.

Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örte-
meyeceksiniz, gerçekleri halka ulaştırmamıza
engel olamayacaksınız!

Dünya halkları için “Tek yol devrim, tek kurtuluş
sosyalizm” demeye devam edeceğiz!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Bağımsızlık,
Demokrasi Sosyalizm Yürüyüş’ümüz Durdurula-
maz!

7 Mart 2018

24 Ekim 2018

1 Kasım 2018 1 Kasım 2018

24 Ekim 2018

Sayı: 92 11 Kasım 2018

Görmeye Tahammül Edemediğiniz Gerçekleri Yazmaya Devam Edeceğiz! 55



Yürüyüş: Dergimizin basıldığı haberini alınca
büromuza geldiniz. İçeride bekleyen işkenceciler
tarafından gözaltına alındınız. İçeri girince neyle
karşılaştınız? Gözaltına alınışınızı anlatır mısınız?

Mulla Zincir: Haberi ilk aldığımızda direk Gazi’ye
geçtik. Dergi bürosu 6.30-07.00 gibi basılmıştı. Saat
15.00 gibi büroya geldiğimizde kapının kapalı olduğunu
gördük. Kapıyı çalınca da kimse açmadı. Mahalle
halkı bize polislerin hala dergiden çıkmadığı bilgisini
verdi. Halkımızın tepkisi işkenceci katillere karşı yük-
sekti. Sivil polislerin nerede olduğunun, akreplerin
nerede olduğunun bilgisini verdiler.

Bizim düşüncemiz, dergi çalışanlarının katledilmiş
olabileceğiydi. Ve ayrıca işkenceci katillerin bizim
kurumlarımızda öyle rahat oturmamaları gerekir.
Bu yüzden de ne olursa olsun içeri girmeliydik. Sonra
ben içeri girdim. İçeri girince pencerenin altındaki
duvarı, çamaşır makinasını, kaloriferleri, kapıları,
bulaşık makinasını kırmış olduklarını gördüm.

İlerleyince derginin arka odasına işkenceci katillerin
8 tanesinin saklanmış olduğunu gördüm. Kimse
yokmuş gibi göstererek geleni almayı istiyorlarmış.
İçeride, iki tanesi uzun namlulu silahı, 6 tanesi de
normal silahları olan özel harekât polisiydi.

Beni hemen ters kelepçe yapıp yere yatırdılar.
Ağıza alınmayacak kadar kötü küfürler ve hakaretler
söylediler. Ağzımı bantladılar. Kafamdan su, deterjan
ne buldularsa döktüler. Sulu yerlere basıp basıp
sonra da kafama, sırtıma bastılar. Kulağımın birini
bantladılar. İkincisini de bantlayacaklardı. Sonra biri
dedi ki: “Bantlamayalım bizi duysun.” Ellerinde plastik
kelepçeleri kulağıma sokmaya çalıştılar. Bunu ya-
parken de “İşte bu kulağından sokar diğerinden
çıkarırız” dediler. 

Kollarımı kelepçeledikten sonra kafama ve omzuma
vurdular, tekmelediler. Tabancanın kabzasıyla kafama
vurdular. Sağ omuzumun kası yırtılmış, sağ gözüm
şişti. Diyorlar ki: “Şuraya suyu doldururuz elektriği
de veririz. Hem bizim olduğumuzu bilseler de en
fazla altı ay yatar çıkarız”. Sonra kafama sıvı bir
şey döküp dediler ki: “Şimdi çakmağı çakıp yakarız
seni. Kendini feda etti deriz”. Sonra “Sen her yerde
karşımıza çıkıyorsun. Belini kırdık, kafanı kırdık,
ayağını kolunu kırdık ama sen hala her yerde karşımıza
çıkıyorsun” dediler. 

Beni yere yatırıp üzerime çarşaf örtüp: “Artık kur-
tuluşun yok öldün” gibi cümleler kurdular. Bir buçuk
saat kadar bu işkence devam etti. Daha sonra ağzımın
bandı gevşediğinde tekrar bantladılar. Dışarıdaki ekip-
lerini çağırdılar. Akrebi tam dergi bürosunun kapısına
yaklaştırdılar, kafama bir hırka geçirip Yürüyüş
dergisinin merdivenlerinden sürükleyerek dışarıdaki
ekibe verdiler beni. Küfürler, hakaretlerle akrebin
içindeki yeni ekip Gazi Karakoluna götürdü.

Yürüyüş: Şubede neler yaşadınız?
Yoğun işkence gördüğünüzü ve tehdit
edildiğinizi biliyoruz. Neler yaşadınız?

M. Zincir: Gazi Karakoluna götürünce
koridora girdiğimiz gibi kafama, yüzüme
vurmaya başladılar. Kafam sarsıldı, bey-
nimin gerilip toplandığını hissettim. Sonra
ayaklarıma, bacaklarıma vurdular. Ayak-
larıma vurunca ayaklarımın üzerinde duramadım yere
düştüm. Sol bacağımda 4 cm’lik bir yara var, sağ ba-
cağımda da üç ayrı yerde daha küçük yaralar var.
Sonra nezarete indirdiler. 

Nezarete sokana kadar kelepçeyi sökmediler. 'İn-
sanlık onuru işkenceyi yenecek, İşkence yapmak şe-
refsizliktir' diye sloganlar attım. Gece 5’te Esentepe
Karakoluna parmak izimi almak için götürdüler. Parmak
izi almak için kafamı duvara vurdular. Yine beynimin
gerildiğini hissettim. Sonra iki polis bir elimi tutarak
zorla, işkenceyle parmak izimi aldılar. Resim çe-
kerken kafamı zorla çevirerek resim makinasının
önünde tutmaya çalışıyorlardı. İşkence bu şekilde
mahkemeye çıkana kadar devam etti.

Yürüyüş: Bir TAYAD’lı olarak, polis baskınlarına
ilişkin okurlarımıza söylemek istediğiniz bir şey
var mı?

M. Zincir: Dergimize ya da herhangi bir kurumu-
muza bir baskın olduğunda hepimizin kurumumuzu
sahiplenmesi gerekir. Çünkü; işkenceci polisler hırsızları,
katilleri koruyan ve bu vatanı satanların çeteleridir.
Ve bunlar halk düşmanlarıdır. Halk düşmanlarına
hiçbir zaman teslim olmadık. Yıllardan beri işkenceler,
baskılar, katliamlar yaptılar; ama halkımızın haklı ve
meşru sesi olan Yürüyüş Dergisi’ni susturamadılar,
susturamazlar da!

Yıllardan beri bu halk düşmanları, halkımızın
evlerine girip kapı pencere kırarak halkımızın evlatlarını,
evlatlarımızı ailesinin gözü önünde katlettiler. Sokak
ortasında halk çocuklarını vurdular. Sokakta oynayan
çocukları panzerlerle ezdiler. Bunlar AKP’li teröristlerdir.
Artık baskıları, işkenceleri de kar etmiyor. 

Halkımızın daha fazla sahiplenmesiyle biz bu faşizmi
bitireceğiz. Herhangi bir kurumumuza bir baskın olduğunda
halkımızı basılan kurumumuzu sahiplenmeye çağı-
rıyoruz. Bizim korkacak bir şeyimiz yoktur. Biz halkız,
halk düşmanları bizden korksun!

Bu düzen halkımızı yoksullaştırdı, aç bıraktı. Yok-
sulluğun bir başkaldırısı olmasın diye bu işkence ve
baskı yöntemlerini sürdürüyorlar. Ama baskı oldukça
bu baskıya başkaldıranlar da olacaktır. Dergimiz de
hem bu baskılara başkaldırma hem de başkaldıranların
sesi olma misyonunu yüklenmiştir. Bu yüzden dergimizi
de asla yalnız bırakmamalıyız.

MULLA ZİNCİR: “Baskından sonra Yürüyüş’e gittim. 
Dergi Çalışanları Katledilmiş Olabilirdi.
Ayrıca İşkenceci Katiller, Kurumlarımızda Rahat Oturamamalı”

Röportaj

Baskınlarınız; Haksızlığınızın ve Kaybedeceğinizin Üzerini Örtemeyecek! 6



Listeler, listeler, listeler... Kırmızı, yeşil, gri listeler... 

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!
6. BÖLÜM

K
ırmızı İnterpol bültenleri... Emperyalizme ve
faşizme karşı mücadele edenlerin isimleriyle
dolu bu listeler ve bültenler. 

3 milyon dolar, dört milyon dolar, beş milyon dolar
ödüller konuluyor her birinin başına. 

Amerikan emperyalizmi Cepheliler hakkında “imha
edilmeli!” diye raporlar hazırlıyor. 

Onlarca yıl önce, kovboy filmlerinde şu tür afişler
görülürdü: “Aranıyor - Wanted... ölüsünü veya dirisini
getirene 300 dolar” 

Şimdi emperyalizm, en gelişmiş iletişim araçlarıyla,
en yaygın ajitasyon propaganda mekanizmalarıyla
uyguluyor aynı politikayı. 

Aranıyor!
Yakalatana şu kadar ödül! 
Halen, onlarca Cepheli bu şekilde aranıyor. 
Grup Yorum’un 6 üyesinin başına ödül konulmuş

durumda. 
Emperyalizmin bu politikası, bu yöntemi karşısında;

devrimciler, sosyalistler, vatanseverler, anti-emper-
yalistler, anti-faşistler, gizlilik silahına başvurmadan
savaşamazlar. 

GİZLİLİK ANCAK ÖRGÜTLÜLÜKLE
BİR SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR!
Yazı dizimizin ikinci bölümünde Şilili Ozan Pablo

Neruda’nın da faşizme karşı direnişini sürdürebilmek
için YERALTINA GEÇME tercihi yaptığını kısaca ak-
tarmıştık. 

Neruda örneğinden devam etmek istiyoruz. 
Gizliliğin meşruluğu ve haklılığını anlatırken çok

temel bir nokta, bunun ÖRGÜTLÜ olarak yapılmasıdır.
Bireysel olarak gizlilikten, bireysel olarak illegalitede
olmaktan söz etmiyoruz. 

Faşizm tarafından aranan örgütsüz bir aydın,
örgütsüz herhangi bir emekçi de yine de teslim
olmamalı ve illegaliteyi tercih etmelidir. Kişisel
olarak bunu yapmak da haklı ve meşrudur.

Fakat gizliliğin tam olarak direnişe, mücadeleye
hizmet edebilmesi ve YILLARCA sürdürülebilmesi,
ancak ÖRGÜTLÜ OLMAK ile mümkündür. 

Örgütlü olmak;
1- İllegalitenin sürdürülebilmesi,
2- İllegalitenin etkili bir direniş ve savaş aracına

dönüşebilmesi için zorunludur. 

Pablo Neruda’nın en önemli özelliklerinden biri,
onun partili bir şair olmasıdır. Daha sonraki yıllarda
partili yani ÖRGÜTLÜ olmasıyla ilgili şunları söyler: 

“Şairin görevlerini mantıki sonuçlarına ulaştırarak
doğru ya da yanlış karara vardım: 

Toplumda ve hayatta yükümlülüğüm alçak gönüllü
bir partilininki olmalıdır. Bu kararı parlak başarısızlıklara,
kimsesiz zaferlere, sersemletici yenilgilere tanık olduğum
halde verdim. Kendimi Amerika’nın mücadeleleri içinde
bir aktör bularak, anladım ki, insan olarak görevimi,
yeteneklerimi, birleşen halkların kabaran gücüne kat-
maktan; onlara maddi ve manevi olarak, tutku ve
umutla katılmaktan başka bir şey değildir. 

Çünkü yalnızca o kabaran selden, yazarlar ve
halklar için gerekli ilerlemeler doğabilir.” (Şiir Boşuna
Yazılmayacak, Nobel Konuşması, Aktaran: Latin Ame-
rika Başkaldırıyor, Syf. 405)

Neruda, Şili Komünist Partisi (Partido Comunista
de Chile / PCC)’ne 5 Temmuz 1945’te üye olmuştur.
Ancak örgütlü bir şair olmaya, esas olarak İspanya İç
Savaşı sırasında (1936-1939) karar vermiştir. 

Savaşmanın ve direnmenin örgütsüz, bağımsız
bir aydın olarak mümkün olamayacağı orada çok
açıktır çünkü. 

İLLEGALİTEDE UZUN SÜRELİ
YAŞAMAK HALKIN İÇİNDE
OLMAKLA MÜMKÜNDÜR 
İllegalite elbette bir tercihtir. 
Faşizmin kuşatması altında yapılan bir tercih. 
Beyni ve yüreği halkın içinde olmayanlar, ayaklarını

halkın hayatının ortasına basmayanlar, kolay kolay
bu tercihi yapamazlar. 

İllegalite; halkın aydınının, halkın sanatçısının,
halkın avukatının, halkın mimar mühendisinin al-
tından kalkabileceği bir tercihtir.

Neruda illegaliteye geçtiğinde, hemen her gün
başka yerlerde kalır. Tanımadığı insanlar, tanımadığı
ailelerle paylaşır yaşamını. Limanlarda, tarlalarda,
depolarda, köylülerin, mühendislerin, avukatların, de-
nizcilerin, doktorların ve maden ocağında çalışan iş-
çilerin evlerinde kalır. Bunu yüksünmeden yapabilir.
Çünkü Neruda, illegal yaşama geçmeden önce de
halkın içindedir. Ayakkabıları gecekondu çamurlarına
bulanmıştır. 

Onun hayatı anlatılırken, bu yanına özel vurgu
yapılır: 

“Üniversite yıllarında ülkesini boydan boya gezme
fırsatını yakalar. Bu gezi; ülkesini, ülkesinin insanlarını
daha yakından tanımasına yardımcı olur.

... Bu yıllarda Şili’deki kültür-sanat yaşamı, Avru-
pa’nın, özellikle de Fransa’nın etkisindedir. Önemli
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yazarlar Paris’te yaşar. Öyle ki Fransızca şiir yazmak
adeta ayrıcalık olarak görülür. Edebiyat çevrelerinde,
bir yazarın tanınmasından sonra mutlaka Avrupa’ya
gitmesi gerekir şeklinde bir anlayış hakimdir. Yirmi
yaşında Şili’nin en tanınmış şairlerinden biri olduğu
halde o bu anlayışın etkisine kapılmaz. 

Kahvelerde festivallerde, öğrenci toplantılarında
şiirlerini okur. O, hayatın ortasındadır. Şiirleri dilden
dile yayılır; pavyon fedailerinden devrimci muhaliflere;
emekçilerden öğrenci gençliğe, genç aşıklara...”
(Onurlu Aydın Biyografileri, sf. 36) 

İşte bu nedenle, yaşamını gizlilik koşullarında, hiç
tanımadığı insanların evlerinde, işyerlerinde gizlenerek
sürdürmek durumunda kaldığında, bunda hiç zorlan-
maz. 

“Bu uzun yolculuklarım boyunca en yoksul evlerde,
kulübelerde ve bozkır insanlarının barınaklarında ge-
celemeye alıştırdım kendimi.” 

Halkın kendisi olan devrimciler için ise, bu zaten
sorun değildir. İllegalitenin zorluklarını, yokluklarını
kendine sorun eden, bu nedenle illegalitede yapamayan
ise, halktan kopmuş, halktan uzaklaşmış bir kişidir
ancak. Halkın yaşamı, yoksulluğu, kültürü, alışkanlıkları,
gelenekleri, hiçbiri halkın aydınına, halkın sanatçısına,
avukatına aykırı gelemez. 

PİYANİST’İN İLLEGAL YAŞAMI VE
HALKIN AYDINININ, DEVRİMCİLERİN
İLLEGALİTESİ 
Piyanist adlı bir film vardır. Nazi işgali altında,

Naziler tarafından yakılıp yıkılmış bir kentte bir aydının
gizlenmesini anlatır. 

Piyanistin tek gayesi gizlenmektir. Aylarca yıkıntılar
içinde yaşar. Aç kalır. Faşizme teslim olmayı düşünmez.
Çünkü teslim olmak, tartışmasız ölümdür. Gizlenir. 

Naziler’in işgali ve terörü karşısında gizlilik haktır.
Bu hakkını kullanır. 

Fakat onun gizlilik anlayışı burada kendi sınırına
gelir. Onun gizlilik anlayışı sadece ve sadece hayatta
kalmayı amaçlar.

Gizlilik bir araç değil, amaca dönüşür.
Yukarıda gizliliğin örgütlü olmasına vurgu yaptık.

Bunun dışında da, kişisel olarak da illegal olunabilir;
ama gizliliğin bu biçimi, “Piyanist” filminde anlatılan
piyanist gibi, sadece SAKLANAN, sadece VE NE
OLURSA OLSUN yaşamayı esas alan bir gizliliktir. 

Bizim söz ettiğimiz ise, mücadele içinde, savaş
içinde bir gizliliktir. Kendisi direnen ve direnişi
örgütleyen bir gizliliktir. 

GİZLİLİK, DİRENME VE
MÜCADELE KARARLILIĞIDIR 
Pablo Neruda ülkesinde ilk gizlilik yaşamını, Gon-

zales Videla’nın iktidarı döneminde yaşar. 

Gonzales Videla, demokrasi vaatleriyle iktidara
gelmiş; ancak iktidara gelir gelmez, baskı ve terörü
artırmış, Komünist Partisi’ni yasaklamış ve yaygın bir
gözaltı ve tutuklama terörü başlatmıştır. 

Neruda’nın hakkında da tutuklama kararı çıkarılır.
Başına ödül konulur. 

Burada ilginç olan, Gonzales Videla, Neruda’nın
eski arkadaşıdır. 

Ancak Neruda, hakkında tutuklama kararı çıkarılması
karşısında, ne o “tanıdık”tan yardım ister, ne yurtdışına
çıkmayı düşünür. GİZLİLİĞE geçerek, hem mücade-
lesini, hem şiirlerini yazmaya devam eder. 

“Gözaltına alınıp tutuklanma, kuytu bir köşede
katledilme riski” artık Neruda’nın günlük yaşamının
bir parçasıdır ve fakat o bunları düşünmeden yazar. 

Şunu da belirtelim. Neruda illegal yaşamının bir
noktasında ülke dışına çıkar; fakat bu kararı da
kendisi değil, partisi almıştır. Çünkü o örgütlü bir
ozandır.

1948’de Neruda’nın sürgün günleri başlar. Onun
için yurtdışı bir sürgündür. Orada da direniş ve mü-
cadelenin içinde olmuştur hep. 

1970’lerin başında bir kez daha faşizmin baskı ve
kuşatmasını yaşadı Neruda. Ülkesindeydi yeniden.
Fakat kanser teşhisi konulmuştu. 1973’ün 11 Eylül’ünde
sabah radyoyu açtığında, bir faşist generalin darbe
yaptığını öğrendi. Amerikan emperyalizmi Şili’yi bir
kez daha kana boğuyordu. 

Neruda, radyodan dostu, devlet başkanı Allende’nin
konuşmasını dinledi. Allende, devlet başkanlığı bina-
sında faşist darbeciler tarafından kuşatılmıştı. Allende
silah elde direnme kararı almış ve bu kararlılıkla rad-
yodan halkına seslenmişti. 

Radyodan bu gelişmeleri izlerken, Neruda’nın ya-
şadığı yerle, şehrin bağlantısı darbeciler tarafından
kesilir. 

Evinin etrafı askerler tarafından sarılır. Tüm Şili’de
toplu gözaltılar ve katliamlar vardı. Solcular, sosyalistler,
sendikacılar, sanatçılar, devrimciler, stadlara doldu-
rulmuştu. 

Bu koşullar altında, 18 Eylül’de, faşist darbeden
bir hafta sonra, rahatsızlığı arttı. Bir hafta boyunca
yüzlerce yoldaşının tutuklanmasının, katledilmesinin
acısını yaşamıştı. Hastaneye kaldırıldı. “Seni Meksika’ya
götürelim” dediler. Kabul etmedi. “Yoldaşları ve hal-
kının çektiği acıları biliyorken kendisine sunulan
ayrıcalıkları tümüyle reddediyordu”.

Eşi Neruda’yı Meksika’ya götürmek için harekete
geçtiğinde, hazırlanan otomobile faşist dikktatörlük
tarafından el konuldu. Neruda’nın evi basılıp yağma-
landı, şoförü tutuklandı. Meksika devlet başkanı,
Neruda için özel uçak gönderdi. Fakat Neruda bunu
da reddetti. Ülkesinde her şeyi yaşayan Neruda, son
nefesini de ülkesinde verdi. 

Neruda’dan bize; örgütlülüğüyle, gizlilik yaşa-
mıyla, ölümleri göze alışıyla halkın sanatçılığı kal-
dı.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Theodarakis’in Gizlilik Yaşamı
Notlarından 

Gündüzleri, evde kimse yokken (hizmetçi
kadın dahil) salonda oturabiliyorum. Daima,
saklandığım odadan bir an için de olsa çıktım
mı çok hoşuma gidiyor. Salon çok geniş.
Orada bir kitaplık, plaklar ve bir pikap var.
Müziğin iki metre öteden işitilmemesi şartıyla
plak çalmama izin veriyorlar! 

Bugün, 7 Ağustos’ta tıraş oluyor ve salona
gidiyorum. Saat 11. Dışarıda parlak bir güneş
var. Nora ile buluşmam birkaç saniye sonra
olacak. Zar atılmıştır! 

Nora kollarıma atılıyor. Diktatörlüğün ilk
günlerinden beri birbirimizi görmemiştik. ...
İşbirliğimizin şartları ve uygulaması bakımın-
dan aynı fikirdeyiz. Sadece bütün maddî so-
runları yüklenmemiz gerekecek: Geçici oturma
yeri, korunma, para işi. 

Bu buluşmadan çıkan sorunları arkadaş-
larımla görüşmeye ve onlara bunları bildirmeye
karar veriyorum. Nora, bizim gizlenme dili-
mizde söylediğimiz gibi “basbayağı” geldi ve
gitti. 

(...) Sintagma meydanı randevusu herhangi
bir terslik olmadan geçti. Arabaya bindikten
sonra bizi bir arabanın izlediğini fark ettik.
Emin olmak için Likabeto’nun etrafını dolaşan
yola girdik. Araba hep arkamızdan geliyordu.
Nihayet hızlanmaya karar verdim. İlk virajda
peşimizi bıraktılar. 

... 
- En geç ertesi güne kadar buradan ka-

çacağım. 

- Nereye gideceksin? 

- Sadece evin bilinen çevresi içinden çık-
mak gerek, hepsi bu, yalnız... 

- Yalnız ne? 

- Gizli matbaa Odysseas’ın evinde. Benim
yerim orası. 

- Matbaa Haydari’deki eve nakledildi,
unuttun mu? 

- Pekâlâ, Haydari’ye giderim. Biliyorsunuz
ki, beni en çok ilgilendiren şey NEA ELLA-
DA’nın basılmasıdır. 

(Direnme Günlüğü, s. 128, 129)

Türkan Albayrak Direniş Günlüğü:
58. Gün
Bugün de alana çıkar çıkmaz katil polisler tarafından

işkenceyle gözaltına alındım. 

59. Gün
37. kez direniş alanıma çıktım, işkenceyle gözaltına

alındım. Günlüğüm “gözaltına alındım, bırakıldım” diye
devam ediyor. 59. günde değişen ne var diye düşünüyorum.
Elini sıcak suya sokup çıkarma gibi.

Günler geçtikçe kinim daha çok artıyor. Israr ediyorum
o park benim direniş alanım. Bir gün mutlaka saat 13.00-
17.00 arası orada kalacağım, sloganlarımı özgürce ata-
cağım. Önemli olan mevzide olmak ve orası için bedelleri
göze almak. 

Kazova direnişinin başlarında gazetelere haber bile
yaptıramıyorduk.  Haziran ayaklanması sırasında Kazo-
va’daki direnişin büyümesi tesadüf değildi, biz oradaydık. 

Şişli’nin göbeğinde, fabrikanın önünde gece gündüz
nöbet tutuyorduk. Tuvalet ihtiyacımızı sokaklarda gideri-
yorduk. Gaz fişekleri geliyordu çadıra, yemek ihtiyacı için
caddeye çıkamıyorduk, beton üstünde nöbetleşe uyuyorduk,
bütün sokak başları tutuluydu. O zaman vazgeçseydik
direnişten dünyaya mal olmuş bir direniş olmayacaktı. 

Yürüyüş Dergisine tekrar operasyon yapmışlar. Ger-
çeklerin halka ulaşmasını engellemek halkın sesini kesmek
istiyorlar, çabaları boşuna! Yürüyüş’ü susturamazlar,
gerçeğin sesini kesemezler.

Ankara’da Ozalit Çalışmaları
Halk Cepheliler 3 Kasım’da

Ankara Mamak ve Dikmen’de,
Yüksel Direnişçileri, tutuklanan
Bakırköy Direnişçileri ve Mahir
Kılıç  için; “Nursel Tanrıverdi
Ve Selvi Polat Derhal Serbest
Bırakılsın!”, “Yüksel Direnişçileri
Onurumuzdur!” “Mahir Kılıç
Açlık Grevinin 53. Gününde
B1 Ve Şeker Alımını Kesti! Ba-
şına Gelecek Her Şeyden CHP
Genel Merkezi Sorumludur!”, “Duydunuz Mu? Mahir Kılıç
İşi, Ekmeği Ve Onuru İçin CHP Genel Merkezi Önünde
Süresiz Açlık Grevinde” yazılı ozalitler astılar.
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N
uriye Gülmen, Ankara’nın göbeğinde Yüksel
Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nın önünde
tek başına devleştiği Yüksel Direnişi’ne

başladığında takvimler 9 Kasım 2016 tarihini gösteri-
yordu. O günden bu yana tam iki yıl geçti. Ve Yüksel
Direnişi, o günden bu yana 728 gündür sürüyor.

AKP faşizmi direnişi kırmak, tasfiyeci solculuk
ise direnişi etkisizleştirebilmek için her şeyi yaptı.
Ama işte başaramadılar. Yüksel Direnişi, Nuriye ve
Semih’in 324 günlük açlık grevi de dahil olmak üzere
kendi içinde daima ileri adımlar atarak her günü
zafere çevirip bugüne ulaştı. 

9 Kasım 2016 tarihinde, Yüksel Caddesi’ndeki
eyleme yaptığı çağrıda şöyle diyordu Nuriye: 

“... Hakkımda verilen görevden uzaklaştırma ka-
rarının kaldırılması talebiyle oturma eylemine başlı-
yorum. Tüm kamu emekçilerini sadece bana destek
olmak için değil, kendi haklarına sahip çıkmak için
oturma eylemine davet ediyorum.”

Nuriye Gülmen alana çıkıp taleplerini sıralamaya
başladığı an, AKP’nin polisi saldırıya geçip gözaltına
aldı. Görünürde eylemi bastırmış ve “tehlike”yi bertaraf
etmişlerdi. Oysa aylar sonra Tayyip Erdoğan, Nuri-
yeler’in direnişi için “dünyayı ayağa kaldırdılar”
diyecekti.

Faşizm, tarihsel ve siyasal haklılığı zulümle etkisiz
bırakabileceğini zanneder. Bu amaçla saldırır. Ama
asla başaramaz! Çünkü tarihsel ve siyasal haklılık
baskıyla, zorla, zorbalıkla bastırılıp yok edilemez.
Bunun en somut ve canlı örneği Yüksel Direnişi’dir.

İlk iki gün yaşanan saldırılar ardından 11 Kasım
2016 tarihli Direniş Günlüğü’ne şöyle yazıyor Nuri-
ye:

“... Saldırsınlar. Onlar suçlarını örtmek için saldırıyor,
ben de suçlarını yüzlerine çarpmaya devam edeceğim.
Her gün “İşimi İstiyorum!” demek için o anıtın önüne
gideceğim.... Anadolu halkının öğretmenlerine, aka-
demisyenlerine Kemal Özer’den bir selamla bitireyim.
“Kendi yangınımızın küllerinden doğma” iddiasını
hiç kaybetmeyelim diye.”

Nuriye Gülmen’in bahsettiği şiirin son iki dizesi
şöyledir: “Doğacaksın kendi yangının küllerinden /
Değiştirinceye kadar bu yurdun yazgısını”

Her gün saldırdılar. Her gün işkenceyle gözaltına
aldılar. Deyim yerindeyse oturma eylemini her gün
tutuşturup yaktılar. Ama direnişi yok edemediler. Bu
başarının mayasında ideolojik sağlamlık, halk ve
vatan sevgisi vardır. Söz konusu olan anti-emperyalist,

anti-faşist olmaktır. Tarih bilincine sahip olmaktır. 

DÜZENİÇİ POLİTİKALARLA

DEVRİMCİ POLİTİKALAR AYRIŞIR
İşte bu bilinçle konuşan Nuriye, 9 Kasım 2016

tarihli ilk açıklamasında şöyle diyordu:

“... AKP yönetememe krizini baskıyla aşmaya ça-
lışıyor. Korku duvarları her geçen gün yükseliyor.
Böyle zamanlarda imdadımıza yetişen tarih bilincine,
tarihi yazanların acıya, öfkeye, sevdaya, umuda,
inanca bulanmış hikayelerine tutunuyorum. Zafer
kazananların, yenilenlerin, yeniden ayağa kalkanların
ve düşenlerin; ama hep dövüşenlerin hikayelerine.
Bugün yaşamaya ve anlatmaya değer hikayeler ya-
ratma sırası bizde. Tarih bizi sahnesine davet ediyor.
Günümüz geldi.”

AKP faşizminin OHAL saldırısına karşı “günümüz
geldi” diyebilmenin gücüyle, tarihin diliyle konuşuyor
Nuriye. Zulmün ve korkunun kuşattığı böylesi za-
manlarda NE YAPMALI? sorusunun iki cevabı var-
dır:

İlki, devrimci solculuğun cevabıdır. Nuriye’nin ilk
günkü açıklamasının son cümlesinde ifade ettiği ce-
vaptır bu: Zulüm varsa direnmek haktır...

İkinci cevabı tasfiyeci solculuk direniş örgütle-
meyerek vermiştir. KESK’in cevabı böyledir. Ki zulüm
karşısında direniş örgütlemiyorsanız, yılgınlık ör-
gütlüyorsunuz demektir. Başından itibaren KESK’in
yaptığı da bu olmuştur.

Bu saflaşma, düzen solu ile devrimci solun ayrış-
masıdır. Nuriye Gülmen alana tarih bilincini kuşanmış

DİRENİŞİN BAŞLADIĞI 9 KASIM 2016’DAN BU YANA
YÜKSEL DİRENİŞİ, FAŞİZMLE HALK ARASINDA 

YIKILMAZ BİR BARİKAT OLMUŞTUR
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olarak tek başına çıktı. Ve talepleriniz halkın özlem-
leriyle yan yanaysa tek başınıza sayılmazsınız ger-
çeğini Yüksel Direnişi’nde yeniden ispat etti. Direniş
safları giderek çoğaldı. Yüksel Caddesi’nde omuz
omuza halaylar kurulur oldu. Faşizm, Yüksel Direnişi’ne
baktığında artık Haziran Ayaklanması kabusu görür
oldu.

Direnişin başlarında yalnız kaldığı da oldu Nuriye’nin
ve şöyle seslendi korkup da yaklaşamayanlara: “O
anıtın önünde oturacağım. Bedeli ne olursa olsun.
Yarın saat 12.30’da oradayım. Hiç olmazsa, uzaktan
da olsa göz kırpmaya gelin. Sevgiler, Nuriye.”

Yüksel Direnişi’nin zaferi işte bu iki ayak üzerinde
geleceğe ilerliyor. Bu iki ayaktan birisi “bedeli ne
olursa olsun” kararlılığıdır.

İkinci ayak ise halka duyulan sevgi, güven ve
bağlılıktır. Bu öyle bir bağlılıktır ki, tek başına otursa
da halka kızmaz, tepeden bakıp akıl vermeye
kalkmaz. Çünkü direnişçi de halkın bir parçasıdır.
“Hiç olmazsa, uzaktan da olsa göz kırpmaya gelin.”
diyerek halkı direnişe katmanın bir yolunu arar,
çünkü içinde halk olmayan her şey sivil toplum-
culuktur.

Direnişin ilerleyen günlerinde halkımız, binler
olup, Yüksel Caddesi’ni doldurup sesi bütün dünyadan
duyulmuştur. Nu-Se eylemleri, ülkemizin sokaklarından
Meksika’ya kadar uzanmıştır. Bunu sağlayan tek
başınıza olduğunuzda bile yalnız olmadığınız bilincine
sahip olmaktır. Sözkonusu olan tarihsel ve siyasal
haklılık bilincidir. KESK vb. tasfiyeci solcularda ol-
mayan budur.

Tarihsel ve siyasal haklılık olgusu, Yaşar Kemal’in
bir halk kahramanını anlattığı İnce Memed’te “mecbur
kurdu” olarak ifade edilir. Ki Nuriye’nin 12 Kasım
2016’da halkı eyleme böyle çağırıyordu Nuriye:

“...İçimizdeki mecbur kurdu bizi birleştiriyor. Korku
seansları düzenleyenlere, “bu halktan adam olmaz”
diyenlere inat, içindeki mecbur kurdunu yitirmemiş
insanlığı selamlıyorum. Bu çağda her şey içimizdeki
kurdu yok etmek üzere organize ediliyor. Devasa
aygıtlar içimizdeki kurda düşmanlar yetiştiriyor, pan-

zehirler üretiyor. Ama öldüremiyorlar, insanlığın kurdu
ayakta kalmak için direniyor. Bu direniş, biraz da
mecbur kurdumuzu ayakta tutalım diye...

Sözü ustaya bırakıyorum: “Her insanın içinde bir
mecbur kurdu, bir İnce Memedlik, bir Köroğluluk kurdu
var. Köroğlu gitti, İnce Memed geldi. İnsanoğlunun
içinde bu kurt oldukça insanoğlu ne olursa olsun ye-
nilmeyecek. Sen insanoğlunun içindeki kurtsun. Ne
olursan ol, nereye gidersen git. İşte insanoğlunun
içindeki bu kurt yiterse, insanlık da işte o zaman in-
sanlıktan çıkar. İnsanoğlu içindeki bu kurdunu yitir-
meyecek, ona kıyamete kadar gözü gibi, yüreği gibi
bakacak. O kurt insanoğlunun şahdamarı, atan
yüreğidir. Senin içindeki kurt da, işte insanlığın bu
kurdudur.”

Yarın (13 Kasım Pazar) saat 13.00’da direniş
alanımda olacağım. Herkesi beklerim...”

13 Kasım günü “herkes” gelmedi ama... Yüksel
Direnişi’nin kesintisizliği, binlerce insanımızı o alana
getirmeyi başardı. Bunu sağlayan faşizme karşı di-
renilerek direnilebileceğinin somutlanmasıydı.

Defalarca gözaltına alındı Nuriyeler. Yetmedi tu-
tuklandılar. Yetmedi avukatları da tutuklandı. Uğra-
madıkları saldırı kalmadı. Yalan haberlerin, psikolojik
savaşın hedefi haline getirildiler. İçişleri Bakanlığı
direnişi ve direnişçileri karalamak için kitapçık bastırdı.
Tecrit işkencesine, zorla müdahale tehditlerine maruz
bırakıldılar. Eylemlere katılan, direnişe destek veren
tribün taraftarlarına varıncaya kadar tutuklamalar
yaşandı. 

Faşizmin bu saldırılarına tasfiyeci sol da destek
vermekte gecikmedi. Önce Yüksel Direnişi’ni yok
saydılar. “Birey eylemi” diye yaftalayıp görmezden
geldiler. Küçümsediler.

Ve en sonunda Yüksel Direnişçileri’ne saldırdılar.
Faşizmle aynı noktada birleştiler: Direnişi sona er-
dirmek... Çünkü direniş statükolarını bozmakta,
gerçek yüzlerini açığa çıkartmaktadır. Tahammül
edemedikleri budur.

Yüksel Direnişi, aradan geçen iki yılda zaferini
çoktan ilan etmiştir. Direnişin her anı faşizme karşı
kazanılmış zaferdir. Yüksel Direnişi, birleşmiş, çoğalmış
ve milyonlara umut olmuştur.

Direnişin yarattığı Yüksel Okulu, Yüksel Gazetesi,
Yüksel TV, Yüksel Halk Meclisi... demokratik mevziler
olarak halkın kazanımları olmuştur. Ve dahası, Yüksel
Direnişi emperyalizmin düşünce değişikliği dayat-
masının karşısına çıkarttığımız devrimci solculuğun
aşılmaz barikatı olmuştur.

Şimdi işçi, kamu emekçisi, mimar, Kezban Ana
birleşip Direnişler Meclisi’ni kurmuştur. Talepler işe
geri alınıp alınmamanın çok daha ötesinde kazanımlar
elde etmiştir. Hak alabilmenin tek yolunun direnmek
olduğunu ve herkesin direnebileceği inancını yarat-
mıştır. Bu nedenle zafer zaten direnenlerindir.
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K
endini iktidara muhalif olarak göstermeye
çalışan CHP’nin gerçekte öyle olmadığını
çok iyi biliyoruz. CHP de iktidar koltuğunda

oturmuş olsaydı; aynı ekonomik, siyasal ve sosyal
alandaki temel politikaları o da uygulayacaktı. 

Taşeronlaşma, esnek çalışma, kıdem tazminatının
gasp edilmesi, zor koşullarda ucuz işçi çalıştırma,
emek sömürüsü gibi konularda AKP neyi uyguluyorsa
CHP de onu uygulayacaktı. 

Uygulayacaktı demeyelim, CHP’li belediyeler aynı
politikaları kendi belediyelerinde uygulamaktadırlar
zaten.

CHP’li milletvekili Fethi Gürer, 1 Kasım 2018’de
mecliste yaptığı konuşmada  taşeronlaşma ve işçilerin
sorununu gündemine taşımıştı. Taşeron sisteminin
devam ettiğini, birçok kişinin kadroya alınmadığını,
kadroya alınanların sosyal ve özlük haklarının ko-
runmadığını, OHAL döneminde çıkarılan taşeron
işçi düzenlemesinin, sorunları çözmek yerine mağ-
duriyetleri artırdığını ifade etmişti. 

Mahir Kılıç, CHP genel merkezi önünde direnişinin
66. gününde, açlık grevinin 22. gününde iken, KHK
ile işlerine son verilen taşeron işçileri Kenan Güngördü
ve Sinan Yerdelen ile görüşüyordu CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 

Yine Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi direnişinin
10. gününde iken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba ve CHP’li milletvekilleri, Flormar’da sendi-
kalaştıkları gerekçesiyle işten atılan ve fabrika önünde
eylem yapan işçileri ziyaret ediyordu.

Bu ziyarette Canan Kaftancıoğlu da yaptığı açık-
lamada; “Sizin bu haklı direnişinizle hakkınız olanı
almanız için elimizden gelen her türlü desteği vermek
için yeniden buradayız. Birazdan Genel Başkan Yar-
dımcımız Veli Ağbaba, milletvekillerimiz ve sendika
temsilcilerimizle birlikte bir değerlendirme toplantısı
yapacağız.

Bu direnişinizin hem görünür olmasını hem de
olumlu bir sonuca evrilmesini sağlamak için her şeyi

yapacağız. Ge-
çen hafta da söy-
lediğim gibi bu di-
reniş zaferle ta-
mamlandığında
burada zafer ha-
laylarını hep bir-
likte çekeceğiz.
Sizler 88 gündür
gerçekleştirdiği-
niz bu direnişle
Flormar’ın değil
direnişin, direncin
insanları güzel-
leştirdiğini dünyaya gösterdiniz. Bu haklı isteklerinizle,
bu inancınızla mutlaka kazanacaksınız” demişti. 

CHP Genel Başkanları, milletvekilleri, il yöneticileri
işçilerin hakları için çabaladığını söylerken, CHP’li
Belediyeler önünde direnişler devam ediyordu. 

Mahir Kılıç, 258 işçi arkadaşı ile birlikte, kadro
hakkı için açtığı dava nedeniyle CHP’li İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nde çalışırken işten atıldı. 258 işçi işten
atıldığında CHP onları görmezden geldi. Mahir Kılıç
bu haksızlığa karşı 183 gün boyunca direndi. Yine
görmediler.  

Mahir eyleminin 183. gününde, seçimlerden önce
zor durumda kalan CHP, Mahir ile bir protokol yaptı.
Ancak bu protokolün gereğini yerine getirmediler.
Protokolün gereği için 78 gün bekledi Mahir. Hiçbir
gelişme olmadı. Hakkını alabilmek için tekrar direnişe
başladı. Direnişi CHP Genel Merkez önüne taşıdı,
milletvekilleri ve genel başkan her gün önünden
geçip gittiler; ama direnişi görmezden geldiler. 

CHP milletvekilleri riyakarca davranış ve sözlerine
devam ederken Mahir açlığı ile eriyordu. 

Direnişini açlığı ile besledi. CHP Mahir’in talebini
karşılamak yerine Mahir’in açlığının 52. gününde
polis talimat vererek gözaltına aldırdı. CHP Yönetim
kurulu karar almış, genel merkez önünde bir direniş
görmek istemediklerini belirtip valiliğe şikayette bu-
lunmuşlar.

Bir işçinin kendilerine karşı direnişini izlemek
yerine işkence ile gözaltına alınmasını izlemeyi tercih
ettiler. Bunu yaparak Mahir’i yıldırabileceklerini, sus-
turabileceklerini, hakkından vazgeçirebileceklerini
sanıyorlar.

CHP talimatı ile her gün gözaltına alınıp işkence
gören Mahir’in açlık grevinden ötürü yoğun baş
ağrısı, gece uyuyamayacak kadar mide ağrısı, eklem
ağrısı, baş dönmesi, zaman zaman algı zayıflığı ve
bilinç bulanıklığı yaşarken günde iki kez gözaltına
alınıyor. 

CHP’NİN AKP’DEN FARKI OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER;
GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMEK İÇİN MAHİR KILIÇ EYLEMİNE BAKIN!
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RİYAKAR CHP TAŞERONLAŞMAYA KARŞI OL-
MADIĞI GİBİ EMEKÇİLERİN DİRENME ve ÖR-
GÜTLENME HAKKINDAN DA RAHATSIZDIR!

Sadece sendikalı oldukları için 2016 yılında Avcılar
Belediyesi’nde onlarca işçi işten atıldı. Bu işçiler
günlerce direndi; ancak mahkeme kararı ile bir kısmı
işlerine geri dönebildiler. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 9 işçiyi sırf Anayasal
sendikal haklarını kullandıkları için işten attılar. Aydın
Büyükşehir Belediyesi önünde 9 işçi 120 gündür di-
reniyor. 

Şişli Belediyesi işçileri aylardır maaşlarını alamı-
yorlar. 

İşine geri dönmek için 56 gündür CHP önünde
açlık grevinde olan Mahir Kılıç için CHP Genel Mer-
kezine giden Nuriye Gülmen, Acun Karadağ ve Alev

Şahin bir sonuç alamayınca bina içerisinde açlık
grevine başladılar.

Mahir ile ilgili durum bir karara bağlayıncaya
kadar dışarıya çıkmayacaklarını açıklayınca, CHP’nin
talebi üzerine ters kelepçe işkencesi ile gözaltına
alındılar.  

CHP, AKP’den farkı olmadığını bir kez daha is-
patlamış oldu. CHP’nin AKP politikalarına etkili olarak
karşı çıkmamasının nedeni budur. Aynı politikaları
kendi iktidar oldukları belediyelerde uygulamakta-
dırlar.

O nedenle düzen partileri, düzene muhalefet et-
mezler. AKP’ye karşı muhalefetleri sadece gös-
termeliktir. Riyakarcadır. 

Mahir işi, ekmeği, onuru için direniyor, bu direnişi
görmezden gelemezsiniz. 

CHP’nin Mahir’in talebini karşılamak dışında bir
seçeneği yoktur!

Talebini karşılamak yerine görmezden gelmesi
giderek ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle oluşacak
riskleri de göze aldığını göstermektedir. 

CHP’yi bir kez daha uyarıyoruz:

Mahir’in ve ailesinin başına gelebilecek her
türlü olumsuzluktan sorumlusunuz.

Adaletsizliği büyütmek yerine Mahir’in işe geri
dönme talebini derhal yerine getirin!

Tek kişi kalsak bile, yozlaştır-
maya karşı mücadeleye devam
edeceğiz.

Onlarca kez, yüzlerce kez tut-
sak etseniz de, katletseniz de
Cepheliler olarak; Kumara, Uyuş-
turucuya ve emperyalizmin her
türlü yozlaştırma politikasına karşı
savaşmaya devam ediyoruz.

Devrimcilerin olduğu mahal-
lelerde yozlaşmaya geçit yok.

Birol Karasu, Hasan Ferit Gedik,
Recep Hasır, Kemal Delen, İbra-
him Devrim Top gibi katletseniz
bile devrimciler “tek bir adım geçit
yok” diyecek. 

Alibeyköy Halk Cephesi, ku-
mar oynatılan bir dükkanı ka-
pattırdı

Cengiz Topel’de bir dükkanda
gizli bir şekilde kaçak bahis yapan
çeteci grup ile mahalle gençleri
arasında 19 Ekim Cuma günü
çatışma çıktı. Çatışma sırasında
mahallenin gençlerini gören Cep-
heliler, çatışmaya dahil olarak çe-
tecilerden hesap sordu ve dükkan
sahiplerini uyararak dükkanı ka-
parttırdı.

Cepheliler’in olduğu bütün yok-
sul mahallelerde yozlaşmaya karşı
mücadele böyle sürüyor.

Mahallelerimizde kumar oy-
natmayacağız.

Mahallelerimizde uyuşturucu

sattırmayacağız.

Mahallelerde halkımızın yoz-

laştırılmasına izin vermeyeceğiz.

KUMAR OYNATMAK ŞEREF-

SİZLİKTİR!

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Alibeyköy’de Yozlaşmaya, Uyuşturucuya ve Kumara Karşı
Mücadele Sürüyor

Halkın Matbaası Duvarlarda
Umudun Adı
Her Daim Var Olacak

İstanbul, Sarıgazi’de Cephe-
liler, Demokrasi Caddesi'nin ara
sokaklarında halkın matbaası
olan duvarlara umudun adını
nakşetti. 29 Ekim akşamı Ayten
Öztürk’e yapılan işkence teşhir
edilerek, ajitasyon çektikten son-
ra Cepheliler geri çekildi.
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Mamak Halk Meclisi Uyuşturucuya Karşı
Çalışmalar Yaptı

Mamak Halk Meclisi üyeleri 3 Kasım’da Misket
Mahallesi’nde “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir”
yazılı şablon ve pullama çalışmaları yaptılar. 

Eğitim-Sen, Nuriye Gülmen Söyleşisini
İptal Etti

Kamu Emekçileri Meclisi’nin düzenlediği ve Nuriye
Gülmen’in konuşmacı olarak katılacağı; ‘Direniş ve
Meclisler’ isimli söyleşi Kartal’da bulunan Eğitim-
Sen 5 No’lu şube binasından Emekli-Sen’e taşındı. 

Nuriye Gülmen sosyal medya üzerinden konuya
tepkisini dile getirdi. Gülmen; “Eğitim-Sen İstanbul
5 No’lu, şubede yapacağımız etkinliği iptal etmiş.
Kamu Emekçileri Meclisi, etkinliğimizi Emekli-Sen’e
taşımış. Bana kalsa kimin sendikasını kime kapatı-
yorsun diyerek gider kapılarının önüne otururum.
Etkinliği düzenleyenlerin kabullenmişliğine dua et-
sinler”  ifadelerini kullandı.

Alev Şahin Direnişinin 639. Gününde
Alev Şa-

hin'in bugüne
not düştükleri:
“Bir yanım Ma-
hir Kılıç ile aç-
lıkta, bir yanım
Nursel ve Sel-
vi öğretmen ile
dört duvar ara-
sında… Bir ya-
nım Yüksel ile
bir yanım Türkan Akbayrak ile işkencede, gözaltın-
da… Öyle bir yerdeyim ki bir yanım dirençte, umutta,
kavgada, bir yanım ille de zaferde…”

Dergimizin Bir Hafta Arayla
İkinci Kez Basılmasıyla İlgili
Ankara’da Ozalit Çalışması Yapıldı

Halk Cepheliler 3 Kasım’da Ankara NATO Yolu,
Dikmen, Sokullu Caddesi ve İlker’de Yürüyüş dergisi
baskını ve yaşanan tutuklamalar için; “Halkın Sesi
Yürüyüş Dergisi Susturulamaz! Gözaltılar Derhal
Serbest Bırakılsın!”, “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz, Arkadaşlarımız Derhal Serbest Bı-
rakılsın!” yazılı ozalitler astılar.

Okmeydanı Gençlik Komisyonu
Mahalle Devriyelerini Sürdürdü

Okmeydanı Gençlik Komisyonu her hafta mahalle
genelinde gerçekleştirdiği devriyelerine 23 Ekim Salı
günü de devam ettiler. Toplam 8 kişinin katıldığı
devriye sırasında:

– Comsan denilen bölgede içki içen gençler uya-
rıldı.

– Sibel Yalçın Direniş Parkı kolaçan edilerek uyuş-
turucuların zula edilebileceği muhtemel yerler aran-
dı.

– Dikilitaş bölgesinde, Kuzey sokak sağlık ocağı
ve Şark Kahvesi eski telefon kulübeleri civarlarında
gezilerek kolaçan edildi.

– Anadolu Parkı gezildi.  Anadolu Parkı’nın hemen
altındaki yeşillik alanda muhtemel fuhuş pazarlığı
engellenerek kişiler alandan uzaklaştırıldı.

Faşizme Karşı Halkımızı Örgütleyeceğiz!
Hatay Halk Cepheliler 5

Kasım'da; Armutlu, Kuzey-
tepe, Serinyol, Sümerler ve
Vali Göbeği'nde “Söz Karar
Örgütlenme Hakkımızı İsti-
yoruz, Alacağız! Halk Cep-
hesi” sloganının yazılı olduğu
pullamalardan 150 adet yap-
tı.

Devrimciliğin Meşruluğunu
Her Yolla Halka Anlatacağız
Devrimcilik Yapmak Suç Değil
Görevdir!

Mersin Halk Cepheliler 5 Kasım'da, son bir yılda
komplolarla, iftiralarla tutuklanan Halk Cepheli dev-
rimcilerle ilgili “Halkız Biz, Tutuklamayla Bitmeyiz!”
başlıklı bildiri dağıtımı yaparak, halka devrimcilik
yapmanın suç değil, onur olduğunu anlattı. 



- Acun Karadağ: Güvenlik şube polisleri kurumun
kapısını çalarken KESK'e yine biz sahip çıktık. Polisi
kapıdan kovduk. Kapıyı açıp polise cevap bile vere-
mediler. Bu aile içi mesele dediğimde polis seni içeri
alıyorlar mı dedi. Utandın mı?

377. gün halk, direnişlerin yanında, yamacında,
omuzbaşında. Temsilciliğini yaptığım, emek verip mü-
cadele ettiğim KESK, direnen üyelerine sendikanın
anahtarını kendi elleri ile verip; "sendika evinizdir" di-
yeceğine eşyalarını kapı önüne koyuyor.

- Gök tengri: Bu fotoğraftakilerin yaşandığı günlerde
de KESK’e yönelik eleştirilerimiz vardı. Ama eksiği
gediğiyle mücadele eden bir sendikadan, direnen
üyelerine kapılarını kapatıp polis çağıran bir sendikaya
evrilmek için ciddi bir çürüme gerekir.

Acun Hocam, yazdıklarınız Neyzen Tevfik'in sözlerini
anımsattı. Tevfik'in sözlerinin ahlaka mugayir yanlarını
değiştirirsek, şuna benziyor: "Ayağa kalk ey ehli
vatan! dediler kalktık. Sarı sendikacılar oturdu biz
ayakta kaldık." 

- namitemeltas: KESK’in başta Nuriye Gülmen,
Semih Özakça, Acun Karadağ, Alev Şahin, Mahir
Kılıç olmak üzere Tüm KHK mağduru direnişçilere
karşı gösterdiği çirkin tavrı kınıyorum. Direnenler onu-
rumuzdur! Onlara yapılan onursuzluktur!

Nuriye Gülmen: Gazeteci Murat Güreş aradı.
Yaptığı haberden dolayı KESK eşbaşkanı Mehmet
Bozgeyik aramış. “Çıkacaklarını söylediler, biz de
eşyalarını kapının önüne koyduk” demiş. Haberi kal-
dırmasını istemiş.

KESK yönetiminin kapının önüne koyduğu, Yüksel
direnişçilerinin eşyası değildir. Direniş ruhu, onur
ve anti-faşist olmaktır. KESK yönetimi artık bu ni-
teliklerden tamamen soyunmuştur. Artık gerçekler
çıplaktır: Faşizmin işbirlikçisi, sarı sendikacıdır
bunlar!

Hâlâ çalışacak bir işi olanlar, ekmeğini direnen
KEC'lilere borçludur. KESK'i direnişe kapatmaya ça-
lışanlar hadi gelin bu kararınızı işten atılan KESK
üyelerinin önünde açıklayın! KESK ihaneti bırak, ih-
raçlara sahip çık.

Yalana başvuran insan yaptığının ahlaki olmadığının
farkındadır. Ne kadar acı. Mehmet Bozgeyik açıkça
yalan söylüyor. Biz, onlar harekete geçmedikçe burda
oturmaya devam edeceğimizi defalarca söyledik.

Yanlış yoldan
harekete geç-
tiler. 

KESK res-
men polis ile
işbirliği yapı-
yor. “Siz bize
dokunmayın
biz uslu çocu-
ğuz” diyorlar.
“Önce komü-

nistleri götürdüler. Sonra demokratları kimse sesini
çıkarmadı. Bir gün kapımı çaldılar. SS’ler beni götür-
meye geldiler. Kimse sesini çıkarmadı. Sesini çıkaracak
kimse kalmamıştı”

- Suriye Halk Cephesi: KESK, Hala Direnmemenin
Politikasını Yapıyorsunuz... Direnmeyecekseniz, Üye-
lerinizi Harekete Geçirmeyecekseniz Kapıları Tamamen
Kapatın. Direnen İnsanların Önünde Engel Olmayın.
KESK'in Tarihine Kara Leke Sürüyorsunuz. Buna
Hakkınız Yok.

- idilfosem: Yüksel direnişinin 706. günü öğlen
açıklamasında: “Biz yalnızca faşizmle mücadele et-
miyoruz, faşizmle işbirliği yapan sendika yönetimleriyle
de mücadele ediyoruz.”

- ipeque: Yıllardır kullanılmayan güya merkezi
toplantı salonunuzdan attığınız direnen üyelerinizin
oturduğu koltuklara oturup toplantı düzenlemenizden
anladığım kadarıyla koltuklarınız çok değerli.

- Suriye Halk Cephesi: Kimsenin KESK'e El
Koyma Derdi Yok, Zaten Kamu Emekçilerinin Sendi-
kasıdır. - Tahammül Edememe Durumu Yok, Direniş
Başladığı Günden Beri Herkese Birlik Çağrısı Yapılı-
yordu. - "Türk Solu" Diye Bir Saçmalık Yok. - Direnişçiler
Bir Yere Kaçmıyor, Kendileri İle Görüşebilirsiniz.

- aydemir: Bana Çürümüşlüğün Resmini Çizebilir
misin? KESK! Bir Sendika Düşünün ki Kendi Üyeleri
İçin Polis Çağırtıp Gözaltına Aldırıyor Eşyalarını da
Dışarı Attırıyor

- bizimanadolumuz: Kamu Baş Denetçisi Şeref
Malkoç İLE AKP'Lİ heyet 10 EKİM'DE KESK'E GE-
LEREK KESK YÖNETİMİNDEN Mehmet Bozgeyik,
Aysun Gezen, Ramazan Gürbüz, Gülistan Atasoy,
Elif Çuhadar ile görüştüler ki bu türden bu uzlaşmacılığı
daha iyi yapabılmek için direnişçileri KESK'ten atmaya
çalışıyorlar. KESK yönetimi 10 Ekim'de kamu baş
denetçisi AKP'li Şeref Malkoç ile görüşüp 15 Ekim'de
direnişçileri KESK’ten atmaya kalkışarak AKP’ye
rüştünü ispatlamış olmalı!

KESK Yönetimindeki Tasfiyeci Solcular 10 Ekim'de
AKP Yöneticilerinden Şeref Malkoç İle Görüşüp 15
Ekim'de Yüksel Direnişçilerine KESK'in Kapısını
Kapattı Tesadüf Olabilir Mi?

AKP'lileri başınızın üzerinde ağırlayıp, Yüksel dire-
nişçilerini kapı önüne koymaya kalkmak... Bu tercih
KESK yönetiminin sınıfa ihanetinin tablosu olarak tarihe
geçmiştir. Bir yanda direnişçiler bir yanda AKP’liler KESK
yönetimi kapısını faşizme açmış, direnişe kapatmıştır.

Yüksel direnişçisi Nuriye Gülmen 324 günlük açlık
grevinin ardından oturma eyleminin sürdürüldüğü
KESK genel merkezine ilk kez geldiğinde kendisiyle
yapılan söyleşidir. KESK yönetimi esas olarak ihraç
edilen üyelerinizi sahiplenin talebine kapıyı kapatmıştır.
Bakın KESK yönetimi AKP'lileri nasıl ağırlıyor, Yüksel
direnişçilerine kapısını nasıl kapatıyor? Bu bir tercih.

HDP-EMEP-ÖDP ve CHP’li KESK Yönetiminin, KEC’lilere Saldırısını,
İnternetten 15 Ekim Günü Yayınlanan Mesajlardan Aktarıyoruz-2

AKP’nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,
KESK Yöneticileriyle Sendika Binasında
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AKP’ye verilen söz şudur: “Biz sınıf sendikacılığı
yapmayacağız, direnmeyeceğiz; ama siz de maaşımıza
birazcık zam yapın!” Sendikal hareketi çürüten işte
bu anlayıştır.

KEC’lilere KESK’i boşaltın diyenler, AKP’ye “Bakın
biz ne kadar uysalız, faşizmden yana bir sorunumuz
yok” mesajı veriyor. Biz direnmiyoruz siz de direnmeyin
diyenler direnişten kaçarak kendinizi kurtaramazsınız.
Hesap vereceksiniz!

- Muzaffer GEZER: “Biz çocuklarımıza onurlu bir
gelecek bırakacağız! Ya siz?” Onur mu? Bakın Acun
hocanın tavrına. Utanın! Senin o güzel yüreğinden
öperim hocam. Düşmanla temasınız kavga değilse
teslimiyettir! (Acun Karadağ’ın polislere karşı sendikayı
savunup polisi kovması kastediliyor)

- GÜNE BAKAN: Farz edelim ki ortak karar alına-
madı. Bu KESK’in ihraçlara karşı bir direniş sergile-
memesinin açıklaması olabilir mi?

- Castro43: Koskoca KESK kimlerin elinde kalmış
Yuuuh olsun lan size. Demek ki alışmışlar bu polisler
sanki kendi evinin kapısını çalıyor vaayy bee.

- Meltem Servi: KESK GM önünde Sibel Balaç,
Acun Karadağ ve ben KESK yürütmesi tarafından
saldırıya uğradık. Yaklaşık 50 kişi bizi yerlerde
sürükleyip darp ettiler! Faşizme direnmeyen, polise
bir taş atmayanlar bize çok iyi direndi! 3 kadına sal-
dırdılar; kendi üyelerine! Kahrolsun faşizm!

- FOSEM: KESK Genel Merkezinden az önce
gelen bilgi: KESK'in içinden çıkan 40-50 kişilik bir
grup, kapıda bekleyen Acun hoca ve Sibel arkadaşımıza
tekme tokat saldırıp yerlerde sürüklemiştir! Bina
kapısına da polis çağırmışlar!!

- Acun Karadağ: Faşizme direnmeyenler 3 kadın
emekçiyi ayaklar altında ezdiler. @meltemservi62 nin
"kalp pili var kadının" feryadını bile dinlemediler.
İnsanlık onuru işkenceyi yenecek sloganı atmak zo-
runda kaldığımız durumu siz düşünün. KESK'e çö-
reklenmiş emek düşmanı yiyici ekip 50 kişiydi.

50 kişi üzerimize çullananlar polis gibiydiler. Duvara
astığımız KESK üyelerine kapılarını kapatamaz yazı-
sının bir kısmını yırtıp parça parça yere attı. Bir kısmı
Sibel'i yerlerde çiğnedi. Bir kısmı beni köşede ezdi.
Organizeydiler.

- Alev Şahin: “KESK’in içinde kendine devrimci
diyen 50 kişi kapının önünde oturan Acun Karadağ
ve destekçileri tekmeleyerek, yumruklayarak, yerlerde
sürükleyerek saldırdılar” haberine ne diyorsunuz?
Yalanlara itibar etmeyin mi yoksa gerçeği söylemeye
devam etmeyin mi?

Ve o esnada kapısının önündeki @acunkaradag
ve direniş dostlarına 50 kişiyi saldırttı. Bir yıldır ihraçlar
için sesini bile çıkarmayanlar meğer aynı anda birkaç
işi birarada yapacak kadar örgütlü olabiliyorlar. KESK
üyeleri, bu yöneticileri görünce suratlarına tükürün!

- Dünyanın Renkleri: KESK Genel Merkezinden
az önce gelen bilgi: KESK'in içinden çıkan 40-50
kişilik bir grup, kapıda bekleyen Acun hoca ve Sibel
arkadaşımıza tekme tokat saldırıp yerlerde sürüklemiştir!
Bina kapısına da polis çağırmışlar!

- dokuz8HABER: İhraç edilen üyelerine sahip çık-
mayan yani çalışma hakkı, iş güvencesi ve direnme
hakkına sahip çıkmayan KESK yönetiminin “maaşla-
rımıza ek artış istiyoruz" eylemi yapması, AKP faşizmi
karşısında direniş kaçkınlığını örtbas etme çabasından
başka bir şey değildir.

- nursel tanriverdi: Hatırlayalım, aynı anlayışlar
DİSK önünde direnen Oya Baydak’a da saldırmışlardı.
Şimdi de organize olmuşlar. Saldırın! Bunun hesabını
bize, üyelerinize nasıl vereceksiniz, onu düşünün!

- KIZIL DAYANIŞMA: KESK kapı önüne attığı
KHK ile işinden atılan direnişçi üyelerine direnmeye
karşı olan bir grup üyesiyle saldırıp darp etti. KESK
direnenlere saldıracak kadar sarı bir sendika olmamalı.
Üyelerinizin 1 yıldır KHK ile işinden atılan üyelere
sendikanın eylemliliklerle sahip çıkması çağrısıyla
başlattıkları sendika merkezindeki oturma eylemine
bir gece operasyonuyla eşyalarını kapı önüne atarak
karşılık verdiniz.

İktidarla uzlaşı arayan ve kendisine sendika diyen
birçok "sarı yapı" varken üyelerinin hakları için mücadele
eden sendika çok azdır. KESK üyelerinin hakları adına
iktidarla uzlaşma arayan bir sendika olmamalıdır. KESK
mücadeleci geleneğine sahip çıkmalıdır.

- Gerisi Hayat: Bence en az faşizm kadar tehlikeli
olan başka bir şey daha var! O da mücadele ediyormuş
gibi görünen ama kendilerini ve mücadele anlayışlarını
süslü birkaç lafın arasına sıkıştıran oportünistlerdir.
KESK yönetimi bunun en iyi örneğidir. #Keskİhaneti-
BırakİhraçlaraSahipÇık

- Emre Orman: KESK GM binasından çıkan yak-
laşık 50 kişilik bir grup Acun Karadağ, Sibel Balaç ve
Meltem Servi'ye saldırdı. 3 kadın yerlerde sürüklendi.
3 kadına saldıranlar da KESK üyeleri!

- mehmetdersulu: Faşizm ahlakı gereği 1 Mayıs'ta
üç kadın emekçiye TOMA ile su sıkıp işkenceyle
gözaltına almıştı. Bugün KESK'ten çıkan 40-50 kişilik
bir grubun aynı şekilde üç kadın emekçiye saldırması
neyin ahlakıdır?

- £ce £rsoy: KESK "Onur" ne demek bilmiyorsan
sözlüğe bak!

- Musa: Çürümüşlüğün, KESK’in kokusu!

- ZmrdAnka74: Oya Baydak DİSK'in,Yüksel Dire-
nişçileri KESK'in, Mahir Kılıç CHP'nin maskesini dü-
şürdü. Türkiye'de Sendika ve Sosyal Demokrasinin
Özetidir bu!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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D
İSK bünyesinde Araştır-
ma Dairesi isimli bir birim
vardır. Bu birim işçilerin

durumları ile ilgili raporlar hazırlıyor.
Ekim ayında yayınladıkları rapora
göre:

Gerçek İşsiz Sayısı 6,3 Milyon 
Kayıtlı İşsiz Sayısı Son Bir Yılda

558 Bin, Son Bir Ayda 381 Bin
Arttı!

Aktif Sigortalı Sayısı 270 Bin
Azaldı!

İşsizlik Sigortası Başvuruları
Patladı: 140 Bin

Kadın İşsiz Sayısı Erkeklerden
Fazla (DİSK-AR)

Rapor çok daha geniş bir bi-
çimde işsizliğin nasıl arttığını an-
latıyor. Elbette sadece işsizlik art-
mıyor. İşsizlik ile birlikte çaresizlik
de artıyor. İşsizlik çaresizliği bü-
yütüyor, çözüm bulamayan onlarca
insan intihar ediyor. Sadece son
on yıl içinde on binden fazla ki-
şinin intihar ettiği biliniyor. Bunların
büyük çoğunluğu işsizlik ve yok-
sulluk sebebiyle olmaktadır.

Ülkenin birçok yerinde haksızlığa
dayanamayıp eyleme geçen işçiler
de var. İşçiler haklarını ancak di-
renerek alabilecekleri bilincine sa-
hiplerse de yalnızlar! Yeterli tarihsel
ve siyasal bilince sahip olmayan
işçiler, işveren karşısında güçsüzler. 

Sendikaların görevi mücadele
eden işçilere yol göstermek, onlarla
birlikte mücadeleyi büyütmek, iş-
çilerin haklarını korumak, çalışma
koşullarının güvenli olması için
çaba göstermektir. İşsizliğin zulme
dönüştüğü, açlığın büyüdüğü, ka-
zanılan hiçbir hakkın güvencesinin
olmadığı bir yerde; sendikal mü-
cadele, militanca verilmek zorun-
dadır. 

İşçilerin kararlılığını güçlen-
direcek, bilincini geliştirecek, ta-
leplerini somutlayacak ve zen-
ginleştirecek, gerektiğinde işçi
adına hesap soracak bir müca-
dele yürütmek zorundadır. Bu
mücadele tarzı, sendikaların terci-
hine bağlı bir mücadele değildir.
Bizim gibi ülkelerde sınıf sendika-
cılığının olmazsa olmaz şeklidir.

Sınıf Sendikacılığı Terk Edil-
miştir. Sınırlarını Düzenin Belir-
lediği Bir Sendikacılık, İşçi Mü-
cadelesinin Tasfiyesi Demektir!
DİSK Bundan Vazgeçmelidir!

Yazının başında bahsettik. DİSK
araştırma dairesi düzenli olarak iş-
sizlik durumunu anlatan raporlar
hazırlıyor. İşçilerin açlık sınırının
altında kaldığına, hak gasplarının
arttığına ilişkin raporlar da hazırlıyor.
DİSK işçilerin hangi sefalete kat-
landığını, eriyen ücretlerini, yok
olan haklarını biliyor ve yayınlıyor.

Bu raporları gördükçe sorma
gereği duyuyoruz. Bir sendika ne-
den rapor hazırlatır? Rapor, bir
durumu, gerçeği daha net olarak
görmek için hazırlanır. Durumun
tespitine yardımcı olur sadece. Ra-
por hazırlayan bir sendikadan bek-
lenen şey, tespit edilen gerçekliği
değiştirmek için eylem planı-prog-
ramı oluşturmasıdır. 

Rapor hazırlamak tek başına
bir amaç olur mu? Olamaz! Rapor
hazırlayıp sunmak sivil toplum-
culuktur. AB fonları ile desteklenen
kurumların yönlendirdiği, çalışma-
larını rapor hazırlamak ile sınırlayan,
bu alana gereğinden fazla bütçe
ayıran; ancak işçi mücadelesine
hiçbir katkı sunmayan çalışma-
lardır. DİSK’in hazırlığı onlarca
rapor vardır; ancak bu raporlara

dayanarak hazırladığı tek bir eylem
planı yoktur! 

Bu çürümeden başka bir şey
değildir. Raporlardan okumaya de-
vam ediyoruz. İşsizlik artıyor, gü-
vencesizlik artıyor, işçi katliamları,
hak gaspları, açlık, intihar artıyor.
Peki bu durumun asıl sorumlusu
kimlerdir? Ayrıca işçilerin ölümün-
den, işsizliğinden, haklarının gasp
edilmesinden durumu tespit etmekle
yetinen sendikacılar da sorumlu
değil midir?

İşçiler üzerindeki baskı artarken,
başta DİSK olmak üzere hiçbir
sendika ne işçi ücreti ne işsizlik
ne de iş cinayetlerine karşı bir po-
litika geliştirmeyi, direnme programı
oluşturmayı, hak mücadelesini yük-
seltmeyi, örgütlülüğü güçlendirmeyi,
zulüm karşısında direnmeyi tercih
etmiyor. Çünkü direnmek, sınıfsal
bir tercihtir, bedel ödemeyi göze
almaktır.

İşçiler ‘çalışma hakkı’ için ‘borç-
larının ödenmesi ya da ödeme ko-
laylığı sağlanması’ için ‘hukuksal
haksızlıklar’ kimi zaman ise ‘çay,
yağ, şeker ve otobüs bileti’ için
isyan ediyorlar, bizzat devletle bi-
reysel pazarlık yapıyorlar, direni-
yorlar. DİSK uyuyor!

Üyeleri direniyor, açlık grevine

İŞSİZLİK ARTARKEN, İNTİHARLAR ARTARKEN,
DİRENİŞLER ARTARKEN DİSK ÖLÜM SESSİZLİĞİNDE
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başlıyor, haklarından vazgeçmemek

için ölümü göze alıyorlar. Sürekli

saldırıya uğruyorlar. Türkan Al-

bayrak ve Mahir Kılıç onlardan

iki tanesi sadece. Türkan Albayrak
her gün gözaltına alınıyor. Yaşlıyım,
hastayım demeden oturma hakkını
elde etmek için direniyor. DİSK,
Türkan Albayrak’ın onlarca kez
yaptığını bir kez bile yapma cü-
retine sahip değildir. Sahip ola-
mazlar.

Direnme, hak alma bilincinin
eyleme dönüşmüş halidir. DİSK
yöneticileri, hak alma bilinci nedir
bilmez. Bu nedenle katılmak zo-
runda kaldıkları direniş eylemlerine,
hasta ziyaretine gider gibi gidiyor.
Bilindik birkaç söz söyleyip geri
dönüyorlar.  

Bizim ülkemizde Türkan Albay-

rak, Mahir Kılıç’ın kararlılığına sahip
olabilecek binlerce, yüzbinlerce işçi
vardır. İşçiler yalnız oldukları, nasıl
direneceklerini bilmedikleri, hakla-
rının bilincinde olmadıkları için di-
renmiyor. Direnemeyenler de ça-
resizlikten canına kıyıyor. Bunca
adaletsizliği, sömürüyü kabul et-
mediği için intihar ediyor.

DİSK hazırladığı raporlarındaki
sonuçlardan sorumludur. DİSK
hala işçi sendikaları konfederas-
yonu olma iddiasına sahipse; dü-
zene yaranmayı, direnişleri tasfiye
etmeyi, direnen işçilere sırtını dön-
meyi değil mücadeleyi tercih et-
melidir!

MAHİR KILIÇ; Bir işçi, iki ço-
cuk babası bir direnişçi.

Birgün İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi’ndeki işinden sorgusuz sualsiz
atıldı. Atılan 258 işçi daha vardı.
İçlerinden Mahir ve 8 arkadaşı di-
renmeye başladı.

184 gün açlık grevi yaptı ve işine
geri alınacağına dair bir protokol
imzalandığı için direnişini bitirdi. 

Ama olmadı. Mahir Kılıç’ın kar-
şısındakiler yani patron cephesi ne
verdikleri sözü ne de yapılan proto-
kolü tanımadılar. Verdikleri sözleri
tutmadılar. Çünkü: Onlar işçinin
dostu değillerdi. Verilen sözün namus
olduğunun bilincinde değillerdi. Ma-
hir bekledi, işe tekrar geri döneceği
günü bekledi; ama o gün gelmedi.

Mahir, yeniden direnişe başladı.
Bu sefer patronunun kapısının önün-
de otuyordu. Ankara CHP Genel
Merkezinin önünde direnmeye de-
vam ediyor. CHP, Mahir Kılıç’ın
işine geri alınmasını sağlamak yerine
onu AKP’nin polislerine ihbar ediyor,
gözaltına aldırtıyor.

TÜRKAN ALBAYRAK; Bir
işçi, bir direnişçi. 2004 yılında işten
atıldı. 118 gün direndi, zafer kazandı.
İşine geri döndü.

Tam 8 yıl aralıksız çalıştı. Bu
sefer 15 Ağustos 2018 günü güvenlik
ve arşiv araştırması sebep gösterilerek
yeniden işinden atıldı. 3 Eylül 2018

gününden itibaren Sarıyer Sağlık
Merkezi’nin önünde direniyor.

ALEV ŞAHİN; Bir mimar, bir
direnişçi. O da işini, ekmeğini istiyor.
Onun işten atılma nedeni; hırsızlık
yapan bir AKP’li bir patronun fir-
masına ceza kesmesiydi. Alev, haf-
tanın 7 günü direnişçi. Haftanın 4
günü Düzce’de, haftanın 3 günü
Yüksel’de direniyor. Nuriye, Acun,
Mehmet, Nazan, Gülnaz, Perihan
ve diğerleri; Yüksel Meclisi’nin di-
renişi 726’lı günlere geldi. Direnişe
aralıksız devam ediyorlar. 

Sabah-akşam direniyorlar. Di-
renişleri salt AKP’nin polislerine
karşı değil, KESK YÖNETİMİNİN
TASFİYECİ POLİTİKALARINA
karşı da direniyorlar. Nasıl bir günde
işlerinden atıldılarsa aynı şekilde
bir gün de KESK binasından atıldılar. 

KEZBAN ANA; Cemevine işe-
yen ahlaksızlara, haksız yere insan-
larımızı tutuklayan faşizme karşı di-
reniyor. Aleviliğin onuru için direni-
yor. Cemevine yapılan saldırıyı dünya
aleme duyurmak, şerefsiz polislerin
şerefsizliklerini dünyaya göstermek
için direniyor. Tutsak kızını hapisten
çekip almak için direniyor.

Flormar, Cargill, 3 Havalimanı
işçileri direniyor. Daha onlarca işçi
direniyor. Direnen işçilerin herbiri

kendi cephelerinden haksızlığa, ada-
letsizliğe karşı direniyor ve direnil-
mesi gerektiğini gösteriyorlar. Her
biri aylara, yıllara varan direnişçi-
likleriyle DİRENİŞİN TEK YOL
olduğunu göstermeye, işini-ekmeğini
kaybeden tüm işçileri direnişe ça-
ğırmaya devam ediyorlar.

Bugün Tüm Direnenlerin Bir
Araya Gelerek, Bir Adım Daha
İleriye Atmaları Gerekiyor.

NE YAPMALIYIZ?

1- TÜM DİRENİŞLERİ BİR-
LEŞTİRMELİYİZ VE DİRENİŞ-
LER MECLİSİNİ KURMALIYIZ!

2- NEDEN GÜÇLERİMİZİ BİR-
LEŞTİRMELİYİZ?

ÇÜNKÜ ZAFERİ TEK TEK Dİ-
RENİŞLERLE DEĞİL DİRENİŞ-
LERİMİZİ BİRLEŞTİREREK KA-
ZANACAĞIZ!

3- DİRENENLER OLARAK
GERÇEK KURTULUŞUN ANCAK
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEK-
LE MÜMKÜN OLACAĞINI GÖS-
TERMEK İÇİN,

DİRENİŞ MECLİSLERİNDE
BİRLEŞELİM!

ZAFERİ BİRLİKTE KAZA-
NALIM!

DDİRENİŞÇİLER; İŞİNİ, EKMEĞİNİ, ONURUNU İSTİYOR!
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OOnlar bugüne kadar halktan başka hiçbir güç karşısında el pençe divan
durmadılar, eğilmediler. Sanatını yaptıkları, acılarını, özlemlerini, öfkelerini

ezgiye döktükleri halkın önünde eğildiler yalnızca. İşte bu yüzden

“Hangi dağ efkarlıysa oradayız” dediler.
Hangi ananın bağrı yanmışsa,

yüreği köz,
gözyaşları sel olmuşsa;
kurumuşsa gözpınarları
evlatlarına yanmaktan

orada biz varız dediler.
Nerede adalete susamış bir halk, 

nerede adalet istiyoruz çığlığı varsa,
yüklenip  halkın adalet özlemini

“adalet için yollardayız” dediler...
İşte bu yüzden 

HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ

GRUP YORUM 
HALKTIR SUSTURULAMAZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

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

Fırat Kıl, Seher Adıgüzel, İsmail Cengiz Mumucu, Eren Erdem, Özgür Zafer Gültekin

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı,
Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı
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A
KP’nin halk düşmanı, işkenceci polisleri 4
Ekim’de İdil Kültür Merkezi’ni bir kez daha
bastılar. Yine ağızlarından salyalar akıtarak,

yine sağa sola ahlaksızlıklarını saçarak… Grup Yo-
rum’un 13 Ekim’de yaptığı internet konserini engel-
lemekti amaçları… “Nerede bu internet konserinizin
yeri biz de katılalım.” diyerek niyetlerini açıkça ortaya
koydular.

Bu baskında, her şeyi kırıp dökmediler. Halkın
sanatçılarına öfkelerini, Grup Yorum’a düşmanlıklarını
bağlamaları, gitarları parçalayarak kusmadılar… Bu
kez daha çok fiziksel işkenceyi ve psikolojik
olarak saldırmayı tercih ettiler. Kinlerini böyle
kustular. Ama bildiğimiz psikolojik saldırılardan değildi
bu. En ahlaksız, en aşağılık küfürleri ettiler...
Halkın, “Grup Yorum Bizim Evde” diyerek sahiplen-
mesinin, konserleri ve şarkıları engelleyememesinin
hazımsızlığıyla, içinde oldukları lağım çukurunun
pisliklerini saçtılar ağızlarıyla.

İşte ahlaksız polisin, İdil Kültür Merkezi baskının-
da gözaltına alınanlara ettiği küfürlerden bazıları:

- Senin .iktiğin karı nerede, günlüklerinde beni
geceleri .iksin diye yazıyor. Neden kaymıyorsun bu
karıya? 

- Ne oldu oğlum şimdi onu mu .ikiyon? 
- Kimi .ikiyon da yukarıya çıkarttılar seni
- Kaç kişiye verdin de bu parayı topladın oros-

pu…
Bu küfürlere iyi bakın! Kimin kültürü, kimin ahlakı

bu? Halkın kültürüne ait bir şey var mıdır bu söyle-
nenlerde? Aksine, halka ve değerlerimize düşmanlığın
ve acizliğin ifadesi, ahlaksız, sömürgen burjuvazinin
çirkef dilidir bu.

Biz onları çok iyi tanıyoruz… Çok değil 3 ay önce
Armutlu Cemevi’ne işeyenler de onlardı. Halkın de-
ğerlerini aşağılayan, küfreden, hakaret eden de
onlar. Bastıkları kurumlarımızda genç kızlarımızın iç
çamaşırlarını camdan sokağa fırlatan da onlardı,
içindeki balığı öldürmek için akvaryuma işeyen, ku-
rumlarımızdan paralarımızı çalanlar da onlar. Gözaltına
aldığı kadınlara, genç kızlara eşlerinin, babalarının
yanında tecavüz eden bir katiller sürüsünden, ah-
laksızlar ordusundan elbette başka bir şey beklen-
mez!

Bu küfürler, hakaretler, aşağılamalar AKP’nin po-
lisine özgü bir yöntem değil elbette. Emperyalistlerin
ve uşaklarının dünyanın her yerinde halkları aşağı-
lamak için kullandıkları yöntemlerdir bunlar. Cezayir’de,
Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de… Her yerde bu
yöntemleri kullandılar. İşgalci ABD askerlerinin Irak’ta,
Ebu Gureyb hapishanesinde işgale karşı direnişte
tutsak düşenleri aşağılamak için kullandıkları işkence

yöntemlerinin görüntülerini halklar unutmadı. Başlarına
çuval geçirdikleri tutsakların üzerine işeyen, çı-
rılçıplak soyup boyunlarına ip bağlayarak aşağı-
layan, her türlü küfürü hakareti, aşağılamayı sı-
radan bir iş haline getiren ABD askerleriyle
AKP’nin polisleri arasında hiçbir fark yoktur.
Hepsi aynı ahlakın ürünüdür. Ve bu ahlak halka ait
değildir. Emperyalistlerin, işbirlikçilerin ahlakı-
dır.

Bu aşağılık yöntemler, birkaç kendini bilmez
askerin, polisin işi değildir. Bunlar münferit (tek, ayrı,
kendi başına) olaylar değildir. Emperyalizmin ve iş-
birlikçi iktidarların bilinçli uyguladıkları politikalardır.
Çünkü ne emperyalistler, ne işbirlikçileri; polisini,
askerini halka karşı başka türlü savaştıramazlar.
Halkın değerlerine sahip, ahlaklı, namuslu, onurlu
hiçkimseyi halka karşı savaştıramazlar. Bunu bildikleri
için bu tür küfürlerle, aşağılamalarla motive ediyorlar
katil sürülerini. Bunlarla salyalar akıtarak saldırıyor
faşizmin itleri.

“Selma ve İnan yurtdışında keyif çatıyor, ülkeyi
vatanı sevmek bu mu? İlk fırsatta kaçtılar; ama
biz onları getirmesini bileceğiz, ağızlarına dolar
sokup getireceğiz.” Bu sözleri söyleyen de AKP’nin
ahlaksız polisleri, yukarıdaki küfürleri edenler de.

“Ağızlarına dolar sokup getireceğiz” diyerek
halkın sanatçılarını, devrimcileri aşağılıyorlar güya.
Kim söylüyor bu sözleri? Eğitimlerini bile Amerika’dan
alan, daha çok dolar için ülkeyi karış karış emperya-
listlere satan işbirlikçi AKP’nin bekçi köpekleri, tasmalı
itleri söylüyor.

Selma ve İnan onların uşaklığını yaptığı em-
peryalizme ve faşizme karşı mücadele ettikleri
için bugün yurtdışındalar… Evet, Selma ve İnan,
grubun aldığı ortak karar ile yurt dışına çıktı.
“Faşizmin hukuksuzluğuna, adaletsizliğine teslim
olmayacağız” diyorlar. 

Faşizmin hukuksuzluğuna teslim olmamak haktır,
meşrudur. Meşru haklarını kullanıyorlar. Ülkelerinden,
vatanlarından ayrılar, orada mücadele ediyorlar. İş-
birlikçi AKP’nin halk düşmanı, ahlaksız polisleri; halkı
için, vatanı için her türlü bedeli göze alarak mücadele
eden halkın sanatçılarını anlayamaz, dil uzatarak
kimseyi yalanlarına inandıramaz. Halkımız, sanatçı-
larının hangi koşullarda yaşadığını çok iyi bilir. Grup
Yorum’u gözden düşürmeye halk düşmanlarının
gücü yetmez!

AKP’nin ahlaksız polisinin bu sözleri de, en
aşağılık, en ahlaksız küfürleri de psikolojik savaşın
bir parçasıdır. Bu sözler, bu küfürler güçlü olduklarının
değil aksine güçsüz ve çaresiz olduklarındandır.
Halkın örgütlü gücünden, proletaryanın diktatörlü-
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ğünden korkuyorlar. Çaresizlikleri dillerine vuruyor.
Güçsüzlüklerini, zayıflıklarını, acizliklerini böyle
küfürler saçarak, demagojiler yaparak örtmeye
çalışıyorlar… 

Onlar Çaresizliklerinden Küfrederler,
Biz İdeolojimizden Aldığımız Güçle

Sloganlarımızı Haykırırız!

Emperyalizm ve işbirlikçileri, halka dayanmadıkları
için kağıttan kaplandır. Biz ise dünyada milyarlarız,
Anadolu halklarıyız. Köklerimiz, geleneklerimiz
öylesine güçlüdür ki, zor zamanlarımızda bunlara
sarılırız.

Her ideoloji kendi ahlakını-kültürünü yaratır. Yu-
karıda okuduğunuz, normal hiçkimsenin kimseye
söyleyemeyeceği bu sözler, faşist polisin ağzından
çıkınca kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü onlar sömürücü,
kan emici, hiçbir değeri kalmamış, ulusal onurunu
yitirmiş, satılmış vatan hainleridir, faşizmin tetikçile-
ridir.

Onlar faşizmin ahlakına uygun olanı yapıyor. Biz
de kendi ahlakımıza uygun olanı yapıyoruz. Ahlak,
moraldir. Onlar küfrediyor; moralimizi bozmaya,

yıldırmaya, inançsızlaştırmaya çalışıyor. Biz ise
sloganla karşılık veriyoruz. Küfür onların ahlakı,
slogan bizim...

Bizim ahlakımız devrimci ahlak. Gücünü ideoloji-
mizden, tarihsel ve siyasal haklılığımızdan alan bir
ahlak. Ve bu ahlakta küfüre, kaba saba sözlere,
halkın değerlerini aşağılamaya yer yoktur. Çünkü
biz küfürle değil Stalin’in; “tank kadar güçlü”
dediği sloganlarla savaşırız.

Yukarıdaki küfürleri bir daha okuyun. Bu küfürlerin,
daha önce dergimizde yayınladığımız, düzenin çu-
kurunda müzik yapan Gazapizm adlı rap grubunun
“şarkı” sözlerinden bir farkı var mı? Yoktur! Biri
AKP’nin ahlaksız polisine ait, diğeri Çukur dizisindeki
şarkılarıyla düzenin çukurunu meşrulaştırmaya çalışan
rap şarkıcısına. İşte bizi de bu çukura çekmeye ça-
lışıyor AKP’nin ahlaksız polisleri.

Başaramayacaklar! O çukura girmeyiz, girme-
yeceğiz. Moralimizi asla bozamayacak, kazana-
cağımıza olan kesin inancımızı sarsamayacak-
lar!

Faşizmin ahlaksızlığına karşı devrimci ahlakı,
dayattıkları çürümeye karşı halkın değerlerini
savunacağız! Ve onları kazdıkları çukura göme-
ceğiz!

4 Ekim’de İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis
baskınında, Grup Yorum üyeleri ve İdil Kültür
Merkezi çalışanları baskında işkencelerle gözaltına
alındı. Grup Yorum üyesi Özgür Gültekin’in yüzü,
aldığı tekme darbelerinden kaynaklı kan içinde
kaldı. Ardından Yorum’a desteğe gelenler de iş-
kencelerle coplanarak, yerlere yatırılarak gözaltına
alındı.

Bu saldırılar yeni değil, işkenceler ilk değil. Se-
simizi susturmaya çalışıyorlar, mahkemede yargı-
lanan değil, yargılayan olduğumuz için bizden
intikam almak istiyorlar. Başaramayacaklar!

Bütün kemiklerimizi kırabilirler, enstrümanlarımızı

kullanamaz hale getirebilirler; “Islıkla türkülerimizi
söyleyeceğiz”, biz sahneye çıkamazsak, halkımız
yerimize sahne alır yine de umudun türkülerini
söylemeye devam eder.

Çünkü Grup Yorum Halktır Susturulamaz!

İdil Kültür Merkezi Baskını Üzerine Ataol
Behramoğlu ve Nihat Behram’ın Twitter
mesajları;

Ataol Behramoğlu:
İDİL KÜLTÜR MERKEZİ YİNE BASILDI VE

GRUP YORUM ÜYELERİ YİNE GÖZALTINDA.
BU ÇOCUKLARIN YAKASINI BIRAKIN. ZULMÜ-
NÜZDEN ARTIK UTANIN.

Nihat Behram:
Varlığını aydınlığa, özgürlüğe, insanlığa adamış

halkın evlatlarına saldırmaktan bıkmadılar!
İDİL Kültür Merkezi’ne yine saldırmışlar! Korkuları

arttıkça zulümleri de artıyor! Ama sonlarının kaçarı
yok: “Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur”
diyor ya Yunus Emre. Aynen öyle...

Grup Yorum Üyelerini Tutuklasanız Da
Halkımız Grup Yorum’un Yerine Sahneleri Dolduracak!

Sayı: 92 11 Kasım 2018
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Pablo Neruda’yı bilirsiniz. O da tutuklama
furyasının olduğu bir dönemde başına ödül ko-
nularak aranmış tıpkı bizim gibi. Bugün Grup
Yorum elemanlarının dokuzu tutuklu, bir öğ-
rencimiz tutuklu, altı kişinin de başına ödül
kondu. Kültür merkezimiz beş defa basıldı bu
süreçte. Basıldığı yetmiyormuş gibi oradaki ar-
kadaşlarımız hakkında kontra haberler yapıldı.
Bize yapılan saldırılar OHAL ile tırmandı evet;
ama OHAL ile başlamadı. Yıllar öncesinden bu
baskılarla yüzyüzeyiz.

Kasetlerimiz kurşunlandı, elemanlarımız
tehdit edildi, işkencelerden geçirildi, kolları
kırıldı, saçları yolundu, kulak zarı patlatıldı. Ne-
den? Çünkü taraf olmamız istenmiyor. Evet biz
tarafız, ezenin karşısında ezilenden, mazlumdan
tarafız. Taraf olmalıyız. Tarafsızlık bir kandır-
macadır bizim gibi faşizmle yönetilen ülkelerde.
Taraf değilim diyenler zalimden yana olanlardır. Halk
için sanat yapıyoruz, halkın sanatını yapıyoruz, dev-
rimci sanatçılarız. Bu nedenle, baskı ve işkencelerle
ve renk renk listelerle susturmak istiyorlar. Halkımızın
belleğinde, kalbinde yerimizi aldık. Grup Yorum’u
Grup Yorum yapan da budur.

Halkımızla olan bağımızı yok etmek istiyorlar. Bu
nedenle tutukluyorlar, tecrit ediyorlar. Ama biz tecrit
hücrelerinden türkülerimizi söyledik. Adliyenin ne-
zarethanelerinde türkülerimizi söyledik. Açıkçası
bunlar benim ilk konserlerimdi. Çünkü Grup Yorum-
culuğumu tutuklu olarak geçirdim. Ama bizi vazge-
çiremeyecekler.

Saldırılar dinleyicilerimize döndü. Ancak bundan
da sonuç alamadılar. Grup Yorum bugün burada
gördüğünüz Dilan, Fırat ve Eren’den oluşmuyor.
“Grup Yorum Halktır” diye bir slogan var. Yıllardır
dillere pelesenk oldu. Bu slogan artık ete kemiğe
büründü. Konserlerimiz devam etti, sahneye korocu
arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, halkımız çıktı. Çıkmaya
da devam edecekler. Bu nedenle Grup Yorum sus-
turulamaz. Çünkü halk susmaz.

1973’te Şili’de gerçekleşen askeri darbe sırasında
Victor Jara’nın parmaklarını kırdılar ama yine de
binlerce tutuklunun olduğu stadyumda şarkısını söy-
lemeye devam etti. Victor Jara orada ölümsüzleşti.
Orada yankılanan sesi herkese umut oldu. Nazi iş-
galine karşı devrimci mücadelenin içinde yeralan
Bulgar şair Nicola Vapstarov, aylarca işkence gördü
ve kurşuna dizilerek katledildi. Bugün onların sesi
bizim dilimizde.

İddianamede terör örgütü üyesi ve terörist olarak
nitelendiriliyoruz. TDK’ya bakalım terör nedir? Terör
yıldırma, terörist de yıldırıcı... 301 madenci için şarkı
yaptık, katledilen Taybet anamız için yaptık, binlerce
katledilen halk için türkü yaptık. Terör bu olamaz.
Onları katletmektir terör!

Milyonları biraraya getiriyoruz. Korkulan budur.
Türkülerimiz halkın kendisinindir. Ahmed Arif’in dediği
gibi “Kanun yalnız biz fukaralar için var. O da sadece
cezalandırırken.” Son dönem mahkemelerin sonuç-
larına bakalım. Torunlar Holding’te işçilerin ölümüne
sebep olanlar beraat ettiler. Soma’da 301 madenciyi
katledenler ödül gibi cezalar aldılar. Bu örnekler
halkın adalete olan inancını bitirdi aslında. Ve bu
sonucu biz yaratmadık, siz yarattınız.

Biz buradaki adaletsizlikleri dile getirdik, getirmeye
de devam edeceğiz. Bir baba oğluna pantolon ala-
madığı için ölmesin, işçiler bedenlerini tahta kurularına
yem etmek zorunda kalmadan insan gibi çalışabilsinler,
taleplerini dile getirdikleri için tutuklanmasınlar, insanı
insan yapan şeyleri istiyoruz.

Prometheus gibi... Prometheus karanlıktaki köyleri
ışık dağıtarak aydınlattığı için Zeus tarafından ce-
zalandırılıyor. Bizler günümüzün Prometheuslarıyız.
Doğruları söylüyoruz, ışık dağımaya devam ediyoruz.
Zeuslar tarafından cezalandırılacağımızı bile bile...

İddianame denen dosyaya bakınca; “bu zamana
kadar bunun için mi tutuklu kaldım” demekten kendimi
alamıyorum. Ne demiş bu Berk Ercan? İdil Kültür
Merkezi’nde çalışır. Bu cümle için mi Berk Ercan’a
başvurmuş savcı. Bunu bana sorsaydınız size kendim
hakkında daha fazla bilgi verebilirdim. Ben İdil
Kültür Merkezi’nde çalışmaktan gurur duyuyo-
rum.

Hiçbir zaman çıplak krala giyinik muamelesi yap-
madık, gerçeklerden vazgeçmedik. Galilei’nin bilimsel
bir gerçeği dile getirmesi... O zaman bu gerçeği gö-
remediler. Engizisyon mahkemelerinde yargılayıp
“inkar et” dediler. Ama özgürlüğü pahasına inkar et-
medi, gerçekten vazgeçmedi Galilei. Ve o dünya
hala dönüyor. Biz tutuklansak bile gerçekler haykırıyor.
Kriz yok deniyor ama halk bir lokma ekmek alamı-
yor.

Biz bu gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

Grup Yorum Üyesi Dilan Ekin’in
23 Ekim Günü Mahkemede Yaptığı Savunmasından:

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Baskınlarınız; Haksızlığınızın ve Kaybedeceğinizin Üzerini Örtemeyecek! 22



Halkçı bir görünüm altında, halkın düşünce ve
değerlerini yozlaştıran, halkın özgürlüğünü
mücadelede değil, kadercilikte ve çarpık cin-

sellik anlayışında gören ve oraya çeken Ezhel’ler, Ga-
zapizm’ler ve bunun bir halkası olan Ceylan Ertem!

Bu çürümüş düzenin “sanatçı”larından biri olan
Ceylan Ertem kimdir?

1980 doğumlu olan Ceylan Ertem, 2004 yılında,
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi’nde
Müzikoloji okumuş. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile
birlikte ‘ANİMA’ adlı bir grup kurar ve bir albüm yayınlar.
2007 yılında bu grubun dağılmasıyla birlikte 2008
yılında radyo programı yapmaya başlar. 2010 yılında
‘Soluk’ isimli ilk solo albüm yayınlar. Yurtdışında ve yur-
tiçinde çeşitli konserler verir, turnelere çıkar. 2012
yılında ‘Ütopyalar Güzeldir’ isimli albümünü yayımlar.
Çeşitli türküleri yeniden yorumlayarak söylemeye başlar.
Çukur dizisinde Mahsuni Şerif’in ‘ZALİM’ isimli türküsünü
söylemesiyle daha çok tanınmaya başlar. Ceylan
Ertem’in önü açılmaya başlamıştır artık! Soruyoruz:

Grup Yorum’un Mahsuni şarkıları söylemesi yasak-
lanmaya çalışılırken, albüm çıkarması bile yasaklanmaya
çalışılırken, halkın sanatçıları tecrit hücrelerine atılırken,
faşizmin ‘terör’ listelerine koyularak aranırken, Ceylan
Ertem’ler salonları doldurabiliyor?

- NEDEN uyuşturucuyu, hayvansı cinselliği, yozlaş-
mayı savunan Ceylan Ertem’ler her yerde söz sahibi
olabiliyor da Grup YORUM halka umut taşıdığı için
baskı görüyor?

- KİM Ceylan Ertemler’in önünü açıyor? 
- Grup YORUM’u KİM sansürlüyor?
- Kimin ideolojilerini temsil ediyor Ceylan Ertem?
Emperyalizmin halkları teslim almak, yozlaştırmak

için kullandığı araçlardan birisi de sanattır. Bunu çeşitli
yöntemlerle yapar. Kimi zaman doğrudan yoz müziklerle,
kimi zaman da halktan yana sanat maskesi altında.
Emperyalizmin ülkemizdeki temsilcisi AKP faşizmi, halk
muhalefetini, halka-halkın evlatlarına saldırarak, katlederek
bitiremeyeceğini bilir.

Halkın mücadelesini bitirmenin en etkili yolu, halkı
yozlaştırmaktır. İşte bu nedenle bir tarafta Ceylan
Ertem’leri pazarlarken, diğer yanda Grup Yorum üyelerinin
başlarına ödül koyar, Grup Yorum üyelerini tutuklar.

Kimdir Grup Yorum? 
Grup Yorum; Meydanlarda milyonlarla buluşan,

halkın ekmek ve adalet kavgasının sanatını yapan bir
müzik grubudur. Grup Yorum’a salonlar, meydanlar, TV
kanalları yasak... Grup Yorum’un sanat yapması yasak.
Grup YORUM’a yasaklanan TV kanalları, meydanlar,
stadlar Ceylan Ertem’lere açılıyor. Çünkü; halkın sanatçısı
Neşet Ertaş’tan etkilendiğini söyleyen Ceylan Ertem,
halk düşmanları adına sanat yapıyor. Yani Ceylan
Ertem’i destekleyen emperyalizm ve AKP faşizmidir.

Dünya halklarının yanında olan, halk için sanat
yapan tüm sanatçılar, bunun bedelini ödemiştir. Halkın
yanında olmanın, halkın sanatını yapmanın kanıtı,
yaptığın sanatın bedelini ödeyebilmekle ölçülmektedir.
Peki Ceylan Ertem halktan yana hangi işi yapmış,
hangi bedeli ödemektedir? 

Ceylan Ertem’ler halk için
üretemez, halka umut vere-
mezler. Bundandır ki; “Ütop-
yalar Güzeldir” ismini veriyor
albümüne. Çünkü yaptığı mü-
zikle halkı hayal dünyasında
uyutmayı amaçlıyor. Halkı uyut-
mak için müzik yapıyor, umut
vermek için değil. 

Çünkü ne umut vermek ne
de halkın yanında taraf olma
diye bir hedefi yoktur Ezhel’le-
rin, Gazapizm’lerin, Ceylan Er-
tem’lerin...

Diğer yanda ise; Grup YO-
RUM son albümünün adını İLLE KAVGA olarak adlan-
dırıyor. Bu düzene karşı, bu düzenin sözcülerine karşı
İLLE KAVGA diyor Grup YORUM. Bir yanda Ceylan
Ertem’lerin Ütopik Dünyaları, bir yanda Grup YORUM’un
İLLE KAVGA’sı. Bunlar sadece albüm isimleri değil,
ideolojilerin, yaşamlarının da ifadesidir.

Örnek olarak Ceylan Ertem’in üretim artıklarından
sözler:

- “solgun ömrümüz geçse de böyle, küsebilir miyim
yine de, aklından geçirme”

- “ben şu saniye cinayete kurban giden, sen şu öm-
ründe yürüdün mü böyle sevgi dilene dilene”

- “ertesi gece, titreyişin ertesindeki gece, sarhoş
keyfinin hüzünbazı, tuhaf, bir rüyanın gerçeğe bu kadar
yaklaşması...”

Diğer tarafta Grup Yorum’un sözleri:
- “Hey gülyüzlü çocuklarımızın ömürlerini çalanlar,

adaletsiz kalmaz bu halk, kendi yolunu yapar.”
- “Açlık, yoksulluk, zulüm kanımı yeter döktüğün.

Amerika’dır düşman!”
- “Vatana kan sıçratanlara, ateş emrini veren cellatlara,

bu suçla iktidara gelen haine, bir ceza istiyorum...”
Ceylan Ertem, arabeskliğin, kaderciliğin temsilcisidir.

Kendini bilemeyen, halkını tanımayandır. İnsanın öz-
gürlüğünü vatan topraklarının bağımsızlığında görme-
yenler Ceylan Ertem gibi özgürlüğü hem karşı cinsle
hem de kendi cinsinle “aşk” yaşamakta görüyor. 

Ve çok açıktır ki; halka umut taşıyan, halkın değerlerini,
düşüncelerini, duygularını örgütlü sanatla harmanlayan
ve örgütlü mücadele ile çözümleyen Grup YORUM,
halk sanatının tek sözcüsüdür. Meydanları boş bulan
Ezhel, Gazapizm, Ceylan Ertem’lere çağrımızdır: Yapı-
lanlar halkın duygu ve düşüncelerini ifade edip, halka
umut taşımıyorsa SANAT değildir. Halkımızı yozlaştırıp,
idealizmle umutsuzluk batağına çekmenize, bunu da
sanat adına yapmanıza izin vermeyeceğiz.

Halktan yana saf tutup, sanatçı kimliğinizi, onurunuzu
korumak iddiasındaysanız Sanat Meclisi’nde yer alırsınız
ya da bu düzenle çürüyüp gidersiniz. Çünkü halkın
sanat cephesi dışında sanat yapmak mümkün değildir.

Türküler Susmaz, Halaylar Sürer!
İlle Kavga - İlle Adalet!

NE HALKIMIZIN UMUDUNU NE DE HALKIN SANATINI SİZE YEM ETMEYECEĞİZ! 
SİZLERİ, EMPERYALİZMİN YOZLAŞTIRMA POLİTİKASININ SÖZCÜLERİNİ

ÇÜRÜMÜŞ BEYİNLERİNİZLE BİRLİKTE, ÇIKTIĞINIZ O ÇUKURA GÖMECEĞİZ! 

Sayı: 92 11 Kasım 2018

Görmeye Tahammül Edemediğiniz Gerçekleri Yazmaya Devam Edeceğiz! 223



Çav Bella Bizimdir, Değerimizdir
Değerlerimize Küfür Ettirmeyiz!

Bundan 3 hafta önce,
İtalya'da faşizme karşı
söylenen devrimci

marş Çav Bella'yı Hilal Cebeci
isimli bir pop şarkıcısı yeniden
söylemiş ve video klibi ile birlikte
yayınlamış.

Çav Bella'yı özünden koparıp
bir pop tarzına dönüştüren Hilal
Cebeci, klibinde cinselliği öne
çıkarıp, değerlerimize hakaret
etmiş. Marşımızı bir marştan çıka-
rıp, gece kulüplerinde içki ve
uyuşturucu eşliğinde danslar edi-
lecek bir eğlence unsuruna çevir-
miş. Bu piyasa şarkıcısı, uzun
süredir piyasaya bir şey suna-
madığı için (bütün düzen sanat-
çılarında olduğu gibi) gündemden
düşünce; bizim için, devrimciler
için çok değerli olan bir marşı
yozlaştırarak, kendi bireysel çıkar-
larını ve egosunu tatmin etmek
için, sanatı alıp satılabilen bir
mal gibi kullanmış.

Hayır, sanat alıp satılabilinen
bir mal olarak kullanılamaz. Bu
değerlerin temsilcileri olarak,
biz devrimciler buna izin ver-
meyiz. Evet düzen bunu yapıyor
ve sanatı yozlaştırıyor. Biz ise
sanata farklı bakıyoruz. Bizim
için sanat, burjuvaziye karşı bir
cephedir, halkımıza mesajlar
vermektir. Yaşanan adaletsiz-
likliği ve sömürü düzeninin
sorumlularını gösterip çözüm
sunmaktır. Bizim sanatımız taraf-
tır. Halk içindir.

Sanatımız silahımızdır, hede-
finde düzen vardır. Bu yüzden
Hilal Cebeci gibilerinin istedik-
lerini yapmalarına, değerlerimizi
ayaklar altına almalarına izin
vermeyiz. Hilal Cebeci, hangi
hakla bu şarkıyı yapıyor? Halkın
mücadelesine hizmet etmeyen,
anti-emperyalist, anti-faşist hiç-
bir eylemde yer almayan, dire-
nişini sahiplenmeyen birinin

devrim şarkılarını ağzına almaya
hakkı yoktur! Halkların kurtuluş
umudunu ve o düşü gerçek kıl-
mak için şehit düşenleri anlatan
marşlarımızı-şarkılarımızı; gece
kulüplerinden çıkmayan, yoz bir
düzen şarkıcısı neden söyle-
mektedir?

Burada burjuvazinin değer-
lerimize bir saldırısı vardır.
Yozlaştırmak ve tarihimizi çar-
pıtmak istemekte, Çav Bella’yı
bir eğlence unsuruna çevirmek,
değerlerimizi aşağılayarak halkın
gözünden düşürmek istemek-
tedir. Yarı çıplak pozlarla klip
çekilip yayınlanmasının başka
bir anlamı yoktur.

Bu şarkı youtube’da yayın-
lanmış ve toplamda 750 bin kez
tıklanmış. 2.1 bin beğeni alırken,
26 bin kişi beğenmiyorum
demiş. Yani halkımız bu ahlak-
sızlığı kabul etmemiştir.
Youtube'da yapılan yorumlardan
bir alıntı:

"Ben bir Türk milliyetçisiyim;
ama her zaman insanların fikir-
lerine, kutsallarına saygı duya-
rım. Bu hayatta bir ideolojisi,
hayat görüşü olan insanların
verdikleri mücadele uğruna yazı-
lan bir şarkıdır ve saygı duyul-
ması gerekir. Sen üç kuruş para
kazanmak için bu kadar saygı-
sızlık yapmaya hakkın yok......"
diye devam ediyor yorum. 

Milliyetçilik, ayrıca tartışılması
gereken bir meseledir, yazımızın
konusu olmadığı için girmeye-
ceğiz; ancak buradan anlaşılan
şudur ki kimse böyle bir pes-
payeliği kabul etmez.

ÇAV BELLA
Çav Bella, orijinal adıyla “BEL-

LA CIAO”. İtalyan halk şarkısı
ve “Elveda güzelim” demek. İkinci
paylaşım savaşı döneminde hem
Mussolini hem de Hitler faşizmi-

ne, Nazilerinin işgaline karşı
mücadele veren İtalyan partizan-
ları tarafından söylenmiş.

Söz yazarı bilnmiyor. Müziği
eski italyan halk şarkılarından
“po valley” adlı şarkıya benze-
tiliyor. Dünyanın dört bir yanında
anti-faşist, anti-emperyalist olan,
ekmek, adalet ve özgürlük müca-
delesinde yer alan, sosyalizmi
benimseyen ve direnen herkesin
şarkısı haline gelmiş.

“Bella Ciao” tam 30 dilde
söylenmiş. Kızıl Ordu Korosu
ve Grup Yorum’un dışında bir-
çok sanatçı da bu şarkıyı düzen-
lemiş ve yorumlamış. Yves
Montand isimli italyan asıllı
Fransız aktör ve şarkıcı, 1963'te
büyük bir saygınlıkla yorumla-
mış bu marşı ve en çok bilinen
versiyonunu yaratmış. Bella
Ciao'u aslında bütün dünyaya
tanıtan isim olmuş.

Bella Ciao, emperyalizme ve
faşizme direnen bütün halkların
ortak marşı haline gelmiştir. Bu
marş, defalarca kez yasaklan-
mış; ancak halklara unutturu-
lamamıştır. Yok edemediğini
yozlaştırmak ister burjuvazi.
Hilal Cebeci gibiler bu işe yarar.
Örnek olarak KUD idijoti veya
Grup Vitamin'i verebiliriz. Grup
Vitamin 1990'larda Türk pop
müziğini absürt komediye uyar-
layarak parodi müzik yapan bir
grup. (Parodi müzik -
Enstrümantal besteye, bir metni
uyarlama ya da vokal bir beste-
nin asıl sözleri yerine yeni bir
metin koyma.) Grup Vitamin
ciao bella marşını 1990'larda
yorumlamış ve içini boşaltmış.
Siyasi içeriğinden ve anlamın-
dan koparmış; ama başarılı ola-
mamıştı.

Hilal Cebeci Kim? 
Hilal Cebeci 42 yaşında bir

HALKIN SANATÇILARI
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piyasa şarkıcısı. Bugüne kadar
halkımızın yaşadığı yoksulluk
ve adaletsizliklere ilişkin hiçbir
tavır göstermemiş. Düzenin yoz-
laştırma politikalarında rol ala-
bilmek için kanallardan kanallara
zıplamış. Nereden şöhret yapa-
bilirim diye her dilden konuşup,
ondan her istenileni yapmış.
Birçok kanalda programlar sun-
muş. Albümler çıkarmış. 3 sene
boyunca İstanbul'un çeşitli gece
kulüplerinde şarkı söylemiş.

Ciddiye alınabilecek bir tane
eseri yoktur. Şarkıları halkı
sorunlarından koparmak ve
sanal dünyaların içinde boğmak
içindir. “Kim para, şöhret, ünvan
verirse onun istediğini yaparım.”
Budur Hilal Cebeci'nin hayat
felsefesi. Bizim için çok değerli
olan Çav Bella marşını söylemiş
ve bunun üzerinden şöhret yap-
mak istemiş. Yayınladığı klibi,
gelen eleştiriler üzerine  öze-
leştiri vererek kaldırmış. Ama
şu anda mevcut olan video klibi
bile yeteri kadar çirkin ve aşa-
ğılayıcıdır.

Hiçbir siyasi görüşü olmayan
Hilal Cebeci, klibinde de cin-
sellikten başka bir şey içerme-
mektedir. Çünkü söyleyebileceği
ve halkaverebileceği hiçbir şey
yoktur. Temsil ettiği değerler,
düzen değerleridir. 

Çav Bella'yı
Kimler Söyleyebilir? 
Ülkemiz emperyalizmin yeni-

sömürgesidir ve yönetim biçimi

faşizmdir. Bırakın devrimcilik
yapmayı, en ufak bir muhalefete
bile tahammülsüzdür iktidar.
Halkın avukatları, halk meclisi
çalışanları, halkın mimar
mühendisleri, kamu emekçileri,
gençlik ve Ciao Bella'nın da
yaratılmasına neden olan faşiz-
me karşı türkü söyleyen Grup
Yorum üyeleri tutsak.

İdil Kültür Merkezi 11 ayda 4
kere basıldı. 12 Eylül 2017'den
beri, grup üyelerinin biri girip
biri çıkıyor ve şu an 10 üyesi
tutsak, 6 üyesinin başına ödül
konulmuş durumda. AKP faşizmi
gün geçtikçe saldırganlaşıyor,
çünkü istediği sonucu alamı-
yor.

Halkın sanatçılarını sustura-
mıyor. Grup Yorum'u bitiremiyor.
3 tane internet konseri,
Avrupa'da 10 ayda 16 tane kon-
ser, son bir senede 17 tane bes-
te... Bunların bütünü AKP faşiz-
minin gücünün Grup Yorum'a
yetmediğini gösteriyor.

En düzen içi talepleri bile
baskıyla susturan, Grup
Yorum’un albümünü imzaladığı
gün operasyon yapan iktidar;
nasıl oluyor da Çav Bella’nın
yayınlanmasına izin veriyor?
Nasıl oluyor da, faşizme karşı
mücadeleden partizanlar tara-
fından ortaya çıkan Çav Bella
marşının video klibi yapılabiliyor
ve bu klip yasaklanmıyor?

Buradaki amaç şarkılarımızın
siyasi içeriğini gölgelemek ve
yozlaştırmaktır. İkinci amaç ise
Grup Yorum'u ve devrimcileri

yalnızlaştırmaktır. 
Faşizmin verdiği mesaj çok

açıktır: “Bakın Çav Bella'yı söy-
lemekte bir sorun yoktur ama
Grup Yorum teröristtir.” Bizi tec-
rit edip yalnızlaştırmalarına, terö-
rize edip imha etmeye çalışma-
larına izin vermeyeceğiz.

Çav Bella’yı sadece devrimci
değerleri temsil edenler ve bu
uğurda bedel ödemeyi göze ala-
bilenler söyleyebilir. Bu marşı
ileri olanı, sosyalizmi savunanlar
söyleyebilirler. En temelinde ise
anti-faşist, anti-emperyalist olan-
lar söyleyebilirler. Hilal Cebeciler,
Grup Vitaminler değil. Grup
Yorum söyleyebilir. 

Sonuç olarak kendine dev-
rimciyim diyen, sosyalistim
diyen ve ileri olanı savunan her-
kes; şarkılarımızın piyasa haline
getirilmesine, içeriğinin yozlaş-
tırılmasına izin vermeyelim.
Dinlemeyelim, dinleyenleri uya-
ralım.

Herkes bilmelidir ki, Çav Bella
marşını sadece devrim için
mücadele edenler ve bu uğurda
bedel ödemekten kaçınmayanlar
söyleyebilir. Herkese bunu bu
meşrulukta anlatmalıyız, bunu
yapmadığımız yerde, değerleri-
mize sahip çıkmamışız demektir.
Bu yüzden herkese Hilal
Cebeci'nin kim olduğunu ve
bizim türkülerimizi söyleyeme-
yeceğini anlatmalıyız. Biz dev-
rimciyiz, biz halkız ve Çav Bella
bizimdir.

KIZIL MASKELİLER.... 

Tekebaşı Halk Meclisi Çiftlik Mahallesi’nin
30 Yıllık Su Sorununu Çözdü!
Halk Meclisleri’nde Birleşelim,
Direnelim, Kazanalım!

Tekebaşı Halk Meclisi her hafta yaptıkları halk
toplantıları neticesinde çıkan kararlar ışığında hareket
ederek, halkın kolektif emeği ile 30 yıldır çözülemeyen
su sorununu çözmek için çeşitli çalışmalar yaptı.

Bildiriler dağıttılar, pullama çalışması yaptılar, kapı
çalışmalarıyla halkı ziyaret ettiler, ozalit astılar, binlerce
imza topladılar, 150 kişilik basın açıklamaları düzen-
lediler.

Tüm bu çalışmalar sonu-
cunda baskılara dayanamayan
yetkililer halkın suyunu vermek
zorunda kaldı. Tekebaşı mahal-
lesinin Çiftlik bölgesindeki evle-
re su verilmeye başlandı.  Şu
an hala mahallenin bazı böl-
gelerine su verilmemektedir. 

Tekebaşı Halk Meclisi, su verilmeyen bölgelere
de suyun götürülmesi için mücadelelerini sürdüre-
ceklerini belirterek; “Hakkımızı alacağız! Su Bizim
Hakkımız, Söke Söke Alırız! Gücümüz Birliğimizdir!”
sözlerine yer verdi.
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Liseliyiz Biz

1- Liseli Olmak Nedir? Lise Olmak Deyince
Ne Anlıyorsunuz?

- Liseli olmak bir şeylerin farkına varmaktır.
Hayata atılmaktır. Hayatın neresinde olduğunu an-
lamaktır. Liseli olmak benim için gerçek bir müca-
delenin bilincinde olmaktır.

2- Bize kendinizi tanıtır mısınız?
- 17 yaşındayım, Mardin Midyat doğumluyum.

Midyat’ta bir Süryani mahallesinde dogdum. Kürt
milliyetindenim.

3- Ailenizle yaşadığınız en büyük sorun
nedir? Bu sorunu nasıl çözüyorsunuz?

- Ben evde kalmayı istemiyordum, çevremde
bir şey olduğunda beni evde tutmaya çalışıyorlar.
Bir dönem ben de kabadayı gibi davranıyordum.
Çok iğrenç bir dönemdi, uyuşturucu dahi kullandım.
Bu sorunu aileme açtım ve böyle çözdüm.

4- Arkadaşlık ilişkileriniz nasıl? Arkadaşlık
ilişkilerinde belirlediğiniz bir kuralınız var
mı? 

- Okuldayken yaşadığım sorun dayaktı. Şiddet
görüyorduk. Lise 1. sınıftayken böyle bir olaya
karşı çıktım. Fırçayla beni dövdü ve bunlar İmam
Hatip Lisesi’nde yaşandı. Orası cezaevi gibiydi.
Sistem bana iki şey sunuyordu; ya özel bir okula
gidecektim ya da bu hapishaneye katlanacaktım.
Maddi durumum olmadığı için ben bu hapishanede
kalmak zorunda kaldım. 

5- Yozlaşma denince aklınıza ne geliyor?
- Yozlaşma kendi benliğinden çıkmaktır. Mesela

Kürdistan’ın içinden çıkıp metropole gelen genç,
barlara gidiyor. Kendi kültüründen uzaklaşıyor.
Gördüklerinden etkilenen gençler yozlaşıyor. Bir
kız arkadaşınla dolaştığında sen ona küfür edebi-
liyorsun ve o kız da çevrendeki insanlar da gülüyor.
Ama bizim orada kıza küfür eden dövülür. Yozlaşmak
uyusturucu içmektir. Fuhuştur, cinsel sapkınlıktır.
Bunlar özgürleşmek olarak görülüyor. Biz emekle
büyüdük; ama sistem bunu bizden alıp götürüyor.

6- Okula gidiş gelişler ücretli. Siz alınan
bu ücretlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Üc-

retsiz ulaşım hakkı için verilen mücadeleye
dair söylemek istedikleriniz var mı? 

- Ücretsiz ulaşım talebi için şunu düşünüyorum,
harcadığımız elektriğin 4 katı para veriyoruz. O 3
katıyla bile bizim bu ihtiyacımızı karşılayabilirler.

7- Demokratik Lise için, demokratik halk
iktidarı mücadelesi hakkında düşünceleriniz
neler?

- Demokratik lisede haksızlık hüküm sürmez.
Demokratik lisede uyuşturucu olmaz. Öğrenci olarak
girip öğrenci olarak çıkacağız.

8- Ülkemizde emperyalizme ve faşizme
karşı uzun yıllardır verilen bir mücadele
var. Siz bu mücadeleyle ilgili ne düşünü-
yorsunuz? Gençliğe bu mücadeleyle ilgili
nasıl bir çağrı yaparsınız? 

- Mücadele etmemiz gerekiyor, evimizde oturarak
bir şey yapamayız, mutlaka biz kazanacağız. Mü-
cadele olmadan kazanmak mümkün değil. 

9- Liseli Dev-Genç’lileri tanıyor musunuz?
Liseli Dev-Genç’li Olmak hakkında ne dü-
şünüyorsunuz? 

- Liseli Dev-Gençliler’i tanıyorum. Çıkar gözet-
meksizin mücadele ediyorlar. Ben de bu mücadele
için onlara destek olmak istiyorum.

10- En büyük hayaliniz nedir? Hayalinize
ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz? 

- En büyük hayalim devrimin gerçekleşmesi ve
ben buna ulaşabileceğimize inanıyorum.

LİSELİ DEV-GENÇLİLER’İN
LİSELİLERLE YAPTIKLARI RÖPORTAJLARDAN...

Tecriti Kıralım Tutsaklara
Mektup Yazalım

Samsun Dev-Genç'liler 2 Kasım'da, Öz-
gür Tutsaklara toplu olarak mektup yazdı.
Devrimci Özgür Tutsaklara mektup yazma
çağrısı yapan Samsun Dev-Genç'liler, ar-
dından mektuplarını yoldaşlarına gönder-
miştir.

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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50- Bizim savaşımız, halkın savaşıdır ve bugün
halkın savaşını büyütmek için emperyalizm ve işbirlikçi
faşist AKP ile her cephede savaşıyoruz. Savaşımız
içinde geliştireceğimiz politikalarla, eylemlerle halkın
örgütlülükleri büyüyecek, halkın savaşa katılımını
sağlayacaktır. Devrim, kitlelerin eseri olduğu için, sa-
vaşçının asıl işi örgütlemektir.

51- Savaşın gelişim seyri içinde on binlerce, yüz
binlerce insan kurtuluş savaşında yer almaya başla-
yacaktır. Savaş gerçekliğini, dünyanın gerçekliğini,
savaşın yasalarını bilmeyen, kitlelerin “Ne için? Kim
için?” savaştıklarını bilemez. Savaşın kendisi, insanların,
savaşı öğreneceği bir okuldur.

52- Bilgi, pratikte sınanır. Vietnam halkı gibi
devrimler yapmış olan halklar, onlara öncülük edenler
savaşın yasalarını, stratejilerini, taktiklerini, neyi nasıl
yapacaklarını, zaferleri nasıl büyüteceklerini önce öğ-
renip sonra savaşmamışlardır, savaşı savaşarak öğ-
renmişlerdir. 

53- Halk kurtuluş mücadelesinde; “Bir ömür boyu
devrimcilik yapmak” moralli, coşkulu ve çalışkan ol-
maktır. Halkımız tüm ezilmişliğine, yoksulluğuna ve
tüm acılarına rağmen; yaşam sevincini, umudunu,
neşesini ve moralini hiç yitirmemiştir. Bir devrimci,
kendini ideolojik olarak geliştirmeli, sınıf kinini büyüt-
melidir. Asık suratlı bir savaşçı olamaz!

54- Moral ahlaktır. Bir devrimci moral gücünü inan-
cından, örgütlü oluşundan, halk sevgisinden, yoldaş
sevgisinden alır. Bir gün dağların doruklarından duy-
duğumuz silah sesleri, sömürücülere ve zalimlere
sıktığımız bir kurşun, bir harman dalı, bir efe, bir
zeybek oyunu, bir de halay, bir Laz kemençesi, bir de
davul sesi, bir direniş, bir özgürlük eylemi, bir de
yoldaş selamı moralli kılar, coşkumuzu yüceltir, güçlü
kılar bizleri...

55- Yaratılan tüm değerler, halkın kültürü ve de-
ğerleri, Parti-Cephe'nin kültürü ve değerleri zengin
bir moral kaynağıdır. Bu moral hazinesi gökyüzü
kadar yüksek, engin denizler kadar büyüktür.

56- Bir Parti-Cepheli emeğiyle, pratiğiyle, örgütlediği
bir insanla, yaptığı bir eylemle, devrimci heyecanıyla,
ruhu ve bilinciyle moralli ve coşkuludur. İşlerini haz
duyarak, severek yapmalıdır. Bu idealleri uğruna,
karşılığında bir şey beklemeden çalışmasıdır dev-
rimcinin. Gönüllü çalışmak, insanı yücelten büyük bir
erdemdir.

Sosyalist insanın, kapitalizmin insanından en temel
ayrımıdır bu. Bir devrimci yaptığı her şeyden mutlu
olmalı, coşkulu bir faaliyet olarak ele almalıdır. Yaptığı
işin neye yaradığını bilmeyen bir devrimci, sıradan
bir insan gibi düşünecek, işin bir an evvel bitmesini
isteyecektir. Devrimci faaliyet içinde bulunan bir insan
çalışmayı manevi bir zorunluluk olarak ele almalı,
işine dört elle sarılmalıdır.

57- Bir savaşçı, yeri geldiğinde gözünü kırpmadan
ölümün üzerine atlayarak, kendisini feda edebilmelidir.
Yeri geldiğinde halk düşmanlarını, vatan hainlerini
cezalandırarak, halkın adaletini uygulamalıdır. 

58- En sıradan, en önemsiz görünen işin bile
kendi içinde bazı kuralları, zorunlulukları vardır. Bizim
işimiz ise savaşmak ve devrim yapmak. Bu tarihsel
yasa ve kurallar, güncel anlamdaki sayısız ilke ve
kuralla tamamlanırlar. Bu kurallar, bir noktadan sonra
savaşın sonucu üzerinde belirleyici roller oynar.  

Kurallar hem iç düşmana, hem de dış düşmana
karşı savaşımızın yasalarıdır. İç ve dış düşmana
karşı açık vermememizi, saflarımızda bu düşmanların
bize darbeler vurabileceği gedikler açılmamasını sağ-
lamak içindir.

59- Aklımız diyalektik materyalizm, zekamız tut-
saklarımız ve şehitlerimizdir. Bu nedenle köklerimiz
çok derinlerdedir.

Gün olur Bruno, Sokrates, Gün olur Pir Sultan,
Baba İshak, Şeyh Bedreddin, Torlak Kemal ve Börklüce
Mustafa, Bilimsel Sosyalizmin kurucuları Marks ve
Engels, Köroğlu, Çakırcalı, İnce Mehmed, Kurtuluş
Savaşında Hasan Tahsin, Mehmet Sait ve gün olur
Mahir, Hüseyin, Ulaş, Sabo, Niyazi, Sinan, gün olur
Leyla, Bilgehan, Elif ve daha nice kahramanlarımız...

Kavgamıza ve gelecek güzel günlerimize ışık
tutan, yolumuzu aydınlatan, yaşamları ve şehitlikleriyle
öğretmeye devam eden öğretmenlerimiz, hesap sorma
nedenlerimizdir onlar.

SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,

ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,
ZAFER KAZANMANINÖNÜNDEKİ ENGELLERİ

KALDIRMAKTIR! - 7

Doğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu
Gibi Savaşın da Yasaları Vardır ve
Bunlar Bilinmeden Savaşılamaz. Sa‐

vaşın Yasalarını Sıralamaya Kaldığımız Yerden
Devam Ediyoruz.

Sayı: 92 11 Kasım 2018

Görmeye Tahammül Edemediğiniz Gerçekleri Yazmaya Devam Edeceğiz! 27



H
atay’da Tekebaşı
Mahallesi, Arap-Alevi
halkının yaşadığı bir

mahalle. Uyuşturucunun kol
gezdiği, ya satıldığı ya içildiği
ya da ekildiği bir mahalle burası.
Öyle ki çetelerin dadandığı, bi-
linen 12 kumarhanenin işletil-
diği, 30 yıldır halkın evlerinde
sudan mahrum olduğu, sık sık
yapılan elektrik kesintilerinden bıkmış usanmış bir
halkı olan mahalle Tekebaşı. Onlarca sorunun içinde
çözüm bekleyen bir mahalle idi Tekebaşı. Biz de
onların çocukları olarak bu sorunların parçası oldu-
ğumuz kadar çözümün de bir parçası olmak istedik. 

Biliyorduk ki; düzen sorun yaratır, devrimciler ve
halk ise sorunları çözer. Halkın sorunlarının çözümü
halk meclislerinde, halkın gücü ise bileğinde ve
birliğinde idi. Mahalle halkından dört kişilik bir halk
komitesi belirledik ve onlarla FOSEM'in çekmiş olduğu
Halk Meclisleri belgeselini izledik. Halk meclisleri ör-
neklerini, yazı ve röportajlarını okuduk. Her hafta
düzenli bir şekilde bir araya gelip toplantı yapmaya
başladık. Bir yandan bize yol gösterecek olan, kıla-
vuzumuz halk meclisleri tecrübelerinin yazılı olduğu
metinleri okuyarak temel besin kaynağımızı alıyor,
bir yandan da artık mahallede somut bir adım atmayı
düşünüyorduk. 

Halk komitesi halk toplantıları yapmaya karar verdi.
Böylece halk ile mahallenin en yakıcı sorununu belir-
leyecek ve halkın kendi sorunlarını sahiplenip çöz-
mesine önayak olacaklardı. Ardından halk toplantıları
yapmaya başladık. Toplantı alanlarımız bazen bir
kahvehane, bazen bir kafe, bazen de boş bulduğumuz
başka bir mekan oluyordu. 

Hummalı bir çalışma sonrası ilk halk toplantımıza
25 kişi gelmişti. İlk toplantıda herkeste bir heyecan
vardı haliyle. Halk ilk defa kendi sorunlarını konuşmak
için bir meclis toplantısına katılıyor ve ilk kez bunun
için bir araya geliyordu. 

Toplantıda herkes bir ağızdan konuşuyor, birbirinin
lafını bölüyordu. Herkes o kadar doluydu ki hepsi söz
almak ve derdini anlatmak için adeta yanıp tutuşuyordu.
Mahallenin o kadar çok sorunu vardı ki en son bir
liste çıkartmaya ve konuşulanları not almaya başladık.
Bunu her toplantıda yapmaya başladık, bundan sonra
halk toplantılarımız giderek kalabalıklaşmaya başladı.
2. toplantı, 3. toplantı derken 40'ı aşkın insan geldi
toplantılarımıza. Daha da kitleselleşmeli, halk meclisini
tüm mahalleye duyurmalıydık. Kapı çalışmaları, bildiri
dağıtımları ile kişi kişi örgütlemeliydik meclisi. “Uyuş-
turucuya, Kumara, Yozlaşmaya ve Çetelere Karşı

Halk Meclislerinde Birleşe-
lim!” yazılı pullamalar çıkart-
tık. El ilanları çıkartıp dağıt-
maya başladık. 

Toplantıya gelen halkı-
mıza görevler yüklendi. İç-
lerinden yeni komiteler oluş-
turdular. Çünkü bu sorunlar
onların sorunuydu, eziyeti

çeken kendileriydi ve bu yüzden kimse onlardan daha
çok sahip çıkamazdı mahallelerine. Sorun çözme ko-
miteleri, dayanışma komiteleri gibi birçok komite ku-
rulabilirdi.

Toplantılarımız kalabalıklaştıkça ve pratikte vücut
bulmaya başladıkça devlet de bize karşı çalışmalara
başlamıştı artık. Mahallenin muhtarına gidip bu top-
lantıların örgüt toplantısı olduğunu, yasa dışı toplantı
yapıldığını söyleyerek halkı korkutmaya, insanlara
gözdağı vermeye çalıştılar. Toplantılara provakatörlerini,
işbirlikçilerini yolladılar. Bizlerse düşmanın anti pro-
pagandalarını, saldırılarını boşa çıkartmak için canhıraş
çalışıyorduk. Toplantıya gelenlere düşmanın ne yap-
maya çalıştığını, sorunlarımızı onlar çözmediği için
bizlerin bir araya gelme zorunluluğunun doğduğunu,
halkın bir araya gelmek için hiç kimseden izin almaya
ihtiyacı olmadığını anlatarak hem devleti teşhir ediyor,
hem de saldırıları boşa çıkartıyorduk. 

Halk bizi dinliyordu, evet ama güvenlerini kazanmak
için söylediklerimizi pratiğe de dökmek gerekiyordu.
Halk ile yaptığımız toplantılar sonucu birinci gündemimizi
su sorunu olarak belirledik. Ayrıca halk köye gelen
yabancılardan ve çocuk kaçırmalardan da rahatsız
olduğu için onu da gündemimize dahil ettik.

Artık önümüzdeki sorun, nasıl bir çözüm üretece-
ğimizden ve nereden başlayacağımızdan ibaretti.
Halkın örgütlü gücüyle tüm sorunları çözeceğimize
inancımız sonsuzdu. 

Önümüze engeller çıkacaktı, “ama”larla karşıla-
şacaktık biliyorduk. Ama ısrarcı olmalı, çözüm odaklı
çalışmalı, halkın yaratıcılığını gün yüzüne çıkartmalıydık.
Çocuk kaçırmalar için halkla birlikte köyün 3 bölgesine
tabelalar asmaya karar verdik. Köye giren şüpheli
yabancı biri olduğunda onu sorgulayacak ve suçu
kesinleşirse gerektiğinde cezalandıracak olan bir
sopalı ekip kurduk. 

Halk Meclisi'ne ait bir telefon hattı edindik. Ardından
kimin tabelayı yaptıracağından maliyetin nasıl gideri-
leceğine, tabelaları kimin asacağına kadar tüm sorunları
konuşup iş bölümü haline getirdik. Ve bunlar konu-
şulduğu gibi yapılarak yerine getirildi. Tabelalarımız
köyün üç bölgesine asıldı. Sonrasında asıl sorunumuz

TTEKEBAŞI HALK MECLİSİ KURULDU
ALTYAPIDAN ÇOCUKLARINI KORUMAYA

HALKIN TÜM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ HALK MECLİSLERİ’NDE

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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olan su meselesine eğildik. 
Su sorunu 30 yıllık bir sorun. Halk 30 yıldır bu so-

rundan muzdarip. Yıllardır her seçim döneminde
düzen partileri bu sorunu çözeceğine dair yeminli
sözler verip, afilli vaatlerde bulunarak seçimden sonra
sözlerini unuttukları için halk artık bu partilerden
medet ummuyor, güven duymuyordu hiçbirine. Bundan
kaynaklı daha fazla beklemeye, kandırılmaya ve oya-
lanmaya ne sabırları ne de tahammülleri vardı. Öfkeleri
büyük. 30 yılın vermiş olduğu patlamaya hazır bir
öfke bu. Tam 30 yıldır halkın evine suyun damlası
bile girmiyor, yaşlı ana babalar hala ilkel çağlardaki
gibi su kuyularının başında kuyruğa giriyorlardı. Temiz,
hijyenik suya erişemiyorlar. Canlarına tak etmiş du-
rumda yani. İlk olarak işe HATSU ve belediyeyle bu
sorunu konuşmak üzere heyet oluşturarak başladık.
Toplantılarda belirlediğimiz 7 kişilik heyet taleplerimizi
anlatacaktı. 

Bir yandan da imza föyleri çıkartıp köyde imza
toplamaya başladık. Bini aşkın imza toplamıştık sokak
sokak, ev ev, esnaf esnaf... Belediyeyi teşhir etmek
ve su hakkımıza kavuşmak için çalışmaları hızlandırmak
gerekiyordu. Bu yüzden halk ile birlikte basın açıklaması

yapma kararı aldık. Açıklama öncesi köyde bir moto-
sikletten megafonla halk basın açıklamasına davet
edildi, ayrıca insanları gezerek çağrıda da bulunduk.
Açıklama saati geldi çattı. 

Halk evlerinin balkonundan, işyerlerinin önünden
alkışlarla, ıslıklarla karşıladı kalabalığı ve 150 kişi
katıldı eyleme. Yaşlı teyzeler, amcalar kendi dillerinde
haykırdı öfkesini. “Su bizim hakkımız, söke söke
alırız. Halkız, haklıyız, kazanacağız!” sloganları tüm
Tekebaşı'nı inletti. 

Eğer su sorunu 1 ay içinde çözülmez ve bir an
önce çalışmalara başlanmazsa eylemleri her hafta
rutin bir şekilde sürdüreceğini ilan etti halkımız. Basın
açıklaması haberi Hatay'ın birçok yerel gazetesinde
ve AKP medyasında da paylaşıldı. Öyle ki baskılara
dayanamayan belediye Halk Meclisi'ni arayarak gö-
rüşme talebinde bulundu. Halk sorunlarını çözüme
kavuşturmak için düzen partilerine ihtiyacı olmadığını,
tüm sorunları birlik ve dayanışmayla, meclislerde ör-
gütlenerek çözebileceğini anlamaya başlıyor. Meclise
güveniyorlar, çünkü meclis onların; “gücümüz birliği-
mizdir” diyerek su hakkını kazanacak.

Dünya halklarının devrim mücadelesinde, tarihe
geçen direnişler olduğu gibi, teslimiyetler, ihanetler
de vardır.

Ülkemizdeki mücadele tarihinde de, Mamak
Askeri Hapishanesi’nde yaşanan teslimiyetin boyu-
tunu anlatmak için kullanılan “Mamaklaşmak” bunu
ifade eder. Öyle ki teslimiyetin ismi
“Mamaklaşmak” olarak özetlenir olmuştur.

27 Ekim 2018 tarihli Evrensel gazetesinde,
Tarsus Hapishanesi’ndeki siyasi tutsakların yazdığı
mektup, bize 12 Eylül 1980 sonrası Mamak Askeri
Hapishanesini hatırlattı: “Aramıza adli, FETÖ ve
DAİŞ'liler konulmuştur ve zaman zaman havalan-
dırmamıza kesici maddeler atılıyor. Saldırı ve sözlü
tacizlere uğruyoruz. Her koridora çıktığımızda gar-
diyanlarca tek sıra halinde askeri düzen yürümeye
zorlanıyoruz.” 

“...Her cezaevinde koli ile gelen çamaşır, çorap
vb. şeyler verilirken, burada verilmeyip depoya kal-
dırılmakta, nedeni ise kar gözüyle bakıldığı için
cezaevi döner sermayesine katkı. Yine başka cezaev-
lerinden getirdiğimiz radyolarımıza el konuldu,
depoya kaldırıldı.”

Mektupta hapishanede yaşanan başka hak gasp-
larına da yer verilmiş.

AKP faşizmi, 12 Eylül cunta döneminden çıkar-
dığı derslerle tutsakları teslim almaya çalışıyor.

Bunların en önemlilerinden birisi de "KARIŞTIR,
BARIŞTIR! denilen politikadır. Yani MHP'li faşist
katillerle, devrimci tutsakları aynı koğuşa koymak!
Teslimiyete giden yolun köşe taşları böyle döşendi
Mamak'ta. 

Tarihe teslimiyetle geçen Mamak olduğu gibi,
direnişle geçen Metris de vardır. Teslimiyetin sonu
yoktur. İşte Tarsus hapishanesinde bugün yaşanan-
lar; tutsaklar, ailelerinin getirdiği eşyalara dahi ala-
mıyorlar. Hapishane idaresi el koyuyor ve onlara
parayla satıyor. 

Faşizmin onuru, namusu, ahlakı yoktur. Faşizmin
saldırılarının karşısında bizim tek silahımız direniş-
tir. 

Meral Dönmez, İzmir Şakran Kadın
Hapishanesi'nden Tarsus Hapishanesi’ne sürgün
edildi. Meral Dönmez hasta tutsaklardan biridir.
Hastalığına rağmen, bu haksız-hukuk dışı sürgün-
sevke boyun eğmedi, direnişi seçti. Açlık grevine
başladı. Açlık grevinin 40. gününde talepleri kabul
edildi. Direniş kazandı!

AKP faşizmi, bugün tüm hapishaneleri “Mamak”
yapmak için saldırıyor. Bizler teslimiyeti değil, dire-
nişi seçenleriz.

Hasta tutsak Meral Dönmez direndiyse, kazan-
dıysa biz de direnebiliriz. Yolumuz Mamak'takilerin
değil; Çayanlar’ın, Metris’in yoludur.

YÖNÜMÜZÜ TESLİMİYETE DEĞİL, DİRENİŞE ÇEVİRMELİYİZ!

Sayı: 92 11 Kasım 2018
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derler ki adına “gerilla”
o, umududur
bütün ezilen halkların
sessizlikte çığlık,
suskunlukta ateşli bir slogandır
sevdaların en alası
aşkların en kavga yüklüsü
onun kalbindedir
derler ki adına “gerilla”
o, başkaldırıdır çürüyene
dilinde isyanın türküsüyle
bir haykırıştır ve o,
umudun ta kendisidir...

7 Kasım 2016 tarihinde, Dersim Hozat bölgesinin Çat Vadisi’nde DHKC İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği’ne bağlı gerillaları kimyasal silahlarla, bombalarla katletti AKP faşizmi. Bombalanan,
yakılan sığınakta 11 gerilla katledilirken, üç gerilla sağ çıkabilmeyi başardı ve Leyla komutanın
ağzından halklarımız öğrendi yaşananları. Silahsız, yanıklar içerisinde üç gerilla... Komutan
Leyla Aracı, Oğuz Meşe ve Mahir Bektaş. Komutan Leyla sordu: Yaralı ve silahsız üç gerilla ne
yapabilir? 

Dünya halklarının mücadele tarihine onurlu bir sayfa eklendiğine tanıklık etti Dersim halkı;
üç gerilla, bombalanan sığınağa geri döndüler, bombalarla delik-deşik olmuş, yanmış sığınaktan
silahlarını çıkarttılar... Ve şehit yoldaşlarının hesabını sormaya koştular. Komutan Leyla:
“aradan o kadar gün geçmişti, oraya gidiyorduk, hala dumanlar yükseliyor, hala yanık kokuları
var. Dikkatlice girdik vadiye, her taraf duman olmuş, alt üst olmuş.” diye anlatıyor bombardımanı.
Komutan Leyla ve yoldaşlarını, bombalanan sığınaktan silahlarını çıkarmak için geri döndüren
sahip olduğu ideolojiydi, uzlaşmazlıktı, netlikti. Bu gerektiğinde tek bir yoldaşı için tereddütsüzce
kendini feda edebilen gelenekti.

Düşman, 11’leri halkın belleğinden silmek için onların cenazelerini vermek istemedi. Öyle
ki bombalanan ve yakılan sığınaktan geriye sadece yanmış, yakılmış kemikler kaldı. “Onlardan
geriye tek bir kemik parçası da kalsa alacağız” dediler. Çayan ve Murat Gün’ün babası mezar
hakkı için direniş başlattı. Oturma eylemiyle başlayan direniş SAG’ye dönüştü. Direnişin 90.
gününde 165 parça kemik Kemal Baba’ya teslim edildi. 90 gün 165 parça kemik için direndik.
Çünkü o 165 parça kemik bizim tarihimizdi, geçmişimizdi. O 165 parça kemik bizim
bugünümüzdü, yarınımızdı, geleceğimizdi. İdeolojimizdi, politikalarımızdı, kültürümüzdü, de-
ğerlerimizdi, iktidar iddiamızdı, halka ve vatana duyduğumuz sevgiydi. Şehitlerimize olan vefa
borcumuz ve sadakatimizdi. 

Bir tarafta emperyalizmle uzlaşmada sınır tanımayan, ABD’nin güvenilir müttefiki olmakla,
tırlarla silah almakla övünen Kürt milliyetçileri, tasfiyeci solcular... Diğer yanda sınıfsız-
sömürüsüz bir dünya, demokratik-sosyalist bir Türkiye için, yoldaşlarının hesabını sormak
için, halk ve vatan sevgisiyle donanmış Cephe savaşçıları. Ve bir tarafta oğlunun cenazesi
için direnen Kemal Baba, diğer yanda düşman tarafından Kimsesizler Mezarlığına gömülen,
morglarda bekletilen yüzlerce gerilla...

İdeolojik ve siyasi önderliğini emperyalizmin yaptığı uzlaşma, tasfiye, teslimiyet kuşatmasına
cepheden savaş açan, anti-emperyalist ve anti-oligarşik çizgisinden zerrece taviz vermeden
“Öleceğiz ama teslim olmayacağız, halklarımızın kurtuluş umudunun boğulmasına izin ver-
meyeceğiz” diyerek kahramanlaşan Cephe gerillalarını yaratan bir ideoloji var. O gerillaların
babalarını direnişçi yapan bir ideoloji var. 11’lerin küllerinden yeni savaşçılar ve komutanlar
doğacak ve ülkemizin bütün dağları ve şehirleri bizim olacak!

Sözümüzdür: “Şehitlerimizin Hesabını Soracağız, Kurtuluşa Kadar Savaşacağız, Uzlaşma-
yacağız, Teslim Olmayacağız!”

ONBİRLERİMİZ:  Kenan Günyel, Mustafa Doğru, Hüseyin Gülmez, Tuncel Ayaz, Murat
Gün, Melih Işık, Bünyamin Kılıç, Naciye Yavuz, Hünkâr Derya Güneş, Aysun Saban, Tarık
Demir
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Yürüyüş: Kendini tanıtır mısın?

Necla CAN: 1961 doğumluyum. Yaklaşık olarak
17 yaşından beri, Türkiye'deki açlığın, yoksulluğun,
baskılara karşı mücadelenin içindeyim. Mücadele
eden bir mahallede, Gültepe’de büyüdüm.12 Eylül
öncesinde bir kez gözaltına alndım. Hayatımın
belli bir bölümü, parça parça tutsaklıkla yani ha-
pishanelerde geçti.

Yürüyüş: Nasıl gözaltına alınıp tutuklan-
dın? Hukuki durumuna ilişkin bilgi verir mi-
sin?

N. Can: 7 Mart 2018 günü, sabah saatlerinde,
Yürüyüş’ün hazırlıklarının yapıldığı teknik büro
olan Ozan Yayıncılık’ın polis tarafından basıldığını
öğrendim. Duyar duymaz büroya gittiğimde, her
baskında olduğu gibi kapıyı, pencereyi, eşyaları
parçalanmış halde buldum. Büroyu toparlamak
için harekete geçtim.

Hasar tespiti yaptım. Sonra ihtiyaçlarımız için
dışarı çıktığımda sokakta, büro çevresinde karakol
kuran polisleri gördüm. Beni görünce, onlar da
hareketlendi. Beyaz bir sivil otoyla önümü kesip,
apar-topar arabaya bindirdiler. Yani sokaktan ka-
çırıldım. Hızla Gazi karakoluna yol alırken, gözaltı
kararı ve süresine ilişkin görüşmeyi, telefonla ya-
nımda yaptılar. Arabada biri laf atıyor. “Yürüyüş
kapatıldı, senin haberin yok mu?” diyorlardı. “O
zaman neden tebligatta bildirmedin?” diye çı-
kışınca sustular.

Ben beni bırakmaları için tartışmaya başladım
bu kez. Gazi Karakolu’ndan sonra Vatan Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldüm. 7 günlük gözaltı sırasında
hiçbir ihtiyacım karşılanmadığı için susuz-şekersiz
açlık grevi yapmak zorunda kaldım. Altıncı gün
savcıya çıkarıldım; fakat beni hiç görmeden tu-
tuklama kararı ile hakimliğe sevk etti. Yanımdaki
polise; “Savcının ifade almak zorunda olduğunu,

soruşturmayı onun yürüttüğünü” söyledim.

Polis; “Susma hakkını kullandığın için, savcı
seni görmek istemiyor” dedi. Direk tutuklama
talebi ile 3. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldık.
(Yanımda dergi çalışanımız Turgut Onur vardı.)
Hakime “susma hakkını kullandım, yasak mı?”
diye sorduğumda “Kullanabilirsin, yasak değil”
dedi. Ancak, bu hakkı kullanmış olmak örgüt üye-
liğine delil sayılıyor.

Tutuklanma gerekçem, dosyada itirafçı Berk
Ercan ve Ceyhun Bay’ın ifadeleri. Benimle ilgili de
ifade vermişler. Ayrıca gizli tanık olduğu belirtilen
5 kişi ayrı ayrı dergide yazı yazdığımı söylemiş,
Evet büyük suç bu!

Dergiyi yasadışı göstermeye, bundan yola
çıkarak beni de yasadışı faaliyetler olan biri
olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte böyle da-
yanaksız iddialar üzerinden “örgüt üyeliği“ ile yar-
gılayacağız.

Tutuklama kararı veren hakime anlattım bunları.
Yürüyüş’ün yasal çıkan, basın savcılığında kaydı
bulunan bir dergi olduğunu söyledim. Hasta annem
ve kardeşimin mağdur olduklarını özellikle belirttim.
Bunlara rağmen tutuklandım.

Hukuk bürosu, iddianameyi getirse daha ayrıntılı
yazabilirdim. Çünkü iddianame tamamı yürüyüş
dergisini hedef alan  savcı ve polis tarafından ha-
zırlanmış.

İddialar şöyle; Yürüyüş dergisi, DHKP-C örgü-

Dergimizin Tutsaklarından Necla CAN:
“Susma Hakkımı Kullandığım, Yürüyüş Dergisi’nde

Yazı Yazdığım Gerekçesiyle Tutuklandım.”

7Mart’taki Yürüyüş baskınının ardından
gözaltına alınıp tutuklanan Necla Can ile
29 Ekim’de mektupla yaptığımız röportajı

yayınlıyoruz.

Röportaj
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tünün yayın organı. Toplatma ve kararları da, Halk
Gerçeği, Bağımsızlık ve Sosyalizm yolunda Yürü-
yüş, Emperyalizm ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş çı-
kıyor. Biri  kapandığında diğeriyle yayına devam
ediyor.

Aranan örgüt üyeleri Yürüyüş’ün teknik ha-
zırlıklarının da yapıldığı Ozan Yayıncılık’ta sak-
lanıyor. Ben de bu aranan şahıslar arasında
olduğum için, ben de baskın sırasında Ozan
Yayıncılık‘ta “ele geçirilmişim!” Oysa ben so-
kaktan kaçırılıp gözaltına alındım. Örgüte finansal
kaynak sağlıyormuş, Yürüyüş dergisi 1 TL‘ye sa-
tılıyor. Hangi dergi hem 1 liraya çıkacak bu dolar
durumuna göre! Hem de örgüte kaynak olacak!

Berk Ercan, Ceyhun Bay ve ifade veren 5
kişi/gizli tanığa göre, aranır durumdaki 150 kişi,
Yürüyüş dergisine gidip geliyormuş. Üstelik bu iti-
rafçılar, bu 150 kişiyi birebir tanıyormuş. Bu
sizce mümkün mü? İşte bunun gibi asılsız iddialarla,
kopyala-yapıştır yöntemiyle sayfalar doldurmuşlar.
İddianame bu!

Yürüyüş dergisine yapılan bu saldırı, özellikle
iktidarın yaşadığı yönetememe kriziyle birlikte
boyutlandı. OHAL ilan edilmesinin ardından
onlarca DKÖ demokratik yayınevi vb. KHK’larla
kapatıldı. Binlerce insan işinden, yurdundan
edildi. Süreç 12 Eylül’cü şeflere rahmet okutan
türden uygulamalarla dolu.

Faşizmin saldırılarına hedef olan Yürüyüş, bu
KHK’lardan payına düşeni aldı. “Bağımsızlık De-
mokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş” KHK ile ka-
patıldı. Halkın adalet özlemini her zaman günde-
mine aldı. Halkın adaletinin sesi oldu. Yayın hayatı
boyunca hep doğruları yazdı ve savundu. Yürüyüş
aynı zamanda halkın sesidir. Gücünü halktan, bu
deryadan alır.

Bunun için susturmaya çalışıyorlar dergimizi.
Yöneticilerini gözaltına alıp tutukluyorlar. Korkuları
halkın gerçeği öğrenmesidir. Bundan dolayı Yü-
rüyüş dergisinin hazırlandığı Ozan Yayıncılık de-
falarca basıldı. Kapıları, duvarları, percereleri, ki-
tapları, eşyaları, bilgisayarlar ve fotoğraf makinaları,
mutfak dolapları, beyaz eşyalar kırılıp parçalandı,
yakıldı. Yapılan baskınlarda, çalışanların üzerine
plastik mermiler atıp, (okunmadı) gazıyla saldırdılar. 

Bir örnek vereyim iddianameden. Aralık 2010’da
yapılan baskın öncesinde avukatımla birlikte za-
rar-ziyan için şikayette bulundum. Aradan 5 ay
geçtikten sonra Ankara polisinin çıkardığını sonradan
öğrendiğim gözaltı kararıyla yine yolda yürürken,
kaçırılarak gözaltına alındım.

Ankara Emniyetteyken karşımdaki polis amir-
lerinin bana ilk sorusu; “Bizi nasıl şikayet eder-

sin?” oldu. Zarar-ziyanım olduğu için şikayet
etmenin bedeli, 8 ay tutuklu kalmak oldu!
Dahası, 8 aydan sonra tahliye olduğumda
büroya gittim. O gün büromuz basıldı. Bütün
çalışanlar gözaltına alındık. Sonra 20 bin TL ke-
faletle serbest bırakıldık.

Sadece bunlarla da kalmadılar. Çalışanlara,
dağıtımcılara, okurlara yönelik saldırı, katliam ve
tutuklamalar da devam ediyor. Ebru Yeşilırmak,
sokak ortasında polis tarafından vuruldu. Engin
Çeber, dergi dağıtırken gözaltına alındı. Metris
Hapishanesi’nde işkenceyle katledildi. Keza
Ferhat Gerçek belinden aldığı kurşun nedeniyle
felç kaldı. Bu yönde saldırılar, kalıcılaştırılan
OHAL uygulamalarıyla, KHK’larla devam ediyor.

Tabii baskılardan nasibini alan sadece Yürüyüş
Dergisi değil. Türkiye genelinde 145 gazeteci tu-
tuklu bulunuyor. Yine Türkiye, basın özgürlüğü
konusunda,180 ülke içinde 157. sırada. Dünyanın
her yerinde olduğu gibi, faşist iktidarlar gerçekleri
yazanları hedef alıyorlar.

Şu anki düzene bakıyorum. Katliamlar, hırsızlık,
yolsuzluk, fuhuş… Başka bir şey kazandırmadı
ülkeye. Sokaklarda gelişigüzel insanlar katlediliyor.
Çöp konteynırlarında, Pazar sonrası atılan çürük
sebzelerin başında halkımızı muhtaç edenler,
elbette Yürüyüş’ü susturmak ister. Bunun için sal-
dırıyor, çalışanlarını tutuklayıp “terörist” ilan ediyor.
Tahliye olanı kapıdan alıp, yeniden tutsak ediyor-
lar.

Yürüyüş: Teşekkür ediyoruz. Son olarak
okurlarımıza ne söylemek istersin?

N. Can: Yürüyüş okurlarına, direnişimizi sa-
hiplenenlere bile bedel ödetiyorlar. Okurlarımız
da F Tiplerinin, tecritin başka bir boyutunu yaşıyorlar.
Zaman zaman polisin saldırılarına uğruyorlar.
Hatta evinde Yürüyüş dergisi bulunduğu için göz-
altına alınıp tutuklananlar var.

Yani en az bizim kadar okurlarımız da baskı ve
saldırılarda hedef olabiliyor. Her şeye rağmen
dergimizi sahiplenmeleri, destek vermeleri  bü-
yük bir güç. Onların desteği ve cüretiyle Yürüyüş
dergisi ayakta.

Yürüyüş de her zaman okurlarının sesi, adalet
özlemlerinin tercümanı olmaya devam edecek.
Dergimize yapılan saldırı, aynı zamanda okurlarına
yapılmıştır. Onların desteği ile tüm bu baskı, korku,
gözdağı duvarını yıkacaktır. Bize verdikleri destek
ve gösterdikleri büyük dayanışma için teşekkürü
borç biliyorum. Onları çok seviyorum.

Röportaj
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- Merhaba. 16 senedir ağzınızda tek bir diş
olmadan F Tipi Hapishanesinde yaşamak zorunda
kaldınız. Kişinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi
için, hele ki hapishane şartlarında yeterli ve
dengeli beslenmesi gerekirken; ne yiyip ne
içtiniz, nasıl beslendiniz? Diyet yemekleri verildi
mi?

Turgay AYYILDIZ: Merhaba Yoldaşlar; Halkın
Sağlıkçısının sorularına cevap vermeye çalışacağım.
Ki cevaplarım yaşadıklarımın özeti olacaktır. 

Sağlık sorunu dünyanın, insanlığın en önemli
sorunlarından biridir. Her gün yüzbinlerce insan
tedavi kabul edilebilir hastalıklardan dolayı hayatını
kaybetmektedir. Bunun tek nedeni ise ilaç tekellerinin
dizginlenemez kar hırsıdır. 

Hapishaneler ise hem sağlıksız koşulları ile hem
de tutsakların sağlıklarını şantaj aracı olarak kullanan
faşizmin hapishane politikaları nedeniyle tutsakların
sağlıklarını bozarak teslim olmaya veya fiziken yok
etmeye yöneldikleri için, hapishanelerde de sağlık
sorunu önemli sorunlardandır. 

Ki ben de bu yüzden 6 yıldır ağzımda tek diş
olmadan yaşatılmaktayım. Bu süre zarfında tarafıma
hiç diyet yemek verilmediği gibi hapishane ye-
meklerini yiyebilmek de bir marifet istiyor. Zira birçok
yemek iyice pişirilmemiş bir şekilde gelmektedir.

Ben dişsiz damaklarım zedelenmesin diye yu-
muşak yiyecekleri yemeye çalıştım. Benim hiç yi-
yemeyeceğim bir yemek gelince de yoldaşlarım
benim yiyebileceğim yemekler hazırlamaya uğraştılar.
Bunca zaman ciddi bir mide-bağırsak vb. gibi sağlık
problemleriyle karşılaşmadıysam eğer, bunu yol-
daşlarıma borçluyum.

- İlk kez ne zaman nerede ağız-diş sorunlarınız
nasıl başladı? Tutsaklıktan önce bu sorunlarınız
var mıydı?

Turgay A: İlk problemlerim 2010 yılında tutsak
düşmeden önce başladı. Tedaviye de başlamıştım
dışardayken artık tutsak düşünce tedavim durdu.
Tutsaklıkta ise daha sıkıntılı bir dönem yaşadım
dişlerim açısından.

- Hapishanede ağız-diş hastalığınıza ilişkin
diş hekimi muayenesi oldunuz mu? Ne tür bir
tedavi önerdi?

Turgay A: Amasya Hapishanesi'nde ilk revire
çıktığımda hekim yalnızca ağrı kesici ve antibiyotik
verdi. Zaten topu-topu 2-3 dakikalık bir muayeney-
di.

- Dişlerinizin 13-14 tanesini kendi ellerinizle
söktüğünüzü öğrendik. Sizi bu safhaya getiren
olay nedir? Bizimle paylaşabilir misiniz?

Turgay A: Evet size ilginç gelecektir belki ama
dişlerimin 13-14 tanesini kendim söktüm. Bu
benim tercihim değildi; ama mecbur kaldığım için
tatbiki tedavi ile ilgiliydi tamamıyla. İkinci defa revire
çıktığımda hekim bir şey demeden 2 dişimi çekip
geçmiş olsun dedi. (Bu ilk ve ikinci revire çıkışım
arasında epey bir zaman farkı vardı. Bazı haftalarda
hiç revire çıkarılmıyorduk bile.) Ve benim rahatsızlığım
diş eti-damak ağrılarım artmakta idi. Şimdi miktarını
hatırlamıyorum ama bir hayli kiloda kaybetmiştim.

Ayrıca Güler ZERE'nin nasıl katledildiğini de he-
pimiz gibi ben de bilmekteyim. Ve benzeri bir kist
bende de olma olanağı varmış.

Baktım revire çıkartılmıyorum. Çıkarılsam bile
tedavi geçiştiriliyordu. Bu durum benim sağlığımı
iyice bozacak dedim, kendi kendime dişlerimi kendim
çekersem sağlığımın daha iyi olacağını düşündüm.
Ki bugünden geriye bakınca haklı da çıktım. Ve
başladım dişlerimi tek tek çekmeye. Bir dişimi
sökmek 2-3 gün sürüyordu. Arada revire çıkabilirsem
oradaki hekim de bir yandan dişlerimi söküyordu
tek tek.

Dişlerimin hepsi söküldükten sonra ağzımda bir
rahatlama yaşadım. Özellikle midem çok rahatladı.
Çünkü öncesinde apseden kaynaklı ve ilaçlar midemi
rahatsız ediyordu.

- 28 Şubat 2018 tarihinde ağzınızda kist tespit
edildiğini, kist alınıp patolojiye gönderilip, biyopsi
alındığını duyduk. Patoloji sonucu size bildirildi

Halkın Sağlıkçısı Celal AKGÜN, Hapishanede de Sağlık Hizmetlerini Sürdürüyor.
Tedavisi Engellenen Özgür Tutsak Turgay AYYILDIZ ile

Kocaeli 2 No’lu F Tipi Hapishanesinde yaptığı röportajı yayınlıyoruz.

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!



mi? Bu kist ne zamandan beri vardı?

Turgay A: Ağzımda kist ve bir kök olduğunu
Amasya Diş Hastahanesi’nde öğrendim. Orada da
kökün ve kistin alınması gerektiğini söylediler. Fakat
oradaki (Hastahane Başhekimi) kökü ve kisti almadan
protez yaptı. Fakat yaptığı protezin alt damak kısmı
hiç ağzımda durmadı. Yani protezi hiç kullanama-
dım.

Kist ağzımda ne zamandır var bilmiyorum. Ama
kök, 20'lik dişimin köküydü ve kist de aynı yerdeydi.
20'lik dişimi 1986 yılında çektirmiştim. Alınan kist
28 Şubat 2018 günü patolojiye gönderildi. Zira o
gün alt damak tamamen açılmış alt çene kemiğim
komple geçmişti. Alt damağıma komple dikiş atılmıştı.
Patoloji sonucu hala verilmedi.

- Şu anda kalmakta olduğunuz Kandıra 2
No'lu F Tipi Hapishanesi'nde de 25 Nisan, 16
Mayıs ve 27 Haziran 2018 tarihlerinde (Bunlar
benim hatırladıklarım) tekli ring aracı dayatması
nedeniyle tedavilere gidemediniz. Bunun gibi
tedavilerinizi engellemek için ne tür dayatmalara
maruz kalıyorsunuz?

Turgay A: Kistin alınması ve implant uygulan-
masından (aynı gün yaptılar) önce de 1-2 defa tekli
ring dayatmasından ötürü operasyon gecikti. Ayrıca
ameliyattan bir hafta sonra dikişleri aldırmak için (7
Mart) hastaneye gidecektim, tekli ringi dayatıldığı
için gidemedim. Ağzımda dikişlerle bir hafta daha
beklemek zorunda kaldım. Toplamda 5-6 defa
tekli ringden dolayı tedavim engellendi. Şimdi
de protezin takılması için gerekli ölçümlerin ya-
pılması tekli ringden dolayı engelleniyor.

- Revire, hastaneye gittiğinizde sağlık emek-
çilerinin tavır, davranış ve ilgilenmeleri nasıl

oluyor?

Turgay A: Revir ve hastaneye gidebildiğimizde
Kocaeli’den bahsediyorum, Sağlık Emekçilerinin
ilgileri olumlu oluyor. Fakat Amasya'daki hastanelerde
özellikle Diş ve Göz hastanelerinde sağlıkçılarla
hep tartıştık. Hem insani davranmıyorlardı hem de
kelepçeyi ısrarla çözdürmüyorlardı. Hatta asker
sökmek istediğinde bile doktorlar olumsuz tavır alıp
kelepçe açılmasını engelliyorlardı.

- Bize ağız-diş tedavisinin şu an ne durumda
olduğu ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ayrıca
eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Turgay A: Ağzıma 28 Şubat 2018'de 2 adet im-
plant uygulaması yapıldı. 2 aydır tekli ringi yüzünden
gidip protezlerimi yaptıramıyorum.

Ayrıca şunu eklemek isterim. Sağlığımız çok
önemli. Faşizm bizleri, hastalığı kullanarak teslim
almak veya fiziken yok etmek istiyor. Bizler de
daha bir inatla sağlığımıza özen göstermemiz ge-
rekiyor. Onların dayatmalarına teslim olmadan hak-
larımızı kazanarak insanca tedavi şartlarını sağlamak
gerekiyor.

Hapishanelerde yoldaşlarımız bizim her şe-
yimizdir. Ben henüz dişlerimi taktıramamış olsam
da bu süreci en az tahribatla atlattıysam bunda
en büyük neden bana olan ilgilerini esirgemeyen
Yoldaşlarımdır. 

Kendi yemeyip bana yediren, çorbamı hazırlayan,
sert pişmemiş yemekleri ezip, lapa yapıp yediren
yoldaşlarım olmasaydı bu 6 yıl geçmezdi. Özgür
Tutsaklık kültürünü var eden ve yaratanlara selam
olsun diyorum.

Hepinizi özlemle sıkıca kucaklıyor, sevgilerimi
gönderiyorum.



� ALMANYA
Schwetzingen:
Cemaat Ocak direnişini 20-21-

22-23.cü günlerinde de devam et-
tiren Cemaat Ocak şunları söyledi:
“Bugün itibariyle son iki hafta içinde
görüşme talebiyle randevu alan
basın mensuplarının tümü hasta-
lanmış olmalı. Zira geri dönüşlerin
tamamı sağlık gerekçesiyle görüş-
me randevularını iptal ettiler… Otu-
rum ve sosyal haklarımızın tehdit
aracı olarak kullanılmasına son ve-
rilsin! Oturum ve sosyal haklarımı
geri istiyorum!”

Hamburg:
2 Aralık 2016’dan beri Hamburg

Hapishanesi’nde tutsak edilen Musa
Aşoğlu’nun 22 Ekim tarihinde du-
ruşması görüldü. Özgür Tutsak
Musa Aşoğlu savunmasında yar-
gılanan değil yargılayan olmaya
devam ediyor.

Duisburg:
HFG, Çalışmalarına Devam

Ediyor
Faaliyetleri hakkında bilgi veren

HFG çalışanları; “Düzenin bağımlı
hale getirdiği gençlerimizden yeni
insanı yaratmak için, doğum günü
kutlamasından film izlemeleri, şiir
ve tiyatro çalışmaları sürerken, ya-
kında gitar çalışmasına da başla-
nacak. Yozlaşmaya karşı müca-
delemiz sürecek.” dedi.

Stuttgart:
Halk Cephesi’nden Açıklama;

“Çürümüşsünüz ve ne yazık ki
KESK’i de çürüttünüz… Yine de
hatırlatmak zorundayız… Yenilme-
yen tek komutan Direniştir. Bütün
anmalarınızda sahtekar ağzınızdan
düşmez sevgili Adnan Yücel’in di-
zeleri. “Bugünlerden geriye, bir ya-
rına gidenler kalır bir de yarınlar
için direnenler.” Bir daha söyleyin
bu dizeleri ve düşünün. Kim dire-
niyor yarınlar adına…”

Düsseldorf:
“Oturum hakları için İçişleri Ba-

kanlığı önünde çadırlarını açan

İlker Şahin, Haydar
Demir ve Deniz Yıldız,
her hafta pazartesi,
salı, çarşamba gün-
leri; saat 10.30-14.00

arası çadır direnişinde olacaklar. 

Berlin:
Halk Meclisinin, 4 Kasım Pazar

günü düzenlediği kahvaltıda, uyuş-
turucuya karşı mücadele konusu
konuşuldu. Berlin’de uyuşturucu
ve yozlaşma karşıtı geniş bir panel
düzenleme… Düzenlenecek pa-
nelde ve genel olarak Berlin’de de
bir merkezin kurulmasını tartış-
ma… kararları alındı.

� FRANSA
Strasbourg:
25 Kasım günü düzenlenecek

“Grup Yorum’a Özgürlük” konserinin
çalışmaları devam ediyor. Konser
çalışmaları kapsamında 28 Ekim
günü Strasbourg’ta Evrensel Ga-
zetesiyle dayanışma konserinde
stant açan Grup Yorum Gönüllüleri
bilet satışı yaptı.

3 Kasım günü ise, 140 afiş
asıldı, 180 adet el ilanı dağıtıldı.

Lyon:
27 Ekim günü “Grup Yorum’a

Özgürlük” adıyla Lyon’da Grup Yo-
rum ile dayanışma konseri düzen-
lendi. Konserde Grup Yorum’la be-
raber Cihan Şankaynağı ve Grup
Su da sahne aldı. Konserde stand-
lar açıldı. Türkiye’de tutuklu bulunan
Grup Yorum, Halkın Hukuk Bürosu
avukatları ile ilgili HFG ilgili pan-
kartların asıldığı konsere 350 kişi
katıldı.

� YUNANİSTAN
Halk Cephesi’nden Açıklama:

Yürüyüş dergisini susturmaya gü-
cünüz yetmeyecek. Yürüyüş; ba-
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm
demeye devam edecek!

� HOLLANDA
Den Haag şehrinde bulunan Al-

evi-Bektaşi Kültür Ve Tanıtma Der-
neği’nde (DAB-DER) 28 Ekim günü,
Kezban ananın oturma eylemi anla-
tıldı ve derneğe afişi asıldı.

� BELÇİKA
Brüksel:
Belçika’nın Brüksel şehrinde 2

Kasım Cuma günü, saat 14.00’da
Armutlu Pir Sultan Abdal Derneği’ne
yapılan saldırı ve Zeynep Yıldırım’ın
tutuklanmasına karşı annesi Kez-
ban ananın başlattığı oturma ey-
lemine destek için eylem gerçek-
leştirildi. Dağıtılan bildirilerle insan-
lara cemevine polisin saldırısı an-
latıldı.                                                                     

28 Ekim Pazar günü ise, Belçika
Halk Cephesi bir kahvaltı düzenledi.
Yüksel’den Düzce’ye, mahalleler-
den hapishanelere, avukatların,
halkın sanatçılarının direnişlerine
değinildi. Direniş geleneği Avrupa’ya
taşındı ve bunun örnekleri üzerine
konuşuldu. Sonra da Belçika’daki
sorunlarla ilgili sohbetler edildi.

Limburg:
Alevi Derneğinde Kezban

Ana İle Dayanışma Etkinliği Ya-
pıldı

3 Kasım Cumartesi günü, saat
14.00’da başlayan etkinlikte Avrupa
Anadolu Alevi Hareketi adına ya-
pılan konuşmada; Armutlu Pir Sul-
tan Cemevi’ne yapılan saldırının
tüm Alevi halkına yapıldığı, faşist
AKP iktidarının bu politikasının,
Alevi toplumuna yönelik bir gözdağı
verme ve susturma girişimi olduğu
anlatıldı.

� İNGİLTERE
Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Açıklama:
AKP faşizminin Yürüyüş dergi-

sine saldırısına cevap veriyoruz;
Yürüyüş dergisini kahve kahve, ev
ev, dükkân dükkân halkımıza ulaş-
tırmaya devam edeceğiz. Yürüyüş
Dergisini, daha fazla dağıtacağız.
Daha fazla okutacağız. Halkımızın
Sesi Yürüyüş’ü SUSTURAMAZSI-
NIZ!

Avrupa Yürüyüş Dergisi Açık-
laması: Korkun gerçeklerden! Kork-
makta hakkınız var! Zulmünüz ka-
dar korkunuz da büyüyor! Gerçeğin
sesi yürüyüş’ümüze verdiğiniz bas-
kınlar korkunuzu azaltmak içindir.
Korkunuzu büyüteceğiz!

Av ru pa’da
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19 Kasım - 25 Kasım

İmdat BULUT:
1966 Kars, Akyaka köyü doğumludur. Te-

rekeme milliyetindendir. O, halktan biriydi ve
bir Halk Kurtuluş Savaşçısıydı. Sadece ilkokulu
okuyabilmişti; Kars’ta 1994’te devrimci hareketle
tanıştı. Tanıştıktan kısa bir süre sonra gerillaya
gitmek istediğini söyledi. Kısa süre sonra da
bu isteğine ulaştı. Karadeniz dağlarında bir

gerillaydı artık. Özgür bir ülke düşüyle dağlarda mücadele
etti. 2000 Mart’ında tutsak düştü. 3 Haziran 2001'de 5. Ölüm
Orucu Ekibi direnişçisi olarak ölüm orucu bayrağını şehit yol-
daşlarından devraldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde 19
Kasım 2002'de ölümsüzleşti.

İmdat Bulut

Soner PEKTAŞ:
Denizli doğumludur. Isparta Gençlik Derneği

kurucu üyelerindendir. Yükseköğrenimi için
geldiği Isparta’da, gençliğin akademik-demokratik
mücadelesi içinde yer aldı. Gençlik Derneği ça-
lışmalarına katıldı. Gençliğin birçok eyleminde
yer aldı, defalarca gözaltına alındı. Polis onu
yıldırmak, sindirmek için komplolar kurmaya

çalıştı. Irak'ın işgaline karşı Gençlik Dernekli öğrencilerin imza
kampanyasında polis saldırmış ve aralarında Soner Pektaş'ın
da olduğu birçok öğrenci yaralanmıştı. Ama o mücadelesini
sürdürdü. Pektaş, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle
tedavi görüyordu. Ölümünden üç-dört gün önce rahatsızlandı-
ğında başvurduğu SSK’da gerekli bakımı yapılmadı. 24 Kasım
2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Soner Pektaş

Ayhan PEKTAŞ:
1962 Malatya doğumludur. Liseye başladığı

yıl devrim kavgasına girdi. İzmir Liseli Dev-
Genç'in yöneticilerinden biri oldu. Çalışkan, di-
namik, yokluklardan, baskıdan yılmayan bir
yoldaşımızdı. Faşist Teröre Karşı Silahlı Mücadele
Ekipleri içinde yer aldı. Faşistlere ve emperya-
listlere karşı gerçekleştirilen birçok eyleme

katıldı. Cunta işbaşına geldiğinde en küçük bir tereddüt gös-
termeksizin, hiçbir kaygı duymaksızın, görevlerini eksiksiz
yerine getirmeye devam etti. İzmir Alsancak’ta emperyalist bir
kuruluşa karşı gerçekleştirilen bir eylem sırasında elinde
bomba patlaması sonucu 22 Kasım 1980’de şehit düştü.

Ayhan Pektaş

Ümit Doğan GÖNÜL:
1975 Muş doğumludur. ‘90 Atılımı sonrası

İzmir’de mücadeleye başladığında lise öğ-
rencisiydi. Kısa sürede Liseli Dev-Genç’in
yönetici kadrolarından biri oldu. Tutsak düş-
tüğü 1992 yılına kadar militanlığı ve çalış-
kanlığıyla hep örnek bir Dev-Genç’li oldu.
Aydın Hapishanesi’nde rahatsızlandı. Oli-

garşinin “sessiz imha” politikası sonucu 24 Kasım 1995’te
şehit düştü.

Ümit Doğan Gönül

Tülay KORKMAZ:
1976 İskenderun doğumludur. Kendisine su-

nulan burjuva yaşamı değil, 1995 Mayıs’ında
devrimci mücadeleyi seçti. Gençlik içinde başladığı
mücadelesini, tutsak düştüğü 1999 Kasım’ına
kadar farklı alanlarda sürdürdü. Büyük Direniş’in
4. Ölüm Orucu Ekibinde direnişe başladı.19
Kasım 2001’de şehit düştü.Tülay Korkmaz

KAYBEDİLDİ:
Hayrettin EREN: Kafkasya’dan Biga’ya

göç etmiş Çerkes kökenli bir ailenin çocuğuydu.
1954 yılında Çanakkale’de doğdu. İstanbul,
Hasköy ve Okmeydanı’nda anti-faşist mücadele
içinde yer aldı. 12 Eylül faşist cuntası koşulla-
rında da halka ve mücadeleye bağlı kaldı. 20
Kasım 1980’de İstanbul’da gözaltına alındı.
İşkenceciler tarafından kaybedildi.

Devrimci Sol’un ilk kayıplarından Hayrettin Eren, önce
Karagümrük Karakolu'na götürülmüş, kimlik bilgileri de
gözaltı defterine işlenmişti. Ancak gözaltı kayıtları daha
sonra yok edildi. Hayrettin Eren'i gören tanıklar, gözaltına
alındığına dair başka kanıtlar, oligarşi tarafından yok sayıldı.  

Hayrettin Eren

Bakmayın 500 günü devirdiğine siz. Öyle dağ gibi, iri
yapılı falan değildir. Kilosu belki de hiç 50 olmamıştır, hep 46-
47... Boy desen 1.55 civarı. Gerillalıkta bir santim geride
kalmaz ama. Kim neyi ne kadar yapabiliyorsa, yolda, yükte,
neyi varsa koyar ortaya ve başarır hepsini. Gözüpektir. Zalime
kurşun yağdırırken de, binlerce askerle kuşatıldığında da so-
ğukkanlılığını kaybetmez. Bilir ki bir canı vardır hepsi hepsi,
bin kere ölmez ya insan... 

İki yılımızın neredeyse her gününü birlikte geçirdik onunla.
Bu benim devrimciliğe neredeyse yeni başladığım ve esas
olarak olgunlaştığım süreçtir. Ve bunda onun tartışılmaz bir
katkısı, öğreticiliği vardır. Ondan hayatı öğrenebilirsiniz
rahatlıkla. Devrimciliği öğrenebilirsiniz. Ve daha sayılamayacak
o kadar çok değer var ki değer biçilemez benim için...

---
Yarım kalmaz senin yaşam öykün, dağlara çıktığın gibi

nasıl indiğini, nasıl şehirleri zulme dar ettiğini, vatan özlemini,
savaş hasretini, hücrelere sığmayıp da özgürlüğe özgürlük
için ölüme koştuğunu da anlatırız. Anlatacağız. Gönlünü hoş
tut sen; dağları düz, acıyı tuz eden yoldaşım.

Yoldaşları İmdat Bulut’u Anlatıyor:

Enver GÖKÇE:
O direniş şiirleri, sosyalizm için yazan

kalemi ve ödediği bedellerle tanınan, sosyalist
şairlerimizdendi. “Dost Dost İlle Kavga” ve
“Panzerler Üstümüze Kalkar” isimli şiir kitap-
larını, devrimci sanatçı tavrını miras bırakarak
19 Kasım 1981’de aramızdan ayrıldı.

Enver Gökçe

“Düşman devrimci düşüncenin, iradenin asla teslim alı-
namayacağını bir kez daha bu direnişimizle görecek.”

Tülay Korkmaz

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

- Reformizm kaçak güreşir. Çünkü tutarlı değildir, bugün savunduğunu yarın inkar eder.
Savunabileceği, arkasında duracağı ilkeleri yoktur. Hatalarını kabul etmez, inkar eder.

Hatalarını ortaya çıkanlara saldırır, provoke eder. 
- Tabanda yarattıkları verdikleri kararın arkasında duramamaktan kaynaklı; güvensizlik, 

hayal kırıklığı ve öfke için özeleştiri vermek yerine devrimci sendikalara ve sendikacılara saldırdılar.
KÇSKK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun 29-30 Temmuz 1995 tarihinde yapılan toplantısında 

Bem-Sen ve Sağlık-Sen’e uyarı cezası verildi. Dedik ya reformizm kaçak güreşir diye… Bem-Sen ve
Sağlık-Sen’e verdikleri uyarı cezasının nedenini bile yazamadılar. Yazamazlardı; çünkü ceza geri

dönüş kararına karşı çıktıkları ve kararı protesto ettikleri için verilmişti.
- Reformizmin diğer bir özelliği de hep düzeniçi mücadeleyi savunması ve kendi varlığını tehdit eden

her türlü gelişmenin karşısında yer almasıdır. Ve bu gelişmeler karşısında burjuvaziyle aynı tavrı
sergilemekten, aynı yöntemleri kullanmaktan çekinmez.

Devlet devrimci memurları sendika kurdukları için cezalandırırken, reformizm de devrimci
sendikacılığı savundukları için cezalandırıyordu. Onlara 17-18 Haziran 1995’te geri dönme kararına

karşı çıktıkları için disiplin cezaları veriyorlardı.
- KESK’te kuruluşundan itibaren tabanın iradesi tanınmadı. Üyeleri karar süreçlerine dahil

edilmedi.
Söz hakkı tanınmadı. KESK kurulmadan önce bir değerlendirme kurultayı yapıldı.

25-26 Şubat 1995 tarihinde Ankara’da yapılan kurultaya 700 delege katıldı.
Bu delegeler sendika üyeleri tarafından seçilmedi, sendika genel merkezleri tarafından atandı.

- Kamu emekçilerinin sendikaları devrimci memurların öncülüğünde; devrimci memurların ödediği
bedellerle kuruldu. Kendini düzene böyle kabul ettirdi. Devlet önce baskıyla, zor yöntemleriyle

sendikal mücadeleyi engellemeye çalıştı. Başarılı olamayınca bildik başka bir yönteme başvurdu.
Sahtelerini kurdurdu. Kamu emekçilerinin sendika kapılarına vurulan mühürleri söktüğü, kitlesel

olarak sürgün edildiği, işten atıldığı günlerde “devlet memurlarının sendika kurma hakkı olmadığı”
açıklamaları yapan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı 1992 yılında Türk-Kamu Sen adıyla bir

konfederasyon ve bağlı sendikaları kurdu. 1995 yılında da Memur-Sen kuruldu. Devlet tarafından
kurdurulan biri faşist diğeri dinci-gerici konfederasyonun teşhirini yapmak kolaydı. Onların

emekçilerin en basit haklarını savunmak gibi bir dertleri yoktu zira. Fakat KESK bu sendikalarla
ideolojik-politik bir mücadele yürütmedi. Tam tersi birlik adına faşist Türk Kamu-Sen ve gerici

Memur Sen ile Emek Platformu içinde yer alındı. Ortak eylemler düzenlenildi. O eylemlerde Türk
Kamu Sen, çalışmadan, kitlesini getirmeden sadece pankartını taşıyarak 

emekçilerin taleplerine sahip çıkıyor göründü.
KESK; ortak eylemler düzenleyerek, aynı platformlarda yer alarak emekçiler nezdinde

bu sendikaların meşruluk kazanmasını sağladı. Ve şimdi onların çok gerisinde üyeye sahip. 
- KESK yeni kurulduğu 1995 yılında 500.000 üyesi olduğunu açıklamıştı.  Hileleri ve kendisine

yönelik
baskıları göstermesi gerçeklerden kaçmaktır. Doğrudur. Türk Kamu-Sen ve Memur-Sen

devlet sendikasıdır. Devletin her türlü desteğini gördüler, devletin müdürleri, başhekimleri
aracılığıyla tehditle, rüşvetle ve naylon üyeliklerle örgütlendiler. Fakat asıl neden bu değildir. KESK,

emekçilerin ekonomik-demokratik taleplerini politik-ideolojik mücadeleyle birleştirebilen; net,
tutarlı, kararlı ve fiili-militan bir mücadele yürütseydi durumu tam tersine çevirirdi. Kendisine
yöneltilen silahla sahte sendikaları vururdu. Onların gerçek yüzünü kısa sürede açığa çıkartır, 

emekçilerin karşısına çıkamaz bir hale düşürürdü.
Bugün bırakalım en çok üyeye sahip olmayı, isimleri hatırlanmazdı. Oysa KESK tam tersini yaptı.

Onlarla uzlaşma yoluna gitti. Kendi kuyusunu kazdı.
- KESK’in güç kaybetmesinde, erimesinde sorun kişiler değil; kişilerin tavrı, birimi değildir.

Savunulan sendikacılık anlayışında, mücadele anlayışında, politikalarda ve yaratılan 
sendikal kültürdedir.  Sorumlu ÖDP, Kürt milliyetçileri, EMEP ve Halkevleri’dir.
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“Kahreden ve Yaratan Ki Onlardır
Destanımızda Yalnız Onların Maceraları Vardır”

Biz Halkın Sanatçılarıyız;
Kameralarımız, Fotoğraf Makinelerimizle
Yoksulluğu, Yozlaştırmayı, Adaletsizliği

Halkın Cephesinden Anlatırız!

Sanat Bir Cephedir!
Emperyalizm ve Faşizmin

Sömürüsüne, Katliamlarına Karşı;
Halklarımızın Mücadelesinin,

Direnişlerinin, Kahramanlıklarının
Sanat Cephesi’yiz!





‘Halk Çocukları İçin
Orkestra Kuruyoruz’
5 YIL ÖNCE BÖYLE
YOLA ÇIKMIŞTIK!

Bu düzen, çocuklarımıza yoksulluktan başka
bir şey vermiyor. Yoksullaştırarak küçük yaşta
çalışmaya zorluyor. Çalışma yaşını yeni yasalarla
sürekli aşağılara çekiyor. Okula gidenlere doğru
dürüst bir eğitim vermiyor. Güzel bir gelecek
vadetmiyor.

Derme çatma bir eğitimle, sağlıksız beslen-
meyle, ağır şartlarda çalışma zorunluluğuyla
büyüyor çocuklarımız. Kültürle sanatla hemen
hiç ilişkisi olamıyor. Bunun için ne zamanı, ne
de maddi imkanı olabiliyor çünkü. Bırakın bir
enstrüman çalmayı, resim yapmayı, tiyatro oy-
namayı; doğru dürüst bir konser izleyemiyor,
bir sinemaya, tiyatroya izleyici olarak da gide-
miyor.

Mahallelerde, sokaklarda kendi kaderine terk
ediliyor. Çeteleşmeye itiliyor. Uyuşturucu kullanımı
ilköğretim okullarına kadar girmiş durumda.
Çocuklarımız gencecik yaşlarında çetelerin,
mafyaların ellerinde, uyuşturucuyla, kumarla
zehirleniyor…

Bunlara sesini çıkarmıyor AKP ve onun polisi.
Çünkü halk çocuklarına bunları reva görüyor.
İstiyor ki yozluğun bata-
ğında kirlendiği kadar kir-
lensin.

Biz yozlaşmanın ve
yoksulluğun kaderimiz ol-
madığını biliyoruz. Kültü-
rün sanatın bizim çocuk-
larımızın da hakkı oldu-
ğunu biliyoruz. Bu hakkın
onların elinden bu düzen
tarafından çalındığını bi-
liyoruz. Ve biliyoruz ki on-
lara olanak sağlandığında
içlerinden ne cevherler çı-
kacak… Biliyoruz ki bu
yozlaşma illetini, kültürün

ve sanatın gücüyle alt edebiliriz. Yeter ki bu im-
kanı çocuklarımıza verelim…

İşte bu nedenlerle İdil Kültür Merkezi bünye-
sinde, Okmeydanı’nda bir orkestra kurduk.
Adına Umudun Çocukları Orkestrası (UÇO)
dedik. Bu orkestraya katılmaları için tüm ço-
cuklara açık çağrı yaptık. Kemandan viyolaya,
çellodan flüte, kontrbastan piyanoya tüm klasik
müzik enstrümanlarını ve bağlamadan ritme
halk müziği enstrümanlarını ücretsiz olarak da-
ğıtıp, eğitimi ücretsiz olarak verip, onları hiçbir
maddi zorluğa sokmadan bir çalışma yapalım
istedik. Bu çağrımıza 100 kadar çocuk karşılık
verdi.

Bu orkestra ile önce kendi mahallemizde kon-
serler vereceğiz, ardından diğer mahallelerde
ve diğer şehirlerde. Daha sonra diğer ülkeler-
de… İlk orkestramızı Okmeydanı’nda kurduk,
adım adım tüm yoksul mahallelerde ve birçok
şehirde kuracağız bu orkestraları. Onlarca, yüz-
lerce orkestradan oluşan devasa bir orduya dö-
nüşeceğiz. Halkın çocuklarının fırsat verildiğinde
neler yapabileceğini herkese göstereceğiz.

Biz bu çalışmamızı yaparken önce bir aile-
mizden, ardından bir diğerinden, daha sonra
bir diğerinden bilgiler gelmeye başladı. Çalış-
mamıza başladıktan kısa bir süre sonra polis,
orkestradaki çocukların evini arıyordu. Kimilerini

emniyete çağırmışlardı. 
Görüştükleri aileleri kor-

kutmaya, tedirgin etmeye
çalışıyor, çocuklarını bu
orkestraya göndermeme-
leri için ‘telkin’ ediyorlardı.
Çocuklarının ‘müzik’ eği-
timi adı altında terörist
olarak yetiştirileceğini,
canlı bomba vs. yapıla-
cağını anlatıyorlardı.

Bu kadar korkak, bu
kadar aciz, bu kadar za-
vallı AKP’nin polisi! Ken-
dileri bir imkan vermediği
gibi, bu imkanı devrimciler

UUMUDUN ÇOCUKLARI
ORKESTRASI
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verdiğinde onu dağıtmaya çalışıyor. Mahalle-
lerdeki uyuşturucu çetelerine hiçbir şey yap-
mayan polis, kurduğumuz orkestraya gelme-
meleri için canhıraş çalışıyor. Böylece memleketi
kurtarmış oluyor.

Biz meşruyuz; çünkü haklı olmamızın gücüyle
açık açık yaptık çağrımızı. Orkestrayı kuraca-
ğımızı dünya alem duydu. Kimseden bir şey
gizleme gereği ve ihtiyacı duymadık.

Siz gayrı meşrusunuz; korkakça, gizli gizli,
insanları kandırarak, yalan yanlış bilgiler vererek
etkilemeye çalışıyorsunuz. Hadi, eğer haklılı-
ğınıza inanıyorsanız açıktan yapın çağrınızı!
İlan edin neden gelmemeleri gerektiğini! Yapa-
mazsınız. Çünkü söylediğimiz gibi, yalancısınız
ve gayrı meşrusunuz!

Biz hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Evet, biz sos-
yalistiz. Evet, biz devrimciyiz. Göğsümüzü gere
gere söylüyoruz bunu ve elbette ki çocuklarımıza
müzik eğitimi verirken enstrümanlarında en iyi
eğitimi almalarını sağlayacak, bir yandan da
düzeninizin pisliklerini anlatacağız. Çocukları-
mızın onurlu, erdemli, mutlu, umutlu, vata-
nına, halkına bağlı, güçlü, kendine güvenli
insanlar olmaları için çalışacağız.

Siz neyi anlatabilirsiniz çocuklara? Neyi va-
dedebilirsiniz? “Oraya gitmeyin de mafyacı
olun.” mu diyeceksiniz? “Oraya gitmeyin de
çeteleşin.” mi diyeceksiniz? “Bilgiden yoksun,
eğitimsiz, özgüvenini kaybetmiş olarak yetişin.”
mi diyeceksiniz? Ne verebilirsiniz çocuklarımıza
açıklayın!

En fazla ağababalarınızın çocukları gibi hırsız
olmalarını öğütleyebilirsiniz. Siz, çocuklarınızı
hırsız olarak yetiştirebilirsiniz, halkın varlıklarını
çalın çırpın, ayakkabı kutularında saklayın, biz
sizi koruruz diyebilirsiniz. Bu onursuzluk sizindir.
Biz, çocuklarımızı böyle yetiştirmeyeceğiz!

Açıklayın! Hangi hakla insanlara akıl veri-
yorsunuz? Siz mi düşünüyorsunuz çocuklarımızın

geleceğini? Siz mi kaygı duyuyorsunuz onlar
için? 14 yaşında Berkin’i gözünü kırpmadan
vuran, onu vuran canileri aylarca saklayan siz
mi meraklanıyorsunuz çocuklarımız için? Uğur
Kaymaz’ı, İrfan Ağdaş’ı sokak ortasında katleden,
Kürdistan’da panzerle çocuklarımızı ezen siz
mi düşünüyorsunuz çocuklarımızın geleceğini? 

Buradan ilan ediyoruz:

Bütün çabalarınız boşuna. Kendinizi parala-
sanız da bu orkestraları çoğaltacağız ve kork-
tuğunuz o müzik ordusunu kuracağız. Çocuk-
larımızı yozluğun batağından sanatımızın gücüyle
çekip alacağız.

Yaydığınız ahlaksızlığı, çeteleşmeyi, umut-
suzluğu, sefaleti ve sizi ezip geçeceğiz.

Orkestramızı böyle zorluklar yaşayarak kur-
duk. Biz emek verilince nelerin başarılabileceğini
orkestramızda da görmüş olduk. Okmeydanı’nda
yoksul halk çocukları o minik, çamurlu ellerine
keman aldı, flütü üfledi. Güzel sesleriyle şarkı-
larımızı söyledi. Biz sadece onların öğretmenleri
olmadık, hepsinin birer ablası, abisi olduk. Ço-
cuklarımız umutlu yarınlara, temiz geleceğe
sahip olabilsin diye bildiğimiz her şeyi onlara
anlattık. 

5 YILDA ÇOK ŞEYLER YAŞADIK;
ANCAK HEDEFLERİMİZDEN
VAZGEÇMEDİK!
UÇO’YU YAŞATACAK ve
YAYGINLAŞTIRACAĞIZ!
Umudun Çocukları Orkestrası’nın enstrü-

manları İdil Kültür Merkezi’ne yapılan istisnasız
her baskında kırıldı. Buna rağmen kendi yara-
tıcılığımızı kullanarak boş teneke kutularından
davul, sopa ve tahta kaşıklardan baget, fasulye
tanelerini şişelere koyarak şekır adını verdiğimiz
müzik aleti elde ettik. Yani her koşulda hedef-
lerimize ulaşmak için çaba harcadık. 

Şimdi tekrardan çocuklarımıza kurslarımızı
vereceğiz. Onların bataklığa, uyuşturucunun
yozlaşmanın ortasına düşmelerine izin verme-
yeceğiz. 

Bu halkın çocukları en iyi müzik aletlerine
sahip olamayabilirler; ama öğrendikleriyle ve
elimizdeki malzemeleri verimli kullanarak en
iyi müziği yapabiliriz. Biz buna can-ı gönülden
inanıyoruz. Ve Umudun Çocukları Orkestrası
olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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Fotoğraf ve Sinema Emekçileriyiz, kısa adımız
FOSEM. Çalışmalarını Sanat Cephesi bünyesinde
ve İdil Kültür Merkezi içerisinde sürdüren, halk-
ların geleceğini yaratma mücadelesine; fotoğraf
makinalarımız ve kameralarımızla katılan fotoğraf
ve sinema emekçileriyiz.

Bu mücadelenin içerisinde yarınları yaratma
kavgamızı hem fotoğraf makinaları ve kamera-
larımızla tanıklık etmeye hem de üretimlerimizle
büyütmeye çalışıyoruz.

Amacımız Fotoğraf ve Sinemayı halklaştırmak.
Halkımızın yaşadığı sorun-
ları dile getirmek. Halkın
zulme karşı direngen ya-
nını kaydetmek ve aktar-
mak. Bizim safimız belli.
İçinde bulunduğumuz sı-
nıfın çıkarı doğrultusunda
hareket ettik ve bugünden
sonra da öyle hareket et-
meye devam edeceğiz. 

FOSEM olarak, OHAL'de
direnen Kamu Emekçile-
rinin, Yüksel Direnişçile-
ri’nin yanında olduk, on-
ların sesi soluğu olmaya
çalıştık.

Evladının kemikleri için
bedenini açlığa yatıran 75
yaşındaki Kemal Gün'ün...

Malatya'da, Bodrum'da,
İstanbul'da direnen emekçilerin sesi olmaya
çalıştık. İşlerini geri almak için direnen işçile-
rin;

Mahir Kılıç'ın, Türkan Albayrak’ın, Derya Ko-
çak'ın, Soma havzasında di-
renen maden işçilerinin, Ka-
zova işçilerinin... 

Mahallesinde uyuşturu-
cuya, fuhuşa karşı direnen
halk meclislerinin... 

Ve tüm bunları yaparken
tehdit edildik ve defalarca
saldırıya uğradık. Çekim
yaptığımız sırada gözaltına
alındık. Var olan durumu
kaydetmemiz ve haberini

yapmamız engellenmeye çalışıldı. Ne var ki biz
yine direnenlerin yanında olmaya devam ettik. 

Bu çalışmaları yaptığımız için gözaltına alındık,
tutuklandık. İki FOSEM emekçisi arkadaşımız
Banu Torun ve İsmail Cengiz Mumcu şimdi tut-
saklar. Banu Torun, Sincan Kadın Kapalı Hapis-
hanesi’nde, İsmail Cengiz Mumcu Burhaniye T
Tipi hapishanesinde aylardır tutsak. Banu, Yüksel
Direnişçileriyle yaptığı röportaj sonrası gözaltına,
tutuklandı.

Bu direnişin sesi soluğu olmak da bedel ge-
rektiriyor ve şu an bu
bedeli ödüyoruz. Yüksel
Direnişçileri’nin avukat-
ları Nuriye ve Semih'in
avukatlığını yaptıkları için
tutuklanırken onur du-
yuyoruz demişlerdi, tıpkı
biz de halkın avukatları
gibi OHAL'e, faşizmin
tüm saldırılarına karşı
iş, ekmek, onur müca-
delesinden vazgeçme-
yen Yüksel Direnişçile-
ri’nin yanında olduğu-
muz ve onların haberini
yaparken bu bedeli öde-
diğimiz için onur duya-
rız.

Halk için sanat yap-
maya, zulme direnen-

lerin sesi soluğu olmaya, onları görünür kılmaya
devam edeceğiz!

Devrimci Sanat Engellenemez!
Devrimci Basın Susturulamaz!
FOSEM’in Yaptığı çalışmalar:

- Yüksel direnişi çekimleri
- Yüksel direnişçileri ile röportajlar
- FOSEM TV Ana Halka programı 
- Mahir Kılıç ile Röportaj
- Düzce Direniş Belgeseli
- Direnenler Kazanır Fotoğraf Sergisi
- Fosem İnternet Gazetesi
- Fotoğrafçılık Kursu
- Ülke Gündemine Dair Kurgular

BİZ KİMİZ?

Banu Torun

42
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Merhaba İdil ailesi. Hepinizi özlemle, sımsıkı
kucaklıyorum. Tutuklandıktan sonra sizden 2
faks aldım ama bu 2 faks gelmeden ben size 6
sayfalık bir mektup yolladım. Umarım elinize
geçmiştir. 

Beni soracak olursanız gayet iyiyim. İyice
yerleştim buralara. Buralardan bahsetmeden
önce ilk faksınızda yazdığınız koli (kıyafet)
henüz elime ulaşmadı, bu hafta koli açma
haftası, yani bugün açma olasılığım var. Gel-
mezse yazarım yine.

(…)  İlk mektupta bahsetmiştim kimlerle kal-
dığımı. Burada resmen hazıra kondum, her
şey var bir eksiğimiz yok. Kulağım kapıda posta
günleri. Hapishanelerden bir sürü mektuplar,
fakslar geldi. Sırasıyla herkese yazıyorum.
Günler hızlı geçiyor. Bugün 4. haftaya girdim
bile, 7 gün sonra 1 aylık olacağım.

Ebru’nun dediğine göre koğuş sayımız değişti.
Artık 5 kişiyiz. Geçen hafta bu hapishaneye
Ayten Öztürk getirildi. Aynı benim kaldığım
yerde o da benim gibi 2 gün kaldı. Biz 2
koğuştuk, 6’şar kişiden. Ayten abla gelince 7.
kişiyi almadılar. 3 koğuşu  açtılar. Buradan
Gönül Abla gitti, Filiz ablaların koğuşundan da
Elif abla ve Buket gitti. Filiz ablalar 4 kişi kaldılar,
biz 5, Buketler ise şimdi 4 kişi yani toplamda
13 kişi, 3 koğuş olmuş olduk.

Ayten Abla’nın sağlığı yavaş yavaş düzeliyor,
elbet kilo kaybı çok fazla var. 65 kilodan 43
kiloya düşmüş, sağlığını soranlara “iyiyim” diyor,
yüzünün hep güldüğünü söyleyebiliriz. Yani
morali çok iyi.

Ben bir kere sohbete çıkmıştım, şimdi bu ay
haftada 2 defa çıkacağım. Salı-perşembe Ayten
abla bir sonraki ay katılabilecek. Şu an hava-
landırmadan yazıyorum sizlere. Omuzlarda
hırka, yemek yedik, çayımızı demledik, radyo
açık ve kalemler elde. Bugün mektup günümüz.
Hızlıca yazıyoruz postaya yetiştirmek için.

Her sabah erken saatte kalkıyoruz 06:45’te.
15 dakika kadar spor. Sonra haberlere bakıyoruz.

Akşamları yine spor ama bu sefer 40-45 dakika
sürüyor. Bol bol okuyoruz. Burada su gibi gidiyor
sayfalar valla. Dergi geliyor düzenli. Tavır da
geldi.

Dergide yazılanları dışardan gelen biri olarak
daha önce okumuşluğum olduğundan çok ilgimi
çekmiyordu, bakıyordum buradakiler yeni oku-
yor-duyuyor. Bu durum ilk zamanlar garip gelse
de ben de şu an alışmış durumdayım. Çünkü
artık gelenleri ben de yeni okuyorum. Diğer
yandan hapishanelerde gerçekten de her şey
hızlı duyuluyor.

Gelen fakslara bakıyorum daha ilk haftadan
tee Adana ne çabuk duydun? Ve hapishanelerde
yaşanılanları bizzat pratikte görüp yaşamak
çok daha farklıymış. Özgür tutsaklık bana çok
büyük bir deneyim olacak bunu biliyorum.  Daha
önce yapılan büyük direnişlerle kazanılan
hakların meyvesini yiyoruz resmen. Hiçbiri
boşuna değil, her yapılan mücadele dönemlerinin
ardından ödenen bedellerin, bugün getirdiği bu
durum, kazanılan haklar... Bizler şehitlerimize çok
şey borçluyuz, burada bir kez daha hepsini saygıyla
anıyorum.

Son faksınızdaki cümleleri okurken duygu-
lanmamak da mümkün değil desek yeridir. Bir
kez daha bu adaletsizliğe duyduğum öfke bü-
yüdü. O konserde sizlerle olmak, aynı coşkuyu
paylaşabilmek, konserin bir parçası olmak...
Tüm bunları düşündükçe o öfke nasıl büyüme-
sin? 

Ama unutmasınlar ki daha çok konserler olacak
ve bizler elbet bir gün beraber, omuz omuza halaya
duracağız. Konserle ilgili istediğiniz mesajı size
faksla göndereceğim, yakın zamanda yazarım. 

Yavaş yavaş mektubun sonuna geldik. He-
pinizi sıkıca kucaklıyorum. Özgür tutsaklar ker-
vanından hepinize çokça selamlar.

Ben de bu kervanın bir parçası olmaktan
onur duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum. :) 

Umarım ayrılığımız uzun sürmez, bu özlemin
kısa sürmesi dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

FOSEM ÇALIŞANI,
TUTSAK BANU TORUN’DAN MEKTUP
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